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The primary purpose of the Park is to provide the best practicable means of healthful 
recreation, for the inhabitants of the city, of all classes... It should... present to the eye 
a charming rural landscape, such as, unless produced by art, is never found within the 

limits of a large town. 

Frederick Law Olmsted, 1858 

 

We proceed directly from the meaning of ‘open’: free to be entered or used, 
unobstructed, unrestricted, accessible, available, exposed, extended, candid, 

undetermined, loose, disengaged, responsive, ready to hear or see as in open heart, 
open eyes, open hand, open mind, open house, open city…  

 
In our sense ‘open space’ then is the outdoor area in the metropolitan region which is 
open to the freely chosen and spontaneous activity, movement, or visual exploration 

of a significant number of city people.  
 

Kevin Lynch, 1965  
The openness of open space 
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Ταυτότητα του ερευνητικού προγράμματος  

Το ερευνητικό πρόγραμμα ανετέθη στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του 
Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου από την 
Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ) για λογαριασμό των 
Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού και εκπονήθηκε την 
περίοδο 2009-2010.  

Την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ αποτελούν οι:  

Νίκος Μπελαβίλας, Δρ Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ 
(επιστημονικός υπεύθυνος), Νάντια Σουρέλη, Αρχιτέκτων Μηχ. ΑΠΘ, Υποψ. Δρ 
Πολεοδομίας UCLA (συντονίστρια έρευνας) Πολίνα Πρέντου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ 
(συντονίστρια έρευνας),  Φερενίκη Βαταβάλη, Δρ Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος ΕΜΠ, 
Μαρία Καλαντζοπούλου, Πολιτικός Μηχ. Συγκοινωνιολόγος, Υποψ. Δρ ΕΜΠ, 
Πασχάλης Σαμαρίνης, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Υποψ. Δρ ΕΜΠ, Ευαγγελία 
Χατζηκωνσταντίνου, Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Υποψ. Δρ ΕΜΠ, Βασιλική 
Βαλληνδρά, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ, Μαρίνα Θεοδώρου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ, 
Θεοδώρα Χατζή-Ροδοπούλου, Αρχιτέκτων Μηχ. ΕΜΠ, Θωμαή Χριστοπούλου 
Αρχιτέκτων Μηχ. ΠΘ, Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Πολιτικός Μηχ. ΕΜΠ.  

Σύμβουλοι της έρευνας είναι οι:  

Βάσω Τροβά, Αρχιτέκτων Μηχ., Αναπλ. Καθηγήτρια Παν/μίου Θεσσαλίας, Φαίδων 
Γεωργιάδης, Πολεοδόμος-Χωροτάκτης, Γιάννης Ψυχάρης, Οικονομολόγος, 
Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Παν/μίου. 

 

Την ευθύνη της Γραμματειακής Διαχείρισης είχε η Βιβή Κωστοπούλου από το 
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ. 

Στην έρευνα συνέβαλαν επίσης με στοιχεία εργασιών τους, οι φοιτητές και 
φοιτήτριες της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ, Ανδρέας Ζαχαράτος, Αλέξιος 
Πολύκαρπος Χορτογιάννης, Γιάννης Βόσσος, Δημήτρης Σαμπατάκος, Αυγή 
Χατζηπέτρου, Λιάνα Χριστίδου και Κατερίνα Χριστοφοράκη. 

Το παρόν τεύχος αποτελεί το τελικό υλικό του συνόλου της έρευνας με τα 
παραδοτέα της Α’ & Β’  φάσης. Το παρόν τεύχος είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του 
Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, www.arch.ntua.gr/envlab, όπου βρίσκεται 
αναρτημένο σε ελεύθερη δημόσια πρόσβαση το σύνολο των υλικών του ερευνητικού 
προγράμματος.  

 

 

 

 

Η χρήση, η δικτυακή ανάρτηση και η αναπαραγωγή του παρόντος επιστημονικού υλικού επιτρέπονται 
ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Οι χρήστες παρακαλούνται να τηρούν τους όρους της επιστημονικής και 
ακαδημαϊκής δεοντολογίας αναφέροντας κατά τη χρήση την πηγή προέλευσης του υλικού – όπως και τις 
επιμέρους πηγές που σημειώνονται στην παρούσα έρευνα. 

http://www.arch.ntua.gr/envlab�
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Ευχαριστίες 

Η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί θερμά για τη συνεχή και αποτελεσματική 
συνεργασία: 

• Τους κ.κ. Χρήστο Κορτζίδη, Δήμαρχο Ελληνικού, Θάνο Ορφανό, Δήμαρχο 
Αλίμου, Δημήτρη Ευσταθιάδη, Δήμαρχο Αργυρούπολης, και Γιάννη 
Θεοδωρόπουλο, Δήμαρχο Γλυφάδας. 

• Τον κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο, Πρόεδρο ΤΕΔΚΝΑ και τον κ. Γιώργο 
Σφουντούρη, Διευθυντή Υπηρεσιών ΤΕΔΚΝΑ. 

• Τα στελέχη του Δήμου Ελληνικού, κ.κ. Χρήστο Βλάχο, Παναγιώτη 
Κουμουνδούρο, Δημήτρη Σαββίδη, Μάκη Χόρτη και Αλέξανδρο 
Χατζηθεοδώρου. 

Ευχαριστεί επίσης για τη συμβολή τους: 

• Τον Καθηγητή κ. Γιάννη Πολύζο, Πρόεδρο του Οργανισμού Αθήνας (ΟΡΣΑ) 
και την Προϊσταμένη του ΟΡΣΑ κ. Ελένη Ηλιοπούλου. 

• Την Προϊσταμένη της ΚΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων (ΕΚΠΑ) κ. Έφη Λυγκούρη, όπως και την αρχαιολόγο κ. 
Κωνσταντίνα Καζά. 

• Από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) τον κ. Γιάννη Νέγκα. 
• Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) τους κ.κ Γιώργο Γκουβίτσα, 

Νικόλαο Ζαβό, Αγγελική Καστριώτη, Δημήτρη Μουργκογιάννη και Σταύρο 
Παϊζάνο. 

• Από το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) 
τους κ.κ. Φώτη Γαλανό, Κώστα Λώμη και Βασίλη Τσατσαράγκο. 

• Από την Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ) 
τον κ. Βασίλη Αλεβιζόπουλο. 

• Από την «Αττικό Μετρό» τους κ.κ. Ευθυμία Ζελεπού και Κυριάκο Κούτσα. 
• Από την Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων (ΕΘΕΛ) τον κ. Σταμάτη 

Παπαγεωργίου. 
• Από την «Τραμ» τους κ.κ Ιωσήφ Αργυρόπουλο και Κατερίνα Καραγλάνη. 
• Από τη Γ.Γ. Αθλητισμού τους κ.κ. Βίκυ Δεγαΐτη, Παναγιώτη Ιγγλέση, Γεωργία 

Τσότρα και Αναστάσιο Παπαναστασίου. 

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η στήριξη της έρευνας και η βοήθεια στη δημοσιοποίηση 
και το δημόσιο διάλογο που παρείχαν οι φίλοι και συνάδελφοι του Παναττικού 
Δικτύου Κινημάτων Πόλης και Ενεργών Πολιτών κ.κ. Άκης Μπαδογιάννης, Πάνος 
Τότσικας, Ελένη Πορτάλιου, Τάσος Ταστάνης, Κώστας Φωτεινάκης, όπως και ο 
συνάδελφος κ. Ηλίας Γιαννίρης του Παρατηρητηρίου Ελεύθερων Χώρων Αθήνας-
Αττικής. 

Τέλος η ερευνητική ομάδα ευχαριστεί για τη συνεργασία τους, τον επιστημονικό 
διάλογο και την παροχή στοιχείων από προηγούμενες μελέτες τους συναδέλφους 
καθηγητές του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Λουδοβίκο Βασενχόβεν, Μαρία 
Μαντουβάλου, Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Κώστα Σερράο και Θάνο Παγώνη. 

 

 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 9 

1. Εισαγωγικά 

1.1. Σύνοψη αποτελεσμάτων και βασικά στοιχεία πρότασης 

Η έρευνα «Βασικές  αρχές  σχεδιασμού  Μητροπολιτικού  Πάρκου  Πρασίνου  στο   
πρώην  αεροδρόμιο  Ελληνικού» του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, 
καταγράφει το ιστορικό, τα πολεοδομικά, θεσμικά και τεχνικά δεδομένα του χώρου, 
διερευνά τη σχέση του με το μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας και αξιολογεί τις 
προτάσεις οι οποίες παρουσιάζονται για το μέλλον του. Ελέγχει τα οικονομικά 
στοιχεία της μέχρι τώρα λειτουργίας των εγκαταστάσεών του και διερευνά τα 
τεχνικο-οικονομικά σενάρια της δημιουργίας του πάρκου. Καταγράφει τη διεθνή 
εμπειρία επανάχρησης πρώην αεροδρομίων όπως και της δημιουργίας και 
λειτουργίας μεγάλης κλίμακας χώρων πρασίνου στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η έρευνα 
βασίστηκε στις δύο προϋπάρχουσες υψηλής επιστημονικής ποιότητας πολεοδομικές-
αρχιτεκτονικές μελέτες (Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης ΕΜΠ-
ΥΠΕΧΩΔΕ 2006 και Α’ Βραβείο Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ΟΡΣΑ-
ΥΠΕΧΩΔΕ 2003) και επεκτείνεται υπό το φως των σημερινών δεδομένων στις 
αξιολογήσεις και σε νέες προτάσεις. Καταλήγει σε πρόταση περί βασικών αρχών 
σχεδιασμού, χρήσεων γης και ποιότητας χώρου, κόστους κατασκευής και λειτουργίας 
και σύνδεσης του Μητροπολιτικού Πάρκου με τους υπόλοιπους χώρους πρασίνου του 
Λεκανοπεδίου της Αθήνας. Πιο κάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά 
ερωτήματα και οι απαντήσεις σε αυτά, όπως προκύπτουν από τα ολοκληρωμένα 
συμπεράσματα της έρευνας.  

Η συζήτηση για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού στρέφεται γύρω από βασικά 
πρακτικά ερωτήματα, ποικίλες θεωρητικές και πολιτικές παραδοχές για την πόλη και 
το δημόσιο συμφέρον και συχνά επιστημονικά αβάσιμους μύθους. Κύρια σημεία,  το 
μέγεθος και η αναγκαιότητά του για το Λεκανοπέδιο, η σχέση του με την πόλη και 
τους πολίτες της, το κόστος δημιουργίας του και το κόστος συντήρησής του. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας της ομάδας του ΕΜΠ τεκμηριώνουν τους λόγους 
για τους οποίους το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι αναγκαίο, εφικτό και 
φθηνό, και υποδεικνύουν μια βασική στρατηγική βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων φάσεων για τη δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου 
πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα στοιχεία ως 
προς πέντε βασικά ερωτήματα και τις άμεσα υλοποιήσιμες προτάσεις.   

 

Είναι αναγκαίο το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού;  

Αλλοίμονο αν στην Αθήνα των 2-2,5 μ2 πρασίνου/κάτοικο, σε μία πόλη που μόνο με 
τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004, σπατάλησε άλλο 1,23 μ2/κάτοικο,  
θεσμοθετημένων ή εν δυνάμει χώρων πρασίνου, ισχυριζόμαστε ότι έχουμε την 
πολυτέλεια να πούμε ‘όχι’ σε οποιοδήποτε πάρκο έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να 
κατασκευάσουμε. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι μόνο τα 5.300 
στρέμματα της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου και τα 976 στρέμματα 
της παράκτιας ζώνης που έχει ανάγκη η πόλη. Είναι τα 50.000 στρέμματα που 
απαιτούνται για να αποκτήσει ένα ανεκτό επίπεδο πρασίνου, αυτό που επίσης 
προβλέπουν τα ελληνικά πολεοδομικά standards ήδη από τη δεκαετία του 1980.1

                                                 
 
1 Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ Ά18/18.02.1985), Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) ή ΠΔ 14.07.1999 (ΦΕΚ Δ́ 
580/27.07.1999), Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
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Δηλαδή πολύ πριν από τις αλλεπάλληλες επεκτάσεις της πόλης και την αστική 
διάχυση σε πρώην αγροτική και δασική γη στα Μεσόγεια και το Θριάσιο, στις πλαγιές 
των ορεινών όγκων. Πριν επίσης από την απώλεια ελεύθερων χώρων εντός του 
Λεκανοπεδίου ειδικά από το 2004 για ολυμπιακά έργα και ιδιωτική εκμετάλλευση και 
πριν από τις εκτεταμένες πυρκαγιές της Αττικής του 2007. Ακόμη και αυτό το 
«ανεκτό επίπεδο πρασίνου» θα είναι σημαντικά μικρότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο 
όρο.  

 

Γιατί πρέπει να γίνει εκεί και όχι αλλού, στις υποβαθμισμένες για 
παράδειγμα δυτικές συνοικίες;  

Πρώτα απ’ όλα, λόγω της έλλειψης διαθέσιμης γης μητροπολιτικής κλίμακας 
ισομερώς κατανεμημένης στο Λεκανοπέδιο. Γνωρίζουν πολύ καλά και οι 
κυβερνώντες και οι πολεοδόμοι ότι ο ρόλος του Μητροπολιτικού – και για αυτό 
λέγεται μητροπολιτικό – Πάρκου είναι άλλος από αυτόν του τοπικού ή του μικρού 
συνοικιακού πάρκου. Αυτός ο τύπος τοπικών πάρκων που μπορεί ακόμα να 
δημιουργηθεί στις ελάχιστες διαθέσιμες εκτάσεις των υποβαθμισμένων συνοικιών 
είναι αναγκαίος σε συνδυασμό με Μητροπολιτικά Πάρκα, όχι αντί αυτών.2

Δεύτερον, λόγω της ανάγκης προστασίας των τριών εκτάσεων πρασίνου, 
μητροπολιτικού μεγέθους εντός του Λεκανοπεδίου. Ένα Μητροπολιτικό Πάρκο είναι 
μία μεγάλη νησίδα βιοποικιλότητας και πρασίνου, σχετικά ανεπηρέαστη λόγω της 
οικολογικής της μάζας, από τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες της πόλης και 
μάλιστα σημαντική ώστε να τις μετριάσει. Η Αθήνα διαθέτει ήδη ένα τέτοιου 
μεγέθους πάρκο, το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης» στο Ίλιον, στη βορειοδυτική Αθήνα. Έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει 
άλλα δύο, στο Ελληνικό και στο Γουδί, εξισορροπώντας κάπως το έλλειμμα. Ήδη 
όμως στο Γουδί έχει γίνει ζημιά ανάλογη με αυτή που δρομολογείται στο Ελληνικό. 
Από τα αρχικά 3.500 στρέμματα έχουν απομείνει μόνο 900 στρέμματα αμιγούς 
πρασίνου.  

  

Δυστυχώς η πρωτεύουσα δεν μπορεί να χωροθετήσει και άλλο ένα αντίστοιχου 
μεγέθους στα νοτιοδυτικά όπου εντοπίζεται η μεγάλη έλλειψη πρασίνου, δηλαδή 
στον ευρύτερο Πειραιά. Εκεί ως μοναδική λύση εμφανίζεται η αξιοποίηση ενός 
συστήματος πράσινων χώρων στα μεγάλα brown-fields, στα πρώην βιομηχανικά 
οικόπεδα της Δραπετσώνας (Λιπάσματα, ΑΓΕΤ «Ηρακλής» κ.α.), της Λεύκας 
(Ρετσίνα, Δηλαβέρη, ΟΣΕ) και του Νέου Φαλήρου (ΧΡΩΠΕΙ, Αιγαίο). Αυτό το 
σύστημα μπορεί να ανακουφίσει τοπικά τις όμορες περιοχές, δεν θα αναπληρώσει 

                                                                                                                                               
 
Δημοσίων Έργων. (2004). Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια 
πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων 
χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των πολεοδομικών μελετών [Υπουργική 
Απόφαση αρ. πρωτ. 10788 (ΦΕΚ Δ´ 285/05.03.2004)]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ.  
2 Η έρευνα του ΕΜΠ κατέγραψε το σύνολο των υπαρχόντων και εν δυνάμει ελεύθερων χώρων άνω των 
50 στρεμμάτων στο Λεκανοπέδιο (εντός ΠΣΠ, βάσει ΕΣΥΕ 2001 για τους υπολογισμούς ποσοστών), όπως 
και την έκταση των χώρων που διατέθηκαν για τους ολυμπιακούς αγώνες και μεταολυμπιακές χρήσεις. 
Συνολικά στο Λεκανοπέδιο, αυτοί οι εν δυνάμει εναπομείναντες ελεύθεροι χώροι θα προσέφεραν επιπλέον 
2,03 μ2 πρασίνου ανά κάτοικο, εκ των οποίων 1,67 μ2 ανά κάτοικο θα προέκυπταν αποκλειστικά από τη 
δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο του πρώην αεροδρομίου (ή 1,98 μ2 ανά κάτοικο 
συνυπολογίζοντας και το σύνολο της παράκτιας ζώνης του Αγίου Κοσμά). Το υπόλοιπο θα προερχόταν 
από τους άλλους εν δυνάμει ελεύθερους χώρους εντός του Λεκανοπεδίου. Για τα αναλυτικά στοιχεία 
βλέπε ΕΜΠ (2010): Κεφάλαιο 5. Συμβατότητα του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού με περιβαλλοντικά 
δεδομένα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας και Χάρτες 10 & 11.  
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όμως την έλλειψη των μεγάλων μητροπολιτικών νησίδων πρασίνου εντός του 
αστικού ιστού.  

Συνεπώς από τη μία πλευρά τα διάσπαρτα μικρά πάρκα, καθόλα απαραίτητα, 
δεν μπορούν να υποκαταστήσουν αλλά αντίθετα πρέπει να συμπληρώσουν 
τον μεγάλο πνεύμονα μελλοντικού πρασίνου με την κρίσιμη μάζα του 
Ελληνικού. Από την άλλη πλευρά, δεδομένης και της κατάστασης στο Γουδί, 
η πρωτεύουσα δεν διαθέτει άλλο χώρο ανάλογου μεγέθους, εκτός από το 
πρώην αεροδρόμιο στο Ελληνικό. 

Τρίτον, λόγω της εύκολης πρόσβασης του Ελληνικού, από το σύνολο της 
μητρόπολης. Σκέπτονται πολλοί, ότι στη θέση που βρίσκεται το πρώην αεροδρόμιο 
δεν θα είναι προσιτό για όλους τους κατοίκους της πόλης. Ας σκεφτούμε ότι με το 
πάρκο εξασφαλίζεται πρόσβαση σε 3,5 χλμ της ακτής του Σαρωνικού – τη στιγμή 
που άλλα 20 χλμ είναι αποκλεισμένα ή προσβάσιμα μόνο με εισιτήριο. Την 
απάντηση σε σχέση με την απόσταση, τη δίνει η ίδια η νέα εμπειρία των 
μέσων σταθερής τροχιάς στην Αθήνα. Με τα υπάρχοντα δίκτυα του μετρό και 
του τραμ – ο σταθμός μετρό του Ελληνικού προγραμματίζεται να ανοίξει το 
2011 –  το νέο πάρκο βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών από το Σύνταγμα 
και 30 λεπτών από το Αιγάλεω, το Περιστέρι, τον Πειραιά. Με τα μελλοντικά 
δίκτυα θα προσεγγίζεται ακόμη πιο γρήγορα, ενδεχομένως και από τις περιοχές της 
αστικής εξάπλωσης-διάχυσης εκτός Λεκανοπεδίου όταν επεκταθεί το δίκτυο Μέσων 
Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ). Θα είναι επομένως ένα πάρκο που η εμβέλειά του θα 
φθάνει σε όλη την Αθήνα. Στον σκεπτικισμό δε που προκαλεί η συνύπαρξή του με τη 
θάλασσα και τον κοντινό Υμηττό, αντιπροτείνουμε ότι σε εκείνη την πλευρά της 
πόλης μπορούμε να φέρουμε τη φύση στο εσωτερικό της, διαμορφώνοντας μία 
πράσινη νησίδα/ζώνη. Αυτή η ενοποίηση μέσω του πάρκου μπορεί να γεφυρώσει την 
άγρια φύση του Υμηττού με την ακτογραμμή του Σαρωνικού, περνώντας μέσα από 
τις πυκνοδομημένες συνοικίες και αποκαθιστώντας εν μέρει τη μοναδική εκτεταμένη 
ζώνη του Αττικού οικοσυστήματος σε άμεση επαφή με το πολεοδομικό συγκρότημα 
και το σύνολο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.  

 

Θα πάρει πολλά χρόνια να κατασκευαστεί;  

Βεβαίως! Ο Εθνικός Κήπος ολοκληρώθηκε σε 100 χρόνια, το Πεδίο του Άρεως 
περίπου σε 50. Το ίδιο και τα άλση της Καισαριανής, του Λυκαβηττού, του 
Φιλοπάππου. Το ίδιο συνέβη με τα δυτικοευρωπαϊκά και βορειοαμερικανικά πάρκα 
μεγάλου μεγέθους. Παρότι τουλάχιστον η μισή έκταση μπορεί να ανοίξει στο κοινό 
άμεσα και να αρχίσει να πρασινίζει, όπως έγινε και με το πρώην αεροδρόμιο 
Tempelhof του Βερολίνου τον Μάιο 2010, είναι παράλογο να πιστεύει κανείς ότι το 
συνολικό έργο θα ολοκληρωθεί σε πέντε χρόνια. Στην περίπτωση της Αθήνας 
σήμερα, τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη συνηγορούν προς την ίδια 
στρατηγική, καθώς είναι επιτακτικές και προς την ίδια κατεύθυνση οι σημερινές και 
οι μελλοντικές ανάγκες της πόλης. Επομένως χρειάζεται να οργανώσουμε ένα σχέδιο 
σταδίων με ορίζοντα 10 – 20 χρόνων και αυτό να το παραλάβει η επόμενη γενιά. 
Δύο από τα αεροδρόμια που μελετήθηκαν και προτείνονται ως πρότυπα, του 
Tempelhof και του Maurice Rose στη Γερμανία, έχουν έναν ορίζοντα κατασκευής δύο 
δεκαετιών, μικρό κόστος κατανεμημένο σε φάσεις και εξαιρετικά ήπιες παρεμβάσεις. 
Εκεί σχεδόν αφήνουν τη φύση «να κάνει μόνη της τη δουλειά» με υψηλής ποιότητας 
και διεθνώς αναγνωρισμένα και βραβευμένα αποτελέσματα. 
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Πόσο κοστίζει τελικά;  

Είναι αλήθεια ότι το έργο του πάρκου του Ελληνικού παρουσιάστηκε ως ένα 
πανάκριβο έργο με κόστος που έφθανε από 400 έως 700 εκ. € και ανάλογα υψηλό 
κόστος συντήρησης. Ας δούμε λίγο τα χαρακτηριστικά αυτού του έργου:  

Την περίοδο 2003-2007 προγραμματίστηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, για τον χώρο 
του πρώην αεροδρομίου, μία εκτεταμένη αστική ανάπλαση με τον τίτλο 
«Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού» και η δημιουργία εντός του πάρκου μίας μικρής 
πόλης με επιφάνειες κτιρίων οι οποίες κυμαίνονταν στις τελικές προτάσεις το 2007-
2008 από τα 1.300.000 μ2 έως τα 1.450.000 μ2

Επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα δαπανηρό έργο τόσο ως προς το κτιριακό του σκέλος 
όσο και ως προς το σκέλος των διαμορφώσεων ελεύθερων χώρων και πρασίνου. Από 
την παρούσα έρευνα προκύπτει ότι το κόστος κατασκευής του πάρκου 
προϋπολογίστηκε τότε έως και 16 φορές ακριβότερα από τα αντίστοιχα έργα 
αναπλάσεων πρώην αεροδρομίων ή κατασκευής αντίστοιχων πάρκων στον 
ευρωπαϊκό χώρο.  

. 

Προκύπτει ακόμη ότι με εξαίρεση μία συνοπτική αξιολόγηση του έργου για 
λογαριασμό της ΚΕΔ, η οποία συντάχθηκε αφού είχαν ολοκληρωθεί οι μελέτες το 
2008, και μία προκαταρκτική αξιολόγηση από το ΕΜΠ, δώδεκα χρόνια πριν τον 
τελικό σχεδιασμό και μάλιστα χωρίς να ανατεθεί η τελευταία φάση για την 
ολοκλήρωσή της με βάση στοιχεία υλοποίησης του πάρκου, για το έργο αυτό καθ’ 
αυτό δεν υπήρξε ποτέ μέχρι σήμερα ούτε επιχειρησιακό σχέδιο (business 
plan) ούτε μελέτη βιωσιμότητας. 

Το υπερβολικό προεκτιμώμενο κόστος του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού όπως 
εμφανίζεται τα 3-4 τελευταία χρόνια αποτελεί μάλλον μία θέση παρά μία 
πραγματικότητα. Η θέση αυτή προέκυψε συστηματικά και όχι τυχαία, ως 
συνδυασμός τριών διαφορετικών στοιχείων: 

1. Επιλογή (και όχι πολεοδομικά τεκμηριωμένη επιλογή ως ανάγκη του 
Λεκανοπεδίου) κατασκευής μίας υπερπολυτελούς μικρής πόλης με υποδομές 
αυξημένου κόστους. 

2. Παραδοσιακή ελληνική υπερτιμολόγηση έργου έως και 16 φορές 
ακριβότερα από ανάλογα έργα στους υπάρχοντες χώρους της Αθήνας και 
από ανάλογα έργα στο εξωτερικό, π.χ. στη Γερμανία. 

3. Επιλογή συστηματικής προβολής ενός υπέρογκου κόστους προκειμένου 
να αιτιολογηθούν τα σχέδια παραχώρησης ενίοτε της έκτασης, του έργου 
ή/και της μετέπειτα εκμετάλλευσης στον ιδιωτικό τομέα.  

Συγκεκριμένα, ενώ το κόστος δημιουργίας του πάρκου ανέρχεται σε 50 εκ. €, για 
την έκταση που διατίθεται σήμερα προς άμεση έναρξη έργων πρασίνου και 
αποκαταστάσεων κτιρίων και τεχνικών μνημείων, και σε 100 εκ. €  για το σύνολο. 
Και ενώ οι Γάλλοι μελετητές του 2007, με τον ήδη πολύ ακριβό σχεδιασμό τους, το 
είχαν υπολογίσει στα 250 – 300 εκ. €, η εκτίμηση προϋπολογισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ελλείψει και επιχειρησιακού σχεδίου από το υπουργείο μέχρι σήμερα) εν τέλει το 
ανέβασε στα 700 εκ. €. 
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Πού θα βρεθούν τα κονδύλια για την κατασκευή και τη λειτουργία του 
πάρκου; 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων τον Νοέμβριο 
του 2010 και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά,3

Με βάση τις προβολές των συμβατικών υποχρεώσεων και των καταστάσεων εσόδων-
εξόδων από το 2004 και εξής, αν υπήρχε χρηστή διαχείριση και συνέπεια πληρωμών 
από την πλευρά των επιχειρήσεων με βάση τις συμβάσεις τους, δηλαδή αν 
ειπράττονταν κανονικά τα μισθώματα, στα 5 έτη τα έσοδα του πάρκου θα 
ανέρχονταν σε 91,8 εκ. €, στα 10 έτη σε 183,6 εκ. € και σε 15 έτη 275,5 εκ. 
€.  Εκτιμάται ότι με 275 εκατομμύρια € θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 
2-3 πάρκα του μεγέθους του Ελληνικού, ή θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν 
και να λειτουργήσουν βιώσιμα και τα τρία Μητροπολιτικά Πάρκα της 
Αθήνας.  

 τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα 
από το 2005 έως το 2010 από βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συμβάσεις των 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά ανέρχονται στα 
35,7 εκ. €, ενώ τα συνολικά εισπραχθέντα και μη έσοδα ανέρχονται στα 75,8 εκ. €. 
Τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στα 18,1 εκ. €. Η μεγάλη απόκλιση οφείλεται στο ότι 
οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κυρίως μακροχρόνιες συμβάσεις, διέκοψαν τις 
πληρωμές προς το Ελληνικό Δημόσιο μετά το 2008. Έτσι οι δύο κρατικές εταιρείες 
που διαχειρίζονται τον χώρο (Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. και Ελληνικά Τουριστικά 
Ακίνητα Α.Ε.) δεν εισπράττουν τα πιστοποιημένα χρέη που δικαιούνται σύμφωνα με 
τις υπογεγραμμένες συμβάσεις.  

Σε περίπτωση δε που το Ελληνικό Δημόσιο αξιοποιούσε αυτά τα έσοδα ως εθνική 
χρηματοδότηση στο το ΕΣΠΑ για το περιβάλλον (25%-15%) με συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75%-85%) τα κονδύλια που θα προέκυπταν για τις 
πράσινες και αστικές αναπλάσεις της Αθήνας συμπεριλαμβανομένων των 
πάρκων θα ανέρχονταν στο ύψος του 1 δισ. €. Εν ολίγοις με τα 
συγκεκριμένα έσοδα (ακόμη και αυτών των προβληματικών συμβάσεων 
παραχώρησης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά) 
δινόταν η δυνατότητα να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το Ελληνικό 
και όλο το σύστημα πάρκων και πράσινων χώρων του Λεκανοπεδίου.  

Με τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επιχειρηματολογία περί μη βιωσιμότητας του 
χώρου ή περί αδυναμίας εξεύρεσης πόρων στερείται τεκμηρίωσης και αποδεικτικών 
στοιχείων, δεδομένου ότι από τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα που έχουν 
κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προκύπτει το αντίστροφο συμπέρασμα.  

 

Πώς έχει η σημερινή κατάσταση στο πρώην αεροδρόμιο και την παράκτια 
ζώνη;  

Είναι δυστυχώς απογοητευτική, καθώς φαίνεται ότι η διοίκηση αποφάσισε την 
επομένη των αγώνων του 2004 να εγκαταλείψει το χώρο στην τύχη του, με ασαφείς 
διαδικασίες και αποτελέσματα ως προς το κέρδος και τη ζημία του Δημοσίου. Ο 
χώρος δεν έχει συστηματική φροντίδα, το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων από τις 
συμβάσεις δεν εισπράττονται πλέον από το Δημόσιο, ενώ εμφανίζονται παράλληλα 

                                                 
 
3 Βλ. σχετικά: κεφ. 2.7. Επισκόπηση οικονομοτεχνικών στοιχείων και μελετών αξιολόγησης οικονομικής 
βιωσιμότητας. 
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μεγάλα σε ύψος έξοδα που δεν τα δικαιολογεί η συνολική εικόνα υποβάθμισης του 
χώρου.  

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 5ετίας ο χώρος του πρώην αεροδρομίου όπως και ο 
παράκτιος χώρος κατατμήθηκε σε δεκάδες τμήματα με θεσμικές εκχωρήσεις και 
αδικαιολόγητες νέες περιφράξεις μήκους 56 χλμ. Στην ίδια περίοδο, στις περιοχές 
του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού και στην παράκτια ζώνη, παλαιές και νέες 
αυθαίρετες ή πρόχειρες και κακής ποιότητας κατασκευές καταλαμβάνουν χώρους και 
επεκτείνονται.  

Οι περιφράξεις αυτές τεμαχίζουν το χώρο και εμποδίζουν την κίνηση. Από το 
μήκος των 56 χλμ, τα 40 χλμ κατασκευάστηκαν μόλις τα 3-4 τελευταία 
χρόνια.  

Η παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσμά έχει καταστεί κατά ένα τμήμα αυθαιρε-
τούπολη νυκτερινών κέντρων και άλλων χώρων μαζικής εμπορικής 
αναψυχής κατά παράβαση της νομοθεσίας περί ακτών και αιγιαλού.4

Σε μεγάλα τμήματα του πρώην αεροδρομίου και του παράκτιου μετώπου, συμβάσεις 
δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ δεσμεύουν χώρους για προβληματικές χρήσεις, ενώ τα 
χρήματα ή δεν εισπράττονται η όσα εισπράττονται, χάνονται σε μαύρες τρύπες.

 Περίπου 
η μισή έκταση αποκλείστηκε για την Ολυμπιακή Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. 
Μεταολυμπιακά, αποφασίστηκε να χωροθετηθεί εκεί ένα ακόμη mall. Η δε υπόλοιπη 
έκταση του Αγίου Κοσμά από χώρος λαϊκού αθλητισμού μετασχηματίστηκε σε κλει-
στό χώρο επαγγελματικού πρωταθλητισμού με τα αυθαίρετα νυχτερινά κέντρα στην 
ακτογραμμή του. Η πραγματικότητα δεν έχει σχέση με αυτό που έχει προσδιοριστεί 
από τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα και το Σύνταγμα της Ελλάδος, ως 
ελεύθερος χαρακτήρας της ακτής. Πρώτα απ’όλα λοιπόν πρέπει να επιστρέψει η νο-
μιμότητα στην ακτή. Τούτο δεν είναι θέμα νέων μελετών αλλά στοιχειώδους λειτουρ-
γίας της πολιτείας. Αυτή η ανοικτή και ελεύθερα προσβάσιμη ακτή θα αποτελέσει 
εύκολα τμήμα του πάρκου με τις κατάλληλες συνδέσεις και με την είσοδο του τραμ 
στο χώρο του πρώην αεροδρομίου.  

5

Αυτά τα χρήματα με χρηστή διαχείριση θα είχαν ήδη συμβάλει στη διαμόρφωση του 
πάρκου από το 2005. Ουδείς ενοχλείται εξ’ αυτού καθώς κυριαρχεί η ιδέα της 
εκχώρησης στον ιδιωτικό τομέα ακόμη και αν αυτό δεν φέρνει έσοδα στο Δημόσιο. 
Αντιθέτως, η συγκεκριμένη ιδέα εκχώρησης στον ιδιωτικό τομέα βασίζεται σε 
μεγάλες δημόσιες επενδύσεις προς ιδιωτικό όφελος, υψηλές φοροαπαλλαγές και 
καθεστώς εξαιρέσεων των επενδύσεων από τις υφιστάμενες θεσμικές διατάξεις. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν τα έργα των ολυμπιακών αγώνων, άλλα 
μεγάλα δημόσια έργα στην Ελλάδα και ποικίλα mega-projects στο εξωτερικό από τη 

  

                                                 
 
4 Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Ά  285/19.12.2001), Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις. ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ 
Δ’ 254/2004), Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην 
παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Αθήνα: Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.  
5 Π.χ., Ο πρόεδρος της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, κ. Παναγιώτου (2010, 29 Σεπτεμβρίου) αναφέρει: «Η 
οικονομική κατάσταση της εταιρείας από το τέλος του 2009 είναι ζοφερή. Διότι το επιχειρηματικό μοντέλο 
της οδήγησε σε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και τελικά σε στάση 
πληρωμών. Άρα η εταιρεία είχε έσοδα περίπου 10 εκατ. € ετησίως και έξοδα 20 εκατ. € ... Πρώτο μας 
μέλημα λοιπόν ήταν να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά ώστε να σταματήσουμε να «μπαίνουμε μέσα» 
800.000 € τον μήνα». Λιάλιος, Γ. (2010, 29 Σεπτεμβρίου). Αναξιοποίητα τα ολυμπιακά ακίνητα: Μεγάλα 
προβλήματα στο μοντέλο αναθέσεων σε ιδιώτες. Από τα έξι ακίνητα προς μίσθωση, τα τέσσερα 
παραμένουν «στάσιμα». Καθημερινή.  
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_29/09/2010_416729 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_29/09/2010_416729�
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δεκαετία του 1980, τα οποία το Δημόσιο άλλων κρατών πλήρωσε αρκετές φορές.6 
Στην περίπτωση του Ελληνικού αξίζει να σημειωθεί ότι το Δημόσιο δε διαθέτει 
κτηματολόγιο ούτε ενιαίο τοπογραφικό του χώρου, δεν γνωρίζει τι έχει και τι δεν 
έχει στο χώρο, όπως και ποιοί φορείς του και πόσα εισπράττουν από την 
εκμετάλλευση του χώρου σήμερα. Το πιο πρόσφατο τοπογραφικό ανάγεται στο 1996 
από προηγούμενη μελέτη του ΕΜΠ,7

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκε η πλήρης 
καταγραφή της συνολικής έκτασης των 6.263 στρεμμάτων (θεσμικό καθεστώς, 
κατατμήσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, εδάφη). Η καταγραφή αυτή είναι η πρώτη 
που πραγματοποιείται από το 1996. Αναλύθηκε επίσης και αποτιμήθηκε το σύνολο 
των προτάσεων (αναπλάσεων, δόμησης, οδικών έργων) οι οποίες σχεδιάστηκαν από 
τη στιγμή της παύσης λειτουργίας του αεροδρομίου. Μελετήθηκαν οι ανάλογες 
περιπτώσεις αναπλάσεων πρασίνου σε ανενεργά ευρωπαϊκά και αμερικανικά 
αεροδρόμια όπως και τα στοιχεία των Μητροπολιτικών Πάρκων των ευρωπαϊκών και 
βορειοαμερικανικών μητροπόλεων.  

 5 χρόνια πριν την παύση λειτουργίας του 
αεροδρομίου.  

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, αντίθετα με τα όσα εδώ και χρόνια 
υποστηρίζονται, συνήθως χωρίς επιστημονική, πολεοδομική, κοινωνική, 
περιβαλλοντική ή οικονομική τεκμηρίωση, υποδεικνύουν γιατί το Μητροπολιτικό 
Πάρκο του Ελληνικού είναι απολύτως αναγκαίο. Επιπλέον είναι και εφικτό και 
φθηνό.  

 

Πώς μπορεί λοιπόν το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού να γίνει ένα 
πάρκο υψηλού πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού προς όφελος των 
κατοίκων του Λεκανοπεδίου και της Αττικής;  

Ξεκινώντας άμεσα από τα βασικά:  

1. Πρωταρχική προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός χώρου που θα αποτελεί 
όντως Μητροπολιτικό Πάρκο είναι η εγκατάλειψη του ιδιαίτερα 
δαπανηρού σχεδίου δόμησης νέων πολεοδομικών ενοτήτων, η 
ακύρωση του προγράμματος πώλησης τμημάτων ή του συνόλου του 
χώρου και η ακύρωση των επίσης πολυδάπανων οδικών έργων στα 
σκέλη των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου.  

2. Προϋποτίθεται και είναι απολύτως απαραίτητη η άμεση άρση των 
εσωτερικών περιφράξεων καθώς και η άμεση απομάκρυνση των 
αντιαισθητικών και πρόχειρων λυόμενων εκθεσιακών κατασκευών 

                                                 
 
6 Π.χ., Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., & Rothengatter, W. (2003). Megaprojects and risk: An anatomy of 
ambition. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Swyngedouw, E., Moulaert, F., & Rodriguez A. 
(2002). Neoliberal urbanization in Europe: Large-scale urban development projects and the new urban 
policy. Antipode, 34(3), 542 -577. S wyngedouw, E ., M oulaert, F., &  Ro driguez A . (E ds.). (2 003). The 
globalized city: Economic restructuring and social polarization in European cities. Oxford, UK: Oxford 
University Press. Brenner, N. (2004). U rban governance and the production of new state spaces in 
Western Europe, 1960-2000. Review of International Political Economy, 11(3), 447-488. Harvey, D. 
(1989). From managerialism to  entrepreneurialism: Τhe transformation in urban governance in late 
capitalism. Geografiska Annaler, Series B - Human Geography, 71(1), 3-17.   
7 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Χωροταξίας 
και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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στον προαύλιο χώρο του αεροδρομίου, ώστε αφ’ ενός μεν να αποφευχθεί 
ο περαιτέρω κατακερματισμός του χώρου που θα καθιστούσε μελλοντικές 
παρεμβάσεις ακόμα δυσκολότερες και αφ’ ετέρου να αναστραφεί η εικόνα 
υποβάθμισης που παρουσιάζεται σήμερα.  

3. Στην παράκτια ζώνη είναι απαραίτητη η άμεση εφαρμογή της 
υπάρχουσας νομοθεσίας περί ακτών και περί λειτουργίας 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με παράλληλη ανάκληση 
διοικητικών αποφάσεων «εξαιρέσεων» οι οποίες έχουν εκδοθεί από 
το πρώην υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ. 

4. Είναι δυνατή η άμεση απόδοση σε δημόσια χρήση πάρκου του 56% του 
χώρου: δηλαδή η άμεση απόδοση του νότιου τμήματος έκτασης 1.705 
στρεμμάτων και, με την άρση των περιφράξεων του Ολυμπιακού Πόλου 
Ελληνικού, η άμεση απόδοση του αντίστοιχου βόρειου τμήματος έκτασης 
1.801 στρεμμάτων σε δημόσια χρήση πάρκου και αθλητισμού. Στη συνέχεια 
προτείνεται η σταδιακή απόδοση των υπολοίπων τμημάτων μετά από τις 
απαιτούμενες θεσμικές ρυθμίσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.α.).  

5. Θεωρείται μη ρεαλιστική, πολεοδομικά και οικονομικά ασύμφορη η 
απομάκρυνση των εγκαταστάσεων μεταφορών. Προτείνεται η εξαίρεση 
από την ανοικτή χρήση των τμημάτων με χρήση μεταφορών (Τραμ, ΕΘΕΛ, 
ΚΤΕΟ, Αττικό Μετρό) έκτασης 189 στρεμμάτων με έλεγχο της δόμησης.   

6. Η σταδιακή αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού των 
εκατοντάδων υφιστάμενων κτιρίων μπορεί να δώσει ουσιαστική και 
κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθή λύση στο ζήτημα των 
συμπληρωματικών χρήσεων του πάρκου. Εκ των 480 κτιρίων συνολικής 
επιφάνειας άνω των 490.000 μ2, η επανάχρηση των 241 συνολική επιφάνειας 
366.160 μ2

Για τα πιο πάνω απαιτείται η παράλληλη εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου 
και μελέτης βιωσιμότητας με βάση τα νέα δεδομένα και τη σημερινή 
συγκυρία. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο και η σχετική μελέτη βιωσιμότητας 
οφείλουν να προσδιορίσουν το όφελος-κόστος για τους κατοίκους του 
Λεκανοπεδίου βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα με βάση επιστημονικά 
τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι με βάση αυθαίρετες επιλογές.  

 με αποκλειστική διάθεση των εσόδων στο πάρκο, μέσα από ήπιες 
χρήσεις οι οποίες αναλύονται διεξοδικά στα σχετικά κεφάλαια, κυρίως 
κοινωνικού χαρακτήρα, αποτελεί τη διέξοδο στο θέμα της κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησής του.  

Σε ό,τι αφορά τις νέες χρήσεις πλην του υψηλού πρασίνου στα υφιστάμενα 
προς διατήρηση κτίρια προτείνεται η αρχή του σχεδιασμού «από τα κάτω» 
με βάση τα πραγματικά δεδομένα του χώρου και όχι την ιδέα του «κενού 
οικοπέδου». Η θετική, δημιουργική εμπλοκή στον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της κοινωνίας, των πολιτών, των φορέων της, των θεσμών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι η αναζήτηση του επενδυτή ο οποίος θα 
υλοποιήσει το έργο.    
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Προτείνεται ακόμη μια στρατηγική 5 αξόνων κατά χωρική/λειτουργική 
ενότητα:  

1. Η δημιουργία ενός μεγάλου ανοιχτού αθλητικού πόλου μητροπολιτικής 
εμβέλειας. Αυτό είναι δυνατόν να υλοποιηθεί με συγκέντρωση των 
εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά εντός του υφιστάμενου αθλητικού πόλου,  
του πρώην αεροδρομίου, αποφόρτιση των παράκτιων εγκαταστάσεων από 
ορισμένα νέα κτίρια και εγκαταστάσεις και δημιουργία ναυταθλητικού 
κέντρου στην Ολυμπιακή Μαρίνα το οποίο θα καλύψει και τις ανάγκες των 
τοπικών ερασιτεχνικών ή/και αθλητικών ναυταθλητικών συλλόγων.  

2. Η πλήρης απελευθέρωση της ακτής από τις χρήσεις μαζικής αναψυχής 
με ελεύθερη πρόσβαση και συνολική διαμόρφωση του θαλάσσιου 
μετώπου κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος των Ακτών. Η δόμηση 
στην παράκτια ζώνη είναι ανάγκη να μειωθεί ώστε να αποκατασταθεί και να 
διασφαλιστεί πρακτικά η ελεύθερη πρόσβαση και χρήση της ακτής σε βάθος 
χρόνου. Αυτό προτείνεται να γίνει με κατεδάφιση των καταστημάτων 
αναψυχής, με μετακίνηση ορισμένων αθλητικών χρήσεων του Αγίου Κοσμά, 
όπως και του συγκροτήματος του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών 
(ΕΛΚΕΘΕ) στα ανατολικά εντός του πρώην αεροδρομίου και με απαγόρευση 
περαιτέρω δόμησης στην Ολυμπιακή Μαρίνα.  Στις ελεύθερες ζώνες που θα 
προκύψουν προτείνεται η ανάπλαση της φυσικής ακτογραμμής και η ανάδειξη 
του αρχαιολογικού χώρου (εκβολές ρεμάτων, αμμώδεις παραλίες, ακρωτήριο 
Αγίου Κοσμά κ.α.), η ενίσχυση του πρασίνου και η δημιουργία ενός μεγάλου 
περιπάτου-ποδηλατόδρομου που θα ενώσει την περιοχή με τις υπόλοιπες 
ακτές προς βορρά και νότο. 

3. Η δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού, εκπαίδευσης και έρευνας στην 
περιοχή του πρώην Δυτικού Αεροσταθμού. Προτείνεται η ανάπτυξη και 
ένταξη στο πάρκο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, η δημιουργία 
Επιστημονικού-Εκπαιδευτικού Ενυδρείου υπό τον έλεγχο του φορέα 
κατά το πρότυπο του ενυδρείου του Ηρακλείου Κρήτης «Θαλασσόκοσμος» 
και η ανάδειξη των παράκτιων, ενάλιων και χερσαίων αρχαιοτήτων 
παράλληλα με την αποκατάσταση της ακτής στη φυσική της μορφή. Οι 
υπάρχουσες Αρχαιολογικές Αποθήκες προτείνεται να επεκταθούν με 
ενίσχυση των Εργαστηρίων Συντήρησης Αρχαιοτήτων, με τη δημιουργία 
Αρχαιολογικού Μουσείου για τις μεγάλες αρχαιολογικές συλλογές του 
Σαρωνικού και των Μεσογείων, με νέες χρήσεις μουσειοπαιδαγωγικών-
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτισμού. Το ιστορικό υλικό της 
πολιτικής και πολεμικής αεροπορίας που διασώζεται εντός του πρώην 
αεροδρομίου προτείνεται να αποτελέσει τον πυρήνα του Μουσείου 
Αεροπορίας και να στεγαστεί στα ιστορικά hangars. Σημειώνεται ότι τα πιο 
πάνω αποτελούν ήδη διατυπωμένες προτάσεις και των εμπλεκομένων 
φορέων.  

4. Στους χώρους της πρώην αμερικανικής βάσης και περί αυτή προτείνεται η 
επανάχρηση πολλών από τα υφιστάμενα κτίρια για τη δημιουργία ενός 
τοπικού κέντρου με κοινωνικού χαρακτήρα χρήσεις (πρόνοια δηλ. 
παιδικοί σταθμοί, δημοτικά ιατρεία, κέντρα πρόνοιας τρίτης ηλικίας, ατόμων 
με κινητικές δυσκολίες κ.α., εκπαίδευση, δηλ. σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολιτισμός, αθλητισμός, δηλ. μικρά γήπεδα σε 
υπάρχουσες τέτοιες χρήσεις, γυμναστήρια κ.α.) και μικρής κλίμακας 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 18 

χρήσεις αναψυχής και τοπικού εμπορίου. Σε αυτά είναι δυνατόν να 
προστεθούν επίσης χρήσεις διοίκησης τοπικής εμβέλειας (δημαρχείο, 
εφορείες, ΙΚΑ, ΚΕΠ, υποκαταστήματα τραπεζών κ.α.). 

5. Το μεγάλο διατηρητέο κτίριο του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού 
λόγω του μεγέθους και του συμβολισμού του έχει μητροπολιτική 
ταυτότητα και δύναται να αποκτήσει αντίστοιχο μητροπολιτικό ρόλο 
εφόσον η χρήση και η κλίμακά της είναι συμβατή με τη λειτουργία 
του πάρκου. Η γειτνίαση του με τον νέο σταθμό μετρό ενισχύει αυτή τη 
δυνατότητα για μια νέα μητροπολιτικής εμβέλειας χρήση. Θεωρούνται 
συμβατές, αποδεκτές και προτείνονται χρήσεις με σαφείς όρους λειτουργίας 
(εκθέσεις, συνέδρια, επιστημονικά και καλλιτεχνικά γεγονότα κ.λ.π.) και 
περιορισμούς δόμησης/επέκτασης/χρήσης εκτεταμένων περιοχών για 
στάθμευση οχημάτων στο συγκεκριμένο συγκρότημα, με βασική προϋπόθεση, 
τα έσοδα οποιασδήποτε χρήσης εντός του πάρκου να διατίθενται στην 
κατασκευή και συντήρηση του πάρκου, ήτοι των έργων πρασίνου και των 
κοινωφελών λειτουργιών και δραστηριοτήτων εντός αυτού. Με βάση τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, οι χρήσεις αυτές θα ενισχύσουν τον κοινωνικό 
χαρακτήρα του πάρκου. Αντίθετα θεωρούνται ασύμβατες μητροπολιτικές 
χρήσεις μαζικού εμπορίου (mall) ή μαζικής αναψυχής (π.χ. 
πολυκινηματογράφοι) λόγω της έντασης της χρήσης, της ασυμβατότητας με 
την αρχιτεκτονική και τη δομή του συγκροτήματος, όπως και την 
ασυμβατότητα με το ρόλο ενός μητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου. 
Ασύμβατες επίσης για αρχιτεκτονικούς ή/και λειτουργικούς λόγους για το 
συγκεκριμένο συγκρότημα του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού θεωρούνται 
μεγάλης κλίμακας χρήσεις διοίκησης (π.χ. υπουργεία) ή εκπαίδευσης (π.χ. 
ΑΕΙ). 

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι είναι σαφείς και επιστημονικά 
τεκμηριωμένοι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού 
είναι απολύτως απαραίτητο για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου, εφικτό και φθηνό, 
όπως και οι απαραίτητες παρεμβάσεις άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
ώστε το Μητροπολιτικό Πάρκο να δημιουργηθεί με υψηλής ποιότητας και 
ευρωπαϊκού κόστους έργα, να λειτουργήσει με ποικιλία δραστηριοτήτων για τους 
επισκέπτες του και χρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα που θα καλύπτουν επιτακτικές 
ανάγκες ιδιαίτερα σήμερα, και να συντηρείται με ρεαλιστικό κόστος και σε βάθος 
χρόνου.  

Κλείνοντας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι στην Ελλάδα κατασκευάζονταν πάρκα 
αλλά και σημαντικά έργα δημόσιας ωφέλειας  κατά τη διάρκεια των τεσσάρων 
μεγάλων οικονομικών κρίσεων και των πτωχεύσεων της χώρας, όπως και μετά από 
τους τρεις πολέμους όταν η χώρα ήταν εξουθενωμένη οικονομικά. Εκτιμούμε  ότι η 
χώρα πρέπει να προχωρήσει με δημόσια έργα κοινής ωφέλειας και να χρησιμοποιήσει 
τους δημόσιους χώρους για το δημόσιο συμφέρον, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 
οικονομικά, ειδικά στην παρούσα περίοδο κρίσης. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό και 
απαραίτητο έργο είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού Πρασίνου στο Ελληνικό.  

Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 

Η ερευνητική ομάδα 
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1.2. Εισαγωγή 

Η συνολική επιφάνεια του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού ανέρχεται σύμφωνα με 
την τελευταία μέτρηση σε 5.287 στρέμματα. Η αντίστοιχη παράκτια ζώνη έχει μήκος 
περίπου 3,5 χλμ και επιφάνεια 976 στρεμμάτων. Συνολικά, η έκταση του χώρου 
που προσδιορίζεται ως Μητροπολιτικό Πάρκο, ανέρχεται σε 6.263 
στρέμματα.  

Ο χώρος αυτός καλύπτεται κατά ποσοστό 41% από μαλακές επιφάνειες (περίπου 
2.568 στρέμματα χέρσες χωμάτινες επιφάνειες, γρασίδι, χαμηλή ή υψηλή  
βλάστηση) και κατά ποσοστό  59% από τεχνητές και δομημένες επιφάνειες (περίπου 
3.695 στρέμματα ασφάλτινες, τσιμεντένιες επιστρώσεις ή δόμηση).  

Σε αυτή την έκταση υπάρχουν 480 κτίρια και εγκαταστάσεις των οποίων η κάλυψη 
ανέρχεται σε περίπου 387 στρέμματα (6,18% της συνολικής έκτασης) και η δόμηση 
σε 491 στρέμματα. Εντός του χώρου του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας 
ζώνης του υπάρχουν σήμερα σημαντικές λειτουργίες υποδομών και ποικίλες 
δεσμεύσεις εκτάσεων (εγκαταστάσεις Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ΤΡΑΜ και 
ΕΘΕΛ, Αττικό Μετρό, Ολυμπιακά Ακίνητα, Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ), 
Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, Ταμείο των Κληρικών (ΤΠΟΕΚΕ) κ.α.).  

Στο χώρο του πρώην αεροδρομίου και στην παράκτια ζώνη υπάρχουν επίσης 
εκτεταμένες περιφράξεις μήκους 56.000 μέτρων, οι οποίες καταλαμβάνουν την 
κεντρική περιοχή του πρώην αεροδρομίου, όπως και την παράκτια ζώνη. Οι 
περιφράξεις αποκλείουν την πρόσβαση και διασπούν την ενότητα του χώρου. Οι 
περισσότερες από τις εσωτερικές περιφράξεις κατασκευάστηκαν μετά το 2004. Στην 
περιοχή του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού, στη νοτιοανατολική πίστα του χώρου 
στάθμευσης αεροσκαφών, έχουν κάνει την εμφάνισή τους ευτελείς λυόμενες 
κατασκευές μεγάλης κλίμακας για τη στέγαση εκθέσεων ενώ το ίδιο το τεράστιο 
κτίριο, έργο του διάσημου αρχιτέκτονα Eero Saarinen, έχει εγκαταλειφθεί από τους 
διαχειριστές του χώρου (ΕΤΑ). H παράκτια ζώνη έχει επίσης καταληφθεί από 
αυθαίρετα καταστήματα αναψυχής, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου του 2004 
για τις ακτές του Σαρωνικού, που όριζε την απομάκρυνσή τους 

Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου, το οποίο παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ το 2007 
και περιελήφθη στο προτεινόμενο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (ΡΣΑ) του 
2009, προέβλεπε συνοπτικά:  

• Διαμόρφωση ενός μεγάλου πάρκου πρασίνου.   

• Πολεοδόμηση 1.000 στρεμμάτων με κτιριακά έργα δόμησης 1.300.000 μ2

• Επαναχάραξη της λεωφόρου Ποσειδώνος και υπογειοποίηση τμήματός της ώστε να 
συνδεθεί το πάρκο με την παραλία του Αγίου Κοσμά. 

. 

• Κατασκευή – εντός της βόρειας πλευράς της περιοχής – ελεύθερης λεωφόρου με δύο 
κόμβους και σταθμό διοδίων που θα συνδέει τη λεωφόρο Ποσειδώνος με τη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης και στη συνέχεια με την Αττική οδό. 

• Κατεδάφιση του 90% των κτιρίων του πρώην αεροδρομίου και τη διατήρηση μόνο 41 
εξ’ αυτών. 

Από τη συνολική έκταση των 5.287 στρεμμάτων της συνολικής έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου προβλεπόταν η πολεοδομική ανάπτυξη 1.000 στρεμμάτων με 
επιχειρηματικές και εμπορικές χρήσεις, χρήσεις τουρισμού και χρήση κατοικίας 
πολυτελούς κατασκευής. Η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση ανέρχονταν στα 
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1.325.000 μ2 με μέσο σ.δ. 0,25, και σ.δ. 1,00  για την περιοχή προς πολεοδόμηση. 
Η προτεινόμενη πολεοδόμηση σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση των νέων 
κυκλοφοριακών αξόνων δημιουργούσε εντός του πάρκου μεγάλα εμπορικά και 
επιχειρηματικά κέντρα, στη βόρεια και στην ανατολική πλευρά του, όπως και ζώνες 
κατοικίας και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων στα νότια και ανατολικά. Με την 
ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών μελετών η επιφάνεια αυτή αυξήθηκε στα 
1.450.000 μ2

Η ανάγκη πολεοδόμησης των 1.000 στρεμμάτων βασίστηκε σε πολιτική απόφαση 
χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση, με οικονομικά κριτήρια σχετιζόμενα με τρέχοντα 
μεγέθη της εθνικής οικονομίας και όχι με το ίδιο το έργο. Τα κριτήρια αυτά 
συνδέονταν με την ευρύτερη στρατηγική των μεταρρυθμίσεων της περιόδου 1996-
2000. Δεν προκύπτει δηλαδή η επιλογή οικοδόμησης μεγάλου τμήματος του χώρου 
από λόγους που αναφέρονται στην πολεοδομική ή περιβαλλοντική ισορροπία του 
συγκροτήματος και το κόστος και όφελος για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου που 
θα επέφερε συγκεκριμένη επιλογή. Αντ’ αυτού, προκύπτει από μία αμιγώς 
επιχειρηματική κατεύθυνση, της επιχειρηματικής αξιοποίησης της δημόσιας γης, η 
οποία δεν εκφράστηκε μόνο στην περίπτωση του Ελληνικού, αλλά και στις ευρύτερες 
επιλογές αξιοποίησης των δημοσίων κτημάτων.  

. 

Η απόφαση αυτή φαίνεται ότι ελήφθη την περίοδο 1996-1998, σύμφωνα με τις 
σχετικές προτάσεις προς την κυβέρνηση, του οικονομολόγου Γ. Σπράου. Την ίδια 
περίοδο το ΥΠΕΧΩΔΕ ζήτησε από την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον καθηγητή Λ. Βασενχόβεν, η οποία μελετούσε τις νέες χρήσεις στο 
πρώην αεροδρόμιο, τη χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του τριτογενή 
τομέα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αυτοχρηματοδότηση και βιωσιμότητα του 
έργου. Η ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ, η οποία ολοκλήρωσε τις δύο από τις τρεις 
προβλεπόμενες φάσεις του προγράμματος, επεξεργάστηκε διάφορα σενάρια 
εντοπίζοντας ως δυσμενέστερο σενάριο αυτό της πολεοδόμησης 1.100 στρεμμάτων. 
Λίγο αργότερα, το ΥΠΕΧΩΔΕ προχώρησε στη χωροθέτηση των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων στο χώρο, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί έως τότε, όπως και στον 
γενικότερο προγραμματισμό του έργου επιλέγοντας το δυσμενέστερο σενάριο.  

Προ του τελικού σχεδιασμού του πάρκου, την περίοδο 2000-2003, 
χωροθετήθηκαν στο κεντρικό τμήμα του χώρου εγκαταστάσεις για τις 
ανάγκες των ολυμπιακών αγώνων, οι οποίες δέσμευσαν τη μελλοντική 
«καρδιά» του ελεύθερου πράσινου χώρου. Αυτές οι εγκαταστάσεις στη 
συνέχεια, παρότι είχαν χαρακτηριστεί ως λυόμενες και προσωρινές, 
παρέμειναν και παραχωρήθηκαν προς αξιοποίηση στον φορέα «Ολυμπιακά 
Ακίνητα Α.Ε.» ο οποίος ιδρύθηκε επί τούτου. Περιφράχθηκαν όλες, 
αποσπώντας από το πάρκο κεντρικές του περιοχές.  

Τον Δεκέμβριο του 2003, προκηρύχθηκε Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, σε 
συνεργασία με την Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) για τον σχεδιασμό του χώρου. 
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν 159 προτάσεις, εκ των οποίων βραβεύτηκαν τρεις και 
έτυχαν διάκρισης άλλες έξι.8

                                                 
 
8 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Union Internationale des Architectes. (2003). Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ.  
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Το πρώτο βραβείο έλαβε η πρόταση ομάδας συνεργαζόμενων γραφείων από το 
Παρίσι και τη Νέα Υόρκη:  DZO Architecture (Elena Fernandez – David Serero / New 
York, Arnaud Descombes – Antoine Regnault / Paris, Philippe Coignet (Landscape 
Architect), Ryosuke Shimoda και Erwin Redl (Artist). 

Οι οικονομικές παράμετροι του έργου τις οποίες όφειλαν να λάβουν υποχρεωτικά υπ’ 
όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι με βάση τη δημόσια προκήρυξη, βασίζονταν στην ιδέα 
της ανταποδοτικότητας του χώρου υπό τη νέα του μορφή. Ζητείτο, ένα σημαντικό 
μέρος των εσόδων του Πάρκου να ικανοποιεί ανάγκες πέραν της κατασκευής και 
λειτουργίας του. Ειδικότερα το κόστος δημιουργίας του Πάρκου υπολογιζόταν στα 
τετρακόσια εκ. € (400.000.000 €), ενώ τα εκτιμώμενα έσοδα από την πολεοδομική 
ανάπτυξη του Ελληνικού ζητείτο να υπερβαίνουν το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής 
και συντήρησης του Πάρκου κατά τουλάχιστον τριακόσια εκ. €  (300.000.000 €). 
Τμήμα αυτού του κεφαλαίου θα εξυπηρετούσε τα αντισταθμιστικά οφέλη που 
προέβλεπε ο Ν. 2338/1995 για την περιοχή των Μεσογείων. 

Ο υπολογισμός των ελάχιστου και μέγιστου κόστους του έργου βασίστηκε σε 
ενδεικτικό προϋπολογισμό, ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού. Δόθηκαν ως δεδομένες επιβαρύνσεις από την αποξήλωση του συνόλου 
των σκληρών επιφανειών (5,1 εκ. € ), από την  καθαίρεση της πλειοψηφίας των 
υφιστάμενων κτιρίων (20 εκ. €) και από το κόστος αποστράγγισης – αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων (26 εκ. €).  

Δηλαδή για το έργο οριζόταν ένα ελάχιστο κόστος εκκίνησης 51,1 εκ. € και 
ένα υποχρεωτικό ανταποδοτικό τέλος 300 εκ. €. Επομένως, το έργο 
επιβαρυνόταν με ένα αρχικό κόστος 351.000.000 € κατά την εκκίνηση του. 
Η εκτίμηση του κόστους έργων πρασίνου και κτιριακών έργων, βασίστηκε αρχικά σε 
ένα συνοπτικό πίνακα-τιμολόγιο ο οποίος περιελήφθη στο φάκελο του διαγωνισμού.  
Στα οικονομικά μεγέθη του πίνακα, με βάση τον οποίο καθοριζόταν το κόστος, 
εντοπίζονται τιμές οι οποίες είναι υπερπολλαπλάσιες και των τιμών Δημοσίου και των 
τιμών της αγοράς. Αντιθέτως, το τιμολόγιο των κτιριακών έργων ανταποκρίνεται στις 
τιμές Δημοσίου και τις τιμές αγοράς.  

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν από την 
κατάσταση του πρώην αεροδρομίου. Ενώ πλησιάζει μία 15ετία από την απόφαση 
μετεγκατάστασης του αεροδρομίου και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου, τα 
βασικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ταυτότητα του χώρου είναι η 
συστηματική κατάτμηση, ο αποκλεισμός των εκτάσεών του από αυθαίρετες 
περιφράξεις και οι προβληματικές εγκαταστάσεις και κατασκευές, κληρονομιά των 
ολυμπιακών αγώνων. Η εγκατάσταση νέων χρηστών, κυρίως ιδιωτών στους οποίους 
παραχωρήθηκαν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις, δεν έχει προσδώσει στο χώρο ούτε τα 
χαρακτηριστικά βιωσιμότητας που χρειάζεται ο χώρος, ούτε τα προβλεπόμενα έσοδα 
στο Δημόσιο. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν συντηρούνται, ευτελείς λυόμενες 
κατασκευές μεγάλων διαστάσεων έχουν κάνει την εμφάνιση τους και οι ελεύθεροι 
χώροι έχουν εγκαταλειφθεί ολοσχερώς. Στη δε παραλιακή ζώνη δεν έχει εφαρμοστεί 
σε κανένα σημείο της η νομοθεσία περί ακτών, με εξαίρεση την πρόσφατη 
κατεδάφιση του εγκατελειμμένου «Φαντασία», που ωστόσο μετατράπηκε άμεσα σε 
χώρο στάθμευσης παρακείμενου κέντρου αναψυχής, 

Η δρομολόγηση της ιδέας του πάρκου είναι «παγωμένη» από το 2007. Κατά την 
εκτίμηση της ερευνητικής ομάδας τούτο συνέβη εκτός των άλλων επειδή η 
δημιουργία του πάρκου ταυτίστηκε με ένα γιγαντιαίο και μη ρεαλιστικό έργο 
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υψηλότατου κόστους – χωρίς να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα του. Ταυτόχρονα, η 
επιλογή απόδοσης μεγάλου τμήματος του χώρου στη δόμηση προκάλεσε μεγάλες 
κοινωνικές αντιδράσεις.  

Σήμερα, με βάση και τα νέα δεδομένα, εκτιμάται ότι υπάρχει η δυνατότητα 
εγκατάλειψης αυτής της στρατηγικής και επαναφοράς ενός σεναρίου ήπιας 
ανάπλασης του χώρου του πρώην αεροδρομίου, με όρους κύριας χρήσης πρασίνου 
και σταδιακή απόδοση των εκτάσεων του σε δημόσια ανοικτή πρόσβαση.  
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2. Ιστορικό μελετών, παρεμβάσεων και θεσμικού πλαισίου 

Η σημασία του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού για το Λεκανοπέδιο 
είναι εξαιρετική και πολυεπίπεδη (Εικ. 1 και Εικ. 2). Η λειτουργία επί δεκαετίες του 
αεροδρομίου συνέβαλε στην ανάδειξη της περιοχής ως πόλου μητροπολιτικής 
εμβέλειας, με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση σημαντικών λειτουργιών στο χώρο γύρω 
από το αεροδρόμιο και την ανάλογη αύξηση των αξιών γης. Ταυτόχρονα, η σημασία 
της περιοχής συνδέεται και με την προνομιακή της θέση στη φυσική γεωγραφία του 
Λεκανοπεδίου, ανάμεσα στον Υμηττό και τις ακτές του Σαρωνικού. Η απόφαση για 
μεταφορά του αεροδρομίου στα Σπάτα και ταυτόχρονα η απελευθέρωση μιας 
έκτασης 5.300 στρεμμάτων εντός του πυκνοδομημένου αστικού ιστού, δημιούργησε, 
έτσι, προσδοκίες, οραματισμούς και διεκδικήσεις. Αυτές αφορούν στην ιδιαίτερη 
περιβαλλοντική σημασία του χώρου, στην οικονομική του αξία αλλά και στην 
δυνατότητα κάλυψης τρεχουσών και μακροπρόθεσμων αναγκών του Λεκανοπεδίου. 
Έχουν δε οδηγήσει μέχρι σήμερα στη διατύπωση ενίοτε αντιθετικών σεναρίων 
αξιοποίησης του χώρου, όπως και στην παραγωγή ενός πλήθους μελετών, σχεδίων 
και θεσμικών ρυθμίσεων.  

Προκειμένου να κατανοηθεί η κατάσταση και οι δυναμικές που διαμορφώνονται 
σήμερα για την περιοχή του πρώην αεροδρομίου, παρουσιάζεται μια συνοπτική 
ιστορική αναδρομή σε βασικές πολιτικές επιλογές, σχεδιασμούς και ρυθμίσεις που 
έχουν επηρεάσει την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου ή/και τον δημόσιο διάλογο 
για το μέλλον του. Ειδικότερα αναφερόμαστε:  

• στην απόφαση μετεγκατάστασης του αεροδρομίου και δημιουργίας 
Μητροπολιτικού Πάρκου και στις απόψεις που αναπτύχθηκαν σχετικά. 

• στις μελέτες που εκπονήθηκαν το επόμενο διάστημα και διατυπώνουν τα 
εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης του χώρου. 

• στα νέα προγραμματικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν από τους 
ολυμπιακούς αγώνες και την απόφαση χωροθέτησης Ολυμπιακών Πόλων στο 
Ελληνικό. 

• στο Διεθνή Διαγωνισμό και τη σχετική μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ – ΟΡΣΑ η οποία 
κατέληξε και σε συγκεκριμένη πρόταση σχεδιασμού του χώρου. 

• στις απόψεις που διατυπώθηκαν από φορείς και συλλογικότητες κατοίκων επί 
της πρότασης. 

Βάσει των παραπάνω επιχειρείται μια συνοπτική εκτίμηση της σημερινής κατάστασης 
του χώρου του πρώην αεροδρομίου. 
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Εικ. 1 και Εικ. 2. Η περιοχή του αεροδρομίου πριν την παύση της λειτουργίας του και τo 2009.                      
Πηγές: Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Αεροφωτογραφία περιοχής του αεροδρομίου του Ελληνικού πριν 
την παύση της λειτουργίας του (χωρίς ημερομηνία). Αθήνα: ΓΥΣ. Google – Wikimapia. (2009-2010). 
Maps, aerial photos & photos [Database]. http://maps.google.com & www.wikimapia.org 
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2.1.Μετεγκατάσταση αεροδρομίου: Η απόφαση δημιουργίας Μητροπολιτικού 
Πάρκου  

 
Εικ. 3. Αεροφωτογραφία της περιοχής του αεροδρομίου Ελληνικού το 1937. Πηγή: Οργανισμός 
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. (1937/2010). Αεροφωτογραφία της 
περιοχής του αεροδρομίου Ελληνικού. Αθήνα: ΟΡΣΑ. 

Η πρώτη απαλλοτρίωση για τη δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου στο Ελληνικό 
αποφασίζεται με το βασιλικό διάταγμα του 1937 (ΦΕΚ 360/1937) και περιλαμβάνει 
έκταση περίπου 2.150 στρεμμάτων. Συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις για την 
επέκταση του αεροδρομίου πραγματοποιούνται τις περιόδους 1942-1944 και 1948-
1960.9

Οι πρώτες νομικές ρυθμίσεις που αφορούν την μετεγκατάσταση του αεροδρομίου 
ξεκινούν στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το 1977 πραγματοποιείται στα Σπάτα 
Αττικής απαλλοτρίωση 16.500 στρεμμάτων γης, για τη χωροθέτηση των 
εγκαταστάσεων του νέου αερολιμένα. Με το Ν. 811/1978 ιδρύεται η εταιρεία 
«Αερολιμήν Αθηνών», στην οποία ανατίθεται η ευθύνη για την κατασκευή και 
λειτουργία του αεροδρομίου. Το ΦΕΚ 341/1980, αναφέρεται στο Σχέδιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικισμού του Υπουργείου Δημόσιων Έργων (γνωστό και ως 
Σχέδιο Μάνου), στο οποίο προτείνεται: ο αερολιμένας Αθηνών να λειτουργήσει στα 
Σπάτα και το Ελληνικό να αποτελέσει «ζώνη μελέτης παραθεριστικής κατοικίας-
αναψυχής». Ωστόσο στο Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1985 δεν προβλεπόταν η μεταφορά 
του αεροδρομίου από το Ελληνικό σε νέα θέση. Το ΡΣΑ του 1985 τροποποιείται με το 
Ν. 2052/1992, με τον οποίο επανέρχεται το θέμα της μεταφοράς του αεροδρομίου 
των Αθηνών στα Σπάτα.  

 Σήμερα η έκταση ανήκει στο σύνολό της στο Ελληνικό Δημόσιο, το καθεστώς 
όμως είναι ιδιαίτερα σύνθετο καθώς τμήματά της έχουν παραχωρηθεί σε διάφορους 
φορείς και ιδιώτες.  

                                                 
 
9 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[α΄φάση ερευνητικού προγράμματος](σελ. 144). Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο 
Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας.  



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 26 

Τελικά το 1995 γίνεται η κύρωση της σύμβασης για την κατασκευή αεροδρομίου στα 
Σπάτα (Ν. 2338/1995).10

1. Μετά την έναρξη της λειτουργίας του νέου διεθνούς αερολιμένα της 
Αθήνας στα Σπάτα, ο αερολιμένας του Ελληνικού παύει να λειτουργεί και ο 
χώρος που καταλαμβάνει προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία 
μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση του χώρου 
αυτού εντάσσεται στον ευρύτερο χωροταξικό, οικιστικό και περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό της περιοχής, με βάση ολοκληρωμένη μελέτη που εκπονείται από 
τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας και εγκρίνεται κατά την κείμενη 
νομοθεσία.  

 Μέσα από το νόμο αυτό προσδιορίζεται σαν «κύριος 
προορισμός» της έκτασης του Ελληνικού «η δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης 
πρασίνου», ενώ προσδιορίζονται και τα αντισταθμιστικά οφέλη για την περιοχή των 
Σπάτων. Αναλυτικά το άρθρο 9 του νόμου αναφέρει:  

2. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα και 
επωνυμία "Διαχειριστικός Φορέας Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου 
Λεκανοπεδίου Αθηνών". Το νομικό αυτό πρόσωπο λειτουργεί χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου και της 
ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και δεν 
εφαρμόζονται σ` αυτό οι διατάξεις που διέπουν τις εταιρείες που άμεσα ή 
έμμεσα ανήκουν στο Δημόσιο.  
3. Σκοπός του "Φορέα" είναι η προστασία, η συντήρηση, η διαχείριση και η με 
κάθε τρόπο αξιοποίηση του πιο πάνω χώρου και η εκπόνηση σχετικών 
μελετών.  
4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών 
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
ρυθμίζονται οι ειδικότεροι σκοποί του "Φορέα", οι τρόποι και τα μέσα 
εκπλήρωσής τους, οι πόροι του, τα όργανα διοίκησής του, η συγκρότηση και 
οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, τα θέματα του προσωπικού του, καθώς 
και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια.  
Ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των εσόδων του 
Διαχειριστικού Φορέα που ιδρύεται με το άρθρο αυτό, διατίθεται για 
τη δημιουργία σύγχρονης υποδομής και δικτύων ποιότητας ζωής, 
καθώς και για την παροχή αντισταθμιστικών οφελών στην ευρύτερη 
περιοχή των Μεσογείων με αιχμή τα Σπάτα στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου χωροταξικού οικιστικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της 
περιοχής».  

Την περίοδο που ακολούθησε την ψήφιση του Ν. 2338/1995 διατυπώθηκαν από 
φορείς και πολιτικούς αντιδιαμετρικά αντίθετες απόψεις για την ανάπτυξη του χώρου 
του αεροδρομίου, οι οποίες είχαν σαν εκκίνηση τη σχετική ασάφεια στη διατύπωση 
του νόμου που αναφέρει πως ο χώρος του αεροδρομίου «προορίζεται κυρίως

Ο χαρακτηρισμός του χώρου του Ελληνικού αποκλειστικά και μόνο ως 
Μητροπολιτικού Πάρκου πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού χωρίς την 
οικοπεδοποίηση και πώληση τμημάτων του, αποτέλεσε ένα αίτημα που συσπείρωσε 
σειρά φορέων και οργανώσεων. Χαρακτηριστικές είναι οι θέσεις του Νομάρχη 
Αθηνών κ. Δ. Ευσταθιάδη στην ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΤΕΕ, την ΤΕΔΚΝΑ 
και τη Νομαρχία Αθηνών το Ιούλιο του 1998, ο οποίος αναφέρει πως:  

 για τη 
δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου».  

                                                 
 
10 Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ Α΄ 202/14.09.1995), Κύρωση σύμβασης ανάπτυξης του νέου Διεθνούς 
Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυση της εταιρίας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις.  
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[...] πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις του Ν. 2338/1995 για να μην 
επιτρέπουν παρερμηνείες: 

- Να απαλειφθεί το «κυρίως» από το άρθρο 9 και να χαρακτηρισθεί 
αποκλειστικά Μητροπολιτικό Πάρκο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού. 

- Να απαλειφθεί η διάταξη παροχής αντισταθμιστικών οφελών σε άλλες 
περιοχές.  

- Να αποκλειστεί κάθε δυνατότητα οικοπεδοποίησης και εκποίησης χώρων του 
αεροδρομίου.  

Συνεχίζοντας ο κ. Ευσταθιάδης αναφέρει:  

Η Νομαρχία, οι 4 δήμοι, η Τοπική Ένωση και οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής, 
όπως εκφράστηκαν με αποφάσεις των δημοτικών τους συμβουλίων, προτείνουν 
στην ενιαία ζώνη Ελληνικού – Αγίου Κοσμά να διαμορφωθούν: 

- Μητροπολιτικό Πάρκο αναψυχής, ψυχαγωγίας, αθλητισμού και πολιτισμού για 
όλο το λεκανοπέδιο (θεματικά πάρκα, βοτανικός κήπος, αθλητικές εγκαταστάσεις 
κλπ). 

- Αξιοποίηση όσων κτιρίων μπορούν να υποστηρίξουν τις παραπάνω λειτουργίες, 
καθώς υπάρχουν χιλιάδες τετραγωνικά κτισμένων επιφανειών στο χώρο. 

Αντίστοιχες απόψεις εκφράστηκαν από τους συμβούλους του τότε πρωθυπουργού, 
κ.κ. Α. Αγγελίδη και Ι. Καλαντίδη, του Γραφείου Ποιότητας Ζωής, οι οποίοι σε 
έκθεση της ίδιας περιόδου με θέμα Αισθητική της πόλης και του τοπίου, αναφέρουν 
τα εξής: 

Να προσθέσουμε και το μελλοντικό “Ελληνικό”. Για το τελευταίο ακούγονται 
διάφορες προτάσεις και γίνονται και διερευνητικές μελέτες αξιοποίησης. 
Ισχυριζόμαστε ότι ο χαρακτήρας αυτής της έκτασης πρέπει να είναι αποκλειστικά 
πράσινο (όπως το δάσος της Βουλώνης ή το Tiergarten ή το Central Park) και ότι 
αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή και όχι προϊόν μελέτης “αξιοποίησης” του 
Ελληνικού.11

Στην αντίθετη κατεύθυνση βρίσκονται οι απόψεις που προτάσσουν τη σημασία της 
ανάπτυξης του Ελληνικού ως οικονομικού πόρου και στοιχείου της δημόσιας 
επενδυτικής πολιτικής. Χαρακτηριστικές αυτής της προσέγγισης είναι οι θέσεις που 
διατυπώθηκαν από το σύμβουλο του τότε πρωθυπουργού, οικονομολόγο κ. Γ. Σπράο 
σε έκθεση στις 21 Οκτωβρίου 1997 σχετικά με θέματα αξιοποίησης της περιουσίας 
του Ελληνικού Δημοσίου:  

 

Τα θέματα που ανακύπτουν είναι σύνθετα και δεν είναι αυτονόητο ότι όσο πιο 
μεγάλο το ποσοστό πρασίνου, τόσο πιο μεγάλο θα είναι το κοινωνικό όφελος. Μια 
ολοκληρωμένη εξέταση μάλλον θα καταλήξει στο ότι το κοινωνικό όφελος 
(συμπεριλαμβανομένου και περιβαλλοντικού) εξυπηρετείται από την πώληση ενός 
ποσοστού, που είναι πολύ μεγαλύτερο από το ελάχιστο που είναι συνεπές με τον 
Ν.2338.12

Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, μία σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου επηρεάζουν την παραπάνω επιλογή: 

 

                                                 
 
11 Το απόσπασμα των κκ. Α. Αγγελίδη και Ι. Καλαντίδη, όπως και τα αποσπάσματα της Έκθεσης του κ. Γ. 
Σπράου, παρατίθενται και σχολιάζονται στη Β΄ φάση του ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ.  
Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1999, Σεπτέμβριος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[β΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: ΕΜΠ & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
12 Ο.π.  
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Οι παράγοντες αυτοί δεν αναιρούν την κατανομή του χώρου “κυρίως” ως ζώνη 
πρασίνου, όπως προβλέπει ο νόμος. Αλλά, κατά την άποψή μας συνηγορούν υπέρ 
μιας ερμηνείας του “κυρίως”, που θα επιτρέψει ένα υψηλό ποσοστό οικιστικής 
ανάπτυξης σε αντιδιαστολή με ένα μινιμαλιστικό 10-20%. Επισημαίνουμε δε, ότι 
με την κατάλληλη επιλογή τεμαχίων, ένα εδαφικό ποσοστό αισθητά κάτω του 
50% μπορεί να αντιπροσωπεύσει 60% και πάνω της οικονομικής αξίας του 
χώρου. Πιστεύουμε μάλιστα ότι η επιλογή τεμαχίων, με στόχο τη μεγιστοποίηση 
της αξίας του όποιου ποσοστού αφιερωθεί τελικά στην οικιστική ανάπτυξη, πρέπει 
να αποτελεί ένα κύριο συστατικό στη διαμόρφωση του χώρου.13

Επιπλέον, στην έκθεση επισημαίνεται πως:  

  

Η οικονομική εκμετάλλευση του χώρου δεν είναι ανάγκη να περιμένει τη 
μετακίνηση του αεροδρομίου. Μπορεί να αρχίσουν οι πωλήσεις οικοπέδων 
νωρίτερα (με κάποια έκπτωση φυσικά για την προκαταβολική πληρωμή), πράγμα 
που άλλωστε ενδείκνυται για να μοιραστούν διαχρονικά οι πωλήσεις, ώστε να μην 
πέσουν οι τιμές από υψηλή ταυτόχρονη προσφορά. Θα προηγηθεί βέβαια η 
απαιτούμενη πολεοδόμηση, οι προδιαγραφές και σαφές χρονοδιάγραμμα 
ενεργειών, για να μην υπάρχει αβεβαιότητα. Η περιουσιακή διάσταση του 
αεροδρομίου του Ελληνικού είναι τόσο μεγάλη που απαιτεί κάποιο ειδικό και 
ευέλικτο σχήμα για την εκμετάλλευσή της […] Το αεροδρόμιο του Ελληνικού 
είναι ένα παράδειγμα της υποεκμετάλλευσης της κρατικής περιουσίας, 
που εμπεριέχει μια δύσκολη εξισορρόπηση μεταξύ περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων και οικονομικής απόδοσης. Το χρησιμοποιήσαμε ως ένα έντονο 
παράδειγμα του είδους του γιατί σύγκρουση στόχων σαν κι αυτή θα προκύπτει 
συχνά και είναι πεποίθησή μας ότι η οικονομική διάσταση τείνει να υποβαθμίζεται 
ή, συνηθέστερα, να αγνοείται παντελώς στο Ελληνικό Δημόσιο. Αυτό πρέπει να 
αλλάξει άρδην.14

                                                 
 
13 Ο.π. 

  

14 Ο.π. 
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2.2. Ερευνητικά προγράμματα ΕΜΠ: Σενάρια και προδιαγραφές για τη 
δημιουργία πάρκου 

Το αρχικό ερευνητικό πρόγραμμα για την Ανάπτυξη του χώρου του Ελληνικού 
ανατέθηκε τον Σεπτέμβριο του 1995 σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ από τον ΟΡΣΑ 
και περιλάμβανε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση του προγράμματος παραδόθηκε τον 
ΟΡΣΑ τον Μάρτιο του 1996.  

Το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε τη βάση για μία σειρά από σχετικά ερευνητικά 
προγράμματα που ανατέθηκαν από τον ίδιο φορέα στην ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ.  

Μέσα από τις διαδοχικές προσεγγίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των 
παραπάνω προγραμμάτων, οι απόψεις της ερευνητικής ομάδας εξελίχθηκαν και 
μετασχηματίστηκαν για να παρακολουθήσουν το μετασχηματισμό της περιοχής 
μελέτης και τις αλλαγές των πολιτικών επιλογών και των κατευθύνσεων που 
σχετίζονταν με την ανάπτυξη του χώρου του Ελληνικού.  

Παρά τις διαφοροποιήσεις των επιμέρους προγραμμάτων, ορισμένα στοιχεία 
διατηρήθηκαν σταθερά στα χρόνια που μεσολάβησαν. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία 
σχετίζονται κυρίως με τη μέθοδο και τον τρόπο προσέγγισης, αποτελούν ένα 
σταθερό νήμα που συνδέει την ακολουθία των παραπάνω προγραμμάτων. Ένα από 
αυτά, ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, είναι η προσεκτική τεκμηρίωση των επιλογών και 
των θέσεων που διατυπώνονται, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζονται και 
διαχωρίζονται από τις σχετικές πολιτικές επιλογές και κατευθύνσεις.  

Η μελέτη των προγραμμάτων του ΕΜΠ, παρουσιάζει μία σειρά από δυσκολίες που 
συνδέονται με τους μετασχηματισμούς των απόψεων και πολιτικών για το χώρο του 
αεροδρομίου, με τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά της συγκυρίας στην οποία 
υλοποιήθηκαν, με τις αλλαγές των προδιαγραφών των μελετών, καθώς και με τους 
μετασχηματισμούς της περιοχής μελέτης. Τα παραπάνω ζητήματα δεν αναιρούν το 
γεγονός ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα, μαζί με τις προδιαγραφές, τα σχόλια και 
τις απόψεις του ΟΡΣΑ, περιέχουν πλούτο πληροφοριών και ιδεών για τα 
χαρακτηριστικά του φυσικού του χώρου καθώς και για τις δυνατότητες αξιοποίησής 
του.   

Παρακάτω επιχειρείται μία επιλεκτική αποδελτίωση των σχετικών προγραμμάτων, με 
στόχο να αναδειχθεί η συμβολή τους στη διαμόρφωση των επιλογών και απόψεων 
που ακολούθησαν.   

 

2.2.1. 1ο

Η α΄ φάση του προγράμματος αποσκοπεί στη δημιουργία στρατηγικού σχεδίου 
ανάπτυξης του χώρου του Ελληνικού. Στα πλαίσιά της καταγράφονται τα 
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου που θεωρήθηκαν 
απαραίτητα για τη διαμόρφωση των εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης. Η α΄ φάση 
ολοκληρώνεται με τον καθορισμό των βασικών αρχών σχεδιασμού, οι οποίες θα 
μπορούσαν να καθορίσουν τις γενικές κατευθύνσεις ανάπτυξης (Πίνακας 1). 

 ερευνητικό πρόγραμμα της ομάδας του ΕΜΠ για το 
αεροδρόμιο του Ελληνικού 

Από την εισαγωγή του αρχικού προγράμματος, η ερευνητική ομάδα επιχειρεί να 
τεκμηριώσει επιστημονικά τις επιλογές της και να τις διαχωρίσει από τις κυβερνητικές 
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πολιτικές. Όπως αναφέρεται στην ενότητα που αφορά στους στόχους και τη 
μεθοδολογία της έρευνας: 

η Κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου 
εκφράστηκε: α. Με τη νομοθετική ρύθμιση για την κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου των Σπάτων (Ν. 2338/95), β. Με τις δηλώσεις του τότε Υπουργού 
ΥΠΕΧΩΔΕ, γ. Με τις προδιαγραφές ανάθεσης του προγράμματος από τον ΟΡΣΑ.15

Τίτλος       

  

Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού  

(α΄φάση προγράμματος) 

Επιστημονικός    

υπεύθυνος 

Λουδοβίκος Βασενχόβεν  

Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης  

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ 

Φορέας Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

Ημερομηνία ανάθεσης 04/09/1995 

Ημερομηνία 

παραλαβής: 

Μάρτιος 1996.  

Συμπληρωματική έκθεση α΄ φάσης: Ιούνιος 1996   

 
Πίνακας 1. Στοιχεία 1ου

Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΟΡΣΑ:  

 ερευνητικού προγράμματος ΕΜΠ (1996, Μάρτιος & Ιούνιος).  

Το αντικείμενο της έρευνας καθώς και ο κύριος στόχος του προγράμματος 
ορίζονται ως η δημιουργία ενός Πρωτοποριακού Μητροπολιτικού Πάρκου μεγάλης 
κλίμακας με ποικιλότητα βλάστησης και οικολογική αυτονομία.16

Ως επιμέρους στόχοι του προγράμματος ορίζονται οι εξής: 

  

Η δημιουργία δυνατοτήτων αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού … Η βελτίωση του 
κοινωνικού εξοπλισμού […] Η αξιοποίηση δυνατοτήτων επιχειρηματικής 
εκμετάλλευσης για την εξεύρεση πόρων σταδιακής υλοποίησης του έργου […] Ο 
καθορισμός ενεργειών για την ελάφρυνση του κοινωνικού κόστους της 
κατασκευής […] Η δημιουργία συστήματος διαχείρισης και εφαρμογής του έργου 
σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση […] Η υπαγωγή του συνόλου των 
ενεργειών σε ένα ενιαίο πλέγμα στόχων για την αποφυγή αποσπασματικών 
ενεργειών με περιορισμένο συνολικό αποτέλεσμα.17

Στο κείμενο του προγράμματος αναφέρεται σαφώς ότι:  

  

Οι παραπάνω στόχοι και η κυβερνητική πολιτική, υπαγορεύουν τις αρχές 
σχεδιασμού του προγράμματος, που υιοθετούνται ως κατευθυντήριες γραμμές 
του σχεδιασμού που ακολουθούμε, ούτως ώστε ο τελευταίος να είναι συνεπής 
προς τους στόχους που η πολιτική ηγεσία έχει θέσει για το έργο.18

Όσον αφορά στις αρχές σχεδιασμού του προγράμματος αναφέρεται πως «τα υλικά 
οικοδόμησης» των σεναρίων θα πρέπει να είναι σχετικά με:  

  

[...] τη φύση, τον πολιτισμό και τον κοινωνικό ρόλο του πάρκου … οι λοιπές 
παράμετροι (εμπορικής αξιοποίησης, άντλησης πόρων…) υπεισέρχονται ως 
αναπόφευκτοι περιορισμοί […] λόγω της σοβαρότητας του έργου και της 
συνακόλουθης μεγάλης δαπάνης, κανένα σενάριο για την ανάπτυξη του χώρου 

                                                 
 
15 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Χωροταξίας 
και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
16 Ο.π. 
17 Ο.π. 
18 Ο.π. 
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δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί αν δεν πληρούνται οι αναγκαίοι οικονομικοί 
όροι και περιορισμοί […] τα κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων θα 
καθοριστούν από το βαθμό που ικανοποιούνται οι βασικοί στόχοι του έργου […]  
θα ληφθεί υπόψη η συμβολή της ανάπτυξης του Ελληνικού στην επίτευξη στόχων 
που αφορούν σε άλλες περιοχές.19

 Τέλος, για τη διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων, υπογραμμίζεται ότι: 

 

Η διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων δεν αποτελεί απλή συμμόρφωση προς τις 
αφηρημένες απαιτήσεις της θεωρίας του σχεδιασμού. Η χρησιμότητά τους  
βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα που παρέχουν για εποικοδομητικό διάλογο με 
τους ενδιαφερόμενους φορείς.20

Στα πλαίσια του προγράμματος γίνεται διάκριση στις παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για την οικοδόμηση και τον έλεγχο εφικτότητας των σεναρίων. 
Οι πρώτες διακρίνονται σε: α. περιβαλλοντικές, β. πολεοδομικές και λειτουργικές, γ. 
κοινωνικές, και δ. παράμετροι χωροταξικής ένταξης και μεταφορών. Οι παράμετροι 
που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο εφικτότητας των σεναρίων σχετίζονται με: α. 
τη δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης, β. την ύπαρξη ιδιωτικού ενδιαφέροντος, γ. τη 
βιωσιμότητα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, και δ. την κοινωνική αποδοχή.      

  

Η α΄ φάση του προγράμματος περιλαμβάνει αναφορά σε παραδείγματα αναπλάσεων 
από την ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία. Η μελέτη των παραδειγμάτων και της 
βιβλιογραφίας οδηγεί σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα για τον χαρακτήρα των 
αναπλάσεων μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν μετά το 1980, καθώς και 
για το χαρακτήρα των σχημάτων διαχείρισης που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, 
διαπιστώνεται η ανυπαρξία σχετικής εμπειρίας στην Ελλάδα. 

Η Ευρύτερη Περιοχή του Ελληνικού στα πλαίσια του προγράμματος διακρίνεται σε 
δύο επίπεδα θεώρησης: α. Στη Μητροπολιτική Περιοχή Πρωτεύουσας, β. Στη 
χωροταξική υποενότητα του Ν.Α. Λεκανοπεδίου με διάκριση δύο δακτυλίων περί το 
αεροδρόμιο: του α΄ οικιστικού δακτυλίου των 4 δήμων που βρίσκονται σε επαφή με 
το αεροδρόμιο (Ελληνικό, Άλιμος, Αργυρούπολη, Γλυφάδα) και του β΄ οικιστικού 
δακτυλίου των 8 δήμων που περιβάλλουν τον α΄ δακτύλιο. Στα πλαίσια του 
προγράμματος αναλύονται οι σχέσεις του αεροδρομίου με την ευρύτερη περιοχή 
του, τα δημογραφικά δεδομένα, η οικονομία και οι κυρίαρχες χρήσεις του α΄ και β΄ 
δακτυλίου, περιγράφεται το φυσικό περιβάλλον του αεροδρομίου, οι ιστορικές 
μνήμες του χώρου, το κτιριακό απόθεμα, οι υποδομές, και η αγορά γης της 
ευρύτερης περιοχής του. Παράλληλα, αξιολογούνται οι εξελίξεις και οι προσδοκίες 
που δρομολογούνται με την απομάκρυνση του αεροδρομίου. Όπως αναφέρεται: 

Η άρση των απαγορευτικών όρων (λόγω της ύπαρξης του αεροδρομίου) κυρίως 
αυτών που αφορούν τους όρους δόμησης αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην 
αύξηση των αξιών γης και στην εντατικότερη εκμετάλλευση της.21

Οι θεσμικές ρυθμίσεις στα πλαίσια του προγράμματος διακρίνονται σε θεσμικά 
επιβεβλημένες και σε μη θεσμικά επιβεβλημένες ρυθμίσεις. Οι πρώτες προκύπτουν 
κυρίως από τα ανταποδοτικά οφέλη που ορίζονται στη σύμβαση ανάπτυξης του 
αεροδρομίου στα Σπάτα με βάση τον Ν. 2338/1995.  

  

                                                 
 
19 Ο.π. 
20 Ο.π. 
21 Ο.π. 
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Στο κείμενο του αρχικού προγράμματος υπάρχει εκτενής αναφορά στο ιδιοκτησιακό 
καθεστώς του χώρου του αεροδρομίου την περίοδο που έγινε η έρευνα. Διακρίνονται 
οι ενότητες που βρίσκονται στην ιδιοκτησία/διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών.  

Όσον αφορά στην Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ), αναφέρεται πως από το 1991 
διαχειρίζεται την έκταση 500 περίπου στρεμμάτων της τέως Αμερικανικής Βάσης, 
που είχε καταγραφεί ως δημόσιο ακίνητο. Η συγκεκριμένη έκταση, αποτέλεσε, μετά 
την υπαγωγή της στη διαχείριση της ΚΕΔ, αντικείμενο αιτημάτων παραχώρησης από 
δημόσιους φορείς για την κάλυψη αναγκών τους.  

Στην α΄ φάση του ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν ορισμένες επισημάνσεις και διευκρινίσεις που σχετίζονται με ορούς και 
έννοιες. Ένα παράδειγμα αποτελεί η έννοια πάρκο του Ελληνικού, η οποία, όπως 
αναφέρεται, περιλαμβάνει και το πάρκο πρασίνου και τις πολιτιστικές, κοινωνικές και 
επιχειρηματικές χρήσεις. Αντίστοιχο παράδειγμα αποτελεί η χρήση του όρου 
μητροπολιτική ζώνη πρασίνου, που όπως επισημαίνεται, δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
ταύτιση με τον όρο ελεύθεροι χώροι-αστικό πράσινο που χρησιμοποιείται από το 
άρθρο 1 του ΠΔ 23.02.1987 (ΦΕΚ Δ΄ 166) ως γενική κατηγορία χρήσεων γης και 
εφαρμόζεται εντός των θεσμοθετημένων βάσει του Ν. 1337/1983 περί Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων.  

Οι σχετικές επισημάνσεις εμπλουτίζονται στη δεύτερη φάση του ερευνητικού 
προγράμματος, στην οποία και διατυπώνονται τα εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης 
του χώρου του Ελληνικού.  

 

2.2.2. Συμπληρωματική έκθεση α΄ φάσης με βάση τις 
παρατηρήσεις του ΟΡΣΑ 

Η πρώτη φάση του προγράμματος παραδόθηκε στον ΟΡΣΑ τον Μάρτιο του 1996. 
Ακολούθησε μία συμπληρωματική έκθεση της πρώτης φάσης, η οποία κρίθηκε 
αναγκαία μετά το πρακτικό της επιτροπής επίβλεψης και παρακολούθησης του ΟΡΣΑ 
(αρ. πρ. 2887/06.05.1996).       

Όπως αναφέρεται στο σχετικό πρακτικό:  

Από τις χρήσεις που καταρχήν τίθενται προς διερεύνηση απουσιάζουν παντελώς 
(παρά τον κύριο στόχο της Σύμβασης και των Προδιαγραφών) επιχειρηματικές 
δραστηριότητες του τριτογενή που θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν 
επενδυτικούς στόχους του ιδιωτικού τομέα με σκοπό και την άντληση πόρων για 
την οικονομική αυτοδυναμία του προγράμματος και τελικά την εφικτότητά του.22

Στη συμπληρωματική έκθεση, η ανάλυση επικεντρώνεται στην οικονομική διάσταση 
του προγράμματος και σε θέματα ανταποδοτικότητας, βιωσιμότητας και εφικτότητας. 
Με βάση την αξιολόγηση της συγκυρίας, θεωρείται ως δεδομένη η αδυναμία 
στήριξης της ανάπλασης του Ελληνικού, σε δημόσιους, εγχώριους ή 
ευρωπαϊκούς κοινοτικούς, πόρους: 

  

                                                 
 
22 Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλοντος Αθήνας. (1996, 6 Μαΐου). Πρακτικό 
επιτροπής επίβλεψης και παρακολούθησης ερευνητικού προγράμματος ΕΜΠ [αρ. πρωτ. 
2887/06.05.1996]. Αθήνα: ΟΡΣΑ.        
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Η αυτοχρηματοδότηση του έργου θεωρείται ως προϋπόθεση για την 
πραγματοποίησή του... αυτό σημαίνει ότι ένα ποσοστό του διαθέσιμου χώρου θα 
εκχωρηθεί για εμπορική εκμετάλλευση με όρους αγοράς… Το ανωτέρω ποσοστό 
πρέπει να είναι το μικρότερο δυνατό… θα εξαρτηθεί από το σενάριο ανάπτυξης 
που θα επιλεγεί, από το συνολικό κόστος του Μητροπολιτικού Πάρκου, από την 
πιθανή χρήση πόρων άλλων φορέων, από την ύπαρξη καθαρών εσόδων […] θα 
εξαρτηθεί από τον τρόπο σχεδιασμού και αξιοποίησης των προς εκμετάλλευση 
χώρων και  τον τρόπο χρηματοδότησης και διαχείρισης του έργου.23

Για τα μη θεσμικά κατοχυρωμένα ανταποδοτικά οφέλη, εκτιμάται, ότι: 

 

Μόνο επίσημες προτάσεις του ΟΡΣΑ μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαλόγου και έρευνας. Με βάση αυτές τις προτάσεις και σε σχέση με τη βελτίωση 
των συνθηκών στις υποβαθμισμένες περιοχές της Αττικής, η ερευνητική ομάδα 
προτείνει να εξετασθεί μόνο η περίπτωση δραστηριοτήτων που μπορούν να 
μεταφερθούν από τις περιοχές αυτές στο Ελληνικό.24

Η βιωσιμότητα του έργου, όπως αναφέρεται:  

 

[...] εξαρτάται από τη βιωσιμότητα των επιμέρους στοιχείων του από άποψη 
κοινωνικής προσφοράς και οικονομικής αυτάρκειας. Στα πλαίσιά του θα υπάρχουν 
κατηγορίες λειτουργιών που θα εξασφαλίζουν το κόστος λειτουργίας τους (π.χ. η 
πρόταση μεταφοράς της γυμναστικής ακαδημίας), αυτές που θα χρειάζονται 
υποστήριξη (π.χ. χώροι πρασίνου) και αυτές που θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
συνεισφέρουν σε καθαρά έσοδα.25

Όσο για τις θεσμικά επιβεβλημένες απαιτήσεις για ανταποδοτικά οφέλη, εκτιμάται 
ότι: 

  

Παραμένουν σημαντικές ασάφειες που σχετίζονται με: α. Την απαίτηση ποσοστού 
τουλάχιστον 10% των εσόδων του φορέα διαχείρισης για ανταποδοτικά οφέλη 
μεταφερόμενα στην περιοχή των Σπάτων. Το ερώτημα ποιος, πότε και πώς θα 
καθορίσει το τελικό ποσοστό παραμένει. β. Τη μορφή που θα έχουν τα 
ανταποδοτικά οφέλη. Στην περίπτωση που θα πάρουν τη μορφή έργων στην 
περιοχή των Σπάτων, δε διευκρινίζεται η φύση των έργων αλλά και του φορέα 
υλοποίησης στον οποίο θα περιέρχονται οι πόροι των ανταποδοτικών οφελών.26

Από τα σχόλια της ερευνητικής ομάδας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν αυτά που 
σχετίζονται με τα μη θεσμικά κατοχυρωμένα οφέλη, καθώς εκτιμάται πως ο ΟΡΣΑ θα 
έπρεπε να διαμορφώσει άποψη για τα ενδεχόμενα που θα προκύψουν από 
προέκταση της λογικής των ανταποδοτικών οφελών. Επισημαίνεται ότι: 

  

Από τη στιγμή που εισάγεται η λογική των ανταποδοτικών οφελών, τέτοιο θέμα 
μπορεί να τεθεί στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου του Ελληνικού, λόγω 
της αναμενόμενης υπεραξίας των ακινήτων. Με τη σειρά του όμως, όπως 
αναφέρεται,  «αυτό θα οδηγήσει σε ερωτήματα αν η γειτνίαση με ένα αεροδρόμιο  
ή με άλλες χρήσεις θεμελιώνει απαιτήσεις απόλαυσης ανταποδοτικών οφελών, 
προερχόμενων από κάπου αλλού.27

                                                 
 
23 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού [α΄φάση 
ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Χωροταξίας και 
Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 

  

24 Ο.π. 
25 Ο.π. 
26 Ο.π. 
27 Ο.π. 
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2.2.3. 2ο

Στόχος της δεύτερης φάσης του ερευνητικού προγράμματος ήταν να οδηγήσει σε 
ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του χώρου του αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Στα πλαίσιά της αναλύονται οι υφιστάμενες χρήσεις, τα κτίρια και η 
μορφολογία του χώρου και παρουσιάζονται οι λειτουργίες που θα μπορούσαν να 
ενταχθούν μελλοντικά στο χώρο του αεροδρομίου (Πίνακας 2).

 ερευνητικό πρόγραμμα της ομάδας του ΕΜΠ για το 
αεροδρόμιο του Ελληνικού 

28

Τίτλος       

  

Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού (β΄φάση 

προγράμματος) 

Επιστημονικός    

υπεύθυνος 

Λουδοβίκος Βασενχόβεν  

Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης  

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ 

Φορέας Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

Ημερομηνία ανάθεσης  

Ημερομηνία 

παραλαβής: 

Φεβρουάριος 1999, συμπληρωματική έκθεση β΄ φάσης: Αύγουστος 1999.  

Τελική μορφή β’ φάσης: Σεπτέμβριος 1999    

 
Πίνακας 2. Στοιχεία 2ου

Στη συνέχεια διατυπώνονται τα κριτήρια επιλογής χρήσεων προκειμένου να 
επιλεγούν εκείνες που χαρακτηρίζονται ως δομικά στοιχεία των εξεταζόμενων 
σεναρίων ανάπτυξης. Η β΄φάση του προγράμματος, περιλαμβάνει και έρευνα του 
θέματος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που πρέπει να προβλεφθούν κατά τη 
μελλοντική ανάπτυξη του χώρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική 
βιωσιμότητα του έργου. Κεντρικό όμως στοιχείο της β΄ φάσης του προγράμματος 
αποτελεί η επεξεργασία των σεναρίων ανάπτυξης, τα οποία εκφράζονται πλέον 
σε σχέδια χωροθέτησης χρήσεων και λειτουργιών στο χώρο του Ελληνικού.  

 ερευνητικού προγράμματος ΕΜΠ (1999, Σεπτέμβριος).  

Ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση των προκαταρκτικών σεναρίων 
προκειμένου να υπάρχει μία συγκριτική αποτίμηση, να ελεγχθεί η οικονομική 
βιωσιμότητα, να εκτιμηθεί το κόστος του έργου και να υπολογιστεί η  αναγκαία 
οικονομική εκμετάλλευση των επιμέρους τμημάτων του. Τέλος, διατυπώθηκαν 
κατευθύνσεις για τη σύνταξη του επικρατέστερου σεναρίου, η επιλογή του οποίου, 
όπως αναφέρει η μελέτη, «πρέπει να αναμείνει τις συμμετοχικές διαδικασίες 
και τις οδηγίες που θα δοθούν από τον ΟΡΣΑ για την τρίτη φάση του 
προγράμματος».29

Από την παραπάνω διαδικασία προέκυψαν αρχικά 4 προκαταρκτικά σενάρια 
ανάπτυξης τα οποία περιγράφονται αναλυτικά. Πρόκειται για τα σενάρια με τις 
ονομασίες: α. Θεματικά Πάρκα: Θεματική αναψυχή στο σύνορο της Αθήνας με το 
Σαρωνικό, β. Τέχνες και Λόγος: Δημιουργία πολιτιστικού πόλου, γ. Διεθνής Έκθεση 
και κέντρο εκθέσεων και συνεδρίων, και δ. Αθλητισμός. Η οικονομική αξιολόγηση 
των προκαταρκτικών σεναρίων γίνεται με βάση τις εξής καταρχήν παραδοχές: 

    

                                                 
 
28 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1999, Σεπτέμβριος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[β΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: ΕΜΠ & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
29 Ο.π. 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 35 

- Η εμπλοκή του φορέα δημιουργίας του πάρκου θα περιοριστεί στην οργάνωση και 
υλοποίηση του πάρκου πρασίνου και των γενικότερων υποδομών ανάπτυξης του 
χώρου.  

- Η ευθύνη για την ανάπτυξη των άλλων χρήσεων που τελικά θα επιλεγούν, θα 
αναληφθεί από άλλους, άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς. 

- Οι πόροι που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση και συντήρηση του πάρκου 
πρασίνου, με δεδομένη την ανάγκη αυτοχρηματοδότησης του έργου, θα 
προκύψουν, σύμφωνα με την πρόταση της ομάδας μελέτης από τη διάθεση 
εκτάσεων γης για εμπορική εκμετάλλευση. Η λύση αυτή θεωρείται ως η πλέον 
ρεαλιστική, αν και σημειώνεται πως η μεικτή ανάλυση δε μπορεί να αποκλειστεί. 
Παράλληλα επισημαίνεται πως προτιμότερη παραμένει πάντα η απεμπλοκή της 
ανάπτυξης του χώρου από εμπορικές δραστηριότητες.  

- Στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος δεν ήταν δυνατό να γίνουν έρευνες 
αγοράς για κάθε δομικό στοιχείο-κυρίαρχη χρήση που εντάσσεται στα 
προκαταρκτικά σενάρια. Όπως αναφέρεται, «είναι δυνατό, από μία τέτοια έρευνα 
να προκύψει ότι τα θεματικά πάρκα ή ο αθλητισμός θα αποδίδουν κέρδη και για 
τον φορέα ανάπτυξης του Ελληνικού».30

Η ανάλυση των προκαταρκτικών σεναρίων γίνεται με βάση τη μέθοδο της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)

  

31 με σκοπό την ανάδειξη του σεναρίου που θα παρουσίαζε 
μεγαλύτερο οικονομικό πλεόνασμα εκφρασμένο σε τιμές της περιόδου. Το 
πλεόνασμα αυτό, όπως αναφέρεται, θα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την 
παροχή αντισταθμιστικών οφελών σε άλλες περιοχές.  Οι χρηματικές ροές των 4 
σεναρίων υπολογίζονται με βάση τις εισροές που θα προκύψουν από την πώληση της 
γης και τις εκροές που σχετίζονται με τις δαπάνες κατασκευής του πάρκου. Η 
ανάλυση των εισροών βασίζεται στην υπόθεση της απευθείας πώλησης γης. Ο 
υπολογισμός των εισροών γίνεται με βάση ένα σενάριο βάσης, το οποίο στηρίζεται σε 
μία σειρά από εκτιμήσεις της αγοράς, και σε ένα περισσότερο συντηρητικό 
οικονομικό σενάριο. Κάθε ένα από τα 4 σενάρια παρουσιάζει διαφορετικές 
δυνατότητες ως προς τις εκτάσεις γης που είναι δυνατό να διατεθούν προς πώληση. 
Όπως προκύπτει, τα σενάρια 2 και 3 ενσωματώνουν μεγαλύτερες δυνατότητες 
πώλησης γης. Το τέταρτο σενάριο είναι το λιγότερο ελκυστικό με οικονομικούς 
όρους, καθώς η έκταση που μπορεί να διατεθεί προς πώληση είναι περιορισμένη. Σε 
κάθε περίπτωση, η συνολική έκταση που είναι δυνατό να διατεθεί ποικίλει ανάλογα 
με το προκαταρκτικό σενάριο αξιοποίησης του χώρου, φτάνοντας, στη μέγιστη 
συνολική έκταση περίπου των 1.100 στρεμμάτων, δηλαδή ποσοστό γύρω στο 20% 
της συνολικής έκτασης. Σε αντίθεση με τις εισροές, το ύψος των εκροών για τη 
δημιουργία και συντήρηση του πάρκου, καθώς και των γενικότερων υποδομών 
διαμόρφωσης του πάρκου, θεωρήθηκε ότι παραμένει σταθερό καθώς τα συστατικά 
του στοιχεία είναι ανεξάρτητα από τα σενάρια ανάπτυξης. Μετά την οικονομική 
αξιολόγηση των σεναρίων παρατίθεται ένα κεφάλαιο για τον χαρακτήρα του πάρκου 
στο οποίο επαναλαμβάνεται η θέση της ερευνητικής ομάδας για τους χώρους 
επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και αφήνεται ανοιχτή, με τη μορφή ενδεχομένως 
ενός 5ου

                                                 
 
30 Ο.π. 

 σεναρίου, η δυνατότητα να αποδοθούν στο πάρκο πρασίνου οι επιφάνειες 
εμπορικών χρήσεων.  

31 Ο.π. Η αξία αυτή προκύπτει αν προεξοφληθεί στο παρόν, για κάθε έτος ξεχωριστά, η αξία όλων των 
χρηματικών εισροών και εκροών για το χρόνο ζωής του επενδυτικού σχεδίου, με βάση τον συντελεστή 
προεξόφλησης.     
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2.2.4. Η περίοδος από το 1999 ως το 2006 

Η τρίτη φάση του προγράμματος του ΕΜΠ δεν υλοποιήθηκε. Παράλληλα, ανέκυψε 
το θέμα δημιουργίας στο χώρο του αεροδρομίου εγκαταστάσεων για την 
εξυπηρέτηση των ολυμπιακών αγώνων του 2004. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές 
αποφάσεις έπρεπε  να προσαρμοστεί ο σχεδιασμός του χώρου στις νέες συνθήκες.  

Το 2000, ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης,  έγινε ανάθεση από 
τον ΟΡΣΑ στο ΕΜΠ ενός σχετικού, συμπληρωματικού προγράμματος με τίτλο 
Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπλασης και ανάπτυξης Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 
στο δυτικό τμήμα του αεροδρομίου Ελληνικού και στην παράκτια έκταση Αγίου 
Κοσμά και ανάπλασης της παραλιακής ζώνης μέχρι το Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το 2001. Στόχος του ήταν να διερευνηθεί η ένταξη των 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο χώρο του αεροδρομίου. Ωστόσο, το 
πρόγραμμα αυτό δεν αποτελούσε την τρίτη φάση του αρχικού 
προγράμματος.32

Τον Σεπτέμβριο του 2001, λίγο μετά τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου, 
παραδόθηκε στον ΟΡΣΑ εκτενής σύνοψη της β΄ φάσης του κύριου προγράμματος, 
εμπλουτισμένη με στοιχεία και συμπεράσματα του συμπληρωματικού προγράμματος 
και ενημερωμένη ως προς τις σχετικές αποφάσεις, που είχαν στο μεταξύ ληφθεί από 
την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σε αυτή περιέχονται υπολογισμοί με τη 
μέθοδο ΚΠΑ με επικαιροποιημένες τιμές

  

33

Οι οδηγίες του ΟΡΣΑ για την εκπόνηση της γ΄ φάσης του αρχικού προγράμματος 
δεν δόθηκαν ποτέ και το πρόγραμμα θεωρήθηκε λήξαν. Το 2003 το ΥΠΕΧΩΔΕ μαζί 
με τον ΟΡΣΑ προκήρυξαν Διεθνή Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών για την Ανάπτυξη 
και το Σχεδιασμό του χώρου του πρώην αεροδρομίου. Στους διαγωνιζόμενους 
διανεμήθηκε υλικό από το ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ.

 και διερευνώνται ζητήματα που σχετίζονται 
με τη θεσμική κατοχύρωση της πολεοδόμησης του Ελληνικού και τον φορέα 
διαχείρισης. Όσον αφορά στη θεσμική κατοχύρωση, παρουσιάζονται οι 
δυνατότητες που προσφέρει ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης του Ν. 2730/1999 για το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
των Ολυμπιακών Έργων.   

34

                                                 
 
32 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (2001). Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπλασης και ανάπτυξης Ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων στο δυτικό τμήμα του αεροδρομίου Ελληνικού και στην παράκτια έκταση Αγίου Κοσμά και 
ανάπλασης της παραλιακής ζώνης μέχρι το Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 

 Το 2006 έγινε 
ανάθεση οριστικής εξειδικευμένης μελέτης και προγράμματος ανάπτυξης στην ομάδα 
που έλαβε το πρώτο βραβείο. Οι μελετητές συνεργάστηκαν με ελληνικά γραφεία 
συμβούλων συγκοινωνιακού σχεδιασμού, υδραυλικών έργων και διαχείρισης 

33 Ο.π. Π.χ., αναφέρεται πως από την οικονομική αξιολόγηση του τρίτου σεναρίου προκύπτει πως θα 
μπορούσαν να διατεθούν 20 στρέμματα στη ζώνη της λεωφόρου Βουλιαγμένης, 450 ή 650 ή 750 
στρέμματα στο νότιο άκρο του αεροδρομίου, 150 στρέμματα στο βόρειο όριό του και 250 στρέμματα 
πλησίον του ανατολικού αεροσταθμού, ανάλογα με τις παραδοχές της πολεοδομικής διάταξης. 
Προσεγγιστικά οι εισροές με τιμές 2001, θα κυμαίνονταν ανάμεσα στα 340 δισ. δρχ. στη χειρότερη 
περίπτωση του δυσμενέστερου οικονομικού σεναρίου και στα 560 δισ. δρχ. στην καλύτερη περίπτωση του 
ευνοϊκότερου οικονομικού σεναρίου.  
34 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Union Internationale des Architectes. (2003). Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ.  
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υδάτων/αποχετεύσεων. Τα γραφεία αυτά ήταν ανάδοχοι χωριστών μελετών του 
ΟΡΣΑ.  

Το 2004 ανετέθη από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ το πρόγραμμα με 
τίτλο Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα – Αττική.35

Τίτλος       

 Στα πλαίσια 
της διερεύνησης και των προτάσεων για το περιβάλλον της Αττικής, γίνεται αναφορά 
στο χώρο του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό (Πίνακας 3). Όπως σημειώνεται, το 
Ελληνικό περιλαμβάνεται στους χώρους μεγάλων παρεμβάσεων και προγραμμάτων 
«για την ανάπτυξη σημαντικών πάρκων και την ενίσχυση του πρασίνου και του 
φυσικού περιβάλλοντος στον αστικό χώρο». Ειδικότερα αναφέρεται ότι 
προγραμματίζεται η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στα 4.000 στρ. από τα 
5.500 στρ. της συνολικής του έκτασης. 

Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα – Αττική 

Επιστημονικός    

υπεύθυνος 

Κλειτώ-Λεοντίδου Γεράρδη  

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ 

Συντονιστής και  
βασικός ερευνητής      

Κλειτώ-Λεοντίδου Γεράρδη 

Φορέας ΥΠΕΧΩΔΕ 

Ημερομηνία ανάθεσης  

Ημερομηνία παραλαβής 2004 

 
Πίνακας 3. Στοιχεία ερευνητικού προγράμματος ΕΜΠ (2004). 

Τέλος, το 2007 ανετέθη σε ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ νέο πρόγραμμα από τον 
ΟΡΣΑ με στόχο την επικαιροποίηση των παλιότερων ερευνητικών προγραμμάτων και 
την αξιολόγηση των νέων δεδομένων για το χώρο του Ελληνικού (Πίνακας 4).36

Τίτλος       

   
Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος 

Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού (α΄ φάση) 

Επιστημονικός    

υπεύθυνος 

Σοφία Αυγερινού-Κολώνια 
Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης  

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ 

Συντονιστής και  
βασικός ερευνητής      

Λουδοβίκος Βασενχόβεν 
 

Φορέας Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

Ημερομηνία ανάθεσης 12/01/2007 

Ημερομηνία παραλαβής Μάρτιος 2007, α΄ φάση 

 
Πίνακας 4. Στοιχεία ερευνητικού προγράμματος ΕΜΠ (2007, Μάρτιος).  

Σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση, στόχος του νέου προγράμματος ήταν η «ενίσχυση 
του Οργανισμού Αθήνας, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του άρθρου ενάτου 
του Ν. 2338». Αντικείμενο της πρώτης φάσης του προγράμματος είναι:  

η επικαιροποίηση του ανατεθέντος, κατά το 1995 στο ΕΜΠ, προγράμματος με τίτλο 
Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού, σύμφωνα με τα απαιτούμενα 

                                                 
 
35 Λεοντίδου – Γεράρδη, Κ., κ.α. (2004). Στρατηγικό πλαίσιο χωρικής ανάπτυξης για την Αθήνα – Αττική 
[Σύνοψη]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αρχιτεκτόνων, Τομέας Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας & ΥΠΕΧΩΔΕ. 
36 Αυγερινού – Κολώνια, Σ., Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (2007, Μάρτιος). Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του 
ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού» [α΄φάση 
ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Χωροταξίας και 
Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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από το Ν. 2338/95 για τη χωροταξική, περιβαλλοντική και οικιστική ένταξη του 
πάρκου του Ελληνικού σε ό,τι αφορά στα νεότερα δεδομένα σε μητροπολιτικό 
επίπεδο, αλλά και σύμφωνα με το σενάριο ανάπτυξης που έχει επιλεγεί να 
προχωρήσει, μετά το Διεθνή Διαγωνισμό, ώστε να καταστεί δυνατή η θεσμοθέτηση 
της ολοκληρωμένης πλέον μελέτης.  

Το αντικείμενο του προγράμματος εξειδικεύεται σε παράρτημα της σύμβασης 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν δεδομένα όπως: 

 Τα προβλεπόμενα έργα συγκοινωνιακής υποδομής: α. τη διέλευση στο βόρειο 
όριό του, οδικού άξονα σύνδεσης της λεωφόρου Ποσειδώνος με την 
περιφερειακή Υμηττού και τη Σήραγγα Υμηττού, β. την κατασκευή σταθμών 
μετρό στο ανατολικό όριο του, και γ. τη διέλευση του τραμ στο βόρειο όριο του 
χώρου και την ανταπόκρισή του με το μετρό. 

 Η μεταολυμπιακή χρήση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων κατά τον Ν. 
3342/2005.37

 Η μετατροπή του χώρου της ΕΤΑ από συνεδριακό σε εκθεσιακό κυρίως χώρο.  

 

 Η ενσωμάτωση του χώρου του Αγίου Κοσμά στο Μητροπολιτικό Πάρκο και η 
μεταφορά της πλειοψηφίας των αθλητικών εγκαταστάσεων στο εσωτερικό του 
πάρκου.  

 Η δημιουργία Μουσείων Πολεμικής και Πολιτικής Αεροπορίας, Αρχαιολογικού 
Μουσείου, Κέντρου σχετικού με τη Μεσόγειο και Μουσείου Τέχνης. 

 Η χωροθέτηση επιχειρηματικού και διοικητικού κέντρου μητροπολιτικής 
σημασίας παρά τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.  

Στα αρχικά κεφάλαια παρουσιάζονται οι στόχοι που είχαν δοθεί στις προδιαγραφές 
της αρχικής έρευνας, και αργότερα στις προδιαγραφές του διεθνή 
διαγωνισμού, τα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του αεροδρομίου και τα 
συμπεράσματα από τη μελέτη της διεθνούς εμπειρίας.  

Ακολουθεί η προσαρμογή των σεναρίων της έρευνας στα νέα δεδομένα που 
προέκυψαν από τη χωροθέτηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Η περιγραφή 
συμπληρώνεται με την επικαιροποίηση της οικονομικής βιωσιμότητας των σεναρίων 
με βάση τις αντικειμενικές αξίες του 2007, καθώς και σε σχέση με ενδεικτικές τιμές 
πώλησης οικοπέδων από τον ημερήσιο τύπο. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται τέλος, στο 
ζήτημα της απορρόφησης από την αγορά της προσφοράς γραφείων και κατοικιών 
που προτείνεται να κατασκευαστούν στο Ελληνικό. 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μία σύντομη αποτίμηση της υλοποίησης των 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Ελληνικό. Όπως αναφέρεται παρά τις αρχικές 
προθέσεις, χάθηκε η ευκαιρία έναρξης εργασιών δημιουργίας του πάρκου ή 
έστω τμήματος του, ώστε να καταστεί βαθμιαία ένας χώρος πρασίνου, 
πολιτισμού και αναψυχής, σύμφωνα με τους αρχικούς στόχους.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αποφάσεις που προέκυψαν σε συνάρτηση με 
τη διαδικασία σχεδιασμού των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Αρχικά, με τη 
δημιουργία του Ολυμπιακού Πόλου μεταβλήθηκαν ορισμένες από τις προτεινόμενες 
από την ερευνητική ομάδα του ΕΜΠ χωροθετήσεις και χρήσεις. Στη συνέχεια 
προστέθηκαν νέες, όπως η περίπτωση του κέντρου Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ (Slalom 
                                                 
 
37 Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ Α´ 131/ 06.06.2005), Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους – Διάρθρωση, οργάνωση και 
λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.  
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Kayak Canoe) το οποίο αποφασίστηκε ότι θα χωροθετηθεί στον Ολυμπιακό Πόλο του 
Ελληνικού μετά την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ερευνητικού προγράμματος, 
όταν ανέκυψαν προβλήματα στην περιοχή της αρχικής του χωροθέτησης. Αντίστοιχο 
παράδειγμα αποτελεί η απόφαση δημιουργίας συνεδριακού κέντρου από την εταιρεία 
ΕΤΑ, στον παλιό Ανατολικό Αεροσταθμό, που τελικά δεν υλοποιήθηκε στο Ελληνικό. 
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία για τις επιλογές σχεδιασμού του Ολυμπιακού Πόλου είχε το 
γεγονός ότι η ερευνητική ομάδα θεωρούσε ότι από τα γήπεδα baseball, softball 
και hockey, θα παρέμενε στο χώρο μόνο το τελευταίο, πράγμα που δε 
συνέβη.  

Πρέπει να σημειωθεί πως, σε όλα τα σενάρια, αλλά και στις προσαρμογές που 
επήλθαν κατά τη μελέτη ένταξης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι χώροι 
επιχειρηματικής εκμετάλλευσης τοποθετούνταν στο νότιο άκρο του διαδρόμου 
προσγείωσης, σε λωρίδα επέκτασης της περιοχής του κάνω Ελληνικού, στο βόρειο 
όριο του αεροδρομίου και σε ένα τμήμα της ζώνης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Σε 
αυτούς πρέπει να προστεθεί και η ενότητα του κέντρου επιχειρήσεων μεταξύ του 
πύργου ελέγχου και του Ανατολικού Αεροσταθμού. Η διάταξη που προτάθηκε 
στην τελική μελέτη των Γάλλων αρχιτεκτόνων είναι πολύ διαφορετική αν 
εξαιρέσουμε τις περιοχές κατοικίας στο Κάτω Ελληνικό και το επιχειρηματικό κέντρο 
γραφείων στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. 

Στην ενότητα που αφορά την μετα-ολυμπιακή περίοδο και τις τελικές επιλογές 
ανάπτυξης του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού, περιγράφονται οι θέσεις της 
ερευνητικής ομάδας, οι ρυθμίσεις του Ν. 3342/2005 για τη Βιώσιμη ανάπτυξη και 
την κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι κυβερνητικές θέσεις, 
οι προτάσεις των Γάλλων αρχιτεκτόνων και οι μεταγενέστερες αποφάσεις για 
λειτουργίες που είχαν προταθεί από το ΕΜΠ.  

Όσον αφορά την ελληνική εμπειρία αναπλάσεων, αυτή κρίνεται ως ουσιαστικά 
ανύπαρκτη, ενώ επαναλαμβάνεται πως:  

...δημιουργεί ανησυχίες η δυστοκία στις προσπάθειες καθιέρωσης θεσμών 
ολοκληρωμένης διαχείρισης. Ως λύση προβάλλει η δια νόμου χορήγηση 
εκτεταμένων εξουσιών στον φορέα διαχείρισης, όπως στην περίπτωση του φορέα 
Αττικό Μετρό. Το έργο όμως του Ελληνικού έχει πολύ διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και η επανάληψη του μοντέλου δεν είναι εύκολη.  

Εξαιτίας της κεντρικής του σημασίας, το θέμα του φορέα διαχείρισης αποτελεί 
αντικείμενο της β΄ φάσης του νέου ερευνητικού προγράμματος, όπου και αναλύεται 
διεξοδικά (Πίνακας 5).38

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 
38 Αυγερινού – Κολώνια, Σ., & Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (2007, Μάϊος). Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του 
ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού» [β΄φάση 
ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Χωροταξίας και 
Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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Τίτλος       Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του Ερευνητικού Προγράμματος 

Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού (β΄ φάση) 

Επιστημονικός    

υπεύθυνος 

Σοφία Αυγερινού- Κολώνια 
Σπουδαστήριο Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης  

Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Σχολή Αρχιτεκτόνων, ΕΜΠ 

Συντονιστής και  
βασικός ερευνητής      

Λουδοβίκος Βασενχόβεν 
 

Φορέας Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

Ημερομηνία ανάθεσης 12/01/2007 

Ημερομηνία παραλαβής Μάιος 2007, β΄ φάση 

 
Πίνακας 5. Στοιχεία ερευνητικού προγράμματος ΕΜΠ (2007, Μάιος).  

Ως αντικείμενο της β΄ φάσης του νέου προγράμματος αναφέρεται «η εξέταση 
θεμάτων του Φορέα Διαχείρισης ώστε αν χρειαστεί να γίνει η θεσμική ρύθμιση και 
ο καθορισμός και προγραμματισμός των περαιτέρω μελετών και ενεργειών που θα 
απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου».39

 διερευνηθεί η σύσταση φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τους Ν. 2338/1995 και 
2742/1997, 

 Ειδικότερα, όπως εξειδικεύεται στο 
παράρτημα της σύμβασης πρέπει να: 

 εξεταστεί η σύσταση φορέα διαχείρισης σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις της 
ζώνης πρασίνου και της πολεοδομικής ανάπτυξης του Ελληνικού, 

 περιγραφεί ο σκοπός του φορέα και οι επιμέρους στόχοι, 

 προταθεί η διοικητική δομή του φορέα και οι αρμοδιότητές του, 

 προταθεί η διαχειριστική λειτουργία του φορέα από την άποψη διαχείρισης 
πόρων, 

 προταθούν οι επιμέρους μελέτες και ενέργειες που θα απαιτηθούν για την 
ολοκλήρωση του έργου που θα αναληφθούν από τον ως άνω φορέα ή από τον 
Οργανισμό Αθήνας έως ότου συσταθεί ο φορέας. 

Η εξέταση των θεμάτων του φορέα διαχείρισης ξεκινά με μία επισκόπηση της 
διεθνούς εμπειρίας. Από την ανάλυση των παραδειγμάτων διαπιστώνεται μία 
γενικότερη διεθνής τάση προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής διαχείρισης των 
πάρκων που ακολουθεί την τάση της διακυβέρνησης και έχει ευρύτερα υιοθετηθεί σε 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ στη διοίκηση των δημόσιων πραγμάτων (governance). Παρότι  
οι προσεγγίσεις που περιγράφονται με τον γενικό όρο governance ποικίλουν 
ανάλογα με τις αρχές τους, τις λειτουργίες τους και τα αποτελέσματά τους, κομβικό 
στοιχείο της προσέγγισης της governance είναι η σύσταση συμπράξεων, που 
θεωρείται ότι μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τα σύνθετα 
προβλήματα των σύγχρονων κοινωνιών. Οι συμπράξεις αυτές βασίζονται σε 
συμφωνίες μεταξύ διαφόρων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που συνεργάζονται 
κατά περίπτωση για να επιτευχθούν κοινοί στόχοι. 

Στη συνέχεια, εξετάζεται η οργάνωση του φορέα ανάπτυξης του πάρκου του 
Ελληνικού, με βάση τις λειτουργίες που πρέπει να επιτελέσει και με βάση τις 
προβλέψεις των Ν. 2338/1995 και Ν. 2742/1999, και διατυπώνονται εναλλακτικά 
θεσμικά σενάρια για την οργάνωση του. 

                                                 
 
39 Ο.π. 
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Όσον αφορά στις σχετικές νομοθετικές προβλέψεις, διαπιστώνεται ότι καθώς έχουν 
προηγηθεί κατά πολύ της τέλεσης των ολυμπιακών αγώνων, δε λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τη νέα θεσμική πραγματικότητα που δημιούργησε στην περιοχή του Ελληνικού η 
εκτέλεση των ολυμπιακών έργων και των έργων ολυμπιακής υποδομής. Ιδιαίτερη 
σημασία έχει η εμπλοκή νέων δημόσιων φορέων στη διαχείριση τμημάτων της 
συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού (Ολυμπιακά Ακίνητα, 
Τραμ) και ιδιωτικών εταιρειών στις οποίες έχουν εκμισθωθεί οι τέως ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις. Τέλος, τονίζεται ότι πρέπει να διερευνηθεί αν η πρόβλεψη του Ν. 
2338/1995 περί διάθεσης ποσοστού 10% των εσόδων του πάρκου για την ευρύτερη 
περιοχή των Μεσογείων (με αιχμή τα Σπάτα), διατηρεί ακόμη την επικαιρότητα και 
την σκοπιμότητά της. Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο ανταποδοτικός χαρακτήρας της 
ρύθμισης αυτής θα πρέπει να εξεταστεί υπό το φως των σημερινών χωροταξικών και 
αναπτυξιακών δεδομένων της περιοχής των Μεσογείων.40

Η αναζήτηση κατάλληλου θεσμικού σχήματος για το φορέα διαχείρισης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι 
συνάρτηση δύο παραμέτρων: των αρμοδιοτήτων που καλείται να αναλάβει ο φορέας 
και των χρονικών φάσεων ανάπτυξης του έργου. Με βάση τη διαφοροποίηση αυτή 
διαγράφονται δύο βασικά θεσμικά σενάρια: 

  

- Το πρώτο, το οποίο αποκαλείται ολιστικό, συνίσταται στην ανάθεση σε ένα ενιαίο 
φορέα του συνόλου των επιμέρους λειτουργιών και αρμοδιοτήτων που απαιτούνται 
για την οργάνωση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση του Μητροπολιτικού 
Πάρκου.  

- Το δεύτερο, το οποίο αναφέρεται ως σενάριο σταδιακής ανάπτυξης του θεσμικού 
σχήματος, συνίσταται στη δημιουργία διακριτών φορέων διαχείρισης για τις δύο 
φάσεις ανάπτυξης του έργου (μετατροπή και διαμόρφωση/λειτουργία και 
εκμετάλλευση).   

                                                 
 
40 Ο.π. 
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Εικ. 4. 1ο

 

  σενάριο ανάπτυξης μελέτης ΕΜΠ. Θεματικά πάρκα - Θεματική αναψυχή στο σύνορο της Αθήνας 
με τον Σαρωνικό Κόλπο. Πηγή: Αυγερινού – Κολώνια, Σ., Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (2007, Μάρτιος). 
Ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ερευνητικού προγράμματος «Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου 
του Ελληνικού» [α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο 
Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας. 

 
Εικ. 5. 2 ο

 

  σενάριο ανάπτυξης μελέτης ΕΜΠ. Τέχνες και λόγος – δημιουργία πολιτιστικού πόλου. Πηγή: 
Ο.π., Αυγερινού – Κολώνια, Βασενχόβεν κ.α. (2007, Μάρτιος).      
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Εικ. 6. 3 ο

  

 σενάριο ανάπτυξης μελέτης ΕΜΠ. Κέντρο εκθέσεων και συνεδρίων και διεθνής έκθεση (EXPO). 
Πηγή: Ο.π., Αυγερινού – Κολώνια, Βασενχόβεν κ.α. (2007, Μάρτιος). 

 
Εικ. 7.  4 ο σενάριο ανάπτυξης μελέτης ΕΜΠ. Αθλητισμός και τηλεπικοινωνιακή – διαστημική τεχνολογία. 
Πηγή: Ο.π., Αυγερινού – Κολώνια, Βασενχόβεν κ.α. (2007, Μάρτιος).    
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2.3. Ολυμπιακοί αγώνες: Χωροθέτηση ολυμπιακών πόλων και νέα 
προγραμματικά δεδομένα 

Η ανάληψη από την Αθήνα των ολυμπιακών αγώνων του 2004 δημιούργησε νέα 
δεδομένα για την έκταση του Ελληνικού, στην οποία αποφασίστηκε να 
χωροθετηθούν σημαντικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Η χωροθέτηση των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων συνδέθηκε εξάλλου και με την προοπτική της αξιοποίησής τους στη 
μεταολυμπιακή περίοδο. Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες θεσμικές ρυθμίσεις 
της περιόδου: 

Με το Ν. 2730/1999 προσδιορίζεται ο χώρος του αεροδρομίου Ελληνικού ως 
περιοχή υποδοχής ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων. Με τον ίδιο νόμο (άρθρο 
1, παρ. 2γ.) τροποποιείται το ΡΣΑ του 1985 και ειδικότερα το άρθρο 15 παράγραφος 
2.3, καθώς προστίθεται η πρόβλεψη για: 

[…] δημιουργία συστήματος πόλων υπερτοπικής σημασίας στους οποίους 
χωροθετούνται Ολυμπιακά Έργα καθώς και συμπληρωματικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις, όπου οι πόλοι αυτοί θα εξυπηρετούν μετά την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων συνδυασμένες λειτουργίες αθλητισμού, αναψυχής, 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων και πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 

Στους πόλους αυτούς περιλαμβάνεται και το Ελληνικό. 

Ταυτόχρονα, με το νόμο–πλαίσιο για το Χωροταξικό Σχεδιασμό (Ν. 2742/1999) 
δίνεται η δυνατότητα σύστασης νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως φορέων 
διαχείρισης περιβαλλοντικών έργων και προγραμμάτων. Σε αυτά περιλαμβάνεται και 
το Ελληνικό, για το οποίο συνεχίζουν να εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν. 
2338/1995.  

Μετά το 2001 μια σειρά νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών 
διαταγμάτων ρυθμίζουν το καθεστώς λειτουργίας και διαχείρισης των 
εγκαταστάσεων εντός της έκτασης του αεροδρομίου: 

Ν. 2941/2001: Χαρακτηρίζεται το κτιριακό συγκρότημα του Ανατολικού 
Αερολιμένα ως τουριστικό δημόσιο κτήμα. 

Ν. 2912/2001: Με το άρθρο 41 θεσμοθετείται στο Ελληνικό Πόλος Ολυμπιακών 
Εγκαταστάσεων, ο οποίος ήταν ο σημαντικότερος των ολυμπιακών αγώνων μετά από 
αυτόν του ΟΑΚΑ. Σε αυτόν φιλοξενήθηκαν τελικά τα αθλήματα του Σλάλομ Κανόε-
Καγιάκ, της καλαθοσφαίρισης, της ξιφασκίας, του σόφτμπολ, του μπέιζμπολ, και του 
χόκεϊ. 

Άλλος Ολυμπιακός Πόλος χωροθετήθηκε στην παραλία του Αγίου Κοσμά, όπου 
δημιουργήθηκε το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά (ΟΚΙΑΚ). 

Υ.Α. 10930/2002 και Υ.Α. 18200/2002: Αφορούν τους όρους, περιορισμούς 
δόμησης και χρήσεις γης στην έκταση του Ελληνικού, όπου επρόκειτο να 
χωροθετηθούν οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις. 

Υ.Α. 23766/5390/2002: Αφορά στην κατάργηση του αερολιμένα Αθηνών 
(Ελληνικό). 

ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004): Αφορά τον καθορισμό των χρήσεων γης, 
των όρων και περιορισμών δόμησης στην παράκτια ζώνη του Σαρωνικού, από τον 
Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας.  
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Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ Α’ 131/06.06.2005):41

1. Στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Ελληνικού και εντός του περιγράμματος 
των υφιστάμενων εγκαταστάσεων επιτρέπονται, πλην των χρήσεων που δόθηκαν 
για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και οι εξής λειτουργίες και χρήσεις: 

 Αφορά στην μεταολυμπιακή 
αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων μεταξύ των οποίων και αυτές του 
Ελληνικού. Ειδικότερα, στο άρθρο 23 αναφέρεται ότι: 

α. Ολυμπιακή Εγκατάσταση: στις μεν υφιστάμενες εγκαταστάσεις επιτρέπονται 
εμπορικά καταστήματα ενοικίασης ή αγοράς αθλητικών ειδών, χώροι εστίασης 
κοινού, στον δε περιβάλλοντα χώρο: θεματικό πάρκο (αθλητικό), υδροπάρκο. 

β. Ολυμπιακή Εγκατάσταση Καλαθοσφαίρισης και Ξιφασκίας: πολιτιστικές 
εκδηλώσεις, εμπορικά καταστήματα, χώροι εστίασης κοινού, εκθέσεις. 

γ. Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις Μπέιζμπολ, Σόφτμπολ και Χόκεϊ: βοηθητικοί χώροι 
των αθλητικών χρήσεων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, χώροι εστίασης κοινού. 

Όσον αφορά στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας, στο άρθρο 24 του νόμου 
προβλέπεται αναλυτικά: 

1. Στην Ολυμπιακή Εγκατάσταση του Κέντρου Ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά, 
όπως η περιοχή αυτή εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα 15, επιτρέπονται, 
ανά ζώνη, πλην των αθλητικών χρήσεων που δόθηκαν για την περίοδο των 
Ολυμπιακών Αγώνων, οι εξής λειτουργίες και χρήσεις:  

A. Ζώνη Ι 

Στις Περιοχές ΙΑ και ΙΒ (Περιοχή Εγκαταστάσεων Τουρισμού και Αναψυχής): 

α) Οι χρήσεις που δόθηκαν για την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων και β) όλες 
οι χρήσεις που προβλέπονται από το άρθρο 8 του Π.Δ. 6/1987 (ΦΕΚ Δ’ 166), 
«Χρήσεις γης. Κατηγορίες–περιεχόμενο», πλην: α) ξενοδοχείου β) του 
νυκτερινού κέντρου («μπουζούκια»), γ) των χρήσεων που αναφέρονται υπό τους 
αριθμούς 2, 10, 15, 17 και 18 και δ) των χρήσεων που αναφέρονται υπό τον 
αριθμό 20, εξαιρουμένων των εκθέσεων σε προσωρινές λυόμενες κατασκευές, η 
καλυπτόμενη επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού. Επιτρέπεται μόνον η κατασκευή 
τριάντα υπνοδωματίων κατηγορίας (5) αστέρων, συνολικής επιφάνειας 1400 μ2

Στην περιοχή ΙΓ (Περιοχή Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων): 

 
για την υποστήριξη της μαρίνας. 

Σταθμός καυσίμων, αναψυκτήριο (καντίνα), εγκαταστάσεις υποστήριξης και 
εξυπηρέτησης σκαφών, εγκαταστάσεις αποθηκών, φυλάκια με wc. 

Στην περιοχή ΙΔ: 

Κινητές λυόμενες κατασκευές για τη στέγαση εκθέσεων και την υποστήριξη και 
εξυπηρέτηση σκαφών, υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού, η καλυπτόμενη 
επιφάνεια και οριοθέτηση των οποίων εγκρίνονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων και Πολιτισμού. 

Β. Ζώνη ΙΙ 

                                                 
 
41 Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ Α´ 131/ 06.06.2005), Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους – Διάρθρωση, οργάνωση και 
λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.  
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Στις περιοχές ΙΙΒ και ΙΙΔ (Περιοχή Παράκτιου Πάρκου): 

Υπαίθριες πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, αποδυτήρια και χώροι 
υγιεινής, κινητές λυόμενες κατασκευές για τη στέγαση εκθέσεων και την 
υποστήριξη και εξυπηρέτηση σκαφών, αναψυκτήρια, υπαίθριοι χώροι 
συνάθροισης κοινού. 

2. Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά η ανέγερση μόνιμων 
κτιριακών εγκαταστάσεων δεν επιτρέπεται στις περιοχές ΙΙΑ και ΙΙΓ της ζώνης ΙΙ. 

3. Στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας ο συντελεστής δόμησης  ορίζεται  σε 0,15 
και η κάλυψη σε 15%. Το μέγιστο ύψος κατασκευών για τμήματα του 
λιμενοβραχίονα υπό στοιχεία ΙΑ ορίζεται σε 10,0 μ. πλέον 1,5 μ. για τοποθέτηση 
στέγης και υπό στοιχεία ΙΒ σε 4,0μ. πλέον 1,5 μ. για την τοποθέτηση στέγης. Για 
το υπόλοιπο δομήσιμο τμήμα της Ολυμπιακής Εγκατάστασης, το μέγιστο ύψος 
ορίζεται σε 4,0 μ. πλέον 1,5 μ. για την τοποθέτηση στέγης. Στη ζώνη Ι το μέγιστο 
ύψος για κτίρια αποθήκευσης σκαφών, πύργους ελέγχου λιμένα και αγώνων 
ορίζεται σε 15,0 μ. Στις περιοχές του παράκτιου πάρκου με στοιχεία ΙΙΒ και ΙΙΔ η 
δόμηση ορίζεται σε 200,0 μ2 και 1.800 μ2

4. Οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 1/05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254) «Καθορισμός ζωνών 
προστασίας χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή 
ζώνη της Αττικής από το Φάληρο μέχρι την Αγία Μαρίνα» δεν έχουν εφαρμογή 
στην περιοχή του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά, η οποία 
υπάγεται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, πλην των παραγράφων 8, 9 και 10 
του ως άνω προεδρικού διατάγματος. 

 αντίστοιχα. 

Κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος 
καταργείται. 
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Εικ. 8 και Εικ. 9. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Ελληνικού και Αγίου Κοσμά. Πηγή: Συνοδευτικά διαγράμματα 
Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ Α΄ 131/06.06.2005).
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Εικ. 10 και Εικ. 11. Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Ελληνικού πριν και κατά τη διάρκεια των 
ολυμπιακών αγώνων. Πηγή: Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. (2010). Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Ελληνικού & 
Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά [Τεχνική Παρουσίαση]. Αθήνα: Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ.  
http://www.olympicproperties.gr/contents_gr.asp?category=12&id=10 & 
http://www.olympicproperties.gr/contents_gr.asp?category=91&id=118 
 

 

http://www.olympicproperties.gr/contents_gr.asp?category=12&id=10�
http://www.olympicproperties.gr/contents_gr.asp?category=91&id=118�
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Εικ. 12 και Εικ. 13. Οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά πριν από τους ολυμπιακούς αγώνες. 
Πηγή: Ο.π., Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ (2010).  
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2.4. Διεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 2003 και μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ - ΟΡΣΑ 

Το Δεκέμβριο του 2003 προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και τον ΟΡΣΑ με την 
υποστήριξη  της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) διεθνής αρχιτεκτονικός 
διαγωνισμός ιδεών για την ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου του πρώην 
αεροδρομίου. Ο διαγωνισμός, σύμφωνα με το κείμενο περιγραφής του αντικειμένου, 
βασίστηκε στις κατευθύνσεις του πρώτου ερευνητικού προγράμματος του ΕΜΠ. Τα 
ζητούμενα του διαγωνισμού οργανώθηκαν σε τρεις ενότητες που αφορούσαν το 
Μητροπολιτικό Πάρκο, την πολεοδομική ανάπτυξη και τις λοιπές εγκαταστάσεις και 
υποδομές. Σε αυτή την κατεύθυνση οι κύριες προγραμματικές συνιστώσες τέθηκαν 
ως εξής:42

Α. Μητροπολιτικό Πάρκο  

 

Χώροι πρασίνου και ανοικτοί δημόσιοι χώροι με εντόνως ποικίλα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, κατάλληλοι για ατομικές και ομαδικές υπαίθριες δραστηριότητες 
του ευρύτερου δυνατού φάσματος, καθώς επίσης και κοινωνικές και συλλογικές 
λειτουργίες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: χώροι περιπάτου και παιχνιδιών, πεζόδρομοι, αθλητικές 
διαδρομές, (ποδηλατόδρομοι, κλπ), αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα, 
υπαίθριες εκθέσεις και αγορές, χώροι δημόσιων συγκεντρώσεων και διαδηλώσεων 
κλπ.  

Αναψυχή και εγκαταστάσεις υποστήριξης 
Ενδεικτικά αναφέρονται: περίπτερα προσανατολισμού και πληροφοριών, 
αναψυκτήρια-χώροι εστίασης, πωλητήρια, θεματικά πάρκα, πάρκα διασκέδασης 
κλπ 

Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
Ενδεικτικά αναφέρονται: μουσεία, θέατρα, χώροι καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, καινοτομικών δραστηριοτήτων, media κλπ 

B. Πολεοδομική Ανάπτυξη  

Ανάπτυξη μικτών χρήσεων, όπου θα περιλαμβάνονται οποιεσδήποτε από τις 
ακόλουθες χρήσεις συγκεντρωμένα ή διάσπαρτα:  

- Κατοικίες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος, 
- Χώροι λιανικού εμπορίου και γραφείων,  
- Ξενοδοχεία,  
- Επιχειρηματικά κέντρα, πιθανόν σε συσχετισμό με το Συνεδριακό-Εκθεσιακό 
Κέντρο Αθηνών, 
- Χώροι αναψυχής,  
- Κοινωνική υποδομή, και  
- Κτήρια στάθμευσης.  

με συνολική επιφάνεια 1.000.000 μ2

Ολόκληρη η πολεοδομική ανάπτυξη θα καταλάβει μέγιστη μικτή 
επιφάνεια 100 εκταρίων. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η επιφάνεια του 
εσωτερικού οδικού δικτύου της/των περιοχής/ών πολεοδομικής ανάπτυξης, που 

. Αυτό το μέγεθος αναφέρεται σε εμβαδά 
χώρων ισογείων και άνω και δεν περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης και υπόγειους 
βοηθητικούς χώρους. 

                                                 
 
42 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Union Internationale des Architectes. (2003). Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ. 
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θα πρέπει να περιορισθεί σε εύλογα πλαίσια και να κάνει την βέλτιστη χρήση 
υπαρχουσών και σχεδιαζομένων οδών.  

Γ. Άλλες Εγκαταστάσεις και Υποδομές 

Ορισμένες υφιστάμενες και άλλες προβλεπόμενες εγκαταστάσεις (τεχνικά 
έργα – κοινωνική υποδομή, Συνεδριακό-Εκθεσιακό Κέντρο, Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις κλπ) θα πρέπει επίσης να περιληφθούν/ενταχθούν στο σχεδιασμό, 
με την παρούσα ή με νέα διαμόρφωσή τους, σε σχέση τόσο με το πάρκο, όσο και 
με τις περιοχές πολεοδομικής ανάπτυξης, όπως περιγράφεται στις κατευθύνσεις 
σχεδιασμού που ακολουθούν. 

Η συνολική επιφάνεια αυτών, καθώς και όλων των κτηριακών 
εγκαταστάσεων που θα διατηρηθούν ή θα προταθούν για την έκταση του 
Πάρκου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 325.000 μ2

Για το κτίριο του παλιού Ανατολικού Αεροσταθμού, έργο του αρχιτέκτονα Eero 
Saarinen, προτείνεται η μετατροπή του σε Συνεδριακό Εκθεσιακό Κέντρο το 
οποίο θα καταλαμβάνει μια οριοθετημένη περιοχή 17 εκταρίων και θα έχει 
μέγιστη δομημένη επιφάνεια 51.000 μ

. 

2… Προβλέπεται επίσης, για τις ανάγκες 
του Κέντρου, η κατασκευή ξενοδοχείου κατηγορίας 5* με μέγιστη δομημένη 
επιφάνεια 20.000 μ2

Δίνονταν ωστόσο η δυνατότητα στους μελετητές για χωροθέτηση του Κέντρου σε 
άλλο σημείο με πρόταση εναλλακτικής χρήσης για τον Αεροσταθμό. Οι ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις που διατηρούνταν υποχρεωτικά ήταν το κύριο γήπεδο χόκεϊ, το 
κύριο γήπεδο μπέιζμπολ, τα γήπεδα καλαθοσφαίρισης και το Ολυμπιακό Κέντρο 
Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ. Δίνονταν επίσης κατάλογος κτιρίων τα οποία διατηρούνταν 
υποχρεωτικά, προγραμματίζονταν να κατασκευαστούν, ή θα μπορούσαν να 
διατηρηθούν.  

 πέραν της συνολικής δομημένης επιφάνειας του 
Συνεδριακού-Εκθεσιακού Κέντρου.  

Βάσει της προκήρυξης του διαγωνισμού η συνολική επιτρεπόμενη δόμηση 
ανέρχονταν τελικά στα 1.325.000 μ2

Οι οικονομικές παράμετροι του έργου βασίζονταν στην απόφαση να είναι αυτό 
ανταποδοτικό και ένα σημαντικό μέρος των εσόδων του να ικανοποιεί ανάγκες πέραν 
της κατασκευής και λειτουργίας του πάρκου. Ειδικότερα, το μέγιστο κόστος 
δημιουργίας του Πάρκου ορίζονταν σε τετρακόσια εκατομμύρια € 
(400.000.000 €), ενώ τα εκτιμώμενα έσοδα από την πολεοδομική ανάπτυξη 
του Ελληνικού έπρεπε να υπερβαίνουν το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής 
και συντήρησης του Πάρκου κατά τουλάχιστον τριακόσια εκατομμύρια € 
(300.000.000 €).  

, με μέσο σ.δ. 0,25 για το σύνολο της 
έκτασης του αεροδρομίου. Ειδικότερα για τις περιοχές πολεοδομικής ανάπτυξης 
δίνονταν σ.δ. 1.  

Τμήμα αυτού του κεφαλαίου θα εξυπηρετούσε την ανάγκη για την κατασκευή 
άλλων χώρων πρασίνου σε υποβαθμισμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου των 
Αθηνών, καθώς και για τα αντισταθμιστικά οφέλη που προβλέπει ο Ν. 2338/1995 
για την περιοχή των Μεσογείων. 

Το πρώτο βραβείο έλαβε η πρόταση ομάδας συνεργαζόμενων γραφείων από το 
Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.43

                                                 
 
43 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ-UIA. (2003). Α’ βραβείο: DZO Architecture (Elena Fernandez – David Serero / New 
York, Arnaud Descombes – Antoine Regnault / Paris, Philippe Coignet (Landscape Architect), Ryosuke 

 Στις βασικές επιλογές της πρότασης ήταν η ανασύσταση 
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των ρεμάτων της περιοχής και η αξιοποίησή τους ως πυκνωτών πρασίνου και 
κοινόχρηστων λειτουργιών. Οι περιοχές αστικής ανάπτυξης χωροθετούνταν στην 
περίμετρο του πάρκου και σε σχέση με τον αστικό ιστό. Αναλυτικότερα η πρόταση, 
όπως επικαιροποιήθηκε μετά από σχετική ανάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, παρουσιάζεται στο 
επόμενο κεφάλαιο.       

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 14. Φωτορεαλιστική απεικόνιση του πρώτου βραβείου του διαγωνισμού. Πηγή: Serero Architects. 
(2010). Urban projects: Hellenikon: Metropolitan park international competition [Rendering]. Paris, New 
York & M adrid: S erero. http://www.serero.com/index_en.htm. Βλ. και Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας - Union In ternationale d es A rchitectes. (2 003). Α’ βραβείο: DZO 
Architecture (Elena Fernandez – David Serero / New York, Arnaud Descombes – Antoine 
Regnault / Paris, Philippe Coignet (Landscape Architect), Ryosuke Shimoda και Erwin Redl 
(Artist)[Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ.  

                                                                                                                                               
 
Shimoda και Erwin Redl (Artist) [Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός 
του χώρου του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ.     

http://www.serero.com/index_en.htm�
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2.4.1. Η μελέτη ΥΠΕΧΩΔΕ - ΟΡΣΑ   

Το 2006 ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς ανέθεσε στην ομάδα που κέρδισε το 
πρώτο βραβείο του Διαγωνισμού την Επικαιροποίηση και Εξειδίκευση της Μελέτης 
Γενικής Διάταξης και Προγράμματος Ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους και τον Ιανουάριο του 
2007 κατατέθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ η επικαιροποιημένη μελέτη44 καθώς και 
συνοδευτικές θεματικές μελέτες συγκοινωνιακού σχεδιασμού, αποχέτευσης ομβρίων, 
αντιπλημμυρικής προστασίας και ανασύστασης ρεμάτων, όπως και πηγών νερού 
άρδευσης, σε τρεις φάσεις.45

Το Νοέμβριο του 2007 δημοσιοποιήθηκε από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ η συνοπτική 
παρουσίαση της επικαιροποιημένης και κατά τομείς εξειδικευμένης μελέτης.

 Ωστόσο, δεν εκπονήθηκε ποτέ η απαραίτητη 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).  

46

Στους γενικούς στόχους του σχεδιασμού επισημαίνεται ο σαφής αναπτυξιακός 
ρόλος της δημιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, το οποίο 
περιγράφεται ως «το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης-ανάπτυξης που έχει 
πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα» και «μοναδικό στοιχείο για την πολεοδομική 
ανάπλαση της Αθήνας και το πιο σημαντικό πρόγραμμα της πόλης για τον 21ο αιώνα 
με τεράστιες δυνατότητες για την αναγέννησή της». Η σημασία του αφορά: 

  

- στην τοπική κλίμακα, όπου το πρόγραμμα του πάρκου δημιουργεί νέες 
αυτόνομες περιοχές αστικής ανάπτυξης, με «εμπορικές, πολιτιστικές και 
κοινωνικές χρήσεις». 

- στη Μητροπολιτική κλίμακα, με τις πρώην Ολυμπιακές εγκαταστάσεις που 
απευθύνονται σε ανθρώπους από όλη την Αθήνα. 

- στην Εθνική κλίμακα, με το Κέντρο Μεσογειακών Ερευνών, το Εκθεσιακό 
Κέντρο και το Επιχειρηματικό Κέντρο Ελληνικού, να αποτελούν τις 
σημαντικότερες δραστηριότητες που «εξυπηρετούν εθνικά και διεθνή 
συμφέροντα».47

Καθοριστικές για το χαρακτήρα της μελέτης είναι οι κατευθύνεις του ΥΠΕΧΩΔΕ- 
Οργανισμού Αθήνας, οι οποίες αποτέλεσαν δεσμευτικά στοιχεία για την τελική 

 

                                                 
 
44 Serero, D., Fernandez, E., & Coignet, P./OLM. (2007, Ιανουάριος). Επικαιροποίηση και εξειδίκευση της 
μελέτης γενικής διάταξης και πρόγραμμα ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού [3η φάση]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ. 
45 Ζέκκος, Κ. (2006, Δεκέμβριος). Επικαιροποιημένη και κατά τομείς εξειδικευμένη μελέτη γενικής 
διάταξης και πρόγραμμα ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού: 
Μελέτη συγκοινωνιακού σχεδιασμού [Τεχνική Έκθεση, Α’ φάση]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός 
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Εξάρχου Νικολόπουλος Μπενσασσών 
Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ. (2006, Δεκέμβριος). Επικαιροποίηση και εξειδίκευση της μελέτης γενικής 
διάταξης και πρόγραμμα ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού: 
Αποχέτευση ομβρίων, αντιπλημμυρική προστασία και ανασύσταση ρεμάτων [Τεχνική Έκθεση, 3η φάση]. 
Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Κατσάκος-
Μαυρομιχάλης, Ν. (2007, Φεβρουάριος). Επικαιροποιημένη και κατά τομείς εξειδικευμένη μελέτη γενικής 
διάταξης και πρόγραμμα ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού: 
Πηγές νερού άρδευσης [Τεχνική Έκθεση, 4η φάση: Τελικές προσαρμογές]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός 
Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Το αντικείμενο των μελετών υλοποιήθηκε σε 
τρείς φάσεις: στην πρώτη φάση τα προκαταρκτικά σχέδια και η πρώτη ενδιάμεση έκθεση, στη δεύτερη 
φάση τα προσχέδια και η δεύτερη ενδιάμεση έκθεση και στην τρίτη φάση οι τελικές προτάσεις της 
μελέτης. 
46 ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ. (2007, Νοέμβριος). Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: Συνοπτική παρουσίαση της 
μελέτης.  Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ. 
47 Ο.π. 
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πρόταση. Οι κατευθύνσεις αυτές, επαναλάμβαναν, με μικρές διαφοροποιήσεις τα 
δεδομένα του διαγωνισμού. 

Όσον αφορά στην αξιοποίηση της συνολικής έκτασης, η μελέτη προβλέπει ότι 
από τα 6.000 στρέμματα (5.300 + 700 στρέμματα από την υπογειοποίηση της 
Ποσειδώνος), θα δεσμευθούν 300 στρέμματα για «ήπια πολεοδομική ανάπτυξη», 
ενώ οι παραμένουσες δραστηριότητες θα καλύπτουν επίσης μία έκταση 300 
στρεμμάτων.  

Η έκταση του πρώην αεροδρομίου διακρίνεται, όπως και στην προκήρυξη του 
διαγωνισμού, στις περιοχές οικιστικής ανάπτυξης και στο κατεξοχήν πάρκο. Θα 
πρέπει να επισημανθεί πως στην έκταση του πάρκου εντάσσεται ένα μεγάλο μέρος 
από υφιστάμενες δραστηριότητες και λοιπές υποδομές με έντονα αστικό χαρακτήρα 
(επιχειρηματικό και εκθεσιακό κέντρο, κέντρο ψυχαγωγίας, ολυμπιακές  
εγκαταστάσεις κ.α.).     

 

Α. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Η αξιοποίηση μέρους της έκτασης για οικιστική ανάπτυξη και εμπορική 
εκμετάλλευση είχε, σύμφωνα με τη μελέτη δύο στόχους: 

- την αυτοχρηματοδότηση για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη 
κατασκευή και καλή συντήρηση του πάρκου, και 

- την εξασφάλιση υπολοίπου χρημάτων για τη δημιουργία πρασίνου σε 
άλλες πυκνοδομημένες και επιβαρυμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου.  

Σύμφωνα με τις ειδικότερες κατευθύνσεις για τις περιοχές αστικής ανάπτυξης, αυτές 
θα έχουν συνολική έκταση 1.000 στρ εκ των οποίων «το 40% θα είναι 
κοινόχρηστοι χώροι και από το υπόλοιπο 60% θα καλυφθεί το μισό. Τελική 
κάλυψη 300 στρ». Το 1/3 περίπου της έκτασης καταλαμβάνεται από περιοχές 
κατοικίας-τουρισμού και τα υπόλοιπα 2/3 από επιχειρηματικές και άλλες 
δραστηριότητες. Ο σ.δ. στο σύνολο της έκτασης του πάρκου «δε θα υπερβαίνει 
το 0,25». 

Η οικιστική ανάπτυξη διανέμεται σε έξι ενότητες. Οι προτεινόμενες χρήσεις γης 
και η κάλυψη των δομήσιμων χώρων ανά ενότητα είναι οι εξής: 

1. Η περιοχή του Επιχειρηματικού Κέντρου παρά τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με 
άμεση πρόσβαση από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Θα έχει χαρακτήρα 
πολεοδομικού κέντρου, με γραφεία, κτήρια διοίκησης, κοινωφελείς και 
πολιτιστικές λειτουργίες – 78 στρ. 

2. Η περιοχή Είσοδος Βουλιαγμένης παρά το σταθμό του μετρό «Ελληνικό» και με 
μεγάλη διείσδυση στο Πάρκο, προτείνεται ως περιοχή γενικής κατοικίας – 21 
στρ. 

3. Η περιοχή Εκθεσιακό Κέντρο παρά το Εκθεσιακό Κέντρο προτείνεται ως 
περιοχή γενικής κατοικίας – 60 στρ.  

4. Η περιοχή Γκολφ Γλυφάδας παρά το Γκολφ Γλυφάδας, προτείνεται ως περιοχή 
γενικής κατοικίας – 33 στρ. 
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5. Η περιοχή Τουριστική Ζώνη παρά τη Γλυφάδα και το Ολυμπιακό Κέντρο 
Ιστιοπλοΐας προτείνεται για τη λειτουργία τουριστικών εγκαταστάσεων για την 
εξυπηρέτηση του ΟΚΙΑΚ και του Εκθεσιακού Κέντρου – 5 στρ. 

6. Η περιοχή Κάτω Ελληνικό σε συνέχεια του υφιστάμενου οικιστικού ιστού του 
Κάτω Ελληνικού, προτείνεται να διατηρήσει τον ήπιο οικιστικό χαρακτήρα και να έχει 
χρήσεις αμιγούς κατοικίας – 74 στρ.  

7. Η περιοχή Πρώην Δυτικός Aερολιμένας σε προνομιακή θέση, με άμεση 
πρόσβαση στην παραλιακή ζώνη και το Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Κοσμά, 
προτείνεται για χρήσεις τουρισμού, αναψυχής και πολιτισμού – 29 στρ. 

 

Β. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ  

Συνολικά για την οργάνωση του Πάρκου προτείνονται 9 ζώνες με 
προγραμματικές ιδιαιτερότητες μέσα στις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν 
πρόσθετες δραστηριότητες.  

Οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου και κοινόχρηστων λειτουργιών οργανώνονται στους 
διαδρόμους πρασίνου και λειτουργιών (softscapes), στις σκληρές επιφάνειες του 
πρώην αεροδρομίου (hardscapes) και στο Πάρκο Δασικής Βλάστησης. Οι υπόλοιπες 
έξι ζώνες αποκτούν σε μεγάλο βαθμό επιχειρηματικό χαρακτήρα, εντάσσοντας νέες 
και διατηρώντας υφιστάμενες λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα. Πρόκειται για το 
Επιχειρηματικό Κέντρο Ελληνικού, το Πάρκο Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, το Κέντρο 
Ψυχαγωγίας Ελληνικού, το Εκθεσιακό Κέντρο, το Υδροπάρκο, Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ, 
και τέλος το Κέντρο Πολιτισμού και Εμπορίου.  

Ειδικότερα οι χρήσεις που διατηρούνται ή προγραμματίζονται είναι οι εξής: 

- Εκθεσιακό-συνεδριακό κέντρο (ΕΤΑ Α.Ε.).  

- Ολυμπιακά Ακίνητα Α.Ε. (Μπάσκετ-Ξιφασκία, ανοιχτά στάδια Χόκεϊ, 
Μπέιζμπολ, Σόφτμπολ, Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ). Στις εγκαταστάσεις επιτρέπονται 
πλέον και χρήσεις εμπορικών καταστημάτων, χώροι εστίασης κοινού, 
εκδηλώσεις, εκθέσεις κλπ (βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ Α’ 
131/06.06.2005). 

- Υφιστάμενα κτίρια που διατηρούνται με τη σημερινή τους χρήση: 
Σταθμός ΕΜΥ, 2 εκκλησίες, Κέντρο Υγείας, Κέντρο ΑΜΕΑ. 

- Υφιστάμενα κτίρια που παραμένουν με νέα χρήση: Πρώην Δυτικός 
Αεροσταθμός, πρώην υπόστεγα επισκευής αεροπλάνων πολεμικής αεροπορίας, 
υπόστεγο αεροπλάνων, γραφεία Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στο 
δυτικό και νοτιοδυτικό άκρο. 

- Υφιστάμενα κτίρια που δύνανται να παραμείνουν με νέες χρήσεις: 
Δεξαμενές καυσίμων και δεξαμενή νερού, Catering Ολυμπιακής αεροπορίας, 
γραφείο ΥΠΑ στο ανατολικό άκρο. 

- Υποδομές μητροπολιτικής ή υπερτοπικής εμβέλειας: γραμμή μετρό με τις 
2 νέες στάσεις Αργυρούπολης και Ελληνικού, νέα χάραξη και αμαξοστάσιο 
Τραμ, αμαξοστάσιο λεωφορείων, οδικοί άξονες Ποσειδώνος και ελεύθερη 
λεωφόρος Ελληνικού, κέντρο διανομής ΔΕΗ, ΚΕΠΑΘ της ΥΠΑ, σταθμός 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων, σταθμός Πυροσβεστικής. 

Από το σύνολο των 480 κτιρίων στην περιοχή μελέτης, προτάθηκε η 
διατήρηση 41 κτιρίων. Αυτά μετατρέπονται για να στεγάσουν νέες 
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δραστηριότητες. Αναφέρονται ενδεικτικά: Γκαλερί στις παλιές Δεξαμενές Καυσίμων, 
Μουσείο αεροπορίας στα υπόστεγα του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου, Μεσογειακό 
Κέντρο Ερευνών στα κτίρια της ΥΠΑ, Μουσείο Ελληνικού στον πρώην Δυτικό 
Αεροσταθμό. 

 

Γενικές αρχές σχεδιασμού 

Ως προς τη διαμόρφωση του χώρου, προτείνεται μια γενική διάταξη που στηρίζεται 
στη συλλογή όμβριων υδάτων και σε τροποποιήσεις της διαμόρφωσης του εδάφους 
στο πέρασμα του χρόνου. Δημιουργείται έτσι μια τροποποιημένη τοπογραφία «που 
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διευκολύνει τη μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων 
και προγραμμάτων». 

Στα ίχνη των ρεμάτων, που υπήρχαν στην περιοχή πριν την κατασκευή του 
αεροδρομίου, προτείνονται οι έξι Διάδρομοι Πρασίνου και Δραστηριοτήτων 
(softscapes) πλάτους 150 μ., οι οποίοι ενσωματώνουν το σύστημα διαχείρισης των 
υδάτων, φυτεύσεις, τα δίκτυα κυκλοφορίας καθώς και διάφορα προγραμματικά 
στοιχεία. Σύμφωνα με τη μελέτη, στόχος είναι οι έξι διάδρομοι να αποτελέσουν «ένα 
μωσαϊκό βιοτόπων που θα εκφράζει την οικολογική ποικιλία της Μεσογειακής 
κλιματολογικής ζώνης».  

Σε σχέση με τα συστήματα διαχείρισης του νερού και την τοπογραφική διαμόρφωση 
προτείνονται δύο στρατηγικές διαμόρφωσης:  

α. η εντατική φύτευση στους Διαδρόμους Πρασίνου και Δραστηριοτήτων, με 
μεγάλη πυκνότητα δέντρων και θάμνων και επιφάνειες γκαζόν σε συγκεκριμένες 
περιοχές, και  

β. η εκτατική φύτευση για όλους τους υπόλοιπους χώρους πρασίνου με χαμηλή 
πυκνότητα δέντρων και θάμνων και μέγιστη χρήση αγρών με άνθη (λιβάδι). 

Σύμφωνα με τη μελέτη, στην πλήρη ανάπτυξή του «το Μητροπολιτικό Πάρκο θα 
καλύπτεται κατά 50% από υψηλό πράσινο και 40.000-60.000 δέντρα. Ο 
ακριβής αριθμός των δένδρων θα προκύψει από ειδική φυτοτεχνική μελέτη που θα 
εκπονηθεί». Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του πάρκου, η τρίτη 
φάση υλοποίησης, με τις τελευταίες φυτεύσεις δέντρων και χαμηλής βλάστησης θα 
ολοκληρωνόταν σε 48 μήνες από την έναρξη των εργασιών.  

Στη στρατηγική για τις σκληρές επιφάνειες, η γενική ιδέα είναι η διατήρηση των 
ιχνών του κύριου διαδρόμου με μήκος 3,5 χλμ, ο οποίος θα αποτελέσει τον 
κύριο οπτικό και κυκλοφοριακό άξονα με τη λειτουργία του ως εσωτερική λεωφόρος 
πεζών. Το αρχικό πλάτος των 60 μ διατηρείται σε όλο του το μήκος. Στα σημεία της 
διασταύρωσης με τους Διαδρόμους πρασίνου και δραστηριοτήτων, η τσιμεντένια 
επιφάνεια του διαδρόμου αφαιρείται και αντικαθίσταται από γέφυρες. Παραμένει 
επίσης ο διάδρομος με κατεύθυνση Α/Δ και πλάτος 30 μ, ο οποίος 
επεκτείνονταν μέχρι την ακτή. Σημειώνεται ότι αυτή η σχεδιαστική επιλογή 
προϋπέθετε την υποβάθμιση της λεωφόρου Ποσειδώνος. 

Ανάμεσα στους έξι διαδρόμους και σε συνέχεια του υφιστάμενου πολεοδομικού 
ιστού οργανώνονται οι νέες περιοχές αστικής ανάπτυξης. Ως κύριος στόχος 
προβάλλεται η ανάπτυξη πιλοτικών έργων επιχειρήσεων και κατοικίας με 
απεύθυνση στα μεσαία και υψηλά εισοδήματα, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί όσο 
είναι δυνατό η γειτνίαση με το πάρκο, να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι κατασκευής 
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υψηλής ποιότητας και να ακολουθηθούν οι κανόνες του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 
Στις βασικές κατευθύνσεις είναι και η δημιουργία υψηλών κτιρίων, με την αύξηση 
της πυκνότητας τοπικά και την αύξηση του σ.δ. των οικοδομικών τετραγώνων, ώστε 
να αξιοποιηθεί η θέα και να βελτιστοποιηθούν οι υποδομές. 

Τέλος, όσον αφορά στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, προβλέπεται η σύνδεσή της με 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού (και κατ’ επέκταση της παραλίας με την 
ενδοχώρα) μέσω και της προγραμματιζόμενης υπογειοποίησης της λεωφόρου 
Ποσειδώνος. Στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) παραμένουν τα υπαίθρια 
γήπεδα με τη μορφή ανοικτού για το κοινό αθλητικού πάρκου. 
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Εικ. 15 και Εικ. 16. Σχέδια και πινακίδες της εξειδικευμένης μελέτης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ, Μητροπολιτικό 
Πάρκο Ελληνικού, 2007. Πηγή: Serero, D., Fernandez, E., & Coignet, P./OLM. (2007, Ιανουάριος). 
Επικαιροποίηση και εξειδίκευση της μελέτης γενικής διάταξης και πρόγραμμα ανάπτυξης της συνολικής 
έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού [3η φάση]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ. 
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Εικ. 17 και Εικ. 18. Σχέδια και πινακίδες της εξειδικευμένης μελέτης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ, Μητροπολιτικό 
Πάρκο Ελληνικού, 2007. Πηγή: Ο.π., Serero, Fernandez & Coignet (2007, Ιανουάριος). 
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Εικ. 19 και Εικ. 20. Σχέδια και πινακίδες της εξειδικευμένης μελέτης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ, Μητροπολιτικό 
Πάρκο Ελληνικού, 2007. Πηγή: Ο.π., Serero, Fernandez & Coignet (2007, Ιανουάριος). 
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Σχολιασμός και ασυμβατότητες στην πρόταση ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ (2007) 

Η κατά τα άλλα εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ποιότητας μελέτη-συνέχεια του Α’ 
βραβείου του Διεθνούς Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού παρουσίαζε συνοπτικά τα εξής 
προβλήματα: 

Α. Μία αστική ανάπλαση εκτεταμένης, υψηλής δόμησης και υψηλού 
κόστους. Σύμφωνα με τις εντολές της διοίκησης και τις προδιαγραφές του 
διαγωνισμού οι μελετητές ήσαν αναγκασμένοι να σχεδιάσουν μία νέα πόλη 
1.000.000-1.300.000 μ2

Ήσαν επίσης υποχρεωμένοι να δεχθούν ως δεδομένες τις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις 
της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και τη διέλευση ενός νέου άξονα ο οποίος θα 
συνέδεε τη λεωφόρο με τις λεωφόρους Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, μαζί με τους 
μεγάλης κλίμακας κόμβους εισόδου-εξόδου του εντός του χώρου του πάρκου.   

 εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού.  

Με βάση την εκτεταμένη αστική οικοδόμηση και τη διέλευση των οδικών αξόνων, το 
τοπίο του πάρκου μετατρεπόταν σε αστικό τοπίο υψηλής μάλιστα δόμησης. Οι νέοι 
άξονες εμπόδιζαν την υλοποίηση της ίδιας της αρχιτεκτονικής λύσης (Εικ. 21 και 
22). Οι ελεύθεροι χώροι του αντιμετωπίστηκαν με όρους αστικών ελεύθερων χώρων 
στην καρδιά μίας πόλης, δηλαδή με εκτεταμένες διαμορφώσεις, δαπεδοστρώσεις, 
αστικό εξοπλισμό σε όλη την έκταση και μεγάλα κατασκευαστικά έργα προκειμένου 
να επιτύχει η διέλευση των ρεμάτων κάτω από τους διαδρόμους αεροσκαφών. 
Αποτέλεσμα αυτών των επιλογών ήταν η εκτίναξη του προϋπολογισθέντος κόστους 
του έργου.  

Β. Μία πρόταση ανεφάρμοστη λόγω των διαμορφωμένων μεταολυμπιακών 
συμβατικών υποχρεώσεων. Ενώ ήταν σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του Α’ βραβείου, 
την ίδια στιγμή η κυβέρνηση προχωρούσε σε συμβάσεις και παραχωρήσεις χώρων 
και εγκαταστάσεων διαμορφώνοντας ένα νέο καθεστώς κατακερματισμού και 
αποκλεισμών για το πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (Εικ. 23 και 24). Νέες πολυετείς 
παραχωρήσεις, επιβεβαιώσεις παλαιότερων, διάσπαση του χώρου με άναρχο τρόπο 
σε επιμέρους ασύνδετες μεταξύ τους ενότητες, χωροθέτηση νέων χρήσεων στο 
κέντρο της προτεινόμενης ανάπλασης κ.α. δημιούργησαν μία νέα πραγματικότητα, 
για την ανατροπή της οποίας απαιτούνται πλέον ακυρώσεις νόμων και ανατροπές 
συμβατικών σχέσεων. Τα πιο πάνω συνιστούν στοιχεία τα οποία υπονόμευσαν επί 
της ουσίας την ίδια την διακηρυγμένη πρόθεση της διοίκησης να προχωρήσει την 
ανάπλαση.  

  

 
Εικ. 21. και Εικ. 22. Ασυμβατότητες και αδυναμίες εφαρμογής της πρότασης ΟΡΣΑ 2007 στο πραγματικό 
υπόβαθρο (αριστερά) και στο σχέδιο γενικής διάταξης (δεξιά) της πρότασης ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ (2007) για 
το Μητροπολιτικό Πάρκο λόγω του παράλληλου σχεδιασμού από το ίδιο υπουργείο την ίδια χρονική 
περίοδο των οδικών έργων επέκτασης της Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού. Πηγή σχεδίου Α’ βραβείου: 
Ο.π., Serero, Fernandez, & Coignet (2007, Ιανουάριος). Πηγή αεροφωτογραφίας: ΥΠΕΧΩΔΕ (2008). 
Επεξεργασία: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος, 2010. 
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Εικ. 23. και Εικ. 24. Ασυμβατότητες και αδυναμίες εφαρμογής της πρότασης ΟΡΣΑ 2007. Παρουσιάζονται 
οι ασυμβατότητες όπως προκύπτουν:  
α. Από τη διαμορφωμένη κατάσταση των παραχωρήσεων οι οποίες παρεμβάλλονται (με μπλε και μωβ 
χρώμα) στα softscapes τα οποία προτείνει η μελέτη. 
β. Από την πρόταση δόμησης (με κίτρινο) η οποία τα διακόπτει και τα εμποδίζει να φτάσουν στη θάλασσα 
όπως επίσης προέβλεπε το σχέδιο. Πηγή σχεδίου Α’ βραβείου: Ο.π., Serero, Fernandez, & Coignet (2007, 
Ιανουάριος). Πηγή αεροφωτογραφίας: Google – Wikimapia. (2009-2010). Επεξεργασία: ΕΜΠ Εργαστήριο 
Αστικού Περιβάλλοντος, 2010. 
 
Η συγκριτική ανάλυση των δεδομένων τριών διαφορετικών 
σχεδιασμών/προγραμματισμών: των νέων αυτοκινητόδρομων, των παραχωρήσεων 
της Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ & ΕΤΑ ΑΕ και του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ για την ανάπλαση στο 
Ελληνικό, οι οποίοι ήσαν σε εξέλιξη κατά την ίδια περίοδο 2005-2008 αποκαλύπτει 
την ύπαρξη τουλάχιστον τριών διαφορετικών και αντιθετικών μεταξύ τους στόχων. 
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2.4.2. Κωδικοποίηση και αξιολόγηση επικαιροποιημένων στοιχείων 
ανάλυσης για την περιβαλλοντική θεώρηση του προγράμματος: 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού 

Το Δεκέμβριο του 2009, κατατέθηκε στον ΟΡΣΑ, μελέτη για την περιβαλλοντική 
θεώρηση του προγράμματος.48

Το κείμενο οργανώνεται σε επιμέρους ενότητες οι οποίες αφορούν στην περιγραφή 
του προγράμματος, στην ανάλυση των στόχων και της σκοπιμότητάς του, στη 
θεώρησή του ως προς τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Αττικής, στην ανάλυση της 
υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, στη σύνθεση των εναλλακτικών 
δυνατοτήτων και την ενιαία παρουσίαση των στοιχείων που απαιτούνται για την 
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αναλυτικά:  

 Στόχος της ήταν η στήριξη των υπηρεσιών του 
Οργανισμού στην εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ). Η ΣΜΠΕ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης με αριθ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 (ΦΕΚ Β’ 1225/05.11.2006),  αποτελούσε απαραίτητη 
προϋπόθεση για να προχωρήσει το Πρόγραμμα ανάπτυξης για το Ελληνικό. Τη 
μελέτη συνέταξαν οι κ.κ. Θ. Παγώνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δρ. Πολεοδομίας 
ΕΜΠ, Ν. Πάγκας, Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ, Δρ. Χωροταξίας ΕΜΠ και Ε. 
Ασπρογέρακας, Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Πολεοδομίας ΕΜΠ. 

Στο κεφάλαιο Α παρουσιάζονται οι στόχοι και η σκοπιμότητα της μελέτης. 

Στο κεφάλαιο Β παρουσιάζονται το ιστορικό της ανάθεσης, οι πηγές τεκμηρίωσης 
και τα στοιχεία του φορέα σχεδιασμού. 

Στο κεφάλαιο Γ αναλύονται η σκοπιμότητα και οι στόχοι του προγράμματος 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, έτσι όπως αυτοί εκφράστηκαν σε επίσημα 
νομοθετικά και προγραμματικά κείμενα και ενσωματώθηκαν στη διαδικασία 
σχεδιασμού. Οι στόχοι αυτοί στη συνέχεια εξειδικεύονται και αναφέρονται: 

1. στον συνδυασμό των χρήσεων γης σε σχέση με τη λειτουργία του 
Μητροπολιτικού Πάρκου, 

2. στις αρχές σχεδιασμού του πάρκου, 

3. στη σκοπιμότητα και το πλαίσιο ένταξης δραστηριοτήτων ήπιας αστικής 
ανάπτυξης, 

4. στις αρχές σχεδιασμού των μεταφορών και της κυκλοφορίας, 

5. στις κατευθύνσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού υποδομών και ενέργειας, 

6. στις αρχές πολεοδομικής οργάνωσης των περιοχών αστικής ανάπτυξης, και 

7. στους στόχους του Φορέα Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πάρκου 

Παράλληλα εξετάζεται η συνάφεια των στόχων του προγράμματος με: 

- στόχους εθνικής και περιβαλλοντικής προστασίας όπως αυτοί αποτυπώνονται 
στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 

                                                 
 
48 Παγώνης, Θ., Πάγκας, Ν., & Ασπρογέρακας, Ε. (2009, Δεκέμβριος). Κωδικοποίηση και αξιολόγηση 
επικαιροποιημένων στοιχείων ανάλυσης για την περιβαλλοντική θεώρηση του προγράμματος: 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας.  
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- τους αναπτυξιακούς στόχους του ΕΣΠΑ, 

- προτεραιότητες και μέτρα του ΠΕΠ Αττικής, και   

- το πλαίσιο μελλοντικής ανάπτυξης της Αττικής όπως εκφράστηκε στο Σχέδιο 
Νόμου για το ΡΣΑ που κατατέθηκε για διαβούλευση τον Απρίλιο του 2009. 

Οι μελετητές διαπιστώνουν τη συνάφεια του προγράμματος με το ευρύτερο πλαίσιο 
σχεδιασμού, περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης της Αττικής. Κυρίως, με 
τους στόχους για: 

- ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Περιφέρειας της Αττικής ως διοικητικό και 
επιχειρηματικό κέντρο, 

- προώθηση μεγάλων προγραμμάτων ανάπλασης για την ανανέωση του 
αστικού ιστού, με χαρακτηριστικά βιωσιμότητας, 

- προώθηση της θέσης του Ελληνικού στην ιεραρχία των τοπικών κέντρων της 
Πρωτεύουσας, 

- βελτίωση των περιβαλλοντικών δεικτών και κατά συνέπεια της ποιότητας 
ζωής στο λεκανοπέδιο, με αύξηση και δικτύωση των χώρων πρασίνου, και 

- προώθηση των συνεργασιών δημόσιου – ιδιωτικού τομέα. 

Στο κεφάλαιο Δ γίνεται περιγραφή της επικαιροποιημένης και κατά τομείς 
εξειδικευμένης Μελέτης Γενικής Διάταξης και του Προγράμματος Ανάπτυξης της 
συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, όπως περιγράφεται στο 
κείμενο της Συνοπτικής Παρουσίασης του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Στο κεφάλαιο Ε περιγράφονται οι εναλλακτικές δυνατότητες, με βασικό κριτήριο 
διαφοροποίησης το ποσοστό που θα αξιοποιηθεί για οικιστική ανάπτυξη. Οι 
εναλλακτικές που εξετάζονται είναι οι εξής: 

α. η περίπτωση μη δημιουργίας Πάρκου (μηδενική λύση ή λύση της μη 
επέμβασης), 

β. η περίπτωση της λύσης με τη μέγιστη δυνατή διάθεση έκτασης για 
πολεοδόμηση (λύση μεγιστοποίησης της επενδυτικής απόδοσης), 

γ. η περίπτωση της ισορροπημένης λύσης (ως τέτοια αξιολογείται η 
επικαιροποιημένη μελέτη που παρουσιάστηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ), 

δ. η περίπτωση της λύσης περιορισμένης πολεοδόμησης, με βασικό σημείο 
διαφοροποίησης από την προηγούμενη τον περιορισμό στο ελάχιστο της έκτασης 
προς πολεοδόμηση, και 

ε. η περίπτωση δημιουργίας αμιγούς πάρκου πρασίνου. 

Στον Πίνακα 6 που παρατίθεται από τους μελετητές εκτιμώνται τα βασικά ποσοτικά 
μεγέθη των εναλλακτικών σεναρίων. 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 65 

 

     Εναλλακτικές δυνατότητες 

 (α) (β) (γ) (δ) (ε) 

Ποσοστό έκτασης αστικής 

ανάπτυξης (%) 

? 40 20 10 0 

Κάλυψη δόμησης (στρ) ? >600 300 <150 - 

Προβλεπόμενοι κάτοικοι ? >7.500 3.750 <1.800 0 

Ποσοστό κάλυψης 

πρασίνου (%) 

? 60 80 90 - 

 
Πίνακας 6.  Βασικά ποσοστικά στοιχεία των εναλλακτικών δυνατοτήτων.  
Πηγή: Παγώνης, Πάγκας & Ασπρογέρακας (2009), αναπαραγωγή πίνακα Ε1. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων περιγράφονται ως εξής: 

1. Η εκπλήρωση του γενικού στόχου της δημιουργίας «Μητροπολιτικής Ζώνης 
Πρασίνου», σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΡΣΑ και του Ν. 2338/1995, που 
αποτελούν το καταστατικό πλαίσιο διαμόρφωσης του προγράμματος. 

2. Η οικονομική βιωσιμότητα του προγράμματος μέσω της παραχώρησης 
τμήματος του χώρου σε δραστηριότητες ήπιας αστικής ανάπτυξης. 

3. Ο βαθμός που οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για το χώρο του Ελληνικού 
συντελούν στην αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος της άμεσης και της ευρύτερης περιοχής αναφοράς του 
προγράμματος. 

4. Η εξασφάλιση της κοινωνικής λειτουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου με 
αναφορά πρωταρχικά στις κοινωνικές ανάγκες των κατοίκων του Λεκανοπεδίου. 

5. Η εξασφάλιση των θεσμικών, οργανωτικών και χρηματοδοτικών προϋποθέσεων 
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση του χώρου.    

Η κωδικοποίηση των κριτηρίων που προτείνονται από τη μελέτη, καθώς και η 
συνοπτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων παρουσιάζονται στους Πίνακες 7 
και 8. 
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    Κριτήριο αξιολόγησης Παράμετροι 

Μητροπολιτικός χαρακτήρας Είδος και συνδυασμός χρήσεων με άξονα την εξασφάλιση 

πολυλειτουργικού χαρακτήρα 

 Μητροπολιτική κλίμακα / εμβέλεια αναφοράς παρεμβάσεων 

 Βελτίωση εικόνας λειτουργίας και ελκυστικότητας Αττικής 

 Συνεκτικότητα του χώρου και ενιαίος σχεδιασμός 

 Υπερτοπική προσβασιμότητα 

Οικονομική βιωσιμότητα Αυτοχρηματοδότηση έργου με διάθεση μέρους του χώρου σε 

ήπια αστική ανάπτυξη  

 Σύνθεση χρήσεων με άξονα τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

εγγενών δυνατοτήτων της / συνέργεια 

 Εξασφάλιση οφελών για άλλες περιοχές της Αθήνας 

Αναβάθμιση φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά φυτεύσεων 

 Ανασύσταση βιοποικιλότητας και οικολογικών λειτουργιών 

 Διασπορά περιβαλλοντικών οφελών 

 Αποκατάσταση του τοπίου 

 Ανάδειξη και αναβάθμιση θαλάσσιου μετώπου 

 Συνετή διαχείριση υδάτινων πόρων 

 Μείωση εξάρτησης από ΙΧ 

 Σχεδιασμός με άξονα την εξοικονόμηση ενέργειας 

Εξασφάλιση κοινωνικής λειτουργίας 

πάρκου 

Δημόσιος χαρακτήρας πάρκου 

 Πλουραλισμός, δημοκρατικότητα χώρου 

 Ενθάρρυνση συνεύρεσης διαφορετικών ομάδων 

 Προσβασιμότητα και ασφάλεια 

 Βελτίωση κοινωνικών εξυπηρετήσεων και εξοπλισμού 

 Αποφυγή μονομερούς ωφέλειας 

Αποτελεσματική διαχείριση Συνεπής, ορθολογική και ενιαία διαχείριση του συνολικού 

προγράμματος 

 Δυνατότητα συνολικής διαχείρισης του χώρου 

 Εξασφάλιση πόρων για το φορέα διαχείρισης 

 
Πίνακας 7. Κριτήρια αξιολόγησης εναλλακτικών δυνατοτήτων.  
Πηγή: Παγώνης, Πάγκας & Ασπρογέρακας (2009), αναπαραγωγή πίνακα Ε2. 
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     Εναλλακτικές δυνατότητες 

 (α) (β) (γ) (δ) (ε) 

1. Μητροπολιτικός 

χαρακτήρας 

? ++ ++ + - 

2. Οικονομική 

βιωσιμότητα 

-- ++ ++ - -- 

3. Αναβάθμιση φυσικού 

και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος 

- + + ++ ++ 

4 Εξασφάλιση κοινωνικής 

λειτουργίας πάρκου 

-- - ++ + - 

5. Αποτελεσματική 

διαχείριση 

-- + ++ + - 

Συνολική βαθμολογία 7(-), 1(0) 6(+), 1(-) 9(+) 5(+), 1(-) 2(+), 5(-) 

 
Πίνακας 8. Συνοπτικά αποτελέσματα αξιολόγησης εναλλακτικών σεναρίων.  
Πηγή: Παγώνης, Πάγκας & Ασπρογέρακας (2009), αναπαραγωγή πίνακα Ε3. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 8, η μελέτη προτείνει ως το πλέον ευνοϊκό σενάριο, 
βάσει της πολυκριτηριακής αξιολόγησης, αυτό της ισορροπημένης λύσης, δηλαδή 
της επικαιροποιημένης μελέτης που βασίστηκε στο Α’ βραβείο.  

Ιδιαίτερα τονίζονται οι κίνδυνοι από τη μη εφαρμογή κάποιου συνολικού 
προγράμματος σχεδιασμού, η οποία θα οδηγήσει στον περαιτέρω κατακερματισμό 
του χώρου. Γίνεται αναφορά στις πιέσεις φορέων για διάθεση χώρων προς 
αξιοποίηση, αλλά και σε ενδεχόμενες μελλοντικές πιέσεις για κατοικία και αστικές 
λειτουργίες.  

Σε σχέση με το σενάριο της ήπιας αστικής ανάπτυξης, θεωρείται ότι αυτό δε θα 
εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και τα ανταποδοτικά οφέλη για 
άλλες περιοχές της Αθήνας και ότι το έλλειμμα θα πρέπει να καλύπτεται από το 
Δημόσιο. Δεν υπάρχει, ωστόσο κάποια αναλυτική οικονομοτεχνική τεκμηρίωση, ούτε 
τοποθέτηση επί του κόστους δημιουργίας του πάρκου όπως αυτό υπολογίστηκε από 
το ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Επίσης δεν αναλύεται γιατί αυτό το σενάριο μειονεκτεί έναντι του 
προτεινόμενου σεναρίου όσον αφορά στην κοινωνική λειτουργία και στην 
αποτελεσματική διαχείριση του πάρκου.  

Αλλά και σε σχέση με το μητροπολιτικό χαρακτήρα του, όπου το προτεινόμενο 
σενάριο φαίνεται να πλεονεκτεί, μπορεί να επιχειρηματολογήσει κανείς ότι αυτός δεν 
εξασφαλίζεται με το ποσοστό της γης που θα καλυφθεί με αστικές χρήσεις, αλλά με 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος χρήσεων που θα αναπτυχθούν στην 
περιοχή.   

Στο κεφάλαιο ΣΤ της μελέτης αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του χώρου και 
του περιβάλλοντος του Μητροπολιτικού Πάρκου και των περιοχών που ενδέχεται να 
επηρεαστούν από την δημιουργία του. Η θεώρηση γίνεται με βάση δύο επίπεδα -  
κλίμακες του χώρου: 

- τη Μητροπολιτική περιοχή της Πρωτεύουσας, και 
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- την άμεση περιοχή αναφοράς που καταλαμβάνουν οι 4 γειτονικοί δήμοι.  

Γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της περιοχής, στα χαρακτηριστικά του 
κλίματος, στις περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, στο ανάγλυφο της περιοχής, στις γεωτεχνικές παραμέτρους, στις 
υφιστάμενες εγκαταστάσεις στο χώρο, στη βλάστηση κλπ. 

Στο κεφάλαιο Ζ προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες 
σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, ο 
πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας, 
οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, 
το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων. 

Επίσης γίνονται προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πιθανών 
δυσμενών επιπτώσεων και για το σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την εφαρμογή του προγράμματος. 
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2.5. Πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις, επενδυτικές προτάσεις, μνημόνια, 
νομοθεσία και σενάρια αξιοποίησης/πώλησης του χώρου του πρώην 
αεροδρομίου (2010) 

The Joint C ommittee, c o-chaired by State Minister Harris P amboukis 
and Ahmad M. Al-Sayed, Secretary to the Board of Qatar Investment 
Authority [QIA] and Managing Director and Chief Executive Of ficer of  
Qatar Ho lding L LC […] s hall be  entrusted w ith […] r eviewing the 
legislative landscape in the Hellenic Republic and ensuring that the 
Qatar Investment Authority and its affiliates will be afforded the most 
favored possible investor status, including with respect to investment 
benefits, privileges, exemptions, immunities, and fast track licensing 
approvals.  
 
Government of the Hellenic Republic & Government of the State of 
Qatar. Memorandum of Understanding, 2010, 23 September, article 2, 
para. 1-2.49

 
 

Privatization of state assets: The go vernment has prepared a dr aft 
privatization plan for the divestment of state assets and enterprises. 
The plan, which will be adopted by end-year, identifies a number of 
state assets targeted for partial and full privatization, including real 
estate, with a view to raise at least €7 billion over the next three years 
with at least €1 billion in 2011. A full inventory of  state property will 
be completed by mid-2011 to assess the potential for higher medium-
term t argets. The Special Secretariat f or Privatization within t he 
Ministry of Finance will be instructed to proceed using different 
methods, a s j ustified b y the ty pe o f a sset in volved, i ncluding d irect 
sales, auctions and concession agreements. 
 
Government of t he H ellenic Republic. Greece: Letter of intent, 
memorandum of economic and financial policies, and technical 
memorandum of understanding, 2010, December 8, p. 15.50

 
  

Μέχρι σήμερα οι κυβερνητικές ενέργειες και επενδυτικές προτάσεις παρουσιάζονται 
αποσπασματικά, με αντιφάσεις και με ασάφειες, ειδικά κατά την κοινοβουλευτική 
διαδικασία όπου τα περισσότερα ερωτήματα και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων 
βουλευτών δεν απαντώνται, αλλά και στα περισσότερα δημοσιεύματα κυρίως του 
εγχώριου τύπου. Επομένως, με βάση δελτία τύπου και δημοσιεύσεις της 
κυβέρνησης, πρακτικά συνεδριάσεων, ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αιτήσεις 
κατάθεσης εγγράφων και απαντήσεις του Υπουργείου Επικρατείας και άλλων 
υπουργείων στη Βουλή, δημοσιεύσεις του διεθνούς και εγχώριου τύπου από το 
Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι σήμερα, όπως και με σύντομες αναφορές σε παλαιότερα 
σχέδια και προτάσεις εκποίησης του χώρου του πρώην αεροδρομίου από το 1997 και 
εξής, επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των πιο πρόσφατων εξελίξεων.51

                                                 
 
49 Government of the Hellenic Republic & Government of the State of Qatar. (2010, 23 S eptember). 
Memorandum of understanding between the government of the Hellenic Republic and the government of 
the State of Qatar, acting by and through the Qatar Investment Authority: On the establishment of a 
joint committee of cooperation concerning joint investment activities. N ew Yo rk, N Y. Retrieved 
September 24, 2010, from 

  

http://s.enet.gr/resources/article-files/hellas---qatar-mou-sep-2010.pdf 
50 Government of the Hellenic Republic. (2010, December 8). Greece: Letter of intent, memorandum of 
economic and financial policies, and technical memorandum of understanding. Retrieved December 15, 
2010, from http://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm   
51 Δεδομένης της ασάφειας και των αντικρουόμενων πληροφοριών, τα εκτενή αποσπάσματα που 
ακολουθούν θεωρήθηκαν περισσότερο χρήσιμα από περιλήψεις των διαφόρων θέσεων από την 

http://s.enet.gr/resources/article-files/hellas---qatar-mou-sep-2010.pdf�
http://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm�
http://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm�
http://www.imf.org/external/country/GRC/index.htm�
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Παρά την αποσπασματικότητα των δημόσιων εξαγγελιών και της δημόσιας 
πληροφόρησης, το παρόν υλικό σκιαγραφεί μια συστηματική σειρά 
ενεργειών με κατεύθυνση την άμεση εκποίηση του χώρου, που αν και 
ξεκίνησε ως ιδέα από τις εκθέσεις του κ. Γ. Σπράου το 1997 (βλ. και ενότητα 
2.1) και επανερχόταν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, 
εντατικοποιήθηκε το τελευταίο τετράμηνο του 2010. Βασικές ενέργειες 
αποτέλεσαν η αναζήτηση διεθνών και εγχώριων επενδυτικών κεφαλαίων και 
υπογραφή σχετικών μνημονίων και συμφωνιών, η ανακοίνωση των οδηγιών 
του μνημονίου που υπέγραψε η κυβέρνηση, και η ψήφιση του Ν. 
3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204/02.12.2010)52

Στις 15 Δεκεμβρίου 2010 συνεδρίασε η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ)

 για την επίσπευση των 
αποκρατικοποιήσεων και την εκποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας, με 
πρώτη προτεραιότητα το χώρο του Ελληνικού.    

53  με θέμα την Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του 
Δημοσίου και την επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και 
αναδιαρθρώσεων.54

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού και με τη χρήση της διαδικασίας fast-track, 
αποφασίστηκε α) συγκρότηση φορέα ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ Α.Ε. 
στον οποίο περιέρχεται η διαχείρισή της, και β) η πρόσληψη 
χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την αξιοποίηση της 
έκτασης.

 Σχετικά με την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού, το δελτίο τύπου των αποφάσεων της ΔΕΑΑ αναφέρει:  

55

Η αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου αποτελεί άμεση και αυτοτελή προτεραιότητα 
μεταξύ των 4 αποφάσεων για την αξιοποίηση της Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας:  

  

1) Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου: μέχρι τον Ιούνιο 2011, από 
το Υπουργείο Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και 
Αναδιαρθρώσεων, με άμεση πρόσληψη ομάδας εξειδικευμένων συμβούλων. Στόχος 
είναι η «καταγραφή, ποιοτική ανάλυση και επενδυτική διεύρυνση των ακινήτων του 
Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξουν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για το 
σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα». 

                                                                                                                                               
 
ερευνητική ομάδα. Έχουν ως στόχο την όσο το δυνατόν πιο πλήρη αποτύπωση και την περαιτέρω 
αποσαφήνιση των ποικίλων θέσεων και εξελίξεων.  
52 Ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204/02.12.2010), Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών 
επενδύσεων. Ο νόμος, η αναλυτική του παρουσίαση, σχετικά δημοσιεύματα και νεότερα έχουν αναρτηθεί 
στη νέα ιστοσελίδα Fast Τrack: Fast and simple investing in Greece: http://fast-track.gr/legislation/  
53 Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). (2010, 16 Δεκεμβρίου). 
Αποφάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και την επιτάχυνση του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων [Δελτίο Τύπου]. Αθήνα: ΔΕΕΑ. 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=367&language=el-GR 
54 Ο.π. Σύνθεση της ΔΕΕΑ: «Στη διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΑΑ συμμετείχαν τα μόνιμα μέλη της 
Επιτροπής, ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Λούκα Κατσέλη, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βενιζέλος, η Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, ο Υπουργός Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων, Δημήτρης Ρέππας, ο Υπουργός Επικρατείας, Χάρης Παμπούκης, ο Υπουργός Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Γιάννης Διαμαντίδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού, Τηλέμαχος Χυτήρης [...] Η ΔΕΕΑ έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας η οποία 
λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει, και στην οποία συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς των 
αρμόδιων υπουργείων και εκπρόσωποι φορέων για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου 
(ΚΕΔ Α.Ε., ΕΤΑ Α.Ε. κ.α.)».  
55 Ο.π. 

http://fast-track.gr/legislation/�
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=367&language=el-GR�
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2) Αξιοποίηση του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού. Με τη συγκρότηση 
φορέα ειδικού σκοπού (special-purpose vehicle ή SPV)56

3) Επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων. 
Προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων από τους υπεύθυνους 
φορείς (ΚΕΔ, ΕΤΑ/Ολυμπιακά Ακίνητα), με τη συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου 
με τη συμμετοχή εξειδικευμένων συμβούλων για την άρση των διοικητικών 
εμποδίων.  

 και την 
επιτάχυνση διαδικασιών βάσει του Ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 
204/02.12.2010). 

4) Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσματικής 
πολιτικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας.  

α) «Συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας 
στο Υπουργείο Οικονομικός, η οποία θα εποπτεύει τις κτηματικές υπηρεσίες, τα 
εθνικά κληροδοτήματα, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΝΠΔΔ»  

β) «δημιουργία φορέα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ώριμων προς αξιοποίηση 
ακινήτων του δημοσίου με μορφή Α.Ε. στο οποίο θα περιέρχονται ακίνητα από 
υφιστάμενους φορείς του δημοσίου και σε επόμενη φάση θα διαθέσει μειοψηφικό 
πακέτο μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών».57

Ανάλογες αποφάσεις λήφθηκαν και για τα άλλα περιουσιακά στοιχεία και τις 
συμμετοχές του Δημοσίου, όπως τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, 
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, τα περιφερειακά αεροδρόμια, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τον 
όμιλο ΟΣΕ,  την Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό, τα ΕΛΤΑ, το Φάσμα Συχνοτήτων 
και το Ψηφιακό Μέρισμα, τα λιμάνια και ιδιαίτερα τους 11 περιφερειακούς 
οργανισμούς λιμένων, τους 850 περιφερειακούς λιμένες (μαρίνες), τη ΛΑΡΚΟ, την 
ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ, τον ΟΠΑΠ, τον ΟΔΙΕ, το καζίνο της Πάρνηθας και τα κρατικά 
λαχεία:

 

58

Στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας 
περιουσίας είναι η εισροή εσόδων ύψους 7 δισεκατομμυρίων € για την περίοδο 
2011-2013 και ειδικότερα η είσπραξη τουλάχιστον ενός δισεκατομμυρίου 
€ μέσα στο 2011. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην 
επίτευξη αυτού του στόχου με απόλυτη διαφάνεια και σχεδιασμό και με βασικό 
γνώμονα τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος, του ελέγχου σε 
τομείς στρατηγικής και εθνικής σημασίας, αλλά και την αναδιάρθρωση 
τομέων της οικονομίας που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση του 
εθνικού εισοδήματος. Κάθε απόφαση θα λαμβάνει υπόψη την ανάγκη για 

 

                                                 
 
56 Για τους φορείς ειδικού σκοπού στην Ελλάδα, βλ. Ν. 3389/2005 (ΦΕΚ Α’ 232/22.09.2005), Συμπράξεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, και Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΕΓΣΔΙΤ) / Ministry of Economy and Finance, Special Secretariat for Public 
– Private Partnerships in Greece. (2006). Guide for the implementation of public private partnerships in 
Greece. Athens: Ministry of Economy and Finance, Special Secretariat for Public – Private Partnerships in 
Greece. http://www.sdit.mnec.gr Για την υπογραφή της πρώτης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) βάσει του Ν. 3389/2005, βλ. Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου. (2009, 15 Απριλίου). 
Υπογραφή πρώτης σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αθήνα: ΚΕΔ. 
http://www.ked.gr/index.php?ID=NHUQ8OQnuCpoBEJL 
57 Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ). (2010, 16 Δεκεμβρίου). 
Αποφάσεις για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και την επιτάχυνση του 
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων [Δελτίο Τύπου]. Αθήνα: ΔΕΕΑ. 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=367&language=el-GR Βλ. και Strekas, Ν. (2010, December 
16). Greece accelerates real-estate and asset privatizations. Wall Street Journal.  
http://online.wsj.com/article/BT-CO-20101216-703421.html 
58 Ο.π. 
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μεγιστοποίηση των εσόδων από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του 
δημοσίου, η οποία θα συμβάλλει στην μεγάλη προσπάθεια για τον έλεγχο και τη 
μείωση του δημοσίου χρέους.59

Όπως αναφέρει την ίδια μέρα το Wall Street Journal:  

 

Greece will speed up its privatization of real-estate and other assets, the finance 
ministry said Thursday, following a decision by the interministerial privatization 
committee. Greece plans to raise EUR7 billion between 2011 to 2013 from 
privatizations, as promised to its international lenders, to slash high budget 
deficits and a sizeable national debt. Privatizations were one of many 
conditions imposed on the debt-laden Mediterranean state by the 
International Monetary Fund and the European Union for the provision of a 
EUR110 billion bailout to stave off certain default […] A special-purpose 
vehicle will be set up for the exploitation of the old Hellenikon airport. 
The finance ministry plans to take advantage of fast-track investment 
laws for its development […] Other than quickly appointing advisors 
and project managers, the ministry plans to securitize mature public 
real-estate assets, with the resulting special-purpose vehicle to be 
listed on the Athens Stock Exchange.60

Οι επενδυτικές προτάσεις της κυβέρνησης και η θέσπιση του νόμου για την 
επίσπευση των διαδικασιών έχουν ανακοινωθεί από τον Σεπτέμβριο του 2010 στα 
δελτία τύπου και στις ιστοσελίδες της Invest in Greece, όπως και στον εγχώριο και 
διεθνή τύπο. Ενδεικτικά αναφέρεται ο ηλεκτρονικός τόμος 358 σελίδων που 
παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση στη World Expo 2010 στη Σαγκάη και έχει ως 
στόχο την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών της χώρας. Παρουσιάζει αναλυτικά 
επενδυτικά σχέδια και προτάσεις ανά κλάδο, συμπεριλαμβάνοντας την πώληση και 
αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων του Δημοσίου.

   

61

Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας 
και του Qatar, το δεύτερο μετά το μνημόνιο του Μαΐου 2010, δεν αναφέρεται 
συγκεκριμένα στο πρώην αεροδρόμιο και περιλαμβάνει όρους εμπιστευτικότητας 
μεταξύ των δύο πλευρών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του:  

 

Neither Party will disclose any information related to the implementation of this 
MOU or any material furnished to a Party by the other Party to any third party 
without the express consent of the other Party.62

Ωστόσο, ο διεθνής και εγχώριος τύπος παρουσιάζουν πιο αναλυτικά στοιχεία από τα 
στοιχεία που κατατίθενται στη Βουλή σε ερωτήσεις βουλευτών ή ανακοινώνονται 
στις σχετικές συνεδριάσεις και στα δελτία τύπου. Το σύνολο των δημοσιευμάτων 

 

                                                 
 
59 Ο.π. 
60 Strekas, Ν. (2010, December 16). Greece accelerates real-estate and asset privatizations. Wall Street 
Journal. http://online.wsj.com/article/BT-CO-20101216-703421.html. Το ενδιαφέρον διεθνών 
επενδυτικών ομίλων παρουσιάζει η Invest in Greece στην ιστοσελίδα της: «Είπαν για μας». 
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=108&la=2  
61 Invest in G reece A gency. (2010, S eptember). Greece: Welcome to a new investment era: Greek 
investment proposals for China – 2010 [e-book]. Athens: Hellenic Republic, Ministry of Economy, 
Competitiveness and shipping & Invest in Greece Agency.  
http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=166&la=2  
62 Government o f t he H ellenic R epublic &  G overnment o f th e S tate o f Q atar. (2 010, 2 3 S eptember). 
Memorandum of understanding between the government of the Hellenic Republic and the government of 
the State of Qatar, acting by and through the Qatar Investment Authority: On the establishment of a 
joint committee of cooperation concerning joint investment activities (article 4 ). New Y ork, NY. 
Retrieved September 24, 2010, from  
http://s.enet.gr/resources/article-files/hellas---qatar-mou-sep-2010.pdf  
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συσχετίζει άμεσα το επενδυτικές συμφωνίες της ελληνικής κυβέρνησης και της QIA 
με το αεροδρόμιο του Ελληνικού. Για παράδειγμα, οι Financial Times την 
ημερομηνία της υπογραφής του σχετικού μνημονίου γράφουν:   

While the memorandum does not cover specific projects, Qatari investors are 
looking at a Euro 4bn project to develop the 1,500-acre site of the 
former Athens international airport at Hellenikon on the coast south of 
the capital. Most of the site, which includes a former US military base, was to 
be re-developed as parkland with recreational and sports facilities for the 
capital’s 4m residents. But Greece’s dire economic situation has forced the 
government to consider selling or leasing prime real estate such as Hellenikon to 
foreign investors. […] An Athens property consultant said, ”Hellenikon is one 
of a very few high-quality urban coastal sites in Europe available for 
development. There’s plenty of space for a large marina, luxury hotels and 
residential development.” 63

Οι International Herald Tribune/New York Times, στις 25 Σεπτεμβρίου 2010, 
περιγράφουν τη συμφωνία ως εξής:   

  

Greece has signed a preliminary deal with Qatar's sovereign wealth fund that 
could clear the way for investments of up to $5 billion in the indebted European 
country, officials said Friday. A memorandum of understanding was signed in 
New York on Thursday by a Qatar Investment Authority executive, Ahmad Al-
Sayyed, and Harris Pamboukis, Greece's state minister in charge of investment. 
''The signing of the memorandum shows that Greece is attracting credible 
investors and it represents a new phase for the Greek economy,'' Mr. Pamboukis 
said in a statement. ''Investments like these could help lay the foundations for 
future growth.'' The memorandum does not commit either side to specific 
projects, a Greek official, who was not permitted to speak publicly, said. 
But he said the planned investments would cover tourism, real estate, transport, 
infrastructure, finance and energy projects. He said the two sides would soon 
set up a joint committee to identify possible investment projects. There was no 
immediate comment from the Qatar Investment Authority; its offices in Doha 
were closed Friday. Greece is in dire need of external funds. The government 
came close to defaulting on its debts this year, and in May European leaders and 
the International Monetary Fund agreed to a three-year, 110 billion euros, or 
$148 billion, bailout for Athens, which was tied to tough austerity measures. The 
memorandum was signed in the presence of George Papandreou, the prime 
minister, and Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani, the emir of Qatar. Mr. 
Papandreou has been promoting sales of state-owned real estate during 
a visit to the United States this week as a way of reducing Greece's 
large public debt. Qatari investors in particular have been examining 
the possibility of developing the site of the former Athens international 
airport at Hellenikon, south of the capital, the Greek official said. Greece 
and Qatar signed a similar memorandum in May covering exports of liquefied 
natural gas to Greece and construction of gas storage terminals at Greek 
ports.64

                                                 
 
63 Hope, K. (2010, September 23). Athens seeks $7bn investment from Qatar. Financial Times. 

 

 http://www.ft.com/cms/s/0/fe08c718-c72a-11df-aeb1-00144feab49a.html#axzz18wWuYmCa 
64 Saltmarsh, M. (2010, September 25). Greece in a deal for investments from Qatar. New York Times, 
B2. S altmarsh, M . (2 010, S eptember 2 5). Q atar to  invest $ 5 b illion i n G reece. International Herald 
Tribune, 16.  
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Για τις προσπάθειες προσέλκυσης επενδύσεων και τους όρους των συμφωνιών, 
συνδέοντας επίσης τη συγκεκριμένη συμφωνία με το Ελληνικό, οι Los Angeles 
Times, στις 6 Οκτωβρίου 2010, αναφέρουν:   

The financially strapped Greek government, after narrowly dodging a humiliating 
bankruptcy, in recent months has seen its efforts to sell state-owned assets 
draw big-money interest from China and other countries looking for bargains. 
Plans by China, which has huge commitments at the port of Piraeus, 
include greater investments in the Greek shipping industry. Libyan 
officials have pledged cooperation in areas such as pharmaceuticals and 
renewable energy, and Qatar officials last month signed a memorandum 
showing interest in investing as much as $5 billion in real estate and 
other sectors. When Chinese Premier Wen Jiabao visited Greece last weekend, 
he spoke reassuringly of helping restore economic stability to the country, a 
message appreciated by Greek officials. "These are important global players and 
they are willing to bet against the risk of Greece going into default by spotting 
emerging opportunities here," said Charalambos Pamboukis, Greece's minister 
of state responsible for attracting overseas funds. "Their vote of confidence [in 
Greece] is bound to instill confidence in other traditional investors." The 
government overtures included Prime Minister George Papandreou meeting with 
Libyan leader Moammar Kadafi in a Bedouin tent to persuade him to invest in 
Greece's economy. Sheik Hamad ibn Khalifa al Thani, the emir of Qatar, 
after being courted for months and enticed by generous government 
incentives, agreed in late September to consider sinking billions of 
dollars into projects in Greece. The commitment, officials acknowledge, is 
vague and unbinding, covering six fields of interest as diverse as tourism, 
infrastructure and energy. Still, if realized, the deal will yield one of the biggest 
inflows of foreign capital to Greece, a debt-laden country where direct foreign 
investment has plunged in the last two years, from $4.8 billion in 2008 to $3.4 
billion in 2009. Already, in the seaside suburb of Hellenikon, residents are 
protesting over purported plans by the Qataris to develop the 1,413-
acre site of the capital's former international airport and a marina into a 
glitzy resort-and-casino complex. "Money is money," Development Minister 
Michalis Chrysohoidis said. "While an investment [such as the one considered by 
Qatar] will not save Greece from its economic crisis, it will definitely encourage 
other foreign investors to come forward." Although many Western investors 
remain skittish, the Chinese and sovereign wealth funds such as the $60-billion 
Qatari Investment Authority are bucking the trend, eyeing Greece as a further 
inroad to one of the world's largest markets: the European Union. Over the 
weekend, in the first visit by a Chinese premier to Athens in 24 years, Wen took 
to the podium of Greece's Parliament chamber to speak effusively about his bid 
to invest further in this nation's shipping expertise, reassuring the debt-strained 
EU also that China's holdings of European bonds would not be shed. Libya's $65-
billion sovereign wealth fund also has been seeking to pick up cheap assets 
across Europe, adding Greece and its untapped energy resources to its wish list. 
Pamboukis and Ahmad Al Sayyed, a Qatar Investment Authority executive, will 
meet this month to privately lay down the ground rules and agenda for their 
investment talks. At least six bilateral committees have been formed to identify 
individual investment opportunities for rich investor nations, including China, 
Libya, the United Arab Emirates, Russia and India. "We are not traveling around 
the globe with our suitcases, looking for money. We're not putting up this 
boutique country for sale," Pamboukis said in an interview. "We want strategic 
investors." The size and scope of potential foreign inflows remain unclear. But 
in snagging the investments, officials in Athens have promised lucrative 
incentives, including tax holidays, extended leasing rights to prime real 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 75 

estate and binding decisions that secure the fate of planned projects. A 
fast-track procedure is also being completed, allowing mega-investors 
to clear bureaucratic hurdles and set up businesses within 30 days, a 
scheme initially set up before the 2004 Olympics when the International 
Olympic Committee threatened to call off the Games if Athens failed to 
deliver key projects and venues. "It's good to have huge investments like 
these," said Gikas Hardouvelis, chief economist at Athens-based financial firm 
Eurobank. "But the real test will be whether Greece can win back more of the 
smaller investors from abroad." 65

Απαντήσεις σε ερωτήσεις και επερωτήσεις βουλευτών και μέρος του εγχώριου τύπου 
περιλαμβάνουν γενικές αναφορές στα κυβερνητικά και επενδυτικά σχέδια για το 
Ελληνικό διαρκώς από το Σεπτέμβριο 2010 και εξής. Για παράδειγμα, η ερώτηση του 
Βουλευτή κ. Μ. Βαρβιτσιώτη ζητά διευκρινήσεις για τις εξαγγελίες του 
πρωθυπουργού στη συνέντευξη τύπου της 75

 

ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
σχετικά με «τις σχεδιαζόμενες από την κυβέρνηση ιδιωτικοποιήσεις» και τις 
δηλώσεις του ότι ο χώρος του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό «θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα επένδυση» και ότι «η περιουσία του δημοσίου μπορεί 
να αξιοποιηθεί ώστε να δώσει σημαντικά αναπτυξιακά έργα», που ακολουθήθηκαν 
από την ανακοίνωση του Μνημονίου συνεργασίας με το  Qatar.66

Σε απάντησή του, ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρει την επικείμενη ίδρυση ειδικού 
φορέα αξιοποίησης του Ελληνικού: «σας ενημερώνουμε ότι η Κυβέρνηση μελετά 
σφαιρικά το ζήτημα της βέλτιστης αξιοποίησης του Δημοσίου Κτήματος του 
Ελληνικού και οι σχετικές πρωτοβουλίες θα ανατεθούν στον υπό ίδρυση ειδικό 
φορέα διαχείρισης και αξιοποίησης του ακινήτου».

 

67 Αντίστοιχα, σε άρθρο της 
Καθημερινής για τις πρώτες επενδύσεις που αναμένονται μέσω του Ν. 
3894/02.12.2010 για το fast track αναφέρεται ότι: «Υψηλές προσδοκίες υπάρχουν 
στην κυβέρνηση για το σχέδιο της αξιοποίησης της έκτασης 5.800 στρεμμάτων στο 
Ελληνικό για την κατασκευή ξενοδοχείων, εμπορικών καταστημάτων, θεματικών 
πάρκων, ιδιωτικών σχολείων, κτιρίων γραφείων κ.ά.»68

Βάσει δημοσιεύσεων, πρόσφατο επενδυτικό ενδιαφέρον για το πρώην αεροδρόμιο 
του Ελληνικού είχε εκδηλωθεί και από την Las Vegas Sands το 2008 με πρόθεση 
επένδυσης ύψους 10 δισ. €,

 

69

                                                 
 
65 Carassava, A. (2010, October 6). Cash-strapped Athens woos investor nations: China and other rich 
governments are willing to risk billions to gain a foothold in the EU market. Los Angeles Times, A3.  

 αποτελώντας πρόσφατα πεδίο διαμάχης σχετικά με 

66 Βαρβιτσιώτης, Μ. (2010, 7 Οκτωβρίου). Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνικού [Ερώτηση 
με αρ. πρωτ. 4633/07-10-2010 προς τους Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομίας και Οικονομικών & 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής].  
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=64434a41-c7b8-459b-a888-3cfbdf3a5ea7  
67 Παπακωνσταντίνου, Γ. (2010, 2 Νοεμβρίου). Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή [Απάντηση με αρ. πρωτ. 
1142966/5836/Α0010/02-11-2010, σε ερώτηση αρ. 4633/7-10-10, ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, 
Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και 
Εθνικών Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα Α΄. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=64434a41-c7b8-459b-a888-3cfbdf3a5ea7 
68 Μανιφάβα, Δ. (2010, 7 Νοεμβρίου). Οι πρώτες επενδύσεις με... άρωμα fast track. Καθημερινή.  
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_07/11/2010__421496 
69 Σχετικά με αυτήν την πρόταση η Καθημερινή στις 19 Σεπτεμβρίου 2010 αναφέρει: «Πριν από λίγα 
χρόνια, μία από τις μεγαλύτερες αμερικανικές κατασκευαστικές εταιρείες είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
για να επενδύσει στο Ελληνικό περίπου 10 δισ. δολάρια! Η πρόταση αφορούσε την αξιοποίηση της 
έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού για την κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, 
εστιατορίων, καζίνο, πάρκων, υπόγειων πάρκινγκ και ειδικών κατασκευών για VIP, που θα είχαν μέχρι και 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=64434a41-c7b8-459b-a888-3cfbdf3a5ea7�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=64434a41-c7b8-459b-a888-3cfbdf3a5ea7�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=64434a41-c7b8-459b-a888-3cfbdf3a5ea7�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=64434a41-c7b8-459b-a888-3cfbdf3a5ea7�
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_07/11/2010__421496�
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τους λόγους για του οποίους φέρεται να επιλέγεται μια χαμηλότερη επενδυτική 
πρόταση. Ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σε πρόσφατη ερώτησή του αναφέρει:  

Αξίζει να σημειωθεί πως προ διετίας, όταν Κυβέρνηση ήταν η Νέα 
Δημοκρατία, η μεγαλύτερη εταιρεία καζίνο παγκοσμίως, η αμερικανική 
Las Vegas Sands, είχε υποβάλει επενδυτική πρόταση ύψους 10 δισ. € 
(διπλάσια της Αραβικής), με την οποία θα διδόταν ο χώρος του 
Ελληνικού για τη δημιουργία αντίστοιχων εγκαταστάσεων 
υπερπολυτελών ξενοδοχείων και καζίνο. Ωστόσο, ο τότε Πρωθυπουργός, 
Κώστας Καραμανλής, σεβόμενος τη λαϊκή βούληση, αλλά και τη δέσμευσή του 
για δημιουργία αστικού πάρκου αναψυχής στο Ελληνικό για τους πολίτες των 
Αθηνών απέρριψε την πρόταση των Αμερικανών. Μάλιστα το 2006 
παρουσιάστηκαν δημοσίως τα προσχέδια του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού 
από τον τότε ΥΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιά. Η διαφορά του τότε με το τώρα, ωστόσο, 
έγκειται στο γεγονός πως ο Κώστας Καραμανλής και η Νέα Δημοκρατία δεν 
πίστευαν, ούτε πιστεύουν πως όλα είναι προς πώληση και ούτε διανοήθηκαν να 
υποθηκεύσουν τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και την ευημερία του 
Ελληνικού έθνους στο όνομα της βραχυπρόθεσμης εξεύρεσης πόρων. Πράγμα 
που πράττει καθημερινά ο Γιώργος Παπανδρέου και η Κυβέρνηση των 
Μνημονίων, που καθημερινά υποθηκεύει την Ελλάδα, το φυσικό πλούτο της και 
το ανθρώπινο δυναμικό της για να χρηματοδοτεί τον κύκλο ύφεσης και παρακμής 
που δημιούργησε μέσα σε λιγότερο από ένα έτος μέσω της καταστροφικής της 
απόφασης να οδηγήσει τη χώρα στο Μνημόνιο με τη Τρόικα και την πολιτικο-
οικονομική κηδεμονία του ξένου παράγοντα και των διεθνών δανειστών.70

Επιπλέον, περιλαμβάνονται ερωτήσεις ως προς τα εξής: «Τι έσοδα θα αποκομίσει το 
Ελληνικό Δημόσιο από το Μνημόνιο με τους Άραβες του Κατάρ; [...] Ποιο είναι το 
επενδυτικό σχέδιο των Αράβων επενδυτών από το Κατάρ, τι είδους επιχειρήσεις θα 
λειτουργήσουν και πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής των 
κτιριακών εγκαταστάσεων; [...] Είναι αληθές πως στην Ελληνική Κυβέρνηση είχαν 
γίνει και άλλες υψηλότερες επενδυτικές προτάσεις για το Ελληνικό από άλλους 
πολυεθνικούς ομίλους και αν ναι γιατί τελικά επιλέχθηκε η πρόταση από το 
Κατάρ;»

  

71

Τη δε ημερομηνία ανακοίνωσης της συμφωνίας στις 23 Σεπτεμβρίου, 2010, ο 
Βουλευτής κ. Π. Λαφαζάνης υπέβαλε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων με 

   

                                                                                                                                               
 
διάδρομο προσγείωσης για ιδιωτικά αεροπλάνα και ελικοδρόμιο. Έκανε τις πρώτες επαφές, παρουσίασε 
την πρόταση, έδωσε τα σχέδια, αλλά κανείς δεν της απάντησε. Αυτή είναι μία από τις πολλές ιστορίες που 
μπορούν να διηγηθούν στελέχη της ελληνικής αγοράς ακινήτων, αλλά και απλοί υπάλληλοι που 
εργάζονται σε δήμους και αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Δυστυχώς, τη στιγμή που το ελληνικό Δημόσιο 
αναζητά διακαώς έσοδα και αρκετοί δήμοι βρίσκονται στο χείλος της πτώχευσης, τεράστιες κρατικές 
εκτάσεις «φιλέτα» σε προνομιακές περιοχές παραμένουν αναξιοποίητες ή έχουν αφεθεί στο έλεος της 
φωτιάς και των βανδαλισμών». Στεργίου, Λ. (2010, 19 Σεπτεμβρίου).  Στο έλεος ΟΤΑ - Κράτους ακίνητα 
δισ. ευρώ: Γραφειοκρατεία και μάχη εξουσίας μεταξύ τοπικών φορέων και κεντρικής διοίκησης ρημάζουν 
δημόσιες εκτάσεις «φιλέτα». Καθημερινή.  
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_19/09/2010_415531       
70 Νικολόπουλος, Ν. Ι. (2010, 5 Οκτωβρίου). Η Πράσινη Ανάπτυξη ξεράθηκε στην καυτή έρημο του 
Κατάρ [Ερώτηση με αρ. πρωτ. 4448/5-10-2010 προς τους κ.κ. Υπουργούς Επικρατείας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής]. ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.  
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77a75071-efec-42c9-92e8-1fd4dbf914a4  
71 O.π. 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_19/09/2010_415531�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77a75071-efec-42c9-92e8-1fd4dbf914a4�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77a75071-efec-42c9-92e8-1fd4dbf914a4�
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θέμα Απαράδεκτο ξεπούλημα του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό στην κρατική 
εταιρεία QIA του Κατάρ!72

Η απάντηση του Υπουργού Επικρατείας ήταν κοινή για τις δύο ερωτήσεις με 
εξαίρεση την τελευταία παράγραφο και παρατίθεται αυτούσια:  

 

Πληροφορούμε τον αξιότιμο κ. Βουλευτή ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), 
που υπογράφηκε μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του 
Κατάρ αφορά τη δημιουργία Κοινής Επιτροπής, η οποία θα εξετάσει πιθανές 
επενδυτικές δραστηριότητες. Η επενδυτική αρχή του Κατάρ (Qatar Investment 
Authority) επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, την πρόθεσή της να επενδύσει στην 
Ελλάδα κεφάλαια έως και πέντε δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα πεδία, στα οποία 
θα διερευνηθούν οι δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας είναι τα εξής: 
τουρισμός, μεταφορές, υποδομές, real estate, χρηματοπιστωτικός τομέας και 
ενέργεια. Η Κοινή Επιτροπή, στην οποία θα συμπροεδρεύουν ο Υπουργός 
Επικρατείας από την Ελλάδα και ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Qatar 
Investment Authority από το Κατάρ, θα αξιολογήσει τα επενδυτικά σχέδια και τις 
προτάσεις και θα αναζητήσει αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες.73

Οι τελευταία παράγραφος διαφοροποιείται ως εξής:  

 

Η προοπτική συνεργασίας με ένα ιδιαίτερα σημαντικό και αξιόπιστο διεθνές fund 
ανακλά τα αποτελέσματα των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης για την 
ανάκτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών έναντι των αναπτυξιακών 
προοπτικών της ελληνικής οικονομίας».74

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες ή συμφωνίες. Όταν αυτές 
θα συγκεκριμενοποιηθούν, τότε θα ενημερωθούν η Βουλή και οι πολίτες. Όσον 
αφορά την ανάπλαση της περιοχής του Ελληνικού, αυτή θα σχεδιασθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τη δέσμευση της Κυβέρνησης για τη δημιουργία 
μητροπολιτικού πάρκου στο χώρο του Ελληνικού και τις περιβαλλοντικές 
ανησυχίες του ελληνικού λαού με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 
των πολιτών».

