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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού 

προγράµµατος Αρχιτεκτονικής Τοπίου του εργαστήριου Ανθοκοµίας και 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου. Έχει ως στόχο την ανάπλαση του παραλιακού µετώπου του 

∆ήµου Πειραιά από την Πλαζ Φρεαττύδας έως την Πλαζ Βοτσαλάκια. Η επιλογή του 

θέµατος αυτού, το οποίο έγινε σε συνεργασία µε την επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. 

Μαρία Παπαφωτίου, πραγµατοποιήθηκε µε γνώµονα την ιδιαίτερη ταυτότητα της 

περιοχής αλλά και την ανάγκη της Αττικής για πνεύµονες οξυγόνου. 

Για την εκπόνηση της µελέτης κρίθηκε αναγκαία αρκετές φορές η επί τόπου 

µετάβαση στην περιοχή και η καταγραφή της κατάστασης που επικρατεί σε αυτήν. 

Επίσης υπήρχε συνεργασία µε τον ∆ήµο Πειραιά και συγκεκριµένα µε την Τεχνική 

Υπηρεσία όπως και µε την Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

Στο σηµείο αυτό θεωρώ χρέος µου να ευχαριστήσω πρωτίστως την 

επιβλέπουσα καθηγήτρια κ. Παπαφωτίου Μαρία, διευθύντρια του εργαστηρίου 

Ανθοκοµίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για την αµέριστη βοήθεια και καθοδήγηση 

κατά την εκπόνηση της µελέτης.  

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της επιτροπής, η οποία αποτελείται 

από τον κ. Νεκτάριο Π., επίκουρο καθηγητή του εργαστηρίου Ανθοκοµίας και την κ. 

Παρακευοπούλου Α., λέκτορα του εργαστηρίου Ανθοκοµίας. Ακόµα, ιδιαίτερες 

ευχαριστίες προς τον κ. Κώστα Μπερτσουκλή, υποψήφιο διδάκτορα του Γεωπονικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών και τον συνάδελφο κ. Παρασκευά Α. για τις πολύτιµες 

πληροφορίες και το υλικό που µου διέθεσαν. 

Τέλος, ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένειά µου και όλους τους κοντινούς 

µου ανθρώπους για την κατανόηση και την συµπαράστασή τους κατά την διάρκεια 

της εκπόνησης αυτής της µελέτης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη και ο σχεδιασµός της 

ανάπλασης του παραλιακού µετώπου του ∆ήµου Πειραιά σε έκταση περίπου 3 km. 

Πρόκειται για την περιοχή που ορίζεται ανατολικά από την Πλαζ Φρεαττύδα και 

δυτικά από την Πλαζ Βοτσαλάκια. 

Η συγκεκριµένη περιοχή επιλέχτηκε για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που 

παρουσιάζει καθώς είναι η φυσική διέξοδος της πόλης νότια προς την θάλασσα., 

αλλά και αντιµετωπίζει σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα. Επίσης µπορεί να 

συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ανάγκης που έχει ο Πειραιάς αλλά και ολόκληρη η 

Αττική για πνεύµονες οξυγόνου και περιοχές αναψυχής και ηρεµίας. 

Για να προκύψει το σχέδιο ανάπλασης ήταν απαραίτητο να προηγηθεί µελέτη 

του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής έτσι ώστε να 

εντοπισθούν τα κρίσιµα σηµεία του ζητούµενου σχεδιασµού. 

Αρχικά αναλύονται οι έννοιες της παράκτιας ζώνης και του παράκτιου χώρου, 

ενώ γίνεται µία προσπάθεια οριοθέτησης της πρώτης και διαφοροποίησής της από 

την δεύτερη. Επίσης παρουσιάζεται η σηµασία των παράκτιων ζωνών καθώς και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σήµερα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεσµικό πλαίσιο και οι πολιτικές που 

ακολουθούνται σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σχετικά µε τη διαχείριση των 

παράκτιων ζωνών. Επίσης αναλύεται η διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασµού στην 

Ελλάδα και αναφέρονται οι φορείς διαχείρισης του παράκτιου χώρου. 

Ακολουθεί ο εντοπισµός της περιοχής µελέτης στο λεκανοπέδιο της Αττικής 

και γίνεται αναφορά στη διαχρονική εξέλιξη της περιοχής και ακολουθεί η 

καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης.  

Τέλος γίνεται αξιολόγηση της περιοχής µελέτης και καταθέτονται οι 

προτάσεις για την ανάπλαση της περιοχής. 

Η κεντρική ιδέα για το σχεδιασµό του χώρου είναι βασισµένη στην ιστορία 

της πόλης του Πειραιά καθώς και στο στοιχείο του νερού, το οποίο έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της πόλης. Ο Πειραιάς από την αρχαιότητα είχε 

λιµάνι και η ανάπτυξή της πόλης στηριζόταν σε αυτό. Επίσης λόγω της γειτνίασης µε 

τη θάλασσα, µια από τις βασικότερες ασχολίες των κατοίκων της περιοχής ήταν η 

αλιεία. Έτσι, το υδάτινο στοιχείο και η αλιεία αποτελούν τη βάση στο σχεδιασµό της 

περιοχής µελέτης. 
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SUMMARY 

The present thesis, presents the study and the planning of regeneration of the 3 

Km coastal zone of Piraeus. This region is defined by Freatida beach to the east and to 

the west by Votsalakia beach. This particular area was chosen because it’s the only 

natural outlet of the city to the sea and it faces significant environmental problems. 

Moreover, it can help in the needs of Pireaus and the rest of Attica confronting the 

lack of oxygen and areas needed for leisure and fun. 

In order to make this Plan, a proper preliminary study of the natural and human 

environment was essential, so as to identify the critical points of the design required. 

At first, there is an analysis on the concepts of «coastal zone» and «coastal 

area», in an attempt to define the former and to differentiate it from the latter. 

Moreover, in the same chapter is presented the importance of coastal zones and the 

problems, they face today. 

Next, is a presentation of the legislation and the policies that are being 

implemented in both a national and an international level, regarding the management 

of coastal zones. Moreover describes the process of zoning planning in Greece and 

reports the institutions that manage the coastal area.  

After that follows the location of the study area and there is a report on the 

progress of the area and a description of the situation in the present. 

And last, comes an evaluation of the area and the proposals for the regeneration 

of it. 

The main designing idea for the area is based on the history of the city and in 

the element of the water, which played an important role in the recreation of the city. 

Piraeus had from ancient times a port and the city’s recreation was based on it. Also 

due to its proximity to the sea, one of the main occupations was the fishing. Thus, the  

water element and the fishing activity are the basic points of the designing  study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αττική έχει χάσει σε µεγάλο βαθµό τη σχέση της µε τη φύση, το οποίο και 

το πράσινο γενικότερα. Η ιδιαίτερα πυκνή δόµηση των τελευταίων πενήντα ετών σε 

συνάρτηση µε την παντελή απουσία ορθολογικού σχεδιασµού έχει συντελέσει στη 

διαµόρφωση ενός οικιστικού περιβάλλοντος εξαιρετικά φτωχού σε πράσινο και 

ανοιχτούς δηµόσιους χώρους, άνισα κατανεµηµένους. 

Το έλλειµµα και η ανισοκατανοµή του πρασίνου υποβαθµίζει την ποιότητα 

ζωής και δηµιουργεί ανισότητες ενδεχόµενες επιπτώσεις ενώ, σε συνδυασµό µε 

άλλους παράγοντες όπως η ιδιαίτερα αυξηµένη παραγωγή ανθρωπογενούς 

θερµότητας, συµβάλλει στην επιδείνωση του µικροκλίµατος. 

Η ιδιαίτερα πυκνή δόµηση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, παράλληλα µε την 

µεταβολή των χρήσεων γης που έχουν συντελεστεί τα τελευταία 50 χρόνια, τις 

καταστροφικές πυρκαγιές µετά το 1970 στα δάση της Αττικής και την ιδιαίτερα 

αυξηµένη παραγωγή ανθρωπογενούς θερµότητας σε συνδυασµό µε τη µείωση του 

πρασίνου και την αύξηση της αστικοποίησης και της βιοµηχανοποίησης έχουν 

επιδεινώσει το φαινόµενο της θερµικής νησίδας στη πόλη και έχουν συµβάλλει σε µια 

δραµατική αλλαγή του µικροκλίµατος της Αττικής. 
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1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

1.1. Παράκτιος χώρος και παράκτια ζώνη: Βασικές έννοιες και 

ορισµοί 

Ο παράκτιος χώρος αποτελεί ένα ιδιόµορφο και ευαίσθητο σύστηµα που 

αποτελείται από τρία στοιχεία: τη θάλασσα, τη ξηρά και τον αέρα. Η ακτογραµµή 

ορίζεται ως ο χώρος όπου αλληλεπιδρούν τα τρία αυτά στοιχεία. Εάν δεν υπήρχαν οι 

φυσικές διεργασίες (ατµοσφαιρικές, θαλάσσιες και χερσαίες) που διαµορφώνουν και 

µεταβάλλουν τον παράκτιο χώρο, τότε θα µπορούσε ενδεχοµένως να δοθεί και 

κάποιος ορισµός για τον παράκτιο χώρο. Σε µια πρώτη προσέγγιση, οι επιστήµονες 

οριοθετούν τον παράκτιο χώρο µεταξύ της υψοµετρικής καµπύλης των 200 m και της 

ισοβαθούς των 200 m, κάτι που αντιπροσωπεύει το 18% της επιφάνειας της γης. 

Ωστόσο τα όριο της παράκτιας ζώνης δεν είναι αυστηρά καθορισµένα, αλλά 

εξαρτώνται από το σκοπό που εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση. 

Λόγω της ανάγκης για διαχείριση και σχεδιασµό των παράκτιων περιοχών, 

συναντούνται στη βιβλιογραφία και στον ερευνητικό χώρο προσπάθειες για να 

προσδιοριστούν µε ακρίβεια οι έννοιες που τις διέπουν. Τόσο η έκφραση «παράκτια 

ζώνη», όσο και η έκφραση «παράκτιος χώρος» χρησιµοποιούνται ευρύτατα στη 

διεθνή βιβλιογραφία και ο διαχωρισµός των δύο εννοιών είναι δύσκολος στα διάφορα 

κείµενα που τις χρησιµοποιούν. Γενικά αναφέρεται ότι η έννοια του παράκτιου χώρου 

έχει κάπως ευρύτερη γεωγραφική και περιβαλλοντική σηµασία και περιλαµβάνει και 

την παράκτια ζώνη. Σε κάθε περίπτωση, οι επικρατέστεροι ορισµοί που συναντούνται 

προσπαθούν να ορίσουν τη γεωγραφική έκταση της παράκτιας ζώνης για 

διαχειριστικούς κυρίως λόγους. 

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις που συναντώνται σήµερα στον ορισµό της 

παράκτιας ζώνης έχουν σχέση µε (Κοκκώσης et al., 1999):  

• ρυθµίσεις που αφορούν τις χρήσεις της παράκτιας γης  

• επιστηµονικές απόψεις για την ποιότητα των θαλάσσιων πόρων στα παράκτια 

ύδατα, όπου αυτή η ποιότητα εξαρτάται από την αντίστοιχη περιβαλλοντική 

ποιότητα της ακτής  

• τη ζώνη µέσα στην οποία η υποδοµή και οι δραστηριότητες είναι άµεσα 

συνδεδεµένες µε τη θάλασσα  
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• ολόκληρη την έκταση της λεκάνης απορροής, όταν πρόκειται για µελέτη 

γεωλογικών, γεωµορφολογικών ή υδρογεωλογικών διεργασιών στο παράκτιο 

σύστηµα  

• διοικητικές υποδιαιρέσεις (πχ τα θαλάσσια σύνορα του κράτους) 

Από οικολογική σκοπιά η παράκτια ζώνη είναι µια περιοχή δυναµικών 

βιογεωχηµικών διεργασιών µε περιορισµένη ικανότητα στην υποστήριξη διαφόρων 

µορφών ανθρώπινης ζωής και δράσεων. Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο σύνθετο 

σύστηµα που αποτελείται από θαλάσσια, παράκτια και χερσαία υποσυστήµατα. Το 

θαλάσσιο υποσύστηµα είναι η ζώνη της θάλασσας (περιλαµβάνει το νερό καθώς και 

τον πυθµένα της θάλασσας) που συνορεύει µε την ξηρά και στην οποία επιδρούν οι 

διαδικασίες και οι χρήσεις της τελευταίας. Το υποσύστηµα της ακτής είναι µία 

σχετικά στενή και δυναµική µεταβατική ζώνη µεταξύ του θαλάσσιου και χερσαίου 

υποσυστήµατος. Το υποσύστηµα της ξηράς είναι η ζώνη ξηράς που είναι 

παρακείµενη στη θάλασσα και στην οποία επιδρούν άµεσα οι θαλάσσιες διεργασίες 

(Μαντόγλου, 2001).  

Για την οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης ένας γενικός ορισµός εργασίας είναι 

αυτός που χρησιµοποιεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, που την 

περιγράφει ως «το µέρος της ξηράς που επηρεάζεται από τη γειτνίαση µε τη 

θάλασσα, και το µέρος της θάλασσας που επηρεάζεται από τη γειτνίαση µε την ξηρά, 

µέχρι του σηµείου στο οποίο οι χερσαίες δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν µια 

µετρήσιµη επίδραση στην χηµεία του νερού και στην θαλάσσια οικολογία». Και σε 

αυτόν θα πρέπει να συµπληρωθεί πως η θάλασσα επηρεάζει την ξηρά µέσω του 

κλίµατος και άλλων συναφών παραγόντων (Καλαϊτζιδάκη, 1995).   

Οι παράκτιες περιοχές είναι παγκοσµίως οι πιο σηµαντικές και οι πιο εντατικά 

αξιοποιήσιµες εκτάσεις από τους ανθρώπους. Το γεγονός αυτό καθιστά τις περιοχές 

αυτές ιδιαίτερα ευάλωτες και συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή τους 

(Atchia et al., 1995). Η γεωγραφική θέση και το υδάτινο στοιχείο προσδίδουν 

ιδιοµορφία και ιδιαιτερότητα στο σχηµατισµό του χαρακτήρα των παράκτιων 

πόλεων. 

Το στοιχείο του νερού και η ακτογραµµή αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για τη 

ζωή και την ανάπτυξη της παράκτιας πόλης. Η επίδραση του υδάτινου στοιχείου 

αντικαθρεφτίζεται σε όλους τους τοµείς της πόλης. Όπως χαρακτηριστικά, 

αναφέρουν οι ερευνητές Μητούλα Ρ. και Οικονόµου Α. «το οικονοµικό, κοινωνικό, 
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πολιτιστικό και ιστορικό τους παρελθόν έχει συνδεθεί µε την παράκτια θέση τους, 

σειρά οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, µνηµείων, 

εθίµων και παραδόσεων, αποτελούν φυσική προέκταση του παραθαλάσσιου 

χαρακτήρα τους» (Mητρούλα et al., 2003). 

 

1.2. Η σηµασία του ελληνικού παράκτιου χώρου 

Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό, είναι µία κατεξοχήν παράκτια χώρα µε πολύ 

µεγάλη ακτογραµµή και ένα τεράστιο αριθµό νησιών και βραχονησίδων (µεγαλύτερο 

από 3.000) στα χωρικά της ύδατα. Για αυτό το λόγο ο ελληνικός παράκτιος χώρος 

παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία τοπίων και οικοσυστηµάτων, ο οποίος αποτελεί χώρο 

ιδιαίτερα µεγάλης σηµασία για τη χώρα µας. Η Ελλάδα έχει εκτεταµένη παραλιακή 

περίµετρο λόγω της πολύπλοκης µορφής των ακτών της και των πολυάριθµων 

νησιών της. Η χώρα µας µε συνολική έκταση 13.1957 τετραγωνικά χιλιόµετρα και 

µήκος ακτογραµµής 15.000 km, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στη 

νησιωτικά συµπλέγµατα του ελληνικού πελάγους (Αιγαίο & Ιόνιο) παρουσιάζει µία 

από τις µεγαλύτερες αναλογίες ακτών ανά συνολική έκταση στην Ευρώπη. Η τιµή 

αυτή είναι εντυπωσιακά υψηλή, δεδοµένου ότι για παράδειγµα η Γαλλία, η οποία έχει 

έκταση τετραπλάσια της Ελλάδας, έχει µήκος ακτών µόνο 3.100 km (Κοκκώσης et 

al., 2002). 

Ο προσανατολισµός των ελληνικών ακτών συµπίπτει µε τον προσανατολισµό 

των ελληνικών ορεινών όγκων. Από τα 15.000 km της συνολικής ακτογραµµής 

περίπου το 40% αφορά αµµώδεις και χαλικώδεις ακτές χαµηλών υψοµέτρων που 

έχουν προέλθει από ιζηµατογένεση κυρίως, ενώ οι υπόλοιπες ακτές είναι βραχώδεις. 

Τα βασικά είδη των ελληνικών ακτών είναι τα εξής:  

• ∆έλτα ποταµών  

• Λιµνοθάλασσες  

• Πεδινές ακτές  

• Θύλακες ή ακτές µε κοιλότητες  

• Απόκρηµνες ακτές 

Έχει εκτιµηθεί ότι από το σύνολο των ακτών της ηπειρωτικής Ελλάδας το 

48,04% είναι απόκρηµνες ακτές, το 38,27% είναι επίπεδες πεδινές ακτές και 

ακολουθούν τα δέλτα των ποταµών (6,39%), οι λιµνοθάλασσες (3,73%) και οι 

θύλακες (3,57%). Το µεγάλο ποσοστό των επίπεδων πεδινών ακτών του ελληνικού 
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χώρου έχει συµβάλλει στην αυξανόµενη οικιστική και οικονοµική τους ανάπτυξη. Η 

επιπεδότητά τους, όµως και οι ήπιες κλίσεις τους τις καθιστούν ευάλωτες σε άνοδο 

της στάθµης της θάλασσας λόγω των κλιµατικών αλλαγών (Σιαφάκας, 2007).  

Μερικά από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ελληνικής παράκτιας ζώνης 

είναι τα εξής:  

•  Η πυκνότητα του πληθυσµού στη ζώνη αυτή είναι διπλάσια από το σύνολο 

της χώρας 

• Συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή το 40% των ∆ήµων και κοινοτήτων που 

ανήκουν διοικητικά σε 44 από τους 54 νοµούς 

• Η ζώνη αυτή καλύπτει το 34% της συνολικής έκτασης της χώρας 

• Συγκεντρώνονται στη ζώνη αυτή το 70% των βιοµηχανιών, ισχύος πάνω από 

150 HP (∆ουκάκης, 2005) 

Η σπουδαιότητα της παράκτιας ζώνης εντοπίζεται πέραν της πληθυσµιακής 

συγκέντρωσης και στην χωροθέτηση των µεγαλύτερων 11 αστικών κέντρων στον 

παράκτιο χώρο (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Καβάλα, Καλαµάτα 

κ.ά.). Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά 

αύξησης της πυκνότητας του πληθυσµού παρατηρούνται στα µεγάλα αστικά κέντρα 

που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός της 

χωροθέτησης της πλειονότητας των µεγαλύτερων πληθυσµιακά (άνω των 100.000 

κατoίκων) αστικών κέντρων της χώρας στην παράκτια ζώνη, σχηµατίζοντας 

σηµαντικούς λιµένες, όπως το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Αθήνας µε 3.206.280 

κατοίκους το 2001, το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης µε 794.330 

κατοίκους και το Ηράκλειο 137.711 κατοίκους, µε συνολικό πληθυσµό που 

υπερβαίνει τα 4 εκ. κατοίκους. Σε αυτό το σηµείο είναι χρήσιµο να τονιστεί στο 

σύνολο της χώρας υπάρχουν 25 πρωτεύουσες νοµών που βρίσκονται σε παράκτιο 

χώρο (Σταµατίου, 2003).  

Παράλληλα, η ελληνική παράκτια ζώνη, όπως γίνεται αντιληπτό, συγκεντρώνει 

πλήθος ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όπως επίσης σηµαντικό µέρος των υποδοµών 

και εγκαταστάσεων, µεταφορών και επικοινωνιών.  Ένα ακόµα στοιχείο που ενισχύει 

τη σηµασία της ελληνικής παράκτιας ζώνης είναι το γεγονός ότι καλύπτεται µε 

σηµαντικό ποσοστό γεωργικής γης και µάλιστα υψηλής παραγωγικότητας. Λόγω του 

κλίµατος που επικρατεί στις παράκτιες περιοχές της Ελλάδας περιορίζονται σε 

σηµαντικό βαθµό οι κίνδυνοι καταστροφής των καλλιεργειών από ακραίες καιρικές 
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συνθήκες και ευνοείται η παραγωγή µεγάλης ποικιλίας προϊόντων.   

Επίσης, λόγω της συνύπαρξης και αλληλεπίδρασης των τριών βασικών 

στοιχείων της φύσης, δηλαδή γης, αέρα και νερού στις παράκτιες περιοχές, τα 

οικοσυστήµατα που δηµιουργούνται σε αυτές, εµφανίζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον.  

Στον ελλαδικό χώρο συναντώνται πολλά είδη παράκτιων οικοσυστηµάτων, 

όπως υγρότοποι, δέλτα και εκβολές ποταµών, αλµυρά και υφάλµυρα έλη και 

τέλµατα, λιµνοθάλασσες και λιβάδια ποσειδωνίας. Τα οικοσυστήµατα αυτά είναι τα 

πιο παραγωγικά από οικολογικής απόψεως και αποτελούν περιοχές αναπαραγωγής 

και διαβίωσης πολλών και σηµαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενώ παράλληλα 

σχηµατίζουν ένα οικολογικό δίκτυο που υποστηρίζει τη διαδικασία µετανάστευσης 

των ειδών. Στο πλαίσιο του προγράµµατος για τη βιώσιµη ανάπτυξη των ελληνικών 

ακτών και νησιών (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1997) αναγνωρίστηκαν 35 οικότοποι (εκβολές, 

λιµνοθάλασσες, θίνες, θαλάσσια σπήλαια, φοινικοδάση, εκτάσεις θαλάσσιου βυθού 

µε βλάστηση από ποσειδωνίες, αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι, µεσογειακά αλίπεδα, 

µεσογειακοί λειµώνες µε υψηλές πόες και βούρλα κ.τ.λ.), που συναντώνται στην 

ελληνική παράκτια ζώνη και οι οποίοι εµφανίζουν και ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.  

Επίσης, σύµφωνα µε την σύµβαση Ramsar για τους Υγροβιότοπους ∆ιεθνούς 

Σηµασίας (1971), στην Ελλάδα υπάρχουν 11 τέτοιοι υγροβιότοποι, που έχουν µεγάλη 

περιβαλλοντική αξία λόγω της ποικιλότητας των οικοσυστηµάτων και της 

βιοκοινότητας τους και αποτελούν προστατευόµενες περιοχές. Τέλος, αξίζει να 

σηµειωθεί ότι 150 περιοχές της Ελλάδας που είναι προτεινόµενες για το δίκτυο 

“Natura 2000” εντοπίζονται στην παράκτια ζώνη.  

Η σπουδαιότητα που έχει η παράκτια ζώνη για την Ελλάδα ενισχύεται από το 

γεγονός ότι συνιστά το χώρο όπου κυρίως αναπτύσσεται ο τοµέας του τουρισµού. Οι 

παράκτιες περιοχές, όπως είναι λογικό, αποτελούν τους σηµαντικότερους 

τουριστικούς προορισµούς και εκεί υπάρχει το µεγαλύτερο ποσοστό τουριστικών 

επιχειρήσεων και τουριστικών κλινών, ενώ εδώ και πολλά χρόνια οι ελληνικές ακτές 

αποτελούν το σηµαντικότερο θέλγητρο για όσους θέλουν να επισκεφθούν την 

Ελλάδα. Λόγω της σχέσης που διαµορφώνεται µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων, 

παράκτιου φυσικού περιβάλλοντος και των φορέων που δρουν στο παράκτιο χώρο, σε 

πολλές περιπτώσεις δηµιουργούνται διαφωνίες σχετικά µε την αντιµετώπιση του 

παράκτιου χώρου και την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείρισή του (Κοκκώσης, 

2002). 
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Τέλος στον παράκτιο χώρο παρατηρείται έντονη δραστηριότητα του πρωτογενή 

και δευτερογενή τοµέα. Στο χερσαίο τµήµα της, αλλά και στο θαλάσσιο τµήµα της 

παράκτιας ζώνης χωροθετούνται βιοµηχανίες, όπως ναυπηγεία, ορυχεία παράκτιων 

µεταλλευµάτων, καθώς και βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν τα λιµάνια για 

θαλάσσιες µεταφορές πρώτων υλών και διανοµής προϊόντων (ΑΓΕΤ Ηρακλής – 

Αγρία Βόλου, Ναυπηγεία Ελευσίνας κ.ά.). Για τις επιχειρήσεις ο παράκτιος χώρος 

αποτελεί χώρος ζωτικής σηµασίας και έχει πολλαπλά αποτελέσµατα στο κοινωνικό 

σύνολο µε την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 

Περάµατος Αττικής κ.α.).   

Συµπερασµατικά, οι παράκτιες περιοχές αποτελούν χώρο ιδιαίτερης σηµασίας 

για την Ελλάδα, τόσο από πλευράς ανάπτυξης των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, όσο 

και από πλευράς προστασίας των φυσικών οικοσυστηµάτων και αντιµετώπισης των 

πιέσεων ή συγκρούσεων για τη χρήση των παράκτιων πόρων  

 

1.3. Η διαχείριση του παράκτιου χώρου στην Ευρώπη 

1.3.1. Η κατάσταση στις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 µελών – κρατών, περιλαµβάνει 22 χώρες που 

βρέχονται από θάλασσα. Η ακτογραµµή της Ευρώπης είναι περίπου 100.000 km και 

απλώνεται κατά µήκος διαφορετικών περιφερειακών θαλασσών. Στον ευρωπαϊκό 

παράκτιο χώρο φιλοξενείται µεγάλο ποσοστό πληθυσµού, δραστηριοτήτων και 

υποδοµών, ενώ παράλληλα συναντώνται ποικίλα προβλήµατα (περιβαλλοντικά, 

οικιστικά κ.ά.). 

Τέλος, σηµειώνεται ότι το 1/3 του αστικού πληθυσµού της Ευρώπης ζει σε 

περιοχές έως και 20 km. από την ακτή, ενώ 120 εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν σε 

παράκτια αστικά οικοσυστήµατα. Ωστόσο να σηµειωθεί ότι οι παράκτιες περιοχές 

στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις επιµέρους περιφέρειές 

τους δεν κατανέµονται και δεν χρησιµοποιούνται ισόρροπα. Έτσι για παράδειγµα ο 

παράκτιος χαρακτήρας είναι εντονότερος σε ∆ανία, Ιρλανδία, Ελλάδα και Ηνωµένο 

Βασίλειο, ενώ είναι λιγότερο φανερός σε Βέλγιο, Γαλλία και Γερµανία (Σταµατίου, 

2003). 
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1.3.2. Προβλήµατα στον Ευρωπαϊκό παράκτιο χώρο 

Σηµαντικές έρευνες στις διάφορες χώρες αλλά και εκθέσεις διεθνών 

οργανισµών δείχνουν ότι η παράκτια περιοχή αντιµετωπίζει αυξανόµενες πιέσεις που 

οδηγούν συχνά σε µη αναστρέψιµες αλλαγές.   

Τα σηµαντικότερα κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

οι παράκτιες περιοχές της Ευρώπης είναι :  

� Προβλήµατα υποδοµών και υπηρεσιών  

� Ανεργία και κοινωνική αστάθεια  

� Φαινόµενα περιθωριοποίησης και µετανάστευσης  

� Καταστροφή της πολιτισµικής κληρονοµιάς και διάλυση του κοινωνικού 

ιστού  

� Απώλεια περιουσιών και δυνατοτήτων ανάπτυξης ως αποτέλεσµα της 

παράκτιας διάβρωσης.  

Αντίστοιχα, τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές είναι τα εξής:  

� Σηµαντικής εκτάσεως περιοχές βιοτόπων έχουν ρυπανθεί, υγροβιότοποι 

έχουν αποξηρανθεί  

� Μεγάλο µέρος των ακτών έχει διατεθεί για οικιστική, βιοµηχανική και 

τουριστική ανάπτυξη  

� Εξαιτίας των πυρκαγιών και της εξάπλωσης των αστικών περιοχών 

σηµειώνεται κάθε χρόνο απώλεια 200.000 εκταρίων δάσους σε παράκτιες 

περιοχές (εκτιµάται ότι το 1/4 των δασών θα έχει χαθεί µέχρι το 2025)  

� Άνοδος της στάθµης της θάλασσας  

� Το 30% των παραλιών της Ε.Ε. υφίστανται διάβρωση 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εκτιµούν ότι, µε βάση τους σηµερινούς υπολογισµούς, το 50% των ακτών της 

Μεσογείου θα έχει κτισθεί µέχρι το 2025. Επίσης, σύµφωνα µε την µελέτη 

"EUROSION – Living with Coastal Erosion in Europe: Sediment and Space for 

Sustainability" που εκπονήθηκε για λογαριασµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ένα 

πέµπτο των ακτών της Ευρώπης των 25, περίπου 20.000 km, έχει επηρεαστεί ήδη 

σοβαρά ή αντιµετωπίσει σοβαρά προβλήµατα από τη διάβρωση, µε την ακτογραµµή 

να υποχωρεί κατά 0,5 έως 2 m κάθε χρόνο και σε κάποιες σοβαρές περιπτώσεις µέχρι 
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και 15 µέτρα. Η Ελλάδα έχει το τέταρτο υψηλότερο επίπεδο διάβρωσης (28,6%) στην 

Ευρώπη των 25 (Τουφεγγοπούλου, 2007).  

 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

2.1. Γενικά 

Η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης έχει εντοπίσει τα προβλήµατα που 

παρατηρούνται στο σχεδιασµό του παράκτιου χώρου και κάνει ουσιαστικά τα πρώτα 

βήµατα προς τη διαχείριση και το σχεδιασµό του παράκτιου χώρου. Προς την ίδια 

κατεύθυνση κάνει προσπάθεια η Ε.Ε. να ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να εντάξουν στο 

σχεδιασµό τους τις αρχές για την ολοκληρωµένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Ο 

συντονισµός αυτός είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί αφού η κάθε χώρα έχει 

διαφορετικά επίπεδα, σχέδια και εργαλεία σχεδιασµού. 

 

2.2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για την διαχείριση των παράκτιων 

περιοχών 

2.2.1. Νοµοθετικές ρυθµίσεις διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών 

Τα συστήµατα σχεδιασµού των µελών της Ε.Ε. της παράκτιας ζώνης 

επικεντρώνονται στον καθορισµό των χρήσεων της γης και όχι στην προσπάθεια 

περιορισµού της γήινης ανάπτυξης της θάλασσας (επιδράσεις της εµπορικής 

ναυτιλίας στην ξηρά). Η Σουηδία αποτελεί µια αξιοσηµείωτη εξαίρεση όπου οι 

δηµόσιες αρχές έχουν τον έλεγχο ανάπτυξης σύµφωνα µε την πράξη σχεδιασµού και 

οικοδόµησης σε ακτίνα 12 µιλίων από την ακτή.  

Βέβαια υπάρχουν και νόµοι κρατών της Ε.Ε. (∆ανίας, Φινλανδίας, Γαλλίας, 

Γερµανίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, και Σουηδίας) µε θετικές 

ρυθµίσεις για την παράκτια ζώνη. ∆ηλαδή έχουν καθορίσει προστατευόµενες 

περιοχές ή παράκτιες ζώνες ή παράκτιες ζώνες σχεδιασµού (Gibson, 2003).  

Πιο συγκεκριµένα,  στη ∆ανία από το 1937 έχει καθοριστεί ως ζώνη 

προστασίαςµια λωρίδα 100 m από τη θάλασσα (όπου ισχύουν απαγόρευση / 

περιορισµοί δόµησης, εγκατάστασης φρακτών κλπ.) και εξασφάλιση του 

δικαιώµατος της πρόσβασης του κοινού σε όλες τις ακτές. Το 1994 ο νόµος για τις 

παράκτιες περιοχές επεκτείνει τη ζώνη προστασίας στα 300 m, όπου είναι αυτό 
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δυνατό στις αγροτικές περιοχές, ενώ παραµένει στα 100 m σε αστικές και 

παραθεριστικές περιοχές (Οι αγροτικές – αστικές και παραθεριστικές περιοχές έχουν 

καθοριστεί από το χωροταξικό σύστηµα της χώρας τη δεκαετία του 1970). Στην 

Ιταλία, σύµφωνα µε νόµο του 1985 απαγορεύεται κάθε µετατροπή χαρακτήρα 

περιοχών που βρίσκονται σε απόσταση 300 m από τις ακτές λιµνών και θαλασσών. 

Στην Ισπανία, σύµφωνα µε το νόµο για τις ακτές του 1988 θεωρείται 

προστατευόµενη η ζώνη από το ενδότερο σηµείο της δηµόσιας ιδιοκτησίας σε 

απόσταση 100 m από την ακτογραµµή (µε δυνατότητα για επιπλέον 100 m) και 

πολλές δραστηριότητες κυρίως οι κατασκευές απαγορεύονται ή ελέγχονται αυστηρά. 

Στην Πορτογαλία ο νόµος που ισχύει από το 1933 έχει ως σκοπό την προστασία της 

περιβαλλοντικής αξίας των ακτών κυρίως προς όφελος του τουρισµού. Σε µήκος 500 

m ορίζεται παράκτια ζώνη, όπου τηρούνται συγκεκριµένες χωροταξικές αρχές. 

Τέλος, στη Νορβηγία η παράκτια ζώνη ορίζεται στα 100 m και απαγορεύεται η 

δόµηση. Έχει εκδοθεί νόµος από το 1986 και προεδρικό διάταγµα το 1989, που 

απαγορεύει την ανέγερση κτιρίων εκτός των αστικών περιοχών σε µία ζώνη 100 m 

από την ακτή, καθώς και την κατασκευή νέων δρόµων πάνω στις παραλίες, τις 

λιµνοθάλασσες ή τις αµµοθίνες. Οι νέοι δρόµοι θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 

km από την ακτή (Σταµατίου, 2003). 

 

2.2.2. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τις παράκτιες περιοχές  

Από τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 η τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα είχε 

εκδώσει oδηγίες προστασίας του περιβάλλοντος και των σπάνιων υδροτόπων και 

ποιότητας των υδάτων (85/337/EEC, 79/409/EEC, 92/43/EEC, 76/460/EEC). Το 1992 

το Συµβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος ζήτησε από την Επιτροπή να προετοιµάσει 

µια Ολοκληρωµένη στρατηγική για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης. Ακολούθως 

περιγράφεται η εξέλιξη των βασικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες 

οδήγησαν στη σηµερινή στρατηγική για την ολοκληρωµένη διαχείριση των 

παράκτιων περιοχών της. Έτσι, αρχικά, γίνεται αναφορά στις πρώτες πρωτοβουλίες 

της Κοινότητας που αφορούν στον χωροταξικό σχεδιασµό στο σύνολο της 

Κοινότητας, οι οποίες έµµεσα έχουν επιδράσεις και στην κατηγορία χώρου 

«παράκτιες περιοχές». Αυτές είναι οι εκθέσεις της επιτροπής «Ευρώπη 2000» και 

«Ευρώπη 2000+», αλλά και το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου». 
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Η Έκθεση «Ευρώπη 2000» υπογράµµισε ότι υπάρχουν σηµαντικές 

χωροταξικές αντιφάσεις στην Ένωση, που αναφέρονται σε πολλά επίπεδα όπως το 

δηµογραφικό, τις υποδοµές, την ανάπτυξη, το περιβάλλον και άλλα χαρακτηριστικά 

που καθιστούν ιδιαίτερα µειονεκτούσες αρκετές περιοχές. Ως µειονεκτούσες αλλά 

και γεωγραφικά ευαίσθητες περιοχές χαρακτηρίζονται οι παράκτιες περιοχές, που 

αντιµετωπίζουν σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα (Τουφεγγοπούλου, 2007). 

Το κείµενο αυτό, παράλληλα, προτείνει χωρίς να δεσµεύει στο πλαίσιο των 

χωροταξικών κατευθύνσεων της Ε.Ε., ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης 

δραστηριοτήτων από τον αιγιαλό τα 100 m (Σταµατίου, 2003). 

Η Έκθεση «Ευρώπη 2000+» κινείται στο ίδιο επίπεδο και είναι πληρέστερη της 

προηγούµενης. Αναφέρεται βέβαια στο σύνολο του κοινοτικού χώρου, αλλά πολλές 

από τις κατευθύνσεις που δίνονται, αφορούν τις παράκτιες περιοχές. Συγκεκριµένα, 

γίνεται λόγος για προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα για προστασία από 

την υπερβολική εκµετάλλευση των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών (όπως είναι ο 

παράκτιος χώρος). Εκτός από τις γενικές κατευθύνεις που δίνονται και που 

σχετίζονται µε την παράκτια ζώνη, υπάρχουν και συγκεκριµένες αναφορές σε ειδικές  

παράκτιες περιοχές, όπως είναι τα νησιά. 

Όσον αφορά στο Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), αν και 

αναφέρεται στο σύνολο του κοινοτικού χώρου, πολλές από τις κατευθύνσεις που 

δίνει, αφορούν έµµεσα αλλά και άµεσα ορισµένες φορές τις παράκτιες περιοχές. 

Κεντρικός στόχος – πλαίσιο του ΣΑΚΧ αποτελεί η «βιώσιµη χωρική ανάπτυξη», που 

αφορά ταυτόχρονα στην κοινωνία, την οικονοµία και το περιβάλλον 

(Τουφεγγοπούλου, 2007). 

 

2.2.3. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών  

Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών (Ο∆ΠΖ) εµφανίστηκε ως 

έννοια τη δεκαετία του 1990. Τα βασικά κριτήρια της Ο∆ΠΖ υιοθετήθηκαν στο 

Κεφάλαιο 17 της Ατζέντας 21 του Ρίο το 1992, το οποίο περιλαµβάνει τους εξής 

τοµείς (Πετρίδης, 2008):  

� την ολοκληρωµένη διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων και 

θαλάσσιων περιοχών  

� την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος  

� την αειφορική εκµετάλλευση και συντήρηση των θαλάσσιων οργανισµών είτε 
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των διεθνών υδάτων είτε των εθνικών υδάτων  

� τη διατύπωση οποιασδήποτε µορφής αβεβαιότητας για τη διαχείριση στα πλαίσια 

των παγκοσµίων κλιµατικών αλλαγών  

� την ενδυνάµωση της διακρατικής συνεργασίας και του συντονισµού  

� την αειφορική ανάπτυξη των µικρών νησιών  

Από εκεί και έπειτα, σταδιακά έγινε αντιληπτό, στη διεθνή επιστηµονική 

κοινότητα και στη Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι το καταλληλότερο εργαλείο για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων και την προστασία των παράκτιων ζωνών είναι η 

εφαρµογή της ολοκληρωµένης διαχείρισής τους. Πιο συγκεκριµένα, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή προωθεί από το 2000 µια προσέγγιση η οποία λαµβάνει υπόψη, σε κάθε 

κράτος µέλος, όλες τις πτυχές της διαχείρισης αυτών των ιδιαίτερων ζωνών: 

γεωφυσικές, οικονοµικές, πολιτιστικές και θεσµικές. Η προσέγγιση αυτή δεν είναι 

άλλη από την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (ICZM – Integrated 

coastal zone management). 

«Ως ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (O∆ΠZ) νοείται η 

διαδικασίαη οποία διαµορφώνεται από τη συµµετοχή της διοίκησης και των 

κοινοτήτων, της επιστήµης και της διαχείρισης, των επιµέρους και του δηµοσίου 

συµφέροντος για την υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου για την προστασία και 

ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστηµάτων και πόρων» (Βίττης, 2004). Ουσιαστικά 

πρόκειται, αφενός για συγκέντρωση, συσχέτιση και αξιολόγηση πληροφορίας, 

αφετέρου για οργάνωση, διαχείριση, εφαρµογή και επαναξιολόγηση των προτάσεων 

και σχεδίων. 

Η Ευρωπαϊκή στρατηγική λοιπόν πλέον είναι «ολοκληρωµένη», δηλαδή 

περιλαµβάνει πολλές ξεχωριστές δράσεις διαφορετικής σηµασίας. ∆εν αποτελεί έναν 

κατάλογο εναλλακτικών λύσεων, αλλά έχει σχεδιαστεί ως µία συνεκτική δέσµη 

µέτρων (Φράγκου, 2009). Με τον όρο «ολοκληρωµένη», δηλώνεται η συµµετοχή του 

συνόλου των πολιτικών και των επιπέδων διοίκησης καθώς και η χρονική και η 

χωρική ολοκλήρωση των θαλάσσιων και χερσαίων στοιχείων της περιοχής – στόχου. 

Η ολοκληρωµένη αυτή διαχείριση στηρίζεται σε τρεις αρχές που προωθούν τη 

συνολική προσέγγιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει κάθε παράκτια ζώνη 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005):   
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• Ολιστική: Πρέπει να αποφευχθεί η εφαρµογή στις παράκτιες ζώνες πολλών και 

αποσπασµατικών πολιτικών, όχι σωστά συντονισµένων και προερχόµενων 

από διαφορετικά επίπεδα εξουσίας. Η στρατηγική ICZM της Ε.Ε. ζητεί τη 

σχολαστική στάθµιση και ανάλυση των επιπτώσεων κάθε πολιτικής στις 

παράκτιες ζώνες.   

 

• Συµµετοχική: Στη διαδικασία διαχείρισης των παράκτιων ζωνών πρέπει να 

συµµετέχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για το µέλλον της περιοχής. Η 

διαδικασία αυτή πρέπει να παροτρύνει τους ενδιαφερόµενους να 

διαµορφώσουν µια στρατηγική για την περιοχή τους. Οι τοπικοί παράγοντες 

διαθέτουν γνώσεις για την περιοχή οι οποίες είναι απαραίτητες για τον 

προσδιορισµό και την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει κάθε 

παράκτια ζώνη. Αυτή η προσέγγιση ευνοεί τον καταµερισµό των 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των τοπικών παραγόντων και µειώνει τον κίνδυνο 

ενδεχόµενων συγκρούσεων κατά την υλοποίηση των αποφάσεων. 

 

• Ανοιχτή: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσµευτεί να διευκολύνει την ανταλλαγή 

εµπειριών συντονίζοντας τη δικτύωση αυτής της πολιτικής, ώστε οι 

προσπάθειες ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών που 

καταβάλλονται σε κάθε περιοχή ή σε κάθε κράτος µέλος να γίνονται ευρέως 

γνωστές. 

Οι στόχοι, οι οποίοι επιδιώκονται να επιτευχθούν µέσα από την O∆ΠZ και 

αποσκοπούν στη βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών είναι (Βίττης, 2004):  

• H διατήρηση υψηλής ποιότητας παράκτιου περιβάλλοντος  

• Προστασία της βιοποικιλότητας  

• ∆ιατήρηση καίριας σηµασίας ενδιαιτηµάτων  

• Βελτίωση καίριας σηµασίας οικολογικών διαδικασιών  

• Bιώσιµη χρήση των φυσικών πόρων  

• Έλεγχος των ρύπων  

• Προσδιορισµός των περιοχών: α) στις οποίες µπορούν να αναπτυχθούν 

ανθρώπινες δραστηριότητες, β) που πρέπει να διατηρηθούν  
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• Καθορισµός προδιαγραφών για τον καθορισµό των χρήσεων γης στις παράκτιες 

περιοχές και διευθέτηση συγκρουόµενων χρήσεων γης  

• Καθορισµός προδιαγραφών για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις παράκτιες 

περιοχές  

• Προστασία από φυσικές καταστροφές  

• Αποκατάσταση υποβαθµισµένου περιβάλλοντος  

• Ανάπτυξη διαδικασιών ενηµέρωσης και συµµετοχής των άµεσα εµπλεκοµένων 

κοινοτήτων.   

Τόσο ο ΟΗΕ µέσω της ∆ιακήρυξης του Ρίο και της Agenda 21 και 

προγραµµάτων της UNESCO από το 1996, όσο και το Συµβούλιο της Ευρώπης, 

εκδίδοντας υποδείξεις προς τα κράτη µέλη του Συµβουλίου, καθώς και η Ε.Ε. µέσω 

συστάσεων του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, προτρέπουν τα παράκτια κράτη να 

πράξουν τα ακόλουθα (Φράγκου, 2009):  

♦ να διεξάγουν µία εθνική σφαιρική ανασκόπηση, όπου αναλύουν τους 

µείζονες παράγοντες, νόµους και θεσµούς που επηρεάζουν τη διαχείριση 

της παράκτιας ζώνης  

♦ να καταρτίσουν µία εθνική στρατηγική, ανάλογα µε την περίπτωση 

περισσότερες στρατηγικές, για την εφαρµογή των αρχών της 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης και αυτές να 

περιλαµβάνουν µηχανισµούς για το συντονισµό τους 

♦ να καθορίσουν τους ρόλους των διαφόρων διοικητικών φορέων, που 

συµµετέχουν  

 

Σχετικά µε την εφαρµογή στην Ευρώπη της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών χαρακτηριστική είναι η Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου της 30ης Μαΐου 2002 (2002/413/ΕΚ). Η σύσταση αυτή δεν έχει 

δεσµευτικό χαρακτήρα. Περιλαµβάνει έξι κεφάλαια εκ των οποίων τα δύο που 

αναφέρονται στην Εθνική Ανασκόπηση και Εθνική Στρατηγική είναι τα πλέον 

σηµαντικά. Ουσιαστικά, αφού αναγνωρίζεται η σηµασία της παράκτιας ζώνης και τα 

προβλήµατα που αυτή αντιµετωπίζει, προτείνεται η υιοθέτηση µιας στρατηγικής 

προσέγγισης της διαχείρισης των παράκτιων ζωνών των κρατών – µελών (Γράψας, 

2007). Η έλλειψη του δεσµευτικού χαρακτήρα µιας «Οδηγίας» (Directive) ή ακόµη 

περισσότερο, ενός «Κανονισµού» (Regulation) είχε σαν αποτέλεσµα να µην 
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εφαρµοστούν ουσιαστικά οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη – µέλη 

και η ιδέα της «Ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών» να παραµείνει 

στα χαρτιά προχωρώντας µε αργούς ρυθµούς προς την υλοποίησή της. 

 

2.2.4. Μεσογειακό Πρωτόκολλο για τις Παράκτιες Περιοχές  

Εγκαινιάζοντας τη στρατηγική της για την εφαρµογή της σύστασης της Ε.Ε. για 

την Ο∆ΠΖ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ότι οι παράκτιες ζώνες είχαν ιδιαίτερη 

ανάγκη µιας ολοκληρωµένης εδαφικής προσέγγισης αλλά, κατά βάση, η εν λόγω 

καλή εδαφική διακυβέρνηση θα έπρεπε, επίσης, να ισχύει και για άλλες περιφέρειες 

που αντιµετωπίζουν πολλαπλές πιέσεις και συγκρούσεις συµφερόντων. Στην 

περίπτωση αυτή ανήκουν, σε ολοένα και µεγαλύτερο βαθµό, οι θάλασσες και οι 

ωκεανοί. Παρά την ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρµογή της στις παράκτιες ζώνες, 

θεωρήθηκε πως έπρεπε να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην εφαρµογή της Ο∆ΠΖ στη 

διεπαφή ξηράς/θάλασσας και σε ένα πλαίσιο περιφερειακής θάλασσας (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007). Πρέπει κυρίως να υπογραµµιστεί ότι η πρόταση οδηγίας για τη 

θαλάσσια στρατηγική θεσπίζει θαλάσσιες µονάδες σχεδιασµού και διαχείρισης υπό 

µορφή θαλάσσιων περιφερειών και υποπεριφερειών. Μια τέτοια περιφέρεια αποτελεί 

η Μεσόγειος θάλασσα.  

Τον Ιανουάριο του 2008, 21 χώρες (µεταξύ αυτών και η Ελλάδα) υπέγραψαν το  

Πρωτόκολλο ICZM για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Περιοχών 

της Μεσογείου στο πλαίσιο της διήµερης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών που 

διεξήχθη στη Μαδρίτη. Το Πρωτόκολλο αυτό θα αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για 

τη βιώσιµη ανάπτυξη στη Μεσόγειο και ειδικότερα για την προστασία και 

ορθολογική διαχείριση των πιο ευαίσθητων περιοχών της, που είναι οι παράκτιες 

ζώνες. Σηµειώνεται ότι το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωµένη 

∆ιαχείριση των Παράκτιων Ζωνών είναι το πρώτο νοµικό δεσµευτικό – ρυθµιστικό 

κείµενο διεθνούς συνεργασίας για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. 

Οι βασικές κατευθύνσεις και προβλέψεις του Πρωτοκόλλου είναι οι εξής: 

� Οι Μεσογειακές χώρες αναλαµβάνουν µε κατάλληλες πολιτικές και δράσεις 

να προωθούν ολοκληρωµένο σχεδιασµό στις παράκτιες περιοχές. 

� Τίθενται ως κύριοι στόχοι η προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητας, των 

ευαίσθητων οικοσυστηµάτων και των τοπίων της Μεσογείου, σε ισορροπία µε 

τις ασκούµενες ανθρώπινες δραστηριότητες και µε εξασφάλιση ελεύθερης 
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πρόσβασης στις ακτές για τους πολίτες. 

� Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα νησιά των οποίων αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα 

γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και οι ειδικές ανάγκες. 

� Αναλαµβάνεται η δέσµευση να προστατευθεί η πιο ευαίσθητη ζώνη γης που 

ξεκινά από τη γραµµή χειµέριου κύµατος, στις εκτός σχεδίου περιοχές, µε 

αποφυγή δηµιουργίας κατασκευών και οικοδόµησης, πέραν, βεβαίως, των 

έργων δηµοσίου συµφέροντος ή εκείνων που απαιτούν εγγύτητα στη θάλασσα 

(π.χ. λιµάνια). 

� Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Πρωτοκόλλου αναφέρεται στις φυσικές καταστροφές 

(π.χ. διάβρωση, πληµµύρες) αλλά και στις συνέπειες των κλιµατικών 

αλλαγών, για την πρόληψη και αντιµετώπιση των οποίων οι χώρες 

αναλαµβάνουν να πάρουν έγκαιρα τα κατάλληλα µέτρα και να δείξουν 

έµπρακτα διεθνή συµπαράσταση όταν χρειαστεί. 

Γενικά, το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των 

Παράκτιων Ζωνών προσπαθεί να καταγράψει τη σηµασία της προστασίας και της 

ορθής διαχείρισης των οικοσυστηµάτων αυτών και να θέσει στόχους µέσα από την 

εφαρµογή σχεδίων και πολιτικών. Αυτό είναι ελπιδοφόρο, επειδή πρώτον, έχει 

καταγραφεί η διάσταση του προβλήµατος και δεύτερον, επειδή θέτει τις χώρες, έναντι 

των ευθυνών τους για σωστή διαχείριση των παράκτιων οικοσυστηµάτων τους. 

Το Πρωτόκολλο, το πρώτο του είδους του για τη Μεσόγειο, επικυρώθηκε από 

τη Γαλλία και τη Σλοβενία και πιο πρόσφατα από το Μαρόκο και πρόκειται σύντοµα 

να τεθεί σε ισχύ (Εφηµερίδα Ελευθεροτυπία, 2010). 

 

2.3. Η διαχείριση των Παράκτιων Περιοχών στην Ελλάδα 

2.3.1. Ενέργειες προς την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Περιοχών 

Η Ελλάδα φαίνεται πως έδειξε ενδιαφέρον για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

των Παράκτιων Περιοχών από αρκετά νωρίς όπως µαρτυρούν έξι προγράµµατα που 

αφορούν έξι διαφορετικές περιοχές και ολοκληρώθηκαν το 1996 (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2006):  

1. «Πρόγραµµα για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων Περιοχών 

στις Κυκλάδες» (πρόγραµµα LIFE), από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού 

Σχεδιασµού του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
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2. «Η ευαισθητοποίηση, η συνεργασία και οι προϋποθέσεις για την αειφόρο 

ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μαγνησίας» (πρόγραµµα LIFE), από 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας. 

3. «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών στο Στρυµονικό κόλπο» 

(πρόγραµµα  LIFE), από ΕΚΒΥ / ΕΘΙΑΓΕ.  

4. «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Ακτών της Στερεάς Ελλάδας» (πρόγραµµα 

TERRA), από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 

5. «Στρατηγικές για τη διαχείριση και τη συνεργασία µητροπολιτικών και 

προαστιακών παράκτιων περιοχών του Αργοσαρωνικού Κόλπου» 

(πρόγραµµα TERRA), από τον Οργανισµό της Αθήνας. 

6. «Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των ακτών της Καβάλας» (πρόγραµµα TERRA),  

από τη Νοµαρχία Καβάλας.  

Επίσης, έλαβε µέρος σε διάφορες δραστηριότητες στο πλαίσιο των 

προγραµµάτων «Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης του ΟΗΕ (MAP/UNEP)» και 

«Πρόγραµµα Περιβαλλοντικών ∆ράσεων Βραχυπρόθεσµης και Μεσοπρόθεσµης 

Προτεραιότητας (SMAP)». 

Επιπλέον, χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος της Ελλάδας για την ορθή 

διαχείριση και προστασία των παράκτιων ζωνών είναι το «Πρόγραµµα για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη στις παράκτιες ζώνες και τα νησιά» (1997 – 1999) και το «Ειδικό 

πλαίσιο για την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών» (2002), αλλά και το 

γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πραγµατοποίησε τον Μάιο του 2003 στην Κρήτη µία ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη µε θέµα 

«Παράκτιες Περιοχές και Πόλεις της Ευρώπης» (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2006). 

 

2.3.2. Βασικό Θεσµικό Πλαίσιο 

Το βασικό θεσµικό πλαίσιο, σύµφωνα µε την Εθνική Έκθεση για την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στην Ελλάδα, παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 1 (Ministry of the Environmental, Physical Planning and Public Works, 

2006):  
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Ν. 1337/ 1983 

 

Χωρικός και αστικός σχεδιασµός 

 

Ν. 1650/ 1986 

 

Προστασία του περιβάλλοντος 

 

Ν. 2242/ 1994 

 

Πολεοδόµηση περιοχών δεύτερης κατοικίας και ζώνες 

οικιστικού ελέγχου. Προστασία φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 

 

Ν. 2508/ 97 

 

Βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών της 

χώρας και άλλες διατάξεις 

 

ΚΥΑ(33318/ 3028/1998) 

 

Καθορισµός µέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των 

φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτηµάτων) καθώς και της άγριας 

πανίδας και χλωρίδας 

 

Ν. 2742/ 1999 

 

Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 

διατάξεις 
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Ν. 2791/ 2001 

 

Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 

 

Ν. 3028/ 2002 

 

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς 

 

Ν. 3201/ 2003 

 

Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και 

δοµηµένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται 

στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου 

 

Ν. 3199/ 2003 

 

Προστασία και διαχείριση των υδάτων. Εναρµόνιση µε την 

οδηγία 2000/ 60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 

Πίνακας 1: Βασικό θεσµικό πλαίσιο για τη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

(Πηγή: Ministry of the Environmental, Physical Planning and Public Works, 2006) 

 

Εδώ πρέπει να προστεθούν οι νόµοι: Ν. 2344/ 1940 και Ν. 3010/ 2002 

� Ο Ν. 2344/1940 «Περί αιγιαλού και παραλίας» αποτέλεσε επί 60 έτη, το µοναδικό 

θεσµικό εργαλείο για την προστασία των ακτών. Συµπληρωµένος µε διατάξεις 

του Ν. 1337/1983 και του Π∆ 236/1984, ο Ν. 2344/1940 καθόριζε κυρίως την 

έννοια και τον τρόπο οριοθέτησης του αιγιαλού, τις διαδικασίες διαπλάτυνσής του 

και δηµιουργίας θαλάσσιων προσχώσεων για την εκτέλεση και δηµιουργία 

εσωτερικών λιµενικών έργων, τις διαδικασίες παραχώρησης της χρήσης του για 

την εκτέλεση εµπορικών, βιοµηχανικών, µεταλλευτικών ή άλλων έργων και τις 

διαδικασίες κατασκευής εξωτερικών λιµενικών έργων στον αιγιαλό ή στη 

θάλασσα και τη διοίκηση τους από τα Λιµενικά Ταµεία.   
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� Ο Ν. 3010/ 2002 τροποποιεί και εναρµονίζει τον Ν.1650/1986 µε τις οδηγίες 

97/11 και 96/61 της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις 

κατηγορίες των έργων και των δραστηριοτήτων, στο θεσµό των Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ως µέσο προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και 

σε ρυθµίσεις για τα υδατορέµατα µε παράλληλη οριοθέτησή τους.  

 

� Ο Ν. 1650/1986 περιλαµβάνει γενικές ρυθµίσεις που αφορούν την προστασία του 

περιβάλλοντος. Αναφέρεται ειδικά στην «προστασία των ακτών των θαλασσών, 

των οχθών των ποταµών, των λιµνών, του βυθού αυτών και των νησίδων ως 

φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστηµάτων και ως στοιχείων του τοπίου». 

Σκοπός του νόµου είναι «η θέσπιση θεµελιωδών κανόνων και η καθιέρωση 

κριτηρίων και µηχανισµών για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι ώστε ο 

άνθρωπος, ως άτοµο και ως µέλος του κοινωνικού συνόλου, να ζει σε ένα υψηλής 

ποιότητας περιβάλλον, µέσα στο οποίο να προστατεύεται η υγεία του και να 

ευνοείται η ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».  

 

� Η αντικατάστασή του Ν.2344/1940 θεωρήθηκε αναγκαία για την αντιµετώπιση 

σύγχρονων και επειγουσών αναγκών των περιβαλλοντικών επιταγών και των 

δυσµενών µετασχηµατισµών του παράκτιου χώρου (εξαιτίας της οικιστικής 

επέκτασης και τουριστικής ανάπτυξης, των παραγωγικών διαδικασιών, του 

οδικού δικτύου κλπ.).  

 

� Την ανάγκη αυτή ήρθε να ικανοποιήσει ο Ν. 2971/2001, που αντικατέστησε τον 

Ν. 2344, και επιχείρησε να ρυθµίσει το νοµικό καθεστώς του αιγιαλού και της 

παραλίας. Ο νόµος 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» 

αντιµετωπίζει τα θέµατα που σχετίζονται µε τον αιγιαλό και την παραλία από την 

ιδιοκτησιακή πλευρά και ασχολείται µε τις διαδικασίες παραχωρήσεων για απλή 

χρήση ή κατασκευή έργων. 

Εδώ δίνονται και ορισµοί για βασικές έννοιες όπως αιγιαλός, παραλία, παλαιός 

αιγιαλός, λιµένας, λιµενικά έργα και ζώνη λιµένα:  

• Αιγιαλός εννοείται η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις 

µεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυµάτων της.   
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• Παραλία είναι η ζώνη ξηράς που προστίθεται στον αιγιαλό, καθορίζεται δε σε 

πλάτος µέχρι και 50 m από την οριογραµµή του αιγιαλού, προς εξυπηρέτηση 

της επικοινωνίας της ξηράς µε θάλασσα και αντίστροφα.   

• Παλαιός αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς, που προέκυψε από τη µετακίνηση 

της ακτογραµµής προς τη θάλασσα, οφείλεται σε φυσικές προσχώσεις ή 

τεχνικά έργα και προσδιορίζεται από τη νέα γραµµή αιγιαλού και το όριο του 

παλιότερα υφιστάµενου αιγιαλού.   

• Λιµένας είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας µαζί µε έργα και εξοπλισµό που 

επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών µέσων και σκαφών 

αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των 

φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και οχηµάτων και την ανάπτυξη 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τις 

θαλάσσιες µεταφορές.   

• Λιµενικά έργα είναι εκείνα, που εκτελούνται ολικώς ή µερικώς στον αιγιαλό, 

την όχθη, την παραλία ή την παρόχθια ζώνη, µέσα στη θάλασσα, στον 

πυθµένα της θάλασσας και στο υπέδαφος του βυθού, καθώς και εκείνα που 

επιφέρουν διαµόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών ή που προβλέπονται 

από τις διατάξεις περί Λιµενικών Ταµείων.   

• Ζώνη λιµένα καθορίζεται έκταση ξηράς ή θάλασσας, συνεχής ή διακεκοµµένη 

στην οποία ο αρµόδιος φορέας διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένα µπορεί 

να εκτελέσει έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εµπορικής, 

επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής, αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της 

εύρυθµης λειτουργίας του λιµένα. Η ζώνη λιµένα διακρίνεται σε χερσαία και 

θαλάσσια.   

Στα θετικά του νόµου αυτού συγκαταλέγεται ότι ξεκαθαρίζονται οι διαδικασίες 

οριοθέτησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και οι χρήσεις αιγιαλού και παραλίας. 

Παράλληλα, µε το νόµο αυτό γίνεται υποχρεωτικά καθορισµός του αιγιαλού και της 

παραλίας πριν από οποιοδήποτε οικοδοµική δραστηριότητα ή µελέτη, εντός ζώνης 

100 µέτρων από την ακτογραµµή, συντάσσονται υδρογεωλογικές µελέτες για τον 

καθορισµό του αιγιαλού και ορίζονται για πρώτη φορά προθεσµίες για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας καθορισµού αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. 
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Ο παραπάνω νόµος, ωστόσο, αµφισβητήθηκε για θέµατα περιβαλλοντικής 

προστασίας των παράκτιων περιοχών καθώς και για ανυπαρξία ειδικού 

προστατευτικού καθεστώτος των ακτών ως ευπαθή οικοσυστήµατα. Θεωρείται, 

επίσης, ότι δεν καλύπτει τις αρχές της βιωσιµότητας και ολοκληρωµένης διαχείρισης 

της παράκτιας ζώνης, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Πολιτική και οι αρχές βιωσιµότητας 

της Agenda 21 (Αγαδάκος, 2009). Ενδεικτικό της µη κατανόησης της σηµασίας των 

παράκτιων ζωνών από τον νοµοθέτη είναι ότι, τόσο στο εισαγωγικό κείµενο της 

εισηγητικής έκθεσης, όσο και στους ορισµούς που περιέχονται στο νόµο, δεν γίνεται 

µνεία στο ότι οι παράκτιες περιοχές αποτελούν περιβαλλοντικό αγαθό και µη 

ανανεώσιµο πόρο, ενώ δεν συνδέεται µε τις επιδιώξεις του Ν.1650/1986 που στο 

άρθρο 1 παρ. 3ε αναφέρεται ειδικά στην «προστασία των ακτών των θαλασσών, των 

οχθών των ποταµών, των λιµνών, του βυθού αυτών και των νησίδων ως φυσικών 

πόρων, ως στοιχείων οικοσυστηµάτων και ως στοιχείων του τοπίου». Σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 παρ. 3 του Ν.2971/2001 «ο κύριος προορισµός των ζωνών αυτών είναι η 

ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές. Κατ' εξαίρεση ο αιγιαλός, η παραλία, η 

όχθη και η παρόχθια ζώνη µπορούν να χρησιµεύσουν για κοινωφελείς 

περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και για απλή χρήση της παραγράφου 1 

του άρθρου 13, καθώς επίσης και για την εξυπηρέτηση υπέρτερου δηµοσίου 

συµφέροντος» και όχι η περιβαλλοντική τους σηµασία. Ουσιαστικά, ο νόµος έχει 

έρεισµα στο άρθρο 17 του Συντάγµατος, ου αναφέρεται στην προστασία της 

ιδιοκτησίας, και όχι στο άρθρο 24 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. 

Εκλείπει δηλαδή, ο µείζων σκοπός από το νόµο, που είναι η προστασία των ακτών 

(Βίττης, 2004). 

Πέρα από τους παραπάνω νόµους, υπάρχουν νόµοι που επικυρώνουν σχετικές 

∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συµφωνίες ή Πρωτόκολλα, οι οποίοι λειτουργούν 

συµπληρωµατικά προς το παραπάνω νοµικό πλαίσιο. Στον Πίνακα 2 αναφέρονται 

ενδεικτικά κάποιοι από αυτούς, έτσι όπως περιλαµβάνονται στην Εθνική Έκθεση για 

την ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στην Ελλάδα:  

 

∆ιάταγµα 191/ 1974 

 

Επικύρωση της Συνθήκης Ramsar για τους υγρότοπους, 

1971 
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Ν. 855/ 1978 

 

Επικύρωση της Συνθήκης των Ηνωµένων Εθνών για τη 

προστασία της Μεσογείου που υπογράφτηκε το 1976 στη 

Βαρκελώνη 

 

 

Ν. 1335/ 1983 

 

Επικύρωση της Συνθήκης της Βέρνης για τη ∆ιατήρηση της 

Άγριας Ζωής και του Φυσικού Περιβάλλοντός της στην 

Ευρώπη, 1979 

 

 

Ν. 1634/ 1986 

 

Επικύρωση του Πρωτοκόλλου σχετικά µε τις Ειδικά 

Προστατευόµενες Περιοχές στη Μεσόγειο, 1982 

 

 

Ν. 2204/ 1994 

Επικύρωση της Συνθήκης των Ηνωµένων Εθνών για τη 

βιοποικιλότητα 

 

 

Ν. 2321/ 1995 

Επικύρωση της Συνθήκης σχετικά µε το Νόµο της 

Θάλασσας, 1982 

 

Πίνακας 2: Νόµοι που επικυρώνουν ∆ιεθνείς Συµβάσεις, Συµφωνίες και Πρωτόκολλα 

(Πηγή: Ministry of the Environmental, Physical Planning and Public Works, 2006) 

 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως, υπάρχει ένα πλήθος ακόµα νοµικών κειµένων, 

µε τη µορφή Νόµων, Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Κοινών Υπουργικών 

Αποφάσεων, που έχουν άµεση επιρροή στις παράκτιες ζώνες τα Ελλάδας. 

 

2.3.3. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης αφορά 

το σύνολο της επικράτειας ορίζοντας τον σκοπό και τους στόχους, τις στρατηγικές 

επιλογές και τις βασικές προτεραιότητες για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και 

την αειφορική οργάνωση του εθνικού χώρου. 

Μετά την θεσµοθέτησή του, ακολούθησαν το Ειδικό Πλαίσιο για τις 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464Β’/03.12.2008), το Ειδικό Πλαίσιο για τη 

Βιοµηχανία (ΦΕΚ 151 ΑΑΠ/13.04.2009) και το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισµό 
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(ΦΕΚ 1138Β’/11.06.2009). Επίσης, στις 28 Αυγούστου 2009 δόθηκε προς δηµόσια 

διαβούλευση το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά. Από τα ειδικά αυτά πλαίσια θα γίνει 

εκτενέστερη αναφορά στα δύο που επηρεάζουν περισσότερο τον στόχο και την 

περιοχή της µελέτης. Έτσι, στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα Ειδικά Πλαίσια:   

� Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό 

� Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Παράκτιο Χώρο 

και τα Νησιά 

 

2.3.4. Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για  

τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά   

Στις 28 Αυγούστου 2009 δόθηκε στη δηµοσιότητα από το Υπουργείο 

ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. το κείµενο του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά, το οποίο µαζί µε την 

στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού έχει τεθεί σε δηµόσια 

διαβούλευση. 

Σύµφωνα µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε «το κείµενο του Ειδικού Πλαισίου για τον 

Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά είναι πλήρως εναρµονισµένο µε το Εθνικό 

Χωροταξικό Σχέδιο και µε τα άλλα Ειδικά Πλαίσια, που έχουν ήδη θεσµοθετηθεί. 

Λήφθηκαν υπόψη άλλες σχετικές Κοινοτικές και Μεσογειακές δεσµεύσεις, πέραν του 

Μεσογειακού Πρωτοκόλλου και συναφείς επιστηµονικές µελέτες, όπως η Κοινοτική 

Σύσταση, η Εθνική Έκθεση για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παράκτιων 

Ζωνών της χώρας και Κοινοτικές Οδηγίες» (ΥΠΕΧΩ∆Ε 2006). 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείµενο του Πλαισίου, «σκοπός του 

παρόντος Ειδικού Πλαισίου είναι η θέσπιση κατευθύνσεων χωροταξικής οργάνωσης 

του παρακτίου χώρου, συµπεριλαµβανοµένων και των νησιών, για την 

ολοκληρωµένη, ισόρροπη και βιώσιµη διαχείριση κι ανάπτυξή του, στο χρονικό 

ορίζοντα εφαρµογής του που είναι η δεκαπενταετία 2009 – 2024». 

Είναι πολύ σηµαντικό ότι εδώ για πρώτη φορά ορίζεται ο παράκτιος χώρος ως ο 

µεταβλητός γεωµορφολογικός χώρος εκατέρωθεν της ακτογραµµής, δηλαδή µε 

χερσαίο αλλά και µε θαλάσσιο τµήµα. Προσδιορίζεται, επίσης, η έννοια της 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Παράκτιου Χώρου, όπως προωθείται σήµερα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πρόγραµµα Περιβάλλοντος των Ηνωµένων Εθνών 
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(UNEP). 

Στο 1ο κεφάλαιο ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Ειδικού Πλαισίου:  

• Όσον αφορά το χερσαίο τµήµα του παράκτιου χώρου, καταρχήν µέχρι και τα 

ακραία προς την ενδοχώρα διοικητικά όρια των αντίστοιχων παράκτιων ΟΤΑ της 

ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης, άλλως µέχρι υψόµετρο των 600 m, αν η εν 

λόγω ισοϋψής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των οικείων ΟΤΑ καθώς 

και στο σύνολο της έκτασης των νησιών (ανεξαρτήτως υψοµέτρου). 

 

• Όσον αφορά στο θαλάσσιο τµήµα, µέχρι το όριο των χωρικών υδάτων. Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται οι αρχές και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης του Παράκτιου Χώρου και των Νησιών. 

Θεσπίζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι συνεπείς προς τις σχετικές 

Κοινοτικές και Μεσογειακές δεσµεύσεις της χώρας. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι 

∆ιαχειριστικές Κατευθύνσεις ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, οι οποίες 

αποτελούν νέα στοιχεία στη χωροταξική νοµοθεσία στην Ελλάδα. 

Από τα σηµαντικότερα στοιχεία του Πλαισίου, είναι πως ορίζονται οι Ζώνες 

∆ιαχείρισης του Παράκτιου Χώρου και των Νησιών. Στο Ειδικό Πλαίσιο 

προβλέπεται η διαφοροποίηση σε τρεις ζώνες πού καθεµιά τους διαθέτει χερσαίο και 

θαλάσσιο τµήµα και που προσδιορίζονται κατ’ αρχήν ανάλογα µε την απόστασή τους 

από την ακτογραµµή. Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής (Εικόνα 1):  

Κρίσιµη Ζώνη: Πρόκειται για το πλέον ευαίσθητο περιβαλλοντικά κοµµάτι του 

παράκτιου χώρου, το µέτωπο στο µεταίχµιο µεταξύ ξηράς και θάλασσας, που 

παράλληλα δέχεται σηµαντικές πιέσεις από ανθρώπινες δραστηριότητες. Το 

θαλάσσιο τµήµα εκτείνεται από την ακτογραµµή µέχρι την ισοβαθή των 10 m, 

οπωσδήποτε όµως µε πλάτος µεγαλύτερο των 100 m από την ακτογραµµή. Το 

χερσαίο ξεκινά από την ακτογραµµή και εκτείνεται προς την ξηρά σε ζώνη πλάτους 

100 m από την καθορισµένη γραµµή του αιγιαλού (ή το χειµέριο κύµα, όπου αυτή δεν 

είναι καθορισµένη).  

∆υναµική Ζώνη: Το θαλάσσιο τµήµα ξεκινά από το όριο της Κρίσιµης Ζώνης και 

εκτείνεται µέχρι την ισοβαθή των 50 m. Σε κάθε περίπτωση, το ακραίο προς την 

θάλασσα όριό της δεν µπορεί να απέχει λιγότερο των 200 m από την ακτογραµµή. Το 

χερσαίο τµήµα ξεκινά από το ακραίο προς την ξηρά όριο της Κρίσιµης Ζώνης και 
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εκτείνεται κατ΄ ελάχιστον σε ζώνη πλάτους 200 m από την καθορισµένη γραµµή του 

αιγιαλού (ή το χειµέριο κύµα, όπου αυτή δεν είναι καθορισµένη). 

Υπόλοιπη Παράκτια Ζώνη: Το θαλάσσιο τµήµα της εκτείνεται από το εξώτερο προς 

τη θάλασσα όριο της ∆υναµικής Ζώνης µέχρι το όριο των χωρικών υδάτων. Το 

χερσαίο τµήµα της εκτείνεται µέχρι και τα ακραία προς την ενδοχώρα διοικητικά 

όρια των αντίστοιχων παράκτιων ΟΤΑ ή µέχρι υψόµετρο 600 m, αν η εν λόγω 

ισοϋψής βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των οικείων Ο.Τ.Α. Το εύρος αυτής 

της ζώνης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο προσδιορισµού κατά περίπτωση, µε 

βάση τεκµηριωµένα επιστηµονικά στοιχεία. 

 

 

Εικόνα 1: Ενδεικτικό σχήµα προσδιορισµού του παράκτιου χώρου 

(Πηγή: Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον παράκτιο 

Χώρο) 

 

Στη συνέχεια του Πλαισίου, παρουσιάζονται οι Κατευθύνσεις Χωροταξικής 

Οργάνωσης ανά ζώνη διαχείρισης, γίνεται δηλαδή αναλυτική αναφορά στο ποιες 

δραστηριότητες επιτρέπονται σε κάθε ζώνη και ποιες όχι, στα πλαίσια της 

προσέγγισης της βιώσιµης ανάπτυξης και της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

Ακόµη, δίνονται ειδικές κατευθύνσεις για τα νησιά και τις παράκτιες οικιστικές 

περιοχές και προσδιορίζονται οι ∆ιαχειριστικές Χωρικές Ενότητες και οι Επιτροπές 

∆ιαχείρισης. Η εξειδίκευση των κατευθύνσεων για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

Παράκτιου Χώρου δεν µπορεί παρά να γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας κι όπου 

χρειαστεί και τοπικά, ανά παράκτιο οικοσύστηµα που θα αποτελεί διαχειριστική 
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ενότητα, πέραν των στενών διοικητικών ορίων. 

Τέλος, παρουσιάζεται ένα Πρόγραµµα δράσης στο οποίο προτείνονται 11 

δράσεις για την επόµενη 15ετία (2009 – 2024) που µπορούν να ενταχθούν στην 4η 

Προγραµµατική Περίοδο στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη – ΕΠΠΕΡΑΑ» - Ε.Σ.Π.Α. 2007–2013. Οι δράσεις αυτές αποτελούν κατά 

κύριο λόγο µελέτες, πού τα αποτελέσµατά τους θα βοηθήσουν σε σηµαντικό βαθµό 

την εφαρµογή του Πλαισίου αλλά και διαχειριστικές δράσεις ανά ∆ιαχειριστική 

Ενότητα, καθώς και σύστηµα παρακολούθησης της εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο. 

Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Παράκτιο Χώρο και τα Νησιά αποτελεί την πρώτη 

ουσιαστική προσπάθεια ένταξης του παράκτιου χώρου στα πλαίσια του χωροταξικού 

σχεδιασµού της χώρας (µετά από µία πρώτη αποτυχηµένη προσπάθεια το 2002). 

Όπως και το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για 

τον τουρισµό, αποτελεί επίσης αντικείµενο συζητήσεων και διαφωνιών µε κυριότερο 

σηµείο κριτικής να αποτελεί το γεγονός ότι διατηρεί ως ελάχιστη απόσταση από τον 

αιγιαλό για την οικοδόµηση κτιρίων τα 50 m, τη στιγµή που Συµβούλιο της 

Επικρατείας, κρίνοντας προεδρικά διατάγµατα για τη θέσπιση Ζωνών Οικιστικού 

Ελέγχου (ΖΟΕ) ζητά σαφώς την αύξηση της ελάχιστης απόστασης στα 100 m. 

 

2.3.5. Αρµόδιοι Φορείς – Συµπεράσµατα 

Για την προώθηση της Ο∆ΠΖ, στην Ελλάδα, υπήρξαν δύο επιλογές: είτε η 

έκδοση µιας Υπουργικής Απόφασης για ένα Ειδικό Πλαίσιο σχετικά µε την Ο∆ΠΖ 

είτε η ενσωµάτωση των σχετικών στόχων µε την Ο∆ΠΖ σε διαφορετικές τοµεακές 

πολιτικές (τουρισµός, αστικός σχεδιασµός, υποδοµές). Τελικά, όπως φάνηκε  

παραπάνω ακολουθήθηκε η δεύτερη επιλογή (Τουφεγγοπούλου, 2009). 

Στην Ελλάδα λοιπόν το θεσµικό πλαίσιο που ρυθµίζει θέµατα που σχετίζονται 

µε τις παράκτιες περιοχές αποτελείται από µια σειρά νόµων (2971/2001, 1650/1986, 

743/1977, 1739/1987 κ.α.), οδηγιών, διεθνών συµβάσεων, πρωτοκόλλων Κ. Υ. Α και 

Π. ∆. Το θεσµικό αυτό πλαίσιο, χαρακτηρίζεται από διάχυση αρµοδιοτήτων για το 

σχεδιασµό της παράκτιας ζώνης και κατακερµατισµό υπευθυνότητας µεταξύ 

κεντρικών φορέων. Το τέως Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. είναι κυρίως υπεύθυνο για την ανάπτυξη 

µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης στο σχεδιασµό και τη διαχείριση της παράκτιας 

ζώνης. 
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Πέρα όµως από το συγκεκριµένο υπουργείο και άλλες αρχές επηρεάζουν άµεσα 

ή έµµεσα τη διαµόρφωση της πολιτικής των παράκτιων ζωνών. Τα υπουργεία που 

συµµετέχουν σε θέµατα διαχείρισης των παράκτιων ζωνών και οι αντίστοιχες 

αρµοδιότητες τους, σύµφωνα µε την Εθνική Έκθεση για την Ολοκληρωµένη 

∆ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Ελλάδας είναι τα εξής (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2006):  

1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής: είναι 

υπεύθυνο για την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης περιβαλλοντικής πολιτικής 

που θα εστιάζει στην προστασία των φυσικών πόρων, στην αναβάθµιση της 

ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση των µηχανισµών και θεσµών 

περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.  

2. Υπουργείο Πολιτισµού: είναι αρµόδιο για την προστασία των παράκτιων 

αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και της ενάλιας πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

3. Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών: παρέχει αδειοδότηση για 

τη χρήση παραλίων και ακτών. 

4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων: είναι υπεύθυνο για την 

εφαρµογή της Κοινής Πολιτικής  για τη Γεωργία και την Αλιεία στην Ελλάδα.  

5. Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας: είναι υπεύθυνο για ελέγχους και 

επιθεωρήσεις για την καταπολέµηση της αλιευτικής δραστηριότητας, για την 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση λόγω ναυσιπλοΐας 

και για τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας. 

Εκτός από αυτά τα Υπουργεία, άλλες αρχές που έχουν αρµοδιότητες και 

δικαιοδοσία στα θέµατα του παράκτιου χώρου είναι:  

i. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Α.) 

ii. Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)  

iii. Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.)  

iv. Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ)  

v. Ολυµπιακά Ακίνητα Α.Ε. 

vi. Γενική Γραµµατεία Ολυµπιακής Αξιοποίησης (Γ.Γ.Ο.Α.)  

vii. Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.) 
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Οι ευθύνες του παράκτιου σχεδιασµού λοιπόν είναι διασκορπισµένες σε εθνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα ελλείψεων και 

υπερκαλύψεων των αρχών. Το θεσµικό πλαίσιο, σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια 

του συστήµατος, δεν µπορεί να ελέγξει τα ταχέως µεταβαλλόµενα δεδοµένα και σε 

αρκετές περιπτώσεις αποτυγχάνει στη διατήρηση τόσο του φυσικού και δοµηµένου 

περιβάλλοντος όσο και στη διατήρηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, όπως η 

γεωργία.   

∆ιαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη για περαιτέρω συντονισµό µεταξύ των αρµόδιων 

φορέων των διαφορετικών επιπέδων και πιθανό επαναπροσδιορισµό των ρόλων 

καθώς και για ανάπτυξη και χρήση µηχανισµών (κίνητρα, µηχανισµοί ελέγχου κ.λπ.) 

που θα διευκολύνουν την εφαρµογή των σχετικών κατευθύνσεων που 

περιλαµβάνονται στα διάφορα θεσµικά κείµενα και Χωροταξικά Σχέδια. 

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί πως στην Ελλάδα, ένα σηµαντικό εργαλείο 

διαχείρισης των ακτών θα µπορούσε να είναι η Οδηγία 1992/43/ΕΟΚ. Κάτι που δε 

συµβαίνει σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Σύµφωνα µε τον Χατζηµπίρο, «στο πλαίσιο 

της εφαρµογής της έχουν ενταχθεί σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης περίπου 4.500 

χιλιόµετρα παράκτιων ζωνών, µέσα στις παράκτιες περιοχές του δικτύου NATURA–

2000, που ξεπερνούν τις 135. Ωστόσο, στις περιοχές του δικτύου το καθεστώς 

προστασίας δεν είναι σαφές σύµφωνα µε το ελληνικό δίκαιο. Απλώς, το γεγονός της 

ένταξης µιας περιοχής στο δίκτυο λαµβάνεται υπόψη στις τοπικές αναπτυξιακές 

αποφάσεις. Μερικές από τις περιοχές ανήκουν στην δικαιοδοσία Φορέων ∆ιαχείρισης 

που παραµένουν χωρίς ουσιαστικές διοικητικές αρµοδιότητες και χρηµατοδότηση, τα 

διαχειριστικά σχέδια συνήθως εκκρεµούν, ενώ το ίδιο το προστατευτέο αντικείµενο 

συχνά είναι νοµικά ανύπαρκτο. Με τον τρόπο αυτό, µέσα στις παράκτιες περιοχές του 

δικτύου NATURA–2000 ισχύει το «όλα απαγορεύονται και όλα επιτρέπνται». Για 

κάθε έργο – παρέµβαση σε µια δεδοµένη περιοχή µε ειδικό καθεστώς προστασίας, η 

σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων λαµβάνει υπόψη την αρχή της 

αειφορίας και η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση το αδειοδοτεί µε αυστηρούς περιβαλλοντικούς 

όρους. Ωστόσο, η εφαρµογή των όρων από τον ανάδοχο σπανίως ελέγχεται, ενώ ο 

Φορέας ∆ιαχείρισης της περιοχής δεν έχει δυνατότητα παρέµβασης. Βέβαια, η κάθε 

περιβαλλοντική οργάνωση και ο κάθε απλός πολίτης µπορούν να καταφύγουν στο 

Ακυρωτικό ∆ικαστήριο (Συµβούλιο της Επικρατείας) και να απαιτήσουν εφαρµογή 

των περιβαλλοντικών όρων, επικαλούµενοι τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ σε 

συνδυασµό µε τα σχετικά άρθρα του Ελληνικού Συντάγµατος. Έτσι, η τήρηση των 



 36

περιβαλλοντικών κανόνων στις ακτές επαφίεται προς το παρόν στον πατριωτισµό ων 

Ελλήνων και την περιβαλλοντική επάρκεια της ∆ικαστικής Εξουσίας. Υπάρχουν 

κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, όπως για παράδειγµα ο κόλπος της Καλλονής στη 

Λέσβο, που δείχνουν ότι όταν εφαρµόζεται το υπάρχον νοµικό πλαίσιο η προσέγγιση 

της Ο∆ΠΖ είναι εφικτή. Ωστόσο, η διαδικασία εφαρµογής είναι περίπλοκη και 

πολυδάπανη. Τα προαναφερθέντα µπορεί να συναντήσει κανείς και σε άλλα Κράτη 

Μέλη της Ε.Ε. Όπου όµως υπάρχει ανεπτυγµένη «κοινωνία των πολιτών» η 

εφαρµογή της Ο∆ΠΖ είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση» (Χατζηµπίρος, 2008). 

 

3. Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

3.1.Γενικά ιστορικά στοιχεία 

Ο Πειραιάς υπήρξε κατά την Τεταρτογενή περίοδο της ιστορίας νησί. 

Ονοµάστηκε Πειραιάς ή Περαίας από το «πέραν», τo πέρασµα δηλαδή που ήταν 

αναγκαίο για να περάσει κανείς από τη µία πλευρά της Αττικής στην άλλη. Ύστερα 

από χιλιάδες χρόνια, τα ποτάµια και οι χείµαρροι της περιοχής µεταφέροντας ιλύ και 

πέτρες ένωσαν τις αντικρινές ακτές και έτσι δηµιουργήθηκε το Αλίπεδο.  

Πρωτοελλαδική ζωή στον Πειραιά εµφανίζεται γύρω στο 2600 π.Χ., µε τη 

δηµιουργία συνοικισµών στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι. Αν και 

έχουν βρεθεί όστρακα και λίθινα εργαλεία που σηµατοδοτούν οργανωµένη ζωή πριν 

από αυτή  τη χρονολογία. Ωστόσο, η συστηµατική αρχαιολογική σκαπάνη και έρευνα 

εντοπίζει εγκατοίκηση του Πειραιά γύρω στα 1300 π.Χ. Τότε κατέρχονται από τον 

Ορχοµενό της Βοιωτίας οι Μινύες, που οργανώνουν τη ζωή τους στο νησάκι του 

Κουµουνδούρου και στην Καστέλλα, έχοντας για λιµάνι τους τη Μουνιχία, το 

σηµερινό Τουρκολίµανο. Του δίνουν το όνοµα «Μουνιχία» για να τιµήσουν τον 

αρχηγό τους Μούνιχο, τον οποίο αργότερα θεοποίησαν. Μετά τα προϊστορικά χρόνια, 

η ακµή του Πειραιά αρχίζει κατά το 510 π.Χ. Όταν δηλαδή ανέλαβε ο Κλειοσθένης 

να ιδρύσει την αθηναϊκή δηµοκρατία. Τότε που τέσσερις δήµοι: Κερατσίνι, Πειραιάς, 

Ξυπετή (το σηµερινό Μοσχάτο) και Φάληρο ανήκαν σε ένα κοινό «σύνδεσµο», το 

«Τετράκωµο Ηράκλειο», του οποίου το ιερό βρίσκεται στη συνοικία Καµίνια του 

Πειραιά. Στη συνέχεις, το 493 π.Χ ο Θεµιστοκλής αρχίζει τα πρώτα λιµενικά έργα και 

τις οχυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται η πρώτη ανάπτυξη της πόλης. 
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Το 460 π.Χ, οικοδοµώντας ο Περικλής τον «Χρυσό αιώνα» της αθηναϊκής 

αίγλης, εξωραΐζεται και το φυσικό επίνειό της, ο Πειραιάς, µε επιβλητικά κτήρια: το 

«Εµπόριον» µε τις πέντε στοές µπροστά στο «Μεγάλο Λιµάνι», το «∆είγµα», όπου οι 

έµποροι έδειχναν τα δείγµατά των εµπορευµάτων τους, τα θέατρα, τους ναούς κτλ. 

Και κυρίως ανασυγκροτείται το κέντρο της πόλης µε πλατείες, φαρδείς δρόµους και 

δηµόσια καταστήµατα από τον πρώτο πολεοδόµο της Ιστορία, τον Ιππόδαµο το 

Μιλίσιο (Εικόνα 2-3). Έτσι ο Πειραιάς γίνεται το «Εµπόριον της Ελλάδας», 

αναπόσπαστο µέρος της Αθηναϊκής Πολιτείας. Αργότερα, το 346 π.Χ πλάι στο λιµάνι 

της Ζέας υψώθηκε και το µεγαλεπήβολο οικοδόµηµα, η λίθινη Σκευοθήκη, 

κατασκευασµένη από τον ξακουστό Ελευσίνιο αρχιτέκτονα Φίλωνα, της οποίας τα 

πέτρινα θεµέλια βρέθηκαν το 1989 στην οδό ∆ευτέρας Μεραρχίας, στο Πασαλιµάνι. 

Κατά την ιστορική αυτή περίοδο έσφυζε ο Πειραιάς από ζωή και κίνηση στη στεριά 

και τη θάλασσα. Πλούσιοι έµποροι, βιοµήχανοι, βιοτέχνες και πλοιοκτήτες όπως ο 

Εύονοµος, ο Σάτυρος, ο Κέφαλος, ο Τιµόθεος και άλλοι δηµιουργούν τις 

προϋποθέσεις µιας καθολικής ανάπτυξης και προόδου. Ενώ στα σπίτια τους 

συγκεντρώνονται συχνά ο Πλάτων, ο ∆ηµοσθένης ο Σωκράτης, ο Μέναδρος για να 

συζητήσουν ή να διασκεδάσουν. Εξάλλου στα περίλαµπρα θέατρα της Ζέας και της 

Μουνιχίας δίδασκαν τα έργα τους ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης και ο 

Μένανδρος, συγκεντρώνοντας θεατές απ’ολες τις περιοχές της Ελλάδας. 

 

 

Εικόνα 2: Τοπογραφικό σχέδιο του αρχαίου Πειραιά. Αναπαράσταση της χαράξεως του Ιπποδάµου 

(Πηγή: http://www.limenoscope.ntua.gr/show_photos.cgi?id=44&lan=el) 
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Εικόνα 3: Αναπαράσταση του αρχαίου Πειραιά µε τις οχυρωµατικές, τις λιµενικές και τις αστικές 

κατασκευές 

(Πηγή: http://www.limenoscope.ntua.gr/show_photos.cgi?id=44&lan=el) 

 

Μετά την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέµου, το 431 π.Χ, αρχίζει η 

µεγάλη περιπέτεια της Αθήνας και του Πειραιά.  Στο προσκήνιο παρουσιάζονται ο 

Αλέξανδρος και κατόπιν η επίγονοί του. Η µακεδονική κυριαρχία κράτησε 170 

χρόνια. Στο διάστηµα αυτό ο Πειραιάς γνώρισε πολλές οδύνες, αλλά και µικρές 

αναλαµπές.  Ώσπου τη θέση της µακεδονικής κυριαρχίας κατέλαβε η ρωµαϊκή 

βαναυσότητα. Το 86 π.Χ.  ο Ρωµαίος στρατηγός Σύλλας κατέλαβε τον Πειραιά, τον 

οποίο κατέστρεψε ολοσχερώς. Έκτοτε διάφοροι επιδροµείς και κατακτητές, όπως 

Γότθιοι, Βενετοί, Φράγκοι, Τούρκοι καταφτάνουν, συνεχίζοντας την ερήµωση της 

πόλης.  

Όµως, γύρω στο 176 µ.Χ. δηµιουργείται µια υποψία ζωής και τότε θεωρείται 

πιθανό ότι τοποθετήθηκε µπροστά στο λιµάνι το µαρµάρινο λιοντάρι από το οποίο 

αργότερα ο Πειραιάς έλαβε την ονοµασία Πόρτο Λεόντε, Πόρτο ∆ράκο ή Ντράκο και 

Πόρτο Ασλάν.  Το λιοντάρι αυτό "απήγαγε" το 1688, στη διάρκεια της γνωστής 

εκστρατείας του κατά των Αθηνών, ο Φρ. Μοροζίνι και µετέφερε στο Ναύσταθµο της 

Βενετίας, όπου εξακολουθεί να βρίσκεται. Το άγαλµα του Λέοντος, του οποίου δεν 

γνωρίζουµε ούτε τον γλύπτη που το φιλοτέχνησε, ούτε τον χρόνο της κατασκευής 

του, ή έστω της τοποθέτησής του στον Πειραιά, µε το υπερφυσικό µέγεθος, µε την 

ανθρώπινη µορφή και τις µυστηριώδεις επιγραφές, αποτελεί όπως εύστοχα παρατηρεί  

και θα αποτελέσει ίσως εσαεί ένα από τα άλυτα µυστήρια της ιστορίας. Μέχρι το 

1836 µ.Χ. ο Πειραιάς µένει στη σιωπή και την εγκατάλειψη. Μοναδική κάτοικοι ήταν 
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καµιά δεκαριά µοναχοί της Μονής του Αγίου Σπυρίδωνα που βρισκόταν εκεί από τον 

11
ο
 αιώνα µ.Χ. 

Το 1835 στα ερείπια της Μονής αυτής πραγµατοποιήθηκε το πρώτο δηµοτικό 

συµβούλιο, το οποίο ανέδειξε ως πρώτο δήµαρχο τον Υδραίο µπουρλοτιέρη Κυριάκο 

Σερφιώτη. Εν τω µεταξύ, µετά τη µεταφορά της πρωτεύουσας του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους από το Ναύπλιο στην Αθήνα (1834) και τη διαγραφόµενη πλέον 

προοπτική για µελλοντική ανάπτυξη του πειραϊκού λιµένα, αρχίζει να εκδηλώνεται 

εντονότερο το ενδιαφέρον για τον εποικισµό του Πειραιά από τους ανθρώπους που 

προέρχονταν από όλα τα σηµεία του ελληνικού χώρου, µε σταθερή αύξηση από 

χρόνο σε χρόνο του αριθµού τους. Οι άνθρωποι αυτοί που, όπως αποδείχθηκε στην 

πράξη, διέθεταν και ικανότητες και δυνατότητες, αποτέλεσαν το δυναµικό "πυρήνα" 

του πληθυσµού της νέας πόλης. Στις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους οφείλει, 

κυρίως, ο Πειραιάς την αναδηµιουργία του και την ανάδειξη του τελικά στο 

σπουδαιότερο εµποροναυτιλιακό κέντρο της χώρας. Και ακόµα στο γεγονός ότι είχε 

την τύχη, στη διάρκεια του δεκάτου ενάτου αιώνα, να κατευθύνουν τις τύχες του 

άνθρωποι δραστήριοι και δηµιουργικοί, µε ευρύτητα οραµατισµών, που αγάπησαν 

τον τόπο και έθεσαν τις βάσεις για την µελλοντική προκοπή του. Ιδιαίτερα µετά την 

αγγλογαλλική κατοχή του 1854 – 1857 που η ανάπτυξη της πόλης και του λιµανιού 

παίρνουν πρωτοφανείς διαστάσεις. Σηµαντική άνοδος παρατηρείται και στα 

Γράµµατα, στον τοπικό Τύπο και γενικά στην πνευµατική κίνηση, που προσφέρουν 

µοναδική αυτάρκεια και αυτοπεποίθηση στο λαό. 

Το 1860 αρχίζει τη λειτουργία του ο πρώτος αλευρόµυλος του Παναγιώτη 

Καπράνου. Το 1865 φτάνουν πολλοί πρόσφυγες από την Κρήτη, ύστερα από την εκεί 

επανάσταση των Τούρκων. Το 1869 γίνεται η σιδηροδροµική σύνδεση Αθήνας και 

Πειραιά µε ατµοκίνητο σιδηρόδροµο. Το 1872 χτίζεται το χρηµατιστήριο (Ρολόι), το 

1876 φωτίζεται η πόλη µε φωταέριο, ενώ το 1873 ο Πειραιάς έχει ήδη ανακηρυχθεί 

σε ∆ήµο Ά τάξης. Το 1884 αρχίζει η οικοδόµηση του δηµοτικού θεάτρου (Φερούσης, 

1995). 

Στις πρώτες τέσσερις δεκαετίες του εικοστού αιώνα η πόλη συνεχίζει σταθερά 

την ανοδική της πορεία, σε όλους τους τοµείς. Στο εµπόριο, τη βιοµηχανία, τη 

ναυτιλία και γενικά στον χώρο της οικονοµικής ζωής, ενώ παράλληλα αξιόλογες είναι 

οι επιτεύξεις και στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Τούτο οφείλεται βασικά στην 

οµοιογένεια που διατηρεί, ιδιαίτερα ως το 1922, η πειραϊκή κοινωνία και στην έντονη 

προβολή µιας τοπικής συνείδησης, που σε τελευταία ανάλυση, διαµορφώνει και την 
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ιδιαιτερότητα της όλης "φυσιογνωµίας" της πόλης. Μια ιδιαιτερότητα που είναι 

έκδηλη ακόµα και στην αισθητική των δηµοσίων και ιδιωτικών κτιρίων της. Με τη 

σταδιακή επέκταση του ηλεκτροφωτισµού, την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόµου 

Αθηνών – Πειραιώς (1904) και του Τραµ (1909), την ασφαλτόστρωση των κεντρικών 

οδών και πλατειών και την επίλυση του σοβαρότατου για την πόλη προβλήµατος της 

υδροδότησης, µετά την κατασκευή του φράγµατος του Μαραθώνα (1931), 

αντιµετωπίζονται αποφασιστικά άµεσες και πρακτικές ανάγκες των κατοίκων, µε 

αισθητή βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Με την ίδρυση της Λιµενικής Επιτροπής το 1911, σηµειώθηκε το πρώτο 

«βήµα» για τη διοικητική του αυτοτέλεια και την απεξάρτηση του από το ∆ήµο. Και 

ακολούθησε και το δεύτερο και περισσότερο αποφασιστικό «βήµα», µε την ίδρυση το 

1930, του Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς (ΟΛΠ) και τη συγκέντρωση µε ενιαίο 

φορέα όλων των σχετικών µε την οργάνωση, τη διοίκηση και την εκµετάλλευση του 

λιµένα αρµοδιοτήτων, που πολλές και ιδιαίτερα η φορτοεκφόρτωση των 

εµπορευµάτων ήταν έως τότε στα χέρια ιδιωτών. Εν τω µεταξύ, τη χρονιά 1924 είχαν 

εκτελεστεί τα πρώτα µεγάλα από την εθνική µας παλιγγενεσία λιµενικά έργα, 

συνολικού κόστους 500 εκατοµµυρίων, µε τα οποία διαρρυθµίστηκε κυρίως η 

Βορειοδυτική πλευρά του λιµένα (Χατζηµανωλάκης, 1995). 

Στο ενδιάµεσο αυτό διάστηµα (1900-1930) η πόλη εξελίσσεται σηµαντικά και 

µετά τα συγκλονιστικά γεγονότα της περιόδου (1912-22, Βαλκανικοί πόλεµοι, Α' 

Παγκόσµιος, Μικρασιατική καταστροφή) έχει, κυριολεκτικά γιγαντωθεί. Ιδιαίτερα, 

µετά το 1922, ο Πειραιάς γνωρίζει τη µεγαλύτερη πληθυσµιακή "έκρηξη", µε 

διπλασιασµό του πληθυσµού του, που φτάνει το 1928 τους 251.659 κατοίκους (1920 : 

133.428 κατ.) µετά την άφιξη των προσφύγων από την Μικρά Ασία και την 

εγκατάστασή τους σε συνοικισµούς γύρω από τη παλιά πόλη - τους σηµερινούς 

δήµους Νίκαια, Κερατσίνι, ∆ραπετσώνα κ.α. Η εγκατάσταση των προσφύγων παρά 

τα σοβαρότατα προβλήµατα που αρχικά δηµιούργησε και τα οποία τελικά µε 

υπεράνθρωπες προσπάθειες ξεπεράστηκαν, µπορεί να συνετέλεσε σε κάποια 

αλλοίωση της πληθυσµιακής σύνθεσης του τόπου, αλλά υπήρξε και χρήσιµη αλλά και 

παραγωγικά αποδοτική. Γιατί ενίσχυσε την οικονοµία της χώρας µε ένα αξιόλογο 

έµψυχο δυναµικό που η συµβολή του εκτιµήθηκε ως απόλυτα θετική για τα τοπικά 

αλλά και για τα ευρύτερα εθνικά πλαίσια. 

Μέχρι και το 1940 ο Πειραιάς κράτησε ανοδικούς ρυθµούς σ’όλα τα επίπεδα 

ανάπτυξής του. Όµως κατά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο υπέστη τροµακτικές 
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καταστροφές από βοµβαρδισµούς και εκρήξεις που έγιναν µέσα στο λιµάνι. 

Καταστράφηκε περίπου το 75% των οικοδοµών του, ενώ η βιοµηχανική, οικονοµική 

και κοινωνική ζωή του άλλαξε ριζικά. Το ανθρώπινο δυναµικό της πόλης, ιδιαίτερα 

τα αστικά κέντρα, οι µεγάλοι επιχειρηµατίες βιοµήχανοι καθώς και πολιτικοί και 

πνευµατικοί ηγέτες έφυγαν κυρίως για την Αθήνα. Στη συνέχεις ο Πειραιάς πέρασε 

βαθειά κρίση, η οποία όµως στις µέρες µας διαγράφει µια κάµψη (Φερούσης, 1995). 

Στα πρώτα µεταπολεµικά χρόνια και µετά την αποκατάσταση των ζηµιών στο 

λιµάνι και την πόλη, ο Πειραιάς άρχισε, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του 

1950, να ξαναβρίσκει τον συνήθη ρυθµό της ζωής του. Με την εκτέλεση σειράς 

έργων στο λιµάνι, που προσέλαβαν ευρύτερη έκταση µετά τις επαναστατικές αλλαγές 

που σηµειώθηκαν στον χώρο των θαλασσίων µεταφορών µε την εισβολή των 

containers και συνεχίζονται ως τις µέρες µας δηµιουργήθηκαν οι απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την αναγκαία υποδοµή σε εγκαταστάσεις και µέσα, ώστε να µπορεί 

τούτο να εξυπηρετεί άνετα την σταθερά αυξανόµενη κίνησή του σε οµαδοποιηµένα 

φορτία. Παράλληλα, στα µέσα της δεκαετίας του '50, άρχισε η προσπάθεια για την 

ανοικοδόµηση της πόλης, για να πάρει όµως διαστάσεις πραγµατικής "κοσµογονίας", 

στον τοµέα αυτό, από την επόµενη δεκαετία, µε την ανέγερση πολυώροφων κτιρίων 

µε επιβλητική κυριαρχία του "µπετόν" που, κάτω από την ασφυκτική πίεση των 

άµεσων αναγκών για στέγαση της εποχής πρόβαλε ίσως ως η µόνη λύση, αλλά που 

δυστυχώς είχε ως αποτέλεσµα τη ριζική αλλαγή της αισθητικής "φυσιογνωµίας" της 

πόλης. Ελάχιστα είναι τα νεοκλασικά κτίρια που διασώθηκαν από την σκαπάνη της 

φθοράς και τα οποία ήδη αξιοποιούνται, ώστε ένα µέρος της πολιτισµικής µας αυτής 

κληρονοµιάς να παραµείνει τουλάχιστον αλώβητο. Παρά όµως τις αισθητικές 

αλλοιώσεις που έχει υποστεί, µε ορισµένες αρχιτεκτονικές ακρότητες και φυσικά, 

παρά µε την γειτνίαση µε την Αθήνα, που σε πολλούς τοµείς της τοπικής ζωής έχει 

επιδράσει ανασταλτικά, ο Πειραιά, αυτή η σύγχρονη πλέον µεγαλούπολη, διατηρεί 

ως ένα σηµείο την ιδιαιτερότητά του. Το τελευταίο στοιχείο, αν ενισχυθεί, όπως 

πιστεύεται µε τις απαραίτητες "παρεµβάσεις" της τοπικής ηγεσίας για την δηµιουργία 

περισσοτέρων "εστιών" πρασίνου και πολιτισµού, θα µπορέσει να αποτελέσει "πόλο 

έλξεως" µεγαλύτερου αριθµού επισκεπτών όχι µόνο από τον ελλαδικό χώρο αλλά και 

από το εξωτερικό. Την πόλη µε την πανάρχαια ιστορία, την συναρπαστική 

"περιπέτεια" ανάµεσα στους αιώνες αλλά και το µοναδικό αισθητικό "περίγραµµα" 

του φυσικού χώρου που την περιβάλλει και συνθέτει την µοναδικότητα της "λυρικής 

τοπιογραφίας" της (∆ήµος Πειραιά). 
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3.2. Ανάλυση περιοχής µελέτης 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται λεπτοµερώς τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

µελέτης, τα οποία καταγράφηκαν τόσο από τις επιτόπου επισκέψεις στο χώρο όσο και 

από την λεπτοµερή µελέτη όλων των διαθέσιµων στοιχείων, προκειµένου να 

προκύψουν ασφαλείς κατευθύνσεις ανάπλασης του χώρου. 

 

3.2.1. Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι η ανάλυση της περιοχής µε τα 

ιδιαίτερα γεωγραφικά, πολιτιστικά, µορφολογικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση της 

περιοχής µε την ένταξη των προτάσεων, µε στόχο την νέα τοπική φυσιογνωµία. 

Η συλλογή των στοιχείων της ανάλυσης βασίστηκε σε επιτόπια έρευνα, σε 

πολλαπλές επισκέψεις και καταγραφή των χαρακτηριστικών του χώρου, σε 

πληροφορίες από την τοπική αρχή, τον Τύπο καθώς και από το διαδίκτυο. Η 

αποτύπωση της περιοχής έγινε µε την παρατήρηση της υφιστάµενης κατάστασης του 

χώρου και µε την χρήση αεροφωτογραφιών από το διαδίκτυο. 

Με βάση τα αναφερθέντα επιχειρήθηκε η οργάνωση των χώρων σε ένα 

ιδεόγραµµα και η χάραξη της κεντρικής ιδέας. 

 

3.2.2. Γενικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου µετώπου της Αθήνας στο 

Σαρωνικό  

Η Αθήνα ποτέ δεν ήταν παραθαλάσσια αν και η θάλασσα υπήρξε πάντα ένας 

απ' τους σηµαντικότερους παράγοντες της ιστορίας της, του τοπίου της και του 

κλίµατός της. ∆εν είχε ποτέ αστικό θαλάσσιο µέτωπο όπως η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος 

ή ο Πειραιάς. Μόνο σχετικά πρόσφατα έφτασε στην ακτή, έχοντας συγχρόνως 

καταλάβει το Λεκανοπέδιο και ξεχειλίζοντας και έξω απ' αυτό, προς τα Μεσόγεια. Το 

αστικό θαλάσσιο µέτωπό της είναι πια σήµερα η υποτείνουσα στο «τρίγωνο» που τις 

δυο άλλες πλευρές του σχηµατίζουν οι ορεινοί όγκοι του Λεκανοπεδίου: Αιγάλεω –

Πάρνηθα, Πεντέλη –Υµηττός. 

Η ιστορική εξέλιξη των επιµέρους περιοχών αυτής της «υποτείνουσας», τη 

διαφοροποιεί σε τρεις µεγάλες ενότητες: 
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• Λιµάνι και Πειραϊκή Χερσόνησος  

Αποτελεί το αστικό θαλάσσιο µέτωπο της πόλης του Πειραιά και 

αντιµετωπίζει όλα τα τυπικά προβλήµατα των σηµερινών παραθαλάσσιων 

πόλεων: αλλαγή του χαρακτήρα ή και µεταφορά λιµενικών ζωνών, εγκατάλειψη 

µεγάλων βιοµηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων παλαιότερων τεχνολογιών, 

«νεκρές ζώνες» γης κατά τη διάρκεια της αναζήτησης νέων δραστηριοτήτων που 

θα καταλάβουν τον απελευθερωµένο από τις παραδοσιακές λειτουργίες χώρο κλπ. 

 

• Φαληρικός Όρµος  

Η περιοχή αυτή αποτελεί το αστικό θαλάσσιο µέτωπο της Αθήνας και 

ταυτόχρονα το µεγάλο ζητούµενο καθόσον το µείζον θέµα είναι πώς αυτή θα 

διαµορφωθεί ώστε να ενώσει την πόλη µε τη θάλασσα. 

 

• Υπόλοιπη Ακτή µέχρι Βουλιαγµένη 

Η τρίτη ενότητα ουσιαστικά αποτελεί ένα περιαστικό, προαστιακό 

θαλάσσιο µέτωπο. Καλείται να εξασφαλίσει µια ισορροπία ανάµεσα στο φυσικό 

περιβάλλον και στις δραστηριότητες αναψυχής που παραδοσιακά αναπτύσσονται 

εκεί. 

Ο Πειραιάς ήταν η πρώτη παράκτια περιοχή που δέχτηκε τις δραστηριότητες 

και τους ανθρώπους του Λεκανοπεδίου. Από εκεί και έπειτα, πέρασαν αρκετά χρόνια 

µέχρι ο παράκτιος χώρος της Αθήνας να αποκτήσει τη σηµερινή του µορφή. 

Σταδιακά στο παραλιακό µέτωπο αναπτύχθηκαν διάσπαρτοι οικισµοί (Άλιµος, 

Ελληνικό, Βουλιαγµένη) οι οποίοι µε το πέρασµα του χρόνου ενοποιήθηκαν. Το 

αποτέλεσµα φαίνεται σήµερα: ένας πυκνά δοµηµένος αστικός ιστός, από τον Πειραιά 

µέχρι τη Βουλιαγµένη, που πολλές φορές φτάνει στα όρια της ακτογραµµής.  

Κάτω από την έλλειψη ενός ολοκληρωµένου σχεδιασµού για την Πρωτεύουσα, 

οι επεκτάσεις αυτές δεν ήταν ικανές να εξυπηρετήσουν µακροπρόθεσµες ανάγκες της 

παραλίας. Ήρθαν µεταξύ τους σε αντιθέσεις και αυτοαναιρέσεις συσσωρεύοντας 

σηµαντικά προβλήµατα στην παραλιακή ζώνη. Τα προβλήµατα αυτά σήµερα είναι 

οξυµένα και αφορούν σε όλα τα επίπεδα που συνθέτουν το πολύπλοκο περιβάλλον 

της παραλίας: ασυµβίβαστες χρήσεις και έντονες δραστηριότητες, καταστροφή του 

φυσικού και αισθητικού τοπίου, προβληµατική πρόσβαση και κυκλοφορία, 
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σηµαντικές πιέσεις οικονοµικών συµφερόντων σε διάφορες κλίµακες, απουσία 

αποτελεσµατικής διαχείρισης, καταστρατήγηση του βασικού δηµόσιου και ανοιχτού 

χαρακτήρα της ζώνης κτλ. 

Μέσα σε όλα αυτά συνειδητοποιεί κανείς πως κάθε απόπειρα συστηµατικής και 

ουσιαστικής πολεοδοµικής παρέµβασης µοιάζει σήµερα µε ένα πολύ περίπλοκο 

εγχείρηµα. Παρ' όλα αυτά, το θαλάσσιο µέτωπο της Αθήνας,  δε φαίνεται να έχει 

χάσει ακόµα το στοίχηµα. Αποτελεί, ακόµη και κάτω από τις σηµερινές 

προβληµατικές ρυθµίσεις, µια δυναµική πολύµορφη ενότητα. Σε αυτό συντελεί 

φυσικά το γεγονός ότι ο Σαρωνικός Κόλπος εξακολουθεί να είναι µια ζωντανή 

θάλασσα, όπως και το ότι εξαιρετικές θέες και τοπία λειτουργούν ακόµη στη ζώνη 

της Αττικής αυτής ακτής (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2004). 

 

3.2.3 Εντοπισµός της περιοχής µελέτης 

Η περιοχή µελέτης της παρούσας εργασίας, ανήκει στις Βορειοανατολικές 

ακτές του Σαρωνικού κόλπου και αποτελεί τµήµα της παράκτιας ζώνης της 

Νοτιοδυτικής Αττικής. Συνορεύει ανατολικά µε τη περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, 

ενώ δυτικά και βόρεια την περιβάλλουν οι συνοικίες του Πειραιά (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4: Εντοπισµός της περιοχής µελέτης στο Λεκανοπέδιο Αττικής 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 
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∆ιοικητικά, στο Λεκανοπέδιο της Αττικής υπάγεται στο ∆ήµο Πειραιά και 

γενικότερα στη Νοµαρχία Πειραιά (Εικόνα 5) (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2004). 

 

 

Εικόνα 5: Η διοικητική θέση της περιοχής µελέτης στο Λεκανοπέδιο Αττικής 
(Πηγή: http://www.easypedia.gr/el/images/local/1/15/∆ιοικητικός_Χάρτης_Αθηνών.jpg) 

 

3.2.4. Πολεοδοµικά στοιχεία 

Η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι ενδεικτική του συντελεστή δόµησης. 

Γενικότερα περιοχές µε υψηλή πληθυσµιακή πυκνότητα έχουν και υψηλό συντελεστή 

δόµησης και το αντίθετο. 

Ο συντελεστής δόµησης µιας περιοχής προσδιορίζει το βαθµό εκµετάλλευσης 

ενός οικοπέδου και προκύπτει ως ο λόγος του αθροίσµατος της επιφάνειας των 

ορόφων προς την επιφάνεια του οικοπέδου. Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι τιµές του 

µέσου Σ.∆. ανά πολεοδοµική ενότητα του ∆ήµου Πειραιά: 

 



 46

 

∆ιαµέρισµα 

Πολεοδοµικές 

Ενότητες 

Μέσος Συντελεστής  

∆όµησης 

 

 

Πειραϊκή Χερσόνησος 

111 

112 

121 

122 

123 

123 

131 

132 

133 

134 

141 

142 

143 

2,6 

2,6 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

2,7 

 

 

Κέντρο-Καστέλλα 

211 

212 

213 

214 

221 

222 

224 

231 

232 

233 

3,6 

3,5 

3,6 

3,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

Νέο Φάληρο 

311 

312 

321 

331 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

 

Καµίνια-Παλιά Κοκκινιά 

411 

412 

413 

431 

441 

442 

451 

452 

453 

2,6 

2,6 

1,8 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

 

 

Ταµπούρια 

511 

512 

513 

514 

521 

522 

531 

532 

533 

541 

542 

551 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

2,6 

1,8 

1,8 

1,8 

Πίνακας 3: Μέσος συντελεστής δόµησης ανά πολεοδοµική ενότητα στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος 4, Νο 79, Αθήνα) 
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Με βάση τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι ο Σ.∆. κυµαίνεται από 1,8-

3,6. Ειδικότερα παρατηρείται ότι η ευρύτερη περιοχή του κέντρου έχει τον 

υψηλότερο Σ.∆., 3,6 ενώ στην Πειραϊκή Χερσόνησο ο Σ.∆., είναι 3,0. Επιπλέον, 

παρατηρούµε ότι οι πολεοδοµικές ενότητες Ταµπουριά, Καµίνια – Παλαιά Κοκκινιά 

συνολικά παρουσιάζουν χαµηλότερο Σ.∆. σε σχέση µε την Πειραϊκή Χερσόνησο και 

το Κέντρο – Καστέλλα. Συµπεραίνουµε ότι οι µεγαλύτερες τιµές του Σ.∆. 

αντιστοιχούν στις Πολεοδοµικές Ενότητες µε την υψηλότερη πληθυσµιακή 

πυκνότητα. 

 

Κτηριακή υποδοµή ανά λειτουργία 

Η συνεχής εισροή πληθυσµού στον ∆ήµο Πειραιά κατά τα τέλη του 19
ου

 

αιώνα είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης σε κτηριακή υποδοµή για την 

κάλυψη των αναγκών του ολοένα και αυξανόµενου πληθυσµού. Την περίοδο αυτή 

χτίστηκαν τα σηµαντικότερα κτήρια: ∆ηµοτικά σχολεία, Γυµνάσια, Λύκεια, 

Εκκλησίες, το ∆ηµαρχείο, κτλ. Το περίφηµο «Ρολόι» χτίστηκε τη περίοδο 1869 – 

1873 (δεν διασώζεται στις µέρες µας), το ∆ηµοτικό Θέατρο τη περίοδο 1884 – 1895, 

το Παλιό Ταχυδροµείο τη περίοδο 1899 – 1901, αλλά και πολλά κοινωφελή 

ιδρύµατα, όπως το Τζάνειο Νοσοκοµείο και το Ορφανοτροφείο, το γηροκοµείο και το 

Χατζικυριάκειο Ορφανοτροφείο. Η ∆ηµοτική Αγορά χτίστηκε τη περίοδο 1861 – 

1863 επί δηµαρχίας Ράλλη και κατεδαφίστηκε το 1969. 

Επιπλέον από το 1950 και µετά αρχίζει η περίοδος ανοικοδόµησης του 

Πειραιά από την καταστροφή που υπέστη από το Γερµανικό βοµβαρδισµό του 1944. 

Ειδικότερα µια δεκαετία αργότερα, δηλαδή το 1960 άρχισε η κατασκευή 

πολυώροφων κτηρίων για να λυθεί το πρόβληµα της συνεχής ζήτησης για κατοικία 

λόγω της αύξησης του πληθυσµού. Η µετανάστευση µεγάλου µέρους του πληθυσµού 

από τις αγροτικές περιοχές στα µεγάλα αστικά κέντρα λόγω της αστικοποίησης που 

έλαβε χώρα την περίοδο 1960-1980 είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση του 

πληθυσµού. Ο ∆ήµος Πειραιά ήταν από τους ∆ήµους που παρατηρήθηκε ραγδαία 

αύξηση του πληθυσµού αλλά και της κατασκευής οικοδοµών για ιδιοκατοίκηση 

(Χατζηµανωλάκης, 2005). 

Σύµφωνα µε την απογραφή κτηρίων της 1
ης

 ∆εκεµβρίου 2000 η κατανοµή 

κτηριακών υποδοµών ανά χρήση είναι η εξής (Πίνακας 4): 
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Σύνολο 

κτηρίων 

αποκλειστικής 

χρήσης 

 

Κατοικίες 

 

Εκκλησίες-

Μοναστήρια 

 

Ξενοδοχεία 

 

Εργοστάσια-

Εργαστήρια 

 

Σχολικά 

κτήρια 

 

Καταστήµατα-

Γραφεία 

 

Πάρκινγκ 

 

Νοσοκοµεία, 

Κλινικές, 

κτλ. 

 

Άλλες 

χρήσεις 

 

22.568 

 

18.833 

 

52 

 

32 

 

834 

 

148 

 

1.814 

 

47 

 

22 

 

786 

Πίνακας 4: Κατανοµή κτηριακών υποδοµών στο ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΣΥΕ 2000) 

 

 

Παρατηρείται ότι στον ∆ήµο Πειραιά η χρήση που κυριαρχεί στις κτηριακές 

κατασκευές είναι η χρήση κατοικίας αφού πάνω από το µισό του συνολικού αριθµού 

κτηρίων είναι κατοικίες. Γεγονός το οποίο είναι αναµενόµενο όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω. Μετά ακολουθούν τα καταστήµατα – γραφεία. Η ανάπτυξη του τριτογενή 

τοµέα στην περιοχή είναι απόρροια του µεγάλου αριθµού κτηρίων που στεγάζουν 

αυτές τις χρήσεις. Ο αριθµός των κτηρίων που στεγάζουν τις υπόλοιπες χρήσεις είναι 

σαφώς µικρότερος. Ακολουθούν τα εργοστάσια, άλλες χρήσεις όπως παλιά 

οικοδοµήµατα που κυρίως είναι συγκεντρωµένα στο κέντρο του ∆ήµου, τα σχολικά 

κτήρια, οι εκκλησίες, οι σταθµοί αυτοκινήτων (παρκινγκ), τα ξενοδοχεία και τέλος τα 

νοσοκοµεία – κλινικές. Παρατηρείται, εποµένως µεγάλη έλλειψη κτηριακών 

εγκαταστάσεων, οι οποίες στεγάζουν κοινωνικές υποδοµές µε το µεγαλύτερο 

πρόβληµα να το παρουσιάζουν τα νοσοκοµεία – κλινικές. 

 

Κανονικές – Μη κανονικές κατοικίες 

Το 1991 αλλά και το 2001 ο µεγαλύτερος αριθµός κατοικιών ήταν κανονικές 

κατοικίες, ενώ ο αριθµός των µη κανονικών κατοικιών ήταν πολύ µικρός έως 

ελάχιστος. Άλλωστε ο όρος µη κανονική κατοικία είναι οριακή περίπτωση. 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για το χτίσιµο των κατοικιών στον ∆ήµο 

Πειραιά ήταν η αντιπαροχή (δραστηριοποιούνται ιδιωτικές κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις) και η αυτοστέγαση (αυτοκατασκευή µε βάση τα διαθέσιµα µέσα των 

κατοικιών). Με το σύστηµα της αντιπαροχής, το οποίο έλαβε χώρα το διάστηµα 1960 

– 1970 χτίστηκαν κυρίως το κέντρο του ∆ήµου, το Νέο Φάληρο, η παραλιακή ζώνη 



 

από την Μαρίνα Ζέας µέχρι τη σχολή ∆οκίµων, η

στις κύριες οδικές αρτηρίες. Αντίθετα µε το σύστηµα της αυτοστέγασης χτίστηκαν οι 

βόρειες και ανατολικές συνοικίες του ∆ήµ

σύστηµα της αυτοστέγασης είναι η κύρια αιτία για την ανάπτυξη της αυθαίρε

δόµησης. Επίσης, µε την αυτο

κατασκευάζονταν είχαν χαµηλό συντελεστή δόµησης και ήταν κυρίω

(∆ήµος Πειραιά, 1986). 

Όσον αφορά τον αριθµό των κενών κατοικιών στον ∆ήµο Πειραιά 

παρατηρούµε µε βάση το Γράφηµα

από το 1991. Αυτή η αύξηση των κενών κατοικιών 

βαθµιαία εγκατάλειψη των πόλεων από το 1981 και στην εγκατάσταση µεγάλου 

µέρους του πληθυσµού στα προάστια. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα 

κατοικίες που πριν κατοικούνταν τώρα να παραµένουν κενές για πάντα ή για ένα 

διάστηµα µέχρι να πωληθούν ή να ενοικιαστούν. Επιπλέον είναι πολλές οι 

περιπτώσεις στον ∆ήµο Πειραιά παλιών εγκαταλελειµµένων µονοκατοικιών που 

έχουν µετατραπεί σε ερείπια και αποτελούν εστία µόλυνσης.

 

Γράφηµα 1: Κενές κατοικίες

(Πηγή: 
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από την Μαρίνα Ζέας µέχρι τη σχολή ∆οκίµων, η Φρεαττύδα καθώς και τα οικόπεδα

στις κύριες οδικές αρτηρίες. Αντίθετα µε το σύστηµα της αυτοστέγασης χτίστηκαν οι 

βόρειες και ανατολικές συνοικίες του ∆ήµου (Ταµπούρια, Παλαιά Κοκκινιά κτλ). Το 

σύστηµα της αυτοστέγασης είναι η κύρια αιτία για την ανάπτυξη της αυθαίρε

δόµησης. Επίσης, µε την αυτοστέγαση οι περισσότερες κατοικίες που 

κατασκευάζονταν είχαν χαµηλό συντελεστή δόµησης και ήταν κυρίως µονοκατοι

Όσον αφορά τον αριθµό των κενών κατοικιών στον ∆ήµο Πειραιά 

το Γράφηµα 1 ότι ο αριθµός τους το 2001 ήταν µεγαλύτερος 

από το 1991. Αυτή η αύξηση των κενών κατοικιών µπορεί να οφείλεται στην 

βαθµιαία εγκατάλειψη των πόλεων από το 1981 και στην εγκατάσταση µεγάλου 

µέρους του πληθυσµού στα προάστια. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα 

κατοικίες που πριν κατοικούνταν τώρα να παραµένουν κενές για πάντα ή για ένα 

α πωληθούν ή να ενοικιαστούν. Επιπλέον είναι πολλές οι 

περιπτώσεις στον ∆ήµο Πειραιά παλιών εγκαταλελειµµένων µονοκατοικιών που 

έχουν µετατραπεί σε ερείπια και αποτελούν εστία µόλυνσης. 

Γράφηµα 1: Κενές κατοικίες στον ∆ήµο Πειραιά 

Πηγή: ΕΣΥΕ 1991 – 2001, Προσωπική επεξεργασία) 
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Φρεαττύδα καθώς και τα οικόπεδα 

στις κύριες οδικές αρτηρίες. Αντίθετα µε το σύστηµα της αυτοστέγασης χτίστηκαν οι 

ου (Ταµπούρια, Παλαιά Κοκκινιά κτλ). Το 

σύστηµα της αυτοστέγασης είναι η κύρια αιτία για την ανάπτυξη της αυθαίρετης 

στέγαση οι περισσότερες κατοικίες που 

ς µονοκατοικίες 

Όσον αφορά τον αριθµό των κενών κατοικιών στον ∆ήµο Πειραιά 

ότι ο αριθµός τους το 2001 ήