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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ – ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
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1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
19

38

Ο Κρατικός 
Αερολιμένας Αθηνών 
ανοίγει στο Ελληνικό,
ένα νότιο προάστιο 
της Αθήνας, με το 
κτίριο του Δυτικού 
Αεροσταθμού.

19
69

Εγκαινιάζεται ο Ανατολικός 
Αεροσταθμός, σε σχέδια 
του Φινλανδο-αμερικανού 
αρχιτέκτονα Εero Saarinen,
ένα δείγμα μοναδικής 
αρχιτεκτονικής για την Αθήνα.
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Η γερμανική εταιρία 
Hochtief επιλέγεται για 
την κατασκευή και την 
συνιδιοκτησία του νέου 
Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών στα Σπάτα.

Οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις
των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 
εγκαθίστανται στο Πρώην 
Αεροδρόμιο του Ελληνικού.

20
01

20
05

Το Αεροδρόμιο του 
Ελληνικού κλείνει. Το νέο 
αεροδρόμιο “Ελευθέριος 
Βενιζέλος” τίθεται σε 
λειτουργία.

Οι αρχιτέκτονες D.Serero,
Ε.Fernandez και P. Coignet 
κερδίζουν το πρώτο βραβείο 
του Διεθνούς αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Ιδεών για 
το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού και την Οικιστική 
Ανάπτυξη

2011

Ιδρύεται η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 
υπεύθυνη για την 
διαχείριση και αξιοποίηση 
του χώρου  του πρώην 
Αεροδρομίου Ελληνικού.

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.

 2
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1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Εικόνα (1.1). Πανοραμική άποψη πριν τους  Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 Εικόνα (1.2). Πανοραμική άποψη - Νοέμβριος 2011.

Εικόνα (1.3). Πανοραμική άποψη - Νοέμβριος 2011.
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1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

1.	 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	-	ΚΥΡΙΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΧΩΡΟΥ

Η περιοχή του τέως Αεροδρομίου Ελληνικού ανήκει στο δίκτυο των περιοχών 

στρατηγικής σημασίας της Ελλάδας (Εικ. 1.4). Έχει μοναδική θέση: 

προσφέρει εγγύτητα στο Διεθνές αεροδρόμιο, στα ελληνικά νησιά και σε 

αρχαιολογικούς χώρους. Έχει εξαιρετικά κλιματολογικά χαρακτηριστικά – 

χωρίς ακραίες θερμοκρασίες και απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα. Μπορεί 

να μετατραπεί σε μητροπολιτικό πόλο έλξης με επίδραση στην Μεσόγειο, 

στα Βαλκάνια, αλλά και διεθνώς (Εικ. 1.5).

Η κατάλληλη ανάπτυξη του Ελληνικού μπορεί να δημιουργήσει ένα 

τοπόσημο, που θα τοποθετήσει την Αθήνα στο δίκτυο των Μητροπολιτικών 

Κέντρων του Κόσμου που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις 

του διεθνούς συστήματος, ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει κι ένα πρότυπο 

μοντέλο σύγχρονης πολεοδόμησης για όλη την χώρα. 

Εικόνα (1.4). Η θέση του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού στην Ελλάδα.

Εικόνα (1.5). Η θέση του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού  στην ευρύτερη 
ζώνη της Μεσογείου. 

* Ενδεικτικές ώρες πτήσης.
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1.1	 Τοποθεσία	-	υφιστάμενη	κατάσταση

Το ακίνητο βρίσκεται 8 χλμ νοτιοδυτικά του κέντρου της Αθήνας (Εικ. 1.6). 

Έχει έκταση περίπου 6.200 στρέμματα με θαλάσσιο μέτωπο περί τα 3,5 χλμ 

στο οποίο περιλαμβάνεται η Μαρίνα Αγίου Κοσμά. (Εικ. 1.7)

1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

ΛΟΦΟΣ	
ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΙΣΝ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ	ΣΤΑΥΡΟΣ	
ΝΙΑΡΧΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ	
ΚΕΝΤΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Λεωφόρος	
Βουλιαγμένης

Λεωφόρος	

Συγγρού

ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ	
ΣΤΑΔΙΟ

ΛΟΦΟΣ	
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΛΙΜΑΝΙ	ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ  

                            8 χλμ. από το 
κέντρο της Αθήνας

10 χλμ. από το 
λιμάνι του Πειραιά

25 χλμ. από το 
Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας

Εικόνα (1.6) Χωροθέτηση του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού στην Αθήνα. Εικόνα (1.7). Ανάλυσης της έκτασης του χώρου.
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Central Park, Νέα Υόρκη, Η.Π.Α. 
3.410.000m2

Hyde Park & Kensington Gardens, Λονδίνο, Η.Β.
2.530.000m2

Parc de la Villette, Παρίσι, Γαλλία

550.000m2

54%

40%

9%

Έκταση πρώην αεροδρομίου Ελληνικού 
και Αγίου Κοσμά

~ 6.200.000 m2

1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Εικόνα (1.8). Σύγκριση με άλλα διεθνή παραδείγματα πάρκων.