  

75

Ακολούθησαν επιπλέον ερωτήσεις άλλων βουλευτών, στις οποίες και δόθηκαν 
παρόμοιες απαντήσεις χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.
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72 Λαφαζάνης, Π. (2010, 23 Σεπτεμβρίου). Απαράδεκτο ξεπούλημα του παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό 
στην κρατική εταιρεία QIA του Κατάρ! (Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με αρ. πρωτ. 
3253/102/23-09-2010, προς την κυρία Υπουργό περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τον 
κύριο Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Οικονομικών και τον κύριο Υπουργό Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, 
σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.  

 Οι απαντήσεις σε αρκετές 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=7863d619-0d65-4081-b3a9-f2b9acd9f744 
73 Παμπούκης, Χ. (2010, 27 Σεπτεμβρίου). Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 3253/102/23-09-2010 
Ερώτηση/ΑΚΕ του Βουλευτή κ. Π. Λαφαζάνη [Απάντηση με αρ. πρωτ. 325/27-09-2010, ΙΓ΄  Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργός 
Επικρατείας. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=7863d619-0d65-4081-b3a9-f2b9acd9f744. Παμπούκης, Χ. (2010, 14 Οκτωβρίου). 
Απάντηση στην υπ’ αριθμ. 4448/5-10-2010 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου [αρ. πρωτ 
349/14-10-2010, ΙΓ΄  Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: 
Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργός Επικρατείας. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77a75071-efec-42c9-92e8-1fd4dbf914a4 
74 Ο.π., Παμπούκης, 2010, 27 Σεπτεμβρίου.  
75 Ο.π., Παμπούκης, 2010, 14 Οκτωβρίου.   
76 Για παράδειγμα, ερώτηση του Βουλευτή κ. Αποστολάτου (2010, 5 Οκτωβρίου) αναφέρει: «Μετά την 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Ελλάδας-Κατάρ, έχει εκδηλωθεί από το εμιράτο έντονο ενδιαφέρον 
υλοποίησης μεγάλων επενδυτικών σχεδίων σε διάφορες τοποθεσίες της χώρας μας, μεταξύ των οποίων 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7863d619-0d65-4081-b3a9-f2b9acd9f744�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7863d619-0d65-4081-b3a9-f2b9acd9f744�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=7863d619-0d65-4081-b3a9-f2b9acd9f744�
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http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77a75071-efec-42c9-92e8-1fd4dbf914a4�
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ερωτήσεις Βουλευτών παραπέμπουν στη συνεδρίαση ΛΕ´ της Βουλής, στην οποία 
συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη από τον Υπουργό 
Επικρατείας, στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.77

Το ίδιο ασαφείς και αντιφατικές παραμένουν και οι απαντήσεις ως προς την 
υιοθέτηση μελετών σχεδιασμού του χώρου ή την ανάθεση νέων μελετών και η 
προβλεπόμενη έκταση του μητροπολιτικού πάρκου, οι συγκεκριμένοι όροι δόμησης, 
οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, οι σχεδιαστικοί χειρισμοί και η ένταξη στο επικείμενο 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνα – Αττική 2020.

 

78 Δεν καθίσταται σαφές αν και γιατί 
τροποποιείται ή εγκαταλείπεται η μελέτη εξειδίκευσης του Α´ βραβείου του Διεθνούς 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού με γνώμονα τη σημερινή συγκυρία, όπως φέρεται να 
υποστηρίζει ο ΟΡΣΑ,79 αν έχει απλώς ζητηθεί η γνώμη ή έχει ανατεθεί νέα μελέτη 
στον αρχιτέκτονα κ. J. Acebillo με βάση το «πλαίσιο/briefing» που του έχει δοθεί 
από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από το Υπουργείο Επικρατείας,80

                                                                                                                                               
 
και το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού. Δεδομένης της δέσμευσης για την αξιοποίηση των 2.000 
στρεμμάτων που έχουν απομείνει ελεύθερα για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, 
Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός τι μέτρα προτίθεται να λάβει προκειμένου τα 2.000 αυτά εναπομείναντα 
στρέμματα στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού να διαμορφωθούν σε μητροπολιτικό 
πάρκο και πραγματικό χώρο πρασίνου;» Αποστολάτος, Β. (2010, 5 Οκτωβρίου). Μητροπολιτικό Πάρκο 
στο Ελληνικό [Ερώτηση με αρ. πρωτ. 4515/05-10-2010 προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής]. 

 και αν 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=67835c54-fe8f-4a87-9994-f957d0d41b5c  
77 Βουλή των Ελλήνων. (2010, 30 Σεπτεμβρίου). Πρακτικά συνεδρίασης ΛΕ΄ [ΙΓ΄ Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Ά, τμήμα διακοπής εργασιών της Βουλής 
θέρους 2010][ Συζήτηση Επίκαιρων Ερωτήσεων, Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό πρακτικών, 50:15 – 
64:10 min]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων. 
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#bf0b18be-9091-45e7-
951f-d947add243a6.  
Βλέπε και συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων κυρίως για τη Δραπετσώνα, και τον Υμηττό, αλλά και για το 
Ελληνικό στα πρακτικά της συνεδρίασης ΙΓ΄. Βουλή των Ελλήνων (2010, 21 Οκτωβρίου). Βουλή των 
Ελλήνων. (2010, 21 Οκτωβρίου). Πρακτικά συνεδρίασης ΙΓ΄ [ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄][Συζήτηση Επίκαιρων Ερωτήσεων, πρακτικά & 
οπτικοακουστικό υλικό πρακτικών, σελ. 49-67]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.  
http://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Synedriaseis-
Olomeleias?search=on&DateFrom=21%2F10%2F2010&DateTo=21%2F10%2F2010&SessionPeriod=908
c047e-6576-4a0c-aa3a-91e061ae4724 
78 Ο.π., Βουλή των Ελλήνων, 2010, 30 Σεπτεμβρίου. Διώτη, Η., Δρίτσας, Θ., Μουλόπουλος, Β., & 
Παπαδημούλης, Δ. (2010, 5 Νοεμβρίου). Γιατί δεν δημοσιοποιούνται οι όροι, οι προδιαγραφές και οι 
περιορισμοί που έχουν – αν έχουν – δοθεί από την κυβέρνηση προς τους μελετητές ως δεδομένα για τη 
νέα μελέτη σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού και γιατί δεν εφαρμόζεται το 
χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των υφιστάμενων και παράνομων χρήσεων και λήξης παραχωρήσεων 
στο χώρο του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης; [Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010 προς την κυρία και τους κυρίους Υπουργούς Επικρατείας, 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Πολιτισμού και Τουρισμού. ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.  
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f 
79 Σηφουνάκης, Ν. (2010, 24 Νοεμβρίου). Ελληνικό [αρ. πρωτ. 3584Β, ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Αναπληρωτής.  
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f.  
Ηλιοπούλου, Ε. (2010, 22 Νοεμβρίου). Σχεδιασμός του μητροπολιτικού πάρκου Ελληνικού [αρ. πρωτ. 
4314, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. 
Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου 
και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
80 Παμπούκης, Χ. (2010, 19 Νοεμβρίου). Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 5971/181/5-11-2010 Ερώτηση & ΑΚΕ 
των Βουλευτών Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, Β. Μουλόπουλο και Δ. Παπαδημούλη [αρ. πρωτ. 411, ΙΓ΄  Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργός 
Επικρατείας.  
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υιοθετούνται οι προτάσεις του κ. Σπ. Πολλάλη βάσει των οποίων εισηγείται το 
Υπουργείο Οικονομικών και ειδικά η ΚΕΔ την αξιοποίηση του χώρου.81 Οι παραπάνω 
μελετητές σε συνεντεύξεις και παρουσιάσεις των προτάσεών τους υιοθετούν τις 
γενικές προτάσεις για την αξιοποίηση του χώρου, όπως έχουν διατυπωθεί πρόσφατα 
από τα υπουργεία Επικρατείας και Οικονομικών (δηλ. για πάρκο σε ένα τμήμα της 
έκτασης και εμπορική αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του χώρου με διάφορες 
χρήσεις).82

Τα προβλήματα της Αθήνας δεν θα λυθούν χωρίς την αναβάθμιση υποδομών 
όπως οι δημόσιες μεταφορές και οι σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας. Είναι επίσης 
εξαιρετικά σημαντικό το θαλάσσιο μέτωπο και το λιμάνι του Πειραιά. Πιστεύω 
όμως ότι οι λιμενικές δραστηριότητες στη Μεσόγειο θα μειωθούν, λόγω της νέας 
διόδου της Αρκτικής εξαιτίας της οποίας η θαλάσσια απόσταση μεταξύ Βόρειας 
Ευρώπης και των λιμανιών της Ανατολής έχει μειωθεί αισθητά. Τούτο σημαίνει ότι 
θα ελευθερωθούν πολλές λιμενικές εκτάσεις όπως έχει συμβεί στη Βαρκελώνη, 
στη Μασσαλία και στο Ρότερνταμ, ενώ τώρα συμβαίνει και στο Αμβούργο, στην 
περιοχή ακριβώς όπου έχει χωροθετηθεί το νέο κτίριο της Όπερας των Ελβετών 
Χέρτσοχ και Ντε Μερόν. Άμεσα ωστόσο μπορεί να προχωρήσει στην Αθήνα μια 
δράση “αστικού βελονισμού” όπως συνέβη στη Βαρκελώνη. Δεν μπορεί να 
συνεχιστεί αυτό το τόσο έντονο φαινόμενο αποαστικοποίησης της 
ελληνικής πρωτεύουσας και έλλειψης ποιότητας του δημόσιου χώρου. Αν 
στη Βαρκελώνη υλοποιήθηκαν 140 πλατείες σε επτά χρόνια, στην Αθήνα 
θα πρέπει να γίνουν 200. Δεν μιλάμε μόνο για μεγάλες αλλά και για 
μικρές παρεμβάσεις, για μικρούς χώρους στάθμευσης, διότι σήμερα οι 
λίγοι δημόσιοι χώροι είναι κατειλημμένοι από αυτοκίνητα. Στην Αθήνα 
ωστόσο υπάρχει ένα τεράστιο κεφάλαιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
άμεσα· το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού. Προσωπικά δεν γνωρίζω 
αυτή τη στιγμή καμιά πόλη στον κόσμο όπου ένας δημόσιος φορέας να 

 Για παράδειγμα, σε συνέντευξή του ο κ. J. Acebillo αναφέρθηκε στις 
προτεραιότητες που θα έθετε στην Αθήνα, σε ένα πλαίσιο ευρύτερου στρατηγικού 
σχεδιασμού και εστιάστηκε στο πάρκο του Ελληνικού τονίζοντας ότι «η υλοποίηση 
ενός πάρκου στο Ελληνικό θα ήταν ένα πέταμα της δημόσιας περιουσίας». Αναλυτικά:  

                                                                                                                                               
 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f 
81 Παπακωνσταντίνου, Γ. (2010, 30 Νοεμβρίου). Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ Βουλευτή [αρ. πρωτ. Γ.Υ. 
14906, ΙΓ΄  Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική 
Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα 
Α΄. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8.  
Μαρζάβας, Δ. (2010, 24 Νοεμβρίου). Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, Β. 
Μουλόπουλου, Δ. Παπαδημούλη [αρ. πρωτ. 9466/1877, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης 
& ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία του 
Δημοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος. Μητρόπουλος, Γ. (2010, 24 Ιουνίου). Απάντηση στην 11414/10-6-
2010 ερώτηση Βουλευτή κ. Κ. Καρτάλη [αρ. πρωτ. 5391/3023, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της 
ερώτησης με αρ. πρωτ. 11414/10-06-2010 και της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. 
Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Διεύθυνση Διαχείρισης, 
Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Ακινήτων, Διευθυντής. 
82 Βλ., Γιακουμακάτος, Α. (2010, 14 Αυγούστου). Χοσε Αθεμπίγιο: «Η Αθήνα πρέπει να γίνει μια “slim 
city”. Βήμα. http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artid=348531&dt=14/08/2010.  
Κανέλλης, Β. (2010, 31 Μαΐου). Πώς θα αξιοποιηθούν τα 5.800 στρέμματα στο Ελληνικό. Ημερησία. 
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&pubid=32431148#.  
Τράτσα, Μ. (2010, 22 Αυγούστου). Πάρκο 2.000 στρεμμάτων στο Ελληνικό: Και πράσινο και ανάπτυξη 
υποδομών στο πρώην αεροδρόμιο προβλέπει μελέτη για λογαριασμό της Κτηματικής Εταιρείας του 
Δημοσίου. Βήμα. http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=349754&dt=22/08/2010. 
Στεργίου, Λ. (2010, 26 Δεκεμβρίου). Το σχέδιο για την...αξιοποίηση του «θησαυρού»: Η εισήγηση προς 
την κυβέρνηση και η λίστα με τα «φιλέτα» της ΚΕΔ για έσοδα 3-5 δισ. ευρώ έως το 2013. Καθημερινή. 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_26/12/2010_426720 
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είναι ιδιοκτήτης 700 εκταρίων θαλάσσιου μετώπου. Πρόκειται για μάννα 
εξ ουρανού. Σου θυμίζω ότι το Σέντραλ Παρκ στη Νέα Υόρκη 
καταλαμβάνει 340 εκτάρια και το Γκόλντεν Παρκ στο Σαν Φρανσίσκο 
ακόμη λιγότερα. Είναι σαφές ότι μπορεί κανείς να φτιάξει ένα πάρκο 
διπλάσιο από το Σέντρακ Παρκ, αλλά σε ποιον θα είναι χρήσιμο; Η 
περιβαλλοντική ποιότητα είναι κάτι άλλο. Το πάρκο της Νέας Υόρκης είναι 
σημαντικό επειδή είναι σημαντική η 5η Λεωφόρος, οι άλλες λεωφόροι και όλο το 
περιβάλλον αστικό σύστημα. Χωρίς αυτό το τελευταίο, δεν υπάρχει το Σέντραλ 
Παρκ. Η αστική ποιότητα παράγεται από ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
λειτουργιών. Η υλοποίηση ενός πάρκου στο Ελληνικό θα ήταν ένα πέταμα 
της δημόσιας περιουσίας. Η Αθήνα πρέπει να στοχεύσει στη νεοτριτογενή 
οικονομική δραστηριότητα χωρίς να υιοθετήσει πρωτόγονες και απλοϊκές λύσεις, 
αλλά και να μη φοβηθεί την πολυπλοκότητα. Άλλωστε δεν υπάρχει κανένα πάρκο 
σε οποιαδήποτε μεσογειακή περιοχή. Το πάρκο είναι μια βορειοαμερικανική 
εφεύρεση. Η Αθήνα θα πρέπει να ακολουθήσει μια θεραπεία 
αδυνατίσματος, πρέπει να γίνει μια “slim city”, με την εξής έννοια: με 
απαλλοτριώσεις κατοικιών ή άλλων ακινήτων σε υποβαθμισμένους 
χώρους στην πρωτεύουσα (οι οποίοι στη συνέχεια ανασχεδιάζονται ως 
κοινωφελείς δημόσιοι χώροι) και με προσφορά αντίστοιχης στέγης στην 
περιοχή του νέου αεροδρομίου. Στο Ελληνικό κατά συνέπεια υλοποιείται 
εν μέρει νέα δόμηση, αλλά με προδιαγεγραμμένα και σαφή οικιστικά 
προγράμματα. Δεν απορρίπτει κανείς το πάρκο, αρκεί να είναι ενταγμένο 
στο πλαίσιο ενός σύνθετου προγράμματος, έτσι ώστε το Ελληνικό να 
αποτελέσει τον νέο αθηναϊκό αστικό πόλο.83

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι κυβερνητικές προτάσεις πώλησης του χώρου του 
πρώην αεροδρομίου, δημοσιεύσεις προβολής του πρώην αεροδρομίου,

  

84

                                                 
 
83 Γιακουμακάτος, Α. (2010, 14 Αυγούστου). Χοσε Αθεμπίγιο: «Πέταμα της δημόσιας περιουσίας το πάρκο 
στο Ελληνικό». Βήμα. 

 το 
ενδιαφέρον διαφόρων επενδυτών, όπως και κριτικές και αντιδράσεις φορέων, 
μερίδας επιστημόνων και του τύπου υφίστανται από τις εκθέσεις Σπράου του 1997 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=348547&ct=32&dt=14/08/2010   
84 Για παράδειγμα, το 2004, η Invest in Greece προβάλλει το Ελληνικό στο χαρτοφυλάκιό της ως εξής: 
«The plot of land, an extensive stretch of 530 hectares ten kilometers from the Acropolis and abutting 
the Saronic Gulf, presents a unique opportunity for Athens to create a large mixed-use area that will 
include green parkland» (ΕΛΚΕ, 2004, Απρίλιος). «The Association of Greek Tourist Enterprises (SETE), 
sees in Hellinikon an opportunity to raise Athens’ profile as a tourist destination. SETE has also raised 
the prospect of creating a top-flight 18-hole golf course at the site that, according to their belief, would 
establish A thens a s a n i nternational go lfing de stination a nd p rove a ttractive f or t he staging of  m ajor 
tournaments in conjunction with the existing nearby Glyfada golf course [...] Peter Mihalos of Hellenic 
Land says that Hellenikon is the largest planned real estate development in Greece and offers multiple 
opportunities for foreign investors: "Investors specializing in a wide range of real estate development— 
hopping center developers, golf course builders, theme park specialists and more—have an opportunity 
to participate in the Hellenikon project. It is such a large project that interest from many quarters will be 
evident for many years». Σχετικά με τα βασικά μεγέθη, τις προτεινόμενες χρήσεις γης και τα οικονομικά 
στοιχεία, η ανακοίνωση αναφέρει: «General facts of the contest: Total site 530 hectares. Maximum new 
development 1,000,000 m2 (with a building coefficient 1 ~ 100hectares, however with bigger coefficient 
you ca n u se less than 8 0 h ectares). Existing b uildings to b e r etained o r p lanned t o b e co nstructed 
180,100 m2 ( including a  c onvention &  e xhibition center o f 7 1,000 m 2 a t t he o ld S aarinen b uilding). 
Buildings to be retained with new uses 22,030 m2. Buildings to be retained if compatible to participant’s 
proposal 67,380m2. Maximum Park Cost €400 million. Developer should give to the Metropolitan Park 
Authority at least €300 million. Proposed land uses: Residential (can be row houses or luxury apartment 
buildings). Hotel Complex. Conference centers. Commuter Parking. Retail, including mall & facilities in 
residential areas. Offices. Water Park. Hospital. Education centers & schools. Other income generating 
development (theme p arks, a quariums.). F inancials: D evelopment cost a pproximately € 1.3 B illion 
(excluding cost of p ark) including basic infrastructure inside the site. Revenues approximately €2.5 
Billion. M ost p robably a  1 0 ye ar h orizon f or c onstruction». Hellenic C enter f or I nvestment, I nvest i n 
Greece Agency (ΕΛΚΕ). (2004, April). Hellinikon [Newletter, Invest in Greece Agency e-news]. 
http://www.investingreece.gov.gr/newsletter/newsletter.asp?nid=168&id=218&lang=1 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=348547&ct=32&dt=14/08/2010�
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μέχρι σήμερα (βλ. και ενότητα 2.1).85

Ανεβαίνοντας όλο και σε ανώτερα επίπεδα κινήτρων, δηλαδή από τα απλά μέλη 
κάποιου συνεταιρισμού σε μεγαλοκεφαλαιούχους και από αυτούς σε μεγαλύτερα 
και διεθνή τραστ, φτάνουμε και σε ένα άλλο επίπεδο, που δεν έχει να κάνει με 
συγκεκριμένα παραδείγματα αλλά με Υψηλή Πολιτική, και αυτό είναι και το πιο 
επικίνδυνο. Αρκεί γι' αυτό να θυμηθούμε μία από τις εκθέσεις Σπράου, που 
πρότεινε την πώληση δημοσίων εκτάσεων για να καλύψει το Δημόσιο τις 
«μαύρες τρύπες» του, με πρώτο και καλύτερο το αεροδρόμιο του 
Ελληνικού, που αντί για μητροπολιτικό πάρκο που έχει θεσμοθετηθεί με 
το νόμο 2338/95 πρότεινε να οικοπεδοποιηθεί και να πουληθεί. Ο κ. 
Σπράος δεν είναι ένας απλός προσωπικός φίλος του κ. πρωθυπουργού ή ένας 
επιτυχημένος τεχνοκράτης, τον οποίο τον κάλεσε ως σύμβουλό του. Ο κ. 
Σπράος είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο, τις απόψεις του οποίου μετέφερε ως «εντολές» στην κυβέρνηση 
μέσω των εκθέσεών του για το ασφαλιστικό, το αγροτικό, τη δημόσια 
διοίκηση κ.ά. [...] Και όταν λέμε «εντολές», δεν είναι σχήμα λόγου, όταν 
βλέπουμε ότι αυτές αποτελούν σιγά σιγά αλλά σταθερά τον άξονα της 
κυβερνητικής πολιτικής, σε απόλυτη μάλιστα ομοφωνία με την αξιωματική 
αντιπολίτευση [...] Καιρός όμως αυτές οι «αξιοποιήσεις» να έχουν ανοικτό δρόμο 
και να μην μπλοκάρονται από το Σύνταγμα ή το ΣτΕ. Εδώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνουν την «Εντολή», και πρέπει οι εδώ 
υπάλληλοί τους, η κυβέρνηση μ' άλλα λόγια, να τους παράσχει κάθε 
διευκόλυνση. [...] Η θέση πρέπει να είναι ενιαία κάθετη: όχι σε καμία 
αναθεώρηση, και τίποτα άλλο.

 Ενδεικτικά αναφέρεται ο συσχετισμός των 
εκθέσεων του κ. Γ. Σπράου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε κριτική του καθηγητή ΕΜΠ κ. Γ. Σαρηγιάννη το 2001:  

86

Το 2003 στη συζήτηση επανήλθαν σενάρια εκποίησης του χώρου μεταολυμπιακά για 
να κλείσουν «μαύρες τρύπες» από τον προϋπολογισμό των ολυμπιακών αγώνων και 
να μην αυξηθούν περαιτέρω οι επίσημοι δείκτες του χρέους και του ελλείμματος της 
Eurostat:  

  

[...] η κυβέρνηση έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους που διενήργησε στους 
προϋπολογισμούς των έργων, σε συνεργασία και με τον οργανισμό «Αθήνα 
2004», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το 2003 θα χρειαστούν επιπροσθέτως για 
την αποπεράτωση όλων των ολυμπιακών έργων περί τα 800 εκατ. € και το 2004 
άλλο 1,5 δισ. €, συνολικά 2,3 δισ. € ή 783 δισ. δραχμές. Όπως γίνεται 
αντιληπτό, οι αριθμοί αυτοί υπερακοντίζουν τις αρχικές κυβερνητικές προβλέψεις 
για τον «συμμαζεμένο» προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δραχμών [...] Το Δημόσιο 
αποκλείστηκε να δανειστεί, διότι θα αυξανόταν υπέρμετρα το έλλειμμα 
και το δημόσιο χρέος. Επικράτησε η άποψη ότι τα απαιτούμενα 800 εκατ. 
€ για φέτος θα έπρεπε να εξευρεθούν από υγιείς πόρους, ιδιαίτερα από 
έσοδα περαιτέρω αποκρατικοποιήσεων ή από πώληση κρατικής 
περιουσίας [...] Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η χρησιμοποίηση της ΕΤΑ 

                                                 
 
85 Για τις γενικότερες κατευθύνσεις και εκθέσεις του κ. Σπράου, βλέπε κεφ. 2.1 και σχετικό αφιέρωμα και 
επιστολές από τον κ. Σπράο στον τύπο: ΙΟΣ. (1997, 25 Οκτωβρίου). Ο κ. Σπράος, ο κ. Πινέρα και ο κ. 
Πινοσέτ. Ελευθεροτυπία, ΙΟΣ. http://www.iospress.gr/mikro1997/mikro19971025.htm. ΙΟΣ (1997, 31 
Οκτωβρίου). Το παράπονο του κ. Σπράου, η Χιλή και τα γεγονότα [Επιστολές στον «ΙΟ» και απαντήσεις]. 
Ελευθεροτυπία, ΙΟΣ. http://www.iospress.gr/letters/letter19971031.htm. ΙΟΣ (1997, 1 Νοεμβρίου). Νέο 
παράπονο Σπράου με επιστολή και απάντηση [Επιστολή]. Ελευθεροτυπία, ΙΟΣ. 
http://www.iospress.gr/letters/letter19971101.htm  
86 Σαρηγιάννης, Γ. Μ. (2001, 5 Φεβρουαρίου). Ούτε κουβέντα για το άρθρο 24: Αναθεώρηση: Η άρνηση 
της συζήτησης αναγκαία για να μην υπάρξει συνδιαλλαγή. Ελευθεροτυπία.  
http://archive.enet.gr/online/online_hprint?q=%D3%F0%F1%DC%EF%F5+%26+%E1%E5%F1%EF%E
4%F1%FC%EC%E9%EF&a=&id=12685052 
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(Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα), η οποία έχει επεξεργαστεί την ιδέα να 
αγοράσει ολυμπιακά έργα, τα οποία, μετά την τέλεση των Ολυμπιακών 
Αγώνων, θα μπορούν να γίνουν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης 
(μαρίνες, ακίνητα του Δημοσίου που χρησιμοποιήθηκαν για ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε κατ' αρχήν ότι τους 
πρόσθετους πόρους μπορεί να δανειστεί η ΕΤΑ, καθώς είναι φερέγγυα 
απέναντι στις τράπεζες (δεν οφείλει), αλλά και έχει εξαιρεθεί, από τη 
Γιουροστάτ, από το στενό δημόσιο τομέα, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη για 
τον υπολογισμό του ελληνικού ελλείμματος. Σύμφωνα με το σχέδιο που 
επεξεργάζεται η κυβέρνηση, έναντι του δανεισμού στον οποίο θα 
προσφύγει η ΕΤΑ (με το προϊόν του δανείου να παραχωρείται στο 
Δημόσιο για την κάλυψη των πρόσθετων ολυμπιακών αναγκών) θα 
παραχωρηθούν στην εταιρεία 500-1.000 στρέμματα του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού, τα οποία θα αξιοποιήσει αργότερα η 
εταιρεία, ακόμη και με πώληση σε ιδιώτες. Το σύνολο της έκτασής του 
υπολογίζεται στα 5.500 στρέμματα. Τη λύση αυτή φαίνεται να προκρίνουν οι κατ' 
εξοχήν αρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας Ν. Χριστοδουλάκης και Πολιτισμού Ευάγγ. 
Βενιζέλος, προκειμένου να αποφευχθεί η περίπτωση να κληθεί -σε κάποια φάση- 
να πληρώσει φόρους για το κλείσιμο του ελλείμματος ο ελληνικός λαός, όπως 
χαρακτηριστικά τονίστηκε σε μία από τις σχετικές συσκέψεις. [...] Κυβερνητικοί 
παράγοντες, πάντως, δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους από το γεγονός ότι δεν 
σχεδιάστηκε έγκαιρα η μεταολυμπιακή αξιοποίηση των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων, η οποία θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει την κατασκευή των 
έργων χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων. Θα 
μπορούσαν, μάλιστα, να συνδυαστούν οι δράσεις των τριών κρατικών εταιρειών 
ΕΤΑ, Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου και Ολυμπιακών Ακινήτων. Την «ιδέα» 
είχε αναπτύξει πριν από μερικά χρόνια σε έκθεσή του ο καθηγητής Γιάνν. 
Σπράος, σύμβουλος, τότε, του πρωθυπουργού. Οι ίδιοι παράγοντες βλέπουν 
με δυσπιστία ή και με έντονα αρνητικό πνεύμα τις προθέσεις των δημοτικών 
αρχόντων να κρατήσουν γήπεδα, στάδια και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις υπό 
την εποπτεία τους.87

Με εξαίρεση το πιο πρόσφατο δελτίο τύπου για την ίδρυση του ειδικού φορέα 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ, οι κυβερνητικές εξαγγελίες μέχρι σήμερα παραμένουν αντιφατικές 
και ασαφείς. Δεν απαντώνται καν κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για τους λόγους για 
τους οποίους φαίνεται να προτιμάται η επένδυση της Qatar Investment Authority, 
έναντι άλλων ή παλαιότερων επενδυτικών προτάσεων (όπως της Las Vegas Sands, 
ύψους 10 δισ., για το χώρο του αεροδρομίου).  

 

Δεν έχει πραγματοποιηθεί δημόσια διαβούλευση για τα νέα σχέδια και η επίσπευση 
των διαδικασιών και το κλείσιμο συμφωνιών σε καθεστώς αδιαφάνειας την 
αποκλείει. Έτσι, δεν έχουν προσδιοριστεί επίσημα οι όροι αξιοποίησης του χώρου και 
δεν έχει υπάρξει συμφωνία με τους «κοινωνικούς εταίρους», τη Βουλή, τα κόμματα 
και τους πολίτες, παρότι τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένες καθοριστικές 
αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση.  

                                                 
 
87 Τσουπαρόπουλος, Κ. (2003, 27 Σεπτεμβρίου). Ολυμπιακή «τρύπα» σκεπάζει το 1.000 στρέμματα του 
Ελληνικού: Τα ελλείμματα του «2004» και η τήρηση του Συμφώνου Σταθερότητας ωθούν την κυβέρνηση 
σε εκποίηση. Νέες μαύρες τρύπες ανακαλύπτουν συνεχώς στους προϋπολογισμούς των ολυμπιακών 
έργων. Ελευθεροτυπία. http://archive.enet.gr/online/online_p1_text.jsp?c=114&id=81184724 
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2.6. Προτάσεις και διεκδικήσεις φορέων και κινημάτων για τη δημιουργία 
Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου στο χώρο του πρώην 
αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης (2007 – 2010) 

Η δική μας πρόταση παραμένει συνεπής και αμετακίνητη και 
τεκμηριωμένη: Να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο, σε ολόκληρο 
τον ενιαίο χώρο του αεροδρομίου και της παραλίας του Ελληνικού, γιατί 
είναι ένα έργο αναγκαίο, ζωτικής σημασίας για την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση του λεκανοπεδίου και την αναπλήρωση της μεγάλης 
έλλειψης μητροπολιτικού πρασίνου στην Αθήνα που δεν είναι δυνατό 
να υποκατασταθεί, φτηνό και εφικτό [...] Η οποιαδήποτε προσπάθεια 
τσιμεντοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του 
παραλιακού μετώπου θα μας βρει, όπως πάντα, αποφασιστικά 
αντίθετους, στο πλευρό των κατοίκων του λεκανοπεδίου.  
 
Δήμος Ελληνικού, 2010, 23 Σεπτεμβρίου, παράγραφοι 6-8.88

 
 

Η κατασκευή και διαμόρφωση του πάρκου, ιδιαίτερα μετά από τις 
διαδοχικές καταστροφικές δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών που 
έχουν επιβαρύνει κατά πολύ τους περιβαλλοντικούς όρους του 
Λεκανοπεδίου, είναι μια αναγκαιότητα που πρέπει να τοποθετηθεί στις 
προτεραιότητες της Πολιτείας. [...] Υποστηρίζουμε την κοινή θέση των 
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ζητούμε και εμείς τη 
διαμόρφωση του σχετικού πάρκου υψηλού πρασίνου με περιορισμένες 
χρήσεις αθλητισμού και πολιτισμού, στο σύνολο της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου [...] Ζητάμε τη δημιουργία ενός μεγάλου και ζωντανού 
Μητροπολιτικού Πάρκου, στο οποίο θα έχει πρόσβαση το σύνολο του 
πληθυσμού της Αττικής.  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ για το περιβάλλον, 2009, 27  
Σεπτεμβρίου, σελ. 21-22.89

Όσο παλαιά είναι τα σενάρια περί πώλησης-εκποίησης-εκμετάλλευσης του χώρου, 
άλλο τόσο είναι και οι διεκδικήσεις φορέων και κινημάτων για τη δημιουργία του 
Μητροπολιτικού Πάρκου και αποκατάστασης της ελεύθερης πρόσβασης στην 
παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσμά και του Σαρωνικού γενικότερα. Εδώ παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι θέσεις και διεκδικήσεις κάποιων από τους βασικούς φορείς και κινήματα 
που έχουν δραστηριοποιηθεί για τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου, όπως 
έχουν διατυπωθεί σε πρόσφατες και παλαιότερες δημοσιεύσεις τους, ημερίδες, 
συνεντεύξεις τύπου, δελτία τύπου και εκθέσεις πεπραγμένων.  

 

H πρώτη συστηματική διατύπωση θέσεων από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
εμφανίστηκε με τη διοργάνωση Διημερίδας για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού 
στις 18-19 Ιανουαρίου 2008. Η εκδήλωση οργανώθηκε από τους τέσσερις Δήμους 
Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού, Στη διημερίδα συμμετείχε ένας 
μεγάλος αριθμός καθηγητών και ερευνητών του Τομέα Πολεοδομίας & Χωροταξίας 
                                                 
 
88 Δήμος Ελληνικού. (2010, 23 Σεπτεμβρίου). Αραβικό «Λας Βέγκας» στο πρώην αεροδρόμιο [Δελτίο 
Τύπου]. Αθήνα: Δήμος Ελληνικού. http://www.elliniko.gr/article.php?id=7557  
89 Φορείς: Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Ανώτατη 
Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Τοπική Ένωση 
Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), Δικηγορικός Σύλλογος 
Πειραιώς (ΔΣΠ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
(ΕΜΠ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) και 
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ για το Περιβάλλον. (2010, 
Ιούλιος). Απόφαση της «Συνεργασίας» για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού (2009, 27 
Σεπτεμβρίου). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ για το Περιβάλλον: Η ίδρυση, οι σκοποί και το έργο της: 
Δύο χρόνια για την προστασία των ελεύθερων χώρων πρασίνου (σελ. 20-21). Αθήνα: «Συνεργασία».  
http://www.ypernomarhia.gr/?section=endcategory&subcat=125&endcat=200  
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του ΕΜΠ, του ΕΚΠΑ, στελέχη του ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ, του WWF-Ελλάς, ειδικοί 
επιστήμονες από την Ευρώπη κ.α. Έλαβαν μέρος ακόμη πλήθος βουλευτών, 
εκπροσώπων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) όπως και ο Επίτροπος της 
ΕΕ για το Περιβάλλον κ. Στ. Δήμας.  

Η διημερίδα ολοκληρώθηκε με τη «Συνέλευση των Κινημάτων» της Αττικής στην 
οποία συμμετείχαν εκατοντάδες εκπρόσωποι και μέλη κινήσεων για το περιβάλλον 
και την πόλη οι οποίοι κατέθεσαν τις θέσεις τους για το πάρκο του Ελληνικού και για 
το συνολικό πρόβλημα των ελεύθερων και πράσινων χώρων της Αθήνας και του 
Πειραιά. 

Πέραν του συστηματικού διαλόγου, εκεί επίσης για πρώτη φορά αξιολογήθηκε με 
επιστημονικά κριτήρια η πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ 2008 μέσω δύο εισηγήσεων, 
του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ90

H επεξεργασία από την πλευρά των ΟΤΑ συνεχίστηκε τα επόμενα δύο χρόνια. Οι 
κοινές θέσεις της ΤΕΔΚΝΑ και των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και 
Ελληνικού για την άμεση δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου 
παρουσιάστηκαν σε σειρά εκδηλώσεων, όπως σε συνέντευξη τύπου τον Ιούνιο του 
2010 κατά την παρουσίαση της α´ φάσης της παρούσας μελέτης.

 και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Αθήνας-Πειραιά.  

91

Όπως αναφέρει ο δήμαρχος Ελληνικού, κ. Χρ. Κορτζίδης: «οι δήμοι και οι κάτοικοι 
της περιοχής είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν μία από τις λίγες δυνατότητες 
που υπάρχουν στην πρωτεύουσα για μητροπολιτικό χώρο πρασίνου, που λόγω του 
δικτύου των συγκοινωνιών (μετρό, τραμ, λεωφορεία) είναι προσιτός στους πολίτες 
του Λεκανοπεδίου».

  

92

Ειδικά ο Δήμος Ελληνικού έχει πρωτοστατήσει στις διεκδικήσεις για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, την παράκτια ζώνη και την προστασία του 
Υμηττού και έχει συντονίσει ποικιλία πρωτοβουλιών και δράσεων επί σειρά ετών. Η 
έκθεση πεπραγμένων 2007-2010 συνοψίζει τις βασικές πρωτοβουλίες του δήμου 
(βλ. και εικόνες 25 & 26):

  

93

α) για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου υψηλού πρασίνου:  

  

Τίποτα λιγότερο από μητροπολιτικό πάρκο: Ενάντια στα σχέδια κατάτμησης, 
οικοπεδοποίησης, τσιμεντοποίησης, εμπορευματοποίησης του πρώην 
αεροδρομίου, είμαστε ο κύριος παράγοντας για τη σύσταση και δραστηριοποίηση 
της Κοινής δράσης των 4 δήμων. Πραγματοποιήσαμε το 2008 τις εκδηλώσεις με 
γενικό τίτλο «3 Μέρες για μια Ζωή» στα πλαίσια των οποίων με τη συμμετοχή 
εκατοντάδων μαθητών και πολιτών στο αεροδρόμιο φυτεύτηκαν 10.000 δένδρα 
τα οποία μεγαλώνουν με τη συνεχή φροντίδα μας. Αποτέλεσμα των ιδιαίτερα 

                                                 
 
90 Μπελαβίλας, Ν., Βαταβάλη, Φ., Σαμαρίνης, Π. Χατζηκωνσταντίνου, Ε., &  Λιόβα, Ε. ( 2008, 19  
Ιανουαρίου). Μύθοι και πραγματικότητες για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: Έξι απαντήσεις σε 
επίκαιρες ερωτήσεις. Εργασία που παρουσιάστηκε στη Διημερίδα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, 
Αθήνα. http://www.koinidrasi.gr/article.php?id=154 
91 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος & ΤΕΔΚΝΑ, σε συνεργασία με τους 
Δήμους Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας & Ελληνικού. (2010, 10 Ιουνίου). Βασικές αρχές σχεδιασμού 
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού [Συνέντευξη Τύπου]. Αθήνα: 
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. 
92 Περπεράς, Ν. ( επιμ.). (2010, 19 Ιουλίου). Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: Έργο «ανάσας» για το 
Λεκανοπέδιο Αττικής. Δήμαρχοι: Να ξεκινήσει αμέσως το έργο & Η θέση του ΤΕΕ (Αρ. Δελτίου 2593, σελ. 
25). Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
93 Δήμος Ελληνικού. (2010). Απολογισμός έργου δημοτικής αρχής Ελληνικού 2007-2010 (σελ. 5-7)[e-
book]. Αθήνα: Δήμος Ελληνικού. http://www.elliniko.gr/flashbooks/apologismos/index.html  
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πετυχημένων εκδηλώσεων ήταν το «πάγωμα» του σχεδίου Σουφλιά. Δυστυχώς 
υπό το κράτος του μνημονίου η κυβέρνηση επαναφέρει στο πολλαπλάσιο τα 
σχέδια Σουφλιά για το αεροδρόμιο.94

β) για την αποκατάσταση της ελεύθερης πρόσβασης στην παράκτια ζώνη του Αγίου 
Κοσμά, με το κλείσιμο των παράνομων νυχτερινών κέντρων και την κατεδάφιση 
άλλων αυθαίρετων και ακόλουθη ένταξη της παράκτιας ζώνης στο μητροπολιτικό 
πάρκο: 

  

Μια σημαντική νίκη στην παραλία. Με κινητοποίηση ανοίξαμε την παραλία αλλά 
και ένα δρόμο για την υπεράσπιση του συνταγματικού και λαϊκού δικαιώματος 
στα αγαθά της φύσης. Διαχειριστήκαμε υποδειγματικά την πλαζ Αγ. Κοσμά παρά 
το γεγονός ότι οι ιδιώτες κρατούν κλειστές τις λουτρικές της εγκαταστάσεις και 
σύρουν τη διοίκηση και εργαζόμενους του δήμου Ελληνικού στα δικαστήρια. 
Δημιουργήσαμε την πρώτη οργανωμένη πλαζ που είναι προσβάσιμη σε άτομα με 
κινητικές δυσκολίες. Η επίσημη πολιτεία με προεξάρχουσες τις έως τώρα 
κυβερνήσεις είναι απόλυτα εκτεθειμένη για την σκανδαλώδη εύνοια την οποία 
επιδεικνύει στις παράνομες επιχειρήσεις στην παραλία του Ελληνικού καθώς και 
για το ότι κρατάει σε εκκρεμότητα από το 2007 το θέμα του φορέα διαχείρισης 
της πλαζ μη τολμώντας να αναθέσει τη διαχείρισή της στο δήμο Ελληνικού.95

γ) για την ακύρωση των σχεδίων για νέους αυτοκινητόδρομους που θα διερχόταν 
από τον Υμηττό και θα κατέληγαν μέσω του Ελληνικού στην Ποσειδώνος:  

 

Ανοίξαμε τη βάση – αποτρέψαμε τον αυτοκινητόδρομο: Η επιτυχημένη 
κινητοποίηση για το άνοιγμα της πρώην 129 Π.Υ. στην Αγ. Παρασκευή μαζί με 
όλες τις άλλες αντιδράσεις κατά των νέων αυτοκινητοδρόμων που 
πραγματοποίησε ο δήμος αλλά και άλλοι φορείς και κινήματα είχαν ως 
αποτέλεσμα μετά τις εκλογές η νέα κυβέρνηση να ανακοινώσει ότι ματαιώνεται ο 
διαγωνισμός αλλά όχι το έργο. Παραμένουμε σε ετοιμότητα καθώς η πολιτεία 
επιμένει στο καταστροφικό για τις πόλεις μοντέλο ενίσχυσης της μετακίνησης με 
Ι.Χ. προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα όποια προβλήματα δημιουργήσει ο 
επικείμενος νέος σχεδιασμός του έργου. Λειτουργούμε το πάρκο των 12 περίπου 
στρεμμάτων στην πρώην 129 Π.Υ. και διεκδικούμε να αποδοθεί στο δήμο και ο 
υπόλοιπος χώρος.96

Ο Δήμος Ελληνικού καταλήγει:  

  

Με σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης πορευτήκαμε με κινήματα πόλης, 
δημοτικά σχήματα και φορείς που υπερασπίζονται τους ελεύθερους χώρους. 
Πήραμε μέρος σε κινητοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή, την προστασία των 
ορεινών όγκων και ειδικότερα του Υμηττού. Βρήκαμε ανάλογη στήριξη στις δικές 
μας κινητοποιήσεις για την παραλία, το μητροπολιτικό πάρκο, τους 
αυτοκινητόδρομους, την 129 Π.Υ.97

                                                 
 
94 Ο.π., σελ. 5. 

 

95 Ο.π., σελ. 5. 
96 Ο.π., σελ. 7. 
97 Ο.π., σελ. 7. 
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Εικ. 25. Δράσεις του Δήμου Ελληνικού (2007-2010). Πηγή: Δήμος Ελληνικού. (2010). Απολογισμός 
έργου δημοτικής αρχής Ελληνικού 2007-2010 [e-book, σελ. 4]. Αθήνα: Δήμος Ελληνικού. 
http://www.elliniko.gr/flashbooks/apologismos/index.html 
 

 

Εικ. 26. Δράσεις του Δήμου Ελληνικού (2007-2010). Πηγή: Ο.π., Δήμος Ελληνικού (2010), σελ. 6.   

Την ημερομηνία της ανακοίνωσης της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με την 
QIA, ο Δήμος Ελληνικού εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο τύπου:  

Αραβικό «Λας Βέγκας» επιδιώκει να κάνει η κυβέρνηση το πρώην αεροδρόμιο 
Ελληνικού, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα έγκριτων αθηναϊκών 
εφημερίδων: «Υπάρχουν σκέψεις για σειρά έργων, όπως αξιοποίηση μέρους της 
παραλίας στο ύψος του πρώην αεροδρομίου, κατασκευή μαρίνας ελλιμενισμού 
πολυτελών θαλαμηγών, ξενοδοχείου, συνεδριακών κέντρων, πλωτού καζίνο και 
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μικρού αεροδρομίου που θα χρησιμοποιείται από lear jet και ιδιωτικά αεροσκάφη. 
Αν και δεν είναι σαφές το ακριβές ποσοστό της έκτασης, κυβερνητικές πηγές 
εκτιμούσαν ότι θα είναι τουλάχιστον 15%, ενώ μπορεί να φτάσει ίσως και το 
30%. Στον υπόλοιπο χώρο θα δημιουργηθούν χώροι αναψυχής και πάρκα». 
Όταν ήταν στην αντιπολίτευση ο κ. Γ. Παπανδρέου κατακεραύνωνε το 
σχέδιο Σουφλιά για τσιμεντοποίηση και ξεπούλημα του Ελληνικού και 
στις 2 Φεβρουαρίου 2009 δεσμευόταν: «Το ΠΑΣΟΚ, αναγνωρίζοντας την 
οριακή κατάσταση που επικρατεί και στο λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα στο 
λεκανοπέδιο, προχώρησε πρόσφατα, με θάρρος και ευθύνη, στην 
πρόταση για μετατροπή ολόκληρου του χώρου του Ελληνικού, σε ένα 
από τα μεγαλύτερα μητροπολιτικά πάρκα της Ευρώπης, με πράσινο και 
υποδομές που θα υποστηρίξουν το πάρκο, θα είναι περιβαλλοντικά και 
ενεργειακά φιλικές, και, μόνο, όπως είπαμε, για την εξυπηρέτηση του 
κοινού συμφέροντος και όλων των πολιτών του λεκανοπεδίου». Σήμερα, 
μόλις ένα χρόνο από τις εκλογές που τον ανέδειξαν πρωθυπουργό, , ο κ. Γ. 
Παπανδρέου έχει πράγματι αποφασίσει να θάψει κάτω από κάποιο μνημόνιο 
συνεργασίας με την QIA του Κατάρ και τα τσιμέντα της το μητροπολιτικό πάρκο 
μαζί με το «θάρρος», την «ευθύνη» και τα περιβαλλοντικά λόγια του για το 
Ελληνικό; Η δική μας πρόταση παραμένει συνεπής και αμετακίνητη και 
τεκμηριωμένη: Να δημιουργηθεί μητροπολιτικό πάρκο, σε ολόκληρο τον 
ενιαίο χώρο του αεροδρομίου και της παραλίας του Ελληνικού, γιατί είναι 
ένα έργο αναγκαίο, ζωτικής σημασίας για την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση του λεκανοπεδίου και την αναπλήρωση της μεγάλης 
έλλειψης μητροπολιτικού πρασίνου στην Αθήνα που δεν είναι δυνατό να 
υποκατασταθεί, φτηνό και εφικτό. Αυτή μας η πρόταση επιβεβαιώνεται και 
από τα συμπεράσματα της πρώτης φάσης της έρευνας που υλοποιεί επιστημονική 
ομάδα του ΕΜΠ με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
ΕΜΠ κ. Νίκο Μπελαβίλα για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου και 
παρουσιάζεται την Κυριακή 26-9-2010 στο γήπεδο μπάσκετ της ολυμπιακής 
εγκατάστασης στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού. Η οποιαδήποτε προσπάθεια 
τσιμεντοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του παραλιακού 
μετώπου θα μας βρει, όπως πάντα, αποφασιστικά αντίθετους, στο πλευρό των 
κατοίκων του λεκανοπεδίου.98

Το δελτίο τύπου του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ με την ίδια 
ημερομηνία αναφέρει:  

  

Έρχονται στιγμές που οι επιστήμονες, είναι αναγκασμένοι να πάρουν θέση 
απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. Οφείλουν να το κάνουν, σύμφωνα με τα 
κριτήρια και τις αξίες της επιστήμης τους. Οφείλουν να το κάνουν ακόμη με τη 
συνείδηση ότι αποτελούν μέρος ενός κοινωνικού συνόλου και με επίγνωση των 
ευθυνών απέναντι σε αυτό. Καθώς η εποχή των «βασιλικών επιστημόνων» έχει 
παρέλθει - η εποχή δηλαδή που οι επιστήμονες προσανατόλιζαν τις απόψεις τους 
στις βουλήσεις των ηγεμόνων.  

Εκ μέρους της ομάδας του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου η οποία μελετά το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού 
νοιώθω την υποχρέωση να δηλώσω ότι η σημερινή ανακοίνωση περί Μνημονίου 
με το Κατάρ για το μέλλον του πρώην αεροδρομίου, εξευτελίζει την παράδοση 
μιας γενιάς πολεοδόμων από τον Αντώνη Τρίτση, τον Γρηγόρη Διαμαντόπουλο, 
τον Γιώργο Κανδύλη, μέχρι τους σημερινούς ενεργούς συναδέλφους μας, οι 
οποίοι θεωρούσαν, δίδαξαν και εφάρμοσαν ότι η περιβαλλοντική καταστροφή και 

                                                 
 
98 Δήμος Ελληνικού. (2010, 23 Σεπτεμβρίου). Αραβικό «Λας Βέγκας» στο πρώην αεροδρόμιο [Δελτίο 
Τύπου]. Αθήνα: Δήμος Ελληνικού. http://www.elliniko.gr/article.php?id=7557 
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το πολεοδομικό αδιέξοδο της Αθήνας, οφειλόταν σε τυχάρπαστες και  
αντιεπιστημονικές αποφάσεις, σε ευκαιριακές πολιτικές επιλογές. Οι οποίοι 
δίδαξαν ακόμη ότι  η πολεοδομία είναι ταυτόσημη έννοια με τη δημοκρατία, τον 
δημόσιου διαλόγου και το κοινό συμφέρον.  

Νοιώθουμε, όπως και δεκάδες άλλοι συνάδελφοι μας, ταπεινωμένοι μαθαίνοντας 
ότι στα μακρινά εμιράτα ελήφθησαν αποφάσεις για το μέλλον του μεγαλύτερου 
ελεύθερου χώρου της Αθήνας, ερήμην των θεσμικών οργάνων της δημοκρατίας, 
αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν ουδεμία σχέση με οτιδήποτε ακούστηκε όλα αυτά 
τα χρόνια ως ανάγκη, είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. 
Αντιλαμβανόμαστε ότι ο επίσημος δημόσιος διάλογος και οι σοβαρές 
τεκμηριωμένες επιστημονικές προτάσεις είχαν τελικά αμελητέο βάρος μπροστά 
στο οικονομικό δέλεαρ.  

Φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι της λήψης των αποφάσεων για το Ελληνικό, 
αγνοώντας τις σύγχρονες ευρωπαϊκές αντιλήψεις για την πόλη και το 
περιβάλλον, πείστηκαν από τους Εμίρηδες του Κατάρ, να ακολουθήσουν το 
χειρότερο και πλέον αντι-οικολογικό οικιστικό μοντέλο του πλανήτη. Το μοντέλο 
του Ντουμπάι!  

Νομίζουμε ότι η επιστημονική συζήτηση έχει ολοκληρωθεί. Από την πλευρά μας 
κάναμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, να θέσουμε τις πραγματικές διαστάσεις 
του προβλήματος και τα ρεαλιστικά σενάρια, ως προς το περιβαλλοντικό και το 
οικονομικό σκέλος, στο τραπέζι του δημοσίου διαλόγου. Εναπόκειται στην ίδια 
την κοινωνία, στην αυτοδιοίκηση, στους ενεργούς πολίτες της, να αποφασίσουν 
ποιόν δρόμο θα ακολουθήσουν σε σχέση με την μέλλον της πρωτεύουσας, αν θα 
επιτρέψουν δηλαδή ή όχι άλλον έναν αδιέξοδο κύκλο οικοδόμησης και 
καταστροφής του περιβάλλοντος. 99

Ακολούθησε σειρά παρεμφερών ανακοινώσεων από δημοτικά σχήματα, κινήσεις 
πολιτών,  οικολογικές οργανώσεις, επιστημονικούς φορείς και κόμματα. Πλήθος 
τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και 
κινήσεων πολιτών έχουν συμπαραταχθεί τα τελευταία χρόνια με τις θέσεις, 
πρωτοβουλίες και διεκδικήσεις των Δήμων Ελληνικού, Αλίμου, Αργυρούπολης και 
Γλυφάδας.  

   

Η Υπερνομαρχία Αθηνών – Πειραιώς δηλώνει ότι «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Ούτε 
ένα μέτρο να μην πολεοδομηθεί στο Ελληνικό» και προχώρησε από το 2007 σε 
σύσταση μόνιμης επιτροπής παρακολούθησης και διεκδίκησης όλης της έκτασης του 
πρώην αεροδρομίου με τη συμμετοχή δήμων, επιστημονικών φορέων, οικολογικών 
οργανώσεων και κινήσεων πολιτών.100

Σε συνάντηση της Υπερνομάρχη Αθηνών-Πειραιώς κ. Ντίνας Μπέη με τους 
Δημάρχους Ελληνικού κ. Χρ. Κορτζίδη, Αλίμου κ. Θ. Ορφανό, Αργυρούπολης κ. Δ. 
Ευσταθιάδη και Γλυφάδας κ. Γ. Θεοδωρόπουλο, αποφασίστηκε η σύσταση μόνιμης 
επιτροπής παρακολούθησης και διεκδίκησης όλης της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου. Σε ανακοίνωση της Υπερνομάρχη, κας Μπέη, αναφέρεται ότι « Το 
Μητροπολιτικό Πάρκο, μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, αποτελεί μια από 

  

                                                 
 
99 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος. (2010, 23 Σεπτεμβρίου). Για το 
Mητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού [Δελτίο Τύπου]. Αθήνα: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος.  
www.arch.ntua.gr/envlab 
100 Υπερνομαρχία Αθηνών-Πειραιώς (2007, 13 Νοεμβρίου). Δράσεις για το Ελληνικό: Συνάντηση με τους 
δημάρχους Ελληνικού, Αλίμου, Αργυρούπολης και Γλυφάδας για τη σύσταση μόνιμης επιτροπής 
παρακολούθησης και διεκδίκησης όλης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου. Αθήνα: Υπερνομαρχία 
Αθηνών – Πειραιώς. http://www.ypernomarhia.gr/?section=subcategory&subcat=99  
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τις τελευταίες ευκαιρίες για να αποκτήσει ανάσα το λεκανοπέδιο. 
Συμπαραστεκόμαστε στο αγώνα των δήμων Αλίμου, Ελληνικού, Αργυρούπολης και 
Γλυφάδας. Η Υπερνομαρχία θέτει ως πρώτη της προτεραιότητα τη διάσωση και 
ανάδειξη του Αττικού Πρασίνου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι μέσα από τη συνεργασία 
της Υπερνομαρχίας, των δήμων και των φορέων, μπορούμε να πετύχουμε πολλά».  

Έκτοτε δημιουργήθηκε με το συντονισμό της Υπερνομαρχίας, η «Συνεργασία των 12 
φορέων για το περιβάλλον» αποτελούμενο από τους εξής φορείς: Υπερνομαρχία 
Αθηνών – Πειραιώς, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ), Ανώτατη 
Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(ΤΕΕ), Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΤΕΔΚΝΑ), Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ), Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς (ΔΣΠ), Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) 
και Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά (ΕΚΠ). Η απόφαση της Συνεργασίας για το 
μητροπολιτικό πάρκου έχει ως εξής: 101

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» αντιμετώπισε τις διαφορετικές θέσεις που έχουν εκφραστεί για 
το μέλλον του χώρου του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό. Με βάση τη μελέτη 
του θέματος και την εισήγηση της Χριστίνας Θεοχάρη η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ τάσσεται 
εναντίον της πρότασης - απόφασης της τότε Κυβέρνησης (Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. 
Σουφλιάς) για οικοπεδοποίηση μέρους του χώρου (περί τα 1000 στρέμματα), 
γιατί η απόφαση αυτή θα έχει δυσμενείς συνέπειες στον ήδη φορτωμένο αστικό 
ιστό και θα σημάνει τη δημιουργία μιας νέας πόλης στην περιοχή. 

  

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ζητεί τη δημιουργία πάρκου υψηλού πρασίνου με 
περιορισμένες χρήσεις αθλητισμού και πολιτισμού, πρόταση η οποία υιοθετείται 
από τους Δήμους της περιοχής, από τους κατοίκους τους, τις περιβαλλοντικές 
οργανώσεις και τις κινήσεις πολιτών. Η απόφαση της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» (27 
Ιανουαρίου 2009) έχει ως κάτωθι:   

«Η περιοχή του «Μητροπολιτικού Πάρκου» του Ελληνικού αποτελεί μια 
περίπτωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία για το Λεκανοπέδιο της Αττικής 
συνολικά, αφού η κατασκευή του θα έχει ευεργετικές συνέπειες για το σύνολο 
του πληθυσμού που κατοικεί σε αυτό και όχι μόνο για τους κατοίκους των 
όμορων Δήμων. Για την κατασκευή του πάρκου έχουν υπάρξει διαφορετικές 
προτάσεις και εισηγήσεις, ενώ έχουν επανειλημμένα πραγματοποιηθεί και 
σχετικές εξαγγελίες από τον αρμόδιο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Αποτελεί θέση της «Συνεργασίας των 12 φορέων για το Περιβάλλον» ότι η 
κατασκευή και διαμόρφωση πάρκου υψηλού πρασίνου, ιδιαίτερα μετά από τις 
διαδοχικές καταστροφικές δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών που έχουν 
επιβαρύνει κατά πολύ τους περιβαλλοντικούς όρους του Λεκανοπεδίου, είναι μια 
αναγκαιότητα που πρέπει να τοποθετηθεί στις προτεραιότητες της Πολιτείας.  

Υποστηρίζουμε την κοινή θέση των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
ζητούμε και εμείς τη διαμόρφωση του σχετικού πάρκου υψηλού πρασίνου με 
περιορισμένες χρήσεις αθλητισμού και πολιτισμού, στο σύνολο της έκτασης του 
πρώην αεροδρομίου (5.300 στρέμματα) και όχι σε μέρος αυτού, όπως έχει 
εξαγγείλει το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η οικοπεδοποίηση μέρους του πρώην 

                                                 
 
101 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ για το Περιβάλλον. (2010, Ιούλιος). Απόφαση της «Συνεργασίας» για 
το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού (2009, 27 Σεπτεμβρίου). ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ 12 ΦΟΡΕΩΝ για το 
Περιβάλλον: Η ίδρυση, οι σκοποί και το έργο της: Δύο χρόνια για την προστασία των ελεύθερων χώρων 
πρασίνου (σελ. 20-21). Αθήνα: «Συνεργασία».  
http://www.ypernomarhia.gr/?section=endcategory&subcat=125&endcat=200 
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αεροδρομίου (πέραν της ήδη παραχωρηθείσας έκτασης στα «Ολυμπιακά 
Ακίνητα»), θα έχει δυσμενείς συνέπειες στον ήδη υπέρμετρα φορτωμένο αστικό 
ιστό και θα σημάνει τη δημιουργία μιας νέας πόλης στην περιοχή, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

Ζητάμε τη δημιουργία ενός μεγάλου και ζωντανού Μητροπολιτικού Πάρκου, στο 
οποίο θα έχει πρόσβαση το σύνολο του πληθυσμού της Αττικής και το οποίο θα 
διαμορφωθεί με βάση μελέτες ανεξάρτητων φορέων σε σχέση με τη βιωσιμότητα 
και διαχείρισή του (στην οποία ρόλο οφείλουν να έχουν η τοπική κοινωνία, το 
κράτος και η κοινωνία των πολιτών), αξιοποιώντας και την πλούσια εμπειρία από 
ανάλογες περιπτώσεις του εξωτερικού. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει κοινοτικούς 
και εθνικούς πόρους με μια αναπτυξιακή λογική, καθώς πρόκειται περί 
παραγωγικής και ανταποδοτικής δαπάνης η οποία θα έχει πολλαπλά οφέλη για το 
κοινωνικό σύνολο, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο.  

Συγκεκριμένα, η θέση του ΤΕΕ όπως συνοψίζεται στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ 
στις 19 Ιουλίου 2010102

Ο προσανατολισμός του ΤΕΕ έχει ως κύρια κατεύθυνση τη χρήση του χώρου ως 
«Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου», με αναφορά στη «μεγάλη ευκαιρία για το 
Λεκανοπέδιο», που αποτελεί αυτός ο χώρος. Οι θέσεις του ΤΕΕ οι οποίες 
εκφράστηκαν και το 1998 σε ανάλογη ημερίδα που συνδιοργανώθηκε με την 
ΤΕΔΚΝΑ και τη Νομαρχία Αθηνών και επαναδιατυπώθηκαν σε άλλη ημερίδα που 
διοργάνωσε το 2004 είναι:  

 και αναπτύχθηκε σε ημερίδες το 1998 και το 2004 αναφέρει:   

• Καμία άλλη μεγάλη παρέμβαση στην Αττική χωρίς το νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο, σε κατεύθυνση φιλική προς το περιβάλλον και τους κατοίκους 
της.  

• Οι χρήσεις γης να είναι συμβατές με το χαρακτηρισμό του ως 
Μητροπολιτικού Πάρκου και να μην επιτρέπουν μορφές εμπορικής 
εκμετάλλευσης που θα αλλοιώσουν το βασικό σκοπό του Πάρκου.  

• Να αποκλεισθεί η πώληση γης, η οικοπεδοποίηση και η οικιστική 
ανάπτυξη για την εξεύρεση πόρων ή την ανακούφιση άλλων περιοχών 
του Λεκανοπεδίου.  

• Οι πόροι για τη διαμόρφωση, λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι: κοινοτικοί, μετά από μελέτη για το 
είδος των έργων που θα ζητήσουμε να ενταχθούν στα κοινοτικά 
προγράμματα και εθνικοί λόγω της μεγάλης εμβέλειας και σημασίας του 
Πάρκου για τη ζωή ολόκληρου του Λεκανοπεδίου.  

• Φορέας διαχείρισης θα πρέπει να είναι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του 
Λεκανοπεδίου μαζί με τους Δήμους της περιοχής και θα πρέπει άμεσα να 
εκδοθεί το ΠΔ σύστασής του για να ασχοληθεί εγκαίρως με τις 
απαραίτητες διαδικασίες.  

Επιπλέον, η Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση της παραλίας Σαρωνικού και η 
Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή για τη διάσωση του Υμηττού διοργάνωσαν 
συνέντευξη τύπου στις 18 Οκτωβρίου, 2010 στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, με 
θέμα Παραλιακή ζώνη Σαρωνικού, Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, Υμηττός: 
Αντιστεκόμαστε στην επίθεση των συμφερόντων, διεκδικούμε ανθρώπινο 

                                                 
 
102 Περπεράς, Ν. ( επιμ.). (2010, 19 Ιουλίου). Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: Έργο «ανάσας» για το 
Λεκανοπέδιο Αττικής. Δήμαρχοι: Να ξεκινήσει αμέσως το έργο & Η θέση του ΤΕΕ (Αρ. Δελτίου 2593, σελ. 
25). Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
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περιβάλλον.103

Ζητάμε: Μητροπολιτικό πάρκο & παραλία ελεύθερα και ανοικτά σε όλους. 
Προστασία του οικοσυστήματος του Υμηττού. Προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος του Φαληρικού όρμου & του Σαρωνικού.  

 Οι εισηγητές, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος & 
Βιωσιμότητος Επίτιμος Αντιπρόεδρος του ΣτΕ, κ. Μ. Δεκλερής, ο Δήμαρχος 
Ελληνικού, κ. Χ. Κορτζίδης, και τα μέλη της επιτροπής κ.κ. Μ. Ιατρίδου, Δ. 
Κλαυδιανός και Π. Τότσικας παρουσίασαν αναλυτικά τα αιτήματα και τις δράσεις των 
φορέων, όπως και την κριτική τους προς τα κυβερνητικά σχέδια επίσπευσης της 
πώλησης μεγάλης δημόσιας περιουσίας, θέτοντας παράλληλα με κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά ερωτήματα και ζητήματα συνταγματικότητας. Επιγραμματικά, τα 
αιτήματα όπως συνοψίζονται στην ανακοίνωση της συνέντευξης τύπου είναι τα εξής:  

Λέμε ΟΧΙ: στην τσιμεντοποίηση της Παραλίας & του πρώην αεροδρομίου.  Στους 
αυτοκινητόδρομους που καταστρέφουν τον Υμηττό. Στους ανισόπεδους κόμβους 
στον Άλιμο. Στην κατασκευή λεωφόρου στη θάλασσα του Π. Φαλήρου. Στην 
εκποίηση του Φαληρικού όρμου.104

Τα ίδια αιτήματα στο ευρύτερο πλαίσιο της προστασίας των ελεύθερων χώρων της 
Αττικής επίσης προωθεί η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων Αθήνας για 
την προστασία των ελεύθερων χώρων και την ποιότητα ζωής. Η Συντονιστική 
Επιτροπή δραστηριοποιείται από το Μάρτιο του 1996 και έχει οργανώσει σειρά 
ημερίδων και δράσεων, συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  όπως και 
δημοσιεύσεις σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Ελεύθερων χώρων Αθήνας – 
Αττικής, το οποίο δραστηριοποιείται από το 2000.

    

105

Τη στήριξή τους στα αιτήματα των Δήμων και την παρούσα μελέτη έχουν μεταξύ 
άλλων δηλώσει κόμματα της αντιπολίτευσης, βουλευτές και στελέχη της κυβέρνησης 
και της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εξωκοινοβουλευτικά πολιτικά σχήματα.  

 

Όσον αφορά τις προτάσεις για απαλλοτριώσεις οικοδομικών τετραγώνων σε 
υποβαθμισμένες περιοχές αντί της δημιουργίας πάρκου στο Ελληνικό, σημειώνονται 
έντονες αντιδράσεις από μέλη της επιστημονικής κοινότητας.106

Γίνεται λόγος σήμερα για τη “λύση” του γκρεμίσματος τμημάτων ώστε να 
βελτιωθεί η υπόλοιπη πόλη. Ένας “ήπιος” βομβαρδισμός, δηλαδή, χωρίς 

  Χαρακτηριστικά, σε 
αφιέρωμα παρουσίασης των προτάσεων των κ.κ. Σπ. Πολλάλη και J. Acebillo για 
απαλλοτριώσεις στις υποβαθμισμένες περιοχές με «ανταλλαγή γης» και με τους 
«οικονομικούς πόρους από τη χρήση γης στο χώρο του αεροδρομίου», ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, κ. Ευ. Λυρούδιας αναφέρει ότι τα σενάρια 
απαλλοτριώσεων αποτελούν «το σκληρό πρόσωπο της αστικής ανάπτυξης», δηλαδή 
έναν «ήπιο» βομβαρδισμό:  

                                                 
 
103 Συντονιστική Επιτροπή για τη Διάσωση της παραλίας Σαρωνικού & Διαδημοτική Συντονιστική Επιτροπή 
για τη διάσωση του Υμηττού. (2010, 18 Οκτωβρίου). Παραλιακή ζώνη Σαρωνικού, μητροπολιτικό πάρκο 
Ελληνικού, Υμηττός: Αντιστεκόμαστε στην επίθεση των συμφερόντων, διεκδικούμε ανθρώπινο 
περιβάλλον [Συνέντευξη τύπου]. Αθήνα: Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.  
http://www.elliniko.gr/article.php?id=7708   
& http://www.otanews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=541:paraliaki-mitropolitiko-
ymittos&catid=40:2010-07-19-11-12-46&Itemid=77 
104 Ο.π. 
105 Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων της Αθήνας & Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων 
Αθήνας – Αττικής (2010).  Πληροφορίες για τη Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων της 
Αθήνας και το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας – Αττικής. 
http://www.asda.gr/elxoroi/article.htm#_top 
106 Τράτσα, Μ. (2010, 5 Σεπτεμβρίου). Γκρεμίστε τετράγωνα, συμφέρει! Βήμα.  
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=352341&dt=05/09/2010 
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θύματα. Εκ πρώτης όψεως, γιατί όχι... Η ισοπεδωμένη Βαγδάτη είναι το 
“οικόπεδο του μέλλοντος” για σοβαρές επενδύσεις και όχι μόνο. Ωστόσο 
η σκληρότητα της αστικής ανάπλασης (γκρέμισμα ανοικοδόμηση) άφησε 
πίσω της στις ΗΠΑ αναρίθμητους αστέγους. Με την αποζημίωση που 
λαμβάνουν οι κάτοικοι του προς κατεδάφιση κτιρίου [...] σπανίως 
μπορούν να αγοράσουν κατοικία και να εγκατασταθούν σε άλλη περιοχή 
[...] Τελικά το κόστος των κατεδαφίσεων θα μεταφερθεί στους νέους 
πλούσιους κατοίκους της περιοχής. Έτσι έρχεται η “πρόοδος” και 
προκαλεί μια βίαιη αλλαγή στον κοινωνικό χάρτη της περιοχής. Τέτοιες 
μεταβολές στην πόλη καλό είναι να μελετώνται από ειδικούς, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι κοινωνικές εντάσεις και οι επενδύσεις να αποδίδουν 
καλύτερα.107

Οι θέσεις των φορέων που αναφέρθηκαν παραπάνω συγκλίνουν στη δημιουργία 
πάρκου υψηλού πρασίνου, στην κατάργηση των σχεδίων πώλησης, εκποίησης ή 
παραχώρησης σε ιδιώτες μέρους ή όλης της έκτασης και στην απόσυρση σχεδίων 
νέας δόμησης. Οι φορείς αυτοί αναμένεται να συνεχίσουν να διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στη διεκδίκηση της ακύρωσης των σχεδίων πώλησης, εκποίησης και 
παραχώρησης του χώρου και στη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου κατά το 
επόμενο διάστημα.  

  

 

2.6.1. Μία νέα ιδέα από το «Παναττικό Δίκτυο Κινημάτων Πόλης και 
Ενεργών Πολιτών»108

Εισαγωγικά 

 - Πρόταση για νέες παραγωγικές δραστηριότητες στον 
αστικό χώρο – αστικοί αγροί  

Η ερευνητική ομάδα ΕΜΠ έχει ήδη εμπλακεί στον διάλογο με το «Παναττικό Δίκτυο 
Κινημάτων Πόλης και Ενεργών Πολιτών» και τον Δήμο Ελληνικού ο οποίος ξεκίνησε 
μετά την κατάθεση της αρχικής πρότασης του πολεοδόμο - περιβαλλοντολόγο Πάνο 
Τότσικα και αφορά σε νέες οικολογικές χρήσεις αστικής γεωργίας, στους 
χώρους του πάρκου. Η πρόταση εκτιμάται κατ’ αρχήν ως θετική και συμβατή με τον 
προτεινόμενο χαρακτήρα του χώρου. Η λογική της αστικής γεωργίας στα πλαίσια της 
τοπικής αυτοδιαχείρισης, κερδίζει έδαφος στον αναπτυγμένο κόσμο και εμφανίζεται 

                                                 
 
107 Τράτσα, Μ. (2010, 5 Σεπτεμβρίου). Γκρεμίστε τετράγωνα, συμφέρει! Ο Αντίλογος: Το σκληρό 
πρόσωπο της αστικής ανάπλασης. Βήμα.  
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=352341&dt=05/09/2010 
108 Το κείμενο κατατέθηκε προς  συζήτηση  στις 7 Δεκεμβρίου 2010, στο «Παναττικό Δίκτυο Κινημάτων 
Πόλης και Ενεργών Πολιτών», όπως και στο Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ από τον πολεοδόμο 
- περιβαλλοντολόγο Πάνο Τότσικα. Κατατέθηκε επίσης στο Δήμο Ελληνικού στις 20 Δεκεμβρίου 2010 μαζί 
με 30 περίπου αποσπάσματα από παρατηρήσεις και σχόλια επί της πρότασης στα πλαίσια της «κινηματικής 
διαβούλευσης» που προηγήθηκε. Τότσικας, Π. (2010, 20 Δεκεμβρίου). Πρόταση για νέες παραγωγικές 
δραστηριότητες στον αστικό χώρο [Πρόταση προς το Δήμο Ελληνικού]. Αθήνα.  
Από τη διαβούλευση προέκυψε η «Πρωτοβουλία Πολιτών για έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο 
Ελληνικό» που πραγματοποίησε μια πρώτη συνάντηση και εξέδωσε ένα ενημερωτικό σημείωμα για τους 
στόχους της πρωτοβουλίας και προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων. Το ενημερωτικό σημείωμα 
αναφέρει: «Η δημιουργία «αστικών αγρών», αποτελεί, σε πολλές χώρες του κόσμου, μια εναλλακτική 
πρακτική παρέμβασης από ομάδες και κινήσεις πολιτών. Σε συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 23/12, στην Αθήνα, αλλά και στην «κινηματική διαβούλευση» που προηγήθηκε,  κρίθηκε 
αναγκαία  η οργάνωση  μιας νέας ευρείας  συνάντησης, με στόχο την συγκρότηση μιας συλλογικότητας 
πολιτών, η οποία θα διερευνήσει όλες τις προϋποθέσεις για την δημιουργία και λειτουργία ενός 
αυτοδιαχειριζόμενου αγρού σε επιλεγμένο τμήμα του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, στα 
πλαίσια ενός Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πράσινου που διεκδικείται από τον Δήμο, τοπικούς φορείς 
και κατοίκους της περιοχής». Πρωτοβουλία Πολιτών για έναν Αυτοδιαχειριζόμενο Αγρό στο Ελληνικό. 
(2010, 23 Δεκεμβρίου). Ενημερωτικό σημείωμα. Αθήνα. Αθήνα: Πρωτοβουλία πολιτών για έναν 
αυτοδιαχειριζόμενο αστικό αγρό.   

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=352341&dt=05/09/2010�
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όλο και πιο πυκνά στην διεθνή βιβλιογραφία. Το σενάριο των αστικών αγρών 
αντιστοιχεί επίσης στην ιδέα της μέγιστης δυνατής αυτοδιαχείρισης του χώρου του 
πάρκου με την υιοθέτηση του από εθελοντικές οργανώσεις πολιτών και τους ΟΤΑ. 
Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση κατατίθεται εδώ αυτούσια με σκοπό την επέκταση της 
συζήτησης και την πιθανή ένταξη της στην υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Ελληνικού.  

 

Παραγωγή και κατανάλωση αγροτικών προϊόντων 

Ο χώρος των πόλεων, ο λεγόμενος «αστικός χώρος», περιλαμβάνει δημόσιες και 
ιδιωτικές εγκαταστάσεις, που αφορούν χρήσεις διοίκησης, κατοικίας, εμπορίου, 
εκπαίδευσης, υγείας-πρόνοιας, αναψυχής, αθλητισμού, κυκλοφορίας οχημάτων και 
πεζών κ.α.  

Στον αστικό χώρο αναπτύσσονται επίσης παραγωγικές εγκαταστάσεις και 
δραστηριότητες, καθώς και εγκαταστάσεις μεταποίησης παραγόμενων προϊόντων. 
Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων που 
προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων των πόλεων, κατασκευάζονται 
ή συναρμολογούνται στα περίχωρα των πόλεων, σε πρώην γεωργικές εκτάσεις που 
άλλαξαν χρήση. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης, τα αναγκαία για τους κατοίκους των πόλεων 
αγροτικά  προϊόντα διατροφής παράγονται μακρύτερα από τις περιοχές κατοικίας και 
μεταφέρονται σ’ αυτές με διάφορα μεταφορικά μέσα, κυρίως από λιμάνια ή οδικούς 
άξονες, οι οποίοι επίσης χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους των πόλεων για τις 
συνήθεις μετακινήσεις τους.  

Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης είναι γνωστά και πολυεπίπεδα: Τα 
παραγόμενα αγροτικά προϊόντα μεταφέρονται με πολλές δυσκολίες  στους τελικούς 
καταναλωτές των πόλεων, ενώ μερικές φορές παρουσιάζονται και ανυπέρβλητα 
εμπόδια για την μεταφορά τους. Ακόμη, ένα μέρος της αγροτικής παραγωγής 
καταστρέφεται ή αλλοιώνεται η ποιότητά του, λόγω των καθυστερήσεων. Τέλος,  η 
συγκέντρωση της διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, οδηγεί στην δημιουργία  
άτυπων «καρτέλ», με αποτέλεσμα την διόγκωση των τιμών τους, καθιστώντας έτσι 
προβληματική την αγορά τους από ένα σημαντικό μέρος των κατοίκων των πόλεων. 

 

Η παρέμβαση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Η Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πριν μερικά χρόνια περιγράφονταν ως 
ένας από  τους τρεις πυλώνες του σημερινού πολιτικού συστήματος στη χώρα μας. 
Στα λόγια βέβαια, γιατί στην πράξη, οι Δήμοι, με τον ασφυκτικό εναγκαλισμό από 
την κεντρική διοίκηση και την απόλυτη σχεδόν οικονομική εξάρτησή τους από τον 
κρατικό μηχανισμό και την εκάστοτε κυβέρνηση, αδυνατούν να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. 

Στερούμενοι ουσιαστικών και επαρκών πόρων για να καλύψουν τις στοιχειώδεις 
ανάγκες των κατοίκων τους,  επιλέγοντας συνήθως την κατασκευή έργων βιτρίνας 
και ακολουθώντας μια απαράδεκτη πελατειακή πολιτική αντίστοιχη με αυτή των 
κυβερνήσεων, πολλοί Δήμαρχοι κατέφυγαν στον υπέρμετρο δανεισμό, με 
αποτέλεσμα  να διογκωθούν τα χρέη και να υπονομευτεί το μέλλον των κατοίκων 
των Δήμων.  

Σήμερα η κατάσταση είναι τραγική, για τους περισσότερους ΟΤΑ. Το οικονομικό 
πρόβλημα είναι το κυρίαρχο πρόβλημα και καθορίζει τις αποφάσεις για οτιδήποτε 
άλλο. Τα υφιστάμενα χρέη, τα τεράστια έξοδα και τα ελάχιστα αναμενόμενα έσοδα 
δεν επιτρέπουν στους ΟΤΑ να σχεδιάσουν προγράμματα που να καλύπτουν 
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κοινωνικές ανάγκες, προγράμματα  αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, του αστικού 
και του περιαστικού περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, σήμερα που τα οικονομικά προβλήματα είναι εκρηκτικά σε ένα πολύ 
σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, όπου ο αριθμός των ανέργων, των 
ημιαπασχολούμενων, των ανασφάλιστων, των άστεγων διογκώνεται συνεχώς και 
όπου χιλιάδες μικρομάγαζα βάζουν λουκέτο, οι ΟΤΑ αδυνατούν να εξασφαλίσουν 
ακόμη και τις στοιχειώδεις παροχές κοινωνικής πρόνοιας που μέχρι σήμερα 
παρείχαν. Πολύ βέβαια περισσότερο, αδυνατούν να προγραμματίσουν πρωτοβουλίες 
παρέμβασης σε καινούργια μέτωπα που σχετίζονται με την κατάσταση φτώχειας και 
την αναπλήρωση των μειωμένων εισοδημάτων εκτεταμένων κοινωνικών ομάδων 
που ζουν στα όρια των Δήμων. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εκτιμάται ότι είναι αναγκαία και δυνατή μια άμεση και 
πολυεπίπεδη παρέμβαση των ΟΤΑ για την αντιμετώπιση της σημερινής  κατάστασης, 
η οποία φαίνεται ότι δεν θα είναι προσωρινή. 

Ένας ΟΤΑ, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
ενδιάμεσος κρίκος στην παραγωγή, στην μεταποίηση και στην διακίνηση προϊόντων 
αναγκαίων για την διατροφή όσων κατοικούν στα όριά του, και ειδικότερα 
αγροτικών προϊόντων. Αυτό δεν αφορά μόνο Δήμους με εκτεταμένες γεωργικές 
εκτάσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, αλλά και αστικούς Δήμους, χωρίς γεωργική γη. 

 

Η περίπτωση του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης 

Ο  νέος «Καλλικρατικός» Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, εκτείνεται πλέον από 
την παραλία του Σαρωνικού έως τον ορεινό όγκο του Υμηττού. Αποτελεί κυρίως 
περιοχή κατοικίας και στα όριά του περιλαμβάνονται αδόμητες σήμερα εκτάσεις, 
κυρίως στο χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, ο οποίος παλιότερα, πριν την 
εγκατάσταση του αεροδρομίου, αποτελούσε καλλιεργούμενη έκταση γύρω από το 
χωριό «Χασάνι». Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Εργαστηρίου Αστικού 
Περιβάλλοντος του ΕΜΠ, από τα περίπου 6.263 στρέμματα του συνολικού χώρου, 
ενώ 5.876 στρέμματα είναι αδόμητα σήμερα, μόνο τα 1.700 στρέμματα 
παρουσιάζουν ελάχιστες θεσμικές και τεχνικές δεσμεύσεις και είναι άμεσα διαθέσιμα 
για χρήση πράσινου. Τα υπόλοιπα, είναι δεσμευμένα από διάφορες χρήσεις, ή έχει 
ήδη προγραμματιστεί σε αυτά η λειτουργία κάποιων εγκαταστάσεων και 
δραστηριοτήτων. Η μελέτη του ΕΜΠ  αποφαίνεται ότι πρέπει να υιοθετηθεί η 
πρόταση των Δήμων της γύρω περιοχής (και όχι μόνο), και να μετατραπεί ο 
αδόμητος χώρος του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού σε Μητροπολιτικό Πάρκο 
Υψηλού Πράσινου με άμεση απόδοση αυτού του τμήματος στους κατοίκους και 
έναρξη έργων πρασίνου, και σταδιακή απόδοση των υπόλοιπων τμημάτων με άμεση 
έναρξη θεσμικών ρυθμίσεων.  

Σε αντιπαράθεση με αυτή την πρόταση, από τις κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων 
σχεδιάζεται η «αξιοποίηση» της περιοχής αυτής με την παραχώρηση εκτεταμένων 
εκτάσεων του χώρου του πρώην αεροδρομίου (αλλά και της παραλιακής ζώνης του 
Αγίου Κοσμά) σε ιδιώτες, για την δημιουργία τουριστικών και εμπορικών 
εγκαταστάσεων και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο 
υποτίθεται ότι θα εξασφαλιστούν έσοδα για το ελληνικό δημόσιο, από τα οποία 
υποτίθεται ότι θα ωφεληθούμε όλοι. Ακόμη, υποτίθεται ότι μέρος των εσόδων θα 
διατεθεί για την αναβάθμιση υποβαθμισμένων οικιστικά περιοχών σε άλλες περιοχές 
της Αττικής.    

Ωστόσο, μετά από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, μετά τις τόσες υποσχέσεις 
και τα παχιά λόγια από κυβερνητικούς και επιχειρηματικούς παράγοντες, μετά από 
τόσες διαψεύσεις, δεν μπορεί να υπάρχουν άλλες αυταπάτες.  

Ο  χώρος  του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού που παρέμεινε αδόμητος δεν πρέπει 
να παραχωρηθεί σε ιδιώτες, δεν πρέπει να δομηθεί, αλλά να μετατραπεί σε 
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Μητροπολιτικό Πάρκο υψηλού πράσινου, για τις ανάγκες των εκατομμυρίων 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.  

Αυτό που θα μπορούσε όμως να διερευνηθεί, είναι η ουσιαστική αξιοποίηση κάποιων 
υφιστάμενων και άχρηστων σήμερα κτιρίων και του χώρου που τα περιβάλλει, ώστε 
να λειτουργήσουν ως  «αστικός αγρός» παραγωγής κυρίως λαχανικών, αρωματικών 
φυτών, αλλά και δενδροκομικών καλλιεργειών. 
Εκτιμάται ότι ένας τέτοιος «αστικός αγρός» στο χώρο του πρώην Αεροδρομίου 
Ελληνικού, την ευθύνη της διαχείρισης του οποίου θα έχει ο νέος Δήμος Ελληνικού 
– Αργυρούπολης, σε συνεργασία με άλλους ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής, μπορεί να 
δώσει την δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 
ζητήματα παραγωγής, μεταποίησης και διακίνησης αγροτικών προϊόντων διατροφής, 
κυρίως λαχανικών. Έτσι, μπορεί να εξασφαλιστεί ένα μέρος των αναγκών των 
κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με την παροχή φτηνότερων τροφίμων και 
παράλληλα να προκύψουν  θέσεις εργασίας για άνεργους κατοίκους. Ακόμη, μπορεί 
να συμβάλλει σε ζητήματα ανακύκλωσης-κομποστοποίησης, βιολογικής 
καλλιέργειας, εξοικονόμησης ενέργειας, μεταφορών, αλλά και στην ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας στην πόλη. 

Είναι προφανές, η όλη πρόταση  χρήζει ειδικότερης διερεύνησης, μέσω μιας 
οικονομικοτεχνικής μελέτης. Πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν τα επίπεδα της αέριας 
ρύπανσης στην περιοχή και η ενδεχόμενη ρύπανση του εδάφους, ιδιαίτερα τα 
απόβλητα του αεροδρομίου. Ωστόσο, η ύπαρξη κάποιων δεδομένων στο χώρο του 
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, όπως τα εγκαταλειμμένα τολλ από τις πρώην 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις τα οποία θα μπορούσαν άμεσα να λάβουν διαφορετικές 
χρήσεις και να  μετατραπούν σε θερμοκήπια ή να στεγάσουν άλλες εγκαταστάσεις 
του «αστικού αγρού», με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, δίνουν την 
δυνατότητα να πιστεύουμε ότι είναι εφικτή μια τέτοια πρόταση.  

Άλλωστε η εμπειρία που υπάρχει από άλλες χώρες, όπου έχουν δημιουργηθεί ακόμη 
και πολυόροφες «κάθετες φάρμες» στον αστικό χώρο, με ελάχιστη χρήση εδάφους, 
μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι και να ελπίζουμε ότι ο Δήμος Ελληνικού – 
Αργυρούπολης μπορεί να είναι πρωτοπόρος στη χώρα μας στην δημιουργία ενός 
«αυτοδιαχειριζόμενου αστικού αγρού», ο οποίος μπορεί να συμβάλει στην 
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία της περιοχής, αλλά και 
να αποτελέσει χώρο κοινωνικής συνάντησης και δράσης. 

Ακόμη, αξίζει να διερευνηθεί η παραπάνω πρόταση, σε συνδυασμό  με την πολλαπλή 
στήριξη που μπορεί να παρέχει ο Δήμος Αργυρούπολης – Ελληνικού σε  κατοίκους 
της  περιοχής, ώστε να καλλιεργούν οι ίδιοι λαχανικά προς ιδίαν κατανάλωση, τόσο 
στα προκήπια και στις αυλές των σπιτιών τους, όσο ενδεχομένως  στις ταράτσες κλπ. 

 

Επίλογος 

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες και στα ακόμη δυσκολότερα χρόνια που 
έρχονται, πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες στον αστικό χώρο που να απαντάνε στις 
ανάγκες στέγασης, περίθαλψης, διατροφής κάποιων πληθυσμιακών ομάδων που 
αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα επιβίωσης. Ήδη υπάρχουν και λειτουργούν 
συσσίτια, συλλογικές κουζίνες, καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, δημοτικά παντοπωλεία, 
ιατρεία παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κλπ. 

Καιρός είναι να δοκιμάσουμε στην πράξη και να λειτουργήσουμε 
«αυτοδιαχειριζόμενους αστικούς αγρούς», οριζόντιους ή κάθετους, σε υφιστάμενα 
παλιά ή νέα κτίρια. Kαι οι ΟΤΑ, καθώς και κάποιες συλλογικότητες κατοίκων, 
μπορούν να αναλάβουν σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. 
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2.7. Επισκόπηση οικονομοτεχνικών στοιχείων και μελετών αξιολόγησης 
οικονομικής βιωσιμότητας 

2.7.1. Οικονομοτεχνικά δεδομένα του διαγωνισμού και της πρότασης 
ΥΠΕΧΩΔΕ 2003-2007 και συγκρίσεις με δεδομένα στην Ελλάδα και την ΕΕ 

Κόστος κατασκευής  

Τον Δεκέμβριο του 2003, προκηρύχθηκε ο Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, σε 
συνεργασία με τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) για τον σχεδιασμό του χώρου. 
Στον διαγωνισμό κατατέθηκαν 159 προτάσεις, εκ των οποίων βραβεύτηκαν τρεις και 
έτυχαν διάκρισης άλλες έξι.  

Το πρώτο βραβείο έλαβε η πρόταση ομάδας συνεργαζόμενων γραφείων από το 
Παρίσι και τη Νέα Υόρκη:  DZO Architecture (Elena Fernandez – David Serero / New 
York, Arnaud Descombes – Antoine Regnault / Paris, Philippe Coignet (Landscape 
Architect), Ryosuke Shimoda και Erwin Redl (Artist). 

Οι οικονομικές παράμετροι του έργου τις οποίες όφειλαν να λάβουν υποχρεωτικά υπ’ 
όψιν τους οι διαγωνιζόμενοι, με βάση τη δημόσια προκήρυξη, βασίζονταν στην ιδέα 
της ανταποδοτικότητας του χώρου υπό τη νέα του μορφή. Ζητείτο, ένα σημαντικό 
μέρος των εσόδων του πάρκου να ικανοποιεί ανάγκες πέραν της κατασκευής και 
λειτουργίας του. Ειδικότερα, το κόστος δημιουργίας του πάρκου υπολογιζόταν στα 
τετρακόσια εκ. € (400.000.000 €), ενώ τα εκτιμώμενα έσοδα από την πολεοδομική 
ανάπτυξη του Ελληνικού ζητείτο να υπερβαίνουν το εκτιμώμενο κόστος κατασκευής 
και συντήρησης του πάρκου κατά τουλάχιστον τριακόσια εκ. € (300.000.000 €) . 
Τμήμα αυτού του κεφαλαίου θα εξυπηρετούσε τα αντισταθμιστικά οφέλη που 
προέβλεπε ο Ν. 2338/1995 για την περιοχή των Μεσογείων, τα οποία σχετίζονταν με 
τη μεταφορά και τις επιπτώσεις του αεροδρομίου στα Μεσόγεια. 

Ο υπολογισμός των ελάχιστου και μέγιστου κόστους του έργου βασίστηκε σε 
ενδεικτικό προϋπολογισμό ο οποίος συμπεριλαμβανόταν στον επίσημο φάκελο της 
προκήρυξης του διαγωνισμού.  

Στους διαγωνιζομένους δόθηκαν ως δεδομένες, επιβαρύνσεις από την αποξήλωση 
του συνόλου των σκληρών επιφανειών (5,1 εκ. €), από την  καθαίρεση της 
πλειοψηφίας των υφιστάμενων κτιρίων (20 εκ. €) και από το κόστος αποστράγγισης 
– αποχέτευσης ομβρίων υδάτων (26 εκ. €).  

Δηλαδή για το έργο οριζόταν ένα ελάχιστο κόστος εκκίνησης 51,1 εκατ. € 
και ένα υποχρεωτικό ανταποδοτικό τέλος 300 εκ. €. Επομένως, με αυτά τα 
δύο κονδύλια, το έργο επιβαρυνόταν με ένα αρχικό κόστος 351.000.000 € 
κατά την εκκίνησή του. 

Η εκτίμηση του κόστους έργων πρασίνου και κτιριακών έργων, βασίστηκε αρχικά σε 
ένα συνοπτικό πίνακα-τιμολόγιο ο οποίος περιελήφθη επίσης στο φάκελο του 
διαγωνισμού. Στα οικονομικά μεγέθη του πίνακα, με βάση τον οποίο καθοριζόταν το 
κόστος, εντοπίζονται τιμές οι οποίες είναι υπερπολλαπλάσιες και των τιμών Δημοσίου 
όπως και των τιμών της αγοράς. Αντιθέτως, το τιμολόγιο των κτιριακών έργων του 
πίνακα ανταποκρίνεται στις τιμές Δημοσίου και τις τιμές αγοράς.  

Οι τιμές του πίνακα σύμφωνα με την προκήρυξη,  

[…] είναι ενδεικτικές του μέσου μοναδιαίου κόστους των βασικών κατηγοριών 
εργασιών, όπως έχουν διαμορφωθεί από τον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο για 
παρόμοιας φύσης έργα, προσαρμοσμένες σε τιμές 2003. Τα κόστη των εργασιών 
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φύτευσης και των ειδικών κατασκευών δίδονται σε διαστήματα τιμών και οι 
διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενδιάμεσες τιμές με βάση την 
πρότασή τους και την τεχνογνωσία τους.109

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η προμήθεια κωνοφόρων υπολογίστηκε με τιμή 400-
2.300 € ανά δένδρο. Οι πραγματικές επίσημες τιμές - σε τιμές 2009 - κυμαίνονται 
από 3 €  έως το μέγιστο 280 € για 70 είδη δένδρων, 8 κατηγοριών ωρίμανσης, 
ύψους κ.α., συμπεριλαμβανομένων των κωνοφόρων. Το κόστος φύτευσης χωρίς την 
εκσκαφή και την προσθήκη κηπευτικού χώματος υπολογίστηκε στα 37 € ανά δένδρο 
ενώ το πραγματικό κόστος συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης λάκκου και της 
προμήθειας κηπευτικού χώματος σύμφωνα με τα τιμολόγια έργων πρασίνου για 
μεγάλη κλίμακα ανέρχεται σε 10 € ανά δένδρο. Οι τιμές 2010 είναι κατά 14,95% 
υψηλότερες του 2009 για το φυτικό υλικό και κατά 11,38% για τα έργα πρασίνου.  

 

Μία συμβατική κατασκευή έργων πρασίνου με φυτεύσεις, όπως προκύπτει από τα 
εγκεκριμένα τιμολόγια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων δίνουν 
κόστος ανά στρέμμα πρασίνου 8.300 € για το σύνολο των εργασιών και των 
προμηθειών που απαιτούνται για φύτευση 110 δένδρων ύψους 1,5-2 
μέτρων και 100 θάμνων.  

Οι τιμές σε έργα πρασίνου και αστικών διαμορφώσεων, εκθεσιακών 
περίπτερων και αναπλάσεων για το πρώην Tempelhof Airport του Βερολίνου 
ανέρχονται σε 16.000 €/στρέμμα όπως ανακοινώθηκαν στις 8 Μαΐου 2010 
(συνολικός προϋπολογισμός 60.000.000 € για 3.800 στρέμματα)  

Οι αντίστοιχες πολύ πιο ήπιες επεμβάσεις στο Maurice Rose Airfield της 
Φραγκφούρτης, οι οποίες τιμήθηκαν με το Βραβείο Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
της Γερμανίας το 2005, κοστίζουν 4.500 €/στρέμμα. 

Αντίθετα στην περίπτωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, 
σχεδιάστηκε το 2007 ένα έργο με κόστος περίπου 76.000 €/στρέμμα χωρίς 
σε αυτό να περιλαμβάνονται τα κτιριακά και τα οδικά έργα.  

Αυτό το κόστος ανά στρέμμα είναι 4,75 φορές πιο ακριβό από το κόστος για 
τη δημιουργία του Tempelhof, 9,16 φορές πιο ακριβά από το κόστος που 
δίνει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, (ή 6,19 αν προστεθούν και 
επιβαρύνσεις εργασιών και φόρων), και 16,89 φορές πιο ακριβά από το 
κόστος για τη δημιουργία του Maurice Rose Airfield.  

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα το κόστος της υπογειοποίησης της λεωφόρου 
Ποσειδώνος, ένα κομβικό έργο σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν 
περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό, καθώς θεωρείτο έργο το οποίο θα 
αναλάμβανε ο ιδιωτικός τομέας. Ο ίδιος στόχος υπήρχε και για τον κύριο όγκο των 
κτιριακών έργων.  

Είναι επομένως αντιληπτό ότι πέραν του συνόλου των 700.000.000 € για τη 
διαμόρφωση του πάρκου και τα ανταποδοτικά ποσά που προέβλεπε η προκήρυξη, 
για την υλοποίηση του έργου, προϋποτίθετο η εύρεση μέσω του ιδιωτικού τομέα, 
άλλου ενός απροσδιόριστου κονδυλίου το οποίο δεν περιγράφηκε στις μελέτες ως 

                                                 
 
109 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Union I nternationale d es A rchitectes. (2003). Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ.  
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προς το ύψος του, την κατανομή του, ή το χρονοδιάγραμμα διάθεσής του και 
υλοποίησης των σχετικών έργων. Αυτό θα κάλυπτε την κατασκευή των οδικών και 
των κτιριακών έργων. Εκτιμάται δε, με βάση τα γνωστά μεγέθη των προτεινόμενων 
έργων οδοποιίας και κτιρίων, ότι θα ανερχόταν σε μεγέθη διπλάσια έως τριπλάσια 
του αρχικού ποσού.  

Από την έρευνα προκύπτει ότι το σενάριο του 2007 για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού αποτελούσε ένα πολύ ακριβό έργο. Οι τιμές υπολογισμού 
διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων προσδιορίζονταν σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε μεγέθη έως και κατά 16 φορές 
υψηλότερων των πραγματικών τιμών έργων πρασίνου στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Το δε κόστος του υπόλοιπου έργου κτιριακών εγκαταστάσεων και 
οδικών έργων δεν περιγράφηκε καθόλου.  

Το υπέρογκο κόστος του έργου χρησιμοποιήθηκε ως κύριο επιχείρημα προς την 
κοινή γνώμη, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την 
επιστημονική κοινότητα κυρίως κατά τη διάρκεια του δημοσίου διαλόγου του 2007, 
για να τεκμηριωθεί η αδυναμία του Δημοσίου να υλοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.  

Στην πραγματικότητα, η παρούσα έρευνα, μελετώντας συστηματικά όλα τα μέχρι 
σήμερα διαθέσιμα υλικά μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, προϋπολογισμών, 
τεχνικών εκθέσεων κλπ. του έργου καταλήγει, ότι πουθενά μέχρι στιγμής δεν 
εντοπίζεται αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο, business plan, του έργου του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού το οποίο να κοστολογεί και στη συνέχεια να 
προγραμματίζει χρονικά το έργο με βάση οικονομοτεχνικά δεδομένα.  

Χωρίς να είναι δυνατόν, η παρούσα έρευνα, να υποκαταστήσει αυτή τη σοβαρή 
επιχειρησιακή έλλειψη, μία κατ’ αρχήν εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων 
αναφέρει ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:  

Με βάση τις πραγματικές τιμές των διαμορφώσεων πρασίνου, με ένα 
σενάριο πυκνότατης φύτευσης, τα υπάρχοντα χωμάτινα εδάφη του 
Ελληνικού, έκτασης 2.200 στρεμμάτων, είναι δυνατόν να καλυφθούν με 
240.000 δένδρα και 210.000 θάμνους, αντί των 40.000-60.000 δένδρων και 
θάμνων που προέβλεπε το σχέδιο 2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Ένα τέτοιο έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου θα προσαυξηθεί 
αναγκαστικά με γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) 18% και 
ΦΠΑ 23%, έχει κόστος διαμορφώσεων και φυτεύσεων 47.000.000 € σε 
τιμές 2010.  

Για το σύνολο της έκτασης των 6.263 στρεμμάτων το κόστος θα ήταν πολλαπλάσιο, 
αν σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί η αδικαιολόγητη σπατάλη κατεδάφισης του 
μεγαλύτερου τμήματος των κτιρίων και αποξήλωσης των παλαιών διαδρόμων 
προσγείωσης, αλλά και των νέων εκτεταμένων διαμορφώσεων του 2004, όπως 
προέβλεπε η μελέτη του 2007.  

Για να εκτιμηθεί ένα αρχικό κόστος του συνόλου των έργων πρασίνου προτείνεται 
ένα ήπιο σενάριο το οποίο: 

• Περιορίζει στο ελάχιστο στις κατεδαφίσεις, όχι μόνο για οικονομικούς 
αλλά και για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως και λόγω της 
ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας κάποιων από τα κτίρια, των 
τεχνικών μνημείων, και εν γένει του συνόλου του χώρου και του τοπίου.   
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• Απλώνει το πράσινο στο σύνολο του χώρου του πρώην αεροδρομίου 
(καθώς η περιοχή του Αγίου Κοσμά καλύπτεται ήδη από πυκνό πράσινο στο 
μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της).  

• Διατηρεί τις ολυμπιακές διαμορφώσεις των υπαιθρίων χώρων. 

• Διατηρεί τους διαδρόμους προσγείωσης, παρεμβαίνοντας σε αυτούς 
μόνο με τοπικές αποξηλώσεις, καταχώσεις με προϊόντα εκσκαφών και 
περιορισμένες σημειακές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις.  

• Οργανώνει τις απαραίτητες αστικές διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων 
στάσης και κίνησης (πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, καθιστικών) και εν 
γένει αστικού εξοπλισμού σε γραμμικές διατάξεις μήκους περίπου 5 έως 
7.000 μ. και σε περιορισμένα πλάτη έως 20 μ. 

Με βάση αυτό το σενάριο το οποίο αντιστοιχεί στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα 
τιμών και έργων πρασίνου το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει σε 
101.000.000 € σε τιμές 2010 συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων και 
οφέλους εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) 18% όπως και ΦΠΑ 23%. 

Συνοψίζοντας, εκτιμάται ότι η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου στο 
Ελληνικό είναι δυνατόν να προχωρήσει με ποσό εκκίνησης της τάξης των 
47.000.000 € αντί των 700.000.000 €, ποσού εκκίνησης του έως σήμερα 
προγραμματισμού, και να φθάσει στο ποσό των 101.000.000 € για το 
σύνολο της έκτασης.  

Η αναλυτική οικονομοτεχνική, φυτοτεχνική και αρχιτεκτονική μελέτη διαμορφώσεων 
θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε στάδια τον ακριβή προϋπολογισμό 
του έργου σε επίπεδο δημοπράτησής του.       

 

Κόστος συντήρησης και λειτουργίας 

Σε ό,τι αφορά το κόστος συντήρησης, και εδώ επαναλαμβάνεται το φαινόμενο της 
ατεκμηρίωτης αναφοράς σε λειτουργικά κόστη τα οποία δεν έχουν σχέση με τα 
πραγματικά ή επίσημα δεδομένα, ακόμη και όταν οι Γάλλοι μελετητές του 
ΟΡΣΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ παρέθεταν στοιχεία τα οποία προσέγγιζαν την ελληνική και διεθνή 
πραγματικότητα. 

Ένα επιπλέον ζήτημα το οποίο ετέθη από την εκφώνηση του διεθνούς διαγωνισμού 
του ΥΠΕΧΩΔΕ παρετέθη ως επιχείρημα για την τεκμηρίωση της ανάγκης 
πολεοδόμησης μεγάλου τμήματος του πάρκου. Το ζήτημα αυτό αφορούσε το 
εκτιμώμενο τότε λειτουργικό κόστος της συντήρησης, φροντίδας και φύλαξης του 
πρασίνου. Φαίνεται ότι ούτε για αυτό το ζήτημα λήφθηκαν υπ’ όψιν η ελληνική και 
ευρωπαϊκή εμπειρία. Για παράδειγμα, σε δελτίο τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη 
χρηματοδότηση του Μητροπολιτικού Πάρκου στις 8 Οκτωβρίου 2007 αναφέρεται:  

[...] το Πάρκο του Ελληνικού τελικά θα έχει συνολική επιφάνεια  5.900 
στρέμματα και θα είναι όχι μόνο το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης αλλά και 
ένα από τα μεγαλύτερα  στον κόσμο σε αστική περιοχή [...] Η Ε.Ε. θα μπορούσε 
να χρηματοδοτήσει μόνο μέρος της κατασκευής του Πάρκου, αλλά όχι και το 
κόστος συντήρησής του που είναι εξαιρετικά μεγάλο. Για την επιτυχία του 
Μητροπολιτικού Πάρκου, είναι κρίσιμη η εξασφάλιση της ομαλής 
συντήρησης και λειτουργίας του, το κόστος της οποίας μέχρι την πλήρη 
ωρίμανσή του (≈ 15 χρόνια), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, 
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ανέρχεται στο 40-50% του  κόστους κατασκευής. Κατά συνέπεια, εάν δεν 
προκρινόταν η λύση της αυτοχρηματοδότησης του Πάρκου, η συντήρηση θα 
έπρεπε επίσης να καλυφθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή από τον Έλληνα 
φορολογούμενο.  

Καλό είναι να αναλογιστούμε την κακή εμπειρία από την τύχη άλλων δημόσιων 
πάρκων, πολύ μικρότερων μάλιστα (όπως το Πεδίο του Άρεως) για να 
καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της συντήρησης.110

Έτσι, παρότι δε  δίνεται επίσημα συγκεκριμένη εκτίμηση για το κόστος συντήρησης, 
με βάση τα παραπάνω ποσοστά, είναι αναμενόμενο, δεδομένου ότι 
υπερτιμολογήθηκε το κόστος κατασκευής, να υπερτιμολογήθηκε και το κόστος 
συντήρησης.  

 

Το κόστος συντήρησης και φύλαξης του πάρκου, με βάση διεθνείς 
συγκρίσεις, έχει εκτιμηθεί από τους μελετητές του αεροδρομίου σε 3 € ανά 
μP

2
P  κατ’ έτος, δηλαδή σε ετήσιο κόστος 3.000 €/στρέμμαP110F

111
P (ή 3.900 

$/στρέμμα).P

   

Παρότι οι μελετητές καταλήγουν στο προτεινόμενο κόστος των 3.000 €/στρέμμα, 
στην Ελλάδα δημοσιεύεται συχνά συνοδευτικά με αυτή την εκτίμηση ως 
μέτρο σύγκρισης και ως αντεπιχείρημα για τη δημιουργία του 
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό, το υψηλό κόστος συντήρησης του 
Central Park της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα αναφέρεται ως κόστος συντήρησης 
μία τιμή 14.472 $/στρέμμαP111F

112
P ή 11.132 €/στρέμμα.P112F

113
P Από τα επίσημα στοιχεία του 

ίδιου του πάρκου προκύπτουν διαφορετικά μεγέθη που κατεβάζουν το κόστος στο 
ήμισυ. Το Central Park έχει έκταση 3.411 στρεμμάτων. O ετήσιος προϋπολογισμός 
του ανέρχεται σε 25 εκ. $ ή 19.231 εκ. € στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 
λειτουργίες όπως ζωολογικός κήπος, θέατρο, εστιατόρια κ.α. Το ετήσιο κόστος 
λειτουργίας του ανέρχεται σε 7.329 $/στρέμμα ή 5.638 €/στρέμμα.P113F

114
P  

Ούτως ή άλλως το Central Park της Νέας Υόρκης δεν είναι το συγκρίσιμο 
παράδειγμα για να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με τα μητροπολιτικά πάρκα 
                                                 
 
110 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 
(2007, 8 Οκτωβρίου). Ανακοίνωση τύπου: Για τη χρηματοδότηση του Πάρκου του Ελληνικού. Αθήνα: 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.  
www.minenv.gr/download/2007-10-08.parko.ellinikou.doc   
111 Βλ. σχετικά κεφ. 2.7.2 και Πολλάλης Σπ. & Συνεργάτες. (2008, 6 Ιουνίου). Αξιολόγηση πρότασης 
αεροδρομίου Ελληνικού: Αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την 
ανάπτυξη του Πρώην αεροδρομίου Ελληνικού. Αθήνα: Σπύρος Ν. Πολλάλης και Συνεργάτες & ΚΕΔ. 
Πολλάλης Σπ. & Συνεργάτες. (2008, 20 Ιουνίου). Αξιολόγηση πολεοδομικής πρότασης για την ανάπτυξη 
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και παρουσίαση νέων προτάσεων. Αθήνα: Σπύρος Ν. Πολλάλης & 
Συνεργάτες & ΚΕΔ. Βλ. και Κανέλλης, Β. (2010, 31 Μαΐου). Πώς θα αξιοποιηθούν τα 5.800 στρέμματα 
στο Ελληνικό. Ημερησία. http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=13816&subid=2&pubid=32431148#. 
Στεργίου, Λ. (2010, 19 Σεπτεμβρίου).  Στο έλεος ΟΤΑ - Κράτους ακίνητα δισ. ευρώ: Γραφειοκρατεία και 
μάχη εξουσίας μεταξύ τοπικών φορέων και κεντρικής διοίκησης ρημάζουν δημόσιες εκτάσεις «φιλέτα». 
Καθημερινή. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_19/09/2010_415531. Στεργίου, 
Λ. (2010, 26 Δεκεμβρίου). Το σχέδιο για την...αξιοποίηση του «θησαυρού»: Η εισήγηση προς την 
κυβέρνηση και η λίστα με τα «φιλέτα» της ΚΕΔ για έσοδα 3-5 δισ. ευρώ έως το 2013. Καθημερινή. 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_26/12/2010_426720 
112 Ο.π.  
113 Οι μετατροπές υπολογίστηκαν με ισοτιμία  € 1 = 1,3 USD, τιμή που προσεγγίζει τόσο τις τιμές του 
Δεκεμβρίου 2010, όσο και του μέσου όρου του 2010. Κατά τη διάρκεια του 2010 ο μέσος όρος είναι 
1,3258, το ελάχιστο 1,1942 (8 Ιουνίου 2010) και το μέγιστο 1,4563 (13 Ιανουαρίου του 2010). 
European Central Bank. (2010). Euro foreign exchange reference rates: Euro exchange rate: US dollar 
USD. Frankfurt am Main: ECB.  
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-usd.en.html        
114 Central Park Conservancy. (2010). Central Park, the official website: About the Central Park 
Conservancy. New York, NY: Central Park Conservancy. http://www.centralparknyc.org/about/ 
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της Αθήνας. Το ηλικίας 150 ετών πάρκο, στην πιο κεντρική και εν μέρει ακριβότερη 
περιοχή της Νέας Υόρκης δέχεται 25 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο, έχει από τις 
δραστηριότητες του ως πάρκο αμιγούς υψηλού πρασίνου (ζωολογικός κήπος, 
εστιατόριο, θέατρο) τζίρο 395 εκ. $ ή 303.846.154 εκ. €, υπολογίζεται δε ότι 
εξασφαλίζει στην πόλη 3.870 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης. Η επίδραση 
του στην αγορά γης των όμορων περιοχών της Νέας Υόρκης υπολογίζεται σε 16,7 
δισ. $ ή 1,3 δισ. €.115

Ωστόσο, στο βαθμό που δίνεται η ανάλογη προσοχή στις διάφορες παραδοχές, οι 
διεθνείς συγκρίσεις παρέχουν ένα μέτρο για την εκτίμηση του κόστους λειτουργίας 
του Μητροπολιτικού Πάρκου. Από σύγκριση μεγεθών που προέρχονται από 
διαφορετικές μελέτες και επίσημα οικονομικά στοιχεία, προκύπτει ότι το κόστος 
συντήρησης και ασφάλειας των πάρκων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κυμαίνεται 
ανάμεσα στα 1.600 και 5.700 € ανά στρέμμα, ανάλογα με το μέγεθος του πάρκου, 
την πόλη και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της λειτουργίας του (Πίνακας 9).  

 

 

Πάρκο 

Ετήσιο κόστος λειτουργίας ανά στρέμμα  

(αναγωγή σε €) 

Huston Memorial Park, Huston USA 1.638 € 

Hampstead Heath, London UK 1.900 € 

Royal Parks, London UK  2.100 € 

Rosenstein Park, Stuttgard, Germany 2.650 € 

Dallas Trinity River, USA 5.236 € 

Boston Commons, Boston USA 5,257 € 

Central Park, NY USA* 5.638 €   

 
Πίνακας 9. Κόστος λειτουργίας πάρκων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ (αναγωγή σε €, με ισοτιμία €1 = 1,3 
USD, τιμή που προσεγγίζει τόσο τις τιμές του Δεκεμβρίου 2010, όσο και του μέσου όρου του 2010). 
Πηγές: UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks (2007, August 9), O’ Ne ill, H. & 
Associates (2009, May), Central Park Conservancy (2010). 
 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Huston Memorial Park, έκτασης 2.023 
στρεμμάτων με ετήσιο κόστος συντήρησης και ασφάλειας 2.129 $/στρέμμα ή 1.638 
€/στρέμμα. Το Dallas Trinity River, που είναι αντίστοιχης έκτασης, έχει ετήσιο 
κόστος 6.807 $/ στρέμμα ή 5.236 €/στρέμμα, ενώ το Boston Commons, έκτασης 
344 στρεμμάτων, έχει ετήσιο κόστος 6.834 $/στρέμμα ή 5.257 €/στρέμμα. 

Το πάρκο στο κέντρο της Στουτγάρδης, που είναι παράδειγμα αστικού πάρκου, 
έκτασης 640 στρεμμάτων με προσωπικό 20 ατόμων, είχε το 2006 προϋπολογισμό 
1.700.000 € που αναλογεί σε  2.650 €/στρέμμα κατ’ έτος.   

Το Hampstead Heath, ένα πάρκο-δάσος έκτασης 3.650 στρεμμάτων στο κέντρο του 
Λονδίνου, το οποίο περιλαμβάνει λίμνες κολύμβησης, ήπιες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές και εκατοντάδες χιλιάδες δένδρα, έχει ετήσιο 
προϋπολογισμό λειτουργίας και συντήρησης 5,1 εκ. βρετανικές λίρες ή 6,5 εκ. €. Το 

                                                 
 
115 O’ Neill, H. & Associates. (2009, May). Valuing Central Park’s contributions to New York City’s 
economy (p. 9). New York, NY: Appleseed.  
http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf.  
Ο μέσος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25 εκ $ ή 5.638 €/στρέμμα. Το 2007 με εκτεταμένα έργα 
συντήρησης το κόστος ανήλθε σε 11.052 $ ή 8.502 €/στρέμμα. Ανάλογα υψηλά ήταν ο προϋπολογισμός 
το 1997 όταν αναπλάστηκε τμήμα 550 στρεμμάτων με κόστος 18,2 εκ. $ ή 14 εκ. €. (p. 8). 

http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf�
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ποσόν αυτό αντιστοιχεί σε μέση τιμή συντήρησης και λειτουργίας 1.900 
€/στρέμμα κατ’ έτος.  

Από την πιο πάνω ανάλυση της διεθνούς κατάστασης προκύπτει ένα μέσο κόστος 
λειτουργίας μητροπολιτικών πάρκων περί τα 2.700 €/στρέμμα. Το κόστος αυτό στην 
Ευρώπη τείνει στα 2.000 €/στρέμμα ενώ σε περιπτώσεις πάρκων με πολλές αστικές 
λειτουργίες στις ΗΠΑ τείνει στα 5.500 €/στρέμμα.  

Εξ’ αυτών προκύπτει κάτι προφανές αλλά όχι αυτονόητο μέχρι σήμερα στη δημόσια 
συζήτηση για το Ελληνικό:  

α) Το κόστος λειτουργίας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ενσωματωμένες αστικές 
λειτουργίες πέραν του πρασίνου και τον προγραμματισμό τους. Ένα πάρκο με 
πολλές αστικές λειτουργίες οι οποίες ανεβάζουν την ανταποδοτικότητα του 
(θεματικό πάρκο, πάρκο αναψυχής, ζωολογικός κήπος, παγοδρόμιο, χώροι 
πολιτισμού κλπ) και τα έσοδα του, έχει και αυξημένο κόστος λειτουργίας.  

β) Όπως αποδεικνύουν η επισκεψιμότητα, τα αποτελέσματα από ερωτηματολόγια σε 
επισκέπτες, τα πολυάριθμα βραβεία, η κατάσταση συντήρησης και οι υψηλής 
ποιότητας και ποικίλες δραστηριότητες και υπηρεσίες, το χαμηλότερο συγκριτικά 
κόστος των 2.000-2.500 €/στρέμμα μπορεί να εξασφαλίσει τη λειτουργία και 
συντήρηση ενός εξαιρετικά υψηλής ποιότητας πάρκου.   

Για παράδειγμα, ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα ετήσια έσοδα – έξοδα των 
πολυβραβευμένων Royal Parks στο Λονδίνο, συνολικής έκτασης 20.230 στρεμμάτων 
(Εικ. 27), για την περίοδο 2005 – 2009, με βάση τα επίσημα στοιχεία που 
κατατίθενται και παρουσιάζονται ετησίως στη Βουλή των Κοινοτήτων116, με αναγωγή 
σε €.117

                                                 
 
116 UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2005, 20 J uly). The Royal Parks annual 
report and accounts 2004-2005: A day in the parks [House paper No. 179326 07/05, presented to the 
House of Commons]. UK: The Stationery Office, Crown.  

 Για να δοθεί μια τάξη μεγέθους, ο Πίνακας 11 περιλαμβάνει υπολογισμό των 
ίδιων τιμών ανά στρέμμα.   

http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm.  
UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2006, 19 July). The Royal Parks annual 
report and accounts 2005-2006 [House paper No 186315 07-06, presented to the House of Commons]. 
UK: The Stationery Office, Crown.  
 http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm.  
UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2007, August 9). The Royal Parks annual 
report and accounts 2006-2007 [House paper No. 0925 Session 2006 -07, p resented t o t he House o f 
Commons]. UK: The Stationery Office, Crown. 
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0607/hc09/0925/0925.asp & 
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm.  
UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2008, 30 July). The Royal Parks annual 
report and accounts 2007-2008: My park is [House paper No. 0653 Session 2007-08, presented to the 
House of Commons]. UK: The Stationery Office, Crown. 
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0708/hc06/0653/0653.asp &  
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm.  
UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2009, 24 July). The Royal Parks annual 
report and accounts 2008-2009 [House paper No. 0821 Session 2008 -09, p resented t o t he House of 
Commons]. UK: The Stationery Office, Crown. 
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0809/hc08/0821/0821.asp & 
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm.  
UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2010, 3 August). The Royal Parks annual 
report and accounts 2009-2010: One year, eight unique parks [House paper No. 0246 Session 2010-11, 
presented to the House of Commons]. UK: The Stationery Office, Crown. 
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1011/hc02/0246/0246.asp &  
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm 
117 Οι μετατροπές υπολογίστηκαν με ισοτιμία  €1 = GBP 0,7829 για τα έτη 2007-2010, τιμή που αποτελεί 
το μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Καθώς την τελευταία πενταετία σημειώθηκαν μεγάλες 
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Εικ. 27. Royal Parks, Λονδίνο. Πηγή: UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2010, 3 
August). The Royal Parks annual report and accounts 2009-2010: One year, eight unique parks [House 
paper N o. 0246 S ession 2010 -11, p resented t o t he H ouse of  C ommons] (p. 3 ). U K: T he S tationery 
Office, Crown.  
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc1011/hc02/0246/0246.asp &  
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm 

Ο μέσος όρος των συνολικών ετήσιων εξόδων ήταν περίπου 42,5 εκ. € (33,25 εκ. 
₤). Από την αναγωγή του σε στρέμματα προκύπτει μέσος όρος συνολικών ετησίων 
εξόδων 2.099 €/στρέμμα (εκ των οποίων τα 1.887 €/στρέμμα προέρχονται από 
έξοδα για τα προγράμματα και το προσωπικό). Τα καθαρά έξοδα ανήλθαν κατά μέσο 
όρο σε 30,8 εκ. €  (24,1 εκ. ₤). Από την αναγωγή σε στρέμματα, προκύπτει μέσος 
όρος καθαρών ετησίων εξόδων 1,521 €/στρέμμα.  

                                                                                                                                               
 
διακυμάνσεις, το ελάχιστο ήταν ₤0,65485 (22 Ιανουαρίου 2007) και το μέγιστο ₤0,97855 (29 Δεκεμβρίου 
2008).  Ο μέσος όρος του 2010 είναι ₤0,85769, ενώ της διετίας 2009-2010 ₤0,87405. Έτσι, αν 
υπολογιζόταν το κόστος με τις ισοτιμίες του 2007 και 2008, το κόστος θα ήταν υψηλότερο, ενώ με τις 
ισοτιμίες του 2009 και 2010, θα ήταν χαμηλότερο. European Central Bank. (2010). Euro foreign 
exchange reference rates: Euro exchange rate: Pound sterling GBP. Frankfurt am Main: ECB. 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html 
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http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm�
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/eurofxref-graph-gbp.en.html�
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Continuing 
operations 
expenditure 
(million €) 

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Total Average 
 

Staff costs*  
 

5,82 5,23 5,50 8,05 8,25 32,85 6,57 

Depreciation 3,29 2,95 2,45 2,18 1,76 12,63 2,53 

Cost of capital  
& other  
notional charges  

1,82 1,97 1,81 1,72 1,59 8,91 1,78 

Program costs 34,05 30,37 26,79 34,72 32,04 157,97 31,59 

Total 
expenditure  

44,99 40,52 36,55 46,68 43,63 212,36 42,47 

Exceptional item 0,00 0,38 0,51 3,32 0,00 4,21 0,84 
Gross 
expenditure 

44,99 40,90 37,06 50,00 43,63 216,57 43,31 

Less Income 16,62 14,08 11,99 10,42 9,57 62,68 12,54 

Net  
expenditure**  

28,37 26,81 25,07 39,58 34,05 153,89 30,78 

 
Πίνακας 10. Ετήσια έσοδα-έξοδα των Royal Parks, Λονδίνο, 2005-2009, 20.230 στρέμματα   
(αναγωγή σε εκ. €, με μέσο όρο ισοτιμίας 2005-2010, € 1 = GBP 0,7829).  
*: Staff costs: wages & salaries, social security, pension & retirement costs. 
**: Net expenditure: representing the net departmental cost of the Royal Parks. 
Πηγή: Royal Parks (2004-2005), p. 49, (2005-2006), p. 35, (2006-2007), p. 31, (2007-2008), p. 34, 
(2008-2009), p. 36. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  
 
 
Continuing 
operations 
expenditure 
(€ / στρέμμα) 

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Total Average 
 

Staff costs*  
 

288 258 272 398 408 1.624 325 

Depreciation 163 146 121 108 87 624 125 

Cost of capital  
& other  
notional charges  

90 97 89 85 78 441 88 

Program costs 1.683 1.501 1.324 1.716 1.584 7.809 1.562 

Total 
expenditure  

2.224 2.003 1.807 2.307 2.157 10.497 2.099 

Exceptional item 0 19 25 164 0 208 42 

Gross 
expenditure 

2.224 2.022 1.832 2.472 2.157 10.706 2.141 

Less Income 822 696 593 515 473 3.098 620 

Net  
expenditure**  

1.403 1.325 1.239 1.957 1.683 7.607 1.521 

 
Πίνακας 11. Ετήσια έσοδα-έξοδα των Royal Parks, Λονδίνο, 2005-2009, 20.230 στρέμματα   
(αναγωγή σε €/στρέμμα, με τον μέσο όρο ισοτιμίας 2005-2010, € 1 = GBP 0,7829).  
*: Staff costs: wages & salaries, social security, pension & retirement costs. 
**: Net expenditure: representing the net departmental cost of the Royal Parks. 
Πηγή: Royal Parks (2004-2005), p. 49, (2005-2006), p. 35, (2006-2007), p. 31, (2007-2008), p. 34, 
(2008-2009), p. 36. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  

Την πενταετία 2005-2009, το κόστος προγραμμάτων λειτουργίας και συντήρησης 
αποτέλεσε κατά μέσο όρο το 74% των συνολικών εξόδων. Ο Πίνακας 12 
παρουσιάζει την ανάλυση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης ανά έτος.  Οι 
μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού αποτέλεσαν το 15%, η υποτίμηση το 
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6% και το κόστος κεφαλαίου κ.α. το 4% των συνολικών εξόδων κατά μέσο όρο. Τα 
έσοδα αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 30% των συνολικών εξόδων.  

 

Program 
costs 

2008-
2009 

2007-
2008 

2006-
2007 

2005-
2006 

2004-
2005 

Total Average 
(05-09) 

Percent 
(05-09) 

Grounds 
maintenance 

8,69 9,10 8,21 8,64 8,30 42,93 8,59 27,17% 

Works 
maintenance 

8,43 8,12 8,42 10,02 9,67 44,67 8,93 28,28 

Landscape 
development 

2,65 1,31 0,77 - - 4,73 0,95 2,99 

Programme 
Management 

1,95 1,19 - - - 3,14 0,63 1,99 

Nursery 1,53 1,46 1,41 1,30 1,30 7,00 1,40 4,43 
Fixed asset 
impairment 

1,48 - - - - 1,48 0,30 0,94 

Utilities 1,24 0,75 0,88 0,87 0,72 4,45 0,89 2,82 
Cleaning 
contracts 

1,14 1,17 1,12 1,28 1,18 5,89 1,18 3,73 

Service 
contracts 

1,10 1,13 1,03 0,42 0,90 4,58 0,92 2,90 

Consultancies 0,99 1,13 1,13 0,77 0,81 4,83 0,97 3,05 
Agency staff 0,65 0,54 - - - 1,19 0,24 0,76 
Trees 0,40 0,61 0,52 0,54 0,40 2,46 0,49 1,55 
Marketing & 
communica-
tions 

0,38 0,45 - - - 0,82 0,16 0,52 

IT equipment 
& 
consumables 

0,37 0,28 0,15 - - 0,80 0,16 0,51 

Furniture & 
equipment 

0,33 0,48 0,15 - - 0,96 0,19 0,61 

Telecom-
munications 

0,28 0,32 0,20 0,25 0,22 1,27 0,25 0,81 

Entairtain-
ment & 
licenses / 
event costs 

0,27 0,17 0,21 0,20 0,16 1,01 0,20 0,64 

Horticulture 0,23 0,21 0,13 - - 0,57 0,11 0,36 
Rentals and 
operating 
lease / 
vehicle hire 

0,21 0,20 0,20 0,27 0,30 1,19 0,24 0,75 

Training 0,19 0,11 0,13 0,05 0,08 0,56 0,11 0,36 
Loss/(profit) 
on disposal 

0,12 0,36 0,01 - - 0,49 0,10 0,31 

Animal feed 
& welfare 

0,11 0,11 0,08 - - 0,30 0,06 0,19 

Metropolitan 
Police Service 

- - - 8,13 6,44 14,57 2,91 9,22 

Other 
program 
costs 

1,32 1,18 2,04 1,96 1,56 8,06 1,61 5,10 

Total 34,05 30,37 26,79 34,72 32,04 157,97 31,59 100% 
 
Πίνακας 12. Ανάλυση ετήσιο κόστους προγραμμάτων των Royal Parks, Λονδίνο, 2005-2009, 20.230 
στρέμματα (αναγωγή σε εκ. €, με τον μέσο όρο ισοτιμίας 2005-2010, € 1 = GBP 0,7829). Πηγή: Royal 
Parks (2004-2005), p. 55, (2005-2006), p. 41, (2006-2007), p. 37, (2007-2008), p. 39, (2008-2009), 
p. 42. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι οι τιμές λειτουργίας ανάλογων χώρων στην Ελλάδα είναι 
φαινομενικά μικρότερες. Αυτό συμβαίνει διότι δεν διατίθενται κονδύλια για τακτικά 
έργα βελτιώσεων τα οποία είναι απαραίτητα στη λειτουργία των πάρκων.  

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» έχει λειτουργικό 
κόστος στο οποίο περιλαμβάνεται η φύλαξη, ο φορέας λειτουργίας, η εποχιακή 
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συντήρηση και τα έξοδα ύδρευσης, φωτισμού, καθαριότητας, το οποίο ανέρχεται σε 
500.000 € ανά έτος, για έκταση 1.000 στρεμμάτων. Η τιμή διαμορφώνεται στα 
500 €/στρέμμα. Αν σε αυτά συμπληρωθούν και τα απαραίτητα έργα 
βελτιώσεων, συντήρησης κ.α., οι τιμές λειτουργίας του πάρκου, θα 
προσέγγιζαν τις αγγλικές τιμές που αναφέρθηκαν πιο πάνω.  

Σύμφωνα με αυτές τις τιμές  και με μία εκτίμηση χαμηλού ετήσιου λειτουργικού 
κόστους της τάξης των 2.000 €/στρέμμα πρασίνου, το λειτουργικό κόστος του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού για τους αμιγείς χώρους πρασίνου (2.568 
στρέμματα υφιστάμενων μαλακών επιφανειών, ή 41% του συνόλου της έκτασης του 
αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης) ανέρχεται σε μέγιστες τιμές 5.136.000 
€/έτος. Με το ελάχιστο προβληματικό κόστος των 500 €/στρέμμα πρασίνου (με 
βάση το οποίο λειτουργεί το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης», που ωστόσο δεν προτείνεται) το ετήσιο λειτουργικό κόστος και κόστος 
συντήρησης θα μπορούσε να πιεστεί στα 1,3 εκ. €/έτος για τους αμιγείς πράσινους 
χώρους ή σε 3 εκ. €/έτος για το σύνολο της αδόμητης έκτασης μετά τις 
προτεινόμενες κατεδαφίσεις (5.997 στρέμματα).   

Το κονδύλι των 5.000.000 €/έτος εκτιμάται ότι κινείται στα λογικά όρια για τη 
συντήρηση, την καθημερινή φροντίδα και τη φύλαξη ενός μεγάλου χώρου 
πρασίνου.  

Εν τέλει το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας των πάρκων στην Ευρώπη και 
τις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 1.600 και 5.700 € ανά στρέμμα ανάλογα με το 
μέγεθος του πάρκου, την πόλη και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της λειτουργίας 
του, με τις τιμές των ευρωπαϊκών πάρκων να βρίσκονται χαμηλότερα από τις 
τιμές των αμερικανικών πάρκων. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία και τα 
τεχνικά στοιχεία του έργου εκτιμάται ότι το συνολικό κόστος για τη 
συντήρηση, την καθημερινή φροντίδα και τη φύλαξη κατά την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης θα φθάσει στα 5.000.000 €/έτος ενώ για τη δεύτερη 
φάση για το σύνολο της έκτασης στα 10.00.000 – 12.000.000 €/έτος.  

Μία αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη και ένα επιχειρησιακό σχέδιο με τον 
απαραίτητο χρονικό σταδιασμό κατασκευής και συντήρησης θα δώσει με ακρίβεια 
αυτά τα μεγέθη. 

 

2.7.2. Στοιχεία από τις μελέτες αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας 

Οι μέχρι σήμερα μελέτες για την δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο του 
πρώην αεροδρομίου Ελληνικού έχουν δώσει πολλές προτάσεις και σενάρια 
ανάπτυξης, με δυσανάλογη όμως ανάλυση των χρηματο-οικονομικών μεγεθών και 
αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας έργου. Για την οικονομική βιωσιμότητα 
έχουν διατυπωθεί απόψεις και σενάρια οικονομικής αξιοποίησης του πρώην 
αεροδρομίου από ειδικούς επιστήμονες, πολιτικούς κ.α., αλλά δεν έχει μέχρι 
σήμερα εκπονηθεί χρηματο-οικονομικός προγραμματισμός που να 
εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του έργου (business plan). Λείπει, δηλαδή, 
ένα συνολικό χρηματο-οικονομικό σχέδιο. Η έλλειψη αυτή δεν είναι 
αμελητέα. Η οικονομική βιωσιμότητα και ο σχεδιασμός είναι δύο 
συμπληρωματικές και αλληλένδετες διαδικασίες και πρέπει να 
προχωρήσουν παράλληλα.  
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Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται κυρίως η πρόσφατη αξιολόγηση της οικονομικής 
της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού που εκπονήθηκε από το γραφείο Πολλάλη το 2008. Οι λόγοι που 
προτάσσεται η παρουσίαση αυτής της μελέτης είναι ότι αυτή η μελέτη είναι σχετικά 
πρόσφατη, έχει εξειδικευμένο χαρακτήρα και χρησιμοποιήθηκε ξανά πρόσφατα σε 
προτάσεις της ΚΕΔ και κυβερνητικών φορέων για τη στήριξη νέων προτάσεων για το 
αεροδρόμιο.   

Η μελέτη του καθηγητή κ. Σπ. Πολλάλη (Σπύρος Ν. Πολλάλης και Συνεργάτες) 
(2008) με τίτλο Αξιολόγηση Πρότασης αεροδρομίου Ελληνικού απαρτίζεται από δύο 
επιμέρους μελέτες. Η πρώτη τιτλοφορείται Αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας 
της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, 
118 ενώ η δεύτερη έχει τίτλο Αξιολόγηση πολεοδομικής πρότασης για την ανάπτυξη 
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και παρουσίαση νέων προτάσεων.119

Οι μελέτες αυτές, λόγω του ότι διαπραγματεύονται συμπληρωματικές όψεις του ίδιου 
αντικειμένου και λόγω του ότι έχουν παραδοθεί με λίγες ημέρες διαφορά, αποτελούν 
στην ουσία το πρώτο και το δεύτερο μέρος μιας ενιαίας μελέτης. Αν και εστιάζουν σε 
δύο διακριτά θέματα, η πρώτη στα οικονομικά και η δεύτερη στα πολεοδομικά 
θέματα της ανάπτυξης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, καλύπτουν 
ουσιαστικά δύο πτυχές της αξιολόγησης της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρώην 
αεροδρόμιο του Ελληνικού. Η πρώτη μελέτη αφορά στην διερεύνηση της 
οικονομικής βιωσιμότητας της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρώην αεροδρόμιο του 
Ελληνικού και έγινε σε καθαρά οικονομοτεχνικό επίπεδο, χωρίς επέκταση σε 
πολεοδομικά ή αρχιτεκτονικά θέματα που αποτελούν αντικείμενο της δεύτερης και 
συμπληρωματικής ως προς την πρώτη, μελέτης. Ακολουθεί μια συνοπτική 
παρουσίαση των βασικών συμπερασμάτων των μελετών, τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν για της αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας στην παρούσα 
μελέτη.  

  

 

2.7.3. Παρουσίαση μελέτης αξιολόγησης οικονομικής βιωσιμότητας 2008 

Η μελέτη αυτή διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια μαζί με τα συμπεράσματα και 
περιλαμβάνει δέκα μικρά παραρτήματα.120

Το κεφάλαιο 1 αναφέρεται στο ιστορικό της αποστολής της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ 
στην ΚΕΔ, τον Νοέμβριο του 2007, για την ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού, συνολικής έκτασης 5.800.000 μ

  

2

                                                 
 
118 Πολλάλης Σπ. & Συνεργάτες. (2008, 6 Ιουνίου). Αξιολόγηση πρότασης αεροδρομίου Ελληνικού: 
Αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάπτυξη του Πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού. Αθήνα: Σπύρος Ν. Πολλάλης και Συνεργάτες & ΚΕΔ. 

. Η πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ στηρίζεται 
στην μελέτη των Serero-Fernandez που έχουν κερδίσει το A´ βραβείο του 
διαγωνισμού.  

119 Πολλάλης Σπ. & Συνεργάτες. (2008, 20 Ιουνίου). Αξιολόγηση πολεοδομικής πρότασης για την 
ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και παρουσίαση νέων προτάσεων. Αθήνα: Σπύρος Ν. 
Πολλάλης & Συνεργάτες & ΚΕΔ. 
120 Πολλάλης Σπ. & Συνεργάτες. (2008, 6 Ιουνίου). Αξιολόγηση πρότασης αεροδρομίου Ελληνικού: 
Αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανάπτυξη του πρώην 
αεροδρομίου Ελληνικού. Αθήνα: Σπύρος Ν. Πολλάλης και Συνεργάτες & ΚΕΔ. 
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Ωστόσο, όπως διαπιστώνει η μελέτη Πολλάλη, «η πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι 
διαφορετική από την πρόταση των αρχιτεκτόνων που κέρδισαν το Α’ Βραβείο στον 
διαγωνισμό».121

Προτείνει, με βάση το υλικό που έστειλε, τη σύσταση αυτόνομου οργανισμού για 
την υλοποίηση του έργου. Περιορίζει τον οργανισμό να αυτοχρηματοδοτηθεί 
ορίζοντας (το χτίσιμο) τη δόμηση σε 300,000 μ

 Η περιγραφή των διαφοροποιήσεων περιέχει ασάφειες:  

2 επιφάνειας γης (με 100% κάλυψη, 
δεν περιλαμβάνει κοινόχρηστους χώρους και δρόμους) επιπλέον των υπαρχόντων 
και ήδη δρομολογημένων 190,000 μ2. Η νέα (χτισμένη) δομημένη επιφάνεια θα 
είναι 950,000 μ2, επιπλέον των υπαρχόντων και ήδη υπεσχημένων 500,000 μ2, 
δίνοντας ένα σύνολο (χτισμένης) δομημένης επιφάνειας 1,450,000 μ2. Τα 
ιδιωτικά κτίρια που θα συμμετάσχουν οικονομικά στην ανάπτυξη θα είναι 
800,000 μ2.122

Αυτό που τονίζεται είναι ότι η διαφορά της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ από την 
πρόταση των Serero-Fernandez έγκειται στην μεγάλη αύξηση της χτισμένης 
επιφάνειας.    

  

Το κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην κοινή γνώμη, επισημαίνοντας ότι το «ευρύ κοινό», 
μερίδα του τύπου, οι τέσσερις δήμοι στους οποίους ανήκει από ένα τμήμα του 
πάρκου, όπως και αρκετοί επιστήμονες και τεχνικοί απαιτούν ένα τεράστιο πάρκο 
6.000 στρεμμάτων. Μια άλλη, επίσης μεγάλη, μερίδα επιστημόνων αναγνωρίζει ότι 
είναι «ανεδαφικό» να γίνει ένα τόσο μεγάλο πάρκο, να συντηρηθεί σωστά και να 
είναι προσβάσιμο στο ευρύτερο Λεκανοπέδιο.  

Η μελέτη φαίνεται να υιοθετεί την άποψη ότι «προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η 
συμμετοχή μεγάλου μέρους των κατοίκων του Λεκανοπεδίου στα οφέλη από τη 
χρήση του χώρου και βασικό ρόλο θα πρέπει να έχουν ο Δήμος Αθηναίων και οι 
άλλοι δήμοι της Αττικής».123

Μετά από αυτές τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις, το κεφάλαιο 3 ασχολείται με την 
αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου που αποτελεί και τον 
κεντρικό στόχο της μελέτης. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται τα δεδομένα 
και στην δεύτερη γίνεται η αξιολόγηση της πρότασης από χρηματο-
οικονομικής πλευράς (κόστος των κοινωφελών έργων, έσοδα) και διατυπώνονται 
τα προκαταρκτικά συμπεράσματα.  

 Σημειώνεται δε ότι η αντίδραση του κοινού στερείται, 
σύμφωνα με την μελέτη, οράματος και ευρύτερων κοινωφελών στόχων.  

Ειδικότερα, η μελέτη αναφέρει ότι όσον αφορά το υλικό που παρασχέθηκε έχει 
σοβαρές ελλείψεις που αφορούν σε βασικά στοιχεία του έργου όπως: 
business plan που να εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, 
στοιχεία για τη νομική διάσταση της αλλαγής χρήσεων γης, για τη σύσταση 
φορέα για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του έργου, για ήδη παραχωρημένες 
χρήσεις που αντιτίθενται στην οικονομική βιωσιμότητα άλλων χρήσεων, 
καθώς και συγκεκριμένο υλικό για την περιγραφή του «πράσινου ταμείου». 
Εκτός αυτών δεν υπάρχουν ούτε στην πρόταση ούτε στον Οργανισμό Αθήνας 
μελέτη για το κόστος κατασκευής και συντήρησης των προτεινόμενων έργων, 
έρευνα αγοράς τιμών για ακίνητα, μελέτη για μοντέλα 
αυτοχρηματοδότησης, μελέτη για το κυκλοφοριακό φορτίο της περιοχής και 
την προσβασιμότητα, περιβαλλοντική μελέτη και μελέτη μικροκλίματος, 
                                                 
 
121 Ο.π., κεφ. 1. 
122 Ο.π., σελ. 2. 
123 Ο.π., σελ. 3. 
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μελέτη πράσινου στο Λεκανοπέδιο, πληροφορίες για ύπαρξη νερού για 
άρδευση, μελέτη κόστους πράσινου ταμείου και μελέτη για την επίδραση 
του έργου στο Λεκανοπέδιο.124

Αφού καταγράψει αυτές τις ελλείψεις, η μελέτη προχωράει σε μια πρώτη αξιολόγηση 
της πρότασης από χρηματο-οικονομικής πλευράς. Στόχος της αξιολόγησης να 
εκτιμηθεί αν είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αυτοχρηματοδοτούμενη κατασκευή και η 
επαρκής συντήρηση των κοινωφελών έργων που προτείνονται, αναλύοντας το 
κόστος και τα έσοδα από την πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

Η αξιολόγηση αξιοποίησε τα στοιχεία της μελέτης των Serero-Fernandez, του 
ΥΠΕΧΩΔΕ και του Οργανισμού Αθήνας, και παράλληλα στηρίχτηκε σε στοιχεία που 
συνέλεξαν οι μελετητές για την περιοχή της Αθήνας και του πρώην αεροδρομίου, σε 
στοιχεία από άλλα πάρκα στην Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά και σε γνώμες ειδικών από 
την Ελλάδα και τις χώρες της ευρωζώνης.  

Σε ό,τι αφορά το κόστος των κοινωφελών έργων, εκτιμάται ότι το κόστος 
κατασκευής του πάρκου και της αναγκαίας υποδομής είναι της τάξης των 
100 €/μ2. Το κόστος συντήρησης και φύλαξης του πάρκου είναι της τάξης 
των 3 €/μ2/έτος, που με 5% απόδοση απαιτεί ένα αρχικό κατατεθειμένο 
κεφάλαιο 60 €/μ2. Το κόστος κατασκευής κοινωφελών κτιρίων είναι 
τουλάχιστον της τάξης των 2.000 €/μ2, ενώ το εκτιμώμενο κόστος 
απαλλοτρίωσης για το πράσινο ταμείο είναι της τάξης των 4.200 €/μ2 γης 
για κτισμένα οικόπεδα και 2.000 €/μ2 γης για άκτιστα, σε σχετικά 
υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας.125

Σε ό,τι αφορά στα έσοδα, η μελέτη θεωρεί ότι το πρώην αεροδρόμιο προσφέρει τη 
δυνατότητα ανάπτυξης ακινήτων ανώτερων προδιαγραφών από αυτά που υπάρχουν  
σήμερα στην Αθήνα. Επισημαίνει ότι θα υπάρξει μάλλον ζήτηση για μεγάλο 
εμπορικό κέντρο στο χώρο του Ελληνικού, όμως έχει γίνει παραχώρηση της 
Μαρίνας του Αγίου Κοσμά από τα Ολυμπιακά Ακίνητα σε ιδιώτη που 
προτίθεται να κατασκευάσει εμπορικό κέντρο 60.000 μ

  

2 και συγκρότημα 5 
κινηματογράφων.126

Επίσης, η μελέτη αναφέρει ότι ο χώρος του πρώην αεροδρομίου είναι 
κατάλληλος για τη δημιουργία θεματικού πάρκου, αλλά ότι ήδη τα 
Ολυμπιακά Ακίνητα παραχώρησαν σε ιδιώτη τις εγκαταστάσεις του σλάλομ 
για την κατασκευή θεματικού πάρκου, όπως και πάρκινγκ για την 
εξυπηρέτησή του.

  

127

Υπάρχει επίσης προοπτική για ξενοδοχεία και resorts σε σχέση και με το golf. Ο 
χώρος που έχει διατεθεί για το ξενοδοχείο είναι κοντά στο golf, αλλά όχι με άμεση 
πρόσβαση στη θάλασσα.  

    

Η μελέτη επίσης αναφέρει ότι παρότι υπάρχει πληθώρα κατοικιών προς πώληση στη 
γύρω περιοχή, μια γειτονιά ανώτερων προδιαγραφών, χωρίς τυπολογία 
πολυκατοικίας, προβλέπεται ότι θα είχε ιδιαίτερη ζήτηση.  

                                                 
 
124 Ο.π., κεφ. 3. 
125 Ο.π., κεφ. 3. 
126 Ο.π., κεφ. 3.  
127 Ο.π., κεφ. 3. 
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Αντίθετα, η μελέτη επισημαίνει ότι η περιοχή του Ελληνικού δεν έχει ιδιαίτερη 
ζήτηση για γραφεία. Αλλά και γενικά, οι χώροι γραφείων αποτελούν 
δύσκολη επένδυση. Έτσι, η μελέτη υποστηρίζει ότι η σωστή προσέγγιση είναι να 
βρεθούν εταιρείες που θέλουν καινούργια γραφεία με σύγχρονες εγκαταστάσεις. 
Τέλος, οι σταθμοί αυτοκινήτων κρίνεται ότι είναι ασύμφοροι ως μεμονωμένη 
επένδυση για τον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν επιδοτούνται. Το κόστος της 
στάθμευσης θα πρέπει να μοιραστεί στις κατοικίες, γραφεία και εμπορικά που θα 
δημιουργηθούν, ενώ η στάθμευση για επισκέπτες του πάρκου πρέπει να είναι μόνο 
με πληρωμή.  

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις η μελέτη καταλήγει ότι «υπάρχει μεγάλη 
αβεβαιότητα για τα έσοδα από την ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου» και 
«υπάρχει ουσιαστικός κίνδυνος να γίνει η προτεινόμενη ιδιωτική ανάπτυξη 
όπως φαίνεται στο σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ και να μην γίνει η παράλληλη 
κοινωφελής ανάπτυξη και κυρίως η ανάπτυξη και συντήρηση του πάρκου σε 
ικανοποιητικό επίπεδο».128

Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη διατύπωση κάποιων προτάσεων που περιλαμβάνουν 
την δημιουργία του φορέα, όπως προβλεπόταν στο Ν. 2338/1995. Ο φορέας αυτός, 
με την συμμετοχή των αρχιτεκτόνων ως συμβούλων, θα αναλάβει την εκπόνηση 
των μελετών που λείπουν, την παρουσίαση του σχεδίου ανάπτυξης και τη μελέτη 
βιωσιμότητάς του. Επίσης, θα διερευνήσει τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου 
τομέα για βελτιστοποίηση των εσόδων του Δημοσίου, την ιδιωτικοποίηση της 
κατασκευής και συντήρησης του πάρκου, ή/και εναλλακτικά τη 
χρηματοδότηση μέρους του πάρκου και των κοινωφελών εγκαταστάσεων 
από δημόσια κονδύλια.  

 

 

2.7.4. Παρουσίαση παραλλαγής πολεοδομικής πρότασης 2008  

Η δεύτερη μελέτη Πολλάλη, Αξιολόγηση πολεοδομικής πρότασης για την ανάπτυξη 
του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και παρουσίαση νέων προτάσεων, αποτελεί το 
δεύτερο μέρος της αξιολόγησης της πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρώην 
αεροδρόμιο του Ελληνικού.129

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή, στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται η Αξιολόγηση της 
πρότασης από προγραμματικής και σχεδιαστικής πλευράς, και στο κεφάλαιο 2 
παρουσιάζονται Νέες προτάσεις. Η μελέτη ολοκληρώνεται με μια σύντομη αναφορά 
στη Διαδικασία εφαρμογής.  

 Λειτουργεί δε συμπληρωματικά ως προς την μελέτη 
αξιολόγησης της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου. 

Στην εισαγωγή γίνονται καίριας σημασίας αναφορές για την πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Ειδικότερα αναφέρεται ότι στην πρόταση δεν υπάρχουν «το όραμα» και «η 
βασική ιδέα» που θα αποτελέσουν το βασικό κρίκο του όλου σχεδιασμού. Η 
μελέτη εκτιμά ότι από αυτό απορρέουν και τα περισσότερα προβλήματα της 
πρότασης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Συγκεκριμένα, οι διάσπαρτες και ανταγωνιστικές 
χρήσεις γης που αναπτύσσονται στην περιοχή, η παραμέληση του γκόλφ ως 
οργανικού στοιχείου σε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του σχεδιασμού 
                                                 
 
128 Ο.π., σελ. 8-9. 
129 Πολλάλης Σπ. & Συνεργάτες. (2008, 20 Ιουνίου). Αξιολόγηση πολεοδομικής πρότασης για την 
ανάπτυξη του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και παρουσίαση νέων προτάσεων. Αθήνα: Σπύρος Ν. 
Πολλάλης & Συνεργάτες & ΚΕΔ. 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 111 

και της ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και η εμβέλεια των χρήσεων που 
δυνητικά θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην περιοχή, αποτελούν στοιχεία 
μιας συνολικής προσέγγισης που μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιμετωπιστεί 
επαρκώς.130

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα κυκλοφοριακά θέματα και την προσβασιμότητα, 
στο πάρκο, στο πράσινο και στο σχεδιασμό.

 

131

Ως προς τα κυκλοφορικά θέματα οι βασικές διαπιστώσεις της μελέτης είναι ότι: α. η 
σημερινή ικανότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς για πρόσβαση στο πάρκο είναι 
μικρότερη από την αναγκαία για το μέγεθός του και την προσφορά του ως 
Μητροπολιτικού Πάρκου, και β. η αντιμετώπιση των χώρων στάθμευσης και 
κυκλοφοριακών φορτίων είναι ελλιπής στην πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ. Με βάση την 
εμπειρία, χρειάζεται, επομένως να ρυθμιστεί ο χώρος στάθμευσης σε ακτίνα 1,5 χλμ 
από το πάρκο, και να βελτιωθεί/ενισχυθεί η προσβασιμότητα του πάρκου με νέους 
σταθμούς του μετρό και του τραμ. Για τις απαιτήσεις των γύρω δήμων σε 
πράσινο μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα σύνδεσης του χώρου του 
αεροδρομίου με τον Υμηττό.   

  

Όσον αφορά στο πράσινο, η μελέτη αναφέρει ότι η επίδραση του πάρκου θα 
πρέπει να συμπεριλάβει τη μητροπολιτική Αθήνα καθώς αλλάζουν τώρα πια 
οι χρονικές αποστάσεις από το κέντρο της Αθήνας λόγω του μετρό και της 
Αττικής οδού.  

Σε ό,τι αφορά στον σχεδιασμό, προτείνεται καλύτερη αξιοποίηση της παραλίας 
του Αγίου Κοσμά και η υιοθέτηση της αρχικής πρότασης των αρχιτεκτόνων 
ως προς τα softscapes, τα οποία θα έφταναν μέχρι τη θάλασσα. Χρειάζεται 
επίσης σχεδιασμός στις άκρες των διαδρόμων προσγείωσης και κατά μήκος του 
κεντρικού τους άξονα.  

Επίσης, το όριο του πάρκου θα πρέπει να έχει ‘πάχος’, να είναι γεμάτο από 
χρήσεις και δραστηριότητες,  να αποτελεί μια ζώνη μετάβασης από τον 
αστικό ιστό στο πάρκο και να λειτουργεί ως «κατώφλι» το οποίο θα 
προκαλεί τον κόσμο να το επισκεφτεί. Η λεωφόρος Βουλιαγμένης αποτελεί 
σημαντικό φράγμα ανάμεσα στον δήμο Ελληνικού και το πάρκο, και αυτό το ζήτημα 
χρειάζεται να μελετηθεί.  

Η μελέτη αναφέρει ότι η πληθώρα μουσείων διασπαρμένων στο χώρο του 
αεροδρομίου πρέπει να αποκτήσει συνοχή και στρατηγική αντιμετώπιση.  

Επίσης, τονίζει ότι πρέπει να υπάρξει πρόνοια για τις μεταβολές στο μικροκλίμα της 
περιοχής, ενώ η περιβαλλοντική μελέτη πρέπει να περιλάβει μελέτη για τις 
κλιματικές αλλαγές στην περιοχή.  

Τέλος, ο σχεδιασμός του πάρκου πρέπει να αναφέρεται στην ασφάλεια των 
επισκεπτών, κάτι το οποίο μεταφράζεται σε αποφυγή θάμνων και φυτών 
χαμηλής βλάστησης, περιορισμένο αριθμό δέντρων και ικανοποιητικούς 
άξονες παρατηρητηρίων.132

                                                 
 
130 Ο.π., εισαγωγή.  

           

131 Ο.π., κεφ. 1. 
132 Ο.π., κεφ. 1. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις της μελέτης Πολλάλη, 
κυρίως προγραμματικού χαρακτήρα, ως προς τον τρόπο με τον οποίο η ανάπτυξη 
του αεροδρομίου θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην μητροπολιτική Αθήνα.133

Η πρώτη πρόταση αναφέρει ότι το έργο χρειάζεται μια «ταυτότητα», ένα  
«λογότυπο», ένα «σύμβολο» για την αναγνωσιμότητά του και προτείνεται 
ως σύμβολο του έργου η γραφική απεικόνιση των υπαρχόντων διαδρόμων 
προσγείωσης. Προτείνεται επίσης το έργο αυτό να γίνει σημείο αναφοράς στην 
τοπογραφία της πόλης και να αποτελέσει μέρος του υπάρχοντος δικτύου μνημείων, 
βουνών και λόφων της Αθήνας. 

  

Η έκκεντρη θέση του χώρου απαιτεί την βελτίωση της πρόσβασης με δημόσιες 
συγκοινωνίες και με οδικές αρτηρίες. Οι κυκλοφοριακοί φόρτοι κατά τις 
εργάσιμες μέρες, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες απαιτούν κυκλοφοριακή 
ανάλυση. 

Η πρόταση δημιουργίας πράσινου 6.000 στρεμμάτων στη συνολική έκταση 
κρίνεται από την αξιολόγηση Πολλάλη ανεδαφική, λόγω των προβλημάτων 
συντήρησης και ασφάλειας, προσβασιμότητας, ανάγκης μεταφοράς πράσινου και σε 
άλλες περιοχές, προσφορά καλύτερης λύσης από τον Υμηττό κ.α. 

Οι προτεινόμενες νέες χρήσεις γης που θα δώσουν νέα ταυτότητα και θα 
συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη και αποκέντρωση, περιλαμβάνουν ανάμεσα 
σε άλλα πάρκο με θέμα την οικολογία, κυβερνητικό κέντρο, παιδαγωγικό 
κέντρο, πανεπιστημιακό και ερευνητικό/τεχνολογικό κέντρο, αθλητικό 
κέντρο, πολιτιστικό κέντρο, αστικό αεροδρόμιο και κατοικία. Ιδιαίτερα για το 
τελευταίο, αναφέρεται ότι παρότι η κατοικία είναι η λιγότερο επιθυμητή χρήση γης 
για πολλούς λόγους, οικονομικά είναι από τις πλέον συμφέρουσες χρήσεις, και 
επιπλέον παρέχει το πλεονέκτημα ύπαρξης ζωής όλο το 24ωρο. Ο σχεδιασμός των 
κατοικιών, όπως και κάθε κτιριακού συγκροτήματος, θα πρέπει να στηρίζεται στις 
τελευταίες απόψεις για αειφόρο ανάπτυξη.  

Όλες οι χρήσεις γης τοποθετούνται στο χώρο των softscapes και 
αναπτύσσονται κάθετα ως προς στη θάλασσα και τον μεγάλο διάδρομο, σε 
διάσπαρτα σημεία, ώστε να μην δημιουργούν ένα συνεκτικό ιστό που να 
μπορεί να αφομοιωθεί από τις γύρω γειτονιές. Κρίνεται ότι οι περιοχές 
κτιριακής ανάπτυξης μπορεί να τοποθετηθούν μεταξύ των softscapes 5 και 6 και του 
Γκολφ της Γλυφάδας, ενώ η πρόταση του ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνει ανάπτυξη κατοικιών 
κατά μήκος του παράκτιου μετώπου. 

Τέλος, τονίζεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η ανάπτυξη του χώρου με 
πρωταρχικό στόχο τις κατοικίες και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αισθητικά πρότυπα 
της σημερινής πραγματικότητας. Αντίθετα, ο χώρος αυτός πρέπει να αποτελέσει 
μια σχετικά αυτόνομη περιοχή, ανοιχτή στον πειραματισμό, πρέπει να έχει 
στόχο τη δημιουργία μια περιοχής ανώτερων αρχιτεκτονικών και 
πολεοδομικών προδιαγραφών, που να αποτελέσει καταλύτη και πρότυπο για 
την υπόλοιπη Αθήνα και όλη την επικράτεια. 

Η ανάπτυξη του πάρκου πρέπει να συσχετιστεί με την ανάπτυξη όλου του 
πολεοδομικού συγκροτήματος. Σε αυτό θα συμβάλουν οι δήμοι του Λεκανοπεδίου. 
Επίσης, η δημιουργία μεγάλου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο πρώην 
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αεροδρόμιο, χωρίς εκτεταμένες σκληρές επιφάνειες και με δένδρα για σκιά 
θα βοηθήσει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του κέντρου της Αθήνας.  

Μια βασική ιδέα που υιοθετεί η μελέτη είναι η δημιουργία του πράσινου 
ταμείου, σύμφωνα με την οποία τμήμα του πάρκου διασκορπίζεται σε όλο το 
Λεκανοπέδιο και ιδίως σε πυκνοκατοικημένες ή υποβαθμισμένες περιοχές. Η 
βασική σκέψη είναι να απαλλοτριώνεται γη με οικονομικούς πόρους από τη 
χρήση γης στο χώρο του πρώην αεροδρομίου. Ο στόχος είναι να 
δημιουργηθούν πολλά μικρά πάρκα/πλατείες, διάσπαρτα στην Αθήνα και 
όχι λίγα μεγάλα πάρκα. Προτείνεται επίσης η απαλλοτρίωση οικοδομικών 
τετραγώνων για τη δημιουργία ανοικτών χώρων, με ψηλά δέντρα, αναψυκτήρια και 
υπόγειους διώροφους σταθμούς αυτοκινήτων. Προτείνεται, οι θέσεις στάθμευσης 
που θα κατασκευαστούν να πουληθούν σε κατοίκους της εκάστοτε περιοχής 
ανάλογα με το μέγεθος των διαμερισμάτων, και μόνο ορισμένοι σταθμοί να 
χρησιμοποιούνται για δημόσια χρήση.134

Η μελέτη κλείνει με τη διαδικασία εφαρμογής, λέγοντας ότι η περαιτέρω ανάλυση 
των διαφόρων προτάσεων και η μετέπειτα εφαρμογή τους χρειάζεται τη δημιουργία 
ειδικού φορέα που θα διαθέτει τις τεχνικές γνώσεις, την οικονομική δυνατότητα να 
προσλάβει συμβούλους για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων μελετών, και θα έχει 
την πολιτική βούληση για την εφαρμογή αποφάσεων. Οι αρχιτέκτονες που πήραν το 
Α´ βραβείο θα πρέπει να είναι σύμβουλοι στη λειτουργία του φορέα.  

  

 

2.7.5. Επίσημα οικονομικά δεδομένα από τη χρήση του χώρου 2004-2010 
και η περίπτωση της συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ   

Πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν σε πρακτικά της Βουλής, 
ερωτήσεις, επερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών. Στην ενότητα 
αυτή παρουσιάζονται και αναλύονται στοιχεία από απαντήσεις πέντε υπουργείων 
στην πιο πρόσφατη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων για το Μητροπολιτικό 
Πάρκο του Ελληνικού, όπως και από τα πρακτικά της Συνεδρίασης ΛΕ´ της Βουλής 
στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, στην οποία ο Υπουργός Επικρατείας απάντησε σε 
επίκαιρη ερώτηση σχετικά με το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και το ΕΣΠΑ. 
Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα έτη 
2006 και 2007 ως προς τη δυνατότητα και το ύψος χρηματοδότησης του 
μητροπολιτικού πάρκου από το ΕΣΠΑ, και οι σχετικές απαντήσεις της Επιτροπής.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων και τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά, τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα από το 2005 έως το 
2010 (30 Σεπτεμβρίου) από βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες συμβάσεις των 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά ανέρχονται σε 35,7 
εκ. €, ενώ τα συνολικά εισπραχθέντα και μη έσοδα ανέρχονται σε 75,8 εκ. €. Τα 
συνολικά έξοδα ανέρχονται σε 18,1 εκ. €.  

Η μεγάλη απόκλιση οφείλεται στο ότι οι επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κυρίως 
μακροχρόνιες συμβάσεις, διέκοψαν τις πληρωμές μισθωμάτων προς το Δημόσιο μετά 
το 2008. Έτσι, οι δύο κρατικές εταιρείες που διαχειρίζονται το χώρο (Ολυμπιακά 
Ακίνητα ΑΕ και Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ΑΕ) δεν εισπράττουν τα πιστοποιημένα 
χρέη που δικαιούνται σύμφωνα με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις. Και παρότι τα 
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συνολικά εισπραχθέντα έσοδα του Δημοσίου μειώθηκαν κατακόρυφα, το 2008 και 
παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά μέχρι σήμερα, τα συνολικά έξοδα παρέμειναν, με 
πολύ περιορισμένη συγκριτικά μείωση, σε υψηλές τιμές, οδηγώντας το Δημόσιο σε 
ζημία. Δηλαδή, τα ετήσια έξοδα κυμάνθηκαν σε τιμές δεκαπλάσιες με εικοσαπλάσιες 
κατά τα έτη 2007-2010, συγκριτικά με τα έτη 2005 και 2006 παρά την κατακόρυφη 
μείωση των εισπραχθέντων εσόδων.   

Με βάση τις προβολές των συμβατικών υποχρεώσεων και των καταστάσεων εσόδων-
εξόδων από το 2004 και εξής, αν υπήρχε χρηστή διαχείριση από την πλευρά του 
Δημοσίου και συνέπεια πληρωμών από την πλευρά των επιχειρήσεων με βάση τις 
συμβάσεις τους, δηλαδή αν εισπράττονταν κανονικά τα μισθώματα από την 
Ολυμπιακά Ακίνητα, με σταθερές τιμές 2009, στα 5 έτη τα έσοδα του πάρκου θα 
ανέρχονταν σε 91,8 εκ. €, στα 10 έτη σε 183,6 εκ. € και σε 15 έτη 275,5. Εκτιμάται 
ότι με 275 εκ. € θα μπορούσαν να κατασκευαστούν 2-3 πάρκα του μεγέθους του 
Ελληνικού, ή θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν βιώσιμα και τα 
τρία Μητροπολιτικά Πάρκα της Αθήνας.  

Σε περίπτωση δε που το Ελληνικό Δημόσιο αξιοποιούσε αυτά τα έσοδα ως εθνική 
χρηματοδότηση στο το ΕΣΠΑ για το περιβάλλον, χρηματοδότηση 25% - 15%, με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% - 85% αντίστοιχα, τα 
κονδύλια που θα προέκυπταν για τις πράσινες και αστικές αναπλάσεις της Αθήνας, 
συμπεριλαμβανομένων των πάρκων, θα ανέρχονταν στο ύψος του 1 δισ. €. Εν 
ολίγοις με τα συγκεκριμένα έσοδα (ακόμη και αυτών των προβληματικών 
συμβάσεων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά), 
δίνεται η δυνατότητα να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το Ελληνικό και όλο το 
σύστημα πάρκων και πράσινων χώρων του Λεκανοπεδίου.  

Με τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επιχειρηματολογία περί μη βιωσιμότητας του 
χώρου ή περί αδυναμίας εξεύρεσης πόρων στερείται τεκμηρίωσης και αποδεικτικών 
στοιχείων, δεδομένου ότι από τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία που έχουν 
κατατεθεί στη Βουλή προκύπτει το αντίστροφο συμπέρασμα.  

Αναλυτικά, από τις απαντήσεις στην ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων των 
Βουλευτών κ.κ. Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, Β. Μουλόπουλου και Δ. Παπαδημούλη με αρ. 
πρωτ. 5971/181/5-11-2010 προς την κυρία και τους κυρίους Υπουργούς 
Επικρατείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Πολιτισμού και Τουρισμού 
προκύπτουν τα εξής:  

Ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι «δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί» τα ακριβή 
στοιχεία εσόδων-εξόδων για το Δημόσιο και για τους ιδιώτες ανά εγκατάσταση/κτίριο 
και παραχώρηση που βρίσκονται μέσα στο χώρο του πρώην αεροδρομίου και την 
παράκτια ζώνη (συμπεριλαμβάνοντας και τις αυθαίρετες κατασκευές), ούτε 
επομένως και η μεταβολή των εσόδων-εξόδων ανά έτος από την παύση λειτουργίας 
του αεροδρομίου.135

                                                 
 
135 Παμπούκης, Χ. (2010, 19 Νοεμβρίου). Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 5971/181/5-11-2010 Ερώτηση & 
ΑΚΕ των Βουλευτών Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, Β. Μουλόπουλο και Δ. Παπαδημούλη [αρ. πρωτ. 411, ΙΓ΄  
Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, 
Υπουργός Επικρατείας. 
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Ο Υπουργός Επικρατείας επίσης αναφέρει ότι «δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί» ο 
χρονικός ορίζοντας απομάκρυνσης των υφιστάμενων αυθαίρετων χρήσεων και 
κτιρίων/εγκαταστάσεων, ή οι όροι και η ημερομηνίες λήξης συμβάσεων 
παραχωρήσεων/μισθώσεων ανά χρήση και παραχώρηση που βρίσκονται σήμερα στο 
χώρο του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης.136

Ο Υπουργός Επικρατείας, τέλος, αναφέρει ότι «δεν έχουν ακόμα προσδιοριστεί» το 
προσδοκώμενο όφελος και το προσδοκώμενο κόστος (κοινωνικά - περιβαλλοντικά, 
οικονομικά) για τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου από τις συγκεκριμένες επιλογές 
της κυβέρνησης για το χώρο του Ελληνικού.

 

137 Ωστόσο σε συζήτηση σχετικά με το 
ζήτημα του Ελληνικού στις 30 Σεπτεμβρίου, αναφέρθηκε ότι έχει δοθεί σε 
προηγούμενη  πλαίσιο/“briefing”, το οποίο έχει δώσει η κυβέρνηση σε μελετητές για 
τη νέα μελέτη αξιοποίησης του χώρου που δίνει συγκεκριμένες οδηγίες.138

Ο Υπουργός Οικονομικών παραπέμπει σε προηγούμενη απάντηση της ΚΕΔ προς τον 
Βουλευτή κ. Κ. Καρτάλη (αρ. πρωτ. 11414/10-06-2010), που συνοδευόταν από την 
κατάθεση της μελέτης του καθηγητή κ. Σπ. Πολλάλη στη Βουλή.

    

139

Σε απάντηση του σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι, η Εταιρία μας έχει απαντήσει με 
το υπ’ αριθ. 5391/3023/24-6-2010 έγγραφό μας, σημειώνοντας ότι είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί, ώστε να ενεργήσει σε εντολές της Πολιτικής Ηγεσίας 
προκειμένου να ενεργήσει τα δέοντα, για την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού.

 Ο νυν 
διευθύνων σύμβουλος της ΚΕΔ αναφέρει ότι:  

140

Η προηγούμενη απάντηση της ΚΕΔ αναφέρει ότι θεωρεί το δημόσιο ακίνητο Β.Κ. 
109Π (πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού) «τον σημαντικότερο Δημόσιο πόρο 
που υπάρχει στο διαχειριζόμενο από την ΚΕΔ Χαρτοφυλάκιο Δημοσίων 
Ακινήτων» και επισημαίνει ότι «η ΚΕΔ είναι σε θέση να διασφαλίσει την όποια 
διαδικασία επιλέξει η Κυβέρνηση, έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία προς 
τούτο.»

 

141

Συγκεκριμένα η ΚΕΔ υιοθετεί την πρόταση του καθηγητή κ. Σπ. Πολλάλη για: 

 

                                                 
 
136 Ο.π. 
137 Ο.π. 
138 Βουλή των Ελλήνων. (2010, 30 Σεπτεμβρίου). Πρακτικά συνεδρίασης ΛΕ΄ [ΙΓ΄ Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Ά, τμήμα διακοπής εργασιών της  Βουλής 
θέρους 2010][ Συζήτηση Επίκαιρων Ερωτήσεων, Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό πρακτικών, 50:15 – 
64:10 min]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων. 
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#bf0b18be-9091-45e7-
951f-d947add243a6    
139 Παπακωνσταντίνου, Γ. (2010, 30 Νοεμβρίου). Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ Βουλευτή [αρ. πρωτ. Γ.Υ. 
14906, ΙΓ΄  Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική 
Δημοκρατία, Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων, Γενική 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Τμήμα 
Α΄. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8  
140 Μαρζάβας, Δ. (2010, 24 Νοεμβρίου). Απάντηση σε ερώτηση των Βουλευτών Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, Β. 
Μουλόπουλου, Δ. Παπαδημούλη [αρ. πρωτ. 9466/1877, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης 
& ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία του 
Δημοσίου, Διευθύνων Σύμβουλος. 
141 Μητρόπουλος, Γ. (2010, 24 Ιουνίου). Απάντηση στην 11414/10-6-2010 ερώτηση Βουλευτή κ. Κ. 
Καρτάλη [αρ. πρωτ. 5391/3023, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 
11414/10-06-2010 και της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο 
Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Διεύθυνση Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης 
Ακινήτων, Διευθυντής. 
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πάρκο που δεν υπερβαίνει τα 2.000 στρέμματα, προβλέποντας για το υπόλοιπο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού συσχετιζόμενες με αυτό λειτουργίες, οι οποίες 
θα πρέπει να διασφαλίσουν το απαραίτητο κεφάλαιο για τη δημιουργία του 
Πάρκου και επιπλέον, για τη δημιουργία μικρότερων χώρων πρασίνου στο κέντρο 
της πόλης των Αθηνών, ιδιαίτερα σε πυκνοδομημένες περιοχές, με απαλλοτρίωση 
ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων.  

Συμπερασματικά, η ΚΕΔ τονίζει: 

[...] την ανάγκη σωστού σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού, με 
τη διασφάλιση των μέσων για την κατασκευή και συντήρησή του, με τρόπο ώστε 
να ολοκληρωθεί σε προβλεπτό χρονικό διάστημα, χωρίς να επιβαρύνει τον 
Κρατικό προϋπολογισμό και τους Έλληνες φορολογούμενους, διασφαλίζοντας 
επιπλέον ανάσα ζωής στο κέντρο της πόλης των Αθηνών με τη δημιουργία 
μικρότερων χώρων πρασίνου. Στο εν λόγω Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, 
θα μπορούσε επιπλέον να στεγαστούν ορισμένες Δημόσιες Υπηρεσίες, πρόταση η 
οποία έχει ήδη διατυπωθεί προς τον ΟΡΣΑ.142

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού αναφέρει ότι «έχουν δοθεί οδηγίες για τη 
σταδιακή εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλο το μέτωπο της παραλίας του Αγίου 
Κοσμά» και επισυνάπτει απόσπασμα πρακτικού της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων 
του 2006 περί καθορισμού τιμών του Εκθεσιακού Κέντρου Ελληνικού για το επόμενο 
έτος, πίνακα μισθωμάτων του Εκθεσιακού Κέντρου Ελληνικού για το 2003 και 
κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης ανά έτος, όπως και πίνακες των 
ετήσιων εισπραχθέντων και μη εσόδων και των εξόδων από τα Ολυμπιακά Ακίνητα 
(μακροχρόνιες μισθώσεις Κέντρου Ιστιοπλοΐας και Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ, 
βραχυχρόνιες μισθώσεις ξιφασκίας, καλαθοσφαίρισης, εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά, 
συνδετήριου κτιρίου και ανοικτών σταδίων).

 

143

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή, τα ετήσια έσοδα-έξοδα της 
Ολυμπιακά Ακίνητα από τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, «μετά το 
έτος 2004 οπότε η διαχείριση των εγκαταστάσεων ανατέθηκε στην εταιρεία», 
παρουσιάζονται στους Πίνακες 13, 1 4 και 15.

 

144 Αναφέρεται επίσης ότι «για τα 
έσοδα των ιδιωτών μισθωτών από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων η εταιρεία 
δεν διαθέτει στοιχεία.»145

                                                 
 
142 Ο.π. 

  

143 Νικητιάδης, Γ. (2010, 23 Νοεμβρίου). Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 5971/181/5.11.2010 
Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων [αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420, ΙΓ΄ Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού, Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f  
144 Δεν διευκρινίζονται προσαρμογές για την παρουσίαση και σύγκριση των ετήσιων στοιχείων. Συνεπώς 
υιοθετείται εδώ η παραδοχή ότι τα οικονομικά μεγέθη αναφέρονται σε € όπως διαμορφώθηκαν με τον 
πληθωρισμό γενικά της περιόδου 2005-2010, χωρίς προσαρμογή στο 2010 ή σε άλλο έτος. Η ίδια 
παραδοχή υιοθετείται για όλους τους υπολογισμούς και εκτιμήσεις αυτής της ενότητας.  
145 Παναγιώτου, Γ. Ν. (2010, 19 Νοεμβρίου). Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών κ. Ηρώ Διώτη κ.α. 
[αρ. πρωτ. 27955, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-
2010]. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ολυμπιακά Ακίνητα, Πρόεδρος Δ.Σ. 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f�
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f�


Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 117 

 

Έσοδα 
εγκατάστασης 
(€) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(έως 30/09) 

Ξιφασκία 137.267 579.723 480.569 562.394 724.044 327.588 

Καλαθοσφαίριση 41.500 327.494 89.460 102.817 68.658 34.387 

Ανοικτά στάδια 11.500 32.856 44.877 58.298 40.216 58.326 

Συνδετήριο κτίριο - - - 73.043 135.441 49.712 

Εγκατάσταση 
Αγίου Κοσμά 

143.600 98.000 18.000 55.844 66.147 55.535 

Σύνολο 333.867 1.038.073 632.906 852.396 1.034.506 525.548* 

 
Πίνακας 13. Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. Εισπραχθέντα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά έτος και 
εγκατάσταση (σε €).  
*: Από τα δύο συνολικά αθροίσματα των εισπραχθέντων εσόδων από βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες 
μισθώσεις που αναφέρονται στους πίνακες της Ολυμπιακά Ακίνητα προκύπτει τελικό άθροισμα 11.131 € 
χαμηλότερο από εκείνο που αναφέρεται εντός του κειμένου (35.665.298 € και 35.676.439 αντίστοιχα €). 
Η ανάλυση γίνεται με τα στοιχεία των πινάκων για τα εισπραχθέντα έσοδα, καθώς είναι πιο αναλυτικά.  
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο 
έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. πρωτ. 27955/19-11-2010, Πίνακας 1, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ.  
πρωτ. 5971/181/5-11-2010].  
 
 

Έσοδα 
εγκατάστασης  
(€) 

Εισπραχθέντα έσοδα**  Τιμολογηθέντα μη 
εισπραχθέντα 

μισθώματα*** 

Σύνολο 

Ιστιοπλοϊκό Κέντρο 
Αγίου Κοσμά 

26.821.377 31.485.433 58.306.810 

Σλάλομ Κανόε-
Καγιάκ 

4.426.625 8.650.674 13.077.299 

Σύνολο 31.248.002* 40.136.107 71.384.109 

 
Πίνακας 14. Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. Εισπραχθέντα έσοδα και τιμολογηθέντα μη εισπραχθέντα έσοδα από 
μακροχρόνιες μισθώσεις ανά εγκατάσταση (σε €).  
**: Ιστιοπλοϊκό Κέντρο: καταβολή 17 μισθωμάτων,  Ιούλιος 2007 – Νοέμβριος 2008. Σλάλομ Κανόε-
Καγιάκ: Καταβολή 16 μισθωμάτων, Μάιος 2007 – Αύγουστος 2008. 
***: Ιστιοπλοϊκό Κέντρο:  μη καταβολή 22 μισθωμάτων, Δεκέμβριος 2008 – Σεπτέμβριος 2010. Σλάλομ 
Κανόε-Καγιάκ: μη καταβολή 25 μισθωμάτων, Σεπτέμβριος 2008 – Σεπτέμβριος 2010). 
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο 
έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, Πίνακας 2, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 
5971/181/5-11-2010]. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, τα 
συνολικά εισπραχθέντα έσοδα ανέρχονται στα 35,7 εκ. € (35.665.298 €), 
ενώ τα συνολικά εισπραχθέντα και μη έσοδα ανέρχονται στα 75,8 εκ. € 
(75.801.405 €). Τα συνολικά έξοδα ανέρχονται στα 18,1 εκ. € (18.074.945 
€) (Εικ. 28).  

Παρότι τα έσοδα από την εκμετάλλευση των δύο μακροχρόνιων μισθώσεων 
αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εισπραχθέντων και των συνολικών εσόδων της 
Ολυμπιακά Ακίνητα, τα εισπραχθέντα έσοδα από τα παραπάνω περιορίζονται σε 
μισθώματα μόλις 17 μηνών από το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο (Ιούλιος 2007 – Νοέμβριος 
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2008)146 και 16 μηνών από το Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ (Μάιος 2007 – Αύγουστος 
2008).147
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Εικ. 28. Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ: Έσοδα και έξοδα ανά εγκατάσταση, (2005 – 30-09-2010) (σε εκ. €).  
Πηγή: Παναγιώτου, Γ. Ν. (2010, 19 Νοεμβρίου). Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών κ. Ηρώ Διώτη 
κ.α. [αρ. πρωτ. 27955, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-
11-2010, Πίνακες 1-3]. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Ολυμπιακά Ακίνητα, Πρόεδρος Δ.Σ. 
Επεξεργασία στοιχείων και γράφημα: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  

Το σύνολο των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχει αποφέρει αθροιστικά πολύ λιγότερα 
έσοδα.148

Συγκεκριμένα, τα εισπραχθέντα έσοδα από τη μίσθωση του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου 
για μόλις 17 μήνες αποτελούν το 75,20% των εισπραχθέντων εσόδων, ενώ το 
υπόλοιπο προέρχεται περίπου ισομερώς από τη μίσθωση του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ 

 

                                                 
 
146 Ο.π.: «Το Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά, δίπλα στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, 
εκμισθώθηκε στην εταιρεία ΣΕΙΡΙΟΣ ΑΕΒΕ τον Ιούλιο του 2007 για το διάστημα των σαράντα πέντε ετών, 
με σκοπό να λειτουργήσει ως εμπορικό – ψυχαγωγικό συγκρότημα, το οποίο θα περιλαμβάνει εμπορικό 
κέντρο, χώρους πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ξενοδοχείο και μαρίνα. Από το σύνολο της 
εγκατάστασης, εν προκειμένω λειτουργούν μόνο διακεκριμένα τμήματα της Μαρίνας κατόπιν άδειας που 
εκδόθηκε με κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β́ 831/2009), ενώ η μισθώτρια διερευνά και άλλους 
τρόπους εμπορικής εκμετάλλευσης.  Η μισθώτρια δεν υπέβαλε φάκελο προς τις αρμόδιες Αρχές για την 
έκδοση οικοδομικής άδειας. Από την παραπάνω μίσθωση, υπάρχουν διαφορές της εταιρείας με τη 
μισθώτρια, οι οποίες έχουν ήδη υπαχθεί σε Διαιτησία. Η μισθώτρια έχει σταματήσει την καταβολή 
μισθωμάτων από το Δεκέμβριο του 2008» (σελ. 1-2).  
147 Ο.π.: «Η εγκατάσταση Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ εκμισθώθηκε τον Μάιο του 2007 για το διάστημα των 
τριάντα ετών σε κοινοπραξία, η οποία σύστησε την ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
Α.Ε., με σκοπό τη μετατροπή της εγκατάστασης σε υδροπάρκο, με εμπορικές χρήσεις. Η εγκατάσταση 
βρίσκεται ακόμα στο στάδιο μετασκευής για την απόκτηση της νέας της χρήσης. Το Σεπτέμβριο 2010 
ολοκληρώθηκε η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για το θέμα του συντελεστή δόμησης και των χώρων 
στάθμευσης, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του θεματικού πάρκου και υδροπάρκου. Από τη 
συγκεκριμένη μίσθωση, έχουν προκύψει διαφορές μεταξύ της εταιρείας και της μισθώτριας, για τις οποίες 
η τελευταία έχει προσφύγει σε Διαιτησία. Η μισθώτρια έχει σταματήσει την καταβολή μισθωμάτων από το 
Σεπτέμβριο του 2008» (σελ. 1). 
148 Ο.π.: «Οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Συγκροτήματος Ελληνικού αξιοποιούνται για 
αθλητικές και βραχυχρόνιες εμπορικές χρήσεις. Ειδικότερα, η εγκατάσταση Ξιφασκίας αποτελεί δημοφιλή 
εκθεσιακό χώρο, ο οποίος φιλοξενεί συχνά και πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, κ.λπ. Το γήπεδο 
Μπέιζμπολ είναι έδρα ομάδας ποδοσφαίρου της Β́  Εθνικής Κα τηγορίας. Η εγκατάσταση Καλαθοσφαίρισης 
Ελληνικού έχει αποτελέσει την έδρα ομάδων της Α´ Εθνικής, αλλά χρησιμοποιείται ευρέως και από 
σωματεία του Δήμου Ελληνικού. Τμήματα της εγκατάστασης Χόκεϋ Ελληνικού έχουν παραχωρηθεί στην 
Ελληνική Φίλαθλο Ομοσπονδία Τοξοβολίας και στην Ελληνική Ομοσπονδία Χόκεϋ. Χώροι της 
εγκατάστασης Softball έχουν παραχωρηθεί σε σωματείο ΑμΕΑ» (σελ. 2).   
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για μόλις 16 μήνες (12,41%) και από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις του συνόλου των 
άλλων εγκαταστάσεων για 4-6 έτη (12,39%).  

Τα εισπραχθέντα και τα τιμολογηθέντα αλλά μη εισπραχθέντα μισθώματα των δύο 
εγκαταστάσεων του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου και του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ αποτελούν 
το 94,17% των συνολικών εισπραχθέντων και μη μισθωμάτων. Το σύνολο των 
άλλων εγκαταστάσεων έχουν επιφέρει έσοδα της τάξεως του 5,83% ως προς το 
σύνολο των εισπραχθέντων και μη εσόδων. Αυτό συμβαίνει παρότι τα έσοδα των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων με εξαίρεση εκείνες του συνδετήριου κτιρίου 
αποτελούνται από το άθροισμα μισθωμάτων ως επί το πλείστον 6 ετών, ενώ τα 
εισπραχθέντα και μη έσοδα των μακροχρόνιων μισθώσεων αποτελούνται από το 
άθροισμα μισθωμάτων μόλις 3 ετών.   

Τα ετήσια έξοδα των ολυμπιακών εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στον Πίνακα 12. 
Σχετικά με τα έξοδα, το έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αναφέρει:  

Η εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ ως διαχειρίστρια των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, έχει προβεί στη 
μακροχρόνια εκμίσθωση της εγκατάστασης Κανόε – Καγιάκ Σλάλομ Ελληνικού 
και του Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά, με στόχο τα έσοδα που εισπράττονται 
από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης των παραπάνω εγκαταστάσεων – όπως 
και των λοιπών εκμισθωθεισών εγκαταστάσεων – να χρησιμοποιούνται για την 
κάλυψη των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των αμιγώς αθλητικών 
ολυμπιακών εγκαταστάσεων που δεν έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί σε 
τρίτους.149

Έξοδα συνόλου 

 

εγκαταστάσεων (€) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(έως 30/09) 

Έξοδα  217.492 238.482 4.419.177 6.742.999 3.996.957 2.459.838 

 
Πίνακας 15. Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. Έξοδα συντήρησης, φύλαξης και λειτουργίας ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων Ελληνικού (18.074.945 €) ανά έτος (σε €).  
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο 
έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, Πίνακας 3, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 
5971/181/5-11-2010]. 

Σχετικά με την αύξηση των ετήσιων εξόδων από 10 μέχρι 20 φορές κατά τα 
έτη 2007-2010 συγκριτικά με τα έτη 2005 και 2006 το έγγραφο αναφέρει: 
«Από το έτος 2007, κατά το οποίο οι ολυμπιακές εγκαταστάσεις παραδόθηκαν με 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις οριστικά στην εταιρεία για αποκλειστική αξιοποίηση, 
χρήση και εκμετάλλευση, στα έξοδα περιλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης, 
φύλαξης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.»150

Πρέπει να σημειωθεί ότι δε δίνονται περαιτέρω διευκρινίσεις για τις διακυμάνσεις 
εσόδων και εξόδων ανά έτος, ούτε πιο αναλυτικά στοιχεία εσόδων – εξόδων ανά 
εγκατάσταση/μίσθωση ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι διαφοροποιήσεις και 
τα αίτιά τους. Ωστόσο, κάποιοι γενικοί υπολογισμοί μπορούν να γίνουν συνολικά και 
ανά έτος ως εξής (βλ. και Εικ. 29).  

  

Για τα σχεδόν έξι έτη από τους ολυμπιακούς αγώνες και εξής (2005 - τρία 
τετράμηνα του 2010), το περιθώριο από τα εισπραχθέντα έσοδα και τα 

                                                 
 
149 Ο.π. 
150 Ο.π. 
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πραγματοποιημένα έξοδα ανέρχεται σε μόλις 17,6 εκ. € (17.590.353 €), 
δεδομένου ότι οι μακροχρόνιες μισθώσεις ξεκίνησαν στα μέσα του 2007 και 
σταμάτησαν να καταβάλουν μισθώματα μέσα στο 2008. Αντίθετα, το περιθώριο 
από τα εισπραχθέντα και τιμολογηθέντα μη εισπραχθέντα έσοδα είναι 
τριπλάσιο και ανέρχεται στα 57,7 εκ. € (57.726.460 €). Αν αυτά τα μεγέθη 
αποτελούσαν τον μέσο όρο και για το επόμενο διάστημα των 5-6 ετών (δηλαδή 
χωρίς σημαντικές μεταβολές στο ύψος των μισθωμάτων, τους όρους των 
μισθώσεων, τη συχνότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων, και το μέσο όρο εξόδων 
του συνόλου των εγκαταστάσεων), τότε το συνολικό περιθώριο από το 2005 μέχρι 
το 2015 θα ήταν περίπου 115,4 εκ. € (115.452.920 €). Με βάση τις ίδιες υποθέσεις, 
το συνολικό περιθώριο από το 2005 μέχρι το 2022, θα ήταν περίπου 173,2 εκ. € 
(173.179.380 €).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 29. Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ: εισπραχθέντα & μη έσοδα και έξοδα ανά έτος (2005 – 30-09-2010) (σε 
εκ. €). Πηγή: Ο.π., Παναγιώτου (2010), Πίνακες 1-3. 

Το έτος 2008, το μοναδικό έτος για το μεγαλύτερο μέρος του οποίου 
πραγματοποιήθηκε καταβολή μισθωμάτων από το Ιστιοπλοϊκό Κέντρο, τα συνολικά 
εισπραχθέντα έσοδα ανέρχονται σε 20,4 εκ. € (20.420.718 €) και τα συνολικά 
εισπραχθέντα και μη έσοδα σε 23,2 εκ. € (23.235.981 €).151

                                                 
 
151 Ο.π. Λόγω του ότι τα στοιχεία εισπραχθέντων και μη εσόδων από τις μακροχρόνιες μισθώσεις δόθηκαν 
ως άθροισμα και όχι ανά έτος, υπολογίστηκαν από τα συνολικά ποσά ίσα μηνιαία μισθώματα για τα 
εισπραχθέντα έσοδα (τμήματα των ετών 2007 και 2008), όπως και για τα μη εισπραχθέντα έσοδα 
(τμήματα του 2008 κ.ε.).   

 Τα συνολικά ετήσια 
έξοδα, τα υψηλότερα της περιόδου 2005-2010, ανέρχονται σε 6,7 εκ. € (6.742.999 
€), από τα οποία προκύπτει περιθώριο περίπου 16,5 εκ. € (16.492.982 €) στο 
σύνολο των οφειλόμενων και εισπραχθέντων μισθωμάτων. Αν ο μέσος όρος εσόδων 
– εξόδων για 5 χρόνια ήταν η περίπτωση του 2008, σε 5 χρόνια το περιθώριο θα 
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ήταν 82,5 εκ. € (82.464.912 €), σε 10 χρόνια 165 εκ. € (164.929.823 €) και σε 15 
χρόνια 247,4 εκ. € (247.394.735 €).152

Το έτος 2009 τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα μειώθηκαν από τα 20,4 εκ. € 
(20.420.718 €) του 2008 στα 1 εκ. € (1.034.506 €) λόγω του ότι έχει πλέον 
σταματήσει η καταβολή μισθωμάτων από τις δύο μακροχρόνιες μισθώσεις. 
Ωστόσο τα συνολικά εισπραχθέντα και τιμολογηθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα 
μειώνονται λιγότερο από 1 εκ. € (από 23.235.981 σε 22.360.703 €), ενώ τα έξοδα 
μειώνονται περισσότερο από 2,5 εκ. € (από 6.742.999 σε 3.996.957 €). Έτσι για το 
2009, το περιθώριο που προκύπτει είναι σχεδόν 2 εκ. € υψηλότερο σε σχέση με το 
2008 (από 16.492.982 € σε 18.363.746 €). Αν εισπράττονταν κανονικά τα 
μισθώματα και το 2009 αποτελούσε το μέσο όρο εσόδων – εξόδων για 
μεγαλύτερη διάρκεια, σε 5 έτη το περιθώριο θα ήταν σχεδόν 91,8 εκ. € 
(91.818.728 €), σε 10 έτη σχεδόν 183,6 εκ. € (183.637.455 €) και σε 15 
έτη 275,5 (275.456.183 €).     

  

Τα συνολικά εισπραχθέντα έσοδα για το 2010 (έως 30 Σεπτεμβρίου) είναι 
μόλις 525.548 €, ενώ το σύνολο των εισπραχθέντων και μη εσόδων είναι 
περίπου 30 φορές υψηλότερο (16.520.195 €). Τα συνολικά έξοδα 
διαμορφώνονται (έως 30 Σεπτεμβρίου) στα 2.459.838 € και το περιθώριο από τα 
εισπραχθέντα και μη έσοδα στα 14 εκ. € (14.060.357 €). Αν τα ποσά αυτά που 
αναφέρονται στα ¾ του έτους αποτελούσαν τον μέσο όρο ετήσιων εσόδων -  
εξόδων, σε 5 έτη το περιθώριο θα ήταν περίπου 70 εκ. €, σε 10 έτη 141 εκ.  και σε 
15 έτη 211 εκ. €.  

Για τα έτη 2005 και 2006 (δηλαδή προ των μακροχρόνιων μισθώσεων και προ της 
οριστικής παράδοσης των εγκαταστάσεων στην Ολυμπιακά Ακίνητα για αποκλειστική 
αξιοποίηση, χρήση και εκμετάλλευση με υπουργικές αποφάσεις), τόσο τα έσοδα όσο 
και τα έξοδα είναι πολύ περιορισμένα συγκριτικά και προσεγγίζουν τα εισπραχθέντα 
έσοδα του 2009 και 2010. Τα έσοδα ανέρχονται στα 333.867 € το 2005 και στα 
1.038.073 € το 2006. Τα έξοδα ανέρχονται στα 217.492 € το 2005 και στα 238.482 
€ το 2006. Το περιθώριο είναι 116.375 € και 799.591 € για τα έτη 2005 και 2006 
αντίστοιχα. Αν τα μεγέθη του 2005 ήταν αντιπροσωπευτικά των μεγεθών σε βάθος 
χρόνου, σε 5 έτη το περιθώριο θα ήταν 581.875 €, σε 10 έτη 1.163.750 € και σε 15 
έτη 1.745.625 €. Αντίστοιχα, για το 2006, το περιθώριο σε 5 έτη θα ήταν 
3.997.955 €, σε 10 έτη 7.995.910 € και σε 15 έτη 11.993.865 €.  

Έτσι, ενώ τα έσοδα των ετών 2005 και 2006 προσεγγίζουν τα εισπραχθέντα 
έσοδα των ετών 2009 και 2010, τα έξοδα των ετών 2005 και 2006 
αποτελούν λιγότερο από το 1/10 των εξόδων των ετών 2009 και 2010.  

Οι εγκαταστάσεις που παραχωρούνται από την Εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων ως 
«Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού» παρουσιάζουν ετήσια κέρδη και ζημίες κάτω του 1 
εκ. €, όπως προκύπτει από τις καταστάσεις λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 
απο το 2004 μέχρι το 2010 (30 Σεπτεμβρίου) που κατατέθηκαν στη Βουλή (Εικόνες 
30-32).153

                                                 
 
152 Βλ. και υπολογισμό του Δήμου Ελληνικού από το 2007 για το σύνολο των ετήσιων εσόδων που είχε 
εξασφαλίσει το Δημόσιο: Τζαναβάρα, Χ. (2007, 12 Οκτωβρίου). Οι υπολογισμοί του Δήμου Ελληνικού για 
τα έσοδα. Ελευθεροτυπία. 

 Ταυτόχρονα, τα έσοδα, τα έξοδα και το περιθώριο παρουσιάζουν 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=21.10.2007,id=29438560 
153 Λάμπρου, Δ. (2010, 16 Νοεμβρίου). Απάντηση στην από 9.11.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Η. 
Διώτη, Θ. Δρίτσα, Θ. Μουλόπουλου, Δ. Παπαδημούλη η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 έγγραφό σας [αρ. πρωτ. 5616, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=21.10.2007,id=29438560�
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σημαντικές διακυμάνσεις. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, τα καθαρά 
αποτελέσματα προ φόρων του 2009 παρουσιάζουν ζημία μεγαλύτερης έκτασης από 
τα κέρδη των προηγούμενων ετών (Εικ. 31). Σε ένα μικρότερο βαθμό το 2010, για 
την περίοδο που κατατέθηκαν στοιχεία, παρουσιάζεται επίσης ζημία.  

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρουσιάζονται επίσης στα επιμέρους στοιχεία, ειδικά 
το έτος 2009 σε σύγκριση με προηγούμενα έτη. Τα έσοδα από μισθώματα και τα 
άλλα έσοδα εκμετάλλευσης μειώνονται σημαντικά, ενώ το κόστος πωλήσεων, τα 
έξοδα διοικητικής λειτουργίας, επιμέρους έξοδα εκμετάλλευσης, όπως και τα έκτακτα 
έξοδα (έξοδα προηγούμενων χρήσεων) αυξάνονται σημαντικά. 
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Εικ. 30. ΕΤΑ ΑΕ – Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού: Σύνολο (αριστερά) και μέσος όρος (δεξιά) εσόδων, 
εξόδων και καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων (2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €).   
Πηγή: ΕΤΑ ΑΕ – Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού: Σύνολο (αριστερά) και μέσος όρος (δεξιά) εσόδων, 
εξόδων και καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων (2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €). Πηγή: Λάμπρου, Δ. 
(2010, 16 Νοεμβρίου). Απάντηση στην από 9.11.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, 
Θ. Μουλόπουλου, Δ. Παπαδημούλη η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 έγγραφό σας [αρ. πρωτ. 5616, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση 
της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υποκαταστημάτων, Τμήμα Μαρίνων. 
Επεξεργασία στοιχείων και γράφημα: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 

                                                                                                                                               
 
της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υποκαταστημάτων, Τμήμα Μαρίνων. 
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Εικ. 31. Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού: Συνολικά έσοδα, έξοδα και καθαρά αποτελέσματα προ φόρων 
(2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €). Πηγή: Ο.π., Λάμπρου (2010). Επεξεργασία στοιχείων και γράφημα: Ο.π. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 32. ΕΤΑ ΑΕ – Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού: Λειτουργικά έσοδα, έξοδα, μεικτά και καθαρά 
αποτελέσματα προ φόρων ανά έτος (2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €). Πηγή: Ο.π., Λάμπρου, 2010.  
Επεξεργασία στοιχείων και γράφημα: Ο.π. 
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Επομένως, παρότι κτίρια, εγκαταστάσεις και βασικές περιοχές του χώρου έχουν 
δεσμευτεί ή δεσμεύονται και χρησιμοποιούνται σε διάφορους βαθμούς από τους 
μισθωτές τους όντας κλειστές στο κοινό, το Δημόσιο δεν εισπράττει μισθώματα για 
περισσότερο από δύο χρόνια. Σε συνδυασμό με το ιδιαίτερα υψηλό κόστος που 
χρεώνεται για την συντήρηση, λειτουργία, φύλαξη κ.α. των εγκαταστάσεων, 
οδηγείται σε ζημία. Οι υπολογισμοί δείχνουν πώς ακόμα και μερικές από τις 
υφιστάμενες προβληματικές συμβάσεις των τελευταίων 5 ετών, ένα μεγάλο μέρος 
του πάρκου θα είχε ήδη κατασκευαστεί και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας 
του θα υπερκαλύπτοταν. Με μοναδική προϋπόθεση τα μισθώματα να εισπράττονται 
και να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του πάρκου.  
 
Ανάλογοι υπολογισμοί είχαν γίνει και από το Δήμο Ελληνικού ήδη από το 2007. 

Έσοδα ύψους 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο έχει ήδη εξασφαλίσει το Δημόσιο 
με τη μακρόχρονη εκμίσθωση ορισμένων από τα ολυμπιακά ακίνητα που 
υπάρχουν στις περιοχές Ελληνικού και Αγίου Κοσμά. «Είναι κονδύλια που 
διασφαλίζουν και με το παραπάνω το προβλεπόμενο κόστος για τη συντήρηση 
του πάρκου», διευκρινίζει ο Χρ. Κορτζίδης, δήμαρχος Ελληνικού, αντικρούοντας 
το βασικό επιχείρημα του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, ότι δεν σκοπεύει να εντάξει τα 
έργα του μητροπολιτικού πάρκου στο ΕΣΠΑ, γιατί δεν προβλέπονται κοινοτικές 
χρηματοδοτήσεις για τη συντήρησή του. 

Η δημοτική αρχή του Ελληνικού έχει υπολογίσει ότι: 
Το ετήσιο όφελος που εξασφάλισε η κρατική εταιρεία Ολυμπιακά Ακίνητα από τη 
μακροχρόνια μίσθωση των εγκαταστάσεων του κανόε καγιάκ, ανέρχεται σε 3,5 
εκατ. ευρώ. Μέσω της ίδιας εταιρείας, το Δημόσιο εισπράττει άλλα 13,5 εκατ. 
ευρώ σε ετήσια βάση για το ολυμπιακό κέντρο ιστιοπλοΐας στον Άγιο Κοσμά, που 
προβλέπεται να ενοποιηθεί με το μητροπολιτικό πάρκο. 
Σημαντικά έσοδα εισπράττονται από την παραχώρηση του κλειστού γηπέδου 
μπάσκετ στον Πανιώνιο, καθώς και από τα δύο γήπεδα μπέιζ μπολ που δόθηκαν 
στον Εθνικό. Το ύψος των ενοικίων δεν έχει γνωστοποιηθεί. 
Η επίσης κρατική Εταιρεία Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) εκμεταλλεύεται τις 
εγκαταστάσεις του πρώην ανατολικού αερολιμένα και τον περιβάλλοντα χώρο, 

που φθάνει τα 170 στρέμματα. Διατίθεται κυρίως για εμπορικές εκθέσεις.154

Οι παραπάνω υπολογισμοί έγιναν σε μια προσπάθεια αποτίμησης των εσόδων και 
εξόδων από τις υφιστάμενες παραχωρήσεις και μισθώσεις, όπως και διερεύνησης 
των δυνατοτήτων αυτοχρηματοδότησης της κατασκευής του πάρκου που 
προβάλλεται σε κυβερνητικά έγγραφα από το 2007 ως η προτιμητέα στρατηγική για 
την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου. Όπως προκύπτει από την παρούσα 
ανάλυση, η μη παροχή δημόσια διαθέσιμων στοιχείων για το σύνολο των 
παραχωρήσεων και των εσόδων που προκύπτουν στο χώρο του πρώην αεροδρομίου 
καθιστά μέχρι και σήμερα τις εκτιμήσεις για την κατάσταση και τους τρόπους 
αξιοποίησης της δημόσιας ακίνητης περιουσίας εντός του χώρου a priori ελλιπείς και 
αποσπασματικές. Έτσι, τα παραπάνω αποτελούν υπολογισμούς με βάση τα πολύ 
περιορισμένα διαθέσιμα στοιχεία για την εκμετάλλευση συγκεκριμένων 
εγκαταστάσεων, δηλαδή μόνο των εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται η Ολυμπιακά 
Ακίνητα και η ΕΤΑ. Το συνολικό διαθέσιμο κτιριακό απόθεμα αποτελείται από πολύ 
περισσότερα κτίρια και εγκαταστάσεις.  

 

Αν το Δημόσιο είχε εισπράξει κανονικά τα συμφωνημένα μισθώματα της 
τελευταίας 5ετίας ακόμα και μόνο από αυτές τις εγκαταστάσεις για τις οποίες 
                                                 
 
154 Τζαναβάρα, Χ. (2007, 12 Οκτωβρίου). Οι υπολογισμοί του Δήμου Ελληνικού για τα έσοδα. 
Ελευθεροτυπία. http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=21.10.2007,id=29438560  
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δόθηκαν τα παραπάνω στοιχεία, οι τελευταίες θα βρίσκονταν πλέον εντός 
του Μητροπολιτικού Πάρκου, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου θα είχε ήδη 
κατασκευαστεί και θα λειτουργούσε κανονικά.  

Επομένως, ακόμα και με αυτά τα αποσπασματικά στοιχεία, προκύπτει ότι η 
ανάγκη ή η επιλογή αυτοχρηματοδότησης μέσω πώλησης ή 50ετών 
εκμισθώσεων μεγάλων τμημάτων του χώρου δεν είναι δεδομένη και 
τεκμηριωμένη. Ούτε από τη διερεύνηση της εκμετάλλευσης του χώρου την 
τελευταία δεκαετία, ούτε από τη διερεύνηση των εναλλακτικών πηγών, 
φορέων και στρατηγικών χρηματοδότησης.  

Μια εναλλακτική πρόταση που παρουσιάστηκε το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
επανήλθε στη συζήτηση του θερινού τμήματος της Βουλής τον Σεπτέμβριο του 2010 
είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης του πάρκου από το ΕΣΠΑ (βλ. και 
προγενέστερες τοποθετήσεις Δήμων, της Συνεργασίας 12 φορέων για το Περιβάλλον 
και του ΤΕΕ για την ανάγκη χρηματοδότησης του πάρκου από κοινοτικούς και 
εθνικούς πόρους, ενότητα 2.6.).155

Και επειδή καταλαβαίνω το θέμα των πόρων, να σας πω ότι από το 2007 η τότε 
Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης, η κ. Χούμπνερ, απαντώντας σε ερώτησή 
μου ως Ευρωβουλευτή, είχε πει «είμαστε έτοιμοι να συγχρηματοδοτήσουμε από 
το ΕΣΠΑ, από το κοινοτικό πακέτο, με ποσοστό 75% ή και 85%, τη δημιουργία 
ενός Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Αυτήν την πρόταση δεν την 
αξιοποίησε η Νέα Δημοκρατία ούτε εσείς ακόμα την έχετε αξιοποιήσει, ενώ το 
ΕΣΠΑ «τρέχει» με τρομακτικές καθυστερήσεις.

 Έτσι, σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή κ. Δ. 
Παπαδημούλη με αρ. πρωτ. 58/27-09-2010 ως προς τα κυβερνητικά σχέδια για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, αναφέρονται τα εξής:  

156

Ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι δεσμεύεται να διερευνήσει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της κατασκευής του πάρκου από το ΕΣΠΑ, ωστόσο διατηρεί 
επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα ένταξης του πάρκου στο ΕΣΠΑ στη σημερινή 
συγκυρία και ως προς τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος σε βάθος χρόνου. 
Συγκεκριμένα, αναφέρει:  

 

Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και αυτό το οποίο λέτε εγώ θα 
το διερευνήσω. Όμως, πάρα πολύ φοβάμαι ότι γι’ αυτά τα οποία ίσχυαν το 2007, 
δεν είμαι βέβαιος ότι θα βρω το ίδιο κλίμα στην Επιτροπή, κύριε Παπαδημούλη. 
Πολύ το φοβάμαι. Και εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Είναι ένα 
λάθος που έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Η ανάπτυξη δεν πρέπει μόνο να 
είναι πράσινη, αλλά πρέπει να είναι και βιώσιμη. Βιώσιμη θα είναι όχι μόνο όταν 

                                                 
 
155 Ο.π.: «Το δεύτερο επιχείρημα του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ για τη μη ένταξη των έργων του πάρκου στο 
ΕΣΠΑ αφορά τη δημιουργία Πράσινου Ταμείου. Προβλέπεται να συγκεντρώνει ένα μέρος των εσόδων από 
την οικιστική αξιοποίηση του μητροπολιτικού πάρκου το οποίο θα διατίθεται για έργα ανάπλασης και 
δημιουργία ελευθέρων χώρων σε υποβαθμισμένες γειτονιές του λεκανοπεδίου. Ο κ. Κορτζίδης, όμως, 
διαφωνεί και διερωτάται: «Αν στόχος του υπουργείου είναι να γίνουν παρεμβάσεις σε άλλους δήμους που 
πραγματικά έχουν μεγάλες ανάγκες, τότε γιατί άλλοι ελεύθεροι χώροι, όπως το Πεδίο του Άρεως, ο 
Ελαιώνας, ο Κηφισός, το πάρκο Γουδή, ο Ιππόδρομος Φαλήρου, το πάρκο Ελευθερίας, τα άλση Ριζάρη, 
Βεΐκου, Παγκρατίου, Συγγρού και τόσοι άλλοι χώροι δεν έχουν αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών και 
του περιβάλλοντος, αλλά παραχωρούνται σε ιδιωτικούς φορείς χωρίς μάλιστα κάποιο αντισταθμιστικό 
οικονομικό όφελος για το Δημόσιο;»» 
156 Βουλή των Ελλήνων. (2010, 30 Σεπτεμβρίου). Πρακτικά συνεδρίασης ΛΕ΄ [ΙΓ΄ Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Ά, τμήμα διακοπής εργασιών της Βουλής 
θέρους 2010][ Συζήτηση Επίκαιρων Ερωτήσεων, Πρακτικά & οπτικοακουστικό υλικό πρακτικών, 50:15 – 
64:10 min]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων. 
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#bf0b18be-9091-45e7-
951f-d947add243a6    
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βρίσκεις τους πόρους για να κάνεις κάτι, αλλά όταν έχεις διασφαλίσει και τους 
πόρους συντήρησής του. Γι’ αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορα, τα οποία τα 
αφήνουμε. Άρα, μπορεί πράγματι να αποτελέσει μία ευκαιρία –και εγώ 
δεσμεύομαι να το κοιτάξω αυτό- αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα διασφαλίσει και 
τη βιωσιμότητα του τι θα γίνει.157

Στην πιο πρόσφατη ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων στα πέντε υπουργείο 
με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010, για τα δεδομένα που προέκυψαν από τη 
διερεύνηση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ,

 

 158 ο Υπουργός Επικρατείας αναφέρει ότι 
«αρμόδια να απαντήσει είναι η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής».159 Ωστόσο, στη σχετική απάντηση του ΥΠΕΚΑ, ο Υπουργός 
Αναπληρωτής160 και η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας161

Ούτε όμως το 2007 είχε υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ. Όπως 
αναφέρεται σε ερώτηση που υπέβαλε ο Βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. 
Δ. Παπαδημούλης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:  

 δεν αναφέρονται στο 
ΕΣΠΑ. Παρά τη λήξη της προθεσμίας 30 ημερών που ορίζει ο Κανονισμός της 
Βουλής, δεν έχουν κατατεθεί έγγραφα στη Βουλή από κανένα υπουργείο για τη 
διαδικασία και τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης.     

Η Αθήνα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος είναι η 
πρωτεύουσα με την μικρότερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο…. Η 
πρόσφατη καταστρεπτική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, που κατέκαψε 60.000 
στρέμματα, μεταξύ των οποίων και 25.000 – 30.000 στρέμματα Εθνικού Δρυμού, 
όχι μόνο θα μειώσει την αναλογία, αλλά θα οξύνει κι άλλο τα μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα στην πόλη. 

Στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού υπάρχει χώρος δημόσιας ιδιοκτησίας, έκτασης 
5300 στρεμμάτων, για τον οποίο η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς και 
οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ζητούν να γίνει, στο σύνολό του, μητροπολιτικό 
πάρκο υψηλού πρασίνου, ελεύθερο σε όλους. Η δημιουργία του πάρκου μπορεί 

                                                 
 
157 Ο.π. 
158 Διώτη, Η., Δρίτσας, Θ., Μουλόπουλος, Β., & Παπαδημούλης, Δ. (2010, 5 Νοεμβρίου). Γιατί δεν 
δημοσιοποιούνται οι όροι, οι προδιαγραφές και οι περιορισμοί που έχουν – αν έχουν – δοθεί από την 
κυβέρνηση προς τους μελετητές ως δεδομένα για τη νέα μελέτη σχεδιασμού του Μητροπολιτικού Πάρκου 
Ελληνικού και γιατί δεν εφαρμόζεται το χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης των υφιστάμενων και 
παράνομων χρήσεων και λήξης παραχωρήσεων στο χώρο του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας 
ζώνης; [Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010 προς την κυρία 
και τους κυρίους Υπουργούς Επικρατείας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Πολιτισμού και Τουρισμού. ΙΓ΄ Περίοδος 
Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων.  
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f 
159 Παμπούκης, Χ. (2010, 19 Νοεμβρίου). Απάντηση στην υπ΄αριθμ. 5971/181/5-11-2010 Ερώτηση & 
ΑΚΕ των Βουλευτών Η. Διώτη, Θ. Δρίτσα, Β. Μουλόπουλο και Δ. Παπαδημούλη [αρ. πρωτ. 411, ΙΓ΄  
Περίοδος Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, 
Υπουργός Επικρατείας. 
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f 
160 Σηφουνάκης, Ν. (2010, 24 Νοεμβρίου). Ελληνικό [αρ. πρωτ. 3584Β, ΙΓ΄ Περίοδος Προεδρευόμενης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, σύνοδος Β΄]. Αθήνα: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργός Αναπληρωτής.  
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-
Elegxou?pcm_id=77920de1-805e-4eb8-9a76-a4abc26a5a8f 
161 Ηλιοπούλου, Ε. (2010, 22 Νοεμβρίου). Σχεδιασμός του μητροπολιτικού πάρκου Ελληνικού [αρ. πρωτ. 
4314, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. 
Αθήνα: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου 
και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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να συμβάλει θετικά στην βελτίωση της αναλογίας πρασίνου ανά κάτοικο αλλά και 
συνολικότερα στην βελτίωση του μικροκλίματος του λεκανοπεδίου Αττικής. 

Ερωτάται η Επιτροπή: Μια τέτοια πρόταση, εφόσον υποβληθεί, είναι 
επιλέξιμη για ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 
2007-2013; Σε τι ποσοστό μπορεί να φτάσει η δυνητική χρηματοδότηση; 
Στις προτάσεις που έχει καταθέσει η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ, υπάρχουν αιτήματα χρηματοδότησης σχετικά με το μητροπολιτικό 
πάρκο στο Ελληνικό; Σε τι ύψος ανέρχονται οι προτεινόμενες 
χρηματοδοτήσεις και τι ακριβώς αφορούν;162

Η απάντηση της κ. D. Hübner εξ’ ονόματος της Επιτροπής, αναφέρει:  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1080/2006(1) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης 
Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μια πρόταση 
για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου θα μπορούσε, κατ’ αρχήν, να 
είναι επιλέξιμη για κοινοτική συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός από τα 
επιχειρησιακά προγράμματα του ελληνικού εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2007-2013. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης 
που ισχύει για κάθε έργο εξαρτάται από τις παραμέτρους που αναφέρονται στα 
άρθρα 52-55 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης 
Ιουλίου 2006(2), περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο 
Συνοχής. 

Τα ΕΣΠΑ και τα επιχειρησιακά προγράμματα που τα συνοδεύουν δεν αναφέρουν 
ονομαστικά τα έργα. Μόνη εξαίρεση στον κανόνα είναι τα μεγάλα έργα, 
διότι, σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 1 στοιχείο η) του προαναφερθέντος 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, ο ενδεικτικός κατάλογος 
των μεγάλων έργων για τα οποία αναμένεται να ζητηθεί 
συγχρηματοδότηση πρέπει να περιλαμβάνεται στα αντίστοιχα 
επιχειρησιακά προγράμματα. Ο ενδεικτικός κατάλογος των μεγάλων έργων 
για τα ελληνικά επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013 δεν 
περιλαμβάνει έργο σχετικό με μητροπολιτικό πάρκο στην Αθήνα.163

                                                 
 
162 «According to the European Environment Agency, Athens is the capital city with the smallest ratio of 
green space per inhabitant, scarcely 2 m². The recent disastrous fire on Mount Parnes, which destroyed 
6 000 hectares, including 2 500-3 000 hectares of national forest, will not only reduce this ratio, but will 
also exacerbate the city’s major environmental problems. The site of the former Elliniko airport has 530 
hectares of  publicly-owned space; the local authority, s ocial or ganisations a nd the neighbourhood’s 
inhabitants would like to see all of it turned into an urban park with abundant vegetation and free access 
for a ll. Cr eating a  pa rk c ould make a  positive contribution t o improving t he ra tio o f g reen space per 
inhabitant and more generally to improving the microclimate of the Attica basin. Can the Commission 
say if a proposal of this kind, if submitted, is eligible to be included in the National Strategic Reference 
Framework (NSRF) 2007-13? What percentage of funding could potentially be achieved? Do the 
proposals that t he G reek G overnment h as p ut f orward u nder t he N SRF contain a ny a pplications f or 
funding in connection with an urban park at Elliniko? What is the level of the proposed funding and what 
exactly i s i t f or?» Papadimoulis, D. (2 007, J uly 2 5). Δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στο πρώην 
αεροδρόμιο Ελληνικού (Αθήνα - Αττική)/Creation of an urban Park on the site of the former Elliniko 
airport in Greece (Athens, Attica) [Γραπτή ερώτηση E-3845/07 προς την Επιτροπή/written question E-
3845/07 to the Commission, OJ C 45, 16.2.2008]. Brussels/Strasbourg: European Parliament. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92007E3845:EN:NOT και  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
3845+0+DOC+XML+V0//EL (ελληνικά) ή 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-
3845+0+DOC+XML+V0//EN&language=LV (αγγλικά).  
163 «In accordance with Article 4(4) of Regulation (EC) No 1080/2006(1) of the Parliament and of the 
Council of 5 July 2006 on the European Regional Development Fund, a project for the realisation of a 
metropolitan park on the Hellinikon site could, in principle, be eligible for Community co-financing under 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=EL#def1#def1�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=EL#def2#def2�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92007E3845:EN:NOT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-3845+0+DOC+XML+V0//EL�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-3845+0+DOC+XML+V0//EL�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-3845+0+DOC+XML+V0//EN&language=LV�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-3845+0+DOC+XML+V0//EN&language=LV�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=LV#def1#def1�
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To ίδιο προκύπτει και από ερώτηση του Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. 
Γ. Καρατζαφέρη προς την Επιτροπή το 2006 με θέμα και αίτημα την πλήρη 
δενδροφύτευση/αναδάσωση του χώρου του παλαιού αεροδρομίου:  

Μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν αναδασωθεί όλη η έκταση 
του παλαιού αεροδρομίου της Αθήνας στο Ελληνικό τότε η θερμοκρασία 
της Αθήνας θα μειωθεί κατά 1,7 βαθμούς Κελσίου. Υπενθυμίζεται ότι η 
Αθήνα (λόγω του τσιμέντου και της έλλειψης πρασίνου) είναι μια από τις 
θερμότερες πόλεις της Ευρώπης το καλοκαίρι και ο υδράργυρος πολύ συχνά 
ξεπερνά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τους 40 βαθμούς. Έχει λάβει η Επιτροπή 
συγκεκριμένη πρόταση από τις ελληνικές αρχές για συγχρηματοδότηση 
της ανάπλασης του Ελληνικού και τι ενδεχομένως προβλέπει αυτή; Για ποιό 
λόγο δεν γίνεται πράσινο όλη η έκταση του παλαιού αεροδρομίου ώστε να 
ανασάνει η ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας η οποία αντιμετωπίζει έντονο 
πρόβλημα μόλυνσης με το νέφος καθώς και αφόρητα υψηλές θερμοκρασίες το 
καλοκαίρι; Ο αρμόδιος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Δήμας έχει 
προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση την δενδροφύτευση και την 
αποφυγή τσιμεντοποίησης ή χωρισμού σε οικόπεδα μέρους του παλαιού 
αεροδρομίου στο Ελληνικό, ώστε να αναβαθμισθεί το περιβάλλον της 
περιοχής του Λεκανοπεδίου και να μειωθεί η ατμοσφαιρική μόλυνση της 
Αθήνας;164

 

 

                                                                                                                                               
 
one of the Operational programmes of the Greek national strategic reference framework 2007-13. The 
co-financing rate to be applied to any project depends on the parameters mentioned in Articles 52-55 of 
Council Regulation (EC) No 1083/2006 o f 11  July 200 6(1) l aying do wn g eneral p rovisions on  the 
European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund. National 
strategic reference frameworks and their operational programmes do not mention individual projects. 
The only exception to this rule is the case of major projects, because in accordance with 
Article 37(1)(h) of the aforementioned Council Regulation (EC) No 1083/2006 the indicative list of major 
projects expected to be submitted for co-financing has to be included in the Operational programmes 
concerned. The indicative lists of major projects of the Greek operational programmes 2007-13 do not 
include a project related to a metropolitan park in Athens». Hübner, D. (2007, September 4). Απάντηση 
της κυρίας Hübner εξ’ ονόματος της Επιτροπής Answer given by Ms Hübner on behalf of the Commission 
[Γραπτή ερώτηση E-3845/07 προς την Επιτροπή/written question E -3845/07 to  the Commission, OJ C  
45, 16.2.2008/ OJ L 210, 31.7.2006]. Brussels/Strasbourg: European Parliament.    
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92007E3845:EN:NOT και  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=EL 
(ελληνικά) ή  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=LV 
(αγγλικά). 
164 «A number of studies have reached the conclusion that if the entire area of the old Athens airport at 
Elliniko w ere to u ndergo afforestation, the t emperature in A thens w ould b e re duced b y 1 .7 degrees 
Celsius. Because of its concrete and lack of green areas, Athens is one of the hottest cities in Europe in 
the summer and, in July and August, the temperature frequently rises to over 40 degrees. 
Has the Commission received any specific proposal from the Greek authorities for co-funding of the 
regeneration of Elliniko and, if so, what are its provisions? Why not make the entire area of the old 
airport a green space and thereby provide relief for the greater Athens area which has a severe pollution 
problem i n t he f orm of  s mog a nd unbearably h igh temperatures during the s ummer? H as the 
Commissioner responsible for the Environment, Mr Dimas, proposed that part of the old Elliniko airport 
should undergo afforestation and that concreting over or d ividing the land into building plots should be 
avoided in order to improve the environment in the Attica Basin and reduce air pollution in Athens?» 
Karatzaferis, G. (2006, March 13). Πλήρης δενδροφύτευση του παλαιού αεροδρομίου της Αθήνας στο 
Ελληνικό/Complete afforestation of old Athens airport [Γραπτή ερώτηση E-1007/06 προς την 
Επιτροπή/written question E-1007/06 to the Commission, OJ C 328, 30.12.2006]. Brussels/Strasbourg: 
European Parliament.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92006E1007:EN:NOT και  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2006-
1007+0+DOC+XML+V0//EL (ελληνικά) ή 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2006-
1007+0+DOC+XML+V0//EN&language=MT (αγγλικά). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92007E3845:EN:NOT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=EL%20�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2007-3845&language=LV%20�
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92006E1007:EN:NOT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2006-1007+0+DOC+XML+V0//EL�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2006-1007+0+DOC+XML+V0//EL�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2006-1007+0+DOC+XML+V0//EN&language=MT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2006-1007+0+DOC+XML+V0//EN&language=MT�
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Η απάντηση του Επιτρόπου κ. Σ. Δήμα, αναφέρει ότι:  

Η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία πρόταση για τη συγχρηματοδότηση του 
έργου ανάπλασης της περιοχής του Ελληνικού. 

Επιπλέον, τα θέματα σχεδιασμού των χρήσεων γης και ο τρόπος με τον οποίο μια 
χώρα διαχειρίζεται το αστικό ή περιφερειακό τοπίο υπάγονται στην εθνική 
αρμοδιότητα.165

Σε δελτίο τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ το 2007, τονίζεται ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης 
από το ΕΣΠΑ είναι υπαρκτή, γνωστή και αυτονόητη. Αλλά ότι η ελληνική 
κυβέρνηση δεν επέλεξε αυτή τη λύση διότι αυτή δεν θα κάλυπτε το κόστος 
συντήρησης και επιπλέον θα οδηγούσε σε απένταξη άλλων έργων από το ΕΣΠΑ, που 
δεν μπορούν να αυτοχρηματοδοτηθούν:  

 

Πρόσφατα, είδε το φως της δημοσιότητας μία ερώτηση του  ευρωβουλευτή κ. 
Παπαδημούλη προς την Κομισιόν. Η αρμόδια Επίτροπος κα Χούμπνερ έδωσε τις 
εξής απαντήσεις : Πρώτον και αυτονόητο. Η κατασκευή του Πάρκου του 
Ελληνικού θα μπορούσε να είναι έργο επιλέξιμο στην 4η Προγραμματική 
Περίοδο  2007-2013. Δεύτερον και γνωστό.

 

 Η ελληνική κυβέρνηση δεν 
έχει ζητήσει να λάβει κοινοτική χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο 
έργο. Πέρα από επιπόλαια συμπεράσματα και εύκολους λαϊκισμούς που 
ακούγονται για λόγους εντυπώσεων, η επιλογή αυτή έγινε με βάση την 
κοινή λογική. 

Καταρχήν, πρέπει να γίνει σαφές ότι μια πιθανή κοινοτική 
χρηματοδότηση του Πάρκου θα σήμαινε αμέσως, λόγω του μεγάλου του 
προϋπολογισμού, απένταξη πολλών άλλων αναγκαίων έργων 
περιβάλλοντος από την 4η

 

 Προγραμματική Περίοδο (πχ βιολογικοί 
καθαρισμοί, ΧΥΤΑ, κλπ). Ο προγραμματισμός για τον τομέα του Περιβάλλοντος 
έγινε με γνώμονα την κάλυψη των αναγκών όλης της χώρας σε έργα 
περιβάλλοντος τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη γίνει προ δεκαετίας και 
οποιαδήποτε αλλαγή εις βάρος αυτού του σχεδιασμού δεν μπορεί να θεωρείται 
ορθολογική. Θα ήταν, μάλιστα, παράλογο να οδηγήσουμε σε απένταξη άλλα 
απαραίτητα έργα στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης 
όπως στο πάρκο Ελληνικού. 

Εμείς προτιμήσαμε τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης για το Πάρκο του 
Ελληνικού, με την οποία οικοδομώντας λιγότερο από το 10% του 
μεγαλύτερου Πάρκου της Ευρώπης, χωρίς να δώσει ούτε δεκάρα ο 
Έλληνας φορολογούμενος, εξασφαλίζουμε την πλήρη χρηματοδότηση 
της κατασκευής και της συντήρησης του Πάρκου, τη δημιουργία Ταμείου 
Πρασίνου για έργα ανάπλασης σε όλη την Αττική και, βέβαια, την 
απρόσκοπτη κοινοτική χρηματοδότηση για σημαντικά περιβαλλοντικά 
έργα σε όλη τη χώρα. 
 

                                                 
 
165 «The Commission has not received any co-financing proposal for a rehabilitation project of the 
Elliniko area. Furthermore, land use planning and the way in which a country chooses to manage the 
urban or regional landscape falls under national competence.» Dimas, S. (2006, April 21). Απάντηση του 
κ. Δήμα εξ’ ονόματος της Επιτροπής/Answer given by Mr Dimas on behalf of the Commission [Γραπτή 
ερώτηση E-1007/06 προς την Επιτροπή/written q uestion E -1007/06 to  the C ommission, O J C  3 28, 
30.12.2006]. Brussels/Strasbourg: European Parliament.  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92006E1007:EN:NOT και 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-1007&language=EL 
(ελληνικά) ή  
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-1007&language=MT 
(αγγλικά). Βλ. και Faludi, A., & Waterhout, Β. (2002). The making of the European spatial development 
perspective: No masterplan. London, UK & New York, NY: Routledge, για τα ζητήματα και τις 
αρμοδιότητες χωρικής πολιτικής, χρήσεων γης και κοινωνικοχωρικής συνοχής, όπως εξελίχθηκαν μεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών την προηγούμενη δεκαετία.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:92006E1007:EN:NOT�
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2006-1007&language=EL�
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Σημειώνουμε ότι το Πάρκο του Ελληνικού τελικά θα έχει συνολική επιφάνεια  
5.900 στρέμματα και θα είναι όχι μόνο το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης αλλά 
και ένα από τα μεγαλύτερα  στον κόσμο σε αστική περιοχή.166

 
  

Η αιτιολόγηση αυτής της απόφασης έχει ενδιαφέρον να παρατεθεί ολόκληρη 
επειδή επανέρχεται κατά καιρούς στη συζήτηση, παρότι δεν παρέχει 
συγκεκριμένα στοιχεία ή αποτελέσματα αξιολόγησης της πρότασης για το 
ΕΣΠΑ:  
 

Πρώτον. Η κοινοτική χρηματοδότηση που μπορεί να λάβει η χώρα μας για 
θέματα περιβάλλοντος, δεν είναι απεριόριστη. Είναι συγκεκριμένη. Για να 
εντάξουμε το Πάρκο του Ελληνικού στην 4η  Προγραμματική Περίοδο, θα έπρεπε 
να απεντάξουμε, όπως είπαμε, αρκετά άλλα αναγκαία περιβαλλοντικά έργα. 
Δηλαδή για να εντάξουμε ένα έργο που μπορούμε να κάνουμε με 
αυτοχρηματοδότηση, θα έπρεπε να απεντάξουμε έργα τα οποία ΔΕΝ μπορούμε να 
κάνουμε με αυτοχρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και με την ένταξη, ο 
Έλληνας φορολογούμενος θα καλούνταν να πληρώσει ο ίδιος ένα σημαντικό 
μέρος του συνολικού κόστους κατασκευής του Πάρκου, αλλά και της συντήρησής 
του. Σημειώνουμε ότι το μέγιστο ύψος της κοινοτικής χρηματοδότησης φτάνει το 
85%. Όμως, με δεδομένο ότι τα κοινοτικά κονδύλια για έργα περιβάλλοντος είναι 
συγκεκριμένα, εμείς για αυτά τα έργα συμφωνήσαμε η χρηματοδότηση  να φτάνει 
στο 65% και το υπόλοιπο ποσοστό να καλύπτεται από εθνικούς πόρους για να 
μπορέσουμε να κατασκευάσουμε περισσότερα αναγκαία περιβαλλοντικά έργα
 

.  

Δεύτερον. Η Ε.Ε. θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει μόνο μέρος της κατασκευής 
του Πάρκου, αλλά όχι και το κόστος συντήρησής του που είναι εξαιρετικά μεγάλο.  
Για την επιτυχία του Μητροπολιτικού Πάρκου, είναι κρίσιμη η εξασφάλιση της 
ομαλής συντήρησης και λειτουργίας του, το κόστος της οποίας μέχρι την πλήρη 
ωρίμανσή του (≈ 15 χρόνια), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανέρχεται στο 
40-50% του  κόστους κατασκευής

Καλό είναι να αναλογιστούμε την κακή εμπειρία από την τύχη άλλων δημόσιων 
πάρκων, πολύ μικρότερων μάλιστα (όπως το Πεδίο του Άρεως) για να 
καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το θέμα της συντήρησης.  

. Κατά συνέπεια, εάν δεν προκρινόταν η λύση 
της αυτοχρηματοδότησης του Πάρκου, η συντήρηση θα έπρεπε επίσης να 
καλυφθεί από εθνικούς πόρους, δηλαδή από τον Έλληνα φορολογούμενο.  

 
Τρίτον. Επιπλέον, με τη μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης, εξασφαλίζεται και κάτι 
ακόμα που βέβαια δεν μπορούσε να μας προσφέρει η κοινοτική χρηματοδότηση: 
Οικονομικό πλεόνασμα για τη δημιουργία του Ταμείου Πρασίνου, το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την ανάπλαση κεντρικών και υποβαθμισμένων 
περιοχών του Λεκανοπεδίου. Θα διαχυθεί, δηλαδή, το όφελος σε όλη την Αττική 
και μάλιστα θα δημιουργηθούν χώροι πρασίνου σε περιοχές με μεγάλη ανάγκη.167

Σε επιστολή του κ. Ν. Σιγάλα, διευθυντή του γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων 
του ΥΠΕΧΩΔΕ στις 23 Οκτωβρίου 2007, μεταξύ άλλων αναφέρεται:   

 

Το δήθεν «εύρημα» για τη δυνατότητα χρηματοδότησης μέρους της 
κατασκευής και μόνο του Πάρκου από την 4η Προγραμματική Περίοδο 
είναι πραγματικά σαθρό. Καταρχήν, γνωρίζαμε εξ αρχής αυτή τη 
δυνατότητα και συνειδητά δεν την επιλέξαμε. Αν την επιλέγαμε θα έπρεπε 
να αρνηθούμε κοινοτική χρηματοδότηση για πολλά αναγκαία περιβαλλοντικά 
έργα (π.χ. βιολογικοί καθαρισμοί, νέοι ΧΥΤΑ, προστατευόμενες περιοχές κ.ά.) τα 
οποία δεν μπορούν να κατασκευαστούν με αυτοχρηματοδότηση, όπως το Πάρκο 
του Ελληνικού. Οι κοινοτικοί πόροι για περιβαλλοντικά έργα δεν είναι 
απεριόριστοι και είναι επιλογή μας να διατεθούν σύμφωνα με τις πραγματικές 

                                                 
 
166 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 
(2007, 8 Οκτωβρίου). Ανακοίνωση τύπου: Για τη χρηματοδότηση του Πάρκου του Ελληνικού. Αθήνα: 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.  
www.minenv.gr/download/2007-10-08.parko.ellinikou.doc 
167 Ο.π. 
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ανάγκες της χώρας. Σημειώνουμε ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να χρηματοδοτήσει 
μόνο μέρος της κατασκευής του Πάρκου, αλλά όχι και το κόστος 
συντήρησής του που είναι εξαιρετικά μεγάλο.168

Ή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ από τον τότε Υπουργό κ. 
Γ. Σουφλιά για την έναρξη της διαβούλευσης του 2007:  

 

Όπως έχω δηλώσει, για την κατασκευή και συντήρηση του Πάρκου, αλλά και για 
την εξασφάλιση πόρων για τη σύσταση «Πράσινου Ταμείου», το Πάρκο θα 
δημιουργηθεί με την μέθοδο της αυτοχρηματοδότησης. Συγκεκριμένα, θα 
καλυφθεί έκταση 300 στρεμμάτων, με ήπια ανάπτυξη και σχεδιασμό φιλικό προς 
το περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Έλληνας 
φορολογούμενος, εξασφαλίζουμε:  

- την πλήρη χρηματοδότηση της κατασκευής και της συντήρησης του 
Πάρκου,  

- τη δημιουργία «Πράσινου Ταμείου» για έργα ανάπλασης και πρασίνου 
σε όλη την Αττική (ιδίως στις πιο επιβαρημένες – υποβαθμισμένες 
περιοχές)  

- την απρόσκοπτη κοινοτική χρηματοδότηση για σημαντικά 
περιβαλλοντικά έργα σε όλη τη χώρα, χωρίς περικοπές που θα 
προέκυπταν από την χρηματοδότηση του Πάρκου από κοινοτικούς 
πόρους.169

Ωστόσο, από τη συνοπτική διερεύνηση που ακολουθεί, προκύπτουν τα αντίστροφα 
συμπεράσματα: Όχι μόνο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί το Μητροπολιτικό 
Πάρκο στο σύνολο του χώρου αποκλειστικά από τα έσοδα των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός του χώρου του και αποτελούν επίσης 
δημόσια περιουσία, δηλαδή χωρίς πωλήσεις και νέα δόμηση. Μόνο την 
τελευταία τριετία, μετά τις προβληματικές μακροχρόνιες συμβάσεις των ολυμπιακών 
έργων που υπέγραψε το Δημόσιο, θα έπρεπε να έχει καθαρά έσοδα ύψους 49 εκ. € 
(48.917.084 €). Αλλά επίσης, με συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 75-
85% σε βάθος χρόνου 15ετίας, 10ετίας ή ακόμα και 5ετίας, θα υπήρχε και 
ανάλογο πλεόνασμα για επιπλέον έργα κοινωνικού και περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα στο Λεκανοπέδιο.  

  

Μοναδικές προϋποθέσεις θα ήταν το Δημόσιο: α. να εισπράττει κανονικά τα 
μισθώματα από τις συμβάσεις που έχει ήδη συνάψει για τα ολυμπιακά έργα 
στο χώρο του Ελληνικού, και β. να διαθέτει το σύνολο των μισθωμάτων 
στην κατασκευή του πάρκου για το αντίστοιχο διάστημα (μετά την αφαίρεση 
των εξόδων για τη λειτουργία, συντήρηση, φύλαξη κ.α. του συνόλου των 
μισθωμένων και μη ολυμπιακών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στο χώρο). Αν τα 
ετήσια έσοδα από τα ολυμπιακά έργα διατίθεντο στο πάρκο και μετά τη 
χρηματοδότηση της κατασκευής του ως εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ, τότε τα 
έσοδα θα υπερκάλυπταν τα έξοδα συντήρησής του πάρκου. Αυτά φυσικά θα 
κάλυπταν και τη συντήρηση, φύλαξη, λειτουργία κ.α. των ολυμπιακών 

                                                 
 
168 Τζαναβάρα, Χ. (2007, 24 Οκτωβρίου), Μαξιμαλισμός...το πάρκο: Επιμένει το ΥΠΕΧΩΔΕ στο χτίσιμο 
300 στρεμμάτων. Ελευθεροτυπία.  
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=24.10.2007,id=82704968 
169 Σουφλιάς, Γ. Α. (2007, 26 Νοεμβρίου). Ανακοίνωση τύπου: Έναρξη διαβούλευσης για το 
μητροπολιτικό πάρκο στο Ελληνικό. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 
www.minenv.gr/download/26-11-2007.elliniko.diavoyleysi.pdf 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=24.10.2007,id=82704968�
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εγκαταστάσεων του χώρου, που το Δημόσιο πληρώνει ήδη ετησίως, ανεξαρτήτως 
από το αν εισπράττει ή όχι. 

Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει αναλυτικά το ύψος των εσόδων με συγχρηματοδότηση 
από το ΕΣΠΑ κατά 75% (με μαύρο χρώμα) και κατά 85% (με γκρι χρώμα) για 5, 10 
και 15 έτη, αν θεωρηθεί ότι η εθνική χρηματοδότηση, δηλ. 25-15% αντίστοιχα, 
ισούται α. με τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις ανά 
έτος (πάνω τμήμα), ή β. με τα εισπραχθέντα και μη έσοδα από τις ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις ανά έτος (κάτω τμήμα)(έχοντας αφαιρέσει τα έξοδα συντήρησης, 
φύλαξης, λειτουργίας κ.α. του συνόλου των ολυμπιακών εγκαταστάσεων και στις 
δύο περιπτώσεις). Παρατίθενται επίσης ανάλογοι υπολογισμοί για τους μέσους όρους 
(ΜΟ) των ετών 2005-2010 (του συνόλου της περιόδου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 
2010 για την οποία δόθηκαν τα στοιχεία) και 2007-2010 (της περιόδου κατά την 
οποία υπήρχαν σε ένα βαθμό και μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες μισθώσεις, επίσης 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2010).170

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 16, σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο 
αξιοποιούσε έσοδα ακόμα και μόνο από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εντός 
του Ελληνικού ως εθνική χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ για το περιβάλλον 
(25% - 15%) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% - 
85%), τα κονδύλια που θα προέκυπταν σε βάθος 15ετίας για τις πράσινες 
και αστικές αναπλάσεις του Λεκανοπεδίου συμπεριλαμβανομένων των 
Μητροπολιτικών Πάρκων θα ανέρχονταν στο ύψος του 1 δισ. € περίπου 
(από 844 εκ. € μέχρι 1,8 δισ. €).

 Τέλος, παρουσιάζονται υπολογισμοί με βάση το 
σύνολο των εισπραχθέντων, και των εισπραχθέντων και μη εσόδων από το 2004 
μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.  

171

Συγκεκριμένα, με εθνική ετήσια χρηματοδότηση ίση με τα ετήσια 
εισπραχθέντα και μη έσοδα αποκλειστικά και μόνο των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων εντός του Ελληνικού κατά την τελευταία τριετία (αφού έχουν 
καλυφθεί τα έξοδα της λειτουργίας, φύλαξης, συντήρησης κ.α. του συνόλου των 

  

                                                 
 
170 Η μίσθωση του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ ξεκίνησε το Μάιο 2007 και το Δημόσιο σταμάτησε να εισπράττει 
μισθώματα από το Σεπτέμβριο του 2008 (καταβολή 16 μισθωμάτων, μη καταβολή 25 μισθωμάτων μέχρι 
το Σεπτέμβριο του 2010). Η μίσθωση του Ιστιοπλοϊκού Κέντρου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2007 και το 
Δημόσιο σταμάτησε να εισπράττει μισθώματα από το Δεκέμβριο του 2008 (καταβολή 17 μισθωμάτων, μη 
καταβολή 22 μισθωμάτων μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010). Ο ΜΟ 2007-2010 υπολογίζει το σύνολο 
εσόδων, εξόδων και περιθωρίου από την αρχή του 2007 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2010. Για τις 
μακροχρόνιες μισθώσεις έχουν υπολογιστεί ίσα μηνιαία μισθώματα από την έναρξη των συμβάσεων, 
καθώς στη Βουλή κατατέθηκαν μόνο τα συνολικά εισπραχθέντα και μη εισπραχθέντα ποσά για το σύνολο 
της περιόδου (Πίνακας 14).   
171 Πέραν της είσπραξης ή μη των μισθωμάτων, πρέπει να σημειωθεί ότι οι μεγάλες διακυμάνσεις 
οφείλονται επίσης σε μεγάλο βαθμό στη διάρκεια της απόδοσης των εσόδων από τα ολυμπιακά έργα στη 
δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου ως εθνικής χρηματοδότησης και της συνακόλουθης 
συγχρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, όπως και από το ποσοστό χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ (75% ή 
85%).  
Για παράδειγμα, με τον ΜΟ των εισπραχθέντων μόνο εσόδων της τελευταίας τριετίας και 
συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ κατά 85% το σύνολο θα ήταν περίπου:  
 28 εκ. € — για 1 έτος, 
 139 εκ. € — για 5 έτη, 
 228 εκ. € — για 10 έτη, ή 
 417 εκ. € — για 15 έτη. 
Με τον ΜΟ των εισπραχθέντων και μη εσόδων της τελευταίας τριετίας, και συγχρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ κατά 85%, το σύνολο θα ήταν περίπου: 
 94,7 εκ. € — για 1 έτος, 
 473 εκ. € — για 5 έτη 
 947 εκ. € — για 10 έτη, ή 
 1,42 δισ. € — για 15 έτη. 
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μισθωμένων και μη ολυμπιακών εγκαταστάσεων του χώρου, ύψους κατά μέσο όρο 
4,4 εκ. ευρώ ετησίως) και με συγχρηματοδότηση κατά 85% από το ΕΣΠΑ, σε 
ορίζοντα 15ετίας το σύνολο θα ήταν περίπου:  

 1,84 δισ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2009,172

 1,65 δισ.  € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2008, 
  

 1,42 δισ. € — με βάση τον ΜΟ εισπραχθέντων & μη εσόδων 2007–30-09-2010,   
 1,41 δισ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα 01-01-2010–30-09-2010, 
 1,37 δισ. € —με βάση τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα του 2008, ή   
 962 εκ. € — με βάση τον ΜΟ εισπραχθέντων και μη εσόδων 2005–30-09-2010. 

Ανάλογα, με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το ΕΣΠΑ, σε ορίζοντα 15ετίας το 
σύνολο θα ήταν περίπου:  

 1,1 δισ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2009,  
 990 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2008, ή 
 844 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα 01-01-2010–30-09-2010, 
 821 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα του 2008.  

Με την προϋπόθεση συγχρηματοδότησης κατά 85% από το ΕΣΠΑ, ακόμα και σε 
ορίζοντα 10ετίας αντί 15ετίας θα μπορούσαν να προκύψουν ανάλογα ποσά: 

 1,22 δισ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2009, 
 1,1 δισ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2008, 
 947 εκ. € — με βάση τον ΜΟ εισπραχθέντων & μη εσόδων 2007–30-09-2010, 
 937 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα 01-01-2010–30-09-2010, ή 
 912 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα του 2008. 

Αν αυτή η προϋπόθεση δεν πληρούταν, δηλαδή η συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
ήταν 75% και όχι 85% σε ορίζοντα 10ετίας, τότε το μέγιστο και ελάχιστο ποσό 
θα ήταν περίπου:  

 735 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2009, 
 562 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα 01-01-2010–30-09-2010173

Ακόμα και σε ορίζοντα μόνο μίας 5ετίας, αν το Δημόσιο εισέπραττε κανονικά τα 
μισθώματα που έχει συμφωνήσει, και θα υπερκαλύπτοταν το κόστος κατασκευής του 
συνόλου του χώρου ως Μητροπολιτικού Πάρκου και θα υπήρχε περιθώριο για 
επιπλέον έργα κοινωνικού χαρακτήρα.  

, ή 

Με συγχρηματοδότηση κατά 85% από το ΕΣΠΑ, σε ορίζοντα 5ετίας το μέγιστο και 
το ελάχιστο θα ήταν περίπου: 

 612 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2009, και 
 469 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα 01-01-2010–30-09-2010.  

Με συγχρηματοδότηση κατά 75% από το ΕΣΠΑ, σε ορίζοντα 5ετίας το μέγιστο και 
το ελάχιστο θα ήταν περίπου: 

                                                 
 
172 Θεωρώντας ότι το περιθώριο του έτους αυτού αποτελεί τον μέσο όρο για περισσότερα έτη, δηλαδή 
χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις ετήσιων εσόδων, εξόδων και τη σχέσης μεταξύ τους που να επηρεάζουν 
το σύνολο της προς διερεύνηση περιόδου. Η ίδια υπόθεση ισχύει και για τους υπολογισμούς με βάση το 
περιθώριο του 2008 και με βάση το περιθώριο των ¾ του 2010.  
173 Με βάση τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα, το ποσό αυτό θα ήταν 547 εκ. €. Αποτελεί τη μοναδική τιμή, 
αφού το 2008 είναι το μόνο από τα τρία έτη στο μεγαλύτερο μέρος του οποίου έγινε είσπραξη 
μισθωμάτων των δύο μακροχρόνιων συμβάσεων μισθωμάτων (8-11 μήνες). Η μη είσπραξη των 
μισθωμάτων έκτοτε οδήγησε σε ζημία (βλ. και Εικ. 29). 
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 367 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα & μη έσοδα του 2009, και 
 281 εκ. € — με βάση τα εισπραχθέντα μόνο έσοδα 01-01-2010–30-09-2010.  

Επομένως, ακόμα και στο δυσμενέστερο όλων σενάριο των 281 εκ. €, 
δηλαδή με υπολογισμό του συνόλου βάσει 3 επιβαρυντικών παραγόντων 
ταυτόχρονα (δηλαδή ελάχιστη τιμή εισπραχθέντων και μη εσόδων 3ετίας, 
συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ μόνο κατά 75% και χρηματοδότηση μόνο 
σε ορίζοντα 5ετίας), τα έξοδα κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου 
ακόμα και στο σύνολο του χώρου θα υπερκαλύπτοταν και θα υπήρχε 
περιθώριο και για επιπλέον έργα.   

Επομένως, από τη μελέτη των επίσημων οικονομικών δεδομένων που αφορούν τα 
υπαρκτά έσοδα του χώρου, βάσει των στοιχείων της Βουλής των Ελλήνων 
προκύπτει το εξής. Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από το 2005 μέχρι σήμερα από τις 
μακρές ή βραχείες συμβάσεις αποκλειστικά των ολυμπιακών εγκαταστάσεων 
ανέρχονται σε 35.665.298  €. Αυτό το ποσόν αρκεί για να εκτελεστεί το μεγαλύτερο 
τμήμα της πρώτης φάσης του πάρκου. Με τα έσοδα που όφειλαν να έχουν εισπράξει 
οι δημόσιες εταιρείες διαχείρισης του χώρου από το 2005 έως το 2010 και τα οποία 
ανέρχονται σε 75.801.405 € θα μπορούσαν να εκτελεστούν τα ¾ του συνολικού 
έργου του Μητροπολιτικού Πάρκου. Τέλος σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο 
αξιοποιούσε έσοδα ακόμα και μόνο από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις εντός του 
Ελληνικού ως εθνική χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ για το περιβάλλον (25% - 15%) με 
συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% - 85%), τα κονδύλια που θα 
προέκυπταν σε βάθος 15ετίας για τις πράσινες και αστικές αναπλάσεις του 
Λεκανοπεδίου συμπεριλαμβανομένων των Μητροπολιτικών Πάρκων θα ανέρχονταν 
στο ύψος του 1 δισ. € περίπου (από 844 εκ. € μέχρι 1,8 δισ. €). Με αυτό το κονδύλι 
μπορούσαν να υλοποιηθούν έργα δεκαπλάσιας έκτασης από το Μητροπολιτικό 
Πάρκο Ελληνικού. 

Αν μάλιστα η κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου ξεκινούσε το 2008, το 2012 
θα είχε ήδη εξοφληθεί το σύνολο του κόστους κατασκευής του πάρκου. Αν 
δε οι συμβάσεις που έγιναν τελικά και η κατασκευή του πάρκου ξεκινούσαν σύντομα 
μετά τους ολυμπιακούς αγώνες, το 2005, το 2009 θα είχε εξοφληθεί το σύνολο 
της κατασκευής του πάρκου, και η ολοκλήρωση του πάρκου θα μπορούσε 
να ήταν σε προχωρημένο στάδιο, εξαρτώμενη αποκλειστικά από την 
ταχύτητα των εργασιών.    

Εν ολίγοις, με τα συγκεκριμένα έσοδα (ακόμη και αυτών των προβληματικών 
συμβάσεων των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά) 
και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνεται η δυνατότητα να 
κατασκευαστεί και να λειτουργήσει το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό και όλο 
το σύστημα πάρκων και πράσινων χώρων του Λεκανοπεδίου.  
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 (€) 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
(έως 30/09) 

Σύνολο  
(2005 – 2010) 

Μέσος όρος  
(2005 – 2010) 

Μέσος όρος 
(2007 – 2010) 

Εισπραχθέντα έσοδα 
Συνολικά 
εισπραχθέντα έσοδα 

333.867 1.038.073 12.312.587 20.420.718 1.034.506 525.548 35.665.298 5.944.216 8.573.340 

Περιθώριο από 
εισπραχθέντα έσοδα 

116.375 799.591 7.893.410 13.677.719 -2.962.451 -1.934.290 17.590.353 2.931.726 4.168.597 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
1 έτος 

465.500 P

α 
775.833 P

β 

3.198.364 
5.330.607 

31.573.638 
52.622.730 

54.710.874 
91.184.790 

— — 70.361.412* 
117.269.020* 

11.726.902** 
19.544.837** 

16.674.387** 
27.790.645** 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75- 85%) – 
5 έτη 

2.327.500 
3.879.167 

15.991.820 
26.653.033 

157.868.190 
263.113.650 

273.554.370 
455.923.950 

— — — 58.634.510 
97.724.183 

83.371.935 
138.953.225 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
10 έτη 

4.655.000 
7.758.333 

31.983.640 
53.306.067 

315.736.380 
526.227.300 

547.108.740 
U911.847.900 

— — — 117.269.020 
195.448.367 

166.743.870 
277.906.450 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
15 έτη 

6.982.500 
11.637.500 

47.975.460 
79.959.100 

473.604.570 
789.340.950 

820.663.110 
U1.367.771.850 

— — — 175.903.530 
293.172.550 

250.115.805 
416.859.675 

Εισπραχθέντα & μη έσοδα 
Συνολικά 
εισπραχθέντα & μη 
έσοδα 

333.867 1.038.073 12.312.587 23.235.981 22.360.703 16.520.195 75.801.405 12.633.567 18.607.366 

Περιθώριο από 
εισπραχθέντα & μη 
έσοδα 

116.375 799.591 7.893.410 16.492.982 18.363.746 14.060.357 57.726.460 9.621.077 14.202.623 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
1 έτος 

465.500 
775.833 

3.198.364 
5.330.607 

31.573.638 
52.622.730 

65.971.929 
109.953.215 

73.454.982 
122.424.970 

56.241.426 
93.735.711 

230.905.840* 
384.843.066* 

38.484.307** 
64.140.511** 

56.810.494** 
94.684.157** 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
5 έτη 

2.327.500 
3.879.167 

15.991.820 
26.653.033 

157.868.190 
263.113.650 

329.859.646 
549.766.077 

367.274.910 
612.124.850 

281.207.132 
468.678.553 

— 192.421.533 
320.702.555 

284.052.470 
473.420.783 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
10 έτη 

4.655.000 
7.758.333 

31.983.640 
53.306.067 

315.736.380 
526.227.300 

659.719.292 
U1.099.532.153 

734.549.820 
U1.224.249.700 

562.414.264 
U937.357.107 

— 384.843.066 
641.405.110 

568.104.939 
U946.841.565 

Περιθώριο (25 - 15%) 
& ΕΣΠΑ (75 - 85%) – 
15 έτη 

6.982.500 
11.637.500 

47.975.460 
79.959.100 

473.604.570 
789.340.950 

U989.578.938 
U1.649.298.230 

U1.101.824.730 
U1.836.374.550 

U843.621.396 
U1.406.035.660 

— 577.264.599 
U962.107.665 

U852.157.409 
U1.420.262.348 

Πίνακας 16. Έσοδα, έξοδα, περιθώρια ολυμπιακών εγκαταστάσεων Ελληνικού και εκτιμήσεις ύψους συνολικής χρηματοδότησης με συγχρηματοδότηση από το περιθώριο των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων Ελληνικού (ως κρατική συμμετοχή) και από το ΕΣΠΑ (ως κοινοτική συμμετοχή) (σε €) με ποσοστά: α. 25% - 75% (με μαύρο χρώμα), και β. 15 - 85% (με γκρι χρώμα) 
αντίστοιχα για περιθώριο από εισπραχθέντα μόνο μισθώματα (πάνω) και εισπραχθέντα & μη μισθώματα (κάτω). Πηγή εσόδων - εξόδων: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. 
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, πίνακες 1-3, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 5971/181/5-11-2010]. 
Επεξεργασία στοιχείων και εκτιμήσεις: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). *: Η συνολική δυνατότητα χρηματοδότησης με εθνική συμμετοχή ίση με το συνολικό περιθώριο 
των εσόδων της περιόδου 2005 –  30-09-2010, είτε α. των εισπραχθέντων εσόδων, είτε β. των εισπραχθέντων και μη εσόδων. **: Όπως πριν, με βάση α. τον μέσο όρο περιθωρίου 
2005 –  30-09-2010, και β. τον μέσο όρο περιθωρίου 2007 – 30-09-2010.  Με υπογράμμιση: Οι διακυμάνσεις που προσεγγίζουν το 1 δισ. € για την τελευταία τριετία.
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2.7.6. Συμπεράσματα  

Από τις γενικές παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα τεκμηριώνεται ο 
αλληλένδετος χαρακτήρας του σχεδιασμού με την μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, 
με τα διαφορετικά σενάρια και την τελική επιλογή για τον χαρακτήρα του πάρκου. 
Από τα παραπάνω στοιχεία, προκύπτουν τα εξής αποτελέσματα:  

Το έργο προϋπολογίστηκε το 2003-2007 με ένα εξαιρετικά υψηλό και 
υπερτιμολογημένο κόστος.  

Για το έργο οριζόταν ένα ελάχιστο κόστος εκκίνησης 51,1 εκατ. € και ένα 
υποχρεωτικό ανταποδοτικό τέλος 300 εκ. €. Επομένως, με αυτά τα δύο κονδύλια, το 
έργο επιβαρυνόταν με ένα αρχικό κόστος 351.000.000 € κατά την εκκίνησή του. 
Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα το κόστος της υπογειοποίησης της λεωφόρου 
Ποσειδώνος, ένα κομβικό έργο σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν 
περιλαμβανόταν στον προϋπολογισμό, καθώς θεωρείτο έργο το οποίο θα 
αναλάμβανε ο ιδιωτικός τομέας. Ο ίδιος στόχος υπήρχε και για τον κύριο όγκο των 
κτιριακών έργων.  

Είναι επομένως αντιληπτό ότι πέραν του συνόλου των 700.000.000 € για τη 
διαμόρφωση του πάρκου και τα ανταποδοτικά ποσά που προέβλεπε η προκήρυξη, 
για την υλοποίηση του έργου, προϋποτίθετο η εύρεση μέσω του ιδιωτικού τομέα, 
άλλου ενός απροσδιόριστου κονδυλίου το οποίο δεν περιγράφηκε στις μελέτες ως 
προς το ύψος του, την κατανομή του, ή το χρονοδιάγραμμα διάθεσής του και 
υλοποίησης των σχετικών έργων. Αυτό θα κάλυπτε την κατασκευή των οδικών και 
των κτιριακών έργων. Εκτιμάται δε, με βάση τα γνωστά μεγέθη των προτεινόμενων 
έργων οδοποιίας και κτιρίων, ότι θα ανερχόταν σε μεγέθη διπλάσια έως τριπλάσια 
του αρχικού ποσού.  

Από την έρευνα προκύπτει ότι με το σενάριο του 2007 της εκτεταμένης αστικής 
δόμησης εντός αυτού, το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού ήταν ένα πολύ ακριβό 
έργο. Οι τιμές υπολογισμού διαμόρφωσης των ελεύθερων χώρων προσδιορίζονταν 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε μεγέθη έως και κατά 16 φορές 
υψηλότερα των πραγματικών τιμών έργων πρασίνου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 
Το δε κόστος του υπόλοιπου έργου κτιριακών εγκαταστάσεων και οδικών έργων δεν 
περιγράφηκε καθόλου.  

Το υπέρογκο κόστος του έργου χρησιμοποιήθηκε ως κύριο επιχείρημα προς την 
κοινή γνώμη, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την 
επιστημονική κοινότητα κυρίως κατά τη διάρκεια του δημοσίου διαλόγου του 2007, 
για να τεκμηριωθεί η αδυναμία του Δημοσίου να υλοποιήσει ένα τέτοιο εγχείρημα.  

Στην πραγματικότητα, η παρούσα έρευνα, μελετώντας συστηματικά όλα τα μέχρι 
σήμερα διαθέσιμα υλικά μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων, προϋπολογισμών, 
τεχνικών εκθέσεων κλπ. του έργου καταλήγει, ότι πουθενά μέχρι στιγμής δεν 
εντοπίζεται αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο, business plan, του έργου του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού το οποίο να κοστολογεί και στη συνέχεια να 
προγραμματίζει χρονικά το έργο με βάση οικονομοτεχνικά δεδομένα.  

Χωρίς να είναι δυνατόν, η παρούσα έρευνα, να υποκαταστήσει αυτή τη σοβαρή 
επιχειρησιακή έλλειψη του Δημοσίου, μία κατ’ αρχήν εκτίμηση των πραγματικών 
δεδομένων αναφέρει ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία:  
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Με βάση τις πραγματικές τιμές των διαμορφώσεων πρασίνου, με ένα σενάριο 
πυκνότατης φύτευσης, τα υπάρχοντα χωμάτινα εδάφη του Ελληνικού, έκτασης 
2.200 στρεμμάτων, είναι δυνατόν να καλυφθούν με 240.000 δένδρα και 210.000 
θάμνους, αντί των 40.000-60.000 δένδρων και θάμνων που προέβλεπε το σχέδιο 
2007 του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

Για το σύνολο της έκτασης των 6.263 στρεμμάτων το κόστος θα ήταν πολλαπλάσιο, 
αν σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί η αδικαιολόγητη σπατάλη κατεδάφισης του 
μεγαλύτερου τμήματος των κτιρίων και αποξήλωσης των παλαιών διαδρόμων 
προσγείωσης, αλλά και των νέων εκτεταμένων διαμορφώσεων του 2004, όπως 
προέβλεπε η μελέτη του 2007.  

Για να εκτιμηθεί ένα αρχικό κόστος του συνόλου των έργων πρασίνου προτείνεται 
ένα ήπιο σενάριο το οποίο: 

• Περιορίζει στο ελάχιστο τις κατεδαφίσεις, όχι μόνο για οικονομικούς αλλά και 
για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς λόγους, όπως και λόγω της ιδιαίτερης 
ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας κάποιων από τα κτίρια, των τεχνικών 
μνημείων, και εν γένει του συνόλου του χώρου και του τοπίου.   

• Απλώνει το πράσινο στο σύνολο του χώρου του πρώην αεροδρομίου (καθώς 
η περιοχή του Αγίου Κοσμά καλύπτεται ήδη από πυκνό πράσινο στο 
μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της).  

• Διατηρεί τις ολυμπιακές διαμορφώσεις των υπαιθρίων χώρων. 

• Διατηρεί τους διαδρόμους προσγείωσης, παρεμβαίνοντας σε αυτούς μόνο με 
τοπικές αποξηλώσεις, καταχώσεις με προϊόντα εκσκαφών και περιορισμένες 
σημειακές αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις.  

• Οργανώνει τις απαραίτητες αστικές διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων στάσης 
και κίνησης (πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, καθιστικών) και εν γένει 
αστικού εξοπλισμού σε γραμμικές διατάξεις μήκους περίπου 5 έως 7.000 μ. 
και σε περιορισμένα πλάτη έως 20 μ. 

Με βάση αυτό το σενάριο το οποίο αντιστοιχεί στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα 
τιμών και έργων πρασίνου το συνολικό κόστος υπολογίζεται να ανέλθει σε 
101.000.000 € σε τιμές 2010 συμπεριλαμβανομένων γενικών εξόδων και οφέλους 
εργολάβου (ΓΕ & ΟΕ) 18% όπως και ΦΠΑ 23%. 

Συνοψίζοντας, εκτιμάται ότι η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό 
είναι δυνατόν να προχωρήσει με ποσό εκκίνησης της τάξης των 47.000.000 € αντί 
των 700.000.000 €, ποσού εκκίνησης του έως σήμερα προγραμματισμού, και να 
φθάσει στο ποσό των 101.000.000 € για το σύνολο της έκτασης.  

Η αναλυτική οικονομοτεχνική, φυτοτεχνική και αρχιτεκτονική μελέτη διαμορφώσεων 
θα προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια και σε στάδια τον ακριβή προϋπολογισμό 
του έργου σε επίπεδο δημοπράτησής του.       

Σε ό,τι αφορά το κόστος συντήρησης, και εδώ επαλαμβάνεται το φαινόμενο της 
ατεκμηρίωτης αναφοράς σε λειτουργικά κόστη τα οποία δεν έχουν σχέση με τα 
πραγματικά ή επίσημα δεδομένα, ακόμη και όταν οι Γάλλοι μελετητές του 
ΟΡΣΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ παρέθεταν στοιχεία τα οποία προσέγγιζαν την ελληνική και διεθνή 
πραγματικότητα. 
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Εν τέλει το μέσο ετήσιο κόστος λειτουργίας των πάρκων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
κυμαίνεται μεταξύ 1.600 και 5.700 € ανά στρέμμα ανάλογα με το μέγεθος του 
πάρκου, την πόλη και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της λειτουργίας του, με τις τιμές των 
ευρωπαϊκών πάρκων να βρίσκονται χαμηλότερα από τις τιμές των αμερικανικών 
πάρκων. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία και τα τεχνικά στοιχεία του έργου εκτιμάται 
ότι το συνολικό κόστος για τη συντήρηση, την καθημερινή φροντίδα και τη φύλαξη 
κατά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης θα φθάσει στα 5.000.000 €/έτος ενώ για 
τη δεύτερη φάση για το σύνολο της έκτασης στα 10.00.000 – 12.000.000 €/έτος. 
Μία αναλυτική οικονομοτεχνική μελέτη και ένα επιχειρησιακό σχέδιο με τον 
απαραίτητο χρονικό σταδιασμό κατασκευής και συντήρησης θα δώσει με ακρίβεια 
αυτά τα μεγέθη. 

Το τελευταίο και εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από την έρευνα των 
επίσημων οικονομικών  δεδομένων με βάση τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Ελλήνων, αφορά τα υπαρκτά έσοδα και τα προγραμματισμένα έσοδα του χώρου 
όπως συνοπτικά παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.  

(σε εκ. €)       
Α. Εισπραχθέντα έσοδα Έσοδα Έξοδα Περιθώριο 
Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ 35,7 -18,1 17,6 
ΕΤΑ ΑΕ 11,5 -10,1 1,4 
Σύνολα 47,2 -28,2 19,0 
    
Β. Εισπραχθέντα & μη έσοδα       
Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ 75,8 -18,1 57,7 
ΕΤΑ ΑΕ 11,5 -10,1 1,4 
Σύνολα 87,3 -28,2 59,1 
    

 
Πίνακας 17. Συνολικά έσοδα, έξοδα και περιθώριο από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και την ΕΤΑ ΑΕ από το 
πρώην αεροδρόμιο και την παράκτια ζώνη (2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €). Πηγή: Παναγιώτου (2010) 
[απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά 
Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, Πίνακας 2, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 5971/181/5-11-2010], Λάμπρου 
(2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 και συνημμένα έγγραφα καταστάσεων 
λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης – Εκθεσιακό Κέντρο 
Ελληνικού αρ. 5616/16-11-2010, σε ερώτηση & ΑΚΕ αρ. 5971/181/5-11-2010]. Επεξεργασία στοιχείων: 
ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 
 

Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από το 2005 μέχρι σήμερα από τις μακρές ή βραχείες 
συμβάσεις αποκλειστικά των ολυμπιακών εγκαταστάσεων ανέρχονται σε 
35.665.298 €. Αυτό το ποσόν αρκεί για να εκτελεστεί το μεγαλύτερο τμήμα 
της πρώτης φάσης του πάρκου. Με τα έσοδα που όφειλαν να έχουν εισπράξει οι 
δημόσιες εταιρείες διαχείρισης του χώρου από το 2005 έως το 2010 και τα οποία 
ανέρχονται σε 75.801.405 € θα μπορούσαν να εκτελεστούν τα ¾ του 
συνολικού έργου του Μητροπολιτικού Πάρκου. Τέλος σε περίπτωση που το 
Ελληνικό Δημόσιο αξιοποιούσε έσοδα ακόμα και μόνο από τις ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις εντός του Ελληνικού ως εθνική χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ για το 
περιβάλλον (25% - 15%) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% - 
85%), τα κονδύλια που θα προέκυπταν σε βάθος 15ετίας για τις πράσινες και 
αστικές αναπλάσεις του Λεκανοπεδίου συμπεριλαμβανομένων των Μητροπολιτικών 
Πάρκων θα ανέρχονταν στο ύψος του 1 δισ. € περίπου (από 844 εκ. € μέχρι 1,8 δισ. 
€). Με αυτό το κονδύλι μπορούσαν να υλοποιηθούν έργα δεκαπλάσιας έκτασης από 
το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού. 
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Με τα παραπάνω είναι σαφές ότι η επιχειρηματολογία περί μη βιωσιμότητας 
του χώρου, περί εξαιρετικά υψηλού κόστους κατασκευής και συντήρησης, ή 
περί αδυναμίας εξεύρεσης πόρων για τη δημιουργία και λειτουργία 
Μητροπολιτικού Πάρκου Υψηλού Πρασίνου οποιασδήποτε έκτασης στο 
Ελληνικό στερείται τεκμηρίωσης και αποδεικτικών στοιχείων, δεδομένου ότι 
από τη διερεύνηση του πραγματικού κόστους κατασκευής και συντήρησης 
του πάρκου, τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη 
Βουλή για τα έσοδα από τις υπάρχουσες ολυμπιακές εγκαταστάσεις εντός 
του χώρου, και τη διερεύνηση του ύψους χρηματοδότησης που θα 
προέκυπτε από την ένταξη του Ελληνικού στο ΕΣΠΑ για το σύνολο του 
συστήματος πρασίνου του Λεκανοπεδίου προκύπτει το αντίστροφο 
συμπέρασμα. 
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2.8. Διεθνής εμπειρία Μητροπολιτικών Πάρκων και αναπλάσεων πρώην 
αεροδρομίων 

2.8.1. Μεγέθη Μητροπολιτικών Πάρκων  

Το ζήτημα του μεγέθους του πάρκου του Ελληνικού και της αναγκαιότητας ή μη της 
ύπαρξης του, αποτέλεσε επίσης βασικό στοιχείο του επιστημονικού και του πολιτικού 
διαλόγου των τελευταίων χρόνων. Οι εμπλεκόμενοι στο σχεδιασμό, φορείς του 
Δημοσίου, φαίνεται ότι θεωρούσαν υπερβολικά μεγάλο το μέγεθος του πάρκου σε 
σύγκριση με τα διεθνή και ευρωπαϊκά δεδομένα. Αναφέρθηκε κατ’ επανάληψη και 
επισήμως ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού «το Πάρκο του Ελληνικού 
τελικά θα έχει συνολική επιφάνεια  5.900 στρέμματα και θα είναι όχι μόνο το 
μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης αλλά και ένα από τα μεγαλύτερα  στον κόσμο σε 
αστική περιοχή».174

Στην πραγματικότητα δεν έγινε ουδεμία προσπάθεια ουσιαστικής σύγκρισης με τα 
πραγματικά πολεοδομικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με τα πάρκα και τις 
αναλογίες πρασίνου στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ούτε αναζητήθηκαν οι 
πραγματικές ανάγκες σε πράσινο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Πρωτεύουσας. 

  

Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι οι μεσογειακές πόλεις, κατά κανόνα υστερούν ως 
προς τις πράσινες επιφάνειες σε σχέση με τις πόλεις της κεντρικής και βόρειας 
Ευρώπης. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη διαφορά του κλίματος. Όμως σε 
πολλές μεσογειακές πόλεις οι κάτοικοί τους απολαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις 
πρασίνου.  

Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί εκ νέου, η έννοια της συμμετοχής του πρασίνου ως 
βασικού δείκτη ποιότητας της ζωής και του περιβάλλοντος στις πόλεις.175

Ως πράσινες επιφάνειες της πόλης οι οποίες μετρούνται και συγκρίνονται σε 
σχέση με τη συνολική επιφάνεια της πόλης ή σε αναλογία ανά κάτοικο 
νοούνται οι επιφάνειες οι οποίες έχουν θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη 
αυτή τη χρήση και μάλιστα ως κύρια χρήση, είναι λειτουργικές (δηλαδή 
χρησιμοποιούνται ως τέτοιες), έχουν μία κρίσιμη μάζα ικανή να 
συγκροτήσει ένα πάρκο ή έναν κήπο και έχουν στην μεγαλύτερη έκτασή 
τους συμπαγείς φυτεύσεις και φυσικό έδαφος.  

 Ο βασικός 
μετρήσιμος συντελεστής αυτής της συμμετοχής είναι η κατά κάτοικο αναλογία 
επιφάνειας χώρων πρασίνου.  

Την τελευταία δεκαετία κυρίως, η έννοια του πάρκου διολίσθησε από την ιστορική 
της έννοια, ως μεγάλου χώρου πρασίνου σε ασαφείς συνήθως προσδιορισμούς 
συγκροτημάτων όπου η κύρια χρήση τους είναι η αναψυχή ή το εμπόριο. Το δε 
πράσινο αναπτύσσεται λίγο ή καθόλου σε δομημένες και επιστρωμένες με σκληρές 
επιφάνειες εκτάσεις.  

Ο διαχωρισμός, η κατηγοριοποίηση όπως και η διάταξη των πράσινων χώρων σε μία 
πόλη είναι σημαντικός παράγοντας για τη βέλτιστη απόδοση του πρασίνου στο 
αστικό περιβάλλον. Η ποιότητα ζωής μίας συνοικίας ή μίας πόλης επηρεάζεται σε 
                                                 
 
174 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 
(2007, 8 Οκτωβρίου). Ανακοίνωση τύπου: Για τη χρηματοδότηση του Πάρκου του Ελληνικού. Αθήνα: 
ΥΠΕΧΩΔΕ, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.  
www.minenv.gr/download/2007-10-08.parko.ellinikou.doc 
175 Μπελαβίλας, Ν., & Βαταβάλη, Φ. (2009). Οδηγός για το περιβάλλον: Πράσινο & ελεύθεροι χώροι στην 
πόλη. Αθήνα: WWF Ελλάς. http://www.wwf.gr/images/pdfs/Odigos_AstikoPrasino.pdf 
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μεγάλο βαθμό και από τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των κατοίκων στους 
πράσινους χώρους. Κρίσιμη θεωρείται η απόσταση 15 λεπτών από τα μικρά 
και συνοικιακά πάρκα και τις πλατείες, που δίνει τη δυνατότητα στον καθένα 
να μπορεί εύκολα να φθάσει σε αυτά. Εξίσου σημαντική όμως είναι και η γενική 
διάταξη των υπερτοπικών χώρων στη συνολική έκταση της πόλης, η οποία όμως 
πρέπει να έχει μία ίση κατανομή, αλλιώς το πλεονέκτημα της ύπαρξης τους αποτελεί 
να γίνει προνόμιο λίγων μόνο κατοίκων και όχι του συνόλου. Έτσι, η απόσταση 
των υπερτοπικών χώρων από περιοχές κατοικίας της πόλης μπορεί μεν να 
είναι μεγαλύτερη των 15 λεπτών που θεωρείται κρίσιμη για τα μικρά, 
συνοικιακά πάρκα και πλατείες, αλλά δεν πρέπει να είναι απαγορευτική ή 
αποτρεπτική για την πρόσβαση του συνόλου των κατοίκων της πόλης, τους 
οποίους ένας υπερτοπικός χώρος καλείται να εξυπηρετεί.  

Οι μεγάλες ελληνικές πόλεις υστερούν εμφανώς έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών 
πόλεων στην αναλογία διαθέσιμων χώρων πρασίνου ανά κάτοικο. Σύμφωνα με τις 
καταγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ του 1994 η Αθήνα βρίσκεται στο τέλος του 
ευρωπαϊκού καταλόγου με 2,55 μ2 ανά κάτοικο, ενώ στη Θεσσαλονίκη κάθε 
κάτοικος απολαμβάνει μόλις 2,73 μ2 χώρων πρασίνου (Πίνακας 18).176

Πόλη 

 Τα ελληνικά 
μεγέθη αυτά, όχι μόνο υστερούν κατά πολύ από τα θεσμοθετημένα επιθυμητά 
πρότυπα της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά απέχουν εξαιρετικά από την εικόνα που 
παρουσιάζεται εκτός Ελλάδας.  

σε m2/κάτοικο 

Αθήνα 2,55 

Θεσσαλονίκη 2,73 

Λονδίνο 9,00 

Παρίσι 8,54 

Ρώμη 9,00 

Βιέννη 20,00 

Βαρσοβία 18,00 

΄Aμστερνταμ 27,00 

Ρότερνταμ 28,00 

Χάγη 27,00 

Ζυρίχη 10,00 

Βόνη 35,00 

Μπορντό 2,00 

Βερολίνο 13,00 

Ουάσιγκτον 50,00 

 
Πίνακας 18. Αναλογία χώρων πρασίνου ανά κάτοικο μεταξύ Αθήνας και άλλων πόλεων (1994). Πηγή: 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (1994). ΑΤΤΙΚΗ SOS: Αστικό περιαστικό 
πράσινο – οάσεις πρασίνου και ποιότητας ζωής. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ. 
http://www.minenv.gr/4/44/4401/440102/44010201/g4401020102.html 

 

                                                 
 
176 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (1994). ΑΤΤΙΚΗ SOS: Αστικό περιαστικό 
πράσινο – οάσεις πρασίνου και ποιότητας ζωής. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ. 
http://www.minenv.gr/4/44/4401/440102/44010201/g4401020102.html 
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Ανάλογοι γενικότεροι δείκτες τοποθετούν τις μεσογειακές πόλεις χαμηλά σε σχέση 
με τις υπόλοιπες πόλεις (Εικ. 33-35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 33. Ποσοστό αστικού πρασίνου σε Ευρωπαϊκές πόλεις [Share of green urban areas in European 
cities] ( 2006). Πηγή: European Environment Agency (EEA). (2010, N ovember 28). The European 
Environment: State and outlook 2010 [Report No. 1/2010] (p. 16, map 2.3). Copenhagen: EEA. 
http://www.eea.europa.eu/soer/europe/urban-environment. European Commission, Directorate General 
Entreprise a nd I ndustry. (2010, J uly 23) . Land u se a nd land cover da ta fo r L arge Urban Z ones wi th 
more than 100.000 inhabitants as defined by the Urban Audit (temporal coverage: 2005-2007, 
publication 2010,  M ay 28) . GMES Urban Atlas [Database]. Brussels: European C ommission, DG 
Entreprise and Industry. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas177

                                                 
 
177 Σχετικά με τους ορισμούς και δείκτες που χρησιμοποιούνται, βλ. European E nvironment 
Agency (EEA). (2010, November 28). The European Environment: State and outlook 2010 
[Report No. 1/ 2010]. Copenhagen: E EA. 

  

http://www.eea.europa.eu/soer/europe/urban-
environment: «Cities a re c ore c ities f ollowing t he Urban A udit d efinition (Eurostat, 2 010). I n 
most cases the delineation of the core city matches the urban built-up area. But in some cases 
the d elineation a lso includes su bstantial areas o utside the urban b uilt-up a reas (parts o f t he 
urban fringe and hinterland); in other cases, it includes only city centres (for more explanation, 
see also Map 1.1)» (p. 16). «This report mainly uses the Urban Morphological Zone (UMZ) (EEA, 
2006) as it provides the best fit to environmental characteristics. However, other descriptions, 
such as administrative delineations (e.g. Urban Audit (Eurostat, 2010) or functional urban areas 
(e.g. ESPON, 2010 or EU Territorial Agenda (EU, 2007b)), may a lso be used depending on the 
specific context» (p. 7).  Για γενικούς δείκτες στην περίπτωση της Ελλάδας, βλ. και Εθνικό Κέντρο 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. (ΕΚΠΑΑ). (2009, Ιούλιος). Ελλάδα: Η κατάσταση του 
περιβάλλοντος 2008. Αθήνα: ΕΚΠΑΑ.  
http://www.ekpaa.greekregistry.eu/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog
&id=49&Itemid=106&lang=en 
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Εικ. 34. Land use and land cover data for Large Urban Zones wi th more than 100.000 inhabitants as 
defined by the Urban Audit (temporal coverage: 2005-2007, publication 2010, May 28). Πηγή: European 
Commission, Directorate General Entreprise and Industry. (2010, July 23). Land use and land cover data 
for L arge Urban Zones w ith more than 100.000 i nhabitants a s de fined by  t he Urban Audit (temporal 
coverage: 2 005-2007, p ublication 2010,  M ay 28) . GMES Urban Atlas [Database]. Brussels: European 
Commission, DG Entreprise and Industry. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas 
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Εικ. 35. Δάση και δασικές εκτάσεις γύρω από Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες [Forest around capitals in 
Europe] (2002, January 1). Πηγή: United N ations E conomic C ommission f or E urope & E uropean 
Environment Agency (2002). Forest Resources Assessment. Geneva: U NECE &  C openhagen: E EA.  
http://www.unece.org/timber/fra/welcome.htm &  
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/forest-around-capitals-in-europe ή  
European Environment Agency (ΕΕΑ). (1999, June 20). Environment in the European Union at the turn 
of the century [Enivronmental Assessment Report No. 2] (p. 320). Copenhagen: EEA. 
http://www.eea.europa.eu/publications/92-9157-202-0 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Άμστερνταμ αντιστοιχούν 27 μ2/κάτοικο, στο 
Βερολίνο 13 μ2, ενώ στο Λονδίνο, τη Ρώμη και το Παρίσι 9 μ2. Στην κορυφή του 
καταλόγου των πόλεων με πράσινο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, βρίσκονται οι πόλεις των 
Σκανδιναβικών χωρών, της Κεντρικής Ευρώπης, της Ιρλανδίας και της Μεγάλης 
Βρετανίας, με ποσοστά που κυμαίνονται από 16% έως και 46% των αστικών 
εκτάσεων και επιφάνειες που κυμαίνονται από 38 μ2 έως 246 μ2 ανά κάτοικο.178

Από το 1994 που υπήρξε η τελευταία επίσημη καταγραφή για την Αθήνα, τα 
ποσοστά αυτά έχουν μειωθεί καθώς στην πόλη δεν προστέθηκαν πάρκα, αλλά 
αντίθετα οικοδομήθηκε ένα σημαντικό μέρος των ελεύθερων χώρων και αυξήθηκε ο 
πληθυσμός.  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασάφειας που επικρατεί σε σχέση με τις αναλογίες 
πρασίνου αποτελεί η δημοσιευμένη το 2008, από τον Δήμο Αθηναίων179, αναλογία 
πρασίνου ανά κάτοικο η οποία ανέρχεται στα 6,84 μ2 ανά κάτοικο. Αυτό το μέγεθος 
όμως δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα για τα περισσότερα δημοτικά 
διαμερίσματα της Αθήνας. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι  σύμφωνα με σχετική έρευνα 
που διενήργησε το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ το 2009, η 
αναλογία σε λειτουργικούς και προσβάσιμους χώρους πρασίνου που είναι διαθέσιμοι 
στους κατοίκους του περιβαλλοντικά υποβαθμισμένου 4ου Διαμερίσματος (Σεπόλια-
Κολωνός) ανέρχεται σε περίπου 1,68 μ2

Σαφής και συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα «ποιο είναι το βέλτιστο μέγεθος 
ελεύθερων χώρων στην πόλη;» ή «ποια είναι η βέλτιστη αναλογία ανά κάτοικο σε 
ελεύθερους χώρους και χώρους πρασίνου;» δεν υπάρχει. Οποιεσδήποτε 
προδιαγραφές και ποσοτικά πρότυπα για τους ελεύθερους χώρους δεν μπορεί να 
έχουν γενική χρήση. Οι τοπικοί παράγοντες είναι καθοριστικό στοιχείο ως προς τις 
ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις. Η ύπαρξη ιδιαίτερων φυσικών ή ιστορικών 
πόρων εντός ή γύρω από τον αστικό χώρο, το μέγεθος της πόλης, καθώς και τα 
ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία για τη χρήση του ελεύθερου χώρου είναι παράμετροι 
που πρέπει πάντα να συνυπολογίζονται.  

 ανά κάτοικο.   

 

Διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές 

Οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στις εθνικές ή τοπικές νομοθεσίες για τους 
ελεύθερους χώρους, το πράσινο και τους υπαίθριους χώρους άθλησης και παιχνιδιού 
κινούνται συνήθως σε επίπεδο κατευθύνσεων. Έτσι, για παράδειγμα, στη Μεγάλη 
Βρετανία βασική κατεύθυνση για τη διαμόρφωση των επιμέρους πολιτικών είναι οι 
προδιαγραφές που έχουν διαμορφωθεί από την National Playing Fields Association, 
η οποία προβλέπει 24 μ2 ελεύθερων χώρων ανά κάτοικο. Αυτό κατανέμεται σε 16 μ2 
για υπαίθριους χώρους άθλησης και 8 μ2 για χώρους παιχνιδιού.180

                                                 
 
178 Fuller, R. A., & Gaston, K. J. (2009). The scaling of green space coverage in European cities. Biology 
Letters, 5(3), 352-355. 

 Στην Ολλανδία 

179 Δήμος Αθηναίων. (2008, Ιανουάριος). Χάρτα πρασίνου για την Αθήνα. Αθήνα: Δήμος Αθηναίων. 
http://www.cityofathens.gr/files/Xarta_Prasinou_Final.pdf 
180 Ironside Farrar Ltd. (2005, July 19) . Current UK and Scotland open space s tandards. In minimum 
standards for open spaces (chap. 6, pp. 61-68). Edinburgh: Department of Scottish Ministers, Scottish 
Executive Social Research. http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/07/18104215/42356 

http://www.cityofathens.gr/files/Xarta_Prasinou_Final.pdf�
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/07/18104215/42356�
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είναι κοινά αποδεκτή η επιφάνεια 75 μ2 δημόσιου ή ημιδημόσιου πρασίνου ανά 
κατοικία.181 

  
 
Εικ. 36 και Εικ. 37. Πάρκο Casa de Campo, Μαδρίτη. Έκταση 17.220 στρεμμάτων.  
Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,182 το επιθυμητό μέγεθος ελεύθερων χώρων 
ανά κάτοικο ορίζεται σε 8 μ2. Επιθυμητό είναι αυτό να κατανέμεται σε νησίδες 
πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα και πάρκα πόλης, τα οποία να 
κατανέμονται με τέτοιο τρόπο στον αστικό ιστό ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα. Ο 
Πίνακας 19 παρουσιάζει αναλυτικά τις επιθυμητές επιφάνειες ελεύθερων χώρων ανά 
κάτοικο και το βιώσιμο μέγεθος των ελεύθερων χώρων. Αν η Αθήνα διέθετε αυτό 
το επιθυμητό μέγεθος θα έπρεπε να υπάρχουν περί τα 30.000 στρέμματα 
πρασίνου.  

  
Εικ. 38 και Εικ. 39. Bois de Boulogne. Εντός του αστικού ιστού στο Παρίσι, σε απόσταση 4,5 χλμ από το 
Λούβρο. Έχει συνολική επιφάνεια 8.460 στρέμματα και 400.000 υψηλά δένδρα. Πηγή: Ο.π.   

Η ελληνική νομοθεσία περιγράφει μεν αυτό το επιθυμητό μέγεθος ανά κάτοικο, 
προσδιορίζει τις κατηγορίες, αλλά ορίζει τους δείκτες για τους ελεύθερους χώρους 
ανά κατηγορία με μεγέθη τα οποία δεν αντιστοιχούν ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην 
ελληνική πραγματικότητα. Είναι ενδεικτικό ότι στον πίνακα των προδιαγραφών δεν 
υπάρχει κατηγορία μεγάλων πάρκων. Έτσι, τα πάρκα πόλης ορίζονται ως όλοι οι 

                                                 
 
181 PBL Netherlands Environmental Assessment Agency. (2005). Environmental Data Compendium: 
Available urban green spaces in the Netherlands. Bilthoven: PBL.   
http://www.mnp.nl/mnc/i-en-0299.html 
182 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (2004). Έγκριση πολεοδομικών 
σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των 
γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και 
των πολεοδομικών μελετών [Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 10788 (ΦΕΚ Δ´ 285/05.03.2004)]. Αθήνα: 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 

http://www.mnp.nl/mnc/i-en-0299.html�
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χώροι άνω των 15 στρεμμάτων. Λαμβάνεται δηλαδή ως βάση της κατηγορίας το 
ελάχιστο μέγεθος ενός μικρού συνοικιακού πάρκου. Χαρακτηριστικά σημειώνεται ότι 
οι περισσότεροι χώροι πρασίνου που αναφέρονται ως πάρκα στις αθηναϊκές 
συνοικίες έχουν μεγέθη μεγαλύτερα των 50 στρεμμάτων.  

Προδιαγραφές για τους ελεύθερους χώρους στην πόλη  
 

 Σημασία – ρόλος Επιφάνεια ανά κάτοικο 
(μ2

Ακτίνα 
εξυπηρέτησης 

(μ) 
/κάτοικο) 

Βιώσιμο 
μέγεθος 

(μ2) Πολεοδομική 
ενότητα 

Πόλη 

Νησίδες 
πρασίνου 

Ορθολογική 
οριστικοποίηση του 
σχεδιασμού και 
δημιουργία «ανοιγμάτων» 
στον αστικό ιστό 

0,25   800 100-1.000 

Πλατείες Κυρίως χώροι κοινωνικής 
επαφής και αναψυχής. 

0,50   800 1.000-5.000 

Παιδικές 
χαρές 

 
 
 

0,25   100-1.000 

Πάρκα Εκτός από πράσινο 
μπορούν να 
περιλαμβάνουν 
δραστηριότητες 
ενεργητικής αναψυχής 

 1,5   1.500 5.000-15.000 

Πάρκα 
πόλης 

Φυσικές περιοχές που 
λειτουργούν ως «φυγές» 
από το αστικό περιβάλλον 

 5,5 Πόλης >15.000 

Σύνολο 8,0    
 
Πίνακας 19. Προδιαγραφές για τους ελεύθερους χώρους στην πόλη. Πηγή: ΦΕΚ Δ’  285/05.03.2004.  

Στον Πίνακα 20 φαίνεται η αγγλική κατηγοριοποίηση η οποία προσδιορίζει την 
έννοια του Μητροπολιτικού Πάρκου σε μεγέθη μεταξύ των 600 και 4.000 
στρεμμάτων και των περιφερειακών πάρκων σε μεγέθη μεγαλύτερα των 4.000 
στρεμμάτων,  σε αντίθεση με την ελληνική κατηγοριοποίηση (Πίνακας 19) όπου ως 
πάρκο πόλης προσδιορίζεται το μεγαλύτερο των 15 στρεμμάτων ενώ απουσιάζει η 
έννοια του μητροπολιτικού και του περιφερειακού πάρκου. 

Ένα αδύνατο σημείο του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου είναι ότι τα μεγέθη αυτά είναι 
επιθυμητά και όχι υποχρεωτικά, με αποτέλεσμα τόσο οι υφιστάμενες περιοχές των 
πόλεων, όσο και νέες επεκτάσεις να υστερούν εν τέλει σημαντικά ως προς αυτά.  

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι ακόμα και η αυστηρή εφαρμογή των προτύπων 
αυτών δεν θα ήταν ικανή συνθήκη για τη δημιουργία του βέλτιστου αστικού 
περιβάλλοντος. Ο παράγοντας της ποιότητας είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
συγκρότηση του πολεοδομικού χώρου. Μπορεί για παράδειγμα σε μία πόλη να 
υπάρχουν λίγοι, μικροί αλλά ποιοτικοί χώροι, ενώ σε μία άλλη πολλοί, μεγάλοι, αλλά 
αφιλόξενοι χώροι. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι η ποσοτική διάσταση δεν έχει μεγάλη 
σημασία, αλλά ότι πρέπει να συνδυάζεται με κατάλληλο σχεδιασμό και ορθή 
διαχείριση των ελεύθερων χώρων. 

 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 148 

Λονδίνο: σύστημα ιεράρχησης των ελεύθερων χώρων  

Το Σχέδιο του Λονδίνου έχει εισαγάγει ένα σύστημα ιεράρχησης των δημόσιων 
ελεύθερων χώρων (Πίνακας 20).183

Ιεράρχηση στους δημόσιους ελεύθερους χώρους του Λονδίνου 

 Αναγνωρίζει και κατηγοριοποιεί ελεύθερους 
χώρους με βάση τη χρήση και τα φυσικά χαρακτηριστικά τους, το μέγεθός τους και 
την ακτίνα εξυπηρέτησης των περιοχών κατοικίας. Οι προδιαγραφές αυτές 
ενσωματώνονται στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στη χάραξη στρατηγικής για τους 
ελεύθερους χώρους. 

 Κατηγορία Ακτίνα εξυπηρέτησης (χλμ)  Έκταση (μ2) 
Περιφερειακά πάρκα 8 > 4.000.000 
Μητροπολιτικά πάρκα 3,2 600.000 - 4.000.000 
Διαμερισματικά  πάρκα 
(district) 

1,2 200.000 - 600.000 

Τοπικά πάρκα 0,4 20.000 - 200.000 
Μικρά τοπικά πάρκα 0,4 4.000 - 20.000 
Πολύ μικρά πάρκα 0,4 < 4.000 
Γραμμικοί ελεύθεροι χώροι Όπου υπάρχει δυνατότητα Διάφορα μεγέθη 

 
Πίνακας 20. Ιεράρχηση στους δημόσιους ελεύθερους χώρους του Λονδίνου. Πηγή: Mayor of London & 
CABE Space. (2008, September). Open space strategies: Best practice guidance [Draft]. London, UK: 
Greater London Authority. www.london.gov.uk 
 

Έκταση πάρκων: Μαδρίτη, Βιέννη, Μόσχα, Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 

Συγκρίνοντας την έκταση του Ελληνικού, με την έκταση των ευρωπαϊκών πάρκων 
διαπιστώνεται ότι το πάρκο του Ελληνικού, αν υλοποιηθεί θα είναι ένα πάρκο 
μεσαίου μεγέθους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα μεγέθη των πάρκων σε άλλες 
πρωτεύουσες στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Παρακάτω παραθέτεται μια σειρά 
παραδειγμάτων ώστε να δοθεί μια τάξη μεγέθους της έκτασης ενός Μητροπολιτικού 
Πάρκου. 

Η Μαδρίτη διαθέτει τουλάχιστον δέκα μεγάλα πάρκα, εκ των οποίων το μεγαλύτερο 
Casa de Campo έχει έκταση 17.220 στρεμμάτων. Στη Βιέννη, το γνωστό Wiener 
Prater έχει έκταση 12.870 στρεμμάτων. Στη Μόσχα το πάρκο Gorky που βρίσκεται 
στο κέντρο της πόλης, με έκταση 1.200 στρεμμάτων, είναι το μικρότερο από τα 
πάρκα της ρωσικής πρωτεύουσας. Προηγούνται το πάρκο Kuzminsky-Lyublino με 
έκταση 3.750 στρεμμάτων και το πάρκο Sokolniki με έκταση 6.000 στρεμμάτων. Στο 
Παρίσι υπάρχουν δέκα μητροπολιτικής σημασίας χώροι πρασίνου, εκ των οποίων το 
Bois de Vincennes με 9.950 στρέμματα, το Bois de Boulogne με 8.460 στρέμματα. 
σε μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης και το Parc de Saint Cloud με 4.600 
στρέμματα (Πίνακας 21).  

 

 

 

 

                                                 
 
183 Mayor of London & CABE Space. (2008, September). Open space strategies: Best practice guidance 
[Draft]. London, UK: Greater London Authority. www.london.gov.uk 
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Πάρκα στο Παρίσι Έκταση (στρέμματα) 

Bois de Vincennes 9.950 

Jardin du Luxembourg 200 

Versailles 1.000 

Jardin des Tuileries  280 

Parc de Saint Cloud 4.600 

Parc de la Villette 550 

Champ de Mars 250 

Bois de Boulogne 8.460 

Parc Monceau 120 

Parc André Citroën 130 

Σύνολο 25.540 

 
Πίνακας 21. Έκταση πάρκων στο Παρίσι. Πηγή: Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος.  

Στο Λονδίνο, η συνολική έκταση των βασιλικών και δημοτικών πάρκων της 
πόλης ανέρχεται σε 60.000 στρέμματα, έκταση δωδεκαπλάσια από αυτή του 
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Εξ’ αυτών το γνωστό Hyde Park, είναι ένα 
από τα πιο μικρά, με έκταση 1.420 στρεμμάτων. Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τόσο 
το Hyde Park, όσο και το Central Park της Νέας Υόρκης με έκταση 3.372 
στρεμμάτων, βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Αντιστοιχούν δηλαδή ως προς τη 
θέση στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας, ο οποίος καταλαμβάνει έκταση μόλις 158 
στρεμμάτων ή 288 στρεμμάτων μαζί με το Ζάππειο. Άλλα πάρκα του Λονδίνου, όπως 
το Richmond Park, το Bushy Park ή το Hampstead Heath έχουν έκταση 9.550, 
4.400 και 3.650 στρεμμάτων αντίστοιχα (Πίνακας 22).  

 

Πάρκα στο Λονδίνο 

 

Έκταση (στρέμματα) 

Hyde Park 1.420 

Kensington Gardens 1.100 

Bushy Park 4.400 

Green Park 212 

Greenwich Park 740 

Regent's Park 1.948 

Richmond Park 9.550 

Kew Royal Botanic Garden 1.200 

Buckingham Palace Garden 170 

Hampstead Heath & Kenwood 3.650 

Σύνολο 24.390 

 
Πίνακας 22. Έκταση πάρκων στο Λονδίνο. Πηγή: Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος.   
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Εικ. 40 και Εικ. 41. Hamstead Heath, Λονδίνο. Είναι ένα δάσος έκτασης 3.200 στρεμμάτων στην κεντρική 
περιοχή της πόλης. Δεν περιλαμβάνει καμία εμπορική δραστηριότητα εκτός από ένα εστιατόριο σε 
διατηρητέο Βικτωριανό κτίριο και ένα καφέ. Έχει λίμνες ελεύθερες για κολύμβηση, ήπιες αθλητικές 
δραστηριότητες, εκαντοντάδες χιλιάδες υψηλά δένδρα και μία πλούσια πανίδα. Η συντήρηση από την 
αυτοδιοίκηση και η φύλαξή του από τη μητροπολιτική αστυνομία κοστίζει 1.900€/στρέμμα. Πηγή: Ο.π.  
 
Η Νέα Υόρκη έχει 1.700 πάρκα με συνολική έκταση 113.000 στρεμμάτων 
Το Central Park της Νέας Υόρκης, βρίσκεται στην καρδιά του Manhattan και έχει 
έκταση 3.372 στρεμμάτων. Δημιουργήθηκε το 1858, σε σχέδια των Frederick Law 
Olmsted and Calvert Vaux. Σήμερα δέχεται 25 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.184

New York City Department of Parks and Recreation

 

Στην ίδια πόλη, στο Bronx, υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα αστικά δημόσια πάρκα 
του κόσμου, το Pelham Bay Park που είναι χαρακτηρισμένο ως “wild for ever” και 
έχει έκταση 11.119 στρεμμάτων. Συνολικά η πόλη διαθέτει περισσότερα από 
1.700 πάρκα με έκταση 113.000 στρεμμάτων. Την ευθύνη των πάρκων έχει 
το . 
 

  
 
Εικ. 42. Pelham Bay Park, Bronx, NY. Ένα αστικό πάρκο άγριας ζωής, έκτασης 11.119 στρεμμάτων στο 
Bronx της Νέας Υόρκης. Πηγή: Ο.π. 
Εικ. 43. Central Park, Νέα Υόρκη. Στο κέντρο του Manhattan έκτασης 3.372 στρεμμάτων. Πηγή: Ο.π. 

Τα πάρκα ως βιώσιμοι χώροι  

Τέλος, ένα άλλος σημαντικός παράγων είναι η επισκεψιμότητα, ως στοιχείο της 
βιωσιμότητας και κυρίως της ομαλής ένταξης ενός πάρκου στον αστικό ιστό. Πριν τη 
δημιουργία ενός Μητροπολιτικού πάρκου είναι εξαιρετικά σημαντικό να απαντηθεί αν 
μια τέτοια επένδυση θα έχει ανταπόκριση και θα αξιοποιηθεί από το κοινό. 
Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιο πάρκο αντίστοιχης κλίμακας από το 
                                                 
 
184 O’ Neill, H. & Associates. (2009, May). Valuing Central Park’s contributions to New York City’s 
economy (p. 14). New York, NY: Appleseed.  
http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Department_of_Parks_and_Recreation�
http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf�
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οποίο να μπορούν να αντληθούν στοιχεία, εξετάζονται πιο κάτω χαρακτηριστικές 
ευρωπαϊκές και αμερικανικές περιπτώσεις.  

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία τους, τα δέκα μεγαλύτερα πάρκα του 
Λονδίνου δέχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 29 εκατομμύρια επισκέπτες, 
δηλαδή οκτώ φορές περίπου τον πληθυσμό της Αθήνας. Ο Βοτανικός τους 
κήπος, παρότι βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το κέντρο της πόλης, δέχθηκε 
σχεδόν δύο εκατομμύρια επισκέπτες. Οι επιστήμονες που εργάζονται εκεί, έκαναν 
σε ένα έτος 424 επιστημονικές και ερευνητικές δημοσιεύσεις. Στα θερμοκήπια και 
στα παρτέρια του αναφύονται 5.500 διαφορετικά είδη φυτών. Κατά το ίδιο έτος, οι 
εργαζόμενοι στον Κήπο αφιέρωσαν 7.600 εργατοημέρες στην έρευνα και την 
εκπαίδευση, προστατεύοντας έμπρακτα τη βιοποικιλότητα των φυτών.185 Η εικόνα 
του Hyde Park του Λονδίνου, του Central Park της Νέας Υόρκης, του Prater της 
Βιέννης, του Buen Retiro της Μαδρίτης, του Gorky της Μόσχας, με χιλιάδες 
περιπατητές, ποδηλάτες, ζευγάρια, ηλικιωμένους και παιδιά είναι μία εικόνα 
καθημερινότητας που δίνει ευκαιρίες για χαλάρωση, παιχνίδι και άθληση στους 
κατοίκους της πόλης.  

  
Εικ. 44 και Εικ. 45. Κήπος Tiergarten, Βερολίνο. Eίναι ένα πυκνό δάσος στο εσωτερικό της πόλης έκτασης 
2.250 στρεμμάτων. Πηγή: Ο.π. 
 
Στις ΗΠΑ, το Central Park, ένας αμιγής χώρος υψηλού πρασίνου στο κέντρο 
της Νέας Υόρκης, έχει έκταση 3.372 στρεμμάτων και δέχεται 25 
εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Το ανάλογο του,  Golden Gate Park στο Σαν 
Φραντσίσκο της Καλιφόρνιας, με έκταση 4.120 στρεμμάτων δέχεται 13 
εκατομμύρια επισκέπτες και αντίστοιχα το Chicago Lincoln Park, 20 εκατομμύρια 
επισκέπτες.186

                                                 
 
185 UK Department for Culture, Media and Sport, Royal Parks. (2007, August 9). The Royal Parks annual 
report and accounts 2006-2007 [House paper No. 0925 Session 2006 -07, p resented t o t he House o f 
Commons]. UK: The Stationery Office, Crown.  

 

http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0607/hc09/0925/0925.asp & 
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm 
186 O’ Neill, H. & Associates. (2009, May). Valuing Central Park’s contributions to New York City’s 
economy (p. 14). New York, NY: Appleseed.  
http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf 
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Εικ. 46. Golden Gate Park, Σαν Φραντσίσκο, Καλιφόρνια. Mε έκταση 4.120 στρεμμάτων και 13 
εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Πηγή: Ο.π. 
 
Η αντίληψη και τα πραγματικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα των πάρκων 

Η αίσθηση ή αντίληψη της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, για τη χαμηλή 
επισκεψιμότητα των πάρκων και των χώρων πρασίνου οφείλεται σε μία σειρά από 
λόγους. Η ανυπαρξία εμπορικής δραστηριότητας ή δραστηριότητας αναψυχής σε 
μαζική κλίμακα είναι ένα στοιχείο πολύτιμο για τη επιβίωση των χώρων πρασίνου και 
των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τα οποία τους συγκροτούν. Ο περίπατος, η 
διέλευση, η ξεκούραση σε ένα πάρκο δεν γίνονται αντιληπτά με τον ίδιο τρόπο, 
όπως σε μία εμπορική αρτηρία της πόλης, ή σε μία κεντρική αστική πλατεία. Αυτή 
ακριβώς η διαφορά συνιστά και το ποιοτικό στοιχείο το οποίο διαφοροποιεί μία 
πλατεία και ένα δρόμο από ένα πάρκο.  

  
Εικ. 47 και Εικ. 48. Εθνικός Κήπος και Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης στην 
Αθήνα. Πηγή: Ο.π. 

Τα μη εμπορευματοποιημένα και χωρίς δόμηση αθηναϊκά πάρκα (Εθνικός Κήπος, 
Πεδίο Άρεως, Λόφοι Ακρόπολης κ.α.) έλκουν ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες 
επισκέπτες. Παράδειγμα αποτελεί ο μικρός Εθνικός Κήπος της Αθήνας σύμφωνα με 
στοιχεία της διεύθυνσης του, δέχεται 2-3.000 επισκέπτες ημερησίως, ή 
περισσότερους από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως.  

Αντίθετα με την κυκλοφορούσα αντίληψη, ακόμη και τα ελληνικά πάρκα, 
όπου αυτά υπάρχουν και παρά την υποβάθμιση τους, η επισκεψιμότητα 
είναι υψηλή. Η φροντίδα δε και η ανάδειξη τους θα μπορούσαν να την 
καταστήσουν ακόμη μεγαλύτερη.187

                                                 
 
187 Για το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των πάρκων διεθνώς βλ. κεφ. 2.7.1. 
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2.8.2. Η επανάχρηση των αεροδρομίων  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι πολιτικές ανατροπές στην Ευρώπη και η 
κατάρρευση  του ανατολικού μπλοκ, οδήγησαν σε  σημαντικές αλλαγές στην 
στρατιωτική οργάνωση της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Μια από αυτές τις αλλαγές 
αφορούσε τον περιορισμό της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Το 
συνακόλουθο αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων ήταν το κλείσιμο στρατιωτικών και 
δη αεροπορικών βάσεων και η υποδοχή άλλων χρήσεων σε αυτούς τους χώρους.188

Το 1992 έκλεισε στην Αγγλία η πρώτη αμερικανική αεροπορική βάση, αυτή του 
Greenham Common και ακολούθησαν οι βάσεις της βρετανικής αεροπορίας 
Bentwaters και Woodbridge. Την ίδια χρονιά έκλεισε η αμερικανική αεροπορική 
βάση Maurice Rose στην Φραγκφούρτη. 

  

Το 1999 στα πλαίσια ενός μεγάλου προγράμματος αναδιάρθρωσης της στρατιωτικής 
δύναμης για επιχειρησιακούς και οικονομικούς λόγους εγκαταλείφθηκαν στρατιωτικά 
αεροδρόμια στις ΗΠΑ. Μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνια έκλεισαν την δεκαετία 
του 2000 περίπου 20 τέτοιες εγκαταστάσεις.  

Τέλος, η αυξημένη κίνηση επιβατών τα τελευταία 20 χρόνια σε πολιτικά αεροδρόμια 
της Ευρώπης πολλά από τα οποία είχαν κατασκευαστεί την δεκαετία του 1930 και η 
αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις σημερινές ανάγκες διαχείρισης της κίνησης 
οδήγησε στην κατασκευή νέων αεροδρομίων και την εγκατάλειψη των παλαιότερων. 
Τέτοιες χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι τα αεροδρόμια Tempelhof του Βερολίνου, 
που σταμάτησε να λειτουργεί το 2008, το Tegel του Βερολίνου, που θα σταματήσει 
να λειτουργεί το 2012, ή το αεροδρόμιο στο Riem του Μονάχου, που διέκοψε την 
λειτουργία του το 1992.  

Γενικά διακρίνεται μια βασική διαφορά ανάμεσα στην αντιμετώπιση των εκτάσεων 
στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία και στην αντιμετώπιση στην Γερμανία. 

Στην πρώτη περίπτωση οι εκτάσεις των αεροδρομίων πωλούνται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά την απενεργοποίησή τους σε ιδιώτες και αφού ο φορέας (συνήθως το 
Υπουργείο Άμυνας) προχωρήσει σε απορρυπάνσεις των εδαφών. 

Οι παρεμβάσεις των δήμων γίνονται με την επιβολή περιορισμών δόμησης και 
ειδικών όρων διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Στη Μεγάλη Βρετανία, 
ζητήματα περιβάλλοντος έχουν κρίσιμο βάρος στις αποφάσεις της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για να επιτρέψει την οικιστική ανάπτυξη μιας τέτοιας περιοχής. Η 
πρόταση για δημιουργία μιας αστικής ενότητας με 2.250 κατοικίες, χώρους 
γραφείων και αναψυχής στο πρώην στρατιωτικό αεροδρόμιο Acaster Malbis κοντά 
στο York συνάντησε ισχυρές αντιδράσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί μέρος 
του χώρου βρίσκονταν μέσα στην πράσινη ζώνη της πόλης.  

Οι χώροι των πρώην αεροδρομίων, παραλαμβάνουν νέες χρήσεις ανάλογα και με το 
πού βρίσκονται σε σχέση με τα δίκτυα μεταφοράς ή τον αστικό ιστό. Έτσι υπάρχουν 
περιπτώσεις επιχειρηματικών πάρκων (το Bentwaters και το Greenham Commons 
στη Μ. Βρετανία), βιοτεχνικών/βιομηχανικών χώρων (το αεροδρόμιο του Derby στο 
Burnaston της Μ. Βρετανίας που έκλεισε το 1990 και από το 1999 υποδέχτηκε 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Toyota) ή πάρκων με μεικτές χρήσεις (El Toro 
στις ΗΠΑ).  
                                                 
 
188 Βλ. σχετικά και Bell, P., Gallent, N., & Howe, J. (2001). Re-use of small airfields: A planning 
perspective. Progress in Planning, 55(4), 232-252.  
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Η επανάχρηση επιμέρους αεροπορικών εγκαταστάσεων είναι διαδεδομένο 
φαινόμενο. Στο αεροδρόμιο του Λίβερπουλ, το Speke, ένας τερματικός σταθμός 
σταμάτησε να λειτουργεί το 1986 και στα τέλη της  δεκαετίας του 1990 
ανακαινίστηκε ως ξενοδοχείο.  

Στην Γερμανία, η γη των πρώην αεροδρομίων μεταβιβάζεται κατά κανόνα 
στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει αποφασιστικό ρόλο στις νέες 
χωροθετήσεις και στις διαδικασίες ανάπτυξης του χώρου. Ιδιαίτερα στη 
χώρα αυτή τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια διαφορετική 
προσέγγιση στο ζήτημα των βιομηχανικών περιοχών (brownfields) που 
παύουν να λειτουργούν. Σε αντίθεση με τις απόψεις που θέλουν την πλήρη 
και εντατική ανάπλαση των χώρων αυτών, εισάγεται η προσέγγιση της 
ελάχιστης παρέμβασης και της αποδοχής της φύσης ως δημιουργικού  
μηχανισμού. Σε μεγάλη κλίμακα εφαρμόστηκε η μέθοδος αυτή στην περιοχή του 
Ρουρ όπου μετά την αποβιομηχάνιση τεράστιες βιομηχανίες σταμάτησαν να 
λειτουργούν. H ανάπλαση της περιοχής το διάστημα 1989-1999 βασίστηκε στο 
τοπίο. Ανέδειξε τη σχέση βιομηχανικού και φυσικού τοπίου, και αντιμετώπισε την 
περιοχή ως πολιτιστική κληρονομιά. Το Emscher Park περιλαμβάνει σημειακές 
παρεμβάσεις στα βιομηχανικά κελύφη, την ενίσχυση της φύσης ώστε να επιστρέψει 
στις περιοχές αυτές και την κατάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του τοπίου με έργα 
τέχνης (land art). 

H άποψη αυτή φαίνεται να έχει επηρεάσει ιδιαίτερα την περίπτωση της ανάπλασης 
του αεροδρομίου Maurice Rose στην Φραγκφούρτη και μέχρι στιγμής και την χρήση 
του αεροδρομίου Tempelhof στο Βερολίνο.  

Αντίθετα η ανάπλαση του Riem στο Μόναχο ακολουθεί ένα μοντέλο εντατικής 
αστικής ανάπτυξης και μετατροπής του χώρου σε μια γειτονιά της πόλης.  

Περιπτώσεις επανάχρησης πρώην αεροδρομίων 

Bentwaters και Woodbridge, Μ. Βρετανία 

Τα στρατιωτικά αεροδρόμια Bentwaters και Woodbridge κατασκευάστηκαν το 1942 
και βρίσκονται στο Suffolk πολύ κοντά το ένα στο άλλο.189

                                                 
 
189 Bentwaters Parks. (n.d.). About us. Suffolk, UK: Bentwaters. 

 Το Bentwaters 
καταλαμβάνει έκταση 4.000 στρεμμάτων περίπου. Από αυτά, τα 460 στρέμματα 
περίπου φιλοξενούν επιχειρηματικό πάρκο. Τα κτίρια της βάσης έχουν διατηρηθεί, 
συντηρηθεί και ανακαινιστεί και επαναχρησιμοποιούνται ως γραφεία ή αποθηκευτικοί 
χώροι για τις εταιρείες που στεγάζονται στο πάρκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
διατίθενται προς ενοικίαση ακόμη και οι υπόγειες δεξαμενές καυσίμων του 
αεροδρομίου.  

http://www.bentwatersparks.com. Twin 
Bases. (n .d.). The site for the Twin Bases of RAF Bentwaters and RAF Woodbridge, past and present. 
Suffolk, UK. http://www.twinbases.org.uk 

http://www.bentwatersparks.com/�
http://www.twinbases.org.uk/�
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Εικ. 49. Αεροδρόμιο Bentwaters. Διακρίνονται οι υποδομές (κτίρια και διάδρομοι) που έχουν διατηρηθεί. 
Πηγή: Ο.π. Twin Bases. (n.d.). The site for the Twin Bases of RAF Bentwaters and RAF Woodbridge, past 
and present. Suffolk, UK. http://www.twinbases.org.uk. Bentwaters Parks. (n.d.). About us. Suffolk, UK: 
Bentwaters. http://www.bentwatersparks.com 
 
 

  
Εικ. 50 και Εικ. 51. Αεροδρόμιο Bentwaters. Υποδομές που έχουν διατηρηθεί. Πύργος ελέγχου και 
αποθήκες βομβών. Πηγή: Ο.π. 

Η συντήρηση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων ώστε να μην υποβαθμιστούν από 
την εγκατάλειψη αποτέλεσε προτεραιότητα για το Υπουργείο Άμυνας αμέσως μετά το 
κλείσιμο των βάσεων. Το υψηλό κόστος κατεδάφισης των κτιρίων αλλά και η 
χαρακτηριστική ταυτότητα των στρατιωτικών κτιρίων αποτέλεσαν της αιτίες 
επανάχρησης των εγκαταστάσεων από τους επόμενους ιδιοκτήτες. 

Έξω από το επιχειρηματικό πάρκο εγκαινιάστηκε το 2007 το Bentwaters Cold War 
Museum το οποίο διαχειρίζονται εθελοντές.  

Ο χώρος χρησιμοποιείται επίσης συστηματικά για κινηματογραφικά γυρίσματα.  

 

http://www.twinbases.org.uk/�
http://www.bentwatersparks.com/�
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Greenham Common, Μ. Βρετανία  

To στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Greenham Common δημιουργήθηκε το 1941 και 
λειτούργησε ως αμερικανική βάση από το τέλος του B’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι 
το 1991 όποτε και έκλεισε οριστικά. Την δεκαετία του 1980 έγινε παγκόσμια γνωστό 
εξαιτίας του αποκλεισμού της βάσης από γυναικείες οργανώσεις με αφορμή την 
χρήση του χώρου από αεροπλάνα εξοπλισμένα με πυρηνικές κεφαλές.190

Το 1997 η έκταση, μεγέθους περίπου 300 εκταρίων πωλήθηκε έναντι 7 
εκατομμυρίων αγγλικών λιρών στο Greenham Common Trust. Από την έκταση αυτή 
τμήμα μεγέθους 240 εκταρίων δόθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση έναντι του 
συμβολικού ποσού της 1 λίρας για να αποκατασταθεί το τοπίο ενώ στο υπόλοιπο 
τμήμα των 60 εκταρίων ιδρύθηκε ένα επιχειρηματικό πάρκο. Στο επιχειρηματικό 
πάρκο περιλαμβάνονται γραφεία, αποθήκες, χώροι διανομής, ελαφρές βιομηχανικές 
μονάδες, επιχειρηματική θερμοκοιτίδα, καθώς και χώροι εξυπηρέτησης του 
συγκροτήματος. Τα κέρδη από το επιχειρηματικό πάρκο ενισχύουν την 
οικολογική αποκατάσταση του τοπίου, όπως και τοπικές ομάδες και 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στα πρώτα πέντε χρόνια της δημιουργίας του, 
το Greenham Common Trust έδωσε £ 690.000 (881.339 €) σε πάνω από 
240 τοπικές οργανώσεις και φορείς, £ 770.000 (983.553 €) για την 
αποκατάσταση της πανίδας και της χλωρίδας και πάνω από £ 2 εκ. (2,55 εκ 
€) σε τοπικά νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας της περιοχής.

 

191 

 
 
 
Εικ. 52. Αεροδρόμιο Greenham Common. Επιχειρηματικό Πάρκο. Γενική Διάταξη. Πηγή: Ο.π. New 
Greenham Park. (n.d.). New Greenham Park, Newbury, Berkshire: The sustainable business park. 
Newbury, UK: NGP. http://www.new-greenham-park.co.uk/. Greenham Common Trust. (n.d.). What we 
do. Newbury, UK: Greenham Common Trust. http://www.greenham-common-trust.co.uk/basic.htm. 
Sustainable Greenham. (n.d.). Sustainable Greenham Common school resources. Newbury, UK. 
http://www.sustainable-greenham.org 

                                                 
 
190 New G reenham P ark. (n.d.). New Greenham Park, Newbury, Berkshire: The sustainable business 
park. Newbury, UK: NGP. http://www.new-greenham-park.co.uk/ 
191 Greenham Common Trust. (n.d.). What we do. Newbury, UK: Greenham Common Trust. 
http://www.greenham-common-trust.co.uk/basic.htm 
Sustainable Greenham. (n.d.). Sustainable Greenham Common school resources. Newbury, UK. 
http://www.sustainable-greenham.org 

http://www.new-greenham-park.co.uk/�
http://www.greenham-common-trust.co.uk/basic.htm�
http://www.sustainable-greenham.org/�
http://www.new-greenham-park.co.uk/�
http://www.greenham-common-trust.co.uk/basic.htm�
http://www.sustainable-greenham.org/�
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Εικ. 53. Αεροδρόμιο Greenham Common. Γενική διάταξη του συνόλου του χώρου. Πηγή: Ο.π. 

 

 
Εικ. 54. Αεροδρόμιο Greenham Common. Αποκατάσταση του τοπίου από εθελοντές. Πηγή: Ο.π. 

 
 
Εικ. 55. Αεροδρόμιο Greenham Common. Απορρύπανση και αποξήλωση διαδρόμου προσγείωσης. Πηγή: 
Ο.π. 
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Μεγάλα τμήματα της προς αποκατάσταση περιοχής κηρύχθηκαν SSSI (Sites of 
Special Scientific Interest), ως περιοχές που χρήζουν ειδικής φροντίδας και 
προστασίας της φύσης. Οργανωμένες ομάδες εθελοντών συμμετέχουν ενεργά στην 
αποκατάσταση, διαχείριση και συντήρηση του τοπίου. 

Έχουν διατηρηθεί στοιχεία της ιστορίας της περιοχής, όπως κάποια κτίρια αλλά και 
τμήμα του διαδρόμου προσγείωσης. Έγιναν επίσης εκτεταμένες εργασίες 
απορρύπανσης εδαφών σε διάφορα σημεία της περιοχής. Το  2003 το Greenham 
Common

Orange County Great Park, ΗΠΑ 

 Trust βραβεύτηκε με το Queen's Award for Enterprise: Sustainable 
Development, για τη συμβολή του στην ισορροπία και στην ανάπτυξη της περιοχής. 

Η στρατιωτική αεροπορική βάση El Toro στο Irvine της Καλιφόρνια λειτούργησε από 
το 1942 έως το 1999 οπότε και έκλεισε στα πλαίσια ενός συνολικού 
επανασχεδιασμού των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι στα πλαίσια αυτού του επανασχεδιασμού μόνο στην Καλιφόρνια έκλεισαν πάνω 
από 20 στρατιωτικές βάσεις. 

Το αεροδρόμιο κατελάμβανε έκταση 1.870 Ha περίπου. Το διάστημα 2002–2005 το 
Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε εκτεταμένες απορρυπάνσεις της περιοχής και το 
2005 πούλησε την έκταση για αστική ανάπτυξη αντί του ποσού των 650 εκ. $ (ή 
500 εκ. €). 

Οι επενδυτές συμφώνησαν με την τοπική αυτοδιοίκηση την παραχώρηση χώρου 
έκτασης 550 Ha για τη δημιουργία πάρκου. Συμφώνησαν επίσης  στην συνεισφορά 
του 50% του κόστους κατασκευής (συνολικό κόστος 400 εκ. $  (ή 307,6 εκ. €), 
καθώς και στην ετήσια καταβολή ποσού περί τα 8-9 εκ. $ (ή 6,15 - 6,92 εκ. €) για 
τη συντήρηση και τη λειτουργία του πάρκου. 

Η αστική ανάπτυξη περιλαμβάνει 5.000 κατοικίες, 110.000 μ2 εμπορίου και 
αναψυχής, 215.000 μ2 για στέγαση φορέων και υπηρεσιών, 260.000 μ2 χώρων 
ιατρικής έρευνας και 7.500 μ2

Οι άξονες σχεδιασμού του πάρκου περιλαμβάνουν την διατήρηση της στρατιωτικής 
ιστορίας αλλά και την ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής με έμφαση 
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στον οικολογικό σχεδιασμό. Οι δραστηριότητες 
που χωροθετούνται δίνουν έμφαση στην ενεργητική συμμετοχή των επισκεπτών. 
Περιλαμβάνονται αθλητικοί χώροι (3 γήπεδα ποδοσφαίρου και ανοικτοί χώροι 
άθλησης), όπως και εκθέσεις τέχνης και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες με την 
επανάχρηση στρατιωτικών κτιρίων. Επίσης περιλαμβάνονται η δημιουργία μιας 
φάρμας 400 στρεμμάτων που θα παράγει οργανικά προϊόντα και που περιβάλλεται 
από πορτοκαλεώνα 2.500 δένδρων, αγροτικό περίπτερο με καφέ αλλά και με 
υπαίθρια αγορά των προϊόντων της φάρμας, κοινοτικό κήπο όπου οι κάτοικοι θα 
μπορούν να καλλιεργούν ένα μικρό τμήμα γης, λίμνη που θα χρησιμοποιείται για τη 
συλλογή των νερών της περιοχής και για την άρδευση του πάρκου, βοτανικό κήπο 
και μια ζώνη για την άγρια πανίδα και χλωρίδα της περιοχής. 

 γραφειακών χώρων. 
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Εικ. 56. Η στρατιωτική βάση El Toro το 1999. Πηγή: Ο.π. 

 

 

   
Εικ. 57. Orange County Great Park στη στρατιωτική βάση El Toro. Preview Park. Διακρίνεται το 
αερόστατο. Πηγή: Ο.π. 

 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 160 

   
Εικ. 58. Orange County Great Park στη στρατιωτική βάση El Toro. Ο σχεδιασμός των χώρων πρασίνου. 
Πηγή: Ο.π. 

Το έργο άρχισε το 2009, προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε φάσεις μέχρι το 2020 και 
να στοιχίσει τελικά 1,2 δισ. $ (923,1 εκ. €). Από τα υπάρχοντα κτίρια, 120 
κατεδαφίζονται ενώ κάποια άλλα επαναχρησιμοποιούνται. Τα υλικά των 
κατεδαφίσεων προβλέπεται να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν στις 
διαμορφώσεις του πάρκου.  

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δημιουργία ενός τμήματος του πάρκου (Preview 
Park) έκτασης 110 στρεμμάτων μέσα από το οποίο το κοινό θα καταλάβει τη μορφή 
που θα έχει το πάρκο τελικά. Στο τμήμα αυτό έχει εγκατασταθεί αερόστατο από το 
οποίο το κοινό θα μπορεί να παρακολουθεί από ψηλά την εξέλιξη των εργασιών στο 
χώρο.  

Πολύ κοντά στο χώρο του πρώην El Toro υπήρχε άλλη αεροπορική βάση, η Marine 
Corps Air Station που κατελάμβανε έκταση 6.400 στρεμμάτων. Η έκταση πουλήθηκε 
το 1992 για οικιστική ανάπτυξη. 

Riem, Μόναχο, Γερμανία 

Το αεροδρόμιο στο Riem του Μονάχου κατασκευάστηκε το 1936 και λειτούργησε 
μέχρι και το 1992 οπότε εγκαινιάστηκε το νέο αεροδρόμιο Franz-Josef-Strauss

Freising
 

κοντά στο . Ένα μικρό διάστημα μετά την εγκατάλειψή του, ο χώρος 
φιλοξένησε μεγα-γεγονότα, κυρίως συναυλίες μεγάλης κλίμακας. Ιδιοκτήτης του 
χώρου είναι ο δήμος (που συμμετέχει και στον φορέα διαχείρισης του νέου 
αεροδρομίου μαζί με το κράτος και το ομόσπονδο κρατίδιο). 

Από το 1996 άρχισε η κατασκευή για τη δημιουργία του Messestadt 
Riem (Convention City Riem), ενός από τα μεγαλύτερα έργα αστικού σχεδιασμού 
του Δήμου του Μονάχου. Περιλαμβάνει εκθεσιακό κέντρο 140.000 μ2, συνεδριακό 
κέντρο από τα μεγαλύτερα στη Γερμανία (χωρητικότητας 7.000 θέσεων, με 17 
αίθουσες συνεδριάσεων), γραφεία 110.000 μ2, επιχειρηματικό πάρκο έκτασης 12,6 
εκταρίων, βιοτεχνικό πάρκο έκτασης 8,6 εκταρίων, 5.000 περίπου κατοικίες και 
διαμερίσματα σε έκταση 10 εκταρίων, υπηρεσίες και κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Freising�
http://en.wikipedia.org/wiki/Messestadt_Riem�
http://en.wikipedia.org/wiki/Messestadt_Riem�
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πάρκο περίπου 100 εκταρίων με λίμνη 10 εκταρίων

Οι μόνες κατασκευές του αεροδρομίου που παρέμειναν είναι το κτίριο του σταθμού 
και ο πύργος ελέγχου, που κηρύχθηκαν διατηρητέα, καθώς και ένα ακραίο τμήμα 
του διαδρόμου προσγείωσης.  

 και νέο σταθμό μετρό. Το 2004 
κατασκευάστηκε μεγάλο εμπορικό κέντρο με 120 καταστήματα, χώρους αναψυχής, 
ξενοδοχείο κλπ. Το συνολικό έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2013. 

 

  
Εικ. 59. Αεροδρόμιο Riem. Το κεντρικό κτίριο του αεροσταθμού. Πηγή: Ο.π.  

 

  
Εικ. 60. Αεροδρόμιο Riem. Σημερινή κατάσταση του χώρου. Πηγή: Ο.π. 
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Εικ. 61. Αεροδρόμιο Riem. Σχέδιο γενικής διάταξης. Πηγή: Ο.π. 

  
Εικ. 62. Αεροδρόμιο Riem. Άποψη της οικιστικής ανάπτυξης. Πηγή: Ο.π. 

  
Εικ. 63. Αεροδρόμιο Riem. Διαμόρφωση χώρων πρασίνου. Πηγή: Ο.π. 

Ο χώρος σχεδιάστηκε με μια σειρά από διαγωνισμούς. Το 1990 έγινε ο πρώτος 
διαγωνισμός για το masterplan που κέρδισαν οι Frauenfeld und Partner. Το 1992 οι 
Bystrup, Bregenhoj und Partner κέρδισαν τον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό του 
εκθεσιακού χώρου και των υπαίθριων χώρων. Το 1993 οι Reiner-Weber-Hammer, 
Valentien + Valentien and Billinger κέρδισαν τον  διαγωνισμό για τον σχεδιασμό της 
πρώτης ομάδας κατοικιών. Αντίστοιχοι διαγωνισμοί έγιναν για τον σχεδιασμό των 
σχολείων, του πάρκου κλπ. Το 2006 το πάρκο κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Αστικού 
Τοπίου. 
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Tempelhof, Βερολίνο, Γερμανία 

Το αεροδρόμιο του Tempelhof στο Βερολίνο σταμάτησε να λειτουργεί το 2008 όταν 
δημιουργήθηκε το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Schöenefeld. Αποτελεί ένα σημαντικό 
ιστορικό συγκρότημα τόσο εξαιτίας του ρόλου του στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όσο 
και για το ότι αποτέλεσε την πύλη του Δυτικού Βερολίνου κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου και της διαίρεσης της πόλης. Στις 8 Μαΐου του 2010 το παλιό 
αεροδρόμιο έκτασης 380 εκταρίων άνοιξε τις πύλες του στο κοινό χωρίς καμιά άλλη 
επέμβαση. Με το σύνθημα Bewegungsfreiheit (ελευθερία να κινηθείς), ο Δήμος του 
Βερολίνου οργάνωσε μια διήμερη γιορτή προσκαλώντας τους κατοίκους της πόλης 
στο παλιό αεροδρόμιο. 

 
Εικ. 64. Αεροδρόμιο Tempelhof. Ποδηλάτες έξω από το κτίριο του αεροσταθμού. Πηγή: Ο.π. 

  
Εικ. 65. Αεροδρόμιο Tempelhof. Πατινάζ στον διάδρομο προσγείωσης. Πηγή: Ο.π. 

Κατά την διάρκεια των δυο χρόνων από την παύση της λειτουργίας του αεροδρομίου 
υπήρξαν διάφορες προτάσεις για την χρήση του χώρου, όπως η δημιουργία αστικής 
περιοχής χωρίς αυτοκίνητα, η δημιουργία τεχνητού βουνού στο κέντρο του χώρου 
για σκι, η απόδοση ενός μ2

Αξίζει να σημειωθεί ότι το καλοκαίρι του 2009 ομάδες κατοίκων επιχείρησαν 
κατάληψη του χώρου διεκδικώντας την δημιουργία πάρκου. 

 γης σε κάθε κάτοικο του Βερολίνου και φυσικά η 
δημιουργία πάρκου. Κατά το διάστημα αυτό ο χώρος ήταν κλειστός, εκτός του 
διατηρητέου κτιρίου του αεροσταθμού που περιστασιακά φιλοξενούσε συνέδρια. 
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Μέχρις στιγμής ο προγραμματισμός του δήμου αφορά έργα ύψους 60 εκ. € που θα 
ολοκληρωθούν το διάστημα  2013 – 2017 ώστε να φιλοξενηθεί το 2017 στο χώρο η 
Διεθνής Έκθεση Κήπων.  

Maurice Rose, Φραγκφούρτη, Γερμανία 

Το αεροδρόμιο Maurice Rose κατασκευάστηκε στα περίχωρα της Φραγκφούρτης  
στην περιοχή του Bonames, μετά τον  Β΄  Παγκόσμιο Πόλεμο ως αμερικανική βάση 
και λειτούργησε μέχρι το 1992. Το 1994 εγκαταστάθηκαν υπηρεσίες ευρέσεως 
εργασίας για μακροχρόνια άνεργους ενώ οι υπαίθριοι χώροι άρχισαν σταδιακά να 
χρησιμοποιούνται για ποδήλατο, skate board και roller skating. Ταυτόχρονα η φύση 
άρχισε να διεισδύει ανάμεσα στις σκληρές επιφάνειες του συγκροτήματος. 

To 2003 ο Δήμος της Φραγκφούρτης πήρε στη δικαιοδοσία του το χώρο και 
επεχείρησε μια παρέμβαση που με ελάχιστο κόστος θα ενίσχυε τον φυσικό 
χαρακτήρα της περιοχής. Η κατεδάφιση των κτιρίων θεωρήθηκε έργο μεγάλου 
κόστους έτσι επελέγη μια στρατηγική η οποία θα βοηθούσε την σταδιακή επιστροφή 
της φύσης, θα είχε λαϊκή στήριξη και θα διατηρούσε την ιστορική ταυτότητα της 
περιοχής. Διατηρήθηκε το 1/3 του διαδρόμου προσγείωσης ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως  ζώνη αναψυχής (ποδήλατο, skate, κλπ.). Το υπόλοιπο έσπασε 
σε κομμάτια διαφορετικών μεγεθών που αφέθηκαν στη θέση τους δημιουργώντας 
μικρά κοιλώματα που επιτρέπουν στην χλωρίδα να αναπτυχθεί. Το Ερευνητικό 
Ινστιτούτο Senckenberg παρακολουθεί την εξέλιξη αυτή και τους ρυθμούς 
επιστροφής της φύσης.  Κάποιες από τις πλάκες του μπετόν στοιβάχτηκαν 
δημιουργώντας γλυπτές κατασκευές διαφορετικού ύψους. Δένδρα φυτεύτηκαν είτε 
σε συστάδες είτε ανάμεσα στα κενά που δημιουργήθηκαν από το σπάσιμο των 
σκληρών επιφανειών. Άλλες παρεμβάσεις μικρής κλίμακας (χαμηλοί τοίχοι, ξύλινες 
πλατφόρμες) σηματοδοτούν διαφορετικά τμήματα της περιοχής.  

Τα κτίρια διατηρήθηκαν και κάποια φιλοξενούν διάφορες χρήσεις (π.χ. το γραφείο 
ευρέσεως εργασίας) ενώ στον πύργο ελέγχου δημιουργήθηκε καφέ. Παρεμβάσεις 
έγιναν το διάστημα 2002-2004 σε μια έκταση 22 στρεμμάτων και το κόστος ανήλθε 
σε 99.000 €. Το έργο κέρδισε το Βραβείο Γερμανικής Αρχιτεκτονικής Τοπίου το 
2006.  

  
Εικ. 66 και Εικ. 67. Αεροδρόμιο Maurice Rose. Μικρές επεμβάσεις στους διαδρόμους προσγείωσης και 
κίνησης. Πηγή: Ο.π. 

http://www.publicspace.org/timthumb.php?src=/app/webroot/files/urbanps/projects/D079-13B.jpg&w=1000&h=714&zc=1&q=95�
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Εικ. 68. Αεροδρόμιο Maurice Rose. Χρήση αποξηλωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για 
επαναδιαμόρφωση του τοπίου. Πηγή: Ο.π.                
 

 

Εικ. 69. Αεροδρόμιο Maurice Rose. Χρήση αποξηλωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για 
επαναδιαμόρφωση του τοπίου.  Πηγή: Ο.π.        



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 166 

 

Εικ. 70. Αεροδρόμιο Maurice Rose. Χρήση αποξηλωμένων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος για 
επαναδιαμόρφωση του τοπίου. Πηγή: Ο.π.            

 
Εικ. 71. Αεροδρόμιο Maurice Rose. Χρήση του υπάρχοντος διαδρόμου προσγείωσης. Πηγή: Ο.π.  

 
Εικ. 72. Αεροδρόμιο Maurice Rose. Θραύση σκληρών επιφανειών και φύτευση στα κενά. Πηγή: Ο.π. 
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2.9. Σημερινά θεσμικά δεδομένα στο χώρο του αεροδρομίου 

Τα θεσμικά δεδομένα του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού έχουν οριστεί από 
σειρά νόμων, υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που είτε 
αφορούν άμεσα τον ίδιο το χώρο του αεροδρομίου Ελληνικού είτε σχετίζονται 
έμμεσα με τη λειτουργία του. 

Ανάμεσα τους θα διακρίνουμε:  

Α. Μία ενότητα νόμων που αφορά στη μεταφορά του αεροδρομίου  

Πρόκειται κυρίως για την τροποποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας (ΡΣΑ) 
με το Ν. 2052/1992 και για το Ν. 2338/1995 που αφορά την κύρωση της 
σύμβασης κατασκευής του αεροδρομίου. Με τον πρώτο νόμο η μεταφορά του 
αεροδρομίου ενσωματώνεται στις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της 
Αθήνας, ανατρέποντας σε μεγάλο βαθμό τη λογική του. Με το δεύτερο, ορίζεται ο 
κύριος προορισμός του χώρου του Ελληνικού μετά τη μεταφορά του αεροδρομίου 
στα Σπάτα και η ταυτόχρονη παύση της λειτουργία του. Στη σχετική σύμβαση 
αναφέρεται ότι «το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση ότι ο 
αερολιμένας του Ελληνικού θα κλείσει προς χρήση αεροσκαφών σταθερών 
πτερυγίων μόλις μεταφερθεί το αεροδρόμιο», καθώς και ότι, «μετά την έναρξη της 
λειτουργίας του νέου διεθνούς αερολιμένα της Αθήνας στα Σπάτα, ο αερολιμένας 
του Ελληνικού παύει να λειτουργεί και ο χώρος που καταλαμβάνει προορίζεται 
κυρίως για τη δημιουργία μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου». 

Β. Μία ενότητα νόμων που σχετίζονται με τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις 

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται ο Ν. 2730/1999 για τα Ολυμπιακά Έργα, ο 
οποίος επιφέρει μία ακόμα τροποποίηση στο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, και ο Ν. 
3342/2005 για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων τη μεταολυμπιακή 
περίοδο.    

Ο πρώτος νόμος καθορίζει στο χώρο του αεροδρομίου την Περιοχή υποδοχής 
Ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων και των αναγκαίων έργων ανάπλασης και 
υποστήριξης. Με τον ίδιο νόμο προστίθεται στο ΡΣΑ μία παράγραφος για τα 
ολυμπιακά έργα, που προβλέπει τη δημιουργία συστήματος πόλων υπερτοπικής 
σημασίας. Αυτοί οι πόλοι, μετά την τέλεση των αγώνων, «θα εξυπηρετούν 
συνδυασμένες λειτουργίες αθλητισμού, αναψυχής, κοινωνικών εξυπηρετήσεων και 
πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας». Στους πόλους περιλαμβάνεται και 
το Ελληνικό.  

Ο Ν. 3342/2005,192

Ιδιαίτερη σημασία για το χώρο του Ελληνικού έχουν οι νόμοι που αφορούν στην 
παραχώρηση εκτάσεων. Βασικός νόμος αυτής της κατηγορίας είναι ο Ν. 

 τέλος, ορίζει ειδικότερα τις χρήσεις και λειτουργίες που 
επιτρέπονται στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού κατά τη μεταολυμπιακή τους 
αξιοποίηση. Παράλληλα, σειρά Υπουργικών Αποφάσεων (ΥΑ) καθορίζουν ζητήματα 
σχετικά με τους όρους, τους περιορισμούς και τις χρήσεις των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων, την ανάθεση της συντήρησης, της λειτουργίας και της φύλαξής 
τους, αλλά και την κατάργηση του αερολιμένα Αθηνών. 

                                                 
 
192 Ν. 3342/2005 (ΦΕΚ Α´ 131/ 06.06.2005), Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των 
Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους – Διάρθρωση, οργάνωση και 
λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης.  
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2941/2001, ο οποίος προβλέπει πως τμήμα της έκτασης του Ελληνικού 
(Ανατολικός Αερολιμένας) χαρακτηρίζεται ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα με 
απόφαση του Προέδρου του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου. Τέλος, ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνει στο Π.Δ./01-03-04 για την προστασία των ακτών του 
Σαρωνικού που καθορίζει ζώνες προστασίας, χρήσεων και όρων δόμησης και για την 
ακτή του Ελληνικού.   

Από τα παραπάνω προκύπτει πως ο χώρος του Ελληνικού στο σύνολό του δεν 
καλύπτεται από συγκεκριμένο και δεδομένο καθεστώς νομοθετικών 
ρυθμίσεων πέρα από την γενική κατεύθυνση της δημιουργίας κυρίως 
μητροπολιτικής ζώνης πρασίνου. Εξαίρεση αποτελεί η περιοχή των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων. Αντίθετα, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο σε σχέση με τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης.  

Όσον αφορά στην ιδιοκτησία, πρέπει να επισημανθεί ότι το σύνολο της έκτασης του 
πρώην αεροδρομίου συνεχίζει να ανήκει στο Δημόσιο. Ωστόσο, οι διαδοχικές 
παραχωρήσεις της χρήσης εκτάσεων σε ένα πλήθος φορέων, είτε δημοσίου είτε 
ιδιωτικού δικαίου, έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο καθεστώς ως προς τη 
λειτουργία του χώρου. Εν τέλει, έχουν οδηγήσει στον κατακερματισμό τόσο του 
φυσικού χώρου, όσο και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης της συνολικής έκτασης.  
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3. Πολεοδομικά στοιχεία ευρύτερης περιοχής του χώρου του πρώην 
αεροδρομίου 

3.1. Πληθυσμοί και χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής του πρώην 
αεροδρομίου 

3.1.1. Γεωγραφικά και πληθυσμιακά στοιχεία των τεσσάρων δήμων σε 
επαφή με το χώρο του πρώην αεροδρομίου 

Οι Δήμοι Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού αποτελούν ένα πρώτο 
οικιστικό δακτύλιο σε επαφή με το χώρο του πρώην αεροδρομίου. Αναπτύσσονται 
μεταξύ του ορεινού όγκου του Υμηττού και του παράκτιου μετώπου, σε απόσταση 
περίπου 12 χλμ από το κέντρο της Αθήνας. Κατοικούνται δε από έναν πληθυσμό 
177.000 κατοίκων περίπου (Πίνακας 23). 

Πληθυσμός 1971 1981 1991 2001 

Άλιμος 18.012 27.036 32.024 39.800 

Αργυρούπολη 13.956 26.108 31.530 35.076 

Γλυφάδα 23.449 44.018 63.306 83.665 

Ελληνικό 8.855 11.498 13.517 16.223 

Σύνολο 66.243 110.641 142.368 176765 

 
Πίνακας 23. Εξέλιξη πληθυσμού 1971-2001 στους όμορους δήμους.  
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας. (1971-2001). Απογραφή πληθυσμού [Βάση Δεδομένων]. 
Αθήνα: ΕΣΥΕ. http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database 

Οι περιοχές αυτές αναπτύχθηκαν κυρίως κατά το β’ μισό του 20ου αιώνα. Νωρίτερα 
αποτελούσαν αραιοκατοικημένα προάστια της πρωτεύουσας, με πυρήνες προσφύγων 
του 1922 στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη. Τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση 
είχε ο Δήμος Γλυφάδας, ο πληθυσμός του οποίου αυξήθηκε κατά 2,5 φορές από το 
1971 έως το 2001 (Εικ. 73). 

 
Εικ. 73. Συγκριτική αύξηση πληθυσμού 1971-2001 στους όμορους δήμους. Πηγή: Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία Ελλάδας. (1971-2001). Απογραφή πληθυσμού [Βάση Δεδομένων]. Αθήνα: ΕΣΥΕ. 
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database  

Αναλυτικά, ο Δήμος Αλίμου, με μόνιμο πληθυσμό 39.800 κατοίκους το 2001 και 
έκταση 5.550 στρέμματα, εκτείνεται από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης ανατολικά, 

http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database�
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database�
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μέχρι την ακτή του Σαρωνικού δυτικά, και από τα όρια με τους Δήμους Π. Φαλήρου 
και Αγίου Δημητρίου προς βορρά, μέχρι το χώρο του πρώην αεροδρομίου προς νότο.  

Ο Δήμος Αργυρούπολης, με μόνιμο πληθυσμό 25.076 κατοίκους το 2001 και 
έκταση 3.044 στρέμματα, εκτείνεται από τον ορεινό όγκο του Υμηττού ανατολικά, 
μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τα όρια με το Δήμο Αλίμου δυτικά, και από τα 
όρια με το Δήμο Ηλιούπολης προς βορρά, μέχρι τα όρια με το Δήμο Ελληνικού προς 
νότο. 

Ο Δήμος Ελληνικού, με μόνιμο πληθυσμό 16.223 κατοίκους το 2001 αναπτύσσεται 
ανάμεσα στον ορεινό όγκο του Υμηττού ανατολικά και στην ακτή του Σαρωνικού, 
δυτικά. Εκτείνεται από τα όρια με το Δήμο Αλίμου προς βορρά, μέχρι τα όρια με το 
Δήμο Γλυφάδας προς νότο. Η έκταση του Δήμου είναι 7.420 στρέμματα, από τα 
οποία μόνο τα 1.920 στρέμματα καλύπτει η κατοικημένη έκταση. Τα υπόλοιπα, 
5.500 στρέμματα, καταλαμβάνει ο χώρος του πρώην αεροδρομίου. Ο Δήμος 
εμφανίζεται γεωγραφικά πολυκατακερματισμένος, λόγω του χώρου του πρώην 
αεροδρομίου και των ελεύθερων λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος που τον 
διασχίζουν. 

Μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
με τον Ν. 3852/2010, ο Δήμος Αργυρούπολης και ο Δήμος Ελληνικού θα 
συγκροτήσουν από την 1η

Ο Δήμος Γλυφάδας, με μόνιμο πληθυσμό 83.665 κατοίκους το 2001 και έκταση 
11.000 στρέμματα, αναπτύσσεται ανάμεσα στον ορεινό όγκο του Υμηττού ανατολικά 
και στην ακτή του Σαρωνικού δυτικά. Εκτείνεται από το νότιο όριο του χώρου του 
αεροδρομίου, προς βορρά, μέχρι τα όρια του Δήμου Βούλας προς νότο. 

 Ιανουαρίου του 2011, τον ενιαίο Δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης. 

 

3.1.2. Οι κυρίαρχες χρήσεις γης στους τέσσερις δήμους 

Η κύρια χρήση γης στους δήμους που περιβάλλουν το χώρο του πρώην αεροδρομίου 
είναι η κατοικία με περιορισμένης έκτασης τοπικά κέντρα. Στις ζώνες των μεγάλων 
κυκλοφοριακών αξόνων κυριαρχούν οι χρήσεις εμπορίου και υπηρεσιών.  

Οι αντίστοιχες οικιστικές περιοχές αναπτύχθηκαν κυρίως από τη δεκαετία του 1930-
1940, αρχικά ως αγροτικές περιοχές και περιοχές εξοχικής κατοικίας. Αυτές οι 
περιοχές στη συνέχεια μετατράπηκαν σε περιοχές πρώτης κατοικίας. Μετά το 1922, 
κυρίως στους Δήμους Αργυρούπολης και Ελληνικού, εγκαταστάθηκαν και 
πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. 

Τοπικά κέντρα με χρήσεις εμπορίου, διοίκησης και υπηρεσιών, συναντώνται σε κάθε 
Δήμο. Στο Δήμο Αλίμου, το κέντρο του αναπτύσσεται κατά μήκος των οδών 
Θεομήτωρος και Καλαμακίου. Στο Δήμο Αργυρούπολης, αυτό αναπτύσσεται κατά 
μήκος της λεωφόρου Κύπρου. Στο Δήμο Γλυφάδας το κέντρο του αναπτύσσεται επί 
της λεωφόρου Ποσειδώνος και σε βάθος 3-4 οικοδομικών τετραγώνων προς το 
εσωτερικό του Δήμου. Στο Δήμο Ελληνικού, τέλος, χρήσεις τοπικού κέντρου 
συναντώνται κυρίως επί των οδών Ιασωνίδου και Πλαπούτα. 

Ακόμη, καταστήματα λιανικού εμπορίου τοπικής εμβέλειας για την εξυπηρέτηση των 
καθημερινών αναγκών των κατοίκων βρίσκονται, εκτός από τα τοπικά κέντρα του 
εκάστοτε Δήμου, και διάσπαρτα στις περιοχές κατοικίας. 
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Στο κέντρο της Γλυφάδας, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Δήμους, συναντώνται 
πολλές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, όπως, ΔΟΥ, πολεοδομία, ΙΚΑ κ.α. 

Οι υπόλοιπες χρήσεις, πλην της κατοικίας, έχουν περιορισμένη παρουσία στην 
περιοχή, στο εσωτερικό των Δήμων. Αντίθετα κατά μήκος των δύο μητροπολιτικών 
κυκλοφοριακών αξόνων (λεωφόροι Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος) συναντώνται 
σημαντικές χρήσεις εμπορίου στον πρώτο, και αναψυχής και τουρισμού στον 
δεύτερο.  

Όσον αφορά το δευτερογενή τομέα, και ειδικότερα τη μεταποίηση, μικρές μονάδες 
συναντώνται στην περιοχή του Δήμου Αλίμου. Εκεί, από το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο (ΓΠΣ) του Δήμου (36Δ/1987), έχουν χωροθετηθεί ζώνες για χρήση 
Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ)/Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) σε περιοχές του Δήμου 
σε γειτνίαση με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πρόκειται για μονάδες επισκευής 
σκαφών, συνεργεία αυτοκινήτων, μονάδες που σχετίζονται με τον εξοπλισμό 
παραθερισμού και μονάδες που κατασκευάζουν ή επισκευάζουν είδη οικιακού 
εξοπλισμού.  

Κατά μήκος των μεγάλων οδικών αξόνων που διασχίζουν τους τέσσερις Δήμους 
(λεωφόροι Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος) συναντώνται καταστήματα εμπορίου 
υπερτοπικής εμβέλειας. Χαρακτηριστικό των καταστημάτων αυτών (Carrefour, 
Praktiker,  ΑΒ Βασιλόπουλος κ.α) είναι οι μεγάλοι χώροι στάθμευσης που διαθέτουν, 
για την καλή εξυπηρέτηση των ΙΧ αυτοκινήτων.  

Ο τομέας αναψυχής, αθλητισμού και τουρισμού έχει εκτεταμένη παρουσία στην 
περιοχή μελέτης των τεσσάρων Δήμων. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται, σχεδόν 
αποκλειστικά, στην παράκτια ζώνη και, σε μικρότερο βαθμό, στις οικιστικές περιοχές 
των Δήμων μεταξύ των λεωφόρων Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης. Κύριο 
χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν απευθύνονται, κατά κύριο λόγο, στις γειτονικές 
περιοχές κατοικίας.  

Και οι αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, δεν είναι 
αθλητικές εγκαταστάσεις μαζικού αθλητισμού και αναψυχής, αλλά απευθύνονται σε 
συγκεκριμένες ομάδες. Συγκεκριμένα, στην περιοχή βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 
πρωταθλητισμού του Αγίου Κοσμά και του Ολυμπιακού Πόλου Ιστιοπλοΐας. 

Όσον αφορά τους ελεύθερους χώρους και τους χώρους αστικού πρασίνου στην 
περιοχή των τεσσάρων Δήμων, οι χώροι αυτοί είναι περιορισμένοι και είναι, κυρίως, 
τοπικής σημασίας. Εξαίρεση αποτελεί η έκταση του Γκολφ Γλυφάδας, ενός χώρου 
πρασίνου και αθλητισμού υπερτοπικής εμβέλειας. 
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Εικ. 74. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) των δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Ελληνικού. 
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου 
και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Union I nternationale d es A rchitectes. (2003). Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού (Map P.1: General Urban Plans: Municipalities of Alimos, Argyroupolis, Ellinikon, Glyfada, No. 
10, 15, 29 & 38). Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ.   
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3.2. Παράκτια ζώνη 

Η παράκτια ζώνη των τεσσάρων Δήμων, από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι την 
ακτογραμμή, αποτελεί διακριτή ενότητα. Συγκεντρώνει αποκλειστικά χρήσεις 
πρασίνου, αναψυχής και αθλητισμού. Η σύνδεση της παράκτιας ζώνης με τις 
περιοχές κατοικίας των Δήμων γίνεται σε λίγα σημεία. Η ανάπτυξη της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης ως άξονα ταχείας κυκλοφορίας, με τις υψηλές ταχύτητες των 
οχημάτων και τον επακόλουθο κυκλοφοριακό φόρτο, αποτελούν βασικό εμπόδιο στη 
σύνδεση της πόλης με την παράκτια ζώνη.193

Ειδικότερα, το τμήμα της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ελληνικού -το οποίο 
σχετίζεται άμεσα με το χώρο του πρώην αεροδρομίου- αποτελείται από δύο διακριτές 
ενότητες: το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Πόλου 
Ιστιοπλοΐας.    

 Ενώ στο εσωτερικό των Δήμων 
κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία, στην παράκτια ζώνη συναντώνται κυρίως χρήσεις 
αναψυχής και αθλητισμού, με οργανωμένες μαρίνες και ακτές κολύμβησης. 

Οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά συγκροτούν μια ζώνη αθλητισμού 
υπερτοπικής εμβέλειας με μικρής κλίμακας κτίρια και υψηλό πράσινο. Τμήμα της 
έκτασης αποτελούν οι εγκαταστάσεις πρωταθλητισμού (ξενώνες αθλητών, 
προπονητήρια, γήπεδα), ενώ στην υπόλοιπη έκταση συναντώνται εγκαταστάσεις 
λαϊκού αθλητισμού.  

Ακόμη, στην ίδια περιοχή υπάρχουν εγκαταστάσεις ναυταθλητικών σωματείων και 
ομίλων. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι στο χώρο αυτό βρίσκονται και 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις μη συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία για την 
παράκτια ζώνη194

Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις και η προσπέλασιμότητα της παραλίας είναι 
προβληματική στα περισσότερα σημεία. Αυτό οφείλεται σε ένα βαθμό στη 
χωροθέτηση  των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά

, όπως εγκαταστάσεις πίστας καρτ και νυχτερινά κέντρα 
διασκέδασης. 

195

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τμήμα της παράκτιας ζώνης που ανήκει στο Δήμο 
Ελληνικού -από το κατεδαφισμένο πλέον νυχτερινό κέντρο Fantasia μέχρι τις 
εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Πόλου Ιστιοπλοΐας- η μόνη διέξοδος των κατοίκων 
στην παράκτια ζώνη είναι η ελεύθερη ακτή κολύμβησης του Δήμου, η οποία 
δημιουργήθηκε έπειτα από σειρά κινητοποιήσεων των κατοίκων, του Δήμου και 
άλλων φορέων του Λεκανοπεδίου το 2007.  

, αλλά κυρίως στην 
ύπαρξη εκτεταμένων περιφράξεων, λόγω των διαφορετικών ιδιοκτησιών, χρήσεων 
και καταπατήσεων της ευρύτερης περιοχής. Οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
Πόλου Ιστιοπλοΐας, οι οποίες καλύπτουν και το μεγαλύτερο τμήμα της παράκτιας 
ζώνης του Ελληνικού, αυτή τη στιγμή παραμένουν ανενεργές και κλειστές στο 
κοινό.  

                                                 
 
193 Πολύζος, Γ., Καρύδης, Δ. Ν., & Μαυρίδου, Μ. (2001). Προστασία και Αναβάθμιση των ακτών του 
Σαρωνικού: Πολιτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού του παράκτιου μητροπολιτικού χώρου [Τελική έκθεση 
ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ στα πλαίσια του προγράμματος 
ENVIREG](επιμ. έκθεσης Ν. Μπελαβίλας). Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας. http://courses.arch.ntua.gr/111886.html  
194 ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004), Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας. Αθήνα: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
195 Ο.π., Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ, 2001. 

http://courses.arch.ntua.gr/111886.html�
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3.3. Αλλαγές /τάσεις εξέλιξης στην ευρύτερη περιοχή των όμορων δήμων 

3.3.1. Παραλιακή Ζώνη 

Οι αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας αλλά και οι σημαντικές τάσεις εξέλιξης της 
ευρύτερης περιοχής εντοπίζονται κυρίως σε δύο ζώνες: στην παραλιακή ζώνη του 
άξονα της λεωφόρου Ποσειδώνος και σε αυτή της ενδοχώρας, του άξονα της 
λεωφόρου Βουλιαγμένης. 

Στην παραλιακή ζώνη, κατά την περίοδο 2003-2004 αλλάζει σημαντικά η κατάσταση 
των χρήσεων η οποία είχε σταθεροποιηθεί κατά τις δεκαετίες 1970-1980.  

Συγκεκριμένα, χάνεται οριστικά ο «λαϊκός» χαρακτήρας του αθλητικού 
συγκροτήματος Αγίου Κοσμά, το οποίο μετατρέπεται σε κλειστό κέντρο 
πρωταθλητισμού και επαγγελματικού αθλητισμού.  

Οικοδομείται ένα από τα τελευταία φυσικά τμήματα και κατασκευάζεται η Ολυμπιακή 
Μαρίνα. Με αυτό το έργο αυτό χάνονται 1.000 μέτρα ακτής και καλύπτονται περίπου 
400 στρέμματα του θαλάσσιου χώρου.  

Απομακρύνονται ορισμένα από τα αυθαίρετα κέντρα μαζικής αναψυχής αλλά 
ταυτόχρονα όσα παραμένουν γιγαντώνονται και επεκτείνονται.  

Περιφράσσονται ακτές κολύμβησης και παραχωρούνται σε ιδιώτες. Στις ακτές αυτές 
πραγματοποιούνται έργα εξωραϊσμού τους αλλά αποκόπτονται από το υπόλοιπο 
μέτωπο. Γίνονται δε προσβάσιμες μόνο με οικονομικό αντίτιμο.  

Η διέλευση του τραμ, βελτιώνει την πρόσβαση και τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του 
μετώπου. Τα έργα διέλευσης είναι ήπια και συμβάλλουν στην ενίσχυση του δημόσιου 
πρασίνου. Το τοπικό κέντρο και η αγορά της Γλυφάδας ενισχύονται από αυτή τη 
διέλευση. 

Τέλος παρατηρείται μικρή ανάπτυξη των τουριστικών υπηρεσιών κατά μήκος του 
αστικού μετώπου της λεωφόρου Ποσειδώνος με αναβάθμιση κυρίως υπαρχουσών 
ξενοδοχειακών μονάδων μεσαίου μεγέθους.  

Στην περιοχή του παράκτιου μετώπου εκτιμάται ότι οι πιέσεις προέρχονται κυρίως 
από την πίεση της κτηματαγοράς και την πρόθεση του Δημοσίου για περαιτέρω 
διάθεση δημοσίων κτημάτων του αιγιαλού σε ιδιώτες και τη χωροθέτηση νέων 
εντατικών  μητροπολιτικών χρήσεων αναψυχής, τουρισμού και εμπορίου. Κεντρικό 
σημείο αυτών των πιέσεων αποτελεί η Ολυμπιακή Μαρίνα Αγίου Κοσμά.  

 

3.3.2. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 

Η κύρια χρήση της λεωφόρου Βουλιαγμένης, αυτή του υπερτοπικού εμπορίου και 
των υπηρεσιών, αναπτύσσεται αργά ενισχυόμενη κυρίως από τους νέους και τους 
μελλοντικούς σταθμούς του μετρό. Η απομάκρυνση του διεθνούς αεροδρομίου από 
το Ελληνικό, εκτιμάται ότι άλλαξε σε μικρό βαθμό τις τάσεις ανάπτυξης των χρήσεων 
του άξονα. Η παραμονή του και η χρήση του ως διεθνούς αερολιμένα πιθανόν είχε 
προσελκύσει και νέες εγκαταστάσεις υπερτοπικού εμπορίου (mall) κάτι το οποίο δεν 
συνέβη. Όμως η αλλαγή δεν δείχνει να επέδρασε αρνητικά, καθώς η λεωφόρος 
Βουλιαγμένης αποτελεί πλέον τον κύριο άξονα σύνδεσης του κέντρου της Αθήνας με 
τον νοτιονατολικό τμήμα του μητροπολιτικού συγκροτήματος. Η κατάσταση των 
χρήσεων είναι σταθεροποιημένη, ενώ όποιες τάσεις ανάπτυξης σχετίζονται με τη 
χωροθέτηση των σταθμών μετρό.  



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 175 

3.3.3. Επίδραση των ΜΣΤ στις τάσεις αλλαγών των χρήσεων γης 

Η ανάπτυξη μετά το 2004 των δύο γραμμών ΜΣΤ, του μετρό επί της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης και του τραμ επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, έχει επιδράσει στην 
πολεοδομική πραγματικότητα της περιοχής.  

Οι κύριες επιπτώσεις μπορούν να κωδικοποιηθούν στα πιο κάτω: 

• Μείωση των χρονοαποστάσεων σε σχέση με το κέντρο της Αθήνας και του 
συνόλου του μητροπολιτικού συγκροτήματος. Βελτίωση της προσβασιμότητας 
σε μεγάλα τμήματα της ευρύτερης περιοχής, που είχε ως αποτέλεσμα την 
«κεντρικοποίηση» ζωνών και την ενίσχυση της υπερτοπικότητας χρήσεων. 

• Ενίσχυση των τοπικών κέντρων και δημιουργία νέων γύρω κυρίως από 
τους σταθμούς του μετρό στη λεωφόρο Βουλιαγμένης αλλά και του τοπικού 
κέντρου της Γλυφάδας μετά τη διέλευση της γραμμής τραμ.  

• Ενίσχυση του χαρακτήρα του θαλασσίου μετώπου ως ζώνης αναψυχής, 
περιπάτου και κολύμβησης. Η ήπια ταυτότητα του μέσου συγκρινόμενη με 
την αντίστοιχη οχλούσα της κυκλοφορίας ΙΧ συνέβαλλε στην αναβάθμιση 
των πράσινων ζωνών, των ζωνών περιπάτου και των ακτών κολύμβησης.  
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3.4. Προγραμματισμός μεταφορικών υποδομών για το Ελληνικό  

Η εξυπηρέτηση της προσπελασιμότητας του χώρου του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προβλέπεται με βάση τρέχοντα έργα, 
προγραμματισμούς και εξαγγελίες, ως εξής:  

• Μέσω της κατασκευής του νοτίου τμήματος της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού 
και μέσω άξονα Ελληνικού – Μεσογείων (Αεροδρόμιο Σπάτων) που θα διέλθει 
τον Υμηττό με τη Σήραγγα Αργυρουπόλεως.   

• Μέσω της επέκτασης του μετρό πέραν του Αγ. Δημητρίου μέχρι τη Γλυφάδα με 
τον σταθμό «Ελληνικό» στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου.  

• Μέσω νέας διακλάδωσης του τραμ επιβατικής χρήσης που θα συνδέει τον κλάδο 
Βούλα – Πειραιάς με τον σταθμό του μετρό «Αργυρούπολη» μέσω του χώρου 
του Μητροπολιτικού Πάρκου.  

• Με λεωφορειακές γραμμές.  

 

3.4.1. Οδικές Προσπελάσεις 

Σήμερα η περιοχή του πρώην αεροδρομίου προσπελαύνεται από δύο άξονες του 
κύριου οδικού δικτύου της πρωτεύουσας, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη 
λεωφόρο Ποσειδώνος. Εξαγγελίες για νέα οδικά έργα επιπέδου ελεύθερης λεωφόρου 
(κλειστού αυτοκινητοδρόμου) στην περιοχή, «στοιχειώνουν» τον προγραμματισμό 
για δεκαετίες.  

Την πιο πρόσφατη από αυτές, αποτελεί η επανεμφάνιση του οδικού άξονα 
επέκτασης της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού κατά το νότιο τμήμα της μέχρι 
τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Το έργο επανεμφανίστηκε εμφατικά κατά το 2009, τόσο 
μέσω του υπό διαβούλευση τότε Σχεδίου Νόμου για το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Αττικής,196 όσο και στο πακέτο «Νέοι Αυτοκινητόδρομοι Αττικής» που απέσπασε 
έγκριση περιβαλλοντικών όρων197

Ο συγκεκριμένος άξονας αντλεί την τεκμηρίωσή του αφενός από ένα παλαιότερο 
αίτημα των κατοίκων των νότιων Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος για 
ανεμπόδιστη προσπέλαση της κεντρικής περιοχής, ως εναλλακτικής προσπέλαση 
λόγω του ήδη κορεσμένου κατά τις ώρες αιχμής επιφανειακού άξονα Αλίμου – 
Κατεχάκη (που με βελτιώσεις χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα). Και αφετέρου, από το 
ιδεώδες της ολοκλήρωσης «δακτυλίων» προστασίας της κεντρικής περιοχής, ιδεώδες 
που ασπάστηκε η πολιτεία σε θεσμικό επίπεδο (παλαιό ΡΣΑ του 1985 και εντεύθεν) 
αλλά και σε επίπεδο ρητορικής, καθ’ υπόδειξη μεγάλου μέρους της επιστημονικής 
κοινότητας.  

 και ανακοινώθηκε προς δημοπράτηση για τον 
Δεκέμβρη του 2009, διαδικασία που ανεστάλη στο πλαίσιο περαιτέρω αναθεώρησης 
του ΡΣΑ (η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη).  

                                                 
 
196 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (2009, 23 Απριλίου). Σχέδιο Νόμου 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής ΡΣΑ. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ.  
197 Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Πολιτισμού, & Μεταφορών και Επικοινωνιών. (2009, 7 Αυγούστου). Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για 
τα νέα οδικά έργα Αττικής [ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 136013/7 Αυγούστου 2009]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΑΑΤ, 
ΥΠΠΟ & ΥΜΕ. 
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Εικ. 75 και Εικ. 76. Μελέτες – προτάσεις 2008 για τους κυκλοφοριακούς άξονες στην περιοχή του 
Ελληνικού. Πηγή: Υπουργεία Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (2008).   

Συγκεκριμένα οι τρεις οδικοί δακτύλιοι που θέσπισε το ΡΣΑ του 1985 (Ν. 
1515/1985) και τροποποίησε στη συνέχεια η Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό του 1997, 
καθώς επίσης και η χωροθέτηση του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα, τεκμηρίωσαν 
κατ’ απόλυτη τιμή τη σκοπιμότητα κατασκευής της Αττικής Οδού και της Δυτικής 
Περιφερειακής Υμηττού. Στη λογική των δακτυλίων, μόνο το νότιο τμήμα της 
Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού με προέκταση μέχρι την λεωφόρο Ποσειδώνος μέσω 
νέου άξονα κατά μήκος του ρέματος της Πικροδάφνης, συνιστούσε όριο δακτυλίου, 
και δη του «ενδιάμεσου δακτυλίου». Αντ’ αυτού ωστόσο κατασκευάστηκε κατ’ αρχήν 
το βόρειο τμήμα, έργο που με τη σειρά του (παραδόθηκε το 2003) ξεσήκωσε θύελλα 
αντιδράσεων. Μία από τις αντιδράσεις προκλήθηκε επειδή το τελευταίο προωθήθηκε 
κατά προτεραιότητα έναντι του νότιου τμήματος που προέβαλε ως πιο επιτακτική 
ανάγκη, και της σήραγγας Αργυρουπόλεως (που αποτελούσε τμήμα του «εξωτερικού 
δακτυλίου»). Αυτά τα έργα θα έδιναν την αυτονόητη ευχερή πρόσβαση στο κέντρο 
πόλης και στο νέο αεροδρόμιο από τους νότιους δήμους.198

Στα χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν πλέον σαφή ποσοτικά στοιχεία από 
μετρήσεις που τεκμηριώνουν και για τα καθ’ ημάς, την άποψη ότι τα όποια νέα οδικά 
έργα (διανοίξεις) έχουν πολύ βραχυπρόθεσμη απόδοση και είναι καταδικασμένα σε 
κορεσμό (το παράδειγμα της Αττικής Οδού είναι εμβληματικό από αυτή τη σκοπιά), 
στο βαθμό μάλιστα που δεν συνδυάζονται με πολιτικές αποτροπής της χρήσης του 

  

                                                 
 
198 Οι λοιπές επικρίσεις αφορούσαν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, στο μέτρο που διερχόταν από περιοχές 
απόλυτης προστασίας, αλλά και μέσω του φόρτου που θα προσέλκυε, ο οποίος θα ήταν πολλαπλά 
επιβαρυντικός για το φυσικό περιβάλλον και τις όμορες περιοχές κατοικίας. 
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ΙΧ, συγκράτησης των ποσοστών ιδιοκτησίας ΙΧ κ.ά. Ταυτόχρονα, με τις περαιτέρω 
επεκτάσεις του μετρό κατά την τελευταία δεκαετία, ένα ποσοστό των 
μετακινούμενων απέκτησε ανταγωνιστική σε χρόνο και χρήμα επιλογή μέσου 
μετακίνησης, βίωμα που σε μεγάλο βαθμό μετέστρεψε και τις προτιμήσεις των 
μετακινούμενων ξανά υπέρ των συλλογικών τρόπων μετακίνησης και της δημόσιας 
συγκοινωνίας.  

Εντούτοις, στο Σχέδιο Νόμου για το ΡΣΑ που κατατέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 
τον Απρίλιο του 2009, παρουσιάζεται εκ νέου η φιλοσοφία των δακτυλίων, 
τροποποιημένη ωστόσο για άλλη μια φορά κατά το ανατολικό της όριο και με 
εσωτερικές αντιφάσεις ανάμεσα στο κείμενο και στο συνοδευτικό χάρτη. 
Συγκεκριμένα, στο κείμενο (άρθρο 26, παρ. 1(ε)) υπάρχει αναφορά στη «λεωφόρο 
Ελληνικού – Αργυρούπολης – Σήραγγας Υμηττού – Αεροδρομίου Ε. Βενιζέλος» (που 
προφανώς προϋποθέτει τη σήραγγα Αργυρουπόλεως), καθώς επίσης και στην 
Ανατολική Περιφερειακή λεωφόρο Υμηττού, ενώ λίγο παρακάτω (παρ. 1(στ)) 
αναδιατυπώνεται ο στόχος ολοκλήρωσης του (νέου) «εξωτερικού δακτυλίου» με 
τρόπο που απαλείφει την Ανατολική Περιφερειακή Υμηττού και εξαγγέλλει την 
καινοφανή «Περιφερειακή Ελληνικού» με την διατύπωση «ελεύθερη λεωφόρος 
Κορωπίου – Σήραγγας Υμηττού – Περιφερειακής Ελληνικού». Επισημαίνεται, ότι 
αίφνης, δεν γίνεται λόγος πια για Σήραγγα Αργυρουπόλεως, αλλά για Σήραγγα 
Υμηττού.  

Και για να ολοκληρωθεί η σύγχυση, στο Χάρτη 12 με τίτλο Υποδομές, που συνοδεύει 
το σχέδιο νόμου, δεν αποτυπώνεται η σύνδεση Κορωπίου – Ελληνικού, ούτε 
προφανώς η σήραγγα Αργυρουπόλεως. Υπάρχουν οι δύο περιφερειακές λεωφόροι, η 
Ανατολική και η Δυτική, και η σήραγγα Υμηττού στην περιοχή της Καισαριανής, για 
την οποία δεν γίνεται λόγος στο σχέδιο νόμου.  

Φαίνεται ότι ο χάρτης έχει τελικά την πιο επίκαιρη πληροφόρηση, αφού όπως 
προαναφέρθηκε, μερικούς μήνες αργότερα πραγματοποιείται η εξαγγελία των Νέων 
Αυτοκινητοδρόμων Αττικής και προσδιορίζεται η 22α

Σε ό,τι αφορά την προσπελασιμότητα του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, το πακέτο 
των νέων οδικών αξόνων, περιλαμβάνει:  

 Δεκεμβρίου 2009 ως 
ημερομηνία δημοπράτησης με τη μέθοδο της παραχώρησης, σε κενό θεσμικού 
πλαισίου, αφού μέχρι ακόμα και σήμερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο 
(επιπέδου ΡΣΑ) που να συνηγορεί υπέρ αυτού του οδικού αναπτύγματος (Ν. 
1515/85, Ν. 2052/92, Ν. 2730/99).  

• Το νότιο τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού, από την Κατεχάκη έως την 
Ποσειδώνος, μήκους 14,7 χλμ, υπόγειο κατά 85%. Στο επιμέρους τμήμα του 
μεταξύ Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος (μήκους 3,6 χλμ) το έργο είναι υπόγειο 
κατά 1,7 χλμ.  

• Σήραγγα στον Υμηττό, όχι όμως στην περιοχή της Αργυρούπολης, αλλά στην 
περιοχή Καισαριανής (πρόκειται για καινοφανή πρόταση).  

• Αποκατάσταση της σχέσης νότιων Δήμων με την περιοχή των Μεσογείων μέσω 
άξονα 14,2 χλμ που έχει νότια απόληξη στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας.  

• Ανακατασκευή και υπογειοποίηση της λεωφόρου Ποσειδώνος σε μήκος 2 χλμ 
στην περιοχή του Αγ. Κοσμά, στο ύψος του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού.  
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Πρέπει να σημειωθεί εδώ, ότι τόσο το εφαπτόμενο στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού 
τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής (μεταξύ Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος), όσο και 
το προς υπογειοποίηση τμήμα της λεωφόρου Ποσειδώνος, αποτέλεσαν αντικείμενο 
ελέγχου από τον ΟΡΣΑ και τους εμπλεκόμενους ΟΤΑ κατά την υποβολή των 
σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Το γεγονός αυτό οδήγησε 
σε ορισμένες τοπικές μικροβελτιώσεις για την υπεράσπιση του χαρακτήρα του 
μελλοντικού πάρκου. Ειδικά το οδικό έργο του ακραίου τμήματος της Δυτικής 
Περιφερειακής Υμηττού, φέρεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το 
αντιπλημμυρικό έργο στο ρέμα Τράχωνα.  

Ήδη, κατά την εξαγγελία των οδικών αξόνων το 2009, ξεκίνησε μια δημόσια κριτική 
από μέλη της επιστημονικής κοινότητας και φορείς που αμφισβητούσαν είτε τα έργα 
σε λεπτομέρειες της χάραξής τους, είτε συνολικά τη σκοπιμότητά τους. Με την 
κυβερνητική αλλαγή και την μη ολοκλήρωση της διαβούλευσης του ΡΣΑ του 2009, 
ανεστάλη και η δημοπράτηση των έργων στο σύνολό τους, ενώ στον ΟΡΣΑ 
συνεχίστηκε και συνεχίζεται ακόμα η προσπάθεια αναθεώρησης του ΡΣΑ, με 
ενσωμάτωση των αρχών της συμπαγούς πόλης, της συγκράτησης της άναρχης 
οικιστικής ανάπτυξης και της βιώσιμης κινητικότητας, όχι μόνο στο επίπεδο των 
αρχών, αλλά και στο επίπεδο των έργων. Για την κατάρτιση μιας συνεπούς με τους 
πολεοδομικούς στόχους πολιτικής μεταφορών, συγκροτήθηκε σχετική ομάδα 
εργασίας συμβουλευτική στον ΟΡΣΑ, στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκε η 
σκοπιμότητα όλων των μέχρι τώρα εξαγγελιών για οδικά και συγκοινωνιακά έργα.   

Ανάμεσα στα πρώτα συμπεράσματα απο αυτή την προσπάθεια επανεξέτασης του 
συγκοινωνιακού χάρτη της πρωτεύουσας, τέθηκε εν αμφιβόλω καταρχήν η 
σκοπιμότητα ολοκλήρωσης οδικών δακτυλίων per se. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το 
δεδομένο ότι βασικοί άξονες αυτών των νοητικών δακτυλιόσχημων σχημάτων δεν 
έχουν (γιατί δεν υπάρχουν) ούτε πρόκειται να αποκτήσουν χαρακτηριστικά 
ελεύθερης λεωφόρου. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η λεωφόρος Ποσειδώνος, που 
συνιστά σε όλους τους εκάστοτε σχεδιασμούς το νότιο όριο όλων των ενδιάμεσων 
και εξωτερικών δακτυλίων που έχουν προταθεί κατά καιρούς. Η σκοπιμότητα ενός 
μεγάλου τεχνικού και δαπανηρού έργου όπως η μερική υπογειοποίηση της 
Ποσειδώνος για 2 μόλις χλμ, ειδικά στο χώρο του αεροδρομίου, 
αμφισβητείται βάσιμα, στο μέτρο που δεν προκρίνεται μια συνολική πολιτική 
λειτουργικής της υποβάθμισης σε επίπεδο αστικής αρτηρίας σε όλο της το μήκος με 
ενιαίο χαρακτήρα (από το Φάληρο μέχρι τη Βουλιαγμένη τουλάχιστον).  

Σε ό,τι αφορά στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, αμφισβητείται επίσης 
συνολικά η σκοπιμότητά της, καθώς και η διεύθυνση απόληξής της σε 
περίπτωση που τελικά ενσωματωθεί ως έργο (κατά το μεγαλύτερο μήκος του 
υπόγειο), στους προγραμματισμούς για το 2020. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και 
σε συνδυασμό με τον επιθυμητό χαρακτήρα της παραλιακής λεωφόρου, 
αλλά και το όποιο περιεχόμενο ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πάρκου, το 
τμήμα της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού νοτιότερα της λεωφόρου 
Βουλιαγμένης δεν κρίνεται σκόπιμο.   

Αντίστοιχα, στο πλαίσιο μιας συνεκτικής πολιτικής συγκράτησης της οικιστικής 
ανάπτυξης, αμφισβητείται σθεναρά η σκοπιμότητα οδικής γεφύρωσης του 
Λεκανοπεδίου ή του παραλιακού μετώπου με την περιοχή των Μεσογείων μέσω 
σήραγγας σε οποιοδήποτε σημείο. Με αυτή την έννοια αίρεται η σκοπιμότητα της 
από δεκαετίες εξαγγελθείσης σήραγγας Αργυρουπόλεως.  
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Αντίθετα, προκρίνεται η επέκταση των δικτύων ΜΣΤ. Για τη σύνδεση των 
νότιων Δήμων, επομένως και του Ελληνικού, με το αεροδρόμιο στα Σπάτα, 
Προκρίνεται η δημιουργία γραμμής Ελληνικό – Βάρη – Αεροδρόμιο Σπάτων, 
που θα μπορεί να λειτουργήσει είτε με άμεση επέκταση του προαστιακού, είτε με 
άμεση επέκταση του μετρό, είτε, σε πρώτη φάση, με εγκατάσταση αποκλειστικού 
διαδρόμου για λεωφορείο ταχείας σύνδεσης (Bus rapid transit ή BRT).  

 

3.4.2. Προσπέλαση με μέσα σταθερής τροχιάς  

Από πλευράς εξυπηρέτησης με ΜΣΤ, σήμερα ο χώρος του παλαιού αεροδρομίου 
προσπελαύνεται αποκλειστικά με την παραλιακή γραμμή του τραμ. Σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα, θα εξυπηρετείται από:  

• την επέκταση της γραμμής 2 μέχρι το Ελληνικό και μελλοντικά τη Γλυφάδα. 

• τη διακλάδωση της παραλιακής γραμμής τραμ προς το σταθμό μετρό 
«Αργυρούπολη» ή και μέχρι το σταθμό μετρό «Ελληνικό». Η διακλάδωση αυτή, 
που σε πρώτη φάση μπορεί να αξιοποιήσει την υπηρεσιακή χάραξη σύνδεσης με 
το αμαξοστάσιο του τραμ, αργότερα αναμένεται να τροποποιηθεί σε πιο 
κατάλληλη θέση προκειμένου να μη διαρρηγνύει τη συνοχή του πάρκου.199

• τη νέα γραμμή ΜΣΤ ή BRT που θα συνδέσει την περιοχή του Ελληνικού με το 
Αεροδρόμιο Σπάτων, δημιουργώντας έναν δακτύλιο σταθερής τροχιάς που 
διατρέχει την πεδιάδα των Μεσογείων και κυκλώνει τον Υμηττό.  

 

Εκτιμάται ότι με το σύνολο αυτών των υποδομών σταθερής τροχιάς, το 
Ελληνικό αποκτά προνομιακά επίπεδα προσπελασιμότητας που, αφενός μεν 
ανταποκρίνονται επαρκέστατα στο μητροπολιτικό του χαρακτήρα και σε 
ποικίλα σενάρια και φάσεις ανάπτυξης, και αφετέρου καθιστούν περιττή 
κάθε προοπτική οδικών διανοίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Η 
προσπελασιμότητα ενός μητροπολιτικού χώρου πρασίνου με τη δημόσια συγκοινωνία 
και ειδικότερα με τα μέσα σταθερής τροχιάς συνιστά επιπλέον ένα εμβληματικό 
πλεονέκτημα του χώρου και έχει δυνάμει και παιδευτικό χαρακτήρα για τις 
συνήθειες και τρόπους μετακίνησης των κατοίκων της πρωτεύουσας στο σύνολό της.  

   

3.4.3. Πρόταση επέκτασης των συνδέσεων με μέσα σταθερής τροχιάς 

Αποτιμώντας το πιο ρεαλιστικό σενάριο ποσοστιαίας μόνο υλοποίησης των 
παραπάνω έργων αλλά και όλων των σε επίπεδο Λεκανοπεδίου προγραμματισμένων 
έργων σταθερής τροχιάς, σε ορίζοντα 5ετίας (μέχρι το 2015), σε αυτή την ενότητα 
ελέγχεται αναλυτικά η προσπελασιμότητα του Πάρκου με ΜΣΤ σε συνδυασμό με το 
υπόλοιπο δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας.  

Υπολογίζονται διαδοχικές ισοχρονικές καμπύλες με απώτατο όριο τη μία ώρα 
μετακίνησης. Από τους υπολογισμούς αυτούς διαπιστώνεται ότι σε χρόνο μίας 
ώρας το Ελληνικό είναι προσπελάσιμο από το σύνολο σχεδόν των Δήμων 

                                                 
 
199 Τέτοια θέση έχει ήδη υποδειχθεί κατά τη σχετική διαβούλευση με τον ΟΡΣΑ. Βλ. Ζέκκος, Κ. (2007, 
Ιούνιος). Επικαιροποιημένη και κατά τομείς εξειδικευμένη μελέτη γενικής διάταξης και πρόγραμμα 
ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού: Μελέτη συγκοινωνιακού 
σχεδιασμού [Τεχνική Έκθεση, Β’ φάση]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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του Λεκανοπεδίου με αποκλειστική ή μερική χρήση του δικτύου σταθερής 
τροχιάς. Αντίθετα, αυτή η προσπελασιμότητα δεν εξασφαλίζεται για τις 
μετακινήσεις με ΙΧ και λεωφορεία σε οποιοδήποτε σενάριο αναβάθμισης και 
επέκτασης οδικού δικτύου από όσα έχουν κατά καιρούς παρουσιαστεί. Το 
πιο σημαντικό πλεονέκτημα είναι, ότι οι χρόνοι αυτοί της μετακίνησης, με 
δεδομένη την αξιοπιστία του δικτύου σταθερής τροχιάς, είναι σταθεροί και 
ανεπηρέαστοι από τις περιόδους αιχμής των μετακινήσεων. 

Η πρόσβαση με μέσα σταθερής τροχιάς στο Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού είναι 
δυνατή σήμερα μόνο με τη γραμμή του τραμ κατά μήκος της λεωφόρου 
Ποσειδώνος. Από τις στάσεις του τραμ εξυπηρετείται η παράκτια ζώνη και το τμήμα 
του χώρου που γειτνιάζει με την παραλιακή λεωφόρο. 

Ωστόσο, με την επέκταση της γραμμής Μ2 του μετρό μέχρι το Ελληνικό, η οποία 
ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο διάστημα, η πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο 
θα γίνεται και από τους δύο σταθμούς του μετρό.200 Οι σταθμοί «Αργυρούπολη» και 
«Ελληνικό» βρίσκονται στα όρια του Μητροπολιτικού Πάρκου και, σε συνδυασμό με 
την υφιστάμενη γραμμή τραμ και το εσωτερικό δίκτυο μέχρι το αμαξοστάσιο τραμ, 
αναμένεται ότι θα καλύπτουν το σύνολο του χώρου (Εικ. 77, 78-81). 

 
Εικ. 77. Πρόταση επέκτασης συνδέσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού με Μέσα Σταθερής 
Τροχιάς. Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 

Έτσι,  ο χώρος θα εξυπηρετείται και από τη διακλάδωση της παραλιακής γραμμής 
του τραμ με πλήρη επιβατική λειτουργία και επέκταση της, υπηρεσιακής σήμερα, 

                                                 
 
200 Έργο: επέκταση μετρό προς Ελληνικό (ΥΠΕΧΩΔΕ με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση). 
Προϋπολογισμός: 330.699.000 €. Μήκος: 5,5 χλμ. Νέες στάσεις: 4 (Ηλιούπολη, Άλιμος, Αργυρούπολη, 
Ελληνικό). Φορέας εκτέλεσης: Αττικό Μετρό Α.Ε. Κατασκευή έργου: Άκτωρ Α.Τ.Ε.-Siemens A.G.-Vinci 
Construction Grands Projects.  
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γραμμής από το αμαξοστάσιο μέχρι το σταθμό του μετρό «Αργυρούπολη». Με αυτό 
τον τρόπο καθίσταται δυνατή η πρόσβαση με μέσο σταθερής τροχιάς σε περιοχές και 
στο εσωτερικό του πάρκου.  

Στον νέο κλάδο της γραμμής τραμ, εντός του πάρκου προτείνεται η 
χωροθέτηση τεσσάρων στάσεων. Σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες επτά 
στάσεις κατά μήκος του θαλασσίου μετώπου και των δύο νέων σταθμών 
μετρό, καλύπτονται όλες οι είσοδοι, οι μεγάλες ενότητες του πάρκου όπως 
και ο ελεύθερος πυρήνας του. Για την εξυπηρέτηση του χώρου, πέραν της 
εσωτερικής διακλάδωσης του τραμ, μπορεί να δρομολογηθεί shuttle  bus σε 
δύο τουλάχιστον διευθύνσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται χρονοαπόσταση 
από τον πυρήνα του πάρκου προς τα άκρα μικρότερη των 15 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 78, Εικ. 79, Εικ. 80 και Εικ. 81. Η κατασκευή του σταθμού μετρό «Ελληνικό» (2010, 3 Μαρτίου).  
Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος.  

Όσον αφορά τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης, εκτιμάται ότι πέραν του 
προγραμματισμένου από την Αττικό Μετρό σταθμού μετεπιβίβασης 700 θέσεων 
υπογείως σε 3 επίπεδα, σκόπιμη είναι μόνο η δημιουργία μικρών χώρων στάθμευσης 
στην περίμετρο του πάρκου με χωρητικότητα που δεν θα ξεπερνά τις 100 θέσεις ανά 
χώρο. Σκοπός του σχεδιασμού της στάθμευσης θα πρέπει να είναι αποκλειστικά η 
εξυπηρέτηση κατοίκων και εργαζομένων, ενώ θα πρέπει να μην υπάρξει υπέρμετρη 
προσφορά θέσεων που θα προσελκύσει ΙΧ επισκεπτών. Οι χώροι στάθμευσης 
χωροθετούνται στην περίμετρο του πάρκου και σε άμεση σχέση με τα σημεία 
εισόδου και τις στάσεις των μέσων σταθερής τροχιάς. Στις περιπτώσεις που αυτό 
είναι δυνατό, όπως στο Δυτικό Αεροσταθμό, στις αθλητικές εγκαταστάσεις προς τη 
λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας, προτείνεται να 
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χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι 
χώροι στάθμευσης προτείνεται να χωροθετηθούν πλησίον των νέων σταθμών του 
μετρό, σε εκτάσεις που σήμερα έχουν χώμα ή χαμηλή φύτευση. Ο χώρος 
στάθμευσης, τέλος, στην εγκατάσταση του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ, που σήμερα 
βρίσκεται σχεδόν στην καρδιά του πάρκου, προτείνεται να μετακινηθεί. Η νέα θέση 
του προτείνεται να χωροθετηθεί πλησίον της εισόδου προς την εγκατάσταση. 
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3.5. Στοιχεία ισοχρονικών αποστάσεων για τις μετακινήσεις από και προς το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού με τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς 

3.5.1. Σκοπός του υπολογισμού ισοχρονικών αποστάσεων 

Στο κεφάλαιο αυτό διερευνάται η δυνατότητα χρήσης του Μητροπολιτικού Πάρκου 
στο Ελληνικό από τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Λεκανοπεδίου. Βασικό 
παράγοντα για τη δυνατότητα αυτή αποτελεί η προσβασιμότητα του πάρκου με τα 
δημόσια μέσα μεταφοράς και ιδιαίτερα με τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα οποία 
μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερο και ταχύτερο μεταφορικό έργο από και προς 
ένα πάρκο μητροπολιτικής σημασίας. 

Η προσβασιμότητά του μελετάται με τον υπολογισμό των χρόνων διαδρομής με το 
δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς από και προς το παλαιό αεροδρόμιο και με την 
αποτύπωση των ισόχρονων καμπυλών προσπέλασής του στην άμεσα μελλοντική 
κατάσταση του δικτύου τους σε ορίζοντα 5ετίας (μέχρι το 2015), και με πιθανή 
απόκλιση λόγω της καθυστέρησης εκτέλεσης των έργων επεκτάσεων των ΜΣΤ άλλης 
μίας πενταετίας (μέχρι το 2020).  

 

3.5.2. Διάταξη ισόχρονων καμπυλών – Σενάριο 

Για την προσέγγιση των ισόχρονων καμπυλών των χρόνων διαδρομής με τα μέσα 
σταθερής τροχιάς από και προς το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού υπολογίστηκαν 
οι χρόνοι διαδρομής με βάση τους επίσημους χρόνους των συγκοινωνιακών φορέων 
και παραδοχές που έγιναν για τους παράπλευρους χρόνους των μετακινήσεων. Ο 
υπολογισμός αυτός έγινε για ένα χρονικό σενάριο με την κατάσταση του δικτύου 
όπως αναμένεται σε μια πενταετία από σήμερα (2015), δηλαδή με βάση τις 
προγραμματισμένες και εκτελούμενες επεκτάσεις. Δεν ελήφθη υπ’ όψιν ο 
προγραμματισμός της γραμμής “U” του μετρό καθώς έχει μεν ανακοινωθεί η 
κατασκευή της αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της ούτε έχει προγραμματιστεί 
το έργο. Δεν ελήφθη επίσης υπ’ όψιν η επέκταση του τραμ προς την Πειραϊκή και 
τον Δυτικό Πειραιά, καθώς επίσης το έργο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της μελέτης.  

Μέχρι το τέλος του 2010, το δίκτυο της πόλης αποτελείται από τη γραμμή 1 των 
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών Πειραιώς (ΗΣΑΠ) (Πειραιάς – Κηφισιά), τις 
γραμμές 2 και 3 της Αττικό Μετρό (Άγιος Αντώνιος – Άγιος Δημήτριος & Αιγάλεω – 
Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος), τις γραμμές του τραμ που 
λειτουργούν πάνω στους άξονες Σύνταγμα – Παλαιό Φάληρο και ΣΕΦ – Βούλα 
καθώς και τον προαστιακό σιδηρόδρομο στους άξονες Πειραιάς – Κιάτο και Άνω 
Λιόσια – Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Η περιοχή του παλιού αεροδρομίου του 
Ελληνικού εξυπηρετείται από τη γραμμή του τραμ στις στάσεις του Ελληνικού-Αγίου 
Κοσμά. 

Σε μια πενταετία από σήμερα (2015) προβλέπεται να ενταχθούν στο δίκτυο νέοι 
σταθμοί στις γραμμές του μετρό (Αγ. Παρασκευή), των ΗΣΑΠ (Ψαλίδι, Ιλισός, 
Καμίνια) και του προαστιακού (Ταύρος, Θυμαράκια, Πύργος Βασιλίσσης, Λυκότρυπα, 
ΣΚΑ, Ζεφύρι). Παράλληλα θα προστεθούν σημαντικές επεκτάσεις της γραμμής 2 του 
μετρό προς Περιστέρι – Ανθούπολη και Ηλιούπολη – Άλιμο – Αργυρούπολη – 
Ελληνικό, της γραμμής 3 προς Χαϊδάρι – Αγία Βαρβάρα – Κορυδαλλό – Νίκαια – 
Μανιάτικα – Πειραιά (Λιμάνι) – Πειραιά (Κέντρο), και του τραμ με κυκλική γραμμή 
από το Φάληρο προς το λιμάνι και το κέντρο του Πειραιά.  
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3.5.3. Διάταξη ισόχρονων καμπυλών - Μεθοδολογία - Παραδοχές 

Για κάθε σταθμό του δικτύου υπολογίστηκε ο χρόνος διαδρομής, από και προς το 
Ελληνικό, ως άθροισμα των χρόνων μετακίνησης εντός του οχήματος καθώς και των 
χρόνων αναμονής και μετεπιβίβασης. Θεωρήθηκε ότι οι μετακινήσεις γίνονται 
αποκλειστικά με μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς τη χρήση ΙΧ οχημάτων. 
Επιπρόσθετα, για τη ρεαλιστικότερη απόδοση της κατάστασης υπολογίστηκε για 
κάθε σταθμό ο χρόνος κίνησης πεζού που απομένει για μετακινήσεις 10 min, 20 min 
κ.ο.κ. έως και 60 min, ώστε να αποτυπωθεί η δυνατότητα μετακίνησης από και προς 
το Μητροπολιτικό Πάρκο ανά δεκάλεπτο. Η αποτύπωση των αντίστοιχων 
αποστάσεων κίνησης πεζού με τη βοήθεια κύκλων γύρω από κάθε σταθμό για κάθε 
δεκάλεπτο έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ισόχρονων καμπυλών. 

Οι χρόνοι διαδρομής υπολογίστηκαν για μια τυπική καθημερινή ημέρα, με βάση τους 
επίσημους χρόνους μετακίνησης των συγκοινωνιακών φορέων για το μετρό, την 
γραμμή των ΗΣΑΠ και τον προαστιακό. Για την γραμμή του τραμ οι χρόνοι 
μετακίνησης προσδιορίστηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν μέση ταχύτητα μετακίνησης 
των οχημάτων της Τραμ ΑΕ στα 24km/h, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 
εταιρείας.  

Ως χρόνος αναμονής για την επιβίβαση σε ένα μέσο λήφθηκε ένας μέσος χρόνος 6 
min, ενώ ως χρόνος μετεπιβίβασης ένας μέσος χρόνος 8 min. Οι παραπάνω χρόνοι 
χρησιμοποιούνται απλοποιητικά για όλα τα είδη των μέσων σταθερής τροχιάς, 
ανεξαρτήτως συνδυασμού τους και ώρας μετακίνησης (εντός ή εκτός αιχμής) καθώς 
θεωρείται ότι αποτελούν μέσες αντιπροσωπευτικές τιμές για όλα τα μέσα κατά τη 
διάρκεια μιας καθημερινής ημέρας. 

Για τον υπολογισμό της απόστασης κίνησης πεζού λήφθηκαν ως παραδοχή τα 1000 
μ / 10 min. Ως μέγιστος ρεαλιστικός χρόνος κίνησης πεζού θεωρήθηκαν μέχρι το 
πολύ τα 2000 m (20min) από και προς τους σταθμούς. Στους χάρτες παρουσιάζεται 
το σενάριο αυτό με τη ζώνη εμβέλειας των 2000 m201

 

.  

3.5.4. Διάταξη ισόχρονων καμπυλών – Χρονικές σχέσεις με το ΠΣΠ 

Από την ανάγνωση της κατάστασης που αποτυπώνουν οι ισόχρονες 
καμπύλες202

Αναλυτικότερα, το πάρκο θα είναι προσβάσιμο με τα μέσα σταθερής τροχιάς, ανά 
10λεπτο χρόνου διαδρομής, ως εξής: 

 προκύπτει ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού θα είναι 
προσβάσιμο σε χρόνο μικρότερο της μιας ώρας από σχεδόν ολόκληρο το 
Πολεοδομικό Συγκρότημα της Πρωτεύουσας (ΠΣΠ), ακόμα και από τα 
απομακρυσμένα προάστια του Λεκανοπεδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα 
σε μισή ώρα θα μπορούν να φτάσουν κάτοικοι από τα Νότια Προάστια και το 
κέντρο της Αθήνας, ενώ πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως το κέντρο του 
Πειραιά, το Αιγάλεω και το Περιστέρι βρίσκονται σε απόσταση 40 min από 
το Μητροπολιτικό Πάρκο. 

                                                 
 
201 Παράρτημα 2: Στοιχεία ισοχρονικών αποστάσεων. 
202 Χάρτης: Χρονική εμβέλεια με μέσα σταθερής τροχιάς (Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό). Αρ. 1. 
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• Χρονοαπόσταση 10 min: Από την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού και της 
Αργυρούπολης, καθώς και από περιοχές του Αλίμου που βρίσκονται κοντά 
στους σταθμούς του τραμ ή στο σταθμό του μετρό. 

• Χρονοαπόσταση 20 min: Από το κέντρο της Γλυφάδας ως τη Νέα Σμύρνη 
και το Παλαιό Φάληρο, που εξυπηρετούνται από τη γραμμή του τραμ και όλες 
τις περιοχές που εξυπηρετούνται από τη γραμμή 2 του μετρό από τη 
γειτονική Ηλιούπολη μέχρι το Σύνταγμα. 

• Χρονοαπόσταση 30 min: Από σχεδόν το σύνολο των Νοτίων Προαστίων 
από τη Βούλα ως τις Τζιτζιφιές, ακόμα και από το κέντρο της Αθήνας έως και 
το Σταθμό Λαρίσης. 

• Χρονοαπόσταση 40 min: Από την Καλλιθέα, το Μοσχάτο έως και το κέντρο 
του Πειραιά, από το σύνολο σχεδόν του Δήμου της Αθήνας έως τα Πατήσια 
και τη λεωφόρο Κατεχάκη μέχρι και περιοχές όπως το Περιστέρι και το 
κέντρο του Αιγάλεω. 

• Χρονοαπόσταση 50 min: Από την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά 
(Κορυδαλλός, Νίκαια, Αγία Βαρβάρα), το Χαϊδάρι και το Αιγάλεω. Στα βόρεια 
από τη Νέα Ιωνία, τους Αγίους Αναργύρους και το Μενίδι, και ανατολικότερα 
από του Παπάγου, το Χολαργό και την Αγία Παρασκευή. 

• Χρονοαπόσταση 60 min: Από περιοχές στα βόρεια ως το Ζεφύρι και τα 
Άνω Λιόσια, καθώς και το Ηράκλειο και το Μαρούσι που εξυπηρετούνται από 
τη γραμμή του Προαστιακού σιδηρόδρομου και τη γραμμή 1 των Η.Σ.Α.Π. 
αντίστοιχα. Επίσης μέχρι μια ώρα διαδρομής απαιτείται από τα υπόλοιπα 
βορειοανατολικά προάστια του Λεκανοπεδίου όπως το Χαλάνδρι και τα 
Βριλήσσια.  

Σημειώνεται ότι η εμβέλεια αυτή του Μητροπολιτικού Πάρκου βελτιώνεται 
κατακόρυφα γεωγραφικά και χρονικά, αν ληφθούν υπ’ όψιν:  

1. Η επέκταση της γραμμής “U” του μετρό η οποία έχει αναγγελθεί, αλλά δεν 
έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της. 

2. Η επέκταση του τραμ προς την Πειραϊκή και τον Δυτικό Πειραιά, έργο το 
οποίο βρίσκεται επίσης στο στάδιο της εκτέλεσης στο πρώτο σκέλος και της 
μελέτης στο δεύτερο.  

Οι δύο αυτές επεκτάσεις δεν περιελήφθησαν στο πιο πάνω σενάριο, προκειμένου 
αυτό να ανταποκρίνεται πιο αξιόπιστα στην εξέλιξη του δικτύου άμεσα, 
λαμβάνοντας ως βάση μόνο τα τμήματα που λειτουργούν και όσα 
βρίσκονται ήδη στο στάδιο της δημοπράτησης και κατασκευής.   
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3.6. Στοιχεία ισοχρονικών αποστάσεων για τις μετακινήσεις από και προς τα 
τρία Μητροπολιτικά Πάρκα και η προσβασιμότητά τους με ΜΣΤ από το 
Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας 

3.6.1. Τα τρία Μητροπολιτικά Πάρκα 

Εκτός του χώρου του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, αντίστοιχοι υπάρχοντες ή 
εν δυνάμει χώροι πρασίνου που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως χώροι 
πρασίνου μητροπολιτικής σημασίας είναι μόνο το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο 
Ίλιον και το πάρκο Γουδί-Ιλισός.  

Προσεγγίζοντας τα τρία Μητροπολιτικά Πάρκα ως σύνολο στην κλίμακα του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας, τίθεται ως κρίσιμο ερώτημα η 
δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά από το σύνολο του Λεκανοπεδίου με μέσα σταθερής 
τροχιάς. 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η προσβασιμότητά τους με μέσα σταθερής τροχιάς, 
προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από το σύνολο των 
κατοίκων του Λεκανοπεδίου. 

 

3.6.2. Στοιχεία ισοχρονικών αποστάσεων για τις μετακινήσεις από και προς 
τα πάρκα «Αντώνης Τρίτσης» και Γουδί-Ιλισός με τα μέσα σταθερής 
τροχιάς. 

Αντίστοιχη μελέτη προσβασιμότητας με μέσα σταθερής τροχιάς, όπως αυτή για το 
χώρο του Ελληνικού, γίνεται και για τους άλλους δύο χώρους πρασίνου 
μητροπολιτικής σημασίας στο Λεκανοπέδιο, το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον 
και το πάρκο Γουδί-Ιλισός. Όπως και στη μελέτη προσβασιμότητας για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό, και για αυτούς τους χώρους η προσβασιμότητα 
μελετάται με τον υπολογισμό των χρόνων διαδρομής με τα μέσα σταθερής τροχιάς 
και με την αποτύπωση των ισόχρονων καμπυλών προσπέλασής τους για την 
μελλοντική κατάσταση του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς σε ορίζοντα 5ετίας 
(2015), με βάσει τις προγραμματισμένες και εκτελούμενες επεκτάσεις. Λαμβάνονται 
επομένως υπ’ όψιν μόνο οι επεκτάσεις της γραμμής Μ2 προς Περιστέρι – Ανθούπολη 
και της γραμμής Μ3 προς Πειραιά καθώς και η επέκταση του τραμ με κυκλική 
γραμμή από το Φάληρο προς το λιμάνι και το κέντρο του Πειραιά.  

Από την ανάγνωση της κατάστασης που αποτυπώνουν οι ισόχρονες 
καμπύλες για το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο Ίλιον203

Αναλυτικότερα, το πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» είναι προσβάσιμο με τα μέσα σταθερής 
τροχιάς, ως εξής: 

 
προκύπτει ότι αυτό είναι προσβάσιμο σε χρόνο μικρότερο της μιας ώρας από 
σχεδόν ολόκληρο το Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μισή ώρα είναι προσεγγίσιμο από περιοχές στα Δυτικά, 
όπως τα Νέα Λιόσια και οι Άγιοι Ανάργυροι, έως και το κέντρο της Αθήνας. Ακόμη, 
περιοχές όπως το κέντρο του Πειραιά και τα Νότια Προάστια βρίσκονται σε απόσταση 
50 min από το Μητροπολιτικό Πάρκο. 

                                                 
 
203  Χάρτης: Χρονική εμβέλεια με μέσα σταθερής τροχιάς (Μητροπολιτικό Πάρκο Αντ. Τρίτσης). Αρ. 2. 
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• Χρονοαπόσταση 10 min: Από περιοχές των Αγίων Αναργύρων και του 
Ίλιου που βρίσκονται κοντά στους σταθμούς του Προαστιακού.  

• Χρονοαπόσταση 20 min: Από την ευρύτερη περιοχή των Αγίων 
Αναργύρων και του Ίλιου, καθώς και από περιοχές του Ζεφυρίου και των 
Άνω Λιοσίων που βρίσκονται κοντά στους σταθμούς του Προαστιακού στο 
τμήμα από ΣΚΑ μέχρι Άνω Λιόσια. Επίσης καλύπτονται οι περιοχές του 
κέντρου της Αθήνας που βρίσκονται κοντά στο σταθμό Λαρίσης. 

• Χρονοαπόσταση 30 min: Από το σύνολο της ευρύτερης περιοχής Άνω 
Λιοσίων – Ζεφυρίου στα ΒΔ μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τον Ταύρο, όπως 
και  μέχρι το Περιστέρι.  

• Χρονοαπόσταση 40 min: Από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων, 
έως την Αργυρούπολη και το Ελληνικό και μέχρι τις περιοχές που βρίσκονται 
κοντά στον άξονα του Προαστιακού μέχρι τη Λεύκα. Ακόμη καλύπτονται οι 
περιοχές του Ηρακλείου και της Μεταμόρφωσης από τους σταθμούς του 
προαστιακού.  

• Χρονοαπόσταση 50 min: Από το Αιγάλεω, τη Νίκαια και τον Πειραιά έως 
τις περιοχές του Αλίμου, της Αργυρούπολης και του Ελληνικού, και μέχρι το 
Χολαργό και την Αγία Παρασκευή. Επίσης καλύπτονται οι περιοχές της 
Παλλήνης και της Κάντζας που βρίσκονται κοντά στους σταθμούς του 
προαστιακού.  

• Χρονοαπόσταση 60 min: Από τη Νίκαια και το Αιγάλεω μέχρι τις περιοχές 
κατά μήκος της Γραμμής του τραμ έως τον Άλιμο. Ακόμη, μέχρι μία ώρα 
διαδρομή απαιτείται από τα βορειοανατολικά προάστια, όπως το Χαλάνδρι και 
τα Βριλήσσια και την περιοχή του αεροδρομίου στα Σπάτα. 

 
Η αντίστοιχη ανάγνωση της κατάστασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί204

Αναλυτικότερα, το πάρκο Γουδί-Ιλισός είναι προσβάσιμο με τα μέσα σταθερής 
τροχιάς, ως εξής: 

 
δείχνει ότι και αυτό είναι επίσης προσβάσιμο εντός μίας ώρας από το μεγαλύτερο 
μέρος του Λεκανοπεδίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι εντός μισής ώρας καλύπτεται το 
σύνολο σχεδόν των βορειοανατολικών προαστίων, το κέντρο της Αθήνας και 
περιοχές στα Δυτικά μέχρι τη Νίκαια, όπως και ένα μέρος του Πειραιά. 

• Χρονοαπόσταση 10 min: Από τις περιοχές των Αμπελόκηπων και του Νέου 
Ψυχικού, καθώς και από περιοχές του Χολαργού και της Αγίας Παρασκευής 
που βρίσκονται κοντά στους σταθμούς του μετρό. 

• Χρονοαπόσταση 20 min: Από τις περιοχές Ζωγράφου, Παπάγου, 
Χολαργού, Αγίας Παρασκευής, μέχρι και το κέντρο της Αθήνας έως το 
Μοναστηράκι και τον Κεραμεικό. 

• Χρονοαπόσταση 30 min: Από τα Μανιάτικα του Πειραιά έως τον Ταύρο και 
τη Δάφνη, μέχρι τις περιοχές της Παλλήνης και της Παιανίας. 

• Χρονοαπόσταση 40 min: Από το Περιστέρι, τη Μεταμόρφωση και τα Άνω 
Λιόσια έως το αεροδρόμιο στα Σπάτα, μέχρι και τον Άγιο Δημήτριο, την 

                                                 
 
204  Χάρτης: Χρονική εμβέλεια με μέσα σταθερής τροχιάς (Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισός). Αρ. 3. 
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Αργυρούπολη και το Ελληνικό. Επίσης καλύπτεται και η ευρύτερη περιοχή 
του Πειραιά (Κορυδαλλός, Νίκαια, Αγία Βαρβάρα). 

• Χρονοαπόσταση 50 min: Από περιοχές στα βόρεια έως την Κηφισιά, μέχρι 
τα νότια προάστια έως τον Άλιμο. 

• Χρονοαπόσταση 60 min: Από περιοχές στα δυτικά έως τους Αγίους 
Αναργύρους, το Ζεφύρι και τα Άνω Λιόσια, μέχρι τα νότια προάστια έως το 
Ελληνικό 

 

3.6.3. Συμπεράσματα 

Από την ανάγνωση της κατάστασης που προκύπτει εξετάζοντας τους τρεις 
χώρους πρασίνου μητροπολιτικής σημασίας ως σύνολο205

Εξαίρεση αποτελούν το Χαϊδάρι και το Πέραμα που βρίσκονται εκτός της ζώνης 
επιρροής της μίας ώρας. Παρά το γεγονός αυτό, οι περιοχές που έχουν πρόσβαση σε 
διάστημα μεγαλύτερο της μίας ώρα στα τρία μητροπολιτικά πάρκα, έχουν πρόσβαση 
σε άλλους σημαντικούς πράσινους ελεύθερους χώρους, καθώς βρίσκονται πολύ 
κοντά στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Αττικής. Η εγγύτητα προς τους ορεινούς 
όγκους μπορεί να αποκαθιστά σε κάποιο βαθμό αυτήν την έλλειψη πρόσβασης σε 
μητροπολιτικό πάρκο σε διάστημα μικρότερο της μίας ώρας. Ωστόσο, πέρα από την 
πρόσβαση στα μητροπολιτικά πάρκα, η περαιτέρω επέκταση των μέσων σταθερής 
τροχιάς κρίνεται απαραίτητη για τη σύνδεση των περιοχών αυτών με το σύνολο του 
Λεκανοπεδίου.  

 προκύπτει ότι σε 
διάστημα μικρότερο της μίας ώρας οι χώροι αυτοί είναι προσβάσιμοι από το 
μεγαλύτερο μέρος του Λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα, είναι προσβάσιμοι σε 
αυτό το χρονικό διάστημα από το σύνολο σχεδόν των περιοχών του 
Λεκανοπεδίου που βρίσκονται νότια της Αττικής Οδού.  

Τέλος, εκτιμάται ότι με τις προβλεπόμενες επεκτάσεις του δικτύου (Γραμμή “U” του 
μετρό, γραμμή Πειραϊκής και Κερατσινίου του τραμ, επέκταση ΗΣΑΠ έως τον Άγιο 
Στέφανο, πύκνωση δρομολογίων προαστιακού) η προσβασιμότητα θα βελτιωθεί 
σημαντικά σε ορίζοντα 15ετίας.  

                                                 
 
205  Χάρτης: Χρονική εμβέλεια με μέσα σταθερής τροχιάς (Μητροπολιτικά Πάρκα στο Ελληνικό, Γουδί-
Ιλισός, Αντ. Τρίτσης. Αρ. 4. 
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4. Καταγραφή και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης 

4.1. Περίληψη και μεθοδολογία 

4.1.1. Απογραφή των κτιρίων του χώρου του πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού 

Βασικό στόχο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η πρώτη επικαιροποίηση των 
στοιχείων για την υφιστάμενη κατάσταση στο χώρο του πρώην αεροδρομίου μετά 
την τελευταία καταγραφή του ΕΜΠ στην περίοδο 1996-1999, όπως και η καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης στην παράκτια ζώνη, η οποία δεν περιλαμβανόταν 
στην περιοχή μελέτης το 1996-1999. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η επιτόπια 
καταγραφή του κτιριακού αποθέματος της περιοχής, ώστε να εντοπισθούν οι 
αλλαγές που συντελέστηκαν στο σύνολο του χώρου την τελευταία δεκαετία και να 
δοθεί η όσο το δυνατόν πιο ακριβής αποτύπωση της σημερινής του εικόνας. Η 
απογραφή των κτιρίων έγινε με επισκέψεις της ομάδας έρευνας σε κάθε ένα από τα 
κτίρια και τις εγκαταστάσεις, εκτός κάποιων για τα οποία δεν δόθηκε άδεια 
επίσκεψης, προκειμένου να επισημανθούν και να καταγραφούν βασικά ποσοτικά και 
ποιοτικά στοιχεία (Ιανουάριος-Μάρτιος 2010). 

Κατά τη διάρκεια της απογραφής, η ομάδα εργασίας αντιμετώπισε δυσκολίες, οι 
οποίες οφείλονταν στους όρους πρόσβασης και στα μέτρα ασφαλείας που έχουν 
υιοθετήσει διάφοροι φορείς. Μέχρι το τέλος της παρούσας μελέτης δεν κατέστη 
δυνατή η πλήρης επιτόπια καταγραφή των κτιρίων της Βάσης της Πολεμικής 
Αεροπορίας, της περιοχής που έχει παραχωρηθεί στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, 
της ευρύτερης περιοχής του πρώην κτιρίου Charters, της περιοχής πρώην Εθνικής 
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) αλλά και των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού 
Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά παρότι έγιναν όλες οι απαραίτητες διοικητικές 
ενέργειες εκ μέρους της ερευνητικής ομάδας για αυτό. Τα στοιχεία για αυτούς τους 
χώρους έχουν ληφθεί μακροσκοπικά (δορυφορικές φωτογραφίες, 
αεροφωτογραφίες, παλαιότερα τοπογραφικά, τεκμηρίωση του 1996-1999).  

 

4.1.2. Μεθοδολογία  

Για την καταγραφή και έρευνα πεδίου χρησιμοποιήθηκε μια σειρά πηγών και 
μεθόδων καταγραφής, οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 

Υπόβαθρο 

Δεδομένου ότι από την πλευρά του Δημοσίου δεν υπήρξε λεπτομερής τοπογράφηση 
για το αεροδρόμιο Ελληνικού κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών, συντέθηκε 
ενιαίο υπόβαθρο206 από την ερευνητική ομάδα βάσει στοιχείων που συλλέχθηκαν 
από τους παρακάτω φορείς: Δήμος Ελληνικού, Αττικό Μετρό ΑΕ.207

                                                 
 
206 Χάρτης: Δομημένες επιφάνειες. Αρ. 5, Χάρτης: Αρίθμηση κτιρίων. Αρ. 24 και Χάρτης: Παράκτια ζώνη 
– Αρίθμηση κτιρίων. Αρ. 21. 

, Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων,  ΕΑΚΝ Αγίου 

207 Αττικό Μετρό, Υπηρεσία Σχεδιασμού & Γενικών Μελετών. (1997). Μελέτη ανάπτυξης μετρό (ΜΑΜ): 
Απογραφή χρήσεων γης και κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών. Αθήνα: ΑΜ-ΥΣΓΜ. Αττικό Μετρό, 
Υπηρεσία Σχεδιασμού & Γενικών Μελετών. (2006). Έργο: Επέκταση γραμμής 2 «Άγιος Δημήτριος-
Ελληνικό» [Οριστική μελέτη]. Αθήνα: ΑΜ-ΥΣΓΜ. 
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Κοσμά.208, ΥΠΕΧΩΔΕ, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, ΕΥΔΕ/Ο.Ε.209, ΟΡΣΑ. 210, 
Τοπογραφικές αποτυπώσεις και μελέτες ΤΡΑΜ ΑΕ,211

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης διαγράμματα συνοδεύοντα τα ΦΕΚ Δ’ 254/05.03.2004, 
ΦΕΚ Α’ 302/24.12.2003, Ν. 3207/2003, και ΦΕΚ Α’ 131/06.06.2005, Ν. 3342/2005. 

 

Τα στοιχεία αυτά διασταυρώθηκαν με τις ιστορικές αεροφωτογραφίες του ΟΡΣΑ και 
τις δορυφορικές εικόνες και εικόνες του Google maps-Wikimapia και Bing.212

Σε όλες τις φάσεις της έρευνας πεδίου, αξιοποιήθηκε το χαρτογραφικό υλικό και το 
υλικό καταλόγων που αφορά στο κτιριακό απόθεμα της μελέτης του ΕΜΠ 1996-
1999.

  

213 Επίσης χρησιμοποιήθηκε και η μελέτη εξειδίκευσης των Serero-Fernandez 
του 2007.214

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα πεδίου ήταν 
η καρτέλα ή δελτίο καταγραφής κτιρίων, που συντάχθηκε από την ερευνητική 
ομάδα. Η καρτέλα αυτή αναφέρει τα βασικότερα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία κάθε 
κτιρίου, εγκατάστασης, τεχνικού μνημείου ή αρχαιολογικού χώρου (θέση, ενότητα 
και αρίθμηση, χρήση, κάλυψη, δόμηση, υλικά κατασκευής, αξιολόγηση κατάστασης 
κατασκευής, αντιστοιχία με την αρίθμηση της μελέτης του 1996 αν υπήρχε η 
κατασκευή, επιπλέον στοιχεία κατά περίπτωση). Περιλαμβάνοντας χαρακτηριστική 
φωτογραφία και τη θέση του κτιρίου στο χάρτη, η δομή της καρτέλας είναι τέτοια 
ώστε να παρέχει με όσο το δυνατόν πλήρη και συνοπτικό τρόπο εποπτική εικόνα 
κάθε κατασκευής που εντοπίστηκε στο χώρο και όσες επιπλέον πληροφορίες είναι 
διαθέσιμες. 

 

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού κατασκευών μέσα στην περιοχή μελέτης (κτίρια, 
συγκροτήματα κτιρίων, τεχνικά μνημεία ή εγκαταστάσεις, σύνολο 480 κτιρίων) 
συγκροτήθηκε ο πλήρης κατάλογος κτιρίων215

                                                 
 
208 Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση Μελετών Αθλητικών Έργων (2002). ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά: 
Αναμόρφωση περιβάλλοντος χώρου [ΑΤΤ-2Κ2]. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Διεύθυνση 
Μελετών Αθλητικών Έργων. 

 που αντιστοιχεί στις καρτέλες 
καταγραφής για ευκολότερη αναζήτηση των στοιχείων κάθε κτιρίου. Ο κατάλογος 

209 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, 
ΕΥΔΕ/Ο.Ε. (2005). Κατασκευή Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Άγιος  Κοσμάς). Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, 
Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων, ΕΥΔΕ/Ο.Ε. 
210 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας - Union I nternationale d es A rchitectes. (2003). Διεθνής 
Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών: Ανάπτυξη και σχεδιασμός του χώρου του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΟΡΣΑ.  
211 ΤΡΑΜ ΑΕ. (2005, Μάϊος). Μελέτη αμαξοστασίου Ελληνικού: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Έργο: 
Κατασκευή έργων πολιτικού μηχανικού, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των 
ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων του σύγχρονου τροχιόδρομου (τραμ) και μελέτες εφαρμογής τους 
στη μείζονα περιοχή της Αθήνας (Τεχνική αιτιολογική έκθεση & σχέδιο γενικής διάταξης. Κλίμακα 1:500). 
Αθήνα: ΤΡΑΜ ΑΕ. 
212 Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. (1937/2010). 
Aεροφωτογραφία της περιοχής του αεροδρομίου Ελληνικού. Αθήνα: ΟΡΣΑ. Google – Wikimapia – Google 
Earth – Panoramio. (2009-2010). Maps, aerial photos & photos [Database]. http://maps.google.com, 
www.wikimapia.org, http://www.google.com/earth/index.html &  http://www.panoramio.com 
213 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του 
Ελληνικού [α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο 
Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας. Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1999, Σεπτέμβριος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[β΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: ΕΜΠ & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
214 Serero, D., Fernandez, E., & Coignet, P./OLM. (2007, Ιανουάριος). Επικαιροποίηση και εξειδίκευση της 
μελέτης γενικής διάταξης και πρόγραμμα ανάπτυξης της συνολικής έκτασης του πρώην αεροδρομίου του 
Ελληνικού [3η φάση]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ. 
215 Βλ. Παράρτημα 1: Καρτέλες καταγραφής και αξιολόγησης κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

http://www.google.com/earth/index.html�
http://www.panoramio.com/�
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συνοδεύεται από χάρτη με την αρίθμηση του συνόλου των κτιρίων του χώρου κατά 
ενότητα.  

Κατά την επιτόπια καταγραφή η ερευνητική ομάδα συνέλεξε στοιχεία (φωτογράφιση, 
επιβεβαίωση περιγραμμάτων κτιρίων, χρήσης, δομής, κατάστασης, περιφράξεων και 
ορίων), όπως και στοιχεία από συνεντεύξεις με εκπροσώπους των παρακάτω 
φορέων: Δήμος Ελληνικού, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ): FIR, συνεργεία 
οχημάτων, ραδιοβοηθήματα, διοικητικές υπηρεσίες και Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΣΠΟΑ), Τροχαία Ελληνικού, Ιδρύματα: Αμυμώνη, ΚΕΘΕΑ, ΕΡΜΗΣ και Σικιαρίδειο 
Ίδρυμα, ΔΙΕΤΑ – ΕΛΥΤ, ΤΡΑΜ ΑΕ, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Διεύθυνση Β΄ ΚΤΕΟ 
Ελληνικού, Διοίκηση Αγίου Κοσμά, Γραμματεία Ξενώνων Αγίου Κοσμά, ΕΛΚΕΘΕ, και 
ΚΣΤ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΚΣΤ’ ΕΚΠΑ).  

Όπως προαναφέρθηκε, σε τμήματα της περιοχής υπό στρατιωτικό έλεγχο δεν 
επετράπη επιτόπια καταγραφή. Τα στοιχεία που αναφέρονται στις στρατιωτικές 
κατασκευές αυτής της περιοχής προέρχονται από μακροσκοπικές λήψεις εικόνων και 
από τη Μελέτη ΕΜΠ του 1996-1999.216

 

 

                                                 
 
216 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του 
Ελληνικού [α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο 
Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας. Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1999, Σεπτέμβριος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[β΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: ΕΜΠ & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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4.2. Χρήσεις γης, παραχωρήσεις, κτίρια και εγκαταστάσεις 

4.2.1. Υπάρχουσες χωρικές ενότητες, ιδιοκτησιακό καθεστώς και δεσμεύσεις 

Το σύνολο της έκτασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού ανήκει στο Δημόσιο. 
Ωστόσο, οι διαδοχικές παραχωρήσεις της χρήσης εκτάσεων σε ένα πλήθος φορέων, 
είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, έχουν διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο 
καθεστώς ως προς τη λειτουργία του χώρου. Εν τέλει, έχουν οδηγήσει στον 
κατακερματισμό τόσο του φυσικού χώρου, όσο και των αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
της συνολικής έκτασης. Ο κατακερματισμός έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, μετά 
τις παραχωρήσεις των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Ελληνικού και του Αγίου 
Κοσμά από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ, αλλά και με την παραχώρηση της περιοχής 
του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα από την Εταιρία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ.  

Για να γίνει αντιληπτή η γενική κατάσταση της σημερινής πραγματικότητας 
επιχειρήθηκε η ομαδοποίηση των παραχωρήσεων και η εξέταση της περιοχής 
μελέτης ανά ενότητα.  

Το βασικότερο κριτήριο βάσει του οποίου ορίστηκαν οι ενότητες ανάλυσης 
είναι το θεσμικό τους καθεστώς. Κατόπιν της καταγραφής και έρευνας πεδίου 
που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος, διακρίνονται 
επτά μεγάλες θεσμικές, και ως επί το πλείστον επίσης χωρικές, ενότητες στο σύνολο 
της έκτασης:217

1. Την πρώτη χωρική ενότητα και πιο αυστηρά οριοθετημένη, αποτελούν οι δύο 
Ολυμπιακοί Πόλοι. Ο Ολυμπιακός Πόλος του Ελληνικού βρίσκεται στο βορειοδυτικό 
τμήμα της έκτασης του πρώην αεροδρομίου ενώ ο Ολυμπιακός Πόλος του Αγίου 
Κοσμά στο νοτιοδυτικό τμήμα της παραλιακής ζώνης. Τα όριά τους καθορίστηκαν με 
το Ν. 3342 (ΦΕΚ Α’ 131 /06.06.2005).  

 

2. Η δεύτερη ενότητα επίσης αυστηρά οριοθετημένη, βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
τμήμα του πρώην αεροδρομίου, αποτελείται από τη στρατιωτική βάση 129 Π.Μ. και 
το εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών με αρμόδιο διαχειριστή το Υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας. 

3. Το κτίριο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα με τον περιβάλλοντα χώρο του, το 
κτίριο των πρώην τελωνείων και τμήμα του διαδρόμου, εντοπίζεται στο 
νοτιοανατολικό τμήμα του πρώην αεροδρομίου και αποτελούν την τρίτη ενότητα.  

4. Τα τμήματα και οι εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) 
βρίσκονται διάσπαρτες μέσα στο χώρο με πιο σημαντικό τον πύργο ελέγχου που 
εντοπίζεται στην καρδιά του πρώην αεροδρομίου. Λόγω του πλήθους των 
εγκαταστάσεων και της λειτουργίας αρκετών από αυτές έως σήμερα, θεωρήθηκε 
σκόπιμο να αποτελέσουν συνολικά την τέταρτη ενότητα. 

5. Σημαντικό τμήμα του χώρου καταλαμβάνουν τα γραφεία, οι εγκαταστάσεις και τα 
εργοτάξια των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) (Αττικό Μετρό  ΑΕ - ΤΡΑΜ ΑΕ - 
ΕΘΕΛ) που βρίσκονται στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα του χώρου 
και υπάγονται στο Υπουργείο Μεταφορών. 

                                                 
 
217 Χάρτης: Θεσμικές δεσμεύσεις – παραχωρήσεις. Αρ. 6. 
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6. Το βόρειο τμήμα της παραλιακής ζώνης καταλαμβάνεται από το Εθνικό Αθλητικό 
Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά (ΕΑΚΝ) και άλλες χρήσεις στην παράκτια ζώνη και 
αποτελεί την έκτη ενότητα. 

7. Ως τελευταία ενότητα μπορεί να θεωρηθεί το υπόλοιπο τμήμα του αεροδρομίου 
που έχει κατακερματιστεί χωρικά, φιλοξενώντας μία σειρά χρήσεων χωρίς ενιαίο 
λειτουργικό χαρακτήρα. Στην ενότητα αυτή φιλοξενούνται δημόσιες υπηρεσίες, 
υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα και πολιτιστικοί 
σύλλογοι. 

 

4.2.2. Χρήσεις γης 

Παραπάνω επιχειρήθηκε η ομαδοποίηση όλων των χρήσεων σε επτά ενότητες για να 
γίνει αντιληπτή η γενική εικόνα της περιοχής μελέτης. Η ομαδοποίηση αυτή, όπως  
είναι επόμενο, δεν δίνει την ακριβή εικόνα των υπαρχουσών χρήσεων γης, καθώς σε 
κάθε ενότητα εμπεριέχεται σε διαφορετικό βαθμό κάθε φορά μια ποικιλία χρήσεων 
γης. Ο χάρτης χρήσεων γης της περιοχής λειτουργεί συμπληρωματικά με τον χάρτη 
θεσμικών δεσμεύσεων-παραχωρήσεων. Σε πολλές περιπτώσεις παρέχει πιο 
λεπτομερή στοιχεία για τη φύση και λειτουργία του θεσμικού καθεστώτος κάθε 
ενότητας και αποτυπώνει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις τρέχουσες χρήσεις γης και τις 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται εντός του χώρου.218

Συγκεκριμένα, στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται οι εξής πολεοδομικές κατηγορίες: 
αθλητισμός, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες-διοίκηση, πολιτισμός, 
τουρισμός-αναψυχή, εκπαίδευση και ελεύθεροι χώροι. Λόγω του κατακερματισμού 
της περιοχής με ποικιλία χρήσεων, δεσμεύσεων και παραχωρήσεων, κρίθηκε 
σκόπιμος ο περαιτέρω διαχωρισμός τους.  

 

Στην κατηγορία του αθλητισμού οι εγκαταστάσεις των ολυμπιακών αγώνων που 
δημιουργήθηκαν ήταν αυτές που δημιούργησαν μια ποικιλία διαφοροποιημένων 
χρήσεων και καθεστώτος πρόσβασης σε αυτές. Έτσι ξεχωρίζουν οι ανοιχτοί χώροι 
άθλησης ή παιχνιδιού για το ευρύ κοινό από τα γήπεδα και τα γυμναστήρια που 
προορίζονται μόνο για πρωταθλητισμό. Στην περιοχή του Αγίου Κοσμά 
διαχωρίζονται τα προπονητήρια της άρσης βαρών, της ενόργανης γυμναστικής, του 
ποδοσφαίρου, της πάλης και του στίβου από τον ελεύθερο χώρο με τα γήπεδα και 
την παραλία που είναι ανοιχτά στο κοινό. Ξεχωριστή κατηγορία από τα προπονητικά 
γήπεδα του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού αποτελούν οι εγκαταστάσεις - 
στάδια που προορίζονται για την επίδειξη των αγώνων, αλλά και άλλων θεαμάτων 
όπως π.χ. συναυλίες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα στάδια του basket-
ξιφασκίας, του baseball, του softball και του hokey. Ειδικές ξεχωριστές κατηγορίες 
αποτελούν το Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά και οι ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ αφού έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Η 
διαφορά τους ωστόσο βρίσκεται στο ότι η χρήση του πρώτου έχει αλλάξει και η 
πρόσβαση περιορίζεται σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών, ενώ το δεύτερο διατηρεί 
εν μέρει την παλιά του χρήση και επιτρέπεται η είσοδος στους ενδιαφερόμενους. 
Τέλος διαφορετική κατηγορία αποτελούν οι ναυταθλητικοί όμιλοι που βρίσκονται 
στην περιοχή και απευθύνονται μόνο στα μέλη του συλλόγου τους, όπως για 

                                                 
 
218 Χάρτης: Χρήσεις γης. Αρ. 7. 
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παράδειγμα ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών (ΕΝΟΑ) και ο σύλλογος 
Ιππόκαμπος. 

 
Εικ. 82. Προπονητήριο Άρσης Βαρών στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά (2010). Πηγή: Ο.π. 

Διακριτή ενότητα αποτελούν οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εδώ δεν εντοπίζεται 
μόνο ένα στρατόπεδο που είναι το πιο σύνηθες, αλλά και ειδική πολεοδομική 
λειτουργία, το εργοστάσιο κατασκευής αεροσκαφών, γεγονός εξαιρετικά σπάνιο για 
τα ελληνικά δεδομένα. Η στρατιωτική ζώνη, αν και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 
περιοχής μελέτης και σημαντική εσωτερική διαφοροποίηση λειτουργιών, χωρίζεται 
τελικά σε δύο υποκατηγορίες (στρατιωτική περιοχή Α και στρατιωτική περιοχή Β) 
λόγω της ασάφειας των ορίων μεταξύ τους. 

Διαχωρισμός επίσης κρίθηκε σκόπιμο να γίνει και στην κατηγορία των περιοχών 
χωρίς χρήση. Οι χωρίς χρήση περιοχές αποτελούν και αυτές ιδιάζουσα περίπτωση 
στην περιοχή μελέτης καθώς βρίσκονται σε μεγάλη αφθονία λόγω της 
μετεγκατάστασης του αεροδρομίου. Σημειώθηκε πληθώρα επιφανειών με 
εγκαταστάσεις χωρίς χρήση (εγκατελειμμένα κτίρια). Πρόκειται κατά κύριο λόγο για 
κτιριακές υποδομές υπηρεσιών που συνόδευαν την λειτουργία του αεροσταθμού. Σε 
αυτή την κατηγορία ανήκουν τα εγκατελειμμένα τελωνεία, οι παλαιές αποθήκες 
αφορολόγητων προϊόντων, γραφεία και εγκαταστάσεις πετρελαϊκών εταιριών καθώς 
και οι υποδομές συνοδευτικών λειτουργιών της Ολυμπιακής Αεροπορίας όπως ο 
παιδικός σταθμός της και το παρασκευαστήριο της Olympic Catering. Εδώ ανήκει 
επίσης και ο παλαιός αεροσταθμός των πτήσεων charter. Επίσης μεγάλο εδαφικό 
χωρίο και ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι αδόμητες διαμορφωμένες επιφάνειες 
του πρώην αεροδρομίου, όπως είναι οι διάδρομοι προσγείωσης και οι παράπλευροι 
βοηθητικοί διάδρομοι. Επιπλέον κατηγορία περιοχών χωρίς χρήση αποτελούν οι 
αδόμητες επιφάνειες με διαμορφώσεις των κλειστών πλέον Ολυμπιακών Πόλων. 
Τελευταία υποκατηγορία αποτελούν οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου που εντάσσονται 
στις χωρίς χρήση περιοχές λόγω της μικρής τους έκτασης. Εδώ ανήκουν οι 
διαμορφώσεις του χώρου στάθμευσης του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα, ένα μικρό 
κομμάτι του κέντρου ιστιοπλοΐας χωρίς περιμετρική περίφραξη και ένα μικρό μέρος 
του στρατοπέδου με υψηλή φύτευση.  
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Στο χώρο του πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου συναντάμε επίσης πολλές υπηρεσίες 
κυρίως της δημόσιας διοίκησης και των μεταφορών (ΜΜΜ). Η κατηγορία των 
υπηρεσιών αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση λόγω του μεγάλου αριθμού διαφορετικών 
υπηρεσιών που είτε προϋπήρχαν (π.χ. ΥΠΑ, Ολυμπιακή Αεροπορία) είτε βρήκαν 
διαθέσιμους χώρους και εγκαταστάθηκαν εκεί (π.χ. ΤΡΑΜ, αντιτρομοκρατική 
υπηρεσία). Έτσι ο διαχωρισμός τους γίνεται σε υπηρεσίες μεταφορών (υποδομές 
ΤΡΑΜ, ΜΕΤΡΟ, ΕΘΕΛ), υπηρεσίες ασφαλείας (κτίρια αστυνομίας, τροχαίας, 
πυροσβεστικής, κέντρο εκπαίδευσης αστυνομικών σκύλων), δημοτικές υπηρεσίες 
(Δημαρχείο, δημοτική αίθουσα εκδηλώσεων, δημοτικό καλλιτεχνικό εργαστήριο), 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FIR Ελλάδος, Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας, 
συνεργεία ραδιοβοηθημάτων, συνεργεία οχημάτων υποστήριξης Πολιτικής 
Αεροπορίας, Κεντρικές Υπηρεσίες) και τέλος μία υποκατηγορία με λοιπές υπηρεσίες 
που δεν μπορούν να ομαδοποιηθούν με τις προηγούμενες (π.χ. ΕΜΥ, ΕΛΚΕΘΕ και τα 
οικονομικά τμήματα ΔΙΕΤΑ και ΕΛΥΤ). Θεωρήθηκε σκόπιμο οι υπηρεσίες διοίκησης 
να αποτελέσουν ξεχωριστή κατηγορία και να υποδιαιρεθούν στην συνέχεια σε 
υπηρεσίες διοίκησης Ολυμπιακής Αεροπορίας, υπηρεσίες διοίκησης ομοσπονδιών 
πρωταθλητισμού και υπηρεσίες διοίκησης ΥΠΑ. 

Η κατηγορία τουρισμός-αναψυχή παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον κυρίως λόγω του 
κτιρίου του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών. Πρόκειται για σημαντικό από 
άποψη αρχιτεκτονικής αξίας κτίριο, το οποίο έχει παραχωρηθεί ως χώρος διεθνών 
και εμπορικών εκθέσεων. Όμως το κτίριο έχει εγκαταλειφθεί και οι εκθέσεις 
οργανώνονται σε ευτελή λυόμενα υπόστεγα στην αεροπορική πίστα στα δυτικά του. 
Ξεχωριστή υποκατηγορία αποτελούν τα κέντρα αναψυχής στην παραλιακή ζώνη. 

Οι λοιπές πολεοδομικές κατηγορίες που εντοπίστηκαν δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες 
εσωτερικές διαφοροποιήσεις ώστε να απαιτείται ο περαιτέρω διαχωρισμός τους. 
Ενδεικτικά τις αναφέρουμε: πολιτισμός (πολιτιστικοί σύλλογοι, αρχαιολογικοί χώροι) 
εκκλησία-θρησκεία και εκπαίδευση (παιδικός σταθμός, εκπαιδευτήρια ατόμων με 
κινητικές δυσκολίες). 

Συνεπώς η νέα ομαδοποίηση των διαφόρων χρήσεων γης καθώς και η ανάλυση της 
μεθοδολογίας της ομαδοποίησης που συνοδεύεται από τον αντίστοιχο χάρτη, 
παρέχει λεπτομερή στοιχεία για την υφιστάμενη κατάσταση εντός των θεσμικών 
ενοτήτων στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και του παράκτιου 
μετώπου. Αποτέλεσε δε απαραίτητο υλικό για την για τη συστηματική αξιολόγηση 
και τη διερεύνηση δυνατοτήτων επανάχρησης του κτιριακού αποθέματος κατά τη β' 
φάση.219

 

 

4.2.3. Υπάρχοντα κτίρια και εγκαταστάσεις 

Γενικά χαρακτηριστικά δόμησης 

Στο σύνολο της δομημένης έκτασης κυριαρχούν τα μικρά ύψη. Τα περισσότερα 
κτίρια είναι ισόγεια ή μονώροφα. Παρόλα αυτά σε κάποιες ενότητες εντοπίζονται 
ορισμένες κατασκευές με μεγαλύτερο ύψος, που δεν υπερβαίνει ωστόσο τα 12 μ 
(π.χ. FIR, υπόστεγα αεροπλάνων, ολυμπιακά γήπεδα μπάσκετ ξιφασκίας, 
προπονήτρια κατάδυσης, Ανατολικός και Δυτικός Αερολιμένας).  

                                                 
 
219 Βλ. Παράρτημα 1 για τα πλήρη στοιχεία των κτιρίων και της λειτουργίας τους.  
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Παρόλο που στην περιοχή μελέτης δεν παρατηρούνται μεγάλα ύψη, δε συμβαίνει το 
ίδιο και γενικότερα με την κλίμακα κατασκευής. Εντοπίζονται δεκάδες κτίρια με πολύ 
μεγάλη κάλυψη (π.χ. Olympic Catering, υπόστεγα αεροπλάνων, πρώην κτίριο 
Charters, ολυμπιακές εγκαταστάσεις καλαθοσφαίρισης και ξιφασκίας, Ανατολικός και 
Δυτικός Αερολιμένας).  

Δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί μιας περιοχής που προοριζόταν για πολεοδομική 
ανάπτυξη με όρους αστικού κέντρου, δεν έχει ακολουθηθεί κάποιο από τα θεσμικά 
πλαίσια που χρησιμοποιούνται σε διάφορες περιοχές του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας. Δηλαδή τα έργα στο πρώην αεροδρόμιο έχουν 
εκτελεστεί αυτόνομα από διαφορετικούς φορείς χωρίς να εντάσσονται σε κάποιο 
γενικό πολεοδομικό καθεστώς και τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ). Τα 
περισσότερα κτίρια υπάγονται σε ειδικό καθεστώς ως μεταφορικές υποδομές ή 
στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται κυρίως για έργα της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τα δε ολυμπιακά έργα 
κατασκευάστηκαν με βάση τη νομοθεσία των χωροθετήσεων των ολυμπιακών 
αγώνων και με ειδικούς όρους αδειοδότησης και δόμησης. 

Η σχέση του κτιστού με το άκτιστο παρουσιάζει αρκετά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 
ανά ενότητα παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Πυκνή σχετικά δόμηση 
υπάρχει στην έκταση της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης αλλά και στο νότιο τμήμα της 
στρατιωτικής βάσης 129 Π.Μ. 

 

Τυπολογίες κτιρίων 

Ένα από τα βασικότερα στοιχεία της ταυτότητας της περιοχής αποτελεί η ποικιλία 
του κτιριακού αποθέματός της. Κτίρια όλων των εποχών, από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1930 έως και το 2004, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ιστορικά και 
αρχιτεκτονικά δομημένο περιβάλλον. Παρακάτω επιχειρείται η ομαδοποίηση των 
αρχιτεκτονικών τύπων και η αναφορά τους ανά περιοχή: 

Ολυμπιακοί Πόλοι: 

Στους Ολυμπιακούς Πόλους του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά κυριαρχούν οι 
νεόδμητες ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για κτίρια σύμμεικτης 
κατασκευής (μπετόν-μέταλλο) τα οποία κατασκευάστηκαν την προολυμπιακή 
περίοδο (2000-2004) για να στεγάσουν ολυμπιακά αθλήματα και προπονητήρια. 
Στην περίπτωση του κέντρου Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ (Α/Α Ο.Π. 05) πέρα από τη 
νέα κατασκευή εντοπίζεται και ένα παλιό κτίριο της Ολυμπιακής (πρώην Cargo) 
το οποίο αναδιαμορφώθηκε για τις ανάγκες των αγώνων. Σε αναδιαμορφωμένα 
κελύφη στεγάστηκαν και τα αθλήματα της ξιφασκίας και της καλαθοσφαίρησης 
(Α/Α Ο.Π. 1). Πρόκειται για μεταλλικά κτίρια, τα οποία αποτελούσαν υπόστεγα 
αεροσκαφών κατά τη λειτουργία του αεροδρομίου. 
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Εικ. 83. Γήπεδο softball (2010). Πηγή: Ο.π. 

129 Π.Μ.- Εργοστάσιο αεροσκαφών: 

Στην περιοχή αυτή υπάρχουν διάφορες τυπολογίες κτιρίων με επικρατέστερες τις 
εξής: 

- Στρατιωτικά τολλ 

- Στρατιωτικά hangar 

- Ισόγειες και μονώροφες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα 

- Μεταλλικά υπόστεγα 

- Πρόχειρες κατασκευές με φθηνά υλικά, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως  
αποθηκευτικοί χώροι, συνεργεία κ.α. 

 
Εικ. 84. Υπόστεγο ΜΜ στην περιοχή της 129 Π.Μ. (2010). Πηγή: Ο.π. 
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ΕΤΑ: 

Στην περιοχή που παραχωρήθηκε στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα ανήκει το 
κτίριο του Ανατολικού Αερολιμένα (Α/Α Ε.Τ.Α. 05). Η παραχώρησή του έγινε 
σύμφωνα με την απόφαση 3705/2001. Πρόκειται για ένα κτίσμα μεγάλου 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, το οποίο έχει κριθεί διατηρητέο. Σχεδιασμένο 
από τον διάσημο αρχιτέκτονα Saarinen, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με 
ιδιαίτερα φονξιοναλιστικά στοιχεία, το κτίριο αποτελεί ίσως την πιο αξιόλογη 
αρχιτεκτονική κατασκευή στην περιοχή μελέτης.  

Είναι κατασκευασμένο από μπετόν, με μεγάλες για την εποχή γυάλινες 
επιφάνειες. Στην ίδια περιοχή εντοπίζονται και μία σειρά βοηθητικά κτίσματα του 
αεροδρομίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 
Εικ. 85. Κτίριο του πρώην Ανατολικού Αερολιμένα Αθηνών (2010). Πηγή: Ο.π. 

ΥΠΑ: 

Στην ενότητα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρατηρείται η μεγαλύτερη 
ποικιλία αρχιτεκτονικών τύπων κτιρίων, που διαφέρουν επιπλέον ως προς τη 
χρονολογία και τα υλικά κατασκευής. Πιο αναλυτικά εντοπίστηκαν οι εξής 
τυπολογίες: 

- Μεταλλικές κατασκευές (εντοπίζονται κυρίως στο χώρο της ΣΠΟΑ και στο χώρο 
των συνεργείων της ΥΠΑ). 

- Τολλ (εντοπίζονται στο χώρο της ΣΠΟΑ, στο χώρο των συνεργείων της ΥΠΑ και 
στο χώρο των  Κεντρικών της Υπηρεσιών). 

- Προκατασκευασμένα κτίρια, τα οποία έχουν τοποθετηθεί την τελευταία 
δεκαετία (εντοπίζονται κυρίως στο χώρο της Επιστασίας ραδιοβοηθημάτων-
Radar). 

- Κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και τα 
περισσότερα κτίρια της ενότητας. Χρήζουν ειδικής αναφοράς τα κτίρια των 
Κεντρικών Υπηρεσιών της ΥΠΑ (Α/Α ΥΠΑ 44, 45, 48, 49, 52) τα οποία 
κατασκευάστηκαν το 1937 για να στεγάσουν το Αμερικανικό Κολλέγιο Θήλεων. 
Η μεταστέγαση του κολλεγίου και η εγκατάσταση των διοικητικών υπηρεσιών της 
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ΥΠΑ σε αυτά έγινε το 1965. Πρόκειται για αρκετά αξιόλογες αρχιτεκτονικά 
κατασκευές, με λιτό ύφος, οι οποίες δεν εμφανίζουν σημάδια επιτήδευσης. 
Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα κτίρια του παλαιού και νέου 
πύργου ελέγχου (Α/Α ΥΠΑ 30, 31), ο οποίος κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 
1990. Τα υπόλοιπα κτίρια αυτής της τυπολογίας είναι συμβατικές κατασκευές οι 
οποίες δεν θεωρείται ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. 

- Κτίρια από πέτρα (εντοπίζονται στο χώρο της Διεύθυνσης επιθεώρησης ΥΠΑ). 
Πρόκειται για ένα σύνολο συναφών κτιρίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει 
το πρώην κτίριο ΣΠΟΑ, που στεγάζει σήμερα υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
επιθεώρησης ΥΠΑ (Α/Α ΥΠΑ35). Πρόκειται για παλαιά βίλα κατασκευασμένη από 
πέτρα. 

 
Εικ. 86. Κεντρικές υπηρεσίες ΥΠΑ (2010). Πηγή: Ο.π. 

Υπηρεσίες Μεταφορών: 

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν κυρίως νεόδμητα κτίρια, που κατασκευάστηκαν 
από το 1980 και εξής για να στεγάσουν τα γραφεία της ΤΡΑΜ ΑΕ και  το 
αμαξοστάσιο της ΕΘΕΛ. Οι τυπολογίες κτιρίων που εντοπίστηκαν είναι οι εξής: 

- Σύμμεικτες κατασκευές (στο χώρο της ΤΡΑΜ ΑΕ). 

- Μεταλλικά υπόστεγα (στο χώρο της ΤΡΑΜ ΑΕ). 

- Τολλ (πρόκειται για κτίριο το οποίο ανήκε στην Ολυμπιακή Αεροπορία και 
παραχωρήθηκε στην ΕΘΕΛ). 

- Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πέρα 
από τις νεόδμητες κατασκευές και παλαιά κτίρια τα οποία ανήκαν στην 
Ολυμπιακή Αεροπορία και αναδιαμορφώθηκαν για να στεγάσουν νέες 
λειτουργίες.  

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις και τα εργοτάξια της Αττικό Μετρό, πρέπει να 
αναφερθεί ότι πρόκειται κυρίως για υπόγειους χώρους, υπό κατασκευή. Ύστερα 
από την ολοκλήρωση του έργου το εργοτάξιο της εταιρείας που βρίσκεται στο 
νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης πρόκειται να απομακρυνθεί, ενώ δεν 
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προβλέπονται επιφανειακές κατασκευές πέρα από κάποια στέγαστρα και 
αεραγωγούς. 

 
Εικ. 87. Γραφείο μεταφορών – υπόστεγο μεταφορικών μέσων στο χώρο της ΤΡΑΜ ΑΕ (2010). Πηγή: 
Ο.π. 

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά: 

Στην ενότητα αυτή επικρατούν οι ισόγειες κατασκευές από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Πρόκειται για κτίρια τα οποία έχουν κτιστεί σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, από το 1959 και εξής. Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες μεταλλικές 
κατασκευές,  η πλειοψηφία των οποίων κτίσθηκε την τελευταία δεκαετία για να 
στεγάσει προπονητήρια των ολυμπιακών αγώνων. Εκτός αυτών, συναντώνται 
σύμμεικτες κατασκευές, από φθηνά υλικά που στεγάζουν κυρίως νυχτερινά 
κέντρα.  

Εδώ αξίζει να αναφερθεί ότι το συγκρότημα του παλαιού Αγίου Κοσμά (διοίκηση, 
ξενώνες, διαμορφώσεις) είχε σχεδιαστεί από τον αρχιτέκτονα-πολεοδόμο 
Κωνσταντίνο Δοξιάδη το 1959-1962.220

                                                 
 
220 Κύρτσης, Α. - Α. (επιμ.). (2006). Κωνσταντίνος Α. Δοξιάδης: Κείμενα, σχέδια, οικισμοί (σελ. 438). 
Αθήνα: Ίκαρος. 

 Παρότι το αθλητικό κέντρο έχει αλλάξει 
διαμόρφωση και καθεστώς λειτουργίας τα τελευταία χρόνια, τα κτίρια Δοξιάδη 
(Α/Α ΕΑΚΝ Β 02, 04, 10, 14) διατηρούνται πρεσβεύοντας τις σχεδιαστικές αρχές 
του μοντέρνου κινήματος. 
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Εικ. 88. Ξενώνας Αθλητών στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά από τις εγκαταστάσεις του 1959 – 1962 (2010). 
Πηγή: Ο.π. 

Ενότητα Λοιπών χρήσεων: 

Σε αυτή την ενότητα υπάρχει μεγάλη ποικιλία τυπολογιών, δεδομένου ότι τα 
κτίρια κατασκευάστηκαν σε διαφορετικές εποχές από διαφορετικούς φορείς. 
Πρόκειται για κτίρια της πρώην Αμερικανικής Βάσης, εγκαταστάσεις του 
αεροδρομίου, του Δυτικού Αερολιμένα και των charters, κτίρια της Ολυμπιακής 
κ.α. Πιο αναλυτικά  εντοπίστηκαν οι εξής τυπολογίες: 

- Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα 
περισσότερα κτίρια της ενότητας. Πρόκειται για ισόγεια ή μονώροφα κτίρια τα 
οποία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

- Μεταλλικές κατασκευές. Μεταξύ αυτών των κατασκευών ξεχωρίζουν τα πρώην 
κτίρια ΥΕΔΥ και HANGAR (Α/Α Λ.Χ. 58, 87). Πρόκειται για εξαιρετικά αξιόλογα 
κτίρια από στατικής άποψης. Η κατασκευή της ΥΕΔΥ χρονολογείται από την 
περίοδο πριν από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.221

- Τολλ. Πρόκειται για αποθηκευτικούς χώρους της Ολυμπιακής. 

 

- Προκατασκευασμένα κτίρια τα οποία έχουν τοποθετηθεί την τελευταία  
δεκαετία. 

Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώνεται ότι μεγάλο ποσοστό των κτιρίων είναι 
κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και παρά την γενικώς καλή κατάσταση 
της κατασκευής, δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον στην 
κλίμακα των μεμονωμένων κτιρίων. Σημαντικό είναι το ποσοστό των μεταλλικών 
κτιρίων, ενώ οι σύμμεικτες και πέτρινες κατασκευές αποτελούν ένα πολύ μικρό 
ποσοστό της συνολικής δόμησης.  

                                                 
 
221 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του 
Ελληνικού [α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο 
Χωροταξίας και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος 
Αθήνας. Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1999, Σεπτέμβριος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[β΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: ΕΜΠ & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
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Εικ. 89. Υπόστεγο Hangar συντήρησης αεροσκαφών (2010). Πηγή: Ο.π. 

Η κατανομή των διάφορων αρχιτεκτονικών τύπων στο χώρο είναι ανομοιογενής. 
Ιδιαίτερα σημαντική για την αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος της περιοχής είναι 
ή ύπαρξη των προαναφερθέντων αξιόλογων μορφολογικά και κατασκευαστικά 
κτιρίων και η διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξής τους σε ευρύτερες χωρικές 
ενότητες που ενισχύουν τόσο την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ταυτότητα των κτιρίων 
αυτών, όσο και των αρχιτεκτονικών συνόλων και ιστορικών και σύγχρονων 
λειτουργιών με τα οποία σχετίζονται.  

 

Η κατάσταση των κτιρίων 

Η κατάσταση των κτιρίων διαφοροποιείται σημαντικά από κτίριο σε κτίριο και από 
ενότητα σε ενότητα. Παρακάτω εξετάζεται η κατάσταση των κτιρίων ανά ενότητα: 

Ολυμπιακοί πόλοι: 

Ως νεότερες κατασκευές, τα κτίρια που ανήκουν στους ολυμπιακούς πόλους είναι 
σε πολύ καλή κατάσταση. Πρόκειται κυρίως για νέες κατασκευές και κτίρια τα 
οποία αποκαταστάθηκαν για να φιλοξενήσουν αθλήματα και προπονητήρια των 
ολυμπιακών αγώνων. Παρότι κάποιες από τις κατασκευές δεν αξιοποιούνται και 
παραμένουν εγκατελειμμένες, δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από 
το χρόνο λειτουργίας τους ώστε να παρουσιάσουν σημάδια φθοράς. 

129 Π.Μ.- Εργοστάσιο αεροσκαφών: 

Στην ενότητα αυτή η κατάσταση των κτιρίων ποικίλει. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
των κατασκευών διατηρείται σε μέτρια κατάσταση, ενώ εντοπίζονται και μερικές 
κατασκευές, οι οποίες στεγάζουν κυρίως διοικητικές υπηρεσίες και είναι σε καλή 
κατάσταση. Οι κατασκευές που είναι σε κακή κατάσταση είναι εγκατελειμμένα 
κτίρια και υπόστεγα τα οποία εντοπίζονται κυρίως στο βόρειο τμήμα της 
περιοχής. 
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ΕΤΑ: 

Τα κτίρια που ανήκουν σε αυτή την ενότητα βρίσκονται σε γενικές γραμμές σε 
μέτρια κατάσταση. Ενώ τα φέρονται στοιχεία τους δεν παρουσιάζουν ουσιαστικά 
προβλήματα, τα κελύφη τους φέρουν έντονα τα σημάδια της εγκατάλειψης. 

 
Εικ. 90. Πρώην τελωνείο (2010). Πηγή: Ο.π. 

ΥΠΑ: 

Στην ενότητα αυτή η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων διατηρείται σε πολύ καλή 
κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια και κατασκευές σε μέτρια ή κακή κατάσταση αλλά 
αποτελούν πολύ μικρό ποσοστό. 

Υπηρεσίες Μεταφορών: 

Εδώ η κατάσταση των κτιρίων διαφοροποιείται σημαντικά από υπηρεσία σε 
υπηρεσία. Οι εγκαταστάσεις της ΤΡΑΜ ΑΕ, που αποτελούνται από νεόδμητα ή 
ανακαινισμένα κτίρια, είναι στο σύνολό τους σε πολύ καλή κατάσταση. Αντίθετα, 
οι εγκαταστάσεις της ΕΘΕΛ, παλιότερης κατασκευής, βρίσκονται σε μέτρια ή 
κακή κατάσταση.  

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας: 

Τα περισσότερα κτίρια που ανήκουν σε αυτή την ενότητα είναι σε μέτρια 
κατάσταση. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες νεόδμητες κατασκευές οι οποίες 
βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Ενότητα λοιπών χρήσεων: 

Σε αυτή την ενότητα, η κατάσταση των κτιρίων διαφοροποιείται σημαντικά. 
Εντοπίζονται κτίρια σε πολύ κακή, σε μέτρια και σε πολύ καλή κατάσταση, 
πράγμα που είναι αναμενόμενο δεδομένου ότι κάποια κτίρια έχουν ανακαινιστεί 
για να φιλοξενήσουν νέες λειτουργίες (θεραπευτήρια, δημοτικές υπηρεσίες, 
πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α.), ενώ άλλα έχουν εγκαταλειφθεί (Olympic Catering, 
Νοσοκομείο, Κτίριο Κ κ.α.) 
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Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων διατηρείται 
σε μέτρια κατάσταση, ενώ είναι σημαντικό και το ποσοστό των κτηρίων σε καλή 
κατάσταση. 

 

4.2.4. Χαρακτηριστικά εδαφών 

Στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και της παραλιακής ζώνης του 
Αγίου Κοσμά, κυριαρχούν οι σκληρές επιφάνειες από άσφαλτο και τσιμέντο, και οι 
επιφάνειες καλυμμένες από χώμα, χαμηλή φύτευση και φύτευση χαμηλής 
ποιότητας.222

Αναλυτικότερα, τις σκληρές επιφάνειες αποτελούν το οδικό δίκτυο, οι διάδρομοι 
προσγείωσης, οι αστικές διαμορφώσεις και ο περιβάλλων χώρος κτιρίων. 

 Αντίθετα, η πυκνή και υψηλή φύτευση και οι δεντροφυτεμένες 
περιοχές εντοπίζεται σε περιορισμένες περιοχές. 

Μελετώντας το σύνολο της περιοχής διαπιστώθηκε ότι το σύνολο του οδικού δικτύου 
διαμορφώνεται με άσφαλτο και βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Βρίσκεται 
σήμερα σε χρήση και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες φθορές. 

Τα τμήματα των διαδρόμων προσγείωσης που έχουν παραμείνει μετά την 
απομάκρυνση του αεροδρομίου εγκαταλείφθηκαν και βρίσκονται σε κακή κατάσταση 
διατήρησης. Μέσα από το πάχος ασφάλτου των διαδρόμων (0,60μ) κάνει την 
εμφάνισή της χαμηλή βλάστηση. 

 
Εικ. 91. Διάδρομος προσγείωσης στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού (2010). Πηγή: Ο.π. 

Οι αστικές διαμορφώσεις πραγματοποιήθηκαν για τις ανάγκες των ολυμπιακών 
αγώνων και εντοπίζονται στην περιοχή του Ολυμπιακού Πόλου, δηλαδή στο βόρειο 
τμήμα των διαδρόμων προσγείωσης, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας και γύρω 
από τα γήπεδα softball δίπλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Πρόκειται για αστικές 
διαμορφώσεις με κυβόλιθους, καθίσματα και φωτιστικά σώματα. Εκτός από τις 
διαμορφώσεις δίπλα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι άλλες δύο περιοχές σήμερα δε 
διατίθενται για ελεύθερη χρήση και προσπέλαση από το κοινό. Δεν χρησιμοποιούνται 
                                                 
 
222 Χάρτης: Χαρακτηριστικά εδαφών. Αρ. 8 
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τακτικά, δε γίνεται συστηματική συντήρησή τους και βρίσκονται σε μέτρια 
κατάσταση. 

Οι υπόλοιπες σκληρές επιφάνειες που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης είναι 
διαμορφωμένοι και αδιαμόρφωτοι χώροι στάθμευσης από άσφαλτο και τσιμέντο, 
αλλά και προαύλιοι χώροι διαμορφωμένοι από τσιμέντο ανάμεσα και γύρω από την 
πλειοψηφία των κτιρίων. Η κατάσταση των χώρων αυτών είναι ανάλογη με την 
κατάσταση των κτιρίων τα οποία περιβάλλουν. Έτσι, οι χώροι που περιβάλλουν 
εγκατελειμμένα κτίρια βρίσκονται σε κακή κατάσταση με συσσωρευμένα 
απορρίμματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η επιφάνεια κάλυψης παρουσιάζει 
ρωγμές. Αντίθετα, ο υπαίθριος χώρος των κτιρίων που βρίσκονται σε χρήση είναι σε 
καλή κατάσταση, αφού συντηρείται από τους χρήστες των κτιρίων. 

Ως προς τις υπόλοιπες αδόμητες επιφάνειες, διακρίνονται σε επιφάνειες 
καλυπτόμενες από χώμα και χαμηλή φύτευση, επιφάνειες με πυκνή και υψηλή 
φύτευση, και επιφάνειες με δεντροφυτεύσεις. 

Πέραν των σκληρών επιφανειών, το μεγαλύτερο μέρος της περιοχή μελέτης 
καλύπτεται από χώμα, χαμηλή φύτευση, δηλαδή θάμνους και φρύγανα, και 
διάσπαρτα δένδρα. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής 
περιοχής, οι διαμορφώσεις ανάμεσα στους παλιούς διαδρόμους προσγείωσης και ο 
περιβάλλων χώρος των εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Πόλου καλύπτεται από 
πολύ χαμηλή φύτευση καθώς δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου δέντρα.  

Διάσπαρτα δέντρα αναπτύσσονται στην περιοχή της πρώην Αμερικανικής Βάσης, που 
σήμερα χρησιμοποιείται από διάφορους φορείς, σε μικρότερες μη καλυμμένες με 
τσιμέντο και άσφαλτο επιφάνειες, και στην παραλία του Αγίου Κοσμά. Στην 
πλειοψηφία τους πρόκειται για λεύκες ενώ συναντάμε και φοίνικες μπροστά από τον 
παλαιό Ανατολικό Αερολιμένα και σε τμήμα της παραλίας του Αγίου Κοσμά, μπροστά 
από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής-πίστα κάρτ και τα αυθαίρετα νυχτερινά 
κέντρα.  

 
 

Εικ. 92 και Εικ. 93. Φύτευση στο χώρο των Κεντρικών Υπηρεσιών ΥΠΑ & στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά (2010). 
Πηγή: Ο.π. 
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Οι περιοχές με υψηλή και πυκνή φύτευση όπου κυριαρχούν τα κωνοφόρα είναι 
περιορισμένες. Οι πιο σημαντικές είναι στο βορειοανατολικό άκρο της περιοχής της 
Πολεμικής  Αεροπορίας και του πάρκου του Δήμου Ελληνικού, περιμετρικά του 
λόφου που βρίσκεται επίσης μέσα στην περιοχή ελέγχου της Πολεμικής Αεροπορίας 
και στην περιοχή της κεντρικής διοίκησης της Πολιτικής Αεροπορίας. Τέλος, μία 
ακόμα περιοχή με σημαντικά πυκνή φύτευση βρίσκεται στην παραλιακή ζώνη του 
Αγίου Κοσμά και περιβάλλει τους ξενώνες των αθλητών, δημιουργώντας ένα όριο 
ανάμεσα στα γήπεδα άθλησης και τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Εκεί συναντώνται επίσης 
λεύκες και ευκάλυπτοι. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχουν οργανωθεί και υλοποιηθεί τρεις 
δεντροφυτεύσεις στην περιοχή μελέτης. Οι δύο από τις τρεις έχουν πραγματοποιηθεί 
από το Δήμο Ελληνικού και εντοπίζονται, η πρώτη μέσα στον Ολυμπιακό Πόλο, 
δυτικά του Ολυμπιακού Κέντρου Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ, και η δεύτερη δυτικά των 
διαδρόμων προσγείωσης στα όρια με τον αστικό ιστό. Η τρίτη δεντροφύτευση 
πραγματοποιήθηκε από την οργανωτική επιτροπή των ολυμπιακών αγώνων Αθήνα 
2004 και βρίσκεται στην παραλία του Αγίου Κοσμά, μέσα στον Ολυμπιακό Πόλο, 
βόρεια του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας.  

Πραγματοποιώντας την παραπάνω καταγραφή διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό του 
υψηλού πρασίνου είναι δυσανάλογα μικρό σε σύγκριση με το σύνολο των αδόμητων 
επιφανειών. Επομένως υπάρχουν πολλές περιοχές όπου υπάρχει δυνατότητα να 
πραγματοποιηθούν νέα έργα πρασίνου. 

 

4.2.5. Όρια  - περιφράξεις 

Πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού 

Σε όλη την περίμετρο του πρώην αεροδρομίου συναντάμε περιφράξεις που 
εμποδίζουν την πρόσβαση στο εσωτερικό του χώρου. Η πρόσβαση στις χρήσεις και 
στα κτίρια γίνεται από οκτώ εισόδους, όπου υπάρχει σημειακή διακοπή των 
περιμετρικών περιφράξεων.223

Οι τρεις από αυτές βρίσκονται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η πρώτη, που 
εξυπηρετεί τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις (ΥΕΑ και 129 Π.Μ.),  είναι φυλασσόμενη 
και απευθύνεται μόνο στους χρήστες των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Οι 
υπόλοιπες δύο αποτελούν τους κύριους τρόπους εισόδου στο χώρο του πρώην 
Ανατολικού Αεροδρομίου και πρόσβασης στις υπηρεσίες που βρίσκονται σε αυτόν 
(ΥΠΑ, Τροχαία, θεραπευτικές κοινότητες, δημοτικές και κρατικές υπηρεσίες κ.α). 

 

Στη βορεινό όριο του πρώην αεροδρομίου, στο Δήμο Αλίμου, υπάρχει μία πρόσβαση 
προς τις υπηρεσίες της Τραμ, της ΕΘΕΛ και του ΚΤΕΟ. Από την ίδια πρόσβαση 
εξυπηρετείται και η εγκατάσταση του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ. 

Οι υπόλοιπες τέσσερις είσοδοι για τον χώρο βρίσκονται επί της λεωφόρου 
Ποσειδώνος. Η πρώτη εξυπηρετεί τις εγκαταστάσεις του Δυτικού Αερολιμένα, όπου 
τώρα στεγάζονται υπηρεσίες διοίκησης της Ολυμπιακής, αθλητικοί σύλλογοι και 
γραφεία της Αρχαιολογικής υπηρεσίας. Από την είσοδο αυτή, και μέσω δεύτερης, 
μικρότερης εισόδου, γίνεται και η πρόσβαση στον Ολυμπιακό Πόλο του Ελληνικού. 
Οι άλλες τρεις είσοδοι εξυπηρετούν την πρόσβαση σε υπηρεσίες της ΥΠΑ που 

                                                 
 
223 Χάρτης: Όρια-Περιφράξεις. Αρ. 9 και Χάρτης: Παράκτια ζώνη – υφιστάμενη κατάσταση. Αρ. 20. 
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βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του χώρου και στην περιοχή όπου στεγάζονται οι 
κεντρικές υπηρεσίες της ΥΠΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το νότιο όριο του πρώην αεροδρομίου, στο Δήμο 
Γλυφάδας, δεν υπάρχει δυνατότητα εισόδου στο χώρο. 

 
Εικ. 94. Περιφράξεις στον Ολυμπιακό Πόλο Ελληνικού (2010). Πηγή: Ο.π. 

Εκτός από την εξωτερική, περιμετρική περίφραξη του χώρου δημιουργεί εμπόδια στη 
σύνδεση του χώρου με τον υπόλοιπο αστικό ιστό, και εσωτερικά ο χώρος του πρώην 
αεροδρομίου είναι κατακερματισμένος. Συναντώνται περιφράξεις γύρω από κτίρια τα 
οποία έχουν διαφορετική χρήση σε σχέση με τα γειτονικά τους κτίρια, ή υπάγονται 
σε διαφορετικό καθεστώς διαχείρισης ή υπάγονται σε διαφορετικό ιδιοκτήτη. Λόγω 
των εσωτερικών αυτών ορίων, είναι αδύνατη η επικοινωνία των περιοχών των 
δήμων που βρίσκονται εκατέρωθεν του χώρου.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η περίμετρος του χώρου του πρώην αεροδρομίου είναι 
περίπου 13 χλμ, το συνολικό μήκος των περιφράξεων - ορίων ξεπερνάει τα 44 
χιλιόμετρα.  

Στο εσωτερικό του χώρου συναντάμε δύο μεγάλες περιφραγμένες ενότητες, αυτή 
των στρατιωτικών εγκαταστάσεων (ΥΕΑ και 129 Π.Μ.) και αυτή του Ολυμπιακού 
Πόλου.  

Σε ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό Πόλο, η περιοχή είναι περιφραγμένη και η πρόσβαση 
σε αυτή είναι δυνατή μόνο από δύο συγκεκριμένα σημεία - εισόδους, μία προς τις 
εγκαταστάσεις του Σλάλομ Κανόε–Καγιάκ και μία, από το Δυτικό Αερολιμένα προς 
τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις. Και στο εσωτερικό, όμως, συναντάμε φυλασσόμενα 
όρια και περιφράξεις γύρω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, οι 
εγκαταστάσεις του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ, το κλειστό συγκρότημα μπάσκετ-
ξιφασκίας και τα γήπεδα, το καθένα περιβάλλεται από τη δική του περίφραξη. 

Στην υπόλοιπη έκταση βρίσκονται υπηρεσίες της ΥΠΑ, δημόσιες υπηρεσίες και 
υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού. Σε αυτή την περιοχή, ο χώρος εμφανίζεται 
διασπασμένος σε πολλές μικρότερες υποενότητες, καθώς κάθε κτίριο, ή ομάδα 
κτιρίων, με διαφορετική διοίκηση έχει τη δική του περίφραξη.  
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Παράκτια ζώνη 

Οι περιφράξεις κατά μήκος της λεωφόρου Ποσειδώνος δεν επιτρέπουν την 
πρόσβαση στην παράκτια ζώνη. Υπάρχουν μόνο σημειακές είσοδοι - προσβάσεις στις 
διαφορετικές ενότητες χρήσεων στο τμήμα της παραλίας μπροστά από το χώρο του 
πρώην αεροδρομίου. Από βορρά προς νότο συναντώνται το εγκατελειμμένο 
νυχτερινό κέντρο Fantasia, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, οι 
εγκαταστάσεις διαφόρων ομοσπονδιών και συλλόγων -κάθε μία με δική της 
περίφραξη μέχρι την ακτή-, νυχτερινά κέντρα και μία πίστα καρτ.  

Στο νότιο τμήμα της παράκτιας ζώνης βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού 
Πόλου Ιστιοπλοΐας. Εκεί οι περιφράξεις φτάνουν μέχρι τη θάλασσα και δεν είναι 
δυνατή η πρόσβαση στο χώρο. 

 
Εικ. 95. Περιφράξεις στο παραλιακό μέτωπο Ελληνικού (2010). Πηγή: Ο.π. 

Εκτός από τις περιμετρικές περιφράξεις, εσωτερικά ο χώρος των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά εμφανίζεται επίσης κατακερματισμένος. Γύρω από 
τις αθλητικές εγκαταστάσεις των διαφορετικών ομοσπονδιών συναντώνται 
περιφράξεις που εμποδίζουν τη χρήση αυτών των χώρων από το κοινό. 

Η ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία είναι δυνατή μόνο στο μικρό τμήμα της 
παραλίας του Δήμου Ελληνικού. Εκεί το 2007 ο Δήμος αφαίρεσε τις περιφράξεις και 
δημιούργησε την ελεύθερη παραλία του Δήμου, με ελεύθερη πρόσβαση, 
εξυπηρετήσεις για άτομα με μειωμένη κινητικότητα και δωρεάν είσοδο. 
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5. Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και Πολεοδομικό Συγκρότημα 
Πρωτεύουσας (ΠΣΠ) 

5.1. Σχέση του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού με τους 
ελεύθερους χώρους και ακτές του ΠΣΠ 

5.1.1. Μητροπολιτικά πάρκα στο ΠΣΠ: υπάρχοντες και εν δυνάμει ελεύθεροι 
χώροι, δημόσιος χαρακτήρας, μέγεθος, προσβασιμότητα και ρόλος 

Βασικό στόχο αυτού του κεφαλαίου αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης του χώρου 
του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης με το ΠΣΠ, όπως και του ρόλου 
που το Μητροπολιτικό Πάρκο καλείται να διαδραματίσει εντός του ΠΣΠ.  

Με βάση στοιχεία από ποικιλία πηγών και αεροφωτογραφίες του 2009 - 2010, 
καταγράφονται οι υφιστάμενοι, οι εν δυνάμει και οι θεσμοθετημένοι αλλά μη 
υλοποιημένοι ελεύθεροι χώροι άνω των 50 στρεμμάτων εντός του ΠΣΠ. 
Περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά τους όπως η κατανομή τους 
στον αστικό ιστό, τα μεγέθη τους, οι διαφοροποιήσεις στο δημόσιο χαρακτήρα τους 
και την προσβασιμότητά τους, και οι μεταβολές θεσμικού πλαισίου και υφιστάμενων 
χρήσεων ιδιαίτερα από το 2004 και εξής. Υπολογίζονται οι δείκτες υπαρχόντων, εν 
δυνάμει και θεσμοθετημένων μη υλοποιημένων ελεύθερων χώρων ανά κάτοικο με 
βάση τα δημογραφικά στοιχεία της ΕΣΥΕ του 2001, με και χωρίς συνυπολογισμό του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού.  

Από την ανάλυση προκύπτει ότι:  

Σήμερα, οι εν δυνάμει ή διεκδικούμενοι ελεύθεροι χώροι αντιστοιχούν στο 
1,56% της έκτασης του ΠΣΠ και η μετατροπή τους σε ελεύθερους χώρους 
θα προσέθετε συνολικά άλλα 2,03 μ2 ελεύθερων χώρων/κάτοικο. Εξ’ αυτών 
των 2,03 μ2 εν δυνάμει ελεύθερων χώρων/κάτοικο, τα 1,98 μ2

 

/κάτοικο 
προκύπτουν από τη μετατροπή του συνόλου του χώρου του πρώην 
αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης σε ελεύθερο χώρο και χώρο 
πρασίνου. Δηλαδή, το σύνολο του χώρου για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού αποτελεί το 97,5% των τελευταίων δυνατοτήτων δημιουργίας 
ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου μητροπολιτικής κλίμακας (δηλ. 
κυρίως χώρων άνω των 50 στρεμμάτων). 

Ορισμοί, παραδοχές, περιορισμοί, μεθοδολογία και πηγές στοιχείων 

Ως ελεύθεροι χώροι ορίζονται οι εκτάσεις χωρίς κτίρια, οι δρόμοι, οι πεζόδρομοι, οι 
πλατείες, οι παιδικές χαρές, οι παραλίες, τα ρέματα μέσα στις πόλεις, οι ανοιχτοί 
αρχαιολογικοί χώροι, τα πάρκα ή άλση, οι κήποι και οι ανοιχτές και χωρίς κτίρια 
αθλητικές εγκαταστάσεις.224 Η πολεοδομική νομοθεσία ορίζει με ακρίβεια τα 
χαρακτηριστικά αυτών των χώρων και τις επιτρεπόμενες σε αυτούς υπαίθριες ή 
στεγασμένες χρήσεις.225

                                                 
 
224 Βλ. σχετικά:  Μπελαβίλας, Ν., & Βαταβάλη, Φ. (2009). Οδηγός για το περιβάλλον: Πράσινο & 
ελεύθεροι χώροι στην πόλη. Αθήνα: WWF Ελλάς.  

 Εξ’ αυτών, πράσινοι χώροι νοούνται όσοι έχουν κύρια 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/Odigos_AstikoPrasino.pdf    
225 Βλ. σχετικά: Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, άρθρο 246, παρ. 1 έως 4. Συμβούλιο της 
Επικρατείας, Απόφαση 3447/2007. Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος για το Περιβάλλον. (2005). 
Κοινόχρηστοι χώροι [Ειδική θεματική ετήσια έκθεση 2005]. Αθήνα: Συνήγορος του Πολίτη. 
http://www.synigoros.gr/perivallon/oikistiko_05.htm   
 

http://www.wwf.gr/images/pdfs/Odigos_AstikoPrasino.pdf�
http://www.synigoros.gr/perivallon/oikistiko_05.htm�
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χρήση το πράσινο, με μεγάλη φυτοκάλυψη στο μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης. 
Δεν νοούνται ως πράσινοι χώροι όσοι χώροι καταλαμβάνονται από γήπεδα ή στάδια, 
οι ελεύθεροι χώροι με σκληρές επιφάνειες χωρίς ή με λίγο πράσινο (πλατείες), οι 
ελεύθεροι χώροι στάθμευσης και οι χώροι οι οποίοι έχουν κύρια χρήση 
εγκατεστημένη σε κτιριακές υποδομές (αναψυχής, εμπορίου, αθλητισμού κ.α.) 
ακόμη και αν πλαισιώνονται από πράσινο.  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία,226 το επιθυμητό μέγεθος ελεύθερων χώρων 
ανά κάτοικο ορίζεται σε 8 μ2

Η ερευνητική ομάδα μετά από προσέγγιση της ελληνικής και διεθνούς εμπειρίας 
υιοθετεί εντέλει την ακόλουθη διατύπωση: μητροπολιτικής σημασίας υποδομές 
και χώροι νοούνται «εκείνοι που το μέγεθος και η εμβέλειά τους ξεπερνά το 
τοπικό επίπεδο - είτε αυτό νοείται σαν μια γειτονιά, μια πολεοδομική 
ενότητα ή ένας δήμος - και εκτείνεται αν όχι σε όλο, πάντως σε σημαντικό 
τμήμα του όλου Πολεοδομικού Συγκροτήματος».

 ανά κάτοικο. Είναι επίσης επιθυμητό οι ελεύθεροι χώροι 
να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο στον αστικό ιστό, σε νησίδες πρασίνου, πλατείες, 
παιδικές χαρές, πάρκα και πάρκα πόλης, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμοι από το 
σύνολο των κατοίκων της πόλης. Όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 2.8.1. και στον 
Πίνακα 19, η έννοια του μητροπολιτικού ή/και του περιφερειακού πάρκου, το 
οποίο υφίσταται στη διεθνή νομοθεσία, δεν υφίσταται στην ελληνική νομοθεσία. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το ανώτερο μέγεθος το οποίο προβλέπεται στην ελληνική 
νομοθεσία είναι το πάρκο πόλης, στο οποίο ανήκουν όλοι οι χώροι με μέγεθος 
μεγαλύτερο των 15 στρεμμάτων. Η επιλογή αυτή κατηγοριοποιεί ενιαία εξαιρετικά 
ανόμοιους μεταξύ τους χώρους, ως προς τα πολεοδομικά, ποιοτικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά τους.  

227

Όσον αφορά τον ορισμό της μητροπολιτικής περιοχής, ο όρος Πολεοδομικό 
Συγκρότημα της Πρωτεύουσας ή μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας επιλέγεται και 
χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια και το εύρος που ορίζεται από την ΕΣΥΕ (2001) 
και την καθιερωμένη πολεοδομική πρακτική και εκτείνεται στα όρια των 48 δήμων 
του Λεκανοπεδίου. Είναι βέβαια δεδομένο, λόγω της αστικοποίησης και της αστικής 
διάχυσης στην Αττική, ότι σύντομα η έννοια της μητροπολιτικής περιοχής και οι 
σχετικές ποσοτικές μελέτες θα πρέπει διευρυνθούν περιλαμβάνοντας το Θριάσιο και 
τα Μεσόγεια. Ωστόσο αυτή η λογική και επιστημονικά ορθή παραδοχή δεν μπορεί να 
υιοθετηθεί στα πλαίσια της παρούσας μελέτης και επομένως σε αυτή τη φάση 
επελέγη η αναφορά στα δεδομένα της καθιερωμένης γεωγραφικής οριοθέτησης του 
ΠΣΠ το 2001.

  

228

                                                                                                                                               
 
Μέλισσας, Δ. Κ. (2010). Οι χρήσεις γης, το γενικό πολεοδομικό σχέδιο & η ζώνη οικιστικού ελέγχου: 
Παράρτημα με σχετικές αποφάσεις ΣτΕ και διοικητικών εφετείων, ΝΣΚ, ΟΡΣΑ και ΟΡΣΘ, πορίσματα 
Συνηγόρου του Πολίτη, εγκυκλίους ΥΠΕΧΩΔΕ. Αθήνα: Σάκκουλας. 

 

226 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (2004). Έγκριση πολεοδομικών 
σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των 
γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και 
των πολεοδομικών μελετών [Υπουργική Απόφαση αρ. πρωτ. 10788 (ΦΕΚ Δ́  285/05.03 .2004)]. Αθήνα: 
ΥΠΕΧΩΔΕ. 
227 Αγγελίδης, Γ., Διαβολίτση, Κ., Μπίλλιας, Π., Παππάς, Θ., & Τσακούμης, Γ. (2006, Δεκέμβριος). Έκθεση 
για την αξιοποίηση ελεύθερων χώρων του Π.Σ.Θ. - Μετεγκατάσταση ΔΕΘ [Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. απόφαση Α52α/Σ5/03.02.09 της Διοικούσας Επιτροπής]. 
Θεσσαλονίκη: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας. 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM/oe_metegatastash_de8.pdf    
228 Για μια ανάλυση και κριτική των διαφόρων ορισμών της μητροπολιτικής περιοχής και της περιφέρειας, 
όπως και για τις μεταβαλλόμενες διαδικασίες περιφερειακής αστικοποίησης σήμερα, βλ. Soja, E . W . 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_TEETKM/oe_metegatastash_de8.pdf�
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Στην καταγραφή των χώρων μητροπολιτικής σημασίας που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια της παρούσας έρευνας επελέγη να αξιολογηθούν χώροι με ελάχιστο μέγεθος 
εκείνο των 50 στρεμμάτων.229

Επιπρόσθετα, για την εκτίμηση της μητροπολιτικής σημασίας σε χώρους κυρίως στα 
όριο των 50 στρεμμάτων ή μικρότερους, εφαρμόστηκαν οι εξής πέντε κατηγορίες 
κριτηρίων:  

 Για τον προσδιορισμό αυτού του κάτω ορίου, 
ελέγχθηκαν όλοι οι χώροι του Λεκανοπεδίου, οι οποίοι αντιληπτικά και λειτουργικά 
απευθύνονται σε πληθυσμό ευρύτερο του Δήμου στον οποίο ανήκουν και των 
όμορών του με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί σε χώρους 
κλίμακας αντίστοιχης με το άλσος της Νέας Σμύρνης, το άλσος Περιστερίου, το υπό 
απαλλοτρίωση πάρκο των οικοπέδων ΧΡΩΠΕΙ στον Πειραιά και το πάρκο Ενόπλων 
Δυνάμεων στον Ταύρο.  

- ύπαρξη ή έλλειψη χρήσεων και συχνότητα εφήμερων δραστηριοτήτων 
υπερτοπικού χαρακτήρα συμβατών με τη χρήση του ελεύθερου χώρου, 

- ακτίνα επιρροής με βάση την προσβασιμότητα, το πλήθος και την ποικιλία 
κοινωνικών ομάδων χρηστών, τα δημογραφικά και γεωγραφικά δεδομένα της 
ευρύτερης περιοχής και τη συχνότητα επισκέψεων,  

- ένταξη χώρων σε υφιστάμενα και εν δυνάμει δίκτυα ελεύθερων χώρων,  

- ιδιαίτερη αρχαιολογική, ιστορική ή αρχιτεκτονική σημασία, και  

- συγκριτική ύπαρξη ή έλλειψη άλλων ανάλογων μεγαλύτερων χώρων εντός του 
δήμου και των όμορων δήμων.  

Όπου δεν υπήρχαν στοιχεία από το Αρχείο του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος 
ΕΜΠ, την καταγραφή Αττικό Πράσινο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-
Πειραιώς ή το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων, συνυπολογίστηκαν οι παραπάνω 
παράμετροι εμπειρικά και κατά περίπτωση.  

 

Ανάλυση 

Στο ΠΣΠ οι υλοποιημένοι ελεύθεροι χώροι εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο κέντρο 
της Αθήνας, με το δίκτυο των ιστορικών λόφων και χώρων, όπως αυτό προέκυψε 
από το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ενοποίησης Αρχαιολογικών χώρων Αθήνας 
(ΕΑΧΑ). 

                                                                                                                                               
 
(2008). Regional Planning and development theories. In N. Thrift & R. Kitchin (Eds.), The International 
Encyclopedia of Human Geography. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier. Για την επιλογή διοικητικών 
και καθιερωμένων ορίων στην περίπτωση στατιστικών αναλύσεων και τους σχετικούς περιορισμούς της 
οριοθέτησης και των μεθόδων ανάλογα με τα ερωτήματα που τίθενται, ο Scott (2009) αναφέρει: «Note 
that I refrain in this discussion from any engagement with one of the more common but surely one of 
the least interesting problems posed in the quest for a definition of the urban, namely, how and where 
should the boundaries of the ci ty be drawn?  In functional terms, the city’s gravitational f ield extends 
asymptotically outward across the whole of geographic space, which suggests, in fact, that our definition 
is really a subset of a wider set of issues concerning society and space at large, and therefore must 
ultimately be generalizable to include inter-city relations as well. In other words, questions about urban 
space are in the end subsidiary elements of an overall spatial problematic. In view of this observation, 
the b est course of  a ction to f ollow wh en practical d elimitation o f a n u rban a rea i s r equired (e.g. fo r 
statistical purposes) is no doubt simply to follow established practice, which is to ignore the pseudo-
problem of the “real” boundaries of the city, and to settle for some convenient administrative or 
governmental unit» (p. 23). Scott, A. J. (2009). Social economy of the metropolis: Cognitive-cultural 
capitalism and the global resurgence of cities. New York, NY: Oxford University Press. 
229 Χάρτης: Ελεύθεροι χώροι ΠΣΠ – αστικό πράσινο μητροπολιτικής σημασίας. Αρ. 10. 
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Στους βόρειους Δήμους εντοπίζονται χώροι όπως το άλσος Συγγρού, το άλσος Νέας 
Φιλαδέλφειας και οι ελεύθεροι πράσινοι χώροι στη Λυκόβρυση και την Πεύκη. Στα 
δυτικά, εντοπίζεται το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης», το οποίο δημιουργήθηκε σε έκταση 980 στρεμμάτων στον «Πύργο 
Βασιλίσσης». 

Η μεγαλύτερη έλλειψη σε μεγάλους πράσινους χώρους παρατηρείται στις δύο ζώνες 
της Αθήνας οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και εντός 
των οποίων δεν υπήρχαν μεγάλα στρατόπεδα ή ενιαίες κρατικές εκτάσεις. Ως επί το 
πλείστον, στα σχέδια πόλης των ετών 1950-1980 με τα οποία εντάχθηκαν οι 
ανατολικές πλαγιές των ορεινών όγκων του Αιγάλεω, του Ποικίλου Όρους 
(Κερατσίνι, Κορυδαλλός, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι, Περιστέρι) και οι 
νοτιοανατολικές πλαγιές του Υμηττού (Υμηττός, Δάφνη, Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, 
Γλυφάδα, Βούλα) δεν υπήρξε ουδεμία επαρκής πρόβλεψη για πάρκα ή ελεύθερους 
χώρους εν γένει, πέραν των κεντρικών πλατειών των νέων συνοικιών.  

Μετά το 1982, οι ΟΤΑ των δυτικών κυρίως δήμων διεκδίκησαν και εξασφάλισαν με 
θεσμοθέτηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ χώρους πρασίνου σε λίγες περιπτώσεις, δεσμεύοντας 
πρώην βιομηχανικές εκτάσεις (πυριτιδοποιείο Αιγάλεω, λιγνιτωρυχεία Περιστερίου, 
λατομεία Νίκαιας-Κερατσινίου, χρωματουργεία και κεραμοποιεία Πειραιά).  

Συνολικά, οι υλοποιημένοι καταγεγραμμένοι ελεύθεροι χώροι αντιστοιχούν 
σήμερα στο 2,95% της έκτασης του ΠΣΠ και αποδίδουν περίπου 3,84 μ2 ελεύθερων 
χώρων/κάτοικο (Πίνακας 24). Να σημειωθεί ότι, στο σύνολό τους, οι χώροι δεν 
είναι ταυτόχρονα και χώροι αστικού πρασίνου καθώς στις περισσότερες 
περιπτώσεις δεν διαθέτουν επαρκή φυτοκάλυψη. Ποσοστά που κυμαίνονται από 1/5 
έως 1/3 των εκτάσεών τους καλύπτονται από δόμηση και σκληρές επιφάνειες. Με τη 
συστηματική καταγραφή αυτής της κατάστασης εκτιμάται ότι θα προκύψει ένα 
μέγεθος της τάξης των 2-2,5 μ2

Εκτός από αυτούς τους θεσμοθετημένους και υλοποιημένους ελεύθερους χώρους, 
μεγάλη έκταση αντιστοιχεί σε χώρους που έχουν θεσμοθετηθεί κυρίως από το ΡΣΑ 
αλλά και αργότερα, ως ελεύθεροι χώροι, αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί. Οι χώροι αυτοί 
χαρακτηρίζονται ως θεσμοθετημένοι μη υλοποιημένοι χώροι. Πλέον, οι 
δυνατότητες δημιουργίας ελεύθερων χώρων μητροπολιτικής σημασίας σε αυτές τις 
εκτάσεις είναι πολύ περιορισμένες για δύο κυρίως λόγους. Αφενός μεν λόγω της 
αποσπασματικής εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία ελεύθερων 
χώρων. Και αφετέρου λόγω κατ’ εξαίρεσην τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου 
για την υλοποίηση κατά κύριο λόγο μεγάλων έργων. Πολλοί από τους 
θεσμοθετημένους από το ΡΣΑ ελεύθερους χώρους βρίσκονται σε μία κατάσταση 
πλέον μη αναστρέψιμη, λόγω της δόμησης ή/και της κατάτμησης τους. 

 αστικού πρασίνου/κάτοικο, με διαφοροποιήσεις 
ανάλογα με το ποσοστό και το είδος φυτοκάλυψης που απαιτείται για το 
χαρακτηρισμό του χώρου. 

Αξίζει να τονισθεί ότι το συνολικό ποσοστό των θεσμοθετημένων και μη 
υλοποιημένων χώρων του ΡΣΑ αντιστοιχούν στο 4,81% της έκτασης του 
ΠΣΠ. Αν είχαν υλοποιηθεί, θα είχαν αποδώσει επιπλέον περίπου 5 μ2

Ο Ελαιώνας είναι το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα χαμένης ευκαιρίας. Η έκταση 
των 8.300 στρεμμάτων προσφερόταν για την «ανάσα της Αθήνας», με μεικτές 
χρήσεις πρασίνου και βιοτεχνικού-βιομηχανικού πάρκου. Το μόνο μεγάλο έργο, 

 
ελεύθερων χώρων/κάτοικο.  
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όμως, που δρομολογήθηκε από το 1991 μέχρι σήμερα, είναι η κατασκευή του 
αθλητικού-εμπορικού κέντρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.  

Αντίστοιχα, το 1996 - 1998 σχεδιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί-Ιλισός από 
το ΕΜΠ με εντολή του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σε αυτό προβλεπόταν η δημιουργία μίας ζώνης 
μεικτών λειτουργιών με πράσινο 4.500 στρεμμάτων και η οριοθέτηση ενός πυρήνα 
950 στρεμμάτων αμιγώς υψηλού πρασίνου (Εικ. 96). Δώδεκα χρόνια μετά δεν έχει 
γίνει κανένα βήμα για την υλοποίηση του. Το εμπόδιο δεν ήταν το κόστος 
κατασκευής, καθώς ο χώρος διέθετε ήδη πλούσιο υψηλό πράσινο, αλλά η άρνηση 
των εμπλεκομένων υπουργείων να ανοίξουν το πάρκο σε δημόσια χρήση. Αντίθετα, 
ο χώρος συνεχίζει ακόμη και σήμερα να τεμαχίζεται και να δομείται, καθώς 
ολυμπιακές εγκαταστάσεις, υπουργικά κτίρια και νοσοκομειακές επεκτάσεις 
κατασκευάζονται στον ελεύθερο χώρο.  

Ουσιαστικά το μοναδικό πάρκο στο οποίο τηρήθηκαν οι στόχοι και κατασκευάστηκε 
χωρίς απώλειες είναι το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης 
Τρίτσης» στη βορειοδυτική Αθήνα (Εικ. 97). Και αυτό όμως, παρότι συγκροτεί μία 
μοναδική, ποιοτική και μεγάλη ενότητα υψηλού αστικού πρασίνου με πλούσια 
ορνιθοπανίδα, λίμνες κ.α. υποφέρει από υποχρηματοδότηση.  

Μια τυπική περίπτωση θεσμοθετημένων μη υλοποιημένων χώρων είναι το 
σύνολο των χώρων που με τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004 και τις 
ολυμπιακές και μεταολυμπιακές διατάξεις (Ν. 3207/2003, ΦΕΚ Α’ 
302/24.12.2003, και Ν. 3342/2005, ΦΕΚ Α’ 131/06.06.2005) δεσμεύτηκαν 
για άλλες χρήσεις, μόνιμου χαρακτήρα. Οι χώροι αυτοί αντιστοιχούν στο 
0,95% της έκτασης του ΠΣΠ, και θα είχαν αποδώσει 1,23 μ2 ελεύθερων 
χώρων/κάτοικο.  

 
Εικ. 96. Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί – Ιλισός. Σχέδιο Γενικής Διάταξης. Πηγή: Πολύζος, Γ., κ.α. (2002). 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί – Ιλισός [Συνοπτική παρουσίαση]. Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ 
& ΟΡΣΑ. http://courses.arch.ntua.gr/goudi.html 
 
Για παράδειγμα, το Πολιτιστικό Πάρκο Τέχνης και Άθλησης, το οποίο σχεδιάστηκε 
από το ΥΠΕΧΩΔΕ την περίοδο 1992 - 1994 στο Σελεπίτσαρι της Νίκαιας σε έκταση 
450 στρεμμάτων, δεν υλοποιήθηκε, καθώς η κεντρική ζώνη του χώρου δεσμεύτηκε 

http://courses.arch.ntua.gr/goudi.html�
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για την κατασκευή του μεγάλου ολυμπιακού συγκροτήματος της άρσης βαρών και οι 
αδόμητες εκτάσεις δεν απέκτησαν ποτέ επαρκή φύτευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 97. Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης  Αντώνης Τρίτσης. Σχέδιο Γενικής Διάταξης.  
Πηγή: Ορνιθολογική Εταιρεία. (2010). Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης “Αντώνης Τρίτσης”. 
Σχέδιο γενικής διάταξης. Αθήνα: Ορνιθολογική Εταιρεία.  
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1338&aID=362  

Ακόμη, στα Τουρκοβούνια και το Γαλάτσι, η ιδέα ενός πάρκου 350 στρεμμάτων, 
ανατράπηκε με την κατασκευή συγκροτήματος ολυμπιακών εγκαταστάσεων, οι 
οποίες μετασχηματίζονται σήμερα σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. 

Επίσης, στο Φαληρικό Όρμο, η έκταση των 1.000 στρεμμάτων της ακτής δεσμεύτηκε 
αρχικά για λυόμενες ολυμπιακές εγκαταστάσεις που στην πορεία εξελίχθηκαν σε 
μόνιμα κτίρια. Στον Ιππόδρομο αναμένεται να προστεθούν τα κτίρια της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, ενώ δίπλα από το Ολυμπιακό 
Κέντρο του Δέλτα Συγγρού, μεταξύ των αθλητικών εγκαταστάσεων και των 
ολυμπιακών κτιρίων, χωροθετήθηκε ένα μεγάλο κέντρο εμπορίου και 
πολυκινηματογράφων. Το Οικολογικό Πάρκο μεταξύ των εκβολών του Ιλισού και 
του Κηφισού επρόκειτο να δημιουργηθεί το 2003 - 2004 αλλά δεν έχει υλοποιηθεί 
ακόμη.  Επομένως, οι θεσμοθετημένοι αλλά μη υλοποιημένοι ελεύθεροι χώροι έχουν 
υποστεί, στην πλειοψηφία τους, μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις που αποκλείουν την 
μετατροπή τους σε ελεύθερους χώρους στο εγγύς μέλλον.  

Με βάση τα παραπάνω και την εμπειρία της τελευταίας εικοσαετίας, 
προκύπτει ότι: 

1. Η εφαρμογή του ΡΣΑ θα είχε διαμορφώσει μία Αθήνα με 
ικανοποιητικά ποσοστά πρασίνου τα οποία θα άγγιζαν το επιθυμητό 
μέγεθος ελεύθερων χώρων σε 8 μ2 ανά κάτοικο.230

2. Οι ολυμπιακοί αγώνες και ο καθορισμός των μεταολυμπιακών 
χρήσεων εξάντλησαν πολύτιμα αποθέματα ελεύθερων χώρων.  

 

3. Η κατάσταση παραμένει επιδεινώνεται από το 1985 ενώ ο πληθυσμός 
της πόλης και η έκτασή της έχει αυξηθεί και ενώ και το συνολικό 
περιβαλλοντικό πρόβλημα της Αττικής έχει επιδεινωθεί (κλιματική 
αλλαγή, πυρκαγιές 2007, πολλαπλασιασμός στόλου ΙΧ κ.α.). 

                                                 
 
230 Το ποσοστό που η ελληνική νομοθεσία κρίνει ως επιθυμητό περιλαμβάνει ποικιλία τυπολογιών και 
μεγεθών ελεύθερων χώρων, όπως μικρότερους χώρους, πλατείες και νησίδες πρασίνου. 

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1338&aID=362�
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Ελεύθεροι χώροι μητροπολιτικής σημασίας εντός του ΠΣΠ 

  

μ2/κάτοικο 

Υπάρχοντες ελεύθεροι χώροι 3,84 

1/5-1/3 τους δόμηση & σκληρές επιφάνειες - υπόλοιπο με 
χαμηλά ποσοστά φυτοκάλυψης  
Συνιστούν ελεύθερους χώρους, όχι ταυτόχρονα και χώρους 
αστικού πρασίνου  
Αφαιρουμένων των δομημένων, σκληρών και χέρσων 
επιφανειών το πράσινο βρίσκεται στο μέγεθος των 2 - 2,5 
m2

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας (ΡΣΑ) 1985: Η εφαρμογή του θα 
είχε αποδώσει επιπλέον περίπου 5 μ

/κάτοικο, όπου βρισκόταν και πριν από 25 χρόνια 

2

 
/κάτοικο  

 

Χώροι ολυμπιακών αγώνων & μεταολυμπιακών χρήσεων 1,23 

Εξάντληση αποθεμάτων ελεύθερων χώρων με δέσμευση για 
άλλες χρήσεις μόνιμου χαρακτήρα 

 

  

Διεκδικούμενοι χώροι 2,03 

Τελευταία δυνατότητα δημιουργίας νέων ελεύθερων χώρων 
μητροπολιτικής εμβέλειας εντός του ΠΣΠ 

 

  

      - Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού  

Ο μοναδικός διεκδικούμενος χώρος σε κλίμακα 
Λεκανοπεδίου που μπορεί να διορθώσει εν μέρει την 
απώλεια ελεύθερων χώρων & αστικού-περιαστικού 
πρασίνου από το 1985 (ΡΣΑ) αλλά κυρίως από το  
2004 και εξής 

1,98 (σύνολο πάρκου) 

1,67 (αεροδρόμιο) 

 
Πίνακας 24. Υλοποιημένοι, μη υλοποιημένοι και εν δυνάμει ελεύθεροι χώροι στο ΠΣΠ.  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). Βλ. και Χάρτη 10.  

Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένα εξαιρετικά περιορισμένο απόθεμα εκτάσεων που 
αποτελούν εν δυνάμει ελεύθερους χώρους. Πρόκειται κυρίως για εκτάσεις στις 
οποίες καταργήθηκε η κυρίαρχη μακροχρόνια χρήση τους και των οποίων ο 
μελλοντικός ρόλος παραμένει υπό διαπραγμάτευση (κυρίως brownfields). Μάλιστα, η 
πλειοψηφία των χώρων αυτών συγκεντρώνει σειρά διεκδικήσεων από κινήσεις 
πολιτών για τη μετατροπή τους σε ελεύθερους δημόσιους χώρους πρασίνου, όπως 
και ποικιλία σεναρίων ανάπλασης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Σήμερα, οι εν δυνάμει ή διεκδικούμενοι ελεύθεροι χώροι αντιστοιχούν στο 
1,56% της έκτασης του ΠΣΠ και η μετατροπή τους σε ελεύθερους χώρους 
θα προσέθετε συνολικά άλλα 2,03 μ2 ελεύθερων χώρων/κάτοικο. Εξ’ αυτών 
των 2,03 μ2 εν δυνάμει ελεύθερων χώρων/κάτοικο, τα 1,98 μ2

 

/κάτοικο 
προκύπτουν από τη μετατροπή του συνόλου του χώρου του πρώην 
αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης σε ελεύθερο χώρο και χώρο 
πρασίνου. Δηλαδή, το σύνολο του χώρου για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού αποτελεί το 97,5% των τελευταίων δυνατοτήτων δημιουργίας 
ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου μητροπολιτικής κλίμακας (δηλ. 
κυρίως χώρων άνω των 50 στρεμμάτων). 
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Συμπεράσματα 

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, οι εν δυνάμει ελεύθεροι χώροι, αν και ελάχιστοι, 
είναι εξαιρετικά σημαντικοί για το σύνολο του ΠΣΠ, καθώς συνιστούν την τελευταία 
δυνατότητα δημιουργίας νέων ελεύθερων χώρων μητροπολιτικής εμβέλειας εντός 
του ΠΣΠ.  

Όσον αφορά την έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, η υλοποίηση τους 
θα ωφελήσει το σύνολο των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, είτε πρόκειται για τους 
κατοίκους περιοχών με χαμηλά ποσοστά αστικού πρασίνου και ελεύθερων χώρων 
τοπικής κλίμακας, είτε για τους κατοίκους περιοχών με συγκριτικά υψηλότερα 
ποσοστά (που στην πλειοψηφία τους βέβαια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά με βάση 
τις διεθνείς προδιαγραφές).  

Λόγω του αβάσιμου πολεοδομικά και θεσμικά ακόμα διλήμματος επιλογής είτε 
τοπικών είτε μητροπολιτικών έργων πρασίνου που επανέρχεται στο δημόσιο διάλογο 
κατά καιρούς και δη κάθε φορά που η δημόσια ακίνητη περιουσία κάθε κλίμακας 
εξετάζεται προς εμπορική εκμετάλλευση και ιδιωτικοποίηση, αξίζει να τονιστεί ξανά 
ότι:  

Η πρόσβαση όλων των κατοίκων σε δημόσιους ελεύθερους χώρους και 
χώρους πρασίνου μητροπολιτικής κλίμακας διευρύνει τις ελάχιστες σήμερα 
επιλογές όλων των κατοίκων που στερούνται Μητροπολιτικών Πάρκων, και 
δη των κατοίκων που στερούνται σε μεγαλύτερο βαθμό και αστικό πράσινο-
ελεύθερους χώρους τοπικής κλίμακας. Επομένως αμβλύνει τις 
περιβαλλοντικές ανισότητες και μεταξύ της Αθήνας και άλλων πόλεων της 
Ευρώπης και των ΗΠΑ, και μεταξύ των περιοχών εντός του Λεκανοπεδίου.  

Δηλαδή, μετά τις δεκαετίες συστηματικής υποβάθμισης του Λεκανοπεδίου 
σε κάθε κλίμακα, η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Μητροπολιτικών 
Πάρκων δε δρα ανταγωνιστικά προς την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης 
έργων πρασίνου τοπικής κλίμακας, αλλά συμπληρωματικά. Επιπλέον, οι 
αναγκαίες παρεμβάσεις για την αποκατάσταση και ενίσχυση του αστικού και 
περιαστικού πρασίνου κάθε κλίμακας δρουν συμπληρωματικά προς την ανάγκη 
μεγάλης κλίμακας, συγκροτημένων παρεμβάσεων σε περισσότερους τομείς 
περιβαλλοντικής αναβάθμισης και άλλων υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα. Δε 
χρήζει επιπλέον επιστημονικής τεκμηρίωσης, στην Ελλάδα και διεθνώς, ότι η 
ρύπανση και η περιβαλλοντική υποβάθμιση σήμερα δεν περιορίζονται από διοικητικά 
όρια, συγκεκριμένες κλίμακες παρέμβασης, ή διαχωρισμούς θεματικών τομέων, 
πολιτικών/διοικητικών αρμοδιοτήτων και επιστημονικών πεδίων.  

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το αστικό και περιαστικό πράσινο μέχρι σήμερα, 
είναι η κατάληψη, ιδιωτικοποίηση ή καταστροφή των υλοποιημένων, 
θεσμοθετημένων και εν δυνάμει ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου 
κάθε κλίμακας από άλλες χρήσεις που δρα ανταγωνιστικά και προς την 
προστασία και ενίσχυση των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου 
τοπικής κλίμακας. Και γενικότερα, δρα ανταγωνιστικά, αφενός μεν προς την 
αναβάθμιση του Λεκανοπεδίου συνολικά με βάση τα δεδομένα της διεθνούς 
εμπειρίας, και αφετέρου προς την άμβλυνση των ανισοτήτων που 
παρουσιάζει το Λεκανοπέδιο εσωτερικά και πλήττουν συστηματικά ιδιαίτερα 
πυκνοδομημένες περιοχές του. 
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Έτσι, τα διλήμματα δεν είναι ή τοπική ή μητροπολιτική παρέμβαση, γιατί είναι 
απαραίτητες οι παρεμβάσεις κάθε κλίμακας. Δεν είναι εδώ ή εκεί, γιατί είναι 
απαραίτητες οι παρεμβάσεις και εδώ και εκεί και όπου αλλού είναι δυνατό. Δεν είναι 
ή αστικό και περιαστικό πράσινο ή μείωση των εκπομπών ρύπων με ΜΣΤ, γιατί είναι 
απαραίτητες οι παρεμβάσεις σε κάθε τομέα. Δηλαδή, το ουσιαστικό και δύσκολο 
ερώτημα σήμερα είναι αν το απαραίτητο πλέον σενάριο ταυτόχρονης και επιτυχούς 
εφαρμογής όλων των σχετικών δράσεων στο μέγιστο δυνατό βαθμό, θα είναι αρκετό 
για να αντιστρέψει την υποβάθμιση του αστικού χώρου και του φυσικού 
περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών.  

Έτσι, το γεγονός ότι ακόμα και η μετατροπή όλων των διεκδικούμενων ή εν δυνάμει 
χώρων σε ελεύθερους χώρους δε θα ήταν αρκετή για να αντιστρέψει σημαντικά τη 
διαρκώς φθίνουσα αναλογία ελεύθερων χώρων ανά κάτοικο στο ΠΣΠ καθιστά ακόμα 
πιο επιτακτική την ανάγκη μετατροπής όλων αυτών των χώρων σε ελεύθερους 
δημόσιους χώρους πρασίνου μητροπολιτικής εμβέλειας. Αποτελώντας το 97,5% των 
τελευταίων εν δυνάμει χώρων πρασίνου, και λόγω της έλλειψης εναλλακτικών 
λύσεων στην κλίμακά του, το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού είναι σήμερα ο 
μοναδικός χώρος στην κλίμακα του Λεκανοπεδίου με τη χρήση του οποίου ως 
πρασίνου μπορεί να «διορθωθεί» εν μέρει η απώλεια των ελεύθερων χώρων και των 
αστικών ή περιαστικών χώρων πρασίνου που υπέστη η πρωτεύουσα από το 1985, 
αλλά κυρίως από το 2004 μέχρι σήμερα.  

   

5.1.2. Παράκτια ζώνη του ΠΣΠ: ανοικτές και κλειστές ακτές, 
προσβασιμότητα, σχέση υπάρχουσας κατάστασης με ΡΣΑ 1988 και ΠΔ 
Ακτών 2004 

Κεντρικό ζητούμενο στο παρόν κεφάλαιο αποτέλεσε η εκτίμηση της συμβολής του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού στην αποκατάσταση της ελεύθερης πρόσβασης 
στην ακτή του Σαρωνικού και στην επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα, με 
βάση επικαιροποιημένα και πραγματικά δεδομένα.  

Στα πλαίσια της έρευνας κατεγράφη το σύνολο του αστικού παράκτιου μετώπου του 
Σαρωνικού από το Πέραμα μέχρι την Αγία Μαρίνα ως προς τις υφιστάμενες χρήσεις 
γης (2010), και αποτυπώθηκε παράλληλα το πιο πρόσφατο ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(ΠΔ Ακτών 2004) παρά τις όποιες ελλείψεις του, ώστε να αποτιμηθεί η έκταση της 
διάστασης θεσμικού πλαισίου (de jure) και πραγματικότητας (de facto) στην 
παράκτια ζώνη σήμερα. Η σημασία της υλοποίησης των εν δυνάμει ελεύθερων 
χώρων μητροπολιτικής σημασίας, είναι εμφανής και από αυτήν την καταγραφή. 

Αναλυτικά, η έρευνα είχε ως στόχους: 

α. την αξιολόγηση της σχέσης του χώρου του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας 
ζώνης του Αγίου Κοσμά με την παράκτια ζώνη του Σαρωνικού και το ΠΣΠ, και  

β. τη διερεύνηση των λόγων για τους οποίους και του βαθμού στον οποίο η 
υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού σε συνδυασμό με το άνοιγμα 
του θαλάσσιου μετώπου του Αγίου Κοσμά ως ενιαίου χώρου αποτελεί παρέμβαση 
ιδιαίτερης μητροπολιτικής σημασίας.231

Η μελέτη ξεκίνησε από τρεις εμπειρικές διαπιστώσεις ή υποθέσεις εργασίας.  

  

                                                 
 
231 Χάρτης: Ακτή Σαρωνικού – Χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη. Αρ. 11. 
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Πρώτον, τη διαπίστωση ότι οι αποκλεισμοί του παράκτιου μετώπου του Αγίου Κοσμά 
φαίνεται να συναντώνται συστηματικά και με αυξανόμενη ένταση και πυκνότητα 
κατά μήκος της παράκτιου ζώνης του Σαρωνικού.  

Δεύτερον, τη διαπίστωση ότι αυτοί οι αποκλεισμοί συντηρούνται σε μεγάλο βαθμό 
από υφιστάμενες χρήσεις γης πολλές φορές σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο ή/και 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς που παραμένει κατά το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης 
δημόσιο (περίπου τα 2/3 της έκτασης με βάση στοιχεία του 2000).232

Τρίτον, τη διαπίστωση ότι η δημιουργία ενιαίου Μητροπολιτικού Πάρκου στο χώρο 
του αεροδρομίου και του Αγίου Κοσμά ενδεχομένως αποτελεί την τελευταία 
δυνατότητα παρέμβασης μεγάλης κλίμακας για την ενίσχυση και των ελεύθερων 
χώρων του ΠΣΠ και του δημόσιου χαρακτήρα των ακτών με βάση τα σημερινά 
δεδομένα.   

  

Από την ανάλυση προκύπτει ότι:  

Παρά το πλούσιο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της παράκτιας ζώνης του 
Σαρωνικού και την ενίσχυση του ανοιχτού δημόσιου χαρακτήρα του, κυρίως από το 
ισχύον ΡΣΑ και το ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004),233

Οι δυνατότητες σήμερα των παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας που 
απαιτούνται για να αναστρέψουν ακόμα και μερικώς την συστηματική τάση 
αυξανόμενου αποκλεισμού του θαλασσίου μετώπου, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη δημιουργίας παράκτιων ελεύθερων χώρων για το ΠΣΠ, περιορίζονται 
σήμερα στο Ελληνικό - Άγιο Κοσμά, στη Δραπετσώνα και εν μέρει στον 
Φαληρικό Όρμο. Από αυτούς τους χώρους, το Μητροπολιτικό Πάρκο του 
Ελληνικού είναι πλέον ο μοναδικός διεκδικούμενος χώρος εντός ΠΣΠ σε 

 όπως και από τα 
αποτελέσματα μιας σειρά υψηλής ποιότητας μελετών την τελευταία 15ετία, οι 
υφιστάμενες χρήσεις γης, με περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων, μειώνουν 
την προσπελασιμότητα της παράκτιας ζώνης από το ΠΣΠ, όπως και τη 
σύνδεση μεταξύ τμημάτων της σε διάφορες κλίμακες. Συχνά δε αποκλείουν 
πλήρως την ελεύθερη πρόσβαση και ως εκ τούτου αναιρούν το δημόσιο 
χαρακτήρα σε εκτεταμένα τμήματά της. Επομένως, οι υφιστάμενες χρήσεις 
γης συνολικά βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
και αναιρούν σε μεγάλο βαθμό τη σύνδεση της Αθήνας με τη θάλασσα 
(Πίνακας 25 & Χάρτης 11). 

                                                 
 
232 Είναι χαρακτηριστικό ότι προ των ολυμπιακών αγώνων (Καρύδη, 2000) μόνο το 1/3 της έκτασης της 
παράκτιας ζώνης από το Πέραμα ως τη Λομβάρδα ήταν ιδιωτικό, εκκλησιαστική περιουσία, η 
παραχωρημένο σε ιδιώτες. Συγκεκριμένα, το 14,5% ήταν καταγεγραμμένο ως ιδιωτικό ή παραχωρημένο 
σε ιδιώτες, το 16,7% της έκτασης  ανήκε στην εκκλησία (διακατεχόμενα και ιδιόκτητα) και το 1,5% ήταν 
παραχωρημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) σε εταιρείες αξιοποίησης. Τα υπόλοιπα 2/3 
ή το 67,3% του μετώπου ανήκε σε φορείς του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα—στον 
ΟΛΠ, τον ΕΟΤ, την ΚΕΔ, τους ΟΤΑ (παραχωρήσεις), ή σε μικρότερο βαθμό αποτελούταν από λοιπές 
δημόσιες ιδιοκτησίες (π.χ. ΚΥΔ, στρατός, Δασαρχείο). Περιγραφή ποσοστών από χάρτη, σελ. 272. Πηγή 
χάρτη: Αυγεροπούλου – Καρύδη, Α. (2003). Η αστική παραλία στο Σαρωνικό – Τι κληροδοτεί το σήμερα 
για το μέλλον. Τσέτσης Στ. Χρ. σε συνεργασία με Β. Χρ. Τσέτση- Schlyter (επιμ.), Ένα μέλλον για την 
Αθήνα: Σε αναζήτηση πολιτικών αστικής επανοργάνωσης του πολεοδομικού  συγκροτήματος της 
πρωτεύουσας (σελ. 263-273). Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.  
Πηγή στοιχείων μελέτης: Karidis, A. (2000). Comparative analysis for integrated coastal zone 
management - case study: The Athenian coast [Part A: General territorial context]. Athens, Greece: EU 
Terra No. 55, PΟSIDONIA. 
233 ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004), Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας. Αθήνα: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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κλίμακα Λεκανοπεδίου που μπορεί να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση 
στην ακτογραμμή κατά μήκος τουλάχιστον 3,5 χλμ. 

Ορισμοί, παραδοχές, περιορισμοί, μεθοδολογία και πηγές στοιχείων 

Ως παράκτια ζώνη του ΠΣΠ ή του Σαρωνικού ορίζεται η ζώνη από το πορθμείο 
Περάματος-Σαλαμίνας μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (λόγω του υφιστάμενου 
θεσμικού πλαισίου από το 2004 και της πρόσφατης αστικής διάχυσης πέραν του ΠΣΠ 
νοτιοανατολικά).  

Τα πλάτη της παράκτιας ζώνης ορίστηκαν με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ή/και 
λειτουργικά με βάση μεγάλους κυκλοφοριακούς άξονες, με εξαίρεση τις μεγάλες 
χωρικές ενότητες που εκτείνονται και πέραν των αξόνων αυτών. Αυτές οι 
περισσότερο εκτεταμένες ενότητες συμπεριλήφθηκαν επειδή έχουν αποτελέσει είτε 
ευρύτερες περιοχές προτάσεων αναπλάσεων και μεγάλων δημοσίων έργων, είτε 
περιοχές θεσμοθετημένων μη υλοποιημένων ή εν δυνάμει ελεύθερων χώρων σε 
συνάρτηση με την παραλιακή ζώνη). Αποτελούν επομένως ιδιαίτερα σημαντικό 
χωρικό κεφάλαιο για την επανασύνδεση της πόλης με τη θάλασσα.   

Η καταγραφή και κατηγοριοποίηση των χρήσεων στην περίπτωση συγκριτικά μικρών 
ενοτήτων μεικτών χρήσεων, έγινε με βάση τις κυρίαρχες χρήσεις, δηλ. χρήσεις 
σημαντικά μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από τις υπόλοιπες χρήσεις της 
εκάστοτε ενότητας. Συνεπώς η μελέτη δεν προτίθεται να παρουσιάσει μια πλήρη και 
λεπτομερή καταγραφή σε κλίμακα επιμέρους χωρικών ενοτήτων, αλλά να 
προσεγγίσει μια αντιπροσωπευτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης στο 
σύνολο της παράκτιας ζώνης του Σαρωνικού. Τέλος, οι περισσότερο σκούροι 
χρωματικοί τόνοι στο χάρτη χρήσεων χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την 
αναπαράσταση εξειδικευμένων χρήσεων και χρήσεων που συντηρούν μειωμένη 
προσπελασιμότητα ή πλήρη αποκλεισμό της παράκτιας ζώνης.  

Σε αντιστοιχία με την αποτύπωση των υφιστάμενων χρήσεων γης, αποτυπώθηκαν 
και οι θεσμοθετημένες χρήσεις γης όπως περιγράφονται στο ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 
254/2004), Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών 
δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία 
Μαρίνα Κρωπίας. Παρότι η περιοχή που καλύπτει το ΠΔ είναι περιορισμένη σε σχέση 
με τη συνολική παράκτια ζώνη του Σαρωνικού (εξαιρεί το βόρειο τμήμα του και 
περιοχές ολυμπιακών και μεταολυμπιακών χρήσεων που εντάχθηκαν σε ειδικό 
καθεστώς), οι συγκρίσεις θεσμικού πλαισίου και σημερινής πραγματικότητας στο 
εύρος που μπορούν να πραγματοποιηθούν εδώ είναι χρήσιμες για τον προσδιορισμό 
των απαραίτητων και άμεσων παρεμβάσεων.  

Πέραν του ΠΔ των ακτών, η μελέτη βασίστηκε σε αεροφωτογραφίες του 2009 - 
2010, επιτόπιες καταγραφές υφιστάμενων χρήσεων, το Αρχείο του Εργαστηρίου 
Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ, όπως και παλαιότερες μελέτες οι οποίες είχαν 
εξαντλήσει το ζήτημα.234

 

  

                                                 
 
234 Βλ. σχετικά: Πολύζος, Γ., Καρύδης, Δ. Ν., & Μαυρίδου, Μ. (2001). Προστασία και Αναβάθμιση των 
ακτών του Σαρωνικού: Πολιτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού του παράκτιου μητροπολιτικού χώρου 
[Τελική έκθεση ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ-ΟΡΣΑ στα πλαίσια του 
προγράμματος ENVIREG, 1994 -1995](επιμ. έκθεσης Ν. Μπελαβίλας). Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας. http://courses.arch.ntua.gr/111886.html   

http://courses.arch.ntua.gr/111886.html�
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Ανάλυση 

Παρά το πλούσιο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της παράκτιας ζώνης του 
Σαρωνικού και την ενίσχυση του ανοιχτού δημόσιου χαρακτήρα του, κυρίως από το 
ισχύον ΡΣΑ και το ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004)235

Πέραν του πλήρους αποκλεισμού του θαλάσσιου μετώπου από αναγκαίες (πλην 
όμως άνισα κατανεμημένες βόρεια) εγκαταστάσεις υποδομών της 
λιμενοβιομηχανικής ζώνης, του εμπορευματικού λιμένα Κερατσινίου και του 
επιβατικού λιμένα Πειραιά στο βόρειο τμήμα της ζώνης, οι ολυμπιακές και 
μεταολυμπιακές δεσμεύσεις και παραχωρήσεις προς ιδιωτική εκμετάλλευση 
αθλητικών, ναυταθλητικών, τουριστικών χρήσεων, χρήσεων αναψυχής και χρήσεων 
υπερτοπικού εμπορίου έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την παράκτια ζώνη και την 
κοινωνικοχωρική επανασύνδεσή της με το ΠΣΠ.  

 και τα αποτελέσματα μιας 
σειράς υψηλής ποιότητας μελετών την τελευταία 15ετία, οι υφιστάμενες χρήσεις 
γης, με περιορισμένο αριθμό εξαιρέσεων, μειώνουν την προσπελασιμότητα της 
παράκτιας ζώνης από το ΠΣΠ, όπως και τη σύνδεση μεταξύ τμημάτων της σε 
διάφορες κλίμακες. Συχνά δε αποκλείουν πλήρως την ελεύθερη πρόσβαση και ως εκ 
τούτου αναιρούν το δημόσιο χαρακτήρα σε εκτεταμένα τμήματά της. Επομένως, οι 
υφιστάμενες χρήσεις γης συνολικά βρίσκονται σε πλήρη αντίφαση με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο και αναιρούν σε μεγάλο βαθμό τη σύνδεση της Αθήνας με τη 
θάλασσα (Πίνακας 25 & Χάρτης 11). 

Τόσο η αναστρεψιμότητα των αυξανόμενων παρεμβάσεων και δεσμεύσεων από το 
2004 μέχρι σήμερα, όσο και η απόδοση των ολυμπιακών έργων στους κατοίκους της 
μεταολυμπιακής Αθήνας, 6 χρόνια μετά τους ολυμπιακούς αγώνες, παραμένουν 
αμφίβολες, για το σύνολο των εκτάσεων που ανήκουν σε διάφορους κρατικούς 
φορείς ή/και αποτέλεσαν αντικείμενο μεγάλων δημοσίων επενδύσεων.  

Μεγάλα τμήματα της ακτής, από το 2004 παραχωρήθηκαν σε ιδιωτικούς φορείς με 
αποτέλεσμα:  

α) τον άμεσο αποκλεισμό από τους κατοίκους (π.χ. Ιστιοπλοϊκό Κέντρο Αγίου 
Κοσμά, Μαρίνα ΣΕΦ), 

β) την με οικονομικό αντίτιμο είσοδο (π.χ. ιδιωτικές πλαζ Αλίμου), ή  

γ) την προσπάθεια αποκλεισμού της ακτής η οποία κατέρρευσε λόγω αντιδράσεων 
των κατοίκων και αποφάσεων του ΣτΕ (Μαρίνα Ζέας). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
235 ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004), Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας. Αθήνα: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Βασικές μεταβολές στην παράκτια ζώνη του ΠΣΠ 

 
ΡΣΑ 1985 και ΠΔ 05.03.2004/ 
(ΦΕΚ 254 Δ’/2004) περί ακτών  

 

Σε αντίθεση με το θεσμικό πλαίσιο &  
το ιδιοκτησιακό καθεστώς  
(κυρίως Δημόσιο), συστηματικά  
πλήρης/σχεδόν πλήρης αποκλεισμός  
της παράκτιας ζώνης  
από υφιστάμενες χρήσεις γης 

Μεγάλης κλίμακας αναίρεση  
του δημόσιου χαρακτήρα των ακτών 
και εν γένει  
αποκλεισμός της πόλης από τη θάλασσα 

  
Υφιστάμενες χρήσεις γης & 
προσπελασιμότητα 

 

Περιορισμένη πρόσβαση σε τουριστικές & 
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους 
αναψυχής, εγκαταστάσεις πρωταθλητισμού, 
ακτές κολύμβησης  
υπό ιδιωτική εκμετάλλευση,  
χώρους υποδομών 

Περιορισμένη προσπελασιμότητα της 
παράκτιας ζώνης &  
κίνησης κατά μήκος της  
σε διάφορες κλίμακες 

  
Χώροι ολυμπιακών αγώνων & 
μεταολυμπιακών χρήσεων 

 

Εξάντληση αποθεμάτων παράκτιων 
ελεύθερων χώρων από το 2004 και εξής 

 

Εντατικοποίηση της κατάτμησης  
& ιδιωτικής εκμετάλλευσης  
σε μεγάλες και μικρότερες κλίμακες 

  
Εν δυνάμει ελεύθεροι παράκτιοι χώροι 
μητροπολιτικής εμβέλειας εντός του 
ΠΣΠ  

 

Τελευταίες δυνατότητες  
μόνο στο Ελληνικό  
&  
σε μικρότερες κλίμακες  
στη Δραπετσώνα &  
στον Φαληρικό Όρμο 

Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού:  
Ο μοναδικός διεκδικούμενος χώρος εντός ΠΣΠ 
σε κλίμακα Λεκανοπεδίου  
που μπορεί να εξασφαλίσει  
ελεύθερη πρόσβαση στην ακτογραμμή 
κατά μήκος τουλάχιστον 3,5 χλμ 

 
Πίνακας 25. Βασικές μεταβολές στην παράκτια ζώνη του ΠΣΠ. Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού 
Περιβάλλοντος (2010). Βλ. και Χάρτη 11. 
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Εικ. 98.  Απροσπέλαστη ακτή λόγω της διαμόρφωσης, των βιομηχανικών χρήσεων και της κυκλοφορίας 
βαρέων οχημάτων στα σύνορα Δραπετσώνας-Κερατσινίου. Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου 
Αστικού Περιβάλλοντος. 
Εικ. 99. Το «οικολογικό πάρκο» των εκβολών του Κηφισού απροσπέλαστο και σε πλήρη εγκατάλειψη από 
το 2004. Χαρακτηρίζεται από παντελή έλλειψη πρασίνου και ημιτελείς από τον καιρό των αγώνων 
διαμορφώσεις στην ακτή. Πηγή: Ο.π. 

Ο επιμέρους αποκλεισμός του Φαληρικού Όρμου και ο πλήρης αποκλεισμός του 
μεγαλύτερου τμήματος του μετώπου του Αγίου Κοσμά με την ιδιωτική εκμετάλλευση 
του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας αποτελούν μεγάλης κλίμακας παραδείγματα 
αποκλεισμών, οι οποίοι σε μικρότερες κλίμακες διατηρούνται από τουριστικές και 
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, νυχτερινά κέντρα (καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος) και εγκαταστάσεις πρωταθλητισμού. Οι χρήσεις αυτές εμπίπτουν σε 
μία ή ταυτόχρονα περισσότερες από τις εξής τρεις κατηγορίες:   

α) περιλαμβάνονται στο ισχύον θεσμικό καθεστώς με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις 
(π.χ., ολυμπιακά έργα, βλ. και κεφάλαια 2.3 και 2.9),  

β) στηρίζονται σε διοικητικές αποφάσεις εξαιρέσεων από το ισχύον θεσμικό 
καθεστώς (π.χ. Κέντρο Ακρωτήρι Boutique στον Άγιο Κοσμά)236

γ) λειτουργούν χωρίς καμία αδειοδότηση, με παράνομες επεκτάσεις και διάφορες 
επιπλέον αυθαιρεσίες (π.χ.  Γαλάζιο, Wynn, Vegas στον Άγιο Κοσμά).  

 ή λειτουργούν 
παράνομα (δεν έχουν απομακρυνθεί μετά το πέρας της 5ετούς προθεσμίας που όριζε 
το ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ 254 Δ’/2004), και  

Ο κατακερματισμός του παράκτιου μετώπου και η πληθώρα περιφράξεων και 
μερικών ή ολικών αποκλεισμών του από διάφορες χρήσεις στη μικρή και μεγάλη 
κλίμακα αφήνουν ελάχιστες ζώνες προσπελάσιμες, ανοιχτές ή και δημόσιες, είτε 
πρόκειται για αδιαμόρφωτους χώρους και πάρκα, είτε για ακτές κολύμβησης και 
μικρά αγκυροβόλια.  

Οι δυνατότητες σήμερα των παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας που 
απαιτούνται για να αναστρέψουν ακόμα και μερικώς την συστηματική τάση 
αυξανόμενου αποκλεισμού της παράκτιας ζώνης, σε συνδυασμό με την 
ανάγκη δημιουργίας παράκτιων ελεύθερων χώρων για το ΠΣΠ, 
περιορίζονται σήμερα στο Ελληνικό-Άγιο Κοσμά, στη Δραπετσώνα και εν 
μέρει στον Φαληρικό Όρμο. Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού είναι 
πλέον ο μοναδικός διεκδικούμενος χώρος εντός ΠΣΠ σε κλίμακα 

                                                 
 
236 Π.χ., Τσάτσης, Θ., & Χατζηγεωργίου, Α. (2007, 3 Απριλίου). Ζητεί ...παπάδες το «Ακρωτήρι»: 
Παράταση στη λειτουργία του κέντρου διασκέδασης έως το 2012 θέλει ο αρχιεπίσκοπος. Ελευθεροτυπία.  
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=03.04.2007 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,dt=03.04.2007�
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Λεκανοπεδίου που μπορεί να εξασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση στην 
ακτογραμμή κατά μήκος τουλάχιστον 3,5 χλμ. 

Εξυπακούεται ότι είναι απαραίτητη και η ευρύτερη εφαρμογή του θεσμικού 
πλαισίου στο τμήμα της παράκτιας ζώνης στην οποία αναφέρεται σήμερα 
(τμήμα ΣΕΦ-Αγία Μαρίνα Κρωπίας), όπως και η εκ νέου παρέμβαση στο 
συνόλου της παράκτιας ζώνης του ΠΣΠ. Συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή το 
τμήμα βόρεια του ΣΕΦ που αφορά μεγάλα μέρη του ΠΣΠ και του πληθυσμού 
του, όπως και τις περιοχές που εξαιρέθηκαν από το ΠΔ ακτών, αρχικά λόγω 
των επιλογών για τους ολυμπιακούς αγώνες και αργότερα μόνιμα.  

Η αποτύπωση των υφιστάμενων χρήσεων γης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
είναι απαραίτητο για τις παραπάνω ενέργειες να ληφθούν υπ’ όψιν τα 
επιβαρυντικά δεδομένα παρεμβάσεων της τελευταίας 5ετίας, οι μέχρι τώρα 
αδυναμίες εφαρμογής των νόμων και επομένως η σημαντική διάσταση 
θεσμικού πλαισίου (de jure) – πραγματικότητας (de facto), όπως και οι 
αυξανόμενες πιέσεις και οι πρόσφατες αποφάσεις για πώληση της δημόσιας 
ακίνητης περιουσίας του ΠΣΠ.  

 

5.1.3. Συμπεράσματα 

Σήμερα, οι εν δυνάμει ή διεκδικούμενοι ελεύθεροι χώροι αντιστοιχούν στο 1,56% 
της έκτασης του ΠΣΠ και η μετατροπή τους σε ελεύθερους χώρους θα προσέθετε 
συνολικά άλλα 2,03 μ2 ελεύθερων χώρων/κάτοικο. Εξ’ αυτών των 2,03 μ2 εν 
δυνάμει ελεύθερων χώρων/κάτοικο, τα 1,98 μ2

Αντίστοιχα, οι δυνατότητες σήμερα των παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας που 
απαιτούνται για να αναστρέψουν ακόμα και μερικώς τη συστηματική τάση 
αυξανόμενου αποκλεισμού του θαλασσίου μετώπου, σε συνδυασμό με την ανάγκη 
δημιουργίας παράκτιων ελεύθερων χώρων για το ΠΣΠ, περιορίζονται σήμερα στο 
Ελληνικό-Άγιο Κοσμά, στη Δραπετσώνα και εν μέρει στον Φαληρικό Όρμο. Το 
Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού είναι πλέον ο μοναδικός διεκδικούμενος χώρος 
εντός ΠΣΠ σε κλίμακα Λεκανοπεδίου που μπορεί να εξασφαλίσει την ελεύθερη 
πρόσβαση στην ακτογραμμή κατά μήκος τουλάχιστον 3.5 χλμ. 

/κάτοικο προκύπτουν από τη 
μετατροπή του συνόλου του χώρου του πρώην αεροδρομίου και της παράκτιας 
ζώνης σε ελεύθερο χώρο και χώρο πρασίνου. Δηλαδή, το σύνολο του χώρου για το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού αποτελεί το 97,5% των τελευταίων δυνατοτήτων 
δημιουργίας ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου μητροπολιτικής κλίμακας (δηλ. 
κυρίως χώρων άνω των 50 στρεμμάτων). 

Η πρόσβαση όλων των κατοίκων σε δημόσιους ελεύθερους χώρους και χώρους 
πρασίνου μητροπολιτικής κλίμακας και την παράκτια ζώνη διευρύνει τις ελάχιστες 
σήμερα επιλογές όλων των κατοίκων που στερούνται μητροπολιτικών πάρκων, και 
δη των κατοίκων που στερούνται σε μεγαλύτερο βαθμό και ελεύθερη πρόσβαση 
στην παράκτια ζώνη και αστικό πράσινο-ελεύθερους χώρους τοπικής κλίμακας. 
Επομένως αμβλύνει τις περιβαλλοντικές ανισότητες και μεταξύ της Αθήνας και 
άλλων πόλεων της Ευρώπης και των ΗΠΑ, και μεταξύ των περιοχών εντός του 
Λεκανοπεδίου.  

Δηλαδή, μετά τις δεκαετίες συστηματικής υποβάθμισης του Λεκανοπεδίου σε κάθε 
κλίμακα, η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας Μητροπολιτικών Πάρκων και 
αποκατάστασης της ελεύθερης πρόσβασης στην παράκτια ζώνη του ΠΣΠ δεν δρα 
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ανταγωνιστικά προς την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης έργων πρασίνου τοπικής 
κλίμακας, αλλά συμπληρωματικά. Επιπλέον, οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την 
αποκατάσταση και ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πρασίνου κάθε κλίμακας 
δρουν συμπληρωματικά προς την ανάγκη μεγάλης κλίμακας, συγκροτημένων 
παρεμβάσεων σε περισσότερους τομείς περιβαλλοντικής αναβάθμισης και άλλων 
υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα. 

Παρότι αυτά τα άκρως προβληματικά σημερινά δεδομένα είναι γνωστά στους 
αρμόδιους φορείς για τους ελεύθερους χώρους και την παράκτια ζώνη του ΠΣΠ, τα 
νέα σενάρια για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου και την 
επιτάχυνση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αναδιαρθρώσεων 
αναμένεται να δημιουργήσουν μια μη αναστρέψιμη, μεγάλης κλίμακας και 
για πρώτη φορά νομιμοποιημένη, δηλ. de jure παρά de facto, εκποίηση της 
δημόσιας ακίνητης περιούσιας. Η υλοποίηση αυτών των σεναρίων θα είναι 
καθοριστικής σημασίας τόσο για την παράκτια ζώνη όσο και για τους ελάχιστους εν 
δυνάμει και θεσμοθετημένους μη υλοποιημένους ελεύθερους χώρους του ΠΣΠ.  

Αυτά τα νέα σενάρια στηρίζονται μέχρι σήμερα στις αποφάσεις της Διυπουργικής 
Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΕΑ), στο Ν. 3894/2010 
(ΦΕΚ Α’ 204/02.12.2010) για την Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης 
στρατηγικών επενδύσεων ή το fast track και στην Invest in Greece ως του one-
stop-shop φορέα για εν δυνάμει επενδυτές (βλ. κεφάλαιο 2.5). 

Το Ελληνικό με την παράκτια ζώνη του κατέχει εξέχουσα θέση και προτεραιότητα σε 
αυτά τα σενάρια, καθώς αποτελεί «τον σημαντικότερο Δημόσιο πόρο που υπάρχει 
στο διαχειριζόμενο από την ΚΕΔ Χαρτοφυλάκιο Δημοσίων Ακινήτων»237 και «μία από 
τις ελάχιστες υψηλής ποιότητας παράκτιες εκτάσεις στην Ευρώπη που διατίθενται για 
ανάπτυξη».238

Μέχρι σήμερα η υφιστάμενη κατάσταση της παράκτιας ζώνης και των ελεύθερων 
χώρων του ΠΣΠ συντηρείται και ενισχύεται από:  

 

α) την περιορισμένης κλίμακας εκχώρηση ή παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων για 
λειτουργικές ανάγκες υποδομών του Λεκανοπεδίου ή/και για ιδιωτική εκμετάλλευση 
με νόμιμες ή νομιμοφανείς διαδικασίες. Αυτό γίνεται με την:  

i) σημειακή, κατά παρέκκλιση και κατά περίπτωση έκδοση διοικητικών 
εξαιρέσεων και αδειών, παρά νομοθετικών ρυθμίσεων που υπερισχύουν σε κάθε 
περίπτωση των διοικητικών ρυθμίσεων (π.χ. Ακρωτήρι), και  

ii) προσωρινή αλλά εκτεταμένη, κατά παρέκκλιση έκδοση «ειδικών» νόμων και 
αποφάσεων ειδικά κατά τους ολυμπιακούς αγώνες. Ωστόσο αυτοί οι ειδικοί νόμοι 
θεμελιώθηκαν σε δεσμεύσεις για την προσωρινή φύση αυτών των ειδικών νόμων 
και αποφάσεων, για την αναστρεψιμότητα των αποτελεσμάτων τους (π.χ., 

                                                 
 
237 Μητρόπουλος, Γ. (2010, 24 Ιουνίου). Απάντηση στην 11414/10-6-2010 ερώτηση Βουλευτή κ. Κ. 
Καρτάλη [αρ. πρωτ. 5391/3023, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση της ερώτησης με αρ. πρωτ. 
11414/10-06-2010 και της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο 
Οικονομικών, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, Διεύθυνση Διαχείρισης, Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης 
Ακινήτων, Διευθυντής. 
238 ”Hellenikon is one of a very few high-quality urban coastal sites in Europe available for development. 
There’s plenty of space for a large marina, luxury hotels and residential development.”  
Hope, K. (2010, September 23). Athens seeks $7bn investment from Qatar. Financial Times. 
http://www.ft.com/cms/s/0/fe08c718-c72a-11df-aeb1-00144feab49a.html#axzz18wWuYmCa 
   

http://www.ft.com/cms/s/0/fe08c718-c72a-11df-aeb1-00144feab49a.html#axzz18wWuYmCa�
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απομάκρυνση λυόμενων ολυμπιακών κατασκευών μετά το πέρας των αγώνων) 
όπως και για την άμεση και οριστική απόδοση των έργων μεταολυμπιακά στους 
πολίτες (κατά τις επιταγές και της olympic legacy που περιγράφει η Διεθνής 
Ολυμπιακή Επιτροπή).  

β) την μεγαλύτερης κλίμακας μη εφαρμογής των νόμων και του Συντάγματος σε 
διάφορους βαθμούς, τόσο για παραχωρήσεις από το Δημόσιο, όσο και για 
αυθαιρεσίες από ιδιώτες. Αυτό δημιουργεί τη μέχρι σήμερα σημαντική διάσταση της 
de facto από τη de jure κατάσταση των δημόσιων ελεύθερων χώρων του ΠΣΠ και 
της παράκτιας ζώνης του με τους θεσμοθετημένους μη υλοποιημένους ελεύθερους 
χώρους και τις καταπατήσεις-αποκλεισμούς της παράκτιας ζώνης.  

Σήμερα για πρώτη φορά, οι πολιτικές και θεσμικές ενέργειες που δρομολογούνται 
προτίθενται να νομιμοποιήσουν συστηματικά την έννοια της «εξαίρεσης» μεγάλης 
κλίμακας από τους υφιστάμενους νόμους και το Σύνταγμα, με υποκατάσταση των 
τελευταίων.  

Να μετατρέψουν, δηλαδή, τις de facto, κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου, 
καταπατήσεις και αποκλεισμούς της παράκτιας ζώνης σε de jure νομιμοποιημένες 
καταπατήσεις και νομιμοποιημένο αποκλεισμό της πόλης από τους ελεύθερους 
χώρους της και τη θάλασσα. Πλέον, αυτό συμβαίνει με επιταχυνόμενες, μεγάλης 
κλίμακας, μη αναστρέψιμες αποφάσεις και εντατικές ενέργειες της κεντρικής 
εξουσίας για την εκποίηση της παράκτιας και μη δημόσιας ακίνητης περιουσίας.  

Έτσι, σήμερα επιχειρείται ουσιαστικά για πρώτη φορά η θεμελίωση και νομικά πλέον 
του πλήρους και σε βάθος χρόνου αποκλεισμού του συνόλου της παράκτιας ζώνης 
από τη δημόσια χρήση της, την πόλη και τους κατοίκους της.  
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6. Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού: Πάρκο πρασίνου, άθλησης και 
πολιτισμού 

6.1. Υλοποίηση του πάρκου: Η ανάγκη αλλαγής παραδείγματος για την 
κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αναβάθμιση του Λεκανοπεδίου 

Με την ολοκλήρωση της Α’ και Β’ φάσης της έρευνας η οποία περιλαμβάνει την 
αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση των νέων δεδομένων στο πρώην αεροδρόμιο 
Ελληνικού και την παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσμά, και με δεδομένη την πολυετή 
συζήτηση για το μέλλον του χώρου, κατατέθηκαν βασικά σημεία διαπιστώσεων και 
αρχών σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και την βέλτιστη αντιμετώπισή του. 

Από τις γενικές παρατηρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα τεκμηριώνεται ο 
αλληλένδετος χαρακτήρας του σχεδιασμού με την μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, 
ως πρωταρχικού παράγοντα που επηρεάζει τον δημόσιο διάλογο και τις σχετικές 
αποφάσεις για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Προκύπτει επίσης το υψηλό κόστος του 
έργου όπως σχεδιάστηκε το 2003 – 2007, χωρίς ωστόσο εγγυήσεις χρηματοδότησης 
και βιωσιμότητας.  

Η έρευνα καταλήγει να προτείνει την ανάπτυξη του πάρκου με ένα κόστος 
που ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές και όχι με το αδικαιολόγητα 
δαπανηρό σενάριο του 2007. Με βάση το ρεαλιστικό κόστος του έργου, το 
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού μπορεί να αυτοχρηματοδοτηθεί χωρίς 
καμία ανάγκη πώλησης τμημάτων, οικοδόμησης ή ένταξης ασύμβατων με το 
πάρκο χρήσεων.  

Η παρούσα έρευνα αποκαλύπτει ακόμη την ύπαρξη των κονδυλίων εκείνων 
τα οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν το σύνολο των εργασιών πρασίνου 
και επανάχρησης των υφιστάμενων κτιρίων –ακόμη και μέσω των 
προβληματικών οικονομικών συμβάσεων. Πρόκειται για τα ποσά που 
εισπράττονται ως έσοδα του χώρου του Ελληνικού και του Αγίου Κοσμά από 
το 2005 και για αυτά που έπρεπε να έχουν εισπραχθεί και δεν 
εισπράττονται.  

Στη σημερινή οικονομική συγκυρία χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψιν πέρα από τις 
προηγούμενες αναφορές -και όσες προηγήθηκαν από αυτές και περιγράφονται σε 
άλλες μελέτες- και μια ακόμη παράμετρος που αφορά στην οικονομική κρίση. Η 
αλλαγή των οικονομικών συνθηκών στη χώρα, αλλά και διεθνώς, είναι εύλογο να 
επηρεάσει και τη στρατηγική αξιοποίησης του χώρου. Οι μεταβολές στο οικονομικό 
περιβάλλον, στις τιμές, στην προσφορά και ζήτηση ακινήτων και στα εισοδήματα 
δημιουργούν την ανάγκη επανακαθορισμού των προτεραιοτήτων του σχεδιασμού, με 
τον έλεγχο και την  αναπροσαρμογή των προτάσεων στα νέα δεδομένα.   

Η χωροταξική αναδιάρθρωση, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η 
επέκταση της πόλης υπάγεται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα του κράτους με σκοπό 
την εξυπηρέτηση, τη λειτουργικότητα, την ανάπτυξη της και τη διαμόρφωση των  
καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης. Μέχρι σήμερα ο χώρος του αεροδρομίου 
αντιμετωπίστηκε από την εκάστοτε διοίκηση ως οικόπεδο του Δημοσίου προς 
οικονομική εκμετάλλευση, από την εποχή της ιδέας των κτηματικών ομολόγων του 
Δημοσίου έως το πρόσφατο σχέδιο του πολεοδόμησης του. Κατά τη διάρκεια των 
επάλληλων σχεδιασμών από το 2003 έως το 2010 δεν τεκμηριώθηκε σε τι ωφελεί 
την πόλη η περαιτέρω επέκτασή της εις βάρος της κατά κύριο λόγο αδόμητης 
έκτασης του πρώην αεροδρομίου.  
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Αντίθετα, η σύγχρονη πολεοδομική σκέψη και πρακτική, αλλά και ο Ν. 1515/1985, 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και προστασία του περιβάλλοντος, προτάσσουν την 
συνεκτική πόλη και επιτάσσουν μέτρα για την βελτίωση της υφιστάμενης πόλης. 
Ποτέ δεν αξιολογήθηκε συστηματικά πώς μπορεί η αξιοποίηση αυτής της έκτασης να 
συμβάλει στην βελτίωση της λειτουργικότητας, την αειφόρο ανάπτυξη προς 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη και, επομένως την επίτευξη του στόχου των 
βέλτιστων όρων διαβίωσης των κατοίκων.  

Οι εναπομένουσες δημόσιες ελεύθερες εκτάσεις της πόλης της Αθήνας συνιστούν 
ανεκτίμητης αξίας περιβαλλοντικό πόρο για τους σημερινούς κατοίκους αλλά και για 
τις επόμενες γενεές. Η όποια περαιτέρω ανάλωση υφιστάμενων ή εν δυνάμει 
δημόσιων εκτάσεων ελεύθερων χώρων και πρασίνου συνιστά μη αναστρέψιμη 
ενέργεια και υποσκάπτει μακροπρόθεσμα το βιώσιμο μέλλον της πόλης. Η 
συνεχόμενη μεγέθυνση του αστικού συγκροτήματος σε βάρος περιαστικών αλλά και 
ελεύθερων δημόσιων εκτάσεων εντός του αστικού ιστού έχει οδηγήσει σε σταδιακή 
υποβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος για τους κατοίκους αλλά και 
για την οικονομική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης.  

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα με τα έργα για τους ολυμπιακούς αγώνες, οι 
αδόμητες εκτάσεις συρρικνώθηκαν περαιτέρω. Στην περιοχή της παρούσης μελέτης, 
η εταιρεία Ολυμπιακών Ακινήτων ακόμα και σήμερα διαχειρίζεται 425 στρέμματα 
παραλιακής και 800 περίπου στρέμματα χερσαίας δημόσιας έκτασης, τα οποία 
παραχωρούνται σε ιδιώτες με χρήσεις που όχι μόνο δεν σχετίζονται με τις 
πραγματικές ανάγκες τις πόλης αλλά αντίθετα την επιβαρύνουν. Όπως και με έσοδα 
που το δημόσιο δεν εισπράττει και καταλήγουν σε ζημία του δημοσίου παρά την 
υποχρέωση συντήρησης των εγκαταστάσεων. Ακόμα και σε λιγότερο δυσμενές 
σενάριο αξιοποίησης η αυθαίρετη, καιροσκοπική και ουσιαστικά άνευ όρων 
αξιοποίηση δημοσίων ακινήτων ως άμεσος ή έμμεσος οικονομικός πόρος για την 
κάλυψη υποχρεώσεων του κράτους, δεν είναι κοινωνικά επιτρεπτή. Όμως και η 
αξιοποίησή των δημοσίων ακινήτων για τεκμηριωμένο όφελος, είναι επιθυμητό να 
συμβεί μόνο αν έχουν συνυπολογιστεί οι βασικές ανάγκες της πόλης, ιδιαίτερα δε 
αυτές που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και της υγείας των κατοίκων. Με τις 
παρούσες περιβαλλοντικές συνθήκες στο Λεκανοπέδιο, η όποια περαιτέρω ανάλωση 
υφιστάμενων ή εν δυνάμει εκτάσεων ελεύθερων χώρων και αστικού ή περιαστικού 
πρασίνου συνιστά μη αναστρέψιμη ενέργεια και υποσκάπτει για σε βάθος χρόνου το 
βιώσιμο μέλλον της πόλης. Σε ό,τι αφορά τη σημασία της κλίμακας για τον 
μητροπολιτικό ρόλο του πάρκου επισημαίνουμε ότι το μέγεθος της έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου είναι ευθέως ανάλογη με το πληθυσμό που πρόκειται να 
εξυπηρετήσει και τον μητροπολιτικό του ρόλο.  

Από τις εξαγγελίες για το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης δημιουργείται η αίσθηση 
του πλεονάσματος γης σε σχέση με την δημιουργία ενός Μητροπολιτικού Πάρκου. Οι 
μητροπολιτικές εκτάσεις πρασίνου, είναι ποσοστικοποιήσιμο μέγεθος βάσει των 
πολεοδομικών προδιαγραφών και δυστυχώς για την Αθήνα, υπό την παρούσα μορφή 
της, δεν θα διαθέτει ικανές μητροπολιτικές εκτάσεις πρασίνου για την εξυπηρέτηση 
του πληθυσμού της ακόμη και εάν πρασίνιζε άμεσα κάθε αδόμητη έκταση σε όλο το 
Λεκανοπέδιο.  

Η χωροθέτηση Μητροπολιτικών Πάρκων δεν γίνεται απαραίτητα κεντροβαρικά. 
Τούτο μπορεί να συμβεί μόνο σε μία πόλη η οποία δημιουργείται εκ του μηδενός ή 
στα πρώτα βήματα των επεκτάσεων της. Αυτό συνέβη λ.χ. στη νέα πόλη της 
Μπραζίλια ή στη Νέα Υόρκη κατά τη δεύτερη φάση του σχεδιασμού της τον 19ο 
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αιώνα. Στις ώριμες πόλεις, τα Μητροπολιτικά Πάρκα χωροθετούνται όπου υπάρχει 
μεγάλο διαθέσιμο απόθεμα γης, ακόμη και αν αυτό συμβαίνει εξ’ ανάγκης 
περιφερειακά. Η πόλη αναδιοργανώνεται γύρω τους και ζητούμενο είναι η 
δυνατότητα πρόσβασης με ΜΣΤ ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία μεταφορά όλων των 
κατοίκων σε αυτό. Υποδομή ΜΣΤ διαθέτει σήμερα ο χώρος του Ελληνικού. Από τη 
μελέτη καταγραφής όλων των διαθέσιμων χώρων του Λεκανοπεδίου για 
μητροπολιτικές χρήσεις πρασίνου προκύπτει ότι το Ελληνικό είναι ο μοναδικός 
ελεύθερος σε αυτή την κλίμακα διαθέσιμος χώρος και ταυτόχρονα είναι και άμεσα 
προσβάσιμος με ΜΣΤ. 

Αν το Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελούσε για τους κατοίκους, ένα τακτικό προορισμό 
με δεδομένη τη θέση του και την ικανοποιητική του προσπελασιμότητα, είναι σαφές 
ότι το σύνολο της έκτασης δεν θα ικανοποιούσε την ανάγκη αυτή.  

Το σύνολο της ενιαίας δημόσιας χερσαίας και παραθαλάσσιας έκτασης των 6.263 
στρεμμάτων δεν είναι άμεσα διαθέσιμο σήμερα για δημιουργία πάρκου αποκλειστικά 
υψηλού πρασίνου. Στον τελικό της σχεδιασμό δύναται να συμπεριλάβει χρήσεις 
συμβατές με το πάρκο, με χρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα και με το μέλλον της 
πόλης που θα ζωντανέψουν την έκταση, μέσω της επανάχρησης μέρους των 
υφιστάμενων κτιρίων και μέσω του προγραμματισμού ποικίλων δραστηριοτήτων. 

Όμως η περαιτέρω ανάλωση εκτάσεων για κερδοσκοπικούς λόγους -ακόμη και αν το 
Δημόσιο καρπώνεται τα κέρδη- όπως αυτή που παρουσιάστηκε το 2008, μειώνει την 
εμβέλειά του και το καθιστά εν τέλει μονολειτουργικό χώρο της συγκεκριμένης 
χρήσης (εμπορίου, υπηρεσιών, ακόμη και μαζικής εντατικοποιημένης αναψυχής ή 
ακραίων αθλημάτων). Όχι όμως πάρκο με κύρια χρήση το πράσινο.  

Ο ρόλος ενός κύριου Μητροπολιτικού Πάρκου της Αθήνας είναι να αποτελεί 
προορισμό και για τους κατοίκους της πόλης και για τους διεθνείς επισκέπτες και για 
τους επισκέπτες από άλλες περιοχές της Ελλάδας. 

Αν βασική προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της 
Αθήνας, όπως με την τουριστική κίνηση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, ή έλξη 
επιχειρήσεων και το ύψος των κερδών τους βασίζεται στα ιδιαίτερα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα κάθε πόλης και δη στην ποιότητα και μοναδικότητα ή διαφοροποίηση 
του «τουριστικού προϊόντος» και όχι στα ίδια προφανή εργαλεία διάθεσης εκτάσεων 
που οδήγησαν ευρωπαϊκές μητροπόλεις σε παταγώδεις οικονομικές κτηματομεσιτικές 
αποτυχίες. Είναι σαφές ότι οι χρήσεις κατοικίας υψηλών προδιαγραφών, εμπορικών 
κέντρων και χώρων γραφείων, δεν αντικατοπτρίζουν ούτε τις σημερινές ανάγκες της 
πόλης, ούτε βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και τον διεθνή ρόλο της.  

Το σύνολο της Αττικής οφείλει να εξετασθεί ως προς το ζητούμενο της ικανοποίησης 
αυτών των αναγκών που η κοινή εμπειρία δείχνει ότι αφενός υλοποιούνται και χωρίς 
την εκποίηση δημόσιας γης και αφετέρου ότι εδώ και χρόνια η προσφορά των 
χώρων για αυτές τις χρήσεις είναι μεγαλύτερη στην Αθήνα από την υφιστάμενη 
ζήτηση είτε σημειακά είτε σε οργανωμένες ζώνες. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
δεκάδες χιλιάδες νεόδμητες κατοικίες για μεσαία και υψηλά εισοδήματα που 
παραμένουν απούλητες στην Αττική, δηλ. η πλειοψηφία των εκατοντάδων χιλιάδων 
απούλητων κατοικιών στην Ελλάδα. Η υπερπροσφορά χώρων στα συνεχώς 
αυξανόμενα εμπορικά κέντρα αφήνει όλο και περισσότερους χώρους εντός αυτών 
ανοίκιαστους ενώ παράλληλα οδηγεί στο κλείσιμο μικρότερους εμπορικούς χώρους. 
Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στην περίπτωση χώρων γραφείων.  
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Επιπλέον, μεγάλης κλίμακας επενδύσεις αυτού του είδους έχουν ως αποτέλεσμα το 
κλείσιμο υφιστάμενων μικρότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς 
τους τομείς, απώλεια θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και τελικά οικονομική 
ύφεση, ειδικά σε οικονομίες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις του κατασκευαστικού και των άλλων κλάδων.   

Αν υπάρχει ένας λόγος έλξης επενδύσεων στην Αθήνα, αυτός δεν θα είναι παρά η 
ποιότητα ζωής της πόλης, το πολιτιστικό της κεφάλαιο στο οποίο περιλαμβάνεται ο 
φυσικός της πλούτος σε όλες του τις συνιστώσες: τοπίο, κλίμα, πάρκα αναψυχής, 
παραλιακό μέτωπο, ποιότητα αστικού περιβάλλοντος, μεσογειακή – ελληνική 
κουλτούρα, ο τρόπος ζωής των κατοίκων της πόλης και ο κοινωνικός χαρακτήρας 
της πόλης. Η ενίσχυση της εικόνας της πόλης στο διεθνές προσκήνιο απαιτεί 
καινοτόμες και υλοποιήσιμες προτάσεις που θα αξιοποιήσουν τα φυσικό και 
πολιτιστικό πλούτο της πόλης και της χώρας. Οι όποιες επενδύσεις θα αποδώσουν 
κοινωνικά οφέλη σε βάθος χρόνου και θα παραμείνουν στην Αθήνα, μόνο αν δεν 
υποσκάπτουν τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν ή θα βρεθούν στην Αθήνα. 
Εδώ ένα θεσμικό πλαίσιο ανάλογων κατευθύνσεων και στόχων και η εφαρμογή του 
είναι καθοριστικής σημασίας για ουσιαστικά ποιοτική και αειφόρο ανάπτυξη, που 
δύναται να ωφελήσει πραγματικά την πόλη και την κοινωνία σε βάθος χρόνου.   
Έτσι, δεν υπάρχει διέξοδος απλώς ακολουθώντας την πεπατημένη οδό. Είναι 
απολύτως απαραίτητο σήμερα να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της πόλης 
αποκλίνοντας από τις εύκολες λύσεις που η ελληνική και διεθνής εμπειρία εντέλει 
δείχνει ότι επιβάρυναν παρά βοήθησαν.  

Το Ελληνικό δεν μπορεί παρά να αποτελέσει στο μέλλον την έδρα για μία αλλαγή 
στην περιβαλλοντική πολιτική και για την αναβάθμιση και για την ανάπτυξη της 
πόλης, καθώς συνιστά τον μόνο ικανό διαθέσιμο χώρο για αυτό. Δυστυχώς, οι άλλοι 
πόλοι στους οποίους υπήρχε η ανάλογη δυνατότητα, ο Ελαιώνας αλλά και το 
Μητροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, κατασπαταλήθηκαν αλόγιστα. Στον Ελαιώνα η 
συστηματική εγκατάλειψη του θεσμοθετημένου πλαισίου και στο Γουδί, οι 
ευκαιριακές επιλογές κατά τη διάρκεια της τελευταίας  δεκαετίας, προκάλεσαν στη 
πρώτη περίπτωση την απώλεια του συνόλου σχεδόν του χώρου, και στη δεύτερη την  
απώλεια του μεγαλύτερου μέρους της έκτασης από όση θα μπορούσε να 
συγκροτήσει το πάρκο την εποχή του σχεδιασμού του το 1998. Άλλοι δε μικρότεροι 
χώροι όπως το Σελεπίτσαρι, τα Τουρκοβούνια κ.α. κατασπαταλήθηκαν με τη 
αλόγιστη χωροθέτηση των μεγάλης κλίμακας ολυμπιακών κτιρίων.  

Εν τέλει, οι επιλογές της τελευταίας δεκαετίας, με ευκαιριακές χωροθετήσεις 
«ανταποδοτικών» χρήσεων ή αυθαίρετες χωροθετήσεις αθλητικών κέντρων239

                                                 
 
239 Πολύζος, Γ., κ.α. (1998, Ιανουάριος). Πολεοδομική και περιβαλλοντική διάσταση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004 – Εναλλακτικές προτάσεις χωροθέτησης (Ομάδα Έρευνας «Ολυμπιακοί 2004»). Αθήνα: 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος. 

 τα 
οποία παρέλαβαν εκ των υστέρων και εξ’ ανάγκης άλλες προβληματικές χρήσεις, 
οδήγησαν σε όλες τις περιπτώσεις σε σημαντικές απώλειες ελεύθερων χώρων, 
αποδόμησαν και υποβάθμισαν τους μεγάλους υπάρχοντες χώρους, δεν τους 
κατέστησαν βιώσιμους και δεν απέφεραν έσοδα από την εγκατάσταση εμπορικών 
χρήσεων σε αυτούς. Σήμερα, η αρνητική εμπειρία αυτών των λαθών της περιόδου 
των δεκαετιών 1990 και 2000, οφείλει να κατευθύνει στη μη επανάληψη τους.  

http://courses.arch.ntua.gr/111932.html 

http://courses.arch.ntua.gr/111932.html�
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6.2.  Στρατηγική και φάσεις υλοποίησης  

6.2.1. Α’ Φάση: Προτάσεις και δυνατότητες για λήψη άμεσων μέτρων στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας του πάρκου  

Από την έρευνα προέκυψε ότι το Ελληνικό, από την επομένη των ολυμπιακών 
αγώνων μέχρι σήμερα, κατατμήθηκε με περιφράξεις σε δεκάδες απροσπέλαστες 
μικρές και μεγάλες νησίδες. 240

Προτείνεται: 

 Τελευταία έκαναν την εμφάνιση τους και αυθαίρετες 
κατασκευές. Εκτιμάται ότι η κατάσταση αυτή θα επιδεινώνεται προς το μέλλον όσο 
δεν λαμβάνονται μέτρα για τη δρομολόγηση του έργου του πάρκου.  

• Η άμεση άρση των εσωτερικών περιφράξεων και η άμεση 
απομάκρυνση ευτελών λυόμενων εκθεσιακών κατασκευών που 
βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του πρώην Ανατολικού 
Αερολιμένα.241

Το προγραμματισμένο έργο, είναι σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας ένα 
πολυδάπανο έργο αμφίβολης βιωσιμότητας. Το κόστος κατασκευής των έργων 
πρασίνου έχει προϋπολογιστεί ιδιαίτερα ψηλά. Η περιβαλλοντική του αξία 
ανατρέπεται καθώς παράλληλα με τη δημιουργία του πάρκου δομείται μία μικρή 
πόλη 1.300.000 - 1.450.000 μ

 

2

Προτείνεται:  

 εμπορικά εκμεταλλεύσιμων επιφανειών. Μέχρι 
σήμερα δεν φαίνεται να υπήρξαν αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία ούτε επιχειρησιακό 
σχέδιο (business plan) από τα οποία να προκύπτουν με ασφαλή τρόπο, το 
πραγματικό κόστος, το αναμενόμενο όφελος και εντέλει η απόδοση του έργου. 

• Η εγκατάλειψη του ιδιαίτερα δαπανηρού σχεδίου δόμησης νέων 
πολεοδομικών ενοτήτων και η ακύρωση του προγράμματος πώλησης 
τμημάτων του χώρου. 

Η κατασκευή των νέων οδικών αρτηριών – ως προς το σκέλος του πάρκου – 
εξυπηρετούν στο βόρειο τμήμα (λεωφόρος Αλίμου) τη βαρειά εμπορική χρήση 
εκείνων των ζωνών του χώρου. Ως προς το δυτικό τμήμα (λεωφόρος Ποσειδώνος) η 
βύθιση της οδικής αρτηρίας εξυπηρετεί την ιδέα της ενοποίησης του πάρκου. Οι 
βυθισμένες κυκλοφοριακές αρτηρίες όπως και οι υπέργειοι κόμβοι σε πολλά σημεία 
τους είναι ασύμβατες με την ίδια τη μελέτη του πάρκου η οποία εκπονήθηκε από το 
ΥΠΕΧΩΔΕ ή για να γίνει συμβατή, απαιτεί τεράστια έργα διαμορφώσεων τα οποία 
ανεβάζουν ακόμη περισσότερα το κόστος του έργου. Ακόμα και αν υλοποιηθούν οι 
αρτηρίες, ο κορεσμός τους σύντομα είναι βέβαιος. Το πάρκο και η παράκτια ζώνη 
του εξυπηρετείται από ΜΣΤ σε χρόνο 15 min από το Σύνταγμα και μισής με μίας 
ώρας ακόμα και από απομακρυσμένες περιοχές του Λεκανοπεδίου. 

 
                                                 
 
240 Χάρτες 12-14.  
241 Σε έγγραφο της ΕΤΑ ΑΕ (2010, 16 Νοεμβρίου) αναφέρεται ότι: «Για τις λυόμενες κατασκευές στο 
χώρο του πρώην Ανατολικού αεροδρομίου που είναι ευθύνη της ΕΤΑ Α.Ε., έχουν εκδοθεί, από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αερομεταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι 
οικοδομικές άδειες 17-10-2002/Δ7/Γ/40467/4995 και 31-7-2006/Δ7/Γ/28785/3401» (σελ. 2). Λάμπρου, 
Δ. (2010, 16 Νοεμβρίου). Απάντηση στην από 9.11.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Η. Διώτη, Θ. 
Δρίτσα, Θ. Μουλόπουλου, Δ. Παπαδημούλη η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 έγγραφό σας [αρ. πρωτ. 5616, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση 
της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υποκαταστημάτων, Τμήμα Μαρίνων. 









Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 232 

Προτείνεται: 

• Η ακύρωση των επίσης πολυδάπανων προτεινόμενων οδικών έργων 
(ΥΠΕΧΩΔΕ 2009) στα σκέλη των λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου 
(υπογειοποιήσεις, διαπλατύνσεις και ανισόπεδοι κόμβοι). Ενίσχυση 
των ΜΣΤ και των μεταξύ τους συνδέσεων.  

Σήμερα είναι εφικτή η άρση των περιφράξεων τουλάχιστον στις εκτάσεις οι οποίες 
ανήκουν στην «Ολυμπιακά Ακίνητα» και την «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» Σε ό,τι 
αφορά τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου υπάρχει άμεσα η δυνατότητα 
σταδιακής υλοποίησης έργων πρασίνου με βάση το ευρωπαϊκό κόστος 
διαμορφώσεων πάρκων.  

Προτείνεται:  

• Η άμεση απόδοση σε δημόσια χρήση πάρκου, του νότιου τμήματος 
έκτασης 1.705 στρεμμάτων. 

• Η άρση των περιφράξεων του Ολυμπιακού Πόλου και η άμεση 
απόδοση του αντίστοιχου βόρειου τμήματος έκτασης 1.801 
στρεμμάτων σε δημόσια χρήση πάρκου και αθλητισμού.  

• Η σταδιακή απόδοση των υπολοίπων τμημάτων μετά από τις 
απαιτούμενες θεσμικές ρυθμίσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς 
(Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κ.α.). 

• Η εξαίρεση από την ανοικτή χρήση των τμημάτων με χρήση 
μεταφορών (Τραμ, ΕΘΕΛ, ΚΤΕΟ, Αττικό Μετρό) έκτασης 189 
στρεμμάτων με έλεγχο της δόμησης. 

Σε ό,τι αφορά το κόστος υλοποίησης το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί από 
50 έως 100 εκατομμύρια € σε βάθος δεκαετίας και το κόστος συντήρησης το οποίο 
εκτιμάται ότι μπορεί να κυμανθεί σε ετήσιο κόστος 2.000 € ανά στρέμμα πρασίνου ή 
3.000 € ανά στρέμμα πρασίνου και ήπιων αστικών λειτουργιών, σημειώνεται ότι: Αν 
τα καθαρά έσοδα από τους χώρους που έχουν διατεθεί από το 2005 με 
παραχωρήσεις (τουλάχιστον 59 εκ. €) είχαν εισπραχθεί στο σύνολό τους και είχαν 
διατεθεί για το πάρκο, σήμερα ένα μεγάλο τμήμα του θα ήταν ήδη διαμορφωμένο. 

Προτείνεται: 

• Η σταδιακή αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού και 
των εσόδων από τις παραχωρημένες εγκαταστάσεις με αποκλειστική 
διάθεση τους στη δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση του πάρκου.  
Η παράλληλη εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου και μελέτης 
βιωσιμότητας με βάση τα νέα δεδομένα και τη σημερινή συγκυρία.  

Στην ακτή του Ελληνικού από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι δεν εκκρεμεί 
προς επίλυση κανένα επιστημονικό ή νομικό ερώτημα. Η νομοθεσία και το 
πολεοδομικό πλαίσιο είναι πλήρες ως προς το άνοιγμα της ακτής και την 
απομάκρυνση των αυθαιρέτων ή των ασύμβατων με τη νομοθεσία χρήσεων.  

Προτείνεται:  

• Η άμεση εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας περί ακτών  και 
περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με 
παράλληλη ανάκληση διοικητικών αποφάσεων «εξαιρέσεων» οι 
οποίες έχουν εκδοθεί από το πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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6.2.2. Β’ Φάση: Μέτρα και χωροθετήσεις χρήσεων για την ανάπτυξη του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού 

Η πρόταση για την υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού βασίζεται στις 
πιο κάτω αρχές: 

• 

• 

Αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού τοπίου της ακτής του Σαρωνικού 
και του αεροδρομίου του Ελληνικού με τις ελάχιστες δυνατές 
επεμβάσεις.  

Αποκατάσταση και επανάχρηση των 241 κτιρίων και εγκαταστάσεων 
(79% της δόμησης και 69% της κάλυψης των υφιστάμενων κτιρίων), τα 
οποία έχουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς υψηλό κόστος και χωροθέτηση 
νέων χρήσεων σε αυτά. Έχουν κάλυψη 267 στρεμμάτων και δόμηση 
366.160 μ2, δηλ. υλοποιημένο σ.δ. 0,058 και ποσοστό κάλυψης 4,27% 
στο σύνολο της έκτασης.242

• 

  

• 

Ανάπτυξη του πάρκου χωρίς επεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, διατήρηση 
στη μεγαλύτερη έκταση των διαδρόμων προσγείωσης-απογείωσης και 
αξιοποίηση των μεγάλων εκτάσεων ελεύθερων φυσικών εδαφών 
(αδόμητες εκτάσεις: 5.996 στρέμματα).  

• 

Φυσική και αισθητική αποκατάσταση-εξυγίανση του θαλασσίου μετώπου 
σε όλο το μήκος του μετώπου του πρώην αεροδρομίου. 

Δημιουργία δύο ζωνών υψηλής κοινωνικής ανταπόδοσης με χαρακτήρα 
Πολιτισμού - Έρευνας και Μητροπολιτικού Αθλητισμού. 

1. 

Η πρώτη ζώνη με χαρακτήρα «Πολιτισμός - Έρευνα» εντοπίζεται χωρικά 
κυρίως στη βορειοδυτική πλευρά του πρώην αεροδρομίου και συγκροτείται 
από τα εξής κέντρα: 

2. 

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και Επιστημονικό 
Ενυδρείο 

3. 

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαρωνικού, αρχαιολογικές αποθήκες 
Ανατολικής Αττικής και Εργαστήρια Συντήρησης 

4. 

Μουσείο Πολιτικής και Πολεμικής Αεροπορίας 

Συνεδριακό-Εκθεσιακό Κέντρο Ανατολικού Αεροσταθμού243

5. 

 

                                                 
 
242 Βλ. σχετικά: Stratton, M., & Trinder, B. (2000). Twentieth century industrial archaeology. London: E 
& EN Spon. Lake, J. (2002). Historic airfields: Evaluation and conservation. In J. Schofield, W. G. 
Johnson & C. M. Beck (Eds.), Matériel Culture: The archaeology of twentieth century conflict (pp. 172-
188). Routledge: London, UK & New York, NY.  

Δίκτυο κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων ιδιαίτερης αρχαιολογικής, 
αρχιτεκτονικής, τεχνικής σημασίας 

243 «Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3705/29.11/01 απόφαση της Προέδρου του ΟΡΣΑ ορίζει με σχετικό τοπογραφικό 
διάγραμμα (κλίμακα 1:5000) τα όρια της έκτασης που ανατίθεται στην ΕΤΑ ΑΕ, τα οποία προσδιορίζουν 
την συνολική έκταση των 170 στρεμμάτων. Η ανωτέρω απόφαση επιβάλλει τη διατήρηση και ανάδειξη 
του κτιρίου του αρχιτέκτονα Eero Saarinen (αίθουσα αναχωρήσεων). Η συγκεκριμένη αίθουσα έχει 
χαρακτηριστεί από το ΥΠ.ΠΟ (Υπουργική Απόφαση Δ.Ν.Σ.Α.Κ./1483/321/8-3-2006, ΦΕΚ 351/β/24-3-
2006) ως μνημείο και προβλέπει τη χρήση του για εκθεσιακούς και άλλους σκοπούς» (σελ.1). Λάμπρου, 
Δ. (2010, 16 Νοεμβρίου). Απάντηση στην από 9.11.2010 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Η. Διώτη, Θ. 
Δρίτσα, Θ. Μουλόπουλου, Δ. Παπαδημούλη η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 έγγραφό σας [αρ. πρωτ. 5616, συνημμένο έγγραφο σε απάντηση 
της ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, 
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Υποκαταστημάτων, Τμήμα Μαρίνων. 
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1. 

Η δεύτερη ζώνη με χαρακτήρα «Μητροπολιτικό Κέντρο Λαϊκού Αθλητισμού 
και Πρωταθλητισμού» εντοπίζεται χωρικά στους δύο ολυμπιακούς πόλους 
και συγκροτείται από τα εξής κέντρα: 

2. 

Ολυμπιακός Πόλος Αγίου Κοσμά - Ναυταθλητισμός (ιστιοπλοΐα και  
ερασιτεχνικοί ναυταθλητικοί σύλλογοι) και ήπια αναψυχή 

3. 

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά – Λαϊκός 
Αθλητισμός 

4. 

Ολυμπιακός Πόλος Ελληνικού – Πρωταθλητισμός και λαϊκός 
αθλητισμός 

 

Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ – Αναψυχή και λαϊκός αθλητισμός 
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6.3. Επανάχρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων  

6.3.1. Αξιολόγηση υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων 

Κατά τη διάρκεια της Α´ φάσης, στο χώρο του αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης 
εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν συνολικά 480 κτίρια, συγκροτήματα κτιρίων, 
τεχνικά μνημεία και εγκαταστάσεις, όπως και τρεις αρχαιολογικοί χώροι στους 
οποίους έχουν γίνει εργασίες ανασκαφών. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι 
πηγές στοιχείων, τα κριτήρια και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν.  
Ακολουθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο σύνολο της έκτασης και ανά 
ενότητα244

Η καταγραφή και τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο χώρο του πρώην 
αεροδρομίου αποτελεί τη βάση για την λεπτομερή αξιολόγηση του κτιριακού 
αποθέματος ανά χωρική ενότητα και ανά κτίριο. Επιπλέον, λήφθηκαν υπ’ όψιν το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις περί διατηρητέων κτιρίων, 
η γνωμοδότηση της ΚΣΤ́  Εφορ είας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων και η 
γνωμοδότηση του ΠΟΛΚΕΟΑ ως προς την πρόσφατη ιστορία του χώρου.  

.  

Χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατες αεροφωτογραφίες, μακροσκοπικά στοιχεία και 
στοιχεία από την προηγούμενη μελέτη ΕΜΠ (1996), όπου δεν δόθηκε άδεια 
επιτόπιας καταγραφής. Τέλος, λήφθηκαν υπ’ όψιν οι επιλογές διατήρησης κάποιων 
κτιρίων στη μελέτη εξειδίκευσης του Ά  βραβείου του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, 
στην οποία μόνο μερικές δεκάδες κτίρια και χρήσεις παραμένουν ή εν δυνάμει 
παραμένουν (Serero, F ernandez & C oignet, 2 006, σελ. 23-24), ενώ «τα 
περισσότερα από τα υφιστάμενα κτίρια του Πάρκου απομακρύνονται». (Serero, 
Fernandez & Coignet, 2006, σελ. 30).  

 

6.3.2. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης 

Το πλήθος και η ανομοιογένεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του πρώην 
αεροδρομίου και της παράκτιας ζώνης απαιτεί τη συνεκτίμηση ποικίλων παραγόντων 
και επομένως την πολυκριτηριακή αξιολόγηση του κτιριακού αποθέματος. Βασικό 
στόχο αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων επανάχρησης και ένταξής του 
κτιριακού αποθέματος χωρικά και λειτουργικά στο Μητροπολιτικό Πάρκο.  

Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν αντικατοπτρίζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού περί:  

• διατήρησης μεγάλου μέρους του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος που 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έναντι της ιδιαίτερα δαπανηρής κατεδάφισης 
περισσότερων από 400 κτίρια και νέας δόμησης, για κοινωνικούς, 
περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους.  

• επανάχρησης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος για τοπικές και 
υπερτοπικές χρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα που συμβαδίζουν με το ρόλο και 
το χαρακτήρα του Μητροπολιτικού Πάρκου και περιορισμένης κλίμακας 
οικονομική εκμετάλλευση κάποιων κτιρίων με χρήσεις που δεν αντιβαίνουν 
στη λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου (μικρής κλίμακας ή σημειακά, με 

                                                 
 
244 Χάρτης: Αξιολόγηση κτιρίων. Αρ. 15 και Χάρτης: Παράκτια ζώνη – κτίσματα και εγκαταστάσεις προς 
κατεδάφιση. Αρ. 22. 
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αποκλειστική διάθεση των εσόδων για την κατασκευή, λειτουργία και 
συντήρηση του Μητροπολιτικού Πάρκου).   

• διατήρησης και ανάδειξης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής, αρχαιολογικής, τεχνικής και εν γένει ιστορικής σημασίας, από 
την αρχαιότητα μέχρι και την πρόσφατη περίοδο λειτουργίας του χώρου ως 
αεροδρομίου.  

• κατεδάφισης των αυθαίρετων και λυόμενων κτιρίων και κατασκευών, έτσι 
ώστε να αποκατασταθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην παράκτια ζώνη και η 
νομιμότητα εντός του χώρου του πρώην αεροδρομίου.  

Τα κριτήρια αξιολόγησης του κτιριακού αποθέματος ορίστηκαν με βάση τέσσερις 
άξονες:  

• ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

Τα ισχύοντα προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις ως προς: 

i. την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στην παράκτια ζώνη με 
βάση το ΠΔ των Ακτών.  

ii. τη διατήρηση ειδικών κατηγοριών χρήσεων και εγκαταστάσεων με ειδικές 
κατασκευές και υποδομή (π.χ. μεταφορές). 

iii. τη διατήρηση κτιρίων για τα οποία υπάρχουν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, ή 
βρίσκονται στη διαδικασία κήρυξής τους ως διατηρητέων.  

 

• ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και/ή ιστορική αξία 

i. Ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών κτιρίων, τεχνικών μνημείων και άλλων 
εγκαταστάσεων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού, ιστορικού και τεχνικού ενδιαφέροντος. 

ii. Κατεδάφιση αυθαίρετων και λυόμενων κατασκευών και επεκτάσεων που 
βρίσκονται σε εγγύτητα με τα παραπάνω, για τη διεύρυνση των ενοτήτων αυτών και 
την  αποκατάσταση του τοπίου.  

  

• ποιότητα κατασκευής και κατάσταση κτιρίων 

i. Διατήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων με καλή ποιότητα κατασκευής και σε 
τουλάχιστον μέτρια υφιστάμενη κατάσταση.  

ii. Απομάκρυνση κτιρίων και εγκαταστάσεων που αποτελούν πρόχειρες ή λυόμενες 
κατασκευές και απομάκρυνση πρόχειρων και αυθαίρετων κατασκευών ή επεκτάσεων 
από κτίρια που διατηρούνται.  

iii. Απομάκρυνση κτιρίων και εγκαταστάσεων των οποίων η επανάχρηση θα είχε 
συγκριτικά μεγάλο κόστος λόγω της υφιστάμενης κατάστασής τους, χωρίς να 
συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης ιστορικής αξίας.  

 

• ένταξη και ρόλος κτιρίων σε ευρύτερες χωρικές και λειτουργικές 
ενότητες του πάρκου και χωρική-λειτουργική σύνδεσή τους με τον 
αστικό ιστό και χρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα για τους όμορους 
δήμους και το Λεκανοπέδιο 
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Διατήρηση κτιρίων σε υποενότητες και ευρύτερες χωρικές και λειτουργικές ενότητες 
εντός του πάρκου, όπως και κτιρίων των οποίων οι θέσεις εξυπηρετούν τη σύνδεση 
του πάρκου με τον αστικό ιστό, την παράκτια ζώνη, τα δίκτυα κυκλοφορίας και τα 
μέσα σταθερής τροχιάς.  

 

Η αξιολόγηση έγινε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση προτάθηκε η διατήρηση 
κτιρίων και εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, είτε εμπίπτουν είτε όχι σε 
καθεστώς διατηρητέων κτιρίων, όπως και η διατήρηση ειδικών χρήσεων που δεν 
παρουσιάζουν ασυμβατότητα με τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Επίσης, 
η απομάκρυνση αυθαίρετων, λυόμενων κατασκευών, κτιρίων με κακή ποιότητα 
κατασκευής ή σε κακή κατάσταση διατήρησης.  

Αυτή η πρώτη αξιολόγηση κατέληξε στην κατηγοριοποίηση σε κτίρια διατηρητέα, 
κτίρια εν δυνάμει διατηρητέα και κτίρια κατεδαφιστέα, και επομένως σε ένα φάσμα 
επιλογών. Στη δεύτερη φάση, ελέχθηκαν ξανά οι επιλογές της πρώτης φάσης με 
βάση την ένταξη και τον ρόλο των κτιρίων στο πάρκο, όπως και οι δυνατότητες 
επανάχρησης κτιρίων που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες διατήρησης λόγω 
ιδιαίτερης αξίας, θεσμικού πλαισίου, ποιότητας κατασκευής ή υφιστάμενης 
κατάστασης.  

Περιορισμό της αξιολόγησης αποτέλεσε η μη δυνατότητα επιτόπιας καταγραφής 
κτιρίων που βρίσκονται εντός της ενότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στην 
περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα τοπογραφικά υπόβαθρα της προηγούμενης 
μελέτης του ΕΜΠ (1996), μακροσκοπικά στοιχεία όπως και πρόσφατες 
αεροφωτογραφίες, από τις οποίες ήταν δυνατή η ανάλυση των τυπολογιών κτιρίων 
και η πρώτη γενική εκτίμηση της ποιότητας κατασκευής τους.  

Κατά τη μελέτη εφαρμογής, υπάρχουν δυνατότητες διαφοροποιήσεων μικρής 
κλίμακας στη γενική ταξινόμηση και στην αξιολόγηση. Ωστόσο εκτιμάται ότι η 
παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει τα επικαιροποιημένα βασικά στοιχεία που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση του κτιριακού αποθέματος και τα βασικά κριτήρια 
που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Στην πλειοψηφία των κτιρίων, περισσότεροι από 
ένας άξονας κριτηρίων υποδεικνύει είτε τη διατήρηση είτε την κατεδάφισή τους. 
Επομένως εκτιμάται ότι με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ακόμα και με εισαγωγή 
περισσότερων κριτηρίων ή με διαφοροποιήσεις σε κάποιες περιπτώσεις κτιρίων από 
τα εν δυνάμει διατηρητέα της Α´ φάσης,  δεν θα αλλάξει σημαντικά το τελικό 
αποτέλεσμα. 

 

Αναλυτικά, τα βασικά κριτήρια και επιλογές ανά χωρική ενότητα ανάλυσης έχουν ως 
εξής: 

 

• Ενότητα Ολυμπιακών Πόλων Ελληνικού και Αγίου Κοσμά 

α. Διατήρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων λόγω της κατάστασης των κτιρίων και της 
δυνατότητας χρήσης τους για λειτουργίες του πάρκου, με ενσωμάτωσή τους για τη 
δημιουργία του πόλου αθλητισμού και ναυταθλητισμού.  

β. Κατεδάφιση ενός μικρού αριθμού αθλητικών εγκαταστάσεων λόγω της πληθώρας 
τους και της κάλυψης των αναγκών του νέου αθλητικού πόλου από μέρος των 
υφιστάμενων. Στην περίπτωση αυτή κρίθηκε προτιμητέα η χρήση των εκτάσεων για 
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χώρο πρασίνου σε επιβαρυμένο με πολλές σκληρές επιφάνειες κομμάτι του 
Μητροπολιτικού Πάρκου.  

 

• Ενότητα χρήσεων μεταφορών 

Διατήρηση της ενότητας χρήσεων μεταφορών λόγω:  

α. της χρησιμότητάς της στις εσωτερικές και εξωτερικές συνδέσεις του πάρκου και 
στην σύνδεση μεταξύ μέσων σταθερής τροχιάς.  

β. της συγκέντρωσής τους σε ενότητα μικρής σχετικά κλίμακας.  

γ. του εξαιρετικά υψηλού κόστους μετεγκατάστασής τους.  

 

• Ενότητα Εταιρείας Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων 

α. Διατήρηση λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής, τεχνικής και αρχιτεκτονικής σημασίας 
των κτιρίων (Ανατολικός Αεροσταθμός, Τελωνείο).  

β. Κατεδάφιση των μεγάλων ευτελών λυόμενων κατασκευών.  

γ. Κατεδάφιση μικρών υποστηρικτικών κτιρίων χωρίς ιδιαίτερη αρχιτεκτονική 
σημασία και περιορισμένες δυνατότητες επανάχρησης. 

 

• Ενότητα Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

α. Διατήρηση κτιρίων ιδιαίτερης ιστορικής και αρχιτεκτονικής σημασίας και των 
ενοτήτων στις οποίες βρίσκονται.  

β. Κατεδάφιση λυόμενων μεταλλικών κατασκευών και στεγάστρων λόγω κακής 
ποιότητας κατασκευής και δυσκολίας επανάχρησης.  

 

• Ενότητα λοιπών χρήσεων 

α. Διατήρηση των κτιρίων σε καλή ή μέτρια κατάσταση, που σχηματίζουν 
λειτουργικές υποενότητες και διατηρούν συνδέσεις ή ενισχύουν νέες συνδέσεις με 
τον αστικό ιστό.  

β. Κατεδάφιση κτιρίων σε κακή κατάσταση ή κακή ποιότητα κατασκευής.  

γ. Εξασφάλιση μετεγκατάστασης υφιστάμενων χρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα σε 
διατηρούμενα κτίρια με καλύτερη ποιότητα κατασκευής και/ή σε καλύτερη 
κατάσταση.  

 

• Ενότητα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 

α. Διατήρηση κτιρίων με ιστορικό, τεχνικό ή/και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  

β. Κατεδάφιση μεταλλικών κτιρίων σε κακή ή μέτρια κατάσταση ή με κακή ποιότητα 
κατασκευής.  
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• Παράκτια ζώνη ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά και όμορων εκτάσεων 

α. Κατεδάφιση αυθαίρετων κτιρίων, επεκτάσεων, εγκαταστάσεων και περιφράξεων 
όπως ορίζεται από το ΠΔ Ακτών.  

β. Διατήρηση ενότητας κτιρίων με ιστορικό και αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και μικρής 
κλίμακας υποστηρικτικά κτίρια αθλητικών δραστηριοτήτων που δεν παρακωλύουν 
την ελεύθερη πρόσβαση στην παράκτια ζώνη.  

γ. Κατεδάφιση μεταλλικών κτιρίων σε άμεση γειτνίαση με το παράκτιο μέτωπο.  

 

6.3.3. Αποτελέσματα αξιολόγησης κτιριακού αποθέματος  

Σε σύνολο 480 υφιστάμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων με συνολική κάλυψη 
386.880 μ2 και δόμηση 491.010 μ2 (υλοποιημένος σ.δ. 0,078, υλοποιημένο ποσοστό 
κάλυψης 6,18%, στο σύνολο της έκτασης 6.263 στρ.) προτείνεται η διατήρηση 241 
κτιρίων και η κατεδάφιση 239 κτιρίων. Τα 241 κτίρια που διατηρούνται αποτελούν 
το 69,14% της υφιστάμενης κάλυψης (267.480 μ2) και το 74,57% της υφιστάμενης 
δόμησης (366.160 μ2

Δηλαδή, περίπου το 70% της υφιστάμενης κάλυψης και τα 3/4 της υφιστάμενης 
δόμησης του κτιριακού αποθέματος μπορούν να αξιοποιηθούν με χωροθέτηση 
χρήσεων αθλητικού, πολιτιστικού και γενικότερα κοινωνικού χαρακτήρα, 
περιορισμένων χρήσεων εμπορικού χαρακτήρα και χαρακτήρα αναψυχής, με τις 
προϋποθέσεις ότι αυτές θα είναι συμβατές με το ρόλο του Μητροπολιτικού Πάρκου, 
μικρής κλίμακας και ότι τα έσοδα τους θα διατίθενται αποκλειστικά για την 
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του πάρκου. Εξαίρεση αποτελεί το μεγάλης 
κλίμακας κτίριο του Ανατολικού Αεροσταθμού το οποίο προτείνεται να παραλάβει 
μητροπολιτική χρήση εκθέσεων-συνεδρίων εμπορικού ή και πολιτιστικού χαρακτήρα 
αφού αφαιρεθούν οι λυόμενες και ευτελείς προσθήκες διαφόρων εποχών, 
συμπεριλαμβανομένων και των πλέον πρόσφατων, προκειμένου να αναδειχθεί η 
αρχιτεκτονική αξία του αυθεντικού αρχικού κτιρίου. Το σύνολο δε της κάλυψης των 
προτεινόμενων προς διατήρηση κτιρίων όλων των χρήσεων αντιστοιχεί σε λιγότερο 
από το 5% της συνολικής έκτασης του πάρκου (4,27%).  

). Το υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης που προκύπτει από τη 
διατήρησή τους είναι 4,27% ως προς το σύνολο της έκτασης, και ο υλοποιημένος 
συντελεστής δόμησης που προκύπτει είναι 0,058.  

Αντίστοιχα, η συνολική αδόμητη έκταση του πάρκου προ της κατεδάφισης είναι 
5.876.456 μ2 (93,82% της συνολικής έκτασης) και μετά την κατεδάφιση είναι 
5.995.856 μ2 (95,73% της συνολικής έκτασης). Δηλαδή, με δεδομένη την 
υφιστάμενη κάλυψη του 6,18% (386.880 μ2) της έκτασης του πάρκου από κτίρια 
και εγκαταστάσεις, με την κατεδάφιση κτιρίων απελευθερώνεται 1,91% της έκτασης 
του πάρκου (119.400 μ2). Επομένως από τη διατήρηση κτιρίων παραμένει κάλυψη 
4,27% της έκτασης του πάρκου (267.480 μ2

Η αδόμητη έκταση που αντιστοιχεί στο 93,82% της συνολικής έκτασης σήμερα 
περιλαμβάνει δίκτυα κυκλοφορίας, διαδρόμους απογείωσης - προσγείωσης, τις 
ολυμπιακές αστικές διαμορφώσεις και άλλες σκληρές επιφάνειες, όπως και πλήθος 
περιφράξεων που αποκλείουν την πρόσβαση. Ωστόσο:   

).  

• πάνω από το 90% της συνολικής έκτασης παραμένουν αδόμητα (και 
όχι μόνο 2.000 ή 3.000 στρέμματα), και τα περισσότερα από αυτά 
μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην λειτουργία του πάρκου. 
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Συγκεκριμένα, το 56% της συνολικής έκτασης μπορεί να αποδοθεί 
άμεσα σε δημόσια χρήση πάρκου. Πρόκειται για το νότιο τμήμα 
έκτασης 1.705 στρεμμάτων και τον Ολυμπιακό Πόλο έκτασης 1.801 
στρεμμάτων.  

• όπως προκύπτει από τα παραπάνω και την ανάλυση των 
χαρακτηριστικών των εδαφών και των διαδρόμων, είναι οι θεσμικές 
και όχι οι τεχνικές δεσμεύσεις που αποκλείουν μέχρι τώρα την έναρξη 
έργων πρασίνου, εκτός περιορισμένων δεντροφυτεύσεων. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι μαλακές επιφάνειες  (χέρσες χωμάτινες 
επιφάνειες, γρασίδι, χαμηλή ή υψηλή  βλάστηση) σήμερα αποτελούν 
περίπου το 41% της συνολικής έκτασης  (2.568 στρέμματα) και οι 
σκληρές επιφάνειες (ασφάλτινες, τσιμεντένιες επιστρώσεις ή 
δόμηση) το υπόλοιπο 59% της συνολικής έκτασης (3.695 
στρέμματα).  

Με την κατεδάφιση των κτιρίων, η αδόμητη έκταση υπερβαίνει το 95% της 
συνολικής έκτασης του πάρκου. Σε αυτή μπορεί να συγκροτηθεί η ενιαία 
επιφάνεια ελεύθερων χώρων και πρασίνου που καλύπτει 5.996 στρέμματα 
(5.995.856 μ2

 

).  

Ο Πίνακας 26 παρουσιάζει αναλυτικά την κατανομή του υφιστάμενου και του προς 
διατήρηση υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος ανά θεσμική ενότητα ανάλυσης.  

Τα υψηλότερα ποσοστά διατήρησης της υφιστάμενης δόμησης εντός της ενότητάς 
τους βρίσκονται στις δύο ολυμπιακές ζώνες (95,23%), λόγω της πρόσφατης 
κατασκευής των εγκαταστάσεων και της δυνατότητας επανάχρησης του 
μεγαλύτερου μέρους τους για χρήσεις αθλητισμού, στην ενότητα λοιπών χρήσεων 
(92,63%), λόγω της καλής ποιότητας κατασκευής και της δυνατότητας διατήρησης 
και χωροθέτησης χρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα και τοπικού κέντρου, στην 
ενότητα των μεταφορών (87,49%), λόγω της χρησιμότητάς τους για την περιοχή 
και το πάρκο, και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (83,66%), λόγω της 
αναγκαιότητας διατήρησης χρήσεων όπως και λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 
και ιστορικής σημασίας αρκετών από τα κτίρια.  

Τα χαμηλότερα ποσοστά διατήρησης προκύπτουν στην ενότητα της παράκτιας ζώνης 
του Αγίου Κοσμά (28,58%), λόγω της πληθώρας αυθαίρετων κτιρίων και 
κατασκευών, στην ενότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (40,79%), λόγω της 
πληθώρας πρόχειρων κατασκευών και στην ενότητα της Εταιρείας Ελληνικών 
Τουριστικών Ακινήτων (61,36%), λόγω της αποξήλωσης των μεγάλης κλίμακας 
ευτελών λυόμενων κατασκευών έξω από το κτίριο του Ανατολικού Αερολιμένα.  
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Πίνακας 26. Αξιολόγηση κτιριακού αποθέματος ανά ενότητα ανάλυσης.  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 
 

Περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής δόμησης που διατηρείται 
ανήκει σήμερα στην ενότητα λοιπών χρήσεων (28,95%). Περισσότερο από 
ένα τέταρτο της συνολικής δόμησης επίσης διατηρείται στην ενότητα των 
ολυμπιακών ζωνών (27,41%), και άλλο ένα τέταρτο αθροιστικά στις δύο 
ενότητες της Εταιρείας Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων (15,97%) και της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (11,40%). Η δόμηση στην ενότητα του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αντιστοιχεί στο 7,26% της συνολικής δόμησης, ενώ 
στην ενότητα μεταφορών αντιστοιχεί στο 6,34% της συνολικής δόμησης. Η δόμηση 
στην παράκτια ζώνη του Αγίου Κοσμά αντιστοιχεί στο 2,68% της συνολικής δόμησης 
που παραμένει.   

 

Ενότητα 
ανάλυσης 

Κάλυψη 
υφιστάμενων 

κτιρίων (μ2

Δόμηση 
υφιστάμενων 

κτιρίων(μ) 2

Κάλυψη 
προτεινόμενων 

προς 
διατήρηση 

υφισταμένων 
κτιρίων 

) 

(μ2

Δόμηση 
προτεινόμενων 

προς 
διατήρηση 

υφισταμένων 
κτιρίων 

) (μ2

Κάλυψη 
προτεινόμενων 

προς 
διατήρηση 

υφιστάμενων 
κτιρίων προς 
την κάλυψη 

υφιστάμενων 
κτιρίων (%) 

Δόμηση 
προτεινόμενων 

προς 
διατήρηση 

υφιστάμενων 
κτιρίων προς 

τη δόμηση 
υφιστάμενων 
κτιρίων (%) 

Αναλογία   
υλοποιημένης 
δόμησης ανά 
ενότητα προς 

το σύνολο 
της δόμησης 

υφιστάμενων 
προς 

διατήρηση 
(%) 

Λοιπές 
χρήσεις  

73.930 114.420 66.300 105.990 89,68% 92,63% 28,95% 

Ολυμπιακοί 
Πόλοι 

84.130 105.410 79.170 100.380 94,10 95,23 27,41 

Εταιρεία 
Τουριστικής 
Ανάπτυξης 

69.320 95.270 32.900 58.460 47,46 61,36 15,97 

Υπουργείο 
Εθνικής  
Άμυνας 

63.070 65.140 24.360 26.570 38,62 40,79 7,26 

Υπηρεσία 
Πολιτικής 
Αεροπορίας 

32.670 49.880 24.520 41.730 75,05 83,66 11,40 

Παράκτια 
ζώνη Αγίου 
Κοσμά 

32.150 34.360 11.880 9.820 36,95 28,58 2,68 

Υπουργείο 
Μεταφορών 

31.610 26.530 28.350 23.210 89,69 87,49 6,34 

Σύνολα 386.880 491.010 267.480 366.160 69,14% 74,57% 100% 
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6.4. Πρόταση γενικής διάταξης 

) 

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού αναπτύσσεται στο χώρο του πρώην 
αεροδρομίου και στην παράκτια ζώνη που ανήκει διοικητικά κυρίως στο Δήμο 
Ελληνικού, από το ρέμα της Πικροδάφνης και το χώρο του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά 
βόρεια μέχρι και τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας νότια.  

Ως πάρκο «πρασίνου, άθλησης και πολιτισμού», η έμφαση δίνεται στις ενότητες 
πρασίνου που αποτελούν και το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου. Συμπληρωματικά ως 
προς τις ενότητες πρασίνου, χωροθετούνται οι υπόλοιπες λειτουργίες, και κυρίως οι 
ενότητες πολιτισμού-έρευνας και αθλητισμού, οι οποίες αποτελούν, μετά το πράσινο, 
τις κύριες λειτουργικές ενότητες. 

Οι είσοδοι του πάρκου στην περίμετρό του βρίσκονται  σε εγγύτητα με τις χρήσεις 
εντός του πάρκου, τις γειτονικές περιοχές κατοικίας και τις στάσεις των μέσων 
σταθερής τροχιάς. Διακρίνονται δέκα σημεία εισόδου, από τρία στις λεωφόρους 
Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος και από δύο προς την πλευρά των δήμων Αλίμου και 
Γλυφάδας αντίστοιχα. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, οι είσοδοι βρίσκονται στις δύο 
στάσεις του Μετρό, «Αργυρούπολη» και «Ελληνικό», και, ενδιάμεσα τους, στον 
οδικό άξονα που οδηγεί προς το κέντρο του πάρκου. Αντίστοιχα, στη λεωφόρο 
Ποσειδώνος, οι είσοδοι βρίσκονται κοντά στις στάσεις του τραμ, στον πρώην Δυτικό 
Αεροσταθμό,, στο χώρο του Αγίου Κοσμά και στο χώρο των κεντρικών υπηρεσιών 
της ΥΠΑ, εξυπηρετώντας και το χώρο του πρώην αεροδρομίου και την παράκτια 
ζώνη. Τα σημεία εισόδου προς την πλευρά του Δήμου Αλίμου εντοπίζονται στις 
εγκαταστάσεις του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ και στην περιοχή των αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού Πόλου. Προς το Δήμο Γλυφάδας, τα σημεία εισόδου 
εντοπίζονται στις περιοχές του Ανατολικού Αεροσταθμού και των διαδρόμων 
προσγείωσης – απογείωσης. Με αφετηρία τις υφιστάμενες εισόδους του πάρκου 
προτείνονται διαδρομές – πορείες πεζών και ποδηλάτων που διασχίζουν το 
πάρκο και ενώνουν τις διαφορετικές χρήσεις μεταξύ τους. 

 

6.4.1. Βασικά χαρακτηριστικά των ενοτήτων 

Οι 11 ενότητες χρήσεων που αποτελούν το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι οι εξής:245

α) ενότητα αμιγούς πρασίνου,  

  

β) ενότητα μητροπολιτικού αθλητισμού και πρασίνου,  

γ) ενότητα τοπικού κέντρου,  

δ) ενότητα πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου,  

ε) ενότητα μητροπολιτικού αθλητισμού, πρασίνου και ήπιας αναψυχής,  

στ) ενότητα διοίκησης,  

ζ) ενότητα χρήσεων μεταφορών,  

η) ενότητα μητροπολιτικού υπερτοπικού κέντρου,  

θ) ενότητα ήπιας αναψυχής και εμπορίου,  

ι) ενότητα ναυταθλητισμού, και  
                                                 
 
245 Χάρτης: Πρόταση γενικής διάταξης - χρήσεις γης. Αρ. 16. 
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ια) ενότητα διοίκησης και πρασίνου.   

Οι ενότητα του αμιγούς πρασίνου και η ενότητα του μητροπολιτικού 
αθλητισμού και πρασίνου αποτελούν περίπου τα 3/4 της συνολικής έκτασης 
του πάρκου, αλλά και της συνολικής αδόμητης έκτασης (Πίνακας 27, Εικόνες 
100 και 101). Εξ’ αυτών η ενότητα του αμιγούς πρασίνου αποτελεί περίπου το 60% 
της συνολικής έκτασης και σχεδόν τα 2/3 των αδόμητων επιφανειών του πάρκου 
(60,84% και 63,13% αντίστοιχα), ενώ η ενότητα του αθλητισμού και πρασίνου 
αποτελεί το 14,34% της συνολικής έκτασης του πάρκου και το 13,86% της 
αδόμητης έκτασης.  

Από την υπόλοιπη έκταση πάνω από 15% της συνολικής έκτασης και της αδόμητης 
έκτασης αποτελούν οι τρεις ενότητες του τοπικού κέντρου (6,88% και 6,17% 
αντίστοιχα), του πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου (4,59% κα 4,34% αντίστοιχα) 
και του αθλητισμού, πρασίνου και αναψυχής (4,44% και 4,52% αντίστοιχα).  

Περίπου 10% της συνολικής έκτασης αλλά και της συνολικής αδόμητης επιφάνειας 
αποτελούν αθροιστικά οι έξι ενότητες της διοίκησης, των μεταφορών, του 
υπερτοπικού κέντρου, της ήπιας αναψυχής και εμπορίου, του ναυταθλητισμού και 
της διοίκησης και πρασίνου.  

Το συνολικό υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης είναι 4,27% και ο συνολικός 
υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι 0,058. Το υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 
ανά ενότητα κυμαίνεται από 37,65% στην ενότητα διοίκησης και πρασίνου μέχρι 
μηδέν στην ενότητα του ναυταθλητισμού. Ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης 
ανά ενότητα κυμαίνεται από 0,495 στην ενότητα του υπερτοπικού κέντρου μέχρι 
μηδέν στην ενότητα ναυταθλητισμού.  

Η υλοποιημένη δόμηση ανά χρήση προς το σύνολο της υλοποιημένης δόμησης 
κατανέμεται κατά 25,56% στην ενότητα αθλητισμού-πρασίνου, κατά 22,86% στο 
τοπικό κέντρο, κατά 14,67% στην ενότητα πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου, κατά 
12,55% στο μητροπολιτικό υπερτοπικό κέντρο, κατά 7,32% στην ενότητα αμιγούς 
πρασίνου, κατά 6,00% στην ενότητα μεταφορών, και κατά 4,44% στην ενότητα της 
διοίκησης. Ακολουθούν η ενότητα ήπιας αναψυχής και εμπορίου, η ενότητα 
διοίκησης και πρασίνου, και η ενότητα αθλητισμού, πρασίνου και ήπιας αναψυχής με 
2,44%, 2,19% και 1,97% της συνολικής δόμησης αντίστοιχα (Εικ. 102).  

Τα περισσότερα τετραγωνικά κάλυψης από τη διατήρηση υφιστάμενων κτιρίων 
ανήκουν στις ενότητες του αθλητισμού και πρασίνου (66.960 μ2), του τοπικού 
κέντρου (61.060 μ2) και του πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου (27.400 μ2

 

).   
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Ενότητα πρότασης 

 
Έκταση 

ενότητας 
(μ2

 

) 

Έκταση 
ενότητας 

προς το 
σύνολο της 

έκτασης 
(%) 

 
Κάλυψη 

προτεινόμενων 
προς διατήρηση 

υφισταμένων 
κτιρίων 

(μ2

 

) 

Δόμηση 
προτεινόμενων 

προς διατήρηση 
υφισταμένων 

κτιρίων 
(μ2

 

) 

Αναλογία 
υλοποιημένης 
δόμησης ανά 

χρήση προς το 
σύνολο (%) 

 
Υλοποιημένη 
κάλυψη (%) 

 
Υλοποιημένοι 
συντελεστές 

δόμησης 

 
Αδόμητες 

επιφάνειες 
(μ P

2
P) 

 
Αδόμητες 

επιφάνειες 
προς το 

σύνολο των 
αδόμητων 

επιφανειών 
(%) 

Αμιγές πράσινο 3.810.868 60,84% 25.510 26.810 7,32% 0,67% 0,007 3.785.358 63,13% 

Μητροπολιτικός 
αθλητισμός – πράσινο 

898.211 14,34 66.960 93.580 25,56 7,45 0,104 831.251 13,86% 

Τοπικό κέντρο 431.037 6,88 61.060 83.720 22,86 14,17 0,194 369.977 6,17 

Πολιτισμός – έρευνα – 
πράσινο 

287.430 4,59 27.400 53.700 14,67 9,53 0,187 260.030 4,34 

Μητροπολιτικός 
αθλητισμός –  
πράσινο –  
ήπια αναψυχή 

278.119 4,44 7.200 7.200 1,97 2,59 0,026 270.919 4,52 

Διοίκηση 152.979 2,44 8.360 16.260 4,44 5,46 0,106 144.619 2,41 

Μεταφορές 189.610 3,03 27.100 21.960 6,00 14,29 0,116 162.510 2,71 

Μητροπολιτικό 
υπερτοπικό κέντρο 

92.822 1,48 24.110 45.950 12,55 25,97 0,495 68.712 1,15 

Ήπια αναψυχή – 
εμπόριο 

71.560 1,14 16.420 8.950 2,44 22,95 0,125 55.140 0,92 

Ναυταθλητισμός 41.776 0,67 0 0 0 0 0 41.776 0,70 

Διοίκηση – πράσινο 8.924 0,14 3.360 8.030 2,19 37,65 0,900 5.564 0,09 

Σύνολα 6.263.336 100% 267.480 366.160 100% 4,27% 0,058 5.995.856 100% 

 
Πίνακας 27. Βασικά χαρακτηριστικά ενοτήτων πρότασης.  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 
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Εικ. 100. Έκταση ενοτήτων προς το σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου (%).  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 101. Έκταση αδόμητων εκτάσεων ενοτήτων προς το σύνολο της αδόμητης έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου (%). Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 102. Αναλογία υλοποιημένης δόμησης ανά ενότητα/χρήση προς το σύνολο της έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου (%). Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  
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6.4.2. Χρήσεις γης 

Αναλυτικά, τα βασικά χαρακτηριστικά των 11 ενοτήτων καθορίζονται ως εξής:  

 

• ενότητα αμιγούς πρασίνου 

Χαρακτηριστικό της ενότητας αμιγούς πρασίνου είναι η, υψηλή κατά κύριο λόγο, 
φύτευση. Άλλες χρήσεις, όπως ήπια αναψυχή ή εμπόριο μικρής κλίμακας, μπορούν 
να υπάρξουν στα κτίρια της ενότητας, αλλά μόνο ως συμπληρωματικές του 
πρασίνου. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει κυρίως την περιοχή που σήμερα 
στεγάζονται οι υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας, την περιοχή των διαδρόμων 
προσγείωσης – απογείωσης αλλά και την περιοχή εισόδου του πάρκου από τη 
λεωφόρο Βουλιαγμένης και το σταθμό «Ελληνικό» του Μετρό. Επίσης, στην ίδια 
ενότητα εντάσσεται και η παράκτια ζώνη, πλην των τμημάτων που έχουν χρήσεις 
αθλητισμού, ναυταθλητισμού και ήπιας αναψυχής. 

Η ενότητα αμιγούς πρασίνου αποτελεί το 60,84% (3.810.868 μ2) της συνολικής 
έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 63,13% του συνόλου των 
αδόμητων επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 
25.510 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 0,67%) και δόμηση 26.810 μ2

 

 
(υλοποιημένος σ.δ. 0,007). Τα κτίρια στην ενότητα αμιγούς πρασίνου αντιστοιχούν 
στο 7,32% της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού Πάρκου.  

• ενότητα μητροπολιτικού αθλητισμού και πρασίνου  

Η ενότητα μητροπολιτικού αθλητισμού και πρασίνου περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις 
του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, τις εγκαταστάσεις που διατηρούνται στον Ολυμπιακό Πόλο 
του αεροδρομίου καθώς και τα δύο γήπεδα που βρίσκονται κοντά στη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης. Οι εγκαταστάσεις του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά προτείνεται να λειτουργούν 
κυρίως ως εγκαταστάσεις λαϊκού αθλητισμού, ενώ οι αναγκαίοι χώροι 
εγκαταστάσεων πρωταθλητισμού να μεταφερθούν στην περιοχή του Ολυμπιακού 
Πόλου του αεροδρομίου. 

Η ενότητα αθλητισμού και πρασίνου αποτελεί το 14,34% (898.211 μ2) της 
συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 13,86% του συνόλου 
των αδόμητων επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με 
κάλυψη 66.960 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 7,45%) και δόμηση 93.580 μ2

 

 
(υλοποιημένος σ.δ. 0,104). Τα κτίρια στην ενότητα αθλητισμού και πρασίνου 
αντιστοιχούν στο 25,56% της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου. 

• ενότητα τοπικού κέντρου 

Στην ενότητα τοπικού κέντρου, στο βορειοανατολικό τμήμα του χώρου του πάρκου, 
προτείνεται να συγκεντρωθούν χρήσεις εμπορίου, αναψυχής, πολιτισμού, πρόνοιας 
και εκπαίδευσης που απευθύνονται κατά κύριο λόγο στους κατοίκους των γειτονικών 
περιοχών. Στο τμήμα αυτό, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με τον αστικό ιστό του 
Δήμου Ελληνικού, βρίσκονται ήδη χρήσεις τέτοιου είδους, όπως είναι τα θεραπευτικά 
σωματεία, ο δημοτικός παιδικός σταθμός και οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Λόγω της 
καλής ποιότητας κατασκευής και κατάστασης του κτιριακού αποθέματος που 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 247 

διατηρείται (81,32% της υφιστάμενης δόμησης), προτείνεται, αν θεωρηθεί χρήσιμο 
από τους φορείς των υφιστάμενων χρήσεων κοινωνικού χαρακτήρα, η 
μετεγκατάστασή τους σε κτίρια με καλύτερη ποιότητα κατασκευής και σε καλύτερη 
υφιστάμενη κατάσταση.   

Η ενότητα τοπικού κέντρου αποτελεί το 6,88% (431.037 μ2) της συνολικής έκτασης 
του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 6,17% του συνόλου των αδόμητων 
επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 61.060 μ2 
(υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 14,17%) και δόμηση 83.720 μ2

 

 (υλοποιημένος σ.δ. 
0,194). Τα κτίρια στην ενότητα τοπικού κέντρου αντιστοιχούν στο 22,86% της 
συνολικής υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού Πάρκου.  

• ενότητα πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου   

Η ενότητα πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του 
χώρου, στην περιοχή του πρώην Δυτικού Αεροσταθμού. Στα κτίρια της ενότητας 
προτείνεται να στεγαστούν χώροι έρευνας και πολιτισμού που σχετίζονται με την 
ιστορία της ευρύτερης περιοχής και του ίδιου του χώρου ως πρώην αεροδρομίου. Η 
ενότητα αυτή υποστηρίζεται και από τις σχετικές χρήσεις πολιτισμού, τέχνης κ.α. 
που χωροθετούνται στο εκθεσιακό/συνεδριακό κέντρο του πρώην Ανατολικού 
Αεροσταθμού. 

Η ενότητα πολιτισμού, έρευνας και πρασίνου αποτελεί το 4,59% (287.430 μ2) της 
συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 4,34% του συνόλου 
των αδόμητων επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με 
κάλυψη 27.400 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 9,53%) και δόμηση 53.700 μ2

Α. Αρχαιολογικό Μουσείο, Αρχαιολογικές Αποθήκες και Εργαστήρια 

 
(υλοποιημένος σ.δ. 0,187). Τα κτίρια στην ενότητα πολιτισμού, έρευνας και 
πρασίνου αντιστοιχούν στο 14,67% της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου. 

Στο χώρο στεγάζεται σήμερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία, και συγκεκριμένα τμήμα της 
ΚΣΤ’ ΕΚΠΑ. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί δύο κτίρια, με εμβαδόν 1.300 μ2 και 60 μ2 
αντίστοιχα, ως εργαστήρια και αποθηκευτικούς χώρους που υποστηρίζουν τις 
ανασκαφικές εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται στην περιοχή του αεροδρομίου 
και του Αγίου Κοσμά. Ακόμη – ελλείψει χώρου – ευρήματα μεγάλου μεγέθους από 
τις ανασκαφές στο σταθμό του μετρό «Αργυρούπολη» έχουν τοποθετηθεί στον 
υπαίθριο χώρο μεταξύ των δύο κτιρίων. Στα πλαίσια του Μητροπολιτικού Πάρκου, 
υιοθετείται η πρόταση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για δημιουργία αρχαιολογικού 
μουσείου στο χώρο, που να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ευρήματα που 
στοιχειοθετούν την οργάνωση και ανασυνθέτουν την εικόνα των αρχαίων δήμων της 
Αττικής.246

                                                 
 
246 Καζά – Παπαγεωργίου, Κ. (2008, 19 Ιανουαρίου), Τρεις μέρες για μια ζωή. Εργασία που 
παρουσιάστηκε στη Διημερίδα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, Αθήνα. 

 Στόχος είναι επίσης η δημιουργία ενός θεματικού αρχαιολογικού χώρου, 
με άξονα την εξέλιξη της κατοίκησης στην νότια παράκτια ζώνη της Αττικής. Εκεί 
προτείνεται να στεγαστούν τα πολυάριθμα κινητά ευρήματα που έχουν προκύψει 
από τις ανασκαφές της παραλιακής ζώνης από το Φάληρο μέχρι τη Βάρη και τη 
Βάρκιζα.  

http://www.koinidrasi.gr/article.php?id=154 

http://www.koinidrasi.gr/article.php?id=154�
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Επιπλέον, στους στεγασμένους και ανοιχτούς χώρους υπάρχουν δυνατότητες 
διοργάνωσης μουσειοπαιδαγωγικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, σε 
συνδυασμό με ξεναγήσεις στις συλλογές, τις περιοδικές εκθέσεις και τους ανοιχτούς 
χώρους. Η γενική θεματική της κατοίκησης στην παράκτια ζώνη της Αττικής, μπορεί 
να ενισχύσει διεθνείς συνεργασίες, όπως συνεργασίες με άλλες μεσογειακές 
παράκτιες πόλεις, για τη συνδιοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, που φωτίζουν πτυχές της καθημερινής ζωής στην πόλη από την 
αρχαιότητα έως σήμερα.   

 

Β. Μουσείο Αεροπορίας 

Υιοθετείται ακόμη η πρόταση του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων Ολυμπιακής 
Αεροπορίας (ΠΟΛΚΕΟΑ) για τη δημιουργία μουσείου αεροπορίας. Ο χώρος του 
Ελληνικού έχει ταυτιστεί με την ιστορία της πολιτικής αεροπορίας για σχεδόν 70 
χρόνια και αποτελεί τον ιδανικό χώρο για να στεγάσει το μουσείο, το αρχειακό υλικό 
και τα αεροσκάφη που έχουν διασωθεί.  

Αντίστοιχες δραστηριότητες με εκείνες του αρχαιολογικού μουσείου, όπως και 
συνεργασία μεταξύ των φορέων για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων εκτιμάται ότι θα 
είναι εξαιρετικά χρήσιμη για τους επισκέπτες των μουσείων, του οικολογικού πάρκου 
και γενικώς του Μητροπολιτικού Πάρκου και της παράκτιας ζώνης του.  

  
Εικ. 103 Παροπλισμένα αεροσκάφη της ΟΑ στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού.  
Εικ. 104. Ιστορικά αεροσκάφη ως λειτουργικά μουσειακά εκθέματα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Τατοϊου. 
Πηγή: Google Earth – Panoramio. (2009-2010). Maps, aerial photos & photos [Database]. 
http://www.google.com/earth/index.html &  http://www.panoramio.com 

 

Γ. Επιστημονικό Ενυδρείο, Παράκτιο Οικολογικό Πάρκο και Ερευνητικό 
Κέντρο ΕΛΚΕΘΕ 

Στηρίζεται, τέλος, η πρόταση του ΕΛΚΕΘΕ για τη δημιουργία οικολογικού πάρκου 
στο χώρο με σκοπό την ενημέρωση και ψυχαγωγία των επισκεπτών του 
Μητροπολιτικού Πάρκου.247

                                                 
 
247 Βλ. και το παράδειγμα του ενυδρείου Cretaquarium. Ενυδρείο Cretaquarium – Θαλασσόκοσμος. 
(2010). Δραστηριότητες και αρχείο φωτογραφιών. Ηράκλειο Κρήτης: Cretaquarium.  

 Το θέμα του οικολογικού πάρκου θα είναι η παρουσίαση 
των υδρόβιων οργανισμών της Μεσογείου και του περιβάλλοντός τους (θάλασσα, 
λιμνοθάλασσες, λίμνες και ποτάμια), τη θέση του ανθρώπου στη διαχείριση των 

http://www.cretaquarium.gr/index.php 
 

http://www.google.com/earth/index.html�
http://www.panoramio.com/�
http://www.cretaquarium.gr/index.php�
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πληθυσμών τους και των οικοσυστημάτων της Μεσογείου, ξεκινώντας από την 
αναγκαιότητα εξασφάλισης τροφής ως τη λεηλασία ή την προστασία. Το οικολογικό 
πάρκο αποτελείται από τον «Υδρόκοσμο», μια υπαίθρια αναδημιουργία των 
παράκτιων υδάτινων οικοσυστημάτων, και το «Ενυδρείο», όπου θα αναπαραχθούν 
σε δεξαμενές θαλάσσια, λιμναία, λιμνοθαλάσσια και ποτάμια οικοσυστήματα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ. 105. Ενυδρείο Cretaquarium – Θαλασσόκοσμος  στο Ηράκλειο Κρήτης.  
Πηγή: «Psari» Cretaquariun Archives. http://www.cretaquarium.gr/index.php 
 

  
Εικ. 106. και Εικ. 107.  Ενυδρείο Cretaquarium – Θαλασσόκοσμος  στο Ηράκλειο Κρήτης.  
Πηγή: Ο.π.  
 

  
Εικ. 108. και Εικ. 109. Ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ στο Αιγαίο.  
Πηγή: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (2010).  

http://www.cretaquarium.gr/index.php�
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Παράλληλα, το ερευνητικό έργο και οι καθημερινές δραστηριότητες του ΕΛΚΕΘΕ 
μπορούν να αποτελέσουν βάση για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
για τους επισκέπτες διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Πρόκειται για επιστημονικού, 
εκπαιδευτικού και τουριστικού χαρακτήρα ενυδρείο κατά τα πρότυπα των μεγάλων 
ενυδρείων της Μεσογείου και του ενυδρείου «Θαλασσόκοσμος» στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 

 

• ενότητα μητροπολιτικού αθλητισμού, πρασίνου και ήπιας αναψυχής  

Περιλαμβάνει την εγκατάσταση του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ, η οποία ήδη λειτουργεί 
ως πόλος μητροπολιτικού αθλητισμού και ήπιας αναψυχής. 

Αποτελεί το 4,44% (278.119 μ2) της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου. Περιλαμβάνει 4,52% του συνόλου των αδόμητων επιφανειών, όπως και 
υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 7.200 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό 
κάλυψης 2,59%) και δόμηση επίσης 7.200 μ2

 

 (υλοποιημένος σ.δ. 0,026). Τα κτίρια 
στην ενότητα αθλητισμού, πρασίνου και ήπιας αναψυχής αντιστοιχούν στο 1,97% 
της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού Πάρκου. 

• ενότητα διοίκησης 

Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του πύργου Radar του FIR Αθηνών καθώς και 
διοικητικές υπηρεσίες της ΥΠΑ. Ο πύργος Radar, ο οποίος και παραμένει σε 
λειτουργία καθώς ελέγχει και εξυπηρετεί το σύνολο του ελληνικού εναέριου χώρου, 
βρίσκεται στο κέντρο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Οι διοικητικές υπηρεσίες, από την 
άλλη, βρίσκονται στο δυτικό τμήμα του χώρου και σε επαφή με τον περιβάλλοντα 
αστικό ιστό. 

Η ενότητα διοίκησης αποτελεί το 2,44% (152.979 μ2) της συνολικής έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 2,41% του συνόλου των αδόμητων 
επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 8.360 μ2 
(υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 5,46%) και δόμηση 16.260 μ2

 

 (υλοποιημένος σ.δ. 
0,106). Τα κτίρια στην ενότητα διοίκησης αντιστοιχούν στο 4,44% της συνολικής 
υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού Πάρκου. 

• ενότητα χρήσεων μεταφορών 

Περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του τραμ, της ΕΘΕΛ και του ΚΤΕΟ. Οι εγκαταστάσεις 
αυτές, οι οποίες βρίσκονται συγκεντρωμένες στο βόρειο τμήμα του πάρκου, 
προτείνεται να παραμείνουν καθώς χρησιμεύουν στις εσωτερικές συνδέσεις αλλά και 
στις συνδέσεις του πάρκου με το Λεκανοπέδιο. Επιπλέον, το υψηλό κόστος 
μετεγκατάστασής τους λειτουργεί αποτρεπτικά. Στην ενότητα των μεταφορών 
εντάσσεται και ο σταθμός «Αργυρούπολη» του Μετρό, ο οποίος είναι και ένα από τα 
σημεία εισόδου στο Μητροπολιτικό Πάρκο. 

Η ενότητα μεταφορών αποτελεί το 3,03% (189.610 μ2) της συνολικής έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 2,71% του συνόλου των αδόμητων 
επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 27.100 μ2 
(υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 14,29%) και δόμηση 21.960 μ2 (υλοποιημένος σ.δ. 



Α’ & Β’ φάση - Τελικό τεύχος                                                                  Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ - ΤΕΔΚΝΑ 
 
Βασικές     αρχές    σχεδιασμού  Μητροπολιτικού   Πάρκου   Πρασίνου   στο   πρώην   αεροδρόμιο  Ελληνικού 

 

 251 

0,116). Τα κτίρια στην ενότητα μεταφορών αντιστοιχούν στο 6,00% της συνολικής 
υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού Πάρκου. 

 

• ενότητα μητροπολιτικού υπερτοπικού κέντρου 

Χρήσεις μητροπολιτικής κλίμακας υπερτοπικού κέντρου, όπως εκθέσεις πολιτιστικού 
και εμπορικού χαρακτήρα, εκδηλώσεις ή/και συνέδρια επιστημονικού, τουριστικού 
και επαγγελματικού χαρακτήρα, προτείνεται να στεγαστούν στο κτίριο του πρώην 
Ανατολικού Αεροσταθμού. Το κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Eero Saarinen, διαθέτει 
ωφέλιμες επιφάνειες άνω των 45.000 μ2

Η ενότητα υπερτοπικού κέντρου αποτελεί το 1,48% (92.822 μ

 που μπορούν να φιλοξενήσουν αυτού του 
είδους τις χρήσεις. Ακόμη, η πρόσβαση στο κτίριο είναι ιδιαίτερα εύκολη λόγω της 
γειτνίασης με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και το σταθμό «Ελληνικό» του Μετρό. Στο 
χώρο είναι δυνατή η παράλληλη ή ταυτόχρονη λειτουργία καλλιτεχνικών, 
επιστημονικών και εν γένει πολιτιστικών εκθέσεων και συνεδρίων με εκπαιδευτικό ή 
επιστημονικό χαρακτήρα μαζί με τη διάθεσή του για εμπορικές εκθέσεις και 
επαγγελματικά συνέδρια. Όπως και με τις μικρότερης κλίμακας χρήσεις, τα έοοδά 
του θα διατίθενται για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του 
Μητροπολιτικού Πάρκου.  

2) της συνολικής 
έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 1,15% του συνόλου των 
αδόμητων επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 
24.110 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 25,97%) και δόμηση 45.950 μ2

 

 
(υλοποιημένος σ.δ. 0,495). Το κτίριο στην ενότητα του μητροπολιτικού υπεροπικού 
κέντρου αντιστοιχεί στο 12,55% της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου. 

• ενότητα ήπιας αναψυχής – ειδικού εμπορίου  

Στο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (ΟΚΙΑΚ), και στις υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις της νότιας πλευράς δίπλα στις ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, 
προτείνεται η στέγαση χρήσεων ήπιας αναψυχής και εξειδικευμένου εμπορίου μικρής 
κλίμακας, το οποίο να σχετίζεται με τις δραστηριότητες του ναυταθλητισμού και της 
ιστιοπλοΐας. Σε αυτό δεν περιλαμβάνεται εμπόριο υπερτοπικής σημασίας ή μεγάλης 
κλίμακας (mall). 

Η ενότητα ήπιας αναψυχής - εμπορίου αποτελεί το 1,14% (71.560 μ2) της συνολικής 
έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 0,92% του συνόλου των 
αδόμητων επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 
16.420 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 22,95%) και δόμηση 8.950 μ2

 

 
(υλοποιημένος σ.δ. 0,125). Τα κτίρια στην ενότητα ήπιας αναψυχής - εμπορίου 
αντιστοιχούν στο 2,44% της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου. 
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• ενότητα ναυταθλητισμού 

Εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού βρίσκονται σήμερα, κυρίως, στην παράκτια ζώνη του 
Αγίου Κοσμά. Σύμφωνα με το ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004)248

Η ενότητα ναυταθλητισμού αποτελεί το 0,67% (41.776 μ

 προβλέπεται η 
απομάκρυνσή τους και η μετεγκατάστασή τους στο χώρο του Ολυμπιακού Κέντρου 
Ιστιοπλοΐας (ΟΚΙΑΚ) σε όλη την έκταση των υπαρχουσών προβλητών και λιμενικών 
εγκαταστάσεων. Η πρόταση αυτή υιοθετείται και στην παρούσα μελέτη. 

2

 

) της συνολικής έκτασης 
του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 0,70% του συνόλου των αδόμητων 
επιφανειών και δεν περιλαμβάνει υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις.  

• ενότητα διοίκησης και πρασίνου  

Ξεχωριστή ενότητα διοίκησης αποτελούν οι κεντρικές υπηρεσίες της ΥΠΑ που 
στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του χώρου του πρώην αεροδρομίου. Χαρακτηριστικό της 
ενότητας αυτής είναι το υψηλό πράσινο του χώρου. 

Η ενότητα διοίκησης και πρασίνου αποτελεί το 0,14% (8.924 μ2) της συνολικής 
έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου. Περιλαμβάνει 0,09% του συνόλου των 
αδόμητων επιφανειών, όπως και υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις με κάλυψη 
3.360 μ2 (υλοποιημένο ποσοστό κάλυψης 37,65%) και δόμηση 8.030 μ2

 

 
(υλοποιημένος σ.δ. 0,900). Τα κτίρια στην ενότητα διοίκησης και πρασίνου 
αντιστοιχούν στο 2,19% της συνολικής υλοποιημένης δόμησης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου. 

Πρέπει να τονιστεί ότι οι ενότητες πρασίνου αποτελούν βασικό στοιχείο του 
Μητροπολιτικού Πάρκου και λειτουργούν ενοποιητικά σε σχέση με τις υπόλοιπες 
λειτουργίες και το πράσινο των άλλων ενοτήτων.249

Ωστόσο, το πράσινο δεν περιορίζεται στην ενότητα αυτή. Οι ενότητες πολιτισμού και 
αθλητισμού στο βορειοδυτικό τμήμα του πάρκου καθώς και η ενότητα των κεντρικών 
υπηρεσιών της ΥΠΑ αποτελούνται, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, από φυτεύσεις. 
Σημαντικό ποσοστό φυτεύσεων υπάρχει ακόμη στον περιβάλλοντα χώρο της 
εγκατάστασης του Σλάλομ Κανόε-Καγιάκ. 

 Η ενότητα αμιγούς πρασίνου 
καταλαμβάνει ένα σημαντικό τμήμα του χώρου. Εντοπίζεται κυρίως στο χώρο που 
σήμερα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της πολεμικής αεροπορίας, στην είσοδο του 
πάρκου από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης καθώς στην περιοχή των διαδρόμων. Ακόμη, 
σε αυτή εντάσσεται και το μεγαλύτερο τμήμα της παράκτιας ζώνης.  

Φυτεύσεις και μαλακές επιφάνειες υπάρχουν και στις υπόλοιπες ενότητες, αλλά σε 
μικρό ποσοστό της έκτασης τους.  

 

 

                                                 
 
248 ΠΔ 05.03.2004 (ΦΕΚ Δ’ 254/2004), Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα 
Κρωπίας. Αθήνα: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
249 Χάρτης: Πρόταση γενικής διάταξης - ενότητες πρασίνου. Αρ. 17. 
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6.4.3. Ανάδειξη σημείων ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού – ιστορικού – τεχνικού - 
πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και στην παράκτια ζώνη υπάρχουν 
μνημεία, κτίρια και εγκαταστάσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που είναι συνδεδεμένα 
με την ιστορία του χώρου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.250

 

 Πέραν της συμβολής 
του στην ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας και του τοπίου του Μητροπολιτικού 
Πάρκου, το δίκτυο αυτό των αρχαιολογικών, αρχιτεκτονικών και τεχνικών μνημείων 
ενισχύει την ενότητα πολιτισμού και έρευνας, όπως και τη λειτουργία του 
προτεινόμενου ενυδρείου, των εκθέσεων, των μουσείων, και των εργαστηρίων.  

• Αρχαιολογικές ζώνες 

Η ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια, κάτι που 
γίνεται φανερό από τα αρκετά και σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. 

Στη ζώνη της παραλίας εντοπίζεται ο κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος του Αγίου 
Κοσμά. Η πρώτη φάση της εγκατάστασης τοποθετείται στην Πρωτοελλαδική περίοδο 
(3η χιλιετία π.Χ.), ενώ υπάρχουν ευρήματα και της Μυκηναϊκής εποχής (2η χιλιετία 
π.Χ.).251 Ακόμη, στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά έχουν 
εντοπιστεί ίχνη κτιρίου της κλασσικής εποχής (5ου – 4ου αι. π.Χ.), πιθανώς ναού.252

Τα υπόλοιπα ευρήματα βρίσκονται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, και κυρίως 
στο τμήμα που γειτνιάζει με το Δήμο Αλίμου. Στην περιοχή του Δυτικού Αερολιμένα 
έχει εντοπιστεί τμήμα αρχαίου λατομείου, το οποίο μάλιστα είναι ορατό κάτω από τη 
χαμηλή βλάστηση. Στο χώρο που βρίσκεται το αμαξοστάσιο του τραμ έχουν 
εντοπιστεί και ανασκαφεί ταφικός περίβολος του 4ου αι. π.Χ., καθώς και οικιστικά 
κατάλοιπα της ίδιας εποχής. Οι εργασίες κατασκευής του νέου σταθμού του Μετρό 
«Αργυρούπολη», στο χώρο της 129 Π.Μ., έφεραν στο φως ίχνη ταφικού περίβολου 
και τμήμα νεκροταφείου του 5ου – 4ου π.Χ. αιώνα. Στην απέναντι πλευρά της 
λεωφόρου Βουλιαγμένης, στην πλατεία Λευκωσίας, έχουν εντοπιστεί επίσης ίχνη 
ταφικού περίβολου καθώς και τμήμα αρχαίας οδού. 

 

Στο χώρο των κεντρικών υπηρεσιών της ΥΠΑ υπάρχει το ταφικό μνημείο του 
Ελληνικού. Το μνημείο αυτό, από την αρχαιότητα έως το 1960, βρισκόταν στο χώρο 
του αεροδρομίου, στην περιοχή των διαδρόμων. Για τις ανάγκες επεκτάσεως του 
αεροδρομίου μεταφέρθηκε τότε «πέτρα – πέτρα» και επανιδρύθηκε στον αύλειο 
χώρο των κεντρικών υπηρεσιών της ΥΠΑ.253

                                                 
 
250 Χάρτης: Πρόταση γενικής διάταξης – πολιτισμός & σημεία ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού – ιστορικού – 
τεχνικού – πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Αρ. 18. 

  

251 Καζά – Παπαγεωργίου, Κ. (2008, 19 Ιανουαρίου), Τρεις μέρες για μια ζωή. Εργασία που 
παρουσιάστηκε στη Διημερίδα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, Αθήνα. 
http://www.koinidrasi.gr/article.php?id=154 
252 Καζά – Παπαγεωργίου, Κ. (2004). Άλιμος: Στα ίχνη των αρχαίων κατοίκων. Αθήνα: Δήμος Αλίμου.  
253 Ο.π.  
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Εικ. 110. Αμαξοστάσιο τραμ. Επιτύμβια μνημεία, όπως βρέθηκαν πεσμένα μπροστά στην πρόσοψη 
ταφικού περιβόλου. Β’ μισό 4ου αι. π.Χ. Πηγή: Καζά – Παπαγεωργίου, Κ. (2004). Άλιμος: Στα ίχνη των 
αρχαίων κατοίκων. Αθήνα: Δήμος Αλίμου. 
Εικ. 111. Ελληνικό. Ταφικό μνημείο 4ου αι. π.Χ. Πηγή: Ο.π. 
 
Τέλος, στην ίδια περιοχή επί του ακρωτηρίου του Αγίου Κοσμά,  βρίσκεται και ο 
μεταβυζαντινός ναός των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, επίσης κηρυγμένο μνημείο. 
 

 
 
Εικ. 112. Ναός Αγίων Κοσμά και Δαμιανού στο ακρωτήριο Αγίου Κοσμά. Πηγή: Google Earth – Panoramio. 
(2009-2010). Maps, aerial photos & photos [Database]. http://www.google.com/earth/index.html &  
http://www.panoramio.com 
 

• Αρχιτεκτονικά μνημεία 

Από τα κτίρια που βρίσκονται στο χώρο του πρώην αεροδρομίου, ιδιαίτερης 
αρχιτεκτονικής σημασίας είναι τα κτίρια των δύο αεροσταθμών. Το κτίριο του 
Ανατολικού Αεροσταθμού, ειδικότερα, είναι έργο του αρχιτέκτονα Eero Saarinen και 
έχει χαρακτηριστεί από το ΥΠΠΟ ως μνημείο σύγχρονης αρχιτεκτονικής (Εικ. 113 & 
114).254

                                                 
 
254 Υπουργική απόφαση Δ.Ν.Σ.Α.Κ./1483/321/8-3-2006 (ΦΕΚ Β´ 351/24.03.06).  
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Εικ. 113 και Εικ. 114. Ανατολικός Αεροσταθμός, έργο του αρχιτέκτονα Eero Saarinen λίγο μετά την 
κατασκευή του το 1960 (αριστερά) και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του το 1984 (δεξιά)(αρχιτέκτων 
Eero Saarinen). Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος. 

Ενότητα κτιρίων, με χαρακτηριστικά διώροφα και τριώροφα κεραμοσκεπή κτίρια 
εκλεκτικιστικής αρχιτεκτονικής, αποτελούν οι εγκαταστάσεις των κεντρικών 
υπηρεσιών της ΥΠΑ. Στα κτίρια αυτά, μέχρι το 1965, στεγαζόταν το Αμερικανικό 
Κολλέγιο.  

Ακόμη, διακριτή ενότητα αποτελεί ο αθλητικός οικισμός (ξενώνες αθλητών) που 
βρίσκεται στο ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά, σχεδιασμένος από τον αρχιτέκτονα Κ. Δοξιάδη και 
κατασκευασμένος την περίοδο 1959-1962 (Εικ. 115). 

 
 
Εικ. 115. Αθλητικός οικισμός Αγίου Κοσμά, Στον οικισμό είναι ενσωματωμένα τα κτίρια της περιόδου 
1959-1962 (αρχιτέκτων Κωνσταντίνος Δοξιάδης). Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού 
Περιβάλλοντος. 
 

• Τεχνικά μνημεία – κτίρια και εξοπλισμός 

Εγκαταστάσεις και κτίρια που σχετίζονται με την ιστορία του χώρου ως αεροδρομίου 
βρίσκονται συγκεντρωμένα κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του χώρου. 
Πρόκειται κυρίως για μεταλλικά υπόστεγα μεγάλου μεγέθους που κατασκευάστηκαν 
για να στεγάσουν πολεμικά αεροσκάφη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ειδικότερα, 
το μεταλλικό υπόστεγο πλησίον του διαδρόμου προσγείωσης χρησιμοποιήθηκε για να 
καλύψει τις ανάγκες στέγασης και επισκευής των αεροσκαφών της Αμερικάνικης 
Αεροπορίας, την εποχή που διατηρούσαν στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο του 
Ελληνικού.  

Από τα υπόστεγα αυτά ξεχωρίζει η μεταλλική αποθήκη της ΥΕΔΥ, γνωστή και ως 
υπόστεγο «Παγόδα», που βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις της ΕΘΕΛ.  
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Το συγκεκριμένο υπόστεγο είναι ένα εξαιρετικά αξιόλογο κτίριο από στατικής 
άποψης. Η κατασκευή του χρονολογείται από την περίοδο πριν από το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Κτίστηκε από τους Άγγλους οι οποίοι το χρησιμοποίησαν ως αποθήκη. Κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο υπόστεγο αυτό τοποθετούνταν 
αεροσκάφη για να προστατεύονται από τις αεροπορικές επιδρομές. Ο φέρων 
οργανισμός του αποτελείται από ξύλινους τοξωτούς φορείς με ξύλινα υποστυλώματα 
δικτυωματικής μορφής. Ίσως είναι ένα από τα λιγοστά παραδείγματα τέτοιου είδους 
στην Ελλάδα.255 

  
 
Εικ. 116. Μεταλλική αποθήκη ΥΕΔΥ («Παγόδα»). Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού 
Περιβάλλοντος. 
Εικ. 117. Το Υπόστεγο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας όπως ήταν όταν λειτουργούσε το αεροδρόμιο 
Ελληνικού. Πηγή: Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας. (2010). Σταθμοί στην 
20χρονη διαδρομή του ΠΟΛ.Κ.Ε.Ο.Α. [φωτογραφικό αρχείο ΠΟΛΚΕΟΑ].  Αθήνα: ΠΟΛΚΕΟΑ. 
http://polkeoa.gr/polframeintrogr.htm 

Ιδιαίτερης σημασίας και αξίας είναι και το υπόστεγο της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας 
στον Δυτικό Αεροσταθμό. Είναι το πρώτο υπόστεγο συντήρησης αεροσκαφών που 
κατασκευάστηκε και χρονολογείται από το 1931. Κατασκευάστηκε στην Κέρκυρα, για 
να εξυπηρετεί την κίνηση των υδροπλάνων που κινούνταν από την Ευρώπη προς 
την ανατολική Μεσόγειο. Το υπόστεγο διατηρήθηκε στην Κέρκυρα και στη διάρκεια 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το 1949 αποσυναρμολογήθηκε και μεταφέρθηκε 
στο αεροδρόμιο Ελληνικού, αφού πλέον τα υδροπλάνα είχαν παραχωρήσει τη θέση 
τους στα αεροσκάφη. Αποτελείται από δίρριχτη μεταλλική στέγη με μεταλλικά 
υποστυλώματα και δοκούς ιδιαίτερου στατικού ενδιαφέροντος.256

Σημαντικά στοιχεία προς διατήρηση, εμβληματικά τοπόσημα της ιστορικής χρήσης 
του χώρου θεωρούνται επίσης οι πύργοι ελέγχου οι οποίοι υψώνονται στο κέντρο 
της έκτασης. Προτείνεται η ανάδειξη του παλαιού πύργου ως επισκέψιμου χώρου και 
η διατήρηση της λειτουργίας του νέου πύργου ελέγχου (FIR  Αθηνών). 

 Πρόκειται για 
κατασκευή που μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να μεταφερθεί αλλού, με το 
ανάλογο βέβαια κόστος. 

                                                 
 
255 Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1996, Μάρτιος & Ιούνιος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[α΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σπουδαστήριο Χωροταξίας 
και Οικιστικής Ανάπτυξης & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. 
Βασενχόβεν, Λ., κ.α. (1999, Σεπτέμβριος). Ανάπτυξη του χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού 
[β΄φάση ερευνητικού προγράμματος]. Αθήνα: ΕΜΠ & Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
256 Ο.π. 
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Τέλος η διάσωση, επισκευή και ανάδειξη in situ του ιστορικού στόλου της πολιτικής 
και της πολεμικής αεροπορίας αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την προστασία 
και προβολή της ιστορίας του χώρου και της λειτουργίας του αεροδρομίου για 70 
χρόνια. Όπως τα άλλα αρχαιολογικά, αρχιτεκτονικά και τεχνικά μνημεία, θα 
αποτελέσει επίσης πόλο έλξης στα πλαίσια της λειτουργίας του Μητροπολιτικού 
Πάρκου.   

  
 
Εικ. 118. Ελικοφόρο τύπου Dacota DC 3 για έλεγχο από αέρα ραδιοβοηθημάτων (flight check) στο 
προαύλιο των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ. Πηγή: Google E arth – Panoramio. (2009-2010). Maps, aerial 
photos & photos [Database]. http://www.google.com/earth/index.html &  http://www.panoramio.com 
Εικ. 119. Αεριωθούμενο τύπου Jumbo Jet της ΟΑ στην πίστα του Ανατολικού Αερολιμένα. 
Πηγή: Ο.π.  

 

6.4.4. Ο σχεδιασμός του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού ως οργάνωση / 
επαναδιάταξη του χώρου 

Στρατηγική προσέγγιση 

Η μέχρι τώρα συζήτηση και συνεπακόλουθα  ο σχεδιασμός του Μητροπολιτικού 
Πάρκου του Ελληνικού αντιμετώπισε τον χώρο κατ’ αρχήν ως ένα «κενό», με 
περιορισμένες δεσμεύσεις (πχ μικρός αριθμός διατηρητέων κτιρίων). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η προκήρυξη του  διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού  με τις 
πολλές συμμετοχές και προτάσεις που κατατέθηκαν. Όμως το διάστημα που 
μεσολάβησε από τις διάφορες μελέτες μέχρι σήμερα, οι ολυμπιακές χωροθετήσεις και 
η θεσμοθέτηση των μεταολυμπιακών χρήσεων, η ανεξαρτησία, η έλλειψη 
συντονισμού των φορέων που εμπλέκονται στην διαχείριση και νομή του χώρου,  
πολλαπλασίασαν τις δεσμεύσεις και απομάκρυναν ακόμη περισσότερο την 
δυνατότητα άμεσης συνολικής «ελευθέρωσης» του εν δυνάμει πάρκου, ώστε να γίνει 
δυνατόν να εφαρμοστεί ένα συνολικό σενάριο σχεδιασμού.  Η οικονομική δυσπραγία 
των τελευταίων ετών και η μη διαφαινόμενη βελτίωση της κατάστασης αποτελεί μια 
επιπλέον και εξίσου σημαντική δέσμευση για τον σχεδιασμό. 

Υπο την οπτική αυτή, η  συγκεκριμένη μελέτη ακολούθησε μια διαφορετική 
στρατηγική ως προς τον σχεδιασμό  του χώρου, ρίχνοντας φως σε όλες τις θεσμικές  
αλλά και τις φυσικές δεσμεύσεις της έκτασης, αξιολογώντας τα αιτήματα, τις ανάγκες 
και τις δυνατότητες της  τοπικής αυτοδιοίκησης γενικά και των όμορων δήμων 
ειδικότερα και κυρίως εκτιμώντας ως  κρίσιμο παράγοντα τις δυνατότητες 
υλοποίησης του έργου.  

Με δεδομένο αυτό το  πλαίσιο  οργανώθηκε μια στρατηγική «από τα κάτω προς τα 
πάνω»  αντί της συνήθους «από τα πάνω προς τα κάτω».  Μια στρατηγική δηλαδή 

http://www.google.com/earth/index.html�
http://www.panoramio.com/�
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που χαρτογραφεί όλες  τις θεσμικές και υλικές δεσμεύσεις του χώρου, τα κτίρια και 
τις υποδομές του, τα φυσικά και τεχνητά χαρακτηριστικά του, τα αξιολογεί  και τα 
διαχειρίζεται αναδεικνύοντάς τα, εντάσσοντας τα στον σχεδιασμό ή αντιμετωπίζοντάς 
τα ως θύλακες οι οποίοι θα συνεχίσουν να λειτουργούν, με διαχείριση των ορίων 
τους τέτοια,   ώστε να μην εμποδίζεται η  ελεύθερη πρόσβαση και κίνηση του κοινού 
στο μελλοντικό πάρκο.  Τέτοιοι θύλακες  είναι οι πρώην ολυμπιακές εγκαταστάσεις, 
τα κτίρια του πρώην Ανατολικού και Δυτικού Αεροσταθμού, το αθλητικό συγκρότημα 
του Αγίου Κοσμά, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι υπάρχουσες νησίδες πρασίνου, οι 
εγκαταστάσεις του τραμ, οι  εγκαταστάσεις της πρώην Αμερικανικής Βάσης, και 
τέλος οι αεροπορικές υποδομές (διάδρομοι προσγείωσης, δεξαμενές κλπ). 

 

Γενικές αρχές οργάνωσης του πάρκου  

H οργάνωση του χώρου γίνεται με ένα σύστημα έξι αξόνων κίνησης και 
δραστηριοτήτων.257

Οι άξονες αυτοί  παραλαμβάνουν τις πρωτεύουσες κινήσεις πεζών – ποδηλάτων, 
υποδέχονται τις στάσεις του τραμ και του μετρό, προσανατολίζουν τον επισκέπτη, 
εξορθολογίζουν και  οργανώνουν τις εισόδους στις διάφορες δραστηριότητες και  
αποτελούν τις  ραχοκοκαλιές  γύρω από τις  οποίες προτείνονται οι «πράσινοι 
διάδρομοι» δηλαδή οι  ζώνες υψηλής φύτευσης του πάρκου. 

 Οι τρεις άξονες είναι στην κατεύθυνση βορρά – νότου και 
αποτελούν τις βασικές συνδέσεις των οικιστικών περιοχών του Δήμου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης  με το παράκτιο μέτωπο ενώ  οι τρεις άλλοι είναι στην κατεύθυνση 
ανατολή – δύση,  συνδέοντας  τον Δήμο Αλίμου και τον Δήμο Γλυφάδας με το 
πάρκο. Από αυτούς ο παραθαλάσσιος άξονας στην περιοχή του Αγίου Κοσμά, 
αποτελεί συνέχεια της  σχεδιαζόμενης (από το ΥΠΕΚΑ και την ΕΤΑ) ενιαίας παράκτιας 
διαδρομής που φιλοδοξεί να διευκολύνει την πρόσβαση πεζών και ποδηλατών στο 
αστικό μέτωπο  του Σαρωνικού. 

Η χωροθέτηση των κεντρικών αξόνων σε μεγάλο βαθμό καθορίστηκε  από τις ζώνες  
του υπάρχοντος πρασίνου. Σήμερα αυτοί οι χώροι είναι διάσπαρτοι και  πολλές 
φορές περιφραγμένοι (όπως για παράδειγμα  οι χώροι της πρώην Αμερικανικής 
Βάσης, η περιοχή των κεντρικών υπηρεσιών της ΥΠΑ, κλπ). 

 Η πρόταση επιχειρεί να συνδέσει τους χώρους αυτούς, εισάγοντας νέες φυτεύσεις 
που θα επιτρέψουν την δημιουργία συνεχών ζωνών πρασίνου.   

Έτσι, για παράδειγμα, η ζώνη πρασίνου  προς το ανατολικό άκρο του πάρκου  
οργανώνεται γύρω από τον αντίστοιχο άξονα κίνησης και ενοποιεί το ρέμα βόρειο -
ανατολικά του πρώην Ανατολικού Αεροσταθμού και την περιοχή των κεντρικών 
υπηρεσιών της ΥΠΑ επί της λεωφόρου Ποσειδώνος. Εκεί όπου  η ζώνη  αυτή 
συναντά  τις σκληρές επιφάνειες των αεροδιαδρόμων προτείνεται  τοπικά η θραύση 
ή η επίχωση ακανόνιστων τμημάτων των σκυροδετημένων επιφανειών και η 
φύτευση ανάμεσα στα θραύσματα. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται ως στοιχείο του 
σχεδιασμού η διευκόλυνση της φύσης να καταστρέψει η ίδια τις σκληρές επιφάνειες 
των διαδρόμων προσγείωσης.   

Η λογική των «πράσινων διαδρόμων»  λαμβάνει υπ’ όψιν και τις παράκτιες ζώνες 
πρασίνου, του Αγίου Κοσμά και του Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας με στόχο την 

                                                 
 
257 Χάρτης: Πρόταση γενικής διάταξης – σενάριο φυτεύσεων. Αρ. 19. 
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δημιουργία φυτεμένων συνεχειών από την λεωφόρο Βουλιαγμένης μέχρι την 
θάλασσα. Ακόμα και αν για λειτουργικούς λόγους τμήματα αυτής της ζώνης ίσως δεν 
είναι προσβάσιμα στο κοινό (πχ η περιοχή της ΥΠΑ),  θα δημιουργηθούν ενιαίες 
ζώνες ανάπτυξης χλωρίδας και πανίδας. 

Ιδιαίτερη προσπάθεια τέλος καταβλήθηκε για την ένταξη υπαρχουσών 
διαμορφώσεων στο νέο σύστημα και την επανάχρηση υποδομών κίνησης και στάσης  
ώστε να μην δαπανηθεί άλλη γη για υποδομές και για να γίνει δυνατή η ταχύτερη 
επανάκτηση του χώρου.  Έτσι προτείνεται η επανάχρηση υπαρχόντων  δρόμων για 
την δημιουργία των πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων, όπως επίσης και η ένταξη στον 
σχεδιασμό των εκτεταμένων υπαίθριων χώρων, κυρίως στο δυτικό τμήμα της 
έκτασης, που διαμορφώθηκαν  την περίοδο των ολυμπιακών  αγώνων.  
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6.5. Η παράκτια ζώνη του Σαρωνικού ως το μεγάλο γραμμικό πάρκο της 
μητροπολιτικής Αθήνας. 

Η  παράκτια ζώνη του Σαρωνικού, από τις ακτές του Πειραιά μέχρι την Βουλιαγμένη 
είναι  ο  δημόσιος χώρος που αναδεικνύει την προνομιακή σχέση της Αθήνας με τη 
θάλασσα και αποτελεί ένα μοναδικό σε ποιότητα κεφάλαιο κοινόχρηστης γης που 
μπορεί να μετατραπεί συνολικά σε ένα συνεχές, μητροπολιτικής εμβέλειας πάρκο.  

Αυτή η λογική άλλωστε διαπνέει και το ΠΔ Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων 
γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από τον 
Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ΠΔ 05.03.2004, ΦΕΚ Δ’ 254/2004)  
το οποίο στοχεύει στην προστασία του τοπίου των ακτών και των ειδικών περιοχών 
φυσικού κάλλους, στην προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 
τον περιορισμό της ρύπανσης, την εξασφάλιση χώρων αναψυχής και ψυχαγωγίας 
και στην θεσμική θωράκιση της παράκτιας ζώνης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
της Πρωτεύουσας.  

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του ΠΔ συνοψίζονται σε: 

• Οικολογική ανασυγκρότηση της παράκτιας ζώνης, θαλάσσιας και χερσαίας και 
εξασφάλιση της απαιτούμενης ισορροπίας σε μακροπρόθεσμη προοπτική 
βιώσιμης ανάπτυξης που θα διασώζει τη μοναδικότητα του φυσικού αυτού 
πόρου και για τις επόμενες γενιές. 

• Διάσωση, διαφύλαξη και ανάδειξη τοπίων, ιστορικών και αρχαιολογικών 
τόπων, όπως και περιοχών φυσικού κάλλους. 

• Διεύρυνση και ενίσχυση του κοινόχρηστου, δημοσίου χαρακτήρα της ζώνης 
για όσο το δυνατόν περισσότερες και πολυπληθέστερες ομάδες χρηστών, με 
παράλληλη αύξηση της προσπελασιμότητάς της. 

• Αποσυμφόρηση της ζώνης από εκτεταμένες εντατικές ή αποκλειστικές 
δραστηριότητες και εκμεταλλεύσεις. 

• Απομάκρυνση ασυμβίβαστων χρήσεων και δραστηριοτήτων. 

• Αξιολόγηση και συντονισμός αναπτυξιακών προγραμμάτων δημόσιων 
δημοτικών και ιδιωτικών φορέων. 

• Συμβολή στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των διαφόρων ομάδων 
χρηστών της παράκτιας ζώνης για τη σωστή συμπεριφορά και διαφύλαξη του 
πολύτιμου χαρακτήρα του φυσικού αυτού πόρου. 

Η παρούσα μελέτη, εκτός από το ΠΔ, έλαβε επίσης υπ’ όψιν μια σειρά από υπό 
εκπόνηση, για λογαριασμό του ΟΡΣΑ και του ΥΠΕΚΑ, μελέτες πεζοδρόμων – 
ποδηλατοδρόμων στο παράκτιο μέτωπο. Οι μελέτες αυτές  στοχεύουν στην καλύτερη 
πρόσβαση στις ακτές και την εξασφάλιση της συνέχειας της κίνησης σε όλο το μήκος 
του θαλάσσιου μετώπου με ήπια μέσα μεταφοράς. 

Στα πλαίσια αυτά, για την παράκτια ζώνη του Δήμου Ελληνικού που αποτελεί  
κόμβο σύνδεσης του γραμμικού πάρκου του Σαρωνικού και του Μητροπολιτικού 
Πάρκου του Ελληνικού,  η παρούσα μελέτη προτείνει τα εξής:258

• Ως προς τις χρήσεις γης 

 

                                                 
 
258 Χάρτης: Ακτή Σαρωνικού. Χρήσεις γης στην παράκτια ζώνη και συμβατότητα με ΠΔ Ακτών. Αρ.23. 
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Θεωρείται δεδομένη η εφαρμογή του ΠΔ για τις Ακτές.  

Επομένως για το τμήμα 1β (βλ. ΦΕΚ Δ´ 254 / 05.03.04) της παράκτιας ζώνης 
προβλέπεται η  απομάκρυνση των χρήσεων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην 
ζώνη. Συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ, των Ναυτικών Ομίλων, του 
Κέντρου Εκπαίδευσης της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος 
(ΜΥΑΛΣ) και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας – Αθλημάτων 
Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης (ΕΟΥΔΑΑΤΚ), του εστιατορίου-νυχτερινού κέντρου 
που βρίσκεται στη χερσονησίδα του Αγ. Κοσμά και των τριών παρανόμως 
λειτουργούντων νυχτερινών κέντρων στο μέσο της παράκτιας ζώνης, όλων των 
χώρων στάθμευσης και φυσικά όλων των περιφράξεων που εμποδίζουν την 
πρόσβαση στην ακτή. Στη  ζώνη αυτή αποκαθίσταται το φυσικό τοπίο με μεγάλη 
προσοχή στη διατήρηση – αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου. Προστατεύονται 
και αναδεικνύονται οι υπάρχοντες αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (προϊστορική 
εγκατάσταση Αγίου Κοσμά, μεταβυζαντινός ναός Αγ. Κοσμά και Δαμιανό κ.α.).  

Το τμήμα 5α (βλ. ΦΕΚ Δ´ 254/05.03.04) χαρακτηρίζεται ως περιοχή περιαστικού 
πρασίνου μητροπολιτικού χαρακτήρα στην οποία περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις 
του ΕΑΚΝ Αγ. Κοσμά. Σήμερα το μεγαλύτερο τμήμα του χώρου αυτού είναι 
περιφραγμένο και χρησιμοποιείται για εντατική άθληση από τις εθνικές ομάδες.  Την 
περίοδο των ολυμπιακών έργων κατασκευάστηκαν μεγάλου μεγέθους κλειστά 
υπόστεγα κοντά στην ακτή τα οποία αλλοιώνουν την κλίμακα του φυσικού τοπίου, 
την οποία προσπαθεί να διασώσει και να αποκαταστήσει το ΠΔ των Ακτών).  

Προτείνεται ο περιορισμός του εντατικού αθλητισμού στον Αγ. Κοσμά και η 
μετακίνηση κάποιων από  αυτές τις  δραστηριότητες  σε υπάρχουσες υποδομές των 
ολυμπιακών αγώνων στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου. Η απελευθέρωση χώρου 
από τον εντατικό αθλητισμό θα επιτρέψει την ανάπτυξη στην ίδια θέση, ήπιου λαϊκού 
αθλητισμού, όπως άλλωστε συνέβαινε στο χώρο από τη δεκαετία του 1960.  Έτσι θα 
απομακρυνθούν και οι περιττές περιφράξεις από το χώρο και θα διευκολυνθεί  η 
προσβασιμότητα στην ακτή. 

Η απομάκρυνση του εντατικού αθλητισμού θα επιτρέψει και την κατεδάφιση των 
υπόστεγων, επομένως θα συνεισφέρει στον στόχο της αποκατάστασης του τοπίου.  

Για τις ζώνες κολύμβησης 3α και 3β (βλ. ΦΕΚ Δ´ 254/05.03.04) θα πρέπει να 
εφαρμοστούν αυτά που προβλέπει το διάταγμα ως προς τις χρήσεις και τις 
κατασκευές και προφανώς να απομακρυνθούν περιφράξεις, χώροι στάθμευσης, 
παράνομες δραστηριότητες και αυθαίρετες κατασκευές.  

Για την ζώνη 4α όπου επιτρέπονται και υπαίθριοι χώροι στάθμευσης, πρέπει να 
υπάρξει μέριμνα εντατικής φύτευσης ώστε να αποκρύβονται κατά το δυνατόν τα 
σταθμευμένα οχήματα.  

Η αποκατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος κυρίως στο βόρειο τμήμα της 
ακτογραμμής αποτελεί έναν συγκεκριμένο και εφικτό στόχο. Το τμήμα των εκβολών 
του ρέματος του αεροδρομίου, το ακρωτήριο Αγίου Κοσμά και οι αμμώδεις παραλίες 
στη συνέχεια έχουν υποστεί αλλοιώσεις μεγάλης κλίμακας από αυθαίρετες 
κατασκευές, περιφράξεις και εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις. Προτείνεται η εξυγίανση 
της ακτής και η ένταξή της στην ενότητα του ενυδρείου ως επισκέψιμου χώρου με 
χωροθετημένες αυστηρά οικοτουριστικές, πολιτιστικές και μουσειοπαιδαγωγικές 
δραστηριότητες.  
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Εικ. 120. Η βάναυση αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος στο ακρωτήριο Αγίου Κοσμά είναι ορατή στην 
πανοραμική εικόνα. Το άλλοτε φυσικό βραχώδες ακρωτήριο έχει ασφαλτοστρωθεί κατά το ήμισυ για τις 
ανάγκες στάθμευσης των εγκαταστάσεων αναψυχής. Το υπόλοιπο καταλαμβάνεται από τις  κυρίως 
εγκαταστάσεις αναψυχής. Πηγή: Ο.π. 
Εικ. 121 Η εικόνα που παρουσιάζει το ακρωτήριο στη δυτική του άκρη, κάτω από κέντρο αναψυχής 
(2010). Πηγή: Φωτογραφικό Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος. 
 
Ιδιαίτερη αναφορά απαιτείται ως προς τη ζώνη του Κέντρου Ιστιοπλοΐας του Αγίου 
Κοσμά, το μέλλον του  οποίου διέπεται από το ΠΔ ΕΣΟΑΠ Αγίου Κοσμά και όχι από 
το ΠΔ των Ακτών. Η θέση και το μέγεθος του χώρου όμως δημιουργεί κρίσιμο 
ζήτημα στη συνέχεια του γραμμικού παράκτιου πάρκου αφού μια πιθανή μελλοντική 
εντατική χρήση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες αποκλεισμού της ακτής. Με το 
σκεπτικό αυτό προτείνεται ο δραστικός περιορισμός της επιτρεπόμενης δόμησης και 
κάλυψης του χώρου και κυρίως η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και της 
συνέχειας της παραθαλάσσιας κίνησης πεζών και ποδηλατών κατά μήκος της ακτής.  

 

• Ως προς την προσβασιμότητα και τους κύριους άξονες κίνησης 

Προτείνεται ένας κύριος πεζόδρομος και ποδηλατόδρομος που θα ενωθεί με αυτούς 
του Δήμου Αλίμου στα δυτικά και τους αντίστοιχους του Δήμου Γλυφάδας στα 
ανατολικά. Όπως φαίνεται και στην πρόταση γενικής διάταξης του πάρκου,259

Υπάρχει επίσης πρόβλεψη κόμβων σύνδεσης με τους βασικούς εγκάρσιους άξονες 
κίνησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού μετά την λεωφόρο Ποσειδώνος. 
Τέλος, η κάλυψη του παράκτιου μετώπου, από τα μέσα σταθερής τροχιάς 
συμπληρωμένη από την εγκάρσια επέκταση του τραμ προς τους νέους σταθμούς 
μετρό της λεωφόρου Βουλιαγμένης θεωρείται επαρκέστατη. 

 ο 
πεζόδρομος διασχίζει διαγώνια τον αθλητικό πόλο του Αγίου Κοσμά ώστε να 
απομακρυνθεί από την - βεβαρυμένη με οχήματα - λεωφόρο Ποσειδώνος και να 
προσεγγίσει την ακτή στην χερσόνησο του Αγίου Κοσμά όπου βρίσκεται και ο 
σημαντικός αρχαιολογικός χώρος. Ο πεζόδρομος ακολουθεί την ακτογραμμή και 
διασχίζει - ως τμήμα των υπαρχουσών υπαίθριων διαμορφώσεων - το Κέντρο 
Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσμά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επανάχρηση 
υπαρχόντων οδών κίνησης οχημάτων για την χωροθέτηση του πεζοδρόμου ώστε να 
μην υπάρξουν άλλες αλλοιώσεις του εναπομείναντος φυσικού τοπίου.  

                                                 
 
259 Χάρτης: Πρόταση γενικής διάταξης - χρήσεις γης. Αρ. 16. 
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7. Τελικά Συμπεράσματα 

Συνοπτικά η έρευνα καταλήγει στο ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο Υψηλού Πρασίνου 
του Ελληνικού είναι ένα έργο πολύτιμο για όλη την Αθήνα, εφικτό στην κατασκευή 
και φθηνού κόστους.  

Η μέχρι σήμερα διαχείριση του χώρου υπήρξε προβληματική και οδήγησε στον 
κατακερματισμό του όπως και στη συνεχιζόμενη κατάληψη της ακτής από ασύμβατες 
χρήσεις.  

Η διαχείριση επίσης των εσόδων του χώρου υπήρξε εντυπωσιακά άστοχη. Με τα 
υπαρκτά έσοδα των μεταολυμπιακών παραχωρήσεων, από το 2005, θα μπορούσε να 
είχε κατασκευαστεί ένα μεγάλο τμήμα του πάρκου, σχεδόν το μισό. Με τα έσοδα που 
διέφυγαν θα μπορούσε να κατασκευαστούν τα ¾ της έκτασης. Σε περίπτωση δε που 
τα έσοδα αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί ως εθνική χρηματοδότηση για την άντληση 
ευρωπαϊκών κονδυλίων, τότε μέσω του Ελληνικού θα είχαν χρηματοδοτηθεί 
υπερπολλαπλάσιας έκτασης έργα πρασίνου σε όλη την Αθήνα. 

Η δημιουργία του πάρκου καλύπτει ένα κενό που προκύπτει από τη δραματική 
έλλειψη πρασίνου στο Λεκανοπέδιο. Δεν υφίσταται ουδείς άλλος χώρος ανάλογης 
έκτασης με τον οποίο αναπληρώνεται αυτό το κενό. Πριν το 2004 υπήρχαν, σήμερα 
όχι. Η θέση του Ελληνικού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των μέσων σταθερής 
τροχιάς επιτρέπει τη χρήση του πάρκου, από το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού 
της μητροπολιτικής Αθήνας. Με τα υπάρχοντα δίκτυα του μετρό και του τραμ ο νέος 
πράσινος αυτός πόλος θα βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών από το Σύνταγμα και 30 
λεπτών από το Αιγάλεω, το Περιστέρι και τον Πειραιά. Με τα μελλοντικά δίκτυα θα 
προσεγγίζεται ακόμη πιο γρήγορα, από όλο το Λεκανοπέδιο. 

Επιβάλλεται να δημιουργηθούν και άλλα πάρκα στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα έχει 
ανάγκη όχι μόνο την έκταση του πρώην αεροδρομίου, αλλά τη δεκαπλάσια έκταση 
πάρκων προκειμένου να πετύχει τον στόχο του ΡΣΑ της περασμένης τριακονταετίας.  
Κατ’ αρχήν είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν και να λειτουργήσουν ομαλά τα τρία ήδη 
θεσμοθετημένα μητροπολιτικά πάρκα. Το Ελληνικό, το Γουδί και το πάρκο «Αντώνης 
Τρίτσης» στο Ίλιον. Παράλληλα οφείλουν να δρομολογηθούν τα περιφερειακά έργα 
πρασίνου στη Δάφνη, στο Γαλάτσι, στο Χαϊδάρι, στον Ελαιώνα, στη Δραπετσώνα, 
στον Φαληρικό Όρμο. Το έργο του Ελληνικού δεν αναιρεί αυτά τα έργα ούτε αυτά το 
έργο του Ελληνικού. Το αρχικό όραμα της δεκαετίας του ’80, για τη βελτίωση του 
αστικού περιβάλλοντος στην κορεσμένη από δόμηση πρωτεύουσα δεν μπορεί να 
ακυρωθεί. Πολύ περισσότερο σήμερα, όταν η πρωτεύουσα έχει σχεδόν διπλασιαστεί, 
όταν οι ορεινοί όγκοι έχουν αποψιλωθεί λόγω των πυρκαγιών και της αυθαίρετης 
δόμησης, όταν η ανάληψη των ολυμπιακών αγώνων αντί να οδηγήσει σε πράσινες 
αναπλάσεις οδήγησε στην κατασπατάληση των ελεύθερων χώρων της πόλης.  

Η έρευνα καταλήγει προτείνοντας ένα επιστημονικά τεκμηριωμένο ρεαλιστικό 
σενάριο, σταδιασμού των δράσεων, ήπιων χρήσεων, πρασίνου, αθλητισμού, 
πολιτισμού και χαμηλού κόστους.  

Εναπόκειται στους πολίτες όχι μόνο του Ελληνικού, του Αλίμου, της Αργυρούπολης, 
της Γλυφάδας, αλλά όλης της Αθήνας η πιθανότητα υλοποίησης και επιτυχίας αυτού 
του σημαντικού δημόσιου έργου κοινωνικού και οικολογικού χαρακτήρα. 
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Crown.  
http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0607/hc09/0925/0925.asp & 
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm. O’ Neill, H. & 
Associates. (2009, May). Valuing Central Park’s contributions to New York City’s 
economy. New York, NY: Appleseed.  
http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf 
Central P ark C onservancy. (2010). Central Park, the official website: About the 
Central Park Conservancy. New York, NY: Central Park Conservancy.  
http://www.centralparknyc.org/about/ 

Πίνακας 10 Ετήσια έσοδα-έξοδα των Royal Parks, Λονδίνο, 2005-2009, 20.230 στρέμματα   
(αναγωγή σε εκ. €, με μέσο όρο ισοτιμίας 2005-2010, € 1 = GBP 0,7829).  
Πηγή: Royal Parks (2004-2005), p. 49,  (2005-2006), p. 35,  ( 2006-2007), p. 31,  
(2007-2008), p. 34,  ( 2008-2009), p. 3 6. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο 
Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  

Πίνακας 11 Ετήσια έσοδα-έξοδα των Royal Parks, Λονδίνο, 2005-2009, 20.230 στρέμματα   
(αναγωγή σε €/στρέμμα, με τον μέσο όρο ισοτιμίας 2005-2010, € 1 = GBP 0,7829).  
Πηγή: Royal Parks (2004-2005), p. 49,  (2005-2006), p. 35,  ( 2006-2007), p. 31,  
(2007-2008), p. 34,  ( 2008-2009), p. 3 6. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο 
Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  

http://www.official-documents.gov.uk/document/hc0607/hc09/0925/0925.asp�
http://www.royalparks.org.uk/about/publications/annual_reports.cfm�
http://www.appleseedinc.com/reports/centralpark-may2009.pdf�
http://www.centralparknyc.org/about/�
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Πίνακας 12 Ανάλυση ετήσιο κόστους προγραμμάτων των Royal Parks, Λονδίνο, 2005-2009, 
20.230 στρέμματα (αναγωγή σε εκ. €, με τον μέσο όρο ισοτιμίας 2005-2010, € 1 =  
GBP 0,7829).  
Πηγή: Royal Parks, 2004-2005, p. 55,  2005-2006, p. 41, 2006-2007, p. 37,  2007-
2008, p. 39, 2008-2009, p. 42. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού 
Περιβάλλοντος, 2010. 

Πίνακας 13 Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. Εισπραχθέντα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ανά έτος και 
εγκατάσταση (σε €).  
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-
2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. πρωτ. 27955/19-11-2010, 
Πίνακας 1, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010].  

Πίνακας 14 Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. Εισπραχθέντα έσοδα και τιμολογηθέντα μη εισπραχθέντα 
έσοδα από μακροχρόνιες μισθώσεις ανά εγκατάσταση (σε €).  
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-
2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, 
Πίνακας 2, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. πρωτ. 5971/181/5-11-2010]. 

Πίνακας 15 Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ. Έξοδα συντήρησης, φύλαξης και λειτουργίας ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων Ελληνικού (18.074.945 €) ανά έτος (σε €).  
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-
2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. πρωτ. 27955/19-11-2010, 
Πίνακας 3, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 5971/181/5-11-2010]. 

Πίνακας 16 Έσοδα, έξοδα, περιθώρια ολυμπιακών εγκαταστάσεων Ελληνικού και εκτιμήσεις ύψους 
συνολικής χρηματοδότησης με συγχρηματοδότηση από το περιθώριο των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων Ελληνικού (ως κρατική συμμετοχή) και από το ΕΣΠΑ (ως κοινοτική 
συμμετοχή) (σε €) με ποσοστά: α. 25% - 75% (με μαύρο χρώμα), και β. 15 - 85% 
(με γκρι χρώμα) αντίστοιχα για περιθώριο από εισπραχθέντα μόνο μισθώματα (πάνω) 
και εισπραχθέντα & μη μισθώματα (κάτω).  
Πηγή εσόδων - εξόδων: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. 
ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά 
Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, πίνακες 1-3, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 5971/181/5-
11-2010]. Επεξεργασία στοιχείων και εκτιμήσεις: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού 
Περιβάλλοντος (2010).  

Πίνακας 17 Συνολικά έσοδα, έξοδα και περιθώριο από την Ολυμπιακά Ακίνητα ΑΕ και την ΕΤΑ ΑΕ 
από το πρώην αεροδρόμιο και την παράκτια ζώνη (2004 – 30-09-2010) (σε εκ. €).  
Πηγή: Παναγιώτου (2010) [απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/23-11-
2010 και συνημμένο έγγραφο της Ολυμπιακά Ακίνητα αρ. 27955/19-11-2010, 
Πίνακας 2, σε ερώτηση και Α.Κ.Ε. αρ. 5971/181/5-11-2010], Λάμπρου (2010) 
[απάντηση αρ. πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./ΓΡ.ΥΠ./Κ.Ε./420/9.11.2010 και συνημμένα έγγραφα 
καταστάσεων λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας Τουριστικής 
Ανάπτυξης – Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού αρ. 5616/16-11-2010, σε ερώτηση & ΑΚΕ 
αρ. 5971/181/5-11-2010]. Επεξεργασία στοιχείων: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού 
Περιβάλλοντος (2010). 

Πίνακας 18 Αναλογία χώρων πρασίνου ανά κάτοικο μεταξύ Αθήνας και άλλων πόλεων (1994). 
Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (1994). ΑΤΤΙΚΗ 
SOS: Αστικό περιαστικό πράσινο – οάσεις πρασίνου και ποιότητας ζωής. Αθήνα: 
ΥΠΕΧΩΔΕ. http://www.minenv.gr/4/44/4401/440102/44010201/g4401020102.html 

Πίνακας 19 Προδιαγραφές για τους ελεύθερους χώρους στην πόλη. Πηγή: Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. (2004). Έγκριση πολεοδομικών 
σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την 
εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής 
οργάνωσης «ανοικτής πόλης» και των πολεοδομικών μελετών [Υπουργική Απόφαση 
αρ. πρωτ. 10788 (ΦΕΚ Δ´ 285/05.03.2004)]. Αθήνα: ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Πίνακας 20 Ιεράρχηση στους δημόσιους ελεύθερους χώρους του Λονδίνου.  
Mayor of London & CABE Space. (2008, September). Open space strategies: Best 
practice guidance [Draft]. London, U K: Greater London A uthority. 
www.london.gov.uk 

Πίνακας 21 Έκταση πάρκων στο Παρίσι.  
Πηγή: Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος.  

Πίνακας 22 Έκταση πάρκων στο Λονδίνο.  
Πηγή: Αρχείο Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος.   

Πίνακας 23 Εξέλιξη πληθυσμού 1971-2001 στους όμορους δήμους.  
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας. (1971-2001). Απογραφή πληθυσμού 
[Βάση Δεδομένων]. Αθήνα: ΕΣΥΕ.  
http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-database 

Πίνακας 24 Υλοποιημένοι, μη υλοποιημένοι και εν δυνάμει ελεύθεροι χώροι στο ΠΣΠ.  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  

Πίνακας 25 Βασικές μεταβολές στην παράκτια ζώνη του ΠΣΠ.  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 

Πίνακας 26 Αξιολόγηση κτιριακού αποθέματος ανά ενότητα ανάλυσης.  
Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010).  

Πίνακας 27 Βασικά χαρακτηριστικά ενοτήτων πρότασης.  

http://www.minenv.gr/4/44/4401/440102/44010201/g4401020102.html�
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Πηγή: ΕΜΠ Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος (2010). 

Αρτικόλεξα – συντομογραφίες 
 

129 ΠΜ 129 Πολεμική Μονάδα 

ΑΔΕΔΥ Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 

ΑΕ Ανώνυμος Εταιρεία 

ΑΚΕ Αίτηση κατάθεσης Εγγράφων 

ΒΙΠΑ Βιομηχανικό Πάρκο 

ΒΙΟΠΑ Βιοτεχνικό Πάρκο 

BRT Bus Rapid Transit – λεωφορείο ταχείας σύνδεσης 

ΓΓ Γενική Γραμματεία 

ΓΕ Γενικά Έξοδα 

ΓΟΚ Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 

ΓΠΑ Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΓΠΣ Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

ΓΣΕΕ Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας 

ΔΕΑΑ Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων 

ΔΕΗ Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

ΔΕΠΑ Δημόσια Επιχείρηση Αερίου 

ΔΕΣΦΑ Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 

ΔΙΕΤΑ Διεύθυνση Ελέγχου Τελωνειακών Αρχών 

ΔΟΥ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

ΔΣΑ Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 

ΔΣΠ Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς 

ΕΑΚΝ Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας 

ΕΑΧΑ Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας 

ΕΓΣΔΙΤ Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Υπουργείου 

Οικονομίας & Οικονομικών 

ECB European Central Bank / Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

EEA European Environment Agency / Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος 

ΕΘΕΛ Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων 

ΕΚΑ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας 

ΕΚΠ Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πειραιά 

ΕΚΠΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΕΚΠΑ (ΚΣΤ´) Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

ΕΚΠΑΑ Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (NCESD) 

ΕΛΚΕΘΕ Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών 

ΕΛΤΑ Ελληνικά Ταχυδρομεία 

ΕΛΥΤ Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων 

ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

ΕΜΥ Εθνική Μετερωρολογική Υπηρεσία 

ΕΝΟΑ Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών 

ΕΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού 

ΕΟΥΔΑΑΤΚ Ελληνική Ομοσπονδία Υποβρύχιας Δραστηριότητας – Αθλημάτων Αλιείας και 

Τεχνικής Κολύμβησης 

ΕΤΑ Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης 

ΕΥΔΑΠ Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας 
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ΕΥΑΘ Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης 

FIR Flight Information Region 

ΗΣΑΠ Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών - Πειραιώς 

ΙΚΑ Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΙΧ Ιδιωτικής Χρήσης 

ΚΑΠ Καθαρή Παρούσα Αξία 

ΚΕΔ Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου 

ΚΕΘΕΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων  

ΚΕΠ Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

ΚΕΠΑΘ Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών 

ΚΤΕΟ Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

ΜΜΜ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

MoU Memorandum of understanding 

ΜΠΕ Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ΜΣΤ Μέσα σταθερής Τροχιάς 

ΜΥΑΛΣ Μονάδα Υποβρύχιων Αποστολών Λιμενικού Σώματος 

Ν.  Νόμος 

ΟΔΙΕ Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος 

ΟΕ Όφελος Εργολάβου 

ΟΚΙΑΚ / ΟΚΙ Ολυμπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσμά 

ΟΛΠ Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

Ο.π. Όπως αναφέρεται  

ΟΠΑΠ Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου 

ΟΡΣΑ Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

ΟΣΕ Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας 

ΟΣΥΠΑ Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 

ΟΤΑ Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΠΔ Προεδρικό Διάταγμα 

ΠΟΛΚΕΟΑ Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας 

ΠΣΠ Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτεύουσας 

QIA Qatar Investment Authority 

ΡΣΑ Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής  

ΣΕΦ Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 

ΣΠΟΑ Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας 

σ.δ. Συντελεστής Δόμησης 

ΣΜΠΕ Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

SPV Special-purpose vehicle / φορέας ειδικού σκοπού  

ΣΔΙΤ Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 

SSSI Sites of Special Scientific Interest / Περιοχές ιδιαίτερου επιστημονικού 

ενδιαφέροντος 

ΣτΕ Συμβούλιο της Επικρατείας 

ΤΕΔΚΝΑ Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής 

ΤΕΕ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

UIA Union Internationale des Architectes / Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων 

ΥΑ Υπουργική Απόφαση 

YEA Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

ΥΕΔΥ Υπηρεσία Ελέγχου και Διαχείρισης Υλικού 
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ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 

ΥΠΕΚΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

ΥΠΕΧΩΔΕ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

ΥΠΠΟ Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 

ΦΕΚ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

ΦΠΑ Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
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