Για την κατανόηση της κλίμακας του χώρου είναι χαρακτηριστικό πως το Central Park της Νέας Υόρκης αποτελεί το 55% της συνολικής επιφάνειας του 

Ελληνικού (Εικ. 1.8) και ολόκληρο το κρατίδιο του Μονακό αποτελεί το 31% της συνολικής επιφάνειας του Ελληνικού με ίσης έκτασης θαλάσσιο μέτωπο (Εικ. 

1.10).
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1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, Αθήνα
1.200.000τ.μ.

Πεδίον του Άρεως (εξαιρουμένου του Πάρκου Ευελπίδων), Αθήνα
270.000τ.μ.

Εθνικός Κήπος (εξαιρουμένου του Ζαππείου), Αθήνα
160.000τ.μ.

19%

4,3%

2,6%

Έκταση πρώην αεροδρομίου Ελληνικού 
και Αγίου Κοσμά

~ 6.200.000 m2

Εικόνα (1.9). Σύγκριση με υπάρχοντα πάρκα της Αττικής.
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1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Στοιχεία	έκτασης	Μονακό:
συνολ. έκταση: 1,98τ.χλμ.=1.980.000τ.μ.
συνολ. επιφάνεια δομημένου χώρου: 856012τ.μ.   43,23%
συνολ. επιφάνεια πρασίνου: 364849,57τ.μ.   18,42%
συνολ. επιφάνεια λιμανιού, μαρίνας: 205084,45τ.μ.   10,35%
μήκος ακτογραμμής: 3182,75μ. 

Εικόνα (1.10). Κατανόηση της κλίμακας του Ελληνικού: το 
παράδειγμα του Μονακό
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Οι πολλές, διαφορετικές και χωρίς συνολικό σχεδιασμό, χρήσεις της έκτασης 

τα τελευταία 60 χρόνια οδήγησαν στην εικόνα ενός κατακερματισμένου 

χώρου σε εγκατάλειψη (Εικ. 1.11). Δημιουργεί ένα κενό στην σύνδεση των 

όμορων δήμων, ενώ η εκτεταμένη αλλοίωση του φυσικού εδάφους και των 

παλαιών ρεμάτων, εμποδίζει την σύνδεση του περιαστικού πρασίνου του 

Υμηττού με την παραθαλάσσια ζώνη – η οποία είναι στο μεγαλύτερο μέρος 

της μη προσπελάσιμη από το κοινό. Στην περιοχή του παλαιού αεροδρομίου 

το έδαφος είναι καλυμμένο κατά το 65% (Εικ. 1.12) και τα υφιστάμενα 

κτίρια είναι στην πλειοψηφία τους μη αξιοποιήσιμα. 

 φυσικό έδαφος ~   

35%

τεχνητώς καλυμμένες 
επιφάνειες     ~    

65%

1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

8 Δημόσιες και περιορισμένες  είσοδοι
στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικού

7 πρώην εγκαταστάσεις Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004

480 Κτίρια και Υποδομές
Συνολική κάλυψη κτιρίων  : 386.880 τ.μ.

Συνολική κτισμένη επιφάνεια : 491.010 τ.μ.
Μήκος περίφραξης : 55.940 μ.

Περίμετρος της περιοχής : 13.360 μ.

*πηγή:  Ερευνητικό Πρόγραμμα: “Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Μητροπολιτικού Πάρκου 
Πρασίνου στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού” , 2010

Εικόνα (1.11). Υφιστάμενα κτίρια και σημεία εισόδου του χώρου.

Εικόνα (1.12). Διαφοροποίηση επικάλυψης επιφανειών του πρώην 
Αεροδρομίου.



ΕΛ
Λ

Η
Ν

ΙΚ
Ο

 Α
Ε

- 11 -

Εικόνα (1.13). Τα παλιά ρέματα που διέσχιζαν το χώρο αποτελούσαν φυσικές 
συνδέσεις του Υμηττού με το Θαλάσσιο μέτωπο. Χάρτης του 1885. 

Πηγή: UNIVERSITATSBIBLIOTHEK HEIDELBERG αναρτημένο αρχείο

Εικόνα (1.14). Ο χώρος αποτελεί ένα κενό στο αστικό δίκτυο και μεταξύ θάλασσας 
και Υμηττού.

1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Το Χασάνι αποτελεί τοπωνυμία της Τουρκοκρατίας για την κεντρική 
περιοχή του πρώην Αεροδρομίου.
Ετυμολογικά,
η λέξη Χασάνι σημαίνει “Τραχύ και Ανώμαλο έδαφος” 
και καθορίζει και τον γεωμορφολογικό χαρακτήρα της περιοχής πριν από την 
εγκατάσταση του Αεροδρομίου.* Αποτελούσε δηλαδή μια άγονη και πετρώδη 
έκταση, που διακοπτόταν από κοίτες πολλών ρεμάτων.

*ερευνητικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη του χώρου του Πρώην Αεροδρομίου” 

1	χλμ
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2.	 ΕΛΛΗΝΙΚΟ	Α.Ε.	-	ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ	ΑΡΧΕΣ

Τον Μάρτιο του 2011 συστήθηκε η εταιρεία «Ελληνικό Α.Ε.» με σκοπό την 

αξιοποίηση και διαχείριση του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, 

μαζί με την παραλιακή ζώνη του Ε.Α.Κ.Ν. και της Μαρίνας του Αγ. Κοσμά 

(Εικ. 2.1). Ως φορέας διαχείρισης του χώρου η «Ελληνικό Α.Ε.» έχει 

αποτυπώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, αντιμετωπίζει ήδη τα 

κύρια ζητήματα χρήσης, διοίκησης και διαχείρισης του χώρου, καταγγέλλει 

τις προβληματικές συμβάσεις  και δημιουργεί τις προϋποθέσεις νομικής 

ωρίμανσης του ακινήτου για την υποδοχή της μελλοντικής ανάπτυξης και 

αξιοποίησης. Συγχρόνως, μελετά, αναλύει, εκπονεί και συνθέτει εναλλακτικές  

δυνατές τεχνικές και πολεοδομικές λύσεις με μεθόδους παραμετροποίησης 

των δεδομένων και των  παραδοχών της ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μελετήθηκαν όλες οι προηγούμενες μελέτες και προτάσεις 

για τον χώρο καθώς και το υπό διαβούλευση νέο Ρυθμιστικό σχέδιο 

Αθηνών. Έγινε εκτίμηση των υφιστάμενων χρήσεων γης, τοπογράφηση 

των ορίων και αξιολόγηση των υφιστάμενων κτιρίων. Ύστερα μελετήθηκαν 

τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες των όμορων Δήμων, τα συστήματα 

γειτνίασης και εγγύτητας, καθώς και οι φυσικοί περιορισμοί. 

Στην συνέχεια καθορίστηκε ότι πολεοδομικά η εφαρμογή του αναπτυξιακού 

έργου αστικής και περιαστικής εμβέλειας θα έχει τους εξής στόχους:

2.1	 Πάρκο	υψηλής	ποιότητας	και	πρότυπη	ανάπτυξη	

Σχεδιασμός ενός υψηλής ποιότητας και ενιαίου χώρου πρασίνου, με χρήσεις 

που θα τον καθιστούν ασφαλή και ζωντανό πόλο της περιοχής. Παράλληλα 

δημιουργία ενός μοντέλου αειφόρου αστικής ανάπτυξης που θα προσφέρει 

ένα νέο πρότυπο ζωής με περιορισμό της χρήσης αυτοκινήτου.

2. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εικόνα (2.1). 
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2.2	 Ένταξη	στον	αστικό	ιστό	και	το	ευρύτερο	περιβάλλον

Αποκατάσταση στη συνέχεια του διασπασμένου αστικού ιστού και σύνδεσή 

των γύρω περιοχών μεταξύ τους.  Δημιουργία περασμάτων και ενίσχυση των 

φυσικών συνδέσεων του Υμηττού με το θαλάσσιο μέτωπο, επιτυγχάνοντας 

την σύνδεση των οικοσυστημάτων χλωρίδας και πανίδας και βοηθώντας 

στην ροή των όμβριων υδάτων.

2.3	 Αειφορία

Οι αρχές της αειφορίας θα αποτελέσουν τον κεντρικό άξονα γύρω από τον 

οποίο θα οργανωθούν όλες οι φάσεις του έργου και οι διαφορετικές κλίμακες 

σχεδιασμού. Στόχος είναι να επιτευχθεί ισορροπημένη εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων και αποκατάσταση των οικοσυστημάτων της περιοχής 

με παράλληλη ώθηση δραστηριοτήτων πράσινης ανάπτυξης και τελικά 

ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας. Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 

αυτής προσέγγισης θα χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα διεπιστημονικά 

μεθοδολογικά εργαλεία και συστήματα αξιολόγησης (Εικ. 2.2). Αυτά 

θα εξασφαλίσουν και στη συνέχεια θα πιστοποιήσουν την επίτευξη 

των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Η 

εξοικονόμηση πόρων που θα επιτευχθεί τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα και η δημιουργία χώρων και υποδομών υψηλής ποιότητας 

θα συνεισφέρουν καθοριστικά στη ανταγωνιστικότητα του έργου και στην 

ανάδειξη της περιοχής σε διεθνή πόλο ανάπτυξης (Εικ. 2.3). 

Οι αρχές της αειφορίας θα διέπουν το σύνολο του έργου: τα κτίρια και τις 

υποδομές.

κοινωνική ευημερίαπράσινη ανάπτυξηπροστασία 
του περιβάλλοντος

αειφορία

ΦΑΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑ

Π
ΙΣ

ΤΟ
Π

Ο
ΙΗ

ΣΗ

2. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εικόνα (2.2). Προσέγγιση αειφορίας
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Στόχος αναβάθμιση και προστασία: Υφιστάμενη κατάσταση υποβάθμισης:

α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η 
τεχνητά καλυμμένων 
επιφανειών με πάρκο 
2.000.000 m2

αποκατάσταση
 ρεμάτων

απορρύπανση

- αστικού μικροκλίματος
- εδάφους
- υπογειων νερών
- βιοποικιλότητας

- μικροκλίματος
- οικοσυστημάτων
- δημόσιας υγείας

2. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

Εικόνα (2.3). Αντιστροφή της σημερινής κατάστασης υποβάθμισης του 
ακινήτου.



ΕΛ
Λ

Η
Ν

ΙΚ
Ο

 Α
Ε

- 15 -

2.4	 Ανταγωνιστικότητα

Ένταξη στο δίκτυο των πόλεων της Μεσογείου (το λεγόμενο sunbelt – «Ζώνη 

του Ήλιου») με την δημιουργία χώρων υψηλής ποιότητας και μοναδικότητας 

στο πεδίο του τουρισμού, της έρευνας, της υγείας και γενικότερα των 

επιχειρήσεων. Παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθμης με χρήση καινοτόμων 

τεχνολογιών αιχμής με στόχο την δημιουργία αλληλεπηρεαζόμενων 

δραστηριοτήτων (synergy).

Από τους παραπάνω στόχους που έχουν τεθεί καθίσταται σαφές ότι ο 

χώρος του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού προορίζεται να λειτουργήσει 

ως Μητροπολιτικός πόλος ανάπτυξης διεθνούς εμβέλειας, με καθοριστική 

επιρροή στην ανάδειξη της Πρωτεύουσας ως σημαντικού κέντρου 

οικονομικής, περιβαλλοντικής και καινοτομικής ανάπτυξης.

2. | ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
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3.	 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ

Το γενικό πολεοδομικό μοντέλο (masterplan) δίνει μορφή στο όραμα 

και τους στόχους της «Ελληνικό Α.Ε.» εφαρμόζοντας έναν ενδεικτικό 

πολεοδομικό σχεδιασμό. Οι παραμετροποιημένες χρήσεις γης επιλέχθηκαν 

μετά συστηματική ανάλυση όλων των προηγούμενων προσεγγίσεων 

(Πίνακας 1) από διάφορους μελετητές και σύμφωνα με τις βασικές αρχές 

του νέου Ρυθμιστικού σχεδίου Αθηνών, που πρόκειται να οριστικοποιηθεί το 

2012. Η παραμετροποιημένη χωροθέτηση των χρήσεων έλαβε υπόψη τόσο 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του χώρου, όσο και την επίδραση κάθε 

σχεδιαζόμενης χρήσης στην ευρύτερη περιοχή (Εικ. 3.1).

Το μοντέλο οργανώνεται σε τέσσερις άξονες που αλληλεπιδρούν και 

αντιμετωπίζουν την μεγάλη κλίμακα και μοναδικότητα του έργου:

1. Πράσινο – ανοικτοί χώροι

2. Δίκτυα «ροής μετακινήσεων»

3. Ανάπτυξη μικτών χρήσεων γης

4. Αειφόρος δόμηση

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.1). Η έκταση στην ευρύτερη περιοχή
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3.1	 Άξονας	1:	Πράσινο	–	ανοικτοί	χώροι

Οικονομικά βιώσιμο και ασφαλές Πάρκο

 Στόχος είναι η δημιουργία ενός βιώσιμου χώρου πρασίνου, προσβάσιμου 

και ανοιχτού, ασφαλή για τους επισκέπτες του, ο οποίος να αποτελεί βασικό 

πλεονέκτημα ανόδου του επιπέδου διαβίωσης στην ευρύτερη περιοχή (qual-

ity of life)

Το μοντέλο λαμβάνει πρώτα απ’ όλα υπόψη τα φυσικά χαρακτηριστικά του 

ακινήτου και στηρίζεται στην βασική αρχή της αναβίωσης τριών ρεμάτων 

δημιουργώντας τρείς ζώνες πρασίνου που συνδέουν τον Υμηττό με την 

θάλασσα επαναφέροντας την ισορροπία στο τοπικό οικοσύστημα (Εικ. 3.3 

- 3.4).

Το κυρίως Πάρκο χωροθετείται στην βορειοανατολική πλευρά του χώρου, 

εκεί όπου υπήρχε το περισσότερο μη καλυμμένο έδαφος, και συνδυάζεται 

με τα δύο εκ των τριών ρεμάτων διαχέοντας το πράσινο ως την παραλία, 

εφαρμόζοντας την αρχή της ελεύθερης πρόσβασης στις ζώνες αιγιαλού και 

παραλίας.

Η επιλογή του κατάλληλου σχήματος του Πάρκου είναι κρίσιμη, Έναντι ενός 

απλού κλειστού γεωμετρικού σχήματος (λ.χ. κύκλος), (Εικ. 3.5), επιλέχθηκε 

το σχήμα του “αστερία”  διότι με την ίδια επιφάνεια επιτυγχάνεται η μέγιστη 

δυνατή περίμετρος (Εικ. 3.6), αυξάνοντας τις δυνατότητες πρόσβασης, 

το αίσθημα ασφάλειας και την εναλλαγή εικόνων, λόγω της μεγαλύτερης 

επαφής με τα γύρω κτίρια. Επίσης το σχήμα του “αστερία” διαχέει το 

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.3). Σύνδεση με Υμηττό Εικόνα (3.4). Ανασύσταση 3 ρεμάτων Εικόνα (3.5). Χωροθέτηση πάρκου στην περιοχή.
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πάρκο μέσα στην πόλη, συνδέει μεταξύ τους τις όμορες περιοχές (Εικ. 3.7) 

και αυξάνει την ζώνη επιρροής στις γύρω χρήσεις, ευνοώντας τόσο την 

ποιότητα και την αξία των γύρω ακινήτων όσο και την λειτουργία του ίδιου 

του πάρκου. Παράλληλα το σχήμα αυτό αυξάνει τις δυνατότητες μιας πιο 

ενδιαφέρουσας αρχιτεκτονικής τοπίου.

Στόχος είναι επίσης το πάρκο να συνθέσει διαφορετικές ποιότητες του 

μεσογειακού τοπίου ώστε να δημιουργηθεί ποικιλία βιοτόπων που θα 

επαναφέρουν το συνολικό τοπίο σε μια νέα οικολογική και πολεοδομική 

ισορροπία (Εικ. 3.8). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του 

σκοπού αυτού είναι να χρησιμοποιηθούν ενδημικά φυτά που εντάσσονται 

στο αττικό τοπίο τόσο ως εικόνα όσο και λειτουργικά. Τα φυτά αυτά 

συμπεριφέρονται με βάση τα συγκεκριμένα κλιματολογικά χαρακτηριστικά 

χωρίς αυξημένες ανάγκες σε συντήρηση. To σύστημα φύτευσης θα 

ακολουθεί και θα ενισχύει τις λειτουργικές ανάγκες του πάρκου και της 

περιοχής γενικότερα, με διαφοροποίηση της πυκνότητας του και θα 

υπογραμμίζει τον προσανατολισμό προς την θάλασσα προσφέροντας την 

αντίστοιχη εναλλαγή τοπίων.

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.6). Η δυναμική μορφή του “αστερία”

Εικόνα (3.7). Δυνατότητες πρόσβασης, αίσθημα ασφάλειας και εναλλαγή 
εικόνων
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Εικόνα (3.8). Εικόνες αναφορά σε ποιότητες μεσογειακού τοπίου που μπορούν να συνυπάρχουν στο πάρκο 

Συνεχής, γραμμική πυκνή φύτευση
Τροποποίηση της τοπογραφίας 
Σημεία συγκέντρωσης νερού 

Φύτευσεις δέντρων σε επιφάνεια

Συστάδες θάμνων για να τονιστούν κινήσεις και σημεία αλλαγής της μικροτοπογραφίας 

Φύτευση στην ζώνη της παραλίας 

Επιφάνειες χλοοτάπητα-λιβάδι

Ρέματα

Πάρκο

Παραλιακό πάρκο

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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3.2	 Άξονας	2:	Δίκτυα	«ροής	κίνησης»	

Ενίσχυση της κίνησης των πεζών και της χρήσης των ΜΜΜ, σύνδεση με 

τους γύρω Δήμους

Η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών εντός του ακινήτου και η σύνδεση 

με τις περιοχές που το περιβάλλουν είναι κύριοι στόχοι. Τα τρία ρέματα 

καθορίζουν τον προσανατολισμό των δικτύων πεζοδρόμων (Εικ. 3.9). 

Το δίκτυο αυτό προβλέπει σημεία ενδιαφέροντος τοποθετημένα σε 

έναν κάναβο της τάξης των 300 μ. Ήτοι, κάθε 4-5 λεπτά περπάτημα να 

αναπτύσσονται χρήσεις τοπικής ή και υπερτοπικής σημασίας ώστε να 

ενθαρρυνθεί η κίνηση πεζών και ποδηλάτων (Εικ. 3.10).

Ο άξονας της λεωφόρου Ποσειδώνος εναλλακτικά μπορεί να μετατοπιστεί 

προς τον Υμηττό χρησιμοποιώντας ως βάση τον παλιό διάδρομο 

τροχοδρομήσεως με συνέπεια την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο 

περιβάλλον και ταυτόχρονα την μεγαλύτερη δυνατή οικονομία κατασκευής 

και συντήρησης (Εικ. 3.11). Η εναλλακτική αυτή λύση αυξάνει την έκταση 

του συνεχούς θαλάσσιου μετώπου, η οποία αποκτά μεγαλύτερη εμπορική 

αξία ένεκα της αυξημένης δυνατότητας ανάπτυξης μεγαλύτερης ποικιλίας 

χρήσεων. Παράλληλα αυξάνει την προσπελασιμότητα στον χώρο του 

πάρκου και διατηρεί την συνέχεια της μορφής της Ποσειδώνος (Εικ. 3.12).

Για την εξυπηρέτηση των - μητροπολιτικής εμβέλειας - χρήσεων που 

χωροθετούνται στην περιφέρεια του πάρκου, ορίζονται πρόσθετοι οδικοί 

άξονες, οι οποίοι ταυτόχρονα διευκολύνουν την οδική σύνδεση των 

γειτνιαζουσών περιοχών, ενώ οι τοπικοί οδικοί άξονες των όμορων δήμων 

εισέρχονται στον νέο ιστό του έργου (Εικ. 3.13), βοηθώντας έτσι στην 

ενσωμάτωση των νέων περιοχών και εξαλείφοντας την προηγούμενη 

αίσθηση «κενού».

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.10). Δίκτυο κυκλοφορίας και σημείων ενδιαφέροντος για πεζούς.

Εικόνα (3.9). Τα τρία ρέματα καθορίζουν τον προσανατολισμό των 
πεζοδρόμων

4 
λε

πτ
ά

8 
λε

πτ
ά

12
 λε

πτ
ά
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Εικόνα (3.11). Εναλλακτικές θέσεις για τη Λ. Ποσειδώνος - Πιθανή επέκταση 
γραμμής τραμ.

Λεωφόρος Ποσειδώνος : υπάρχουσα θέση

Λεωφόρος Ποσειδώνος, εναλλακτική 1: αλλαγή θέσης

m

υπάρχουσα
γραμμή τραμ

πιθανή επέκταση 
γραμμής τραμαμαξοστάσιο

τραμ

m

Λεωφόρος Ποσειδώνος, εναλλακτική 2: υπογειοποίηση

ΡΑΜΠΑ

Επαρκείς χώροι στάθμευσης στα όρια με τις μεγάλες οδικές αρτηρίες και 

βελτίωση της προσπέλασης του χώρου με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

συμβάλλουν στην μείωση της κίνησης των αυτοκινήτων εντός του χώρου 

και της μετακίνησης από τα νότια προάστια προς το κέντρο της Αθήνας.

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.12). Κύριοι οδικοί άξονες εντός της έκτασης

Εικόνα (3.13). Οι τοπικοί οδικοί άξονες των όμορων δήμων εισέρχονται 
στον νέο ιστό του έργου.

ΡΑΜΠΑ
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λίμνη
slalom

αμαξοστάσιο και 
γραμμή τραμ

διατηρητέο κτίριο 
ανατολικού 
αεροσταθμού

στάδιο baseball

ανοιχτό θέατρο

βυζαντινός ναός

διάδρομοι τροχοδρόμησης

υπόστεγα
επισκευής
αεροσκαφών

Ι.Ν.
Αγ.Παρασκευής

Σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος

1.      Ταφικό Μνημείο Ελληνικού 
2.      Αρχαία οδός προς δημόσιο κτίριο (Ε.Α.Κ.Ν)
3.      Θέση εύρεσης στήλης με την επιγραφή ΑΣΤΙΝΟΣ ΑΛΙΜΟΣΙΟΣ
4. , 5.Πηγάδι, αναλημ. τοίχοι, ταφικός περίβολος, αρχαία οδός   
         (παραποτάμιες εγκαταστάσεις) 

6.     Ταφ. περίβολος & νεκροταφείο (αμαξοστάσιο τραμ)
7.     Λόφος Χασάνι
8.     Αρχαίο νεκροταφείο (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αργυρούπολης)
9.     Aρχαίο λατομείο
10.   Βυζαντινός ναός Aγίου Κοσμά
 

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.3	 Άξονας	3:	Ανάπτυξη	μικτών	χρήσεων	γης

Εικόνα (3.14). Τα ελάχιστα υφιστάμενα κτίρια που θα διατηρηθούν 



ΕΛ
Λ

Η
Ν

ΙΚ
Ο

 Α
Ε

- 23 -

Μικτές χρήσεις γης, ώστε το Πάρκο να είναι ζωντανό 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο

Μια από τις κυριότερες παραμέτρους που θα βοηθήσουν στην 

βιωσιμότητα του πάρκου και των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται, είναι η ορθολογικά δικτυωμένη χωροθέτηση των χρήσεων 

και η αλληλεξάρτησή τους. Έτσι ο χώρος που περιβάλλει το πάρκο θα 

χρησιμοποιείται ολόκληρο το εικοσιτετράωρο αυξάνοντας το αίσθημα 

ασφάλειας και ζωντάνιας.

Τα προαναφερθέντα δίκτυα «ροής κίνησης», τα ίχνη των παλιών διαδρόμων 

τροχοδρομήσεως και τα ελάχιστα υφιστάμενα κτίρια που θα διατηρηθούν 

(Εικ. 3.14), οργανώνουν τον χώρο στον οποίο θα τοποθετηθούν οι νέες 

χρήσεις, οι οποίες αποτελούν μοναδικά πρότυπα για τα εγχώρια δεδομένα, 

ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης και συνεχούς εξέλιξης.

Με βάση διεθνή πρότυπα που απεδείχθησαν διαχρονικά επιτυχή, τα 

παραμετροποιημένα είδη χρήσεων γης έχουν ταξινομηθεί σε πέντε κύριες 

κατηγορίες:

1. Δίκτυο ανοικτών υπαίθριων χώρων Πρασίνου 

 • Πάρκο

 • Ρέματα

 • Ανοιχτοί δημόσιοι χώροι

 • Αιγιαλός – παραλία

 • Ενδιάμεσες ζώνες πρασίνου

 • Αθλητικές εγκαταστάσεις

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.15). Οι υπηρεσίες υγείας, το εμπόριο και τα επιχειρηματικά 
κέντρα χωροθετούνται στις μεγάλες οδικές αρτηρίες

Εικόνα (3.16). Οι χρήσεις πολιτισμού διασπείρονται σε διαφορετικούς 
πόλους εντός του ακινήτου
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2. Υπηρεσίες μητροπολιτικού χαρακτήρα

 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα

 • Ερευνητικό κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας

 • Υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας

 • Μουσείο διεθνούς ενδιαφέροντος

 • Συνεδριακό κέντρο υψηλής χωρητικότητας

 • Επιχειρηματικό και ναυτιλιακό κέντρο 

 • Τουριστικές υποδομές υψηλής στάθμης 

 • Σύγχρονη Μαρίνα υψηλών προδιαγραφών

3. Χώροι πολλαπλών εμπορικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων 

4. Περιοχές κατοικίας

 • Διαφορετικές τυπολογίες κατοικιών

 • Πόλος δεύτερης κατοικίας

 • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

5. Δίκτυο δρόμων - Υποδομές

 • Τοπικές διοικητικές υπηρεσίες

 •Τηλεπικοινωνιακό κέντρο που θα εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή

 • Υποδειγματικά κέντρα περιβαλλοντικής διαχείρισης

 • Εγκαταστάσεις εφήμερων εκδηλώσεων

 • Κοινωνικές εξυπηρετήσεις, λειτουργικές υποδομές κ.α

Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι χρήσεις αυτές είναι  που καθιστούν 

έναν χώρο ζωντανό με διαρκή χρήση και άρα ευκολότερα φυλασσόμενο 

και ασφαλέστερο.

Για λόγους εύκολης προσβασιμότητας, σε γειτνίαση με τις μεγάλες 

οδικές αρτηρίες τοποθετούνται οι υπηρεσίες υγείας, το εμπόριο και τα 

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.17). Η Μαρίνα, ξενοδοχεία υψηλής στάθμης και ζώνη εμπορίου 
και ψυχαγωγίας

Εικόνα (3.18). Οι περιοχές κατοικίας σε γειτνίαση με τους χώρους 
πρασίνου και η ενεργή παρουσία των κατοίκων αυξάνει το αίσθημα 
ασφάλειας
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επιχειρηματικά κέντρα (Εικ. 3.15). Αναπτύσσονται σε εντατικές ζώνες καθ’ 

ύψος ώστε να μην καταναλώνεται μεγάλη έκταση και να επιτευχθούν τα 

μέγιστα οφέλη πρασίνου. 

Οι χρήσεις πολιτισμού διασπείρονται σε διαφορετικούς πόλους εντός 

του ακινήτου (Εικ. 3.16). Ενδεικτικά: ένα μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας 

τοποθετείται στα ανατολικά όρια του πάρκου, ένα ενυδρείο τοποθετείται 

στην παραλιακή ζώνη και το διατηρητέο κτίριο του πρώην Ανατολικού 

Αεροσταθμού θα χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος υποστηρίζοντας 

ταυτόχρονα την λειτουργία των γειτνιαζόντων εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων.

Η παραλιακή ζώνη αποτελεί τμήμα του ευρύτερου παραλιακού μετώπου 

Φάληρο-Ελληνικό που θα μετατραπεί σε διεθνούς εμβέλειας πόλο αστικού 

και εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Το συνεδριακό κέντρο του Ελληνικού 

θα έχει μεγαλύτερη χωρητικότητα και θα απευθύνεται σε διαφορετικό είδος 

εκδηλώσεων από αυτές που εξυπηρετούν οι υπάρχοντες συνεδριακοί χώροι 

της Αθήνας. Η Μαρίνα έχει μεγάλη χωρητικότητα, με ξενοδοχεία υψηλής 

στάθμης και ζώνη εμπορίου και ψυχαγωγίας (Εικ. 3.17).

Οι περιοχές κατοικίας χωροθετούνται σε γειτνίαση με τους χώρους 

πρασίνου, για να επωφελούνται από το υψηλής ποιότητας περιβάλλον. 

Επιπλέον η ενεργή παρουσία των κατοίκων αυξάνει το αίσθημα ασφάλειας 

(Εικ. 3.18). 

Η χωροθέτηση των επιμέρους χρήσεων επιλέχθηκε έτσι ώστε να 

αλληλεπιδρούν θετικά μεταξύ τους και με τις γειτονικές περιοχές (Εικ. 3.19).

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Εικόνα (3.19). Πρόγραμμα χρήσεων, γενικές κατηγορίες.
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3.4	 Άξονας	4:	Αειφόρος	δόμηση	–	Αρχές	και	ενδεικτικές	τεχνολογίες.

Εξισορρόπηση περιβάλλοντος, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής 

ευημερίας

Η πιστοποίηση της επίτευξης των ζητούμενων στόχων απόδοσης και 

λειτουργίας από τις υποδομές και τα κτίρια θα γίνει με την εφαρμογή 

συγκεκριμένων συστημάτων αξιολόγησης. Τα συστήματα αυτά προσφέρουν:

-Συγκεκριμένες τεχνικές οδηγίες για τις φάσεις του σχεδιασμού, κατασκευής 

και λειτουργίας.

-Κινητοποίηση και συντονισμό των εμπλεκόμενων μερών γύρω από ένα 

κοινό κανονιστικό πλαίσιο.

- Μείωση τους κόστους λειτουργίας και συντήρησης των κατασκευών.

- Αύξηση της αξίας και της ανταγωνιστικότητας του συνόλου της επένδυσης.

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο του κοινού όσο και των 

επαγγελματιών του χώρου για τα πλεονεκτήματα της αειφόρου δόμησης

- Αύξηση της ζήτησης “πράσινων” υπηρεσιών και προϊόντων και ενίσχυση 

της αντίστοιχης αγοράς.

Προβλέπεται κατασκευή συγκεκριμένων υποδομών στους τομείς της 

ενέργειας, του νερού, των λυμάτων/ απορριμμάτων, των μεταφορών, 

του τοπίου και της πληροφορικής (Εικ. 3.23). Ενδεικτικά σε αυτές θα 

περιλαμβάνονται εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κάλυψη των 

αναγκών σε νερό χωρίς επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα, υποδομές 

κομποστοποίησης, κατασκευή ποδηλατοδρόμων, χρήση φυσικών υλικών 

δαπεδοστρώσεων και κατασκευή έξυπνων δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στην εξασφάλιση νερού άρδευσης ειδικά λόγω της έκτασης του 

πάρκου.  Συγκεκριμένα το νερό άρδευσης, λιμνών αναψυχής και λοιπών 

i

σχεδιασμός 
βιοκλιματικών κτιρίων

ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

έξυπνα 
δίκτυα

ποδηλατόδρομοι

αναβάθμιση 
δημόσιων χώρων

φιλικές προς το 
περιβάλλον υποδομές

βιώσιμη ανάπτυξη ισορροπία φυσικού περιβάλλοντος

εκμετάλλευση 
φυσικών πόρων

ανακύκλωση

προσβασιμότητα και 
ελαχιστοποίηση διαδρομών

κοινωνική ευημερία

δημόσιοι χώροι 
πρασίνου

ελαχιστοποίηση 
εκπομπών CO2

ασφάλεια

πεζόδρομοι

αστικών χρήσεων εκτός πόσιμου θα εξασφαλιστεί από τα επεξεργασμένα 

λύματα του Λεκανοπεδίου από τα οποία προβλέπεται η άρδευση και των 

υπό ανάπλαση περιοχών του Φαληρικού Όρμου (σύνδεση με το Κέντρο 

Ανάκτησης Νερού Ελαιώνα) (Εικ. 3.25).  Δοκιμαστικές γεωτρήσεις στο χώρο 

του πρώην Αεροδρομίου το 2003 έδειξαν ποιότητα νερού κατάλληλη για 

άρδευση αλλά σε χαμηλή ποσότητα. Κατά συνέπεια υπεράντληση μπορεί 

να οδηγήσει στην άντληση υφάλμυρου νερού.

Τα κτίρια αντίστοιχα θα πρέπει να ακολουθούν υψηλές προδιαγραφές 

στους τομείς της ενέργειας, του νερού,  των υλικών, της άνεσης και υγιεινής 

των χρηστών, του τοπίου και της πληροφορίας (Εικ. 3.24). Ενδεικτικά οι 

προδιαγραφές αυτές θα περιλαμβάνουν εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών 

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.22). 
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Ενέργειας, βιοκλιματικό σχεδιασμό του κελύφους, χρήση φυσικών και 

ανθεκτικών υλικών, εξασφάλιση αερισμού και φυσικού φωτισμού των χώρων, 

διαμόρφωση υπαιθρίων χώρων με στόχο την βελτίωση του μικροκλίματος 

και χρήση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης κτιρίων

Εικόνα (3.23). Εφαρμογή αρχών αειφορίας σε υποδομές

Εικόνα (3.24). Εφαρμογή αρχών αειφορίας σε κτίρια

3. | ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εικόνα (3.25). Γενική διάταξη αρδευτικών έργων Περιοχής Ελαιώνα, Φαληρικού 
Όρμου, πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού.

Πηγή: Ανδρέας Νικολόπουλος, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
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4. | ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

4.	 ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΤΟΥ	ΕΡΓΟΥ,	ΕΚΤΕΛΕΣΗ	ΣΕ	ΦΑΣΕΙΣ

Το έργο είναι μακροπρόθεσμο και οι φάσεις υλοποίησης θα εξαρτηθούν 

από τη ζήτηση της αγοράς. Το μοντέλο ανάπτυξης της «Ελληνικό Α.Ε.» 

προβλέπει φάσεις ανάπτυξης, με μεταβλητές τη σειρά εκτέλεσης και τους 

χρόνους ανάπτυξης. Στην εικόνα 4.1 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι φάσεις 

του έργου. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της ανάπτυξης αναλύονται με 

παράμετρο τον χρόνο.

Η περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού αποτελεί μια μοναδική 

τοποθεσία και μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλάδα ως αναπτυξιακό 

έργο σε πολλαπλά επίπεδα, με εγχώρια οφέλη και με διεθνή εμβέλεια.
Εικόνα (4.1). Παραμετροποιημένες φάσεις υλοποίησης.

Εικόνα (4.2). Παραμετροποιημένες υπο-φάσεις υλοποίησης.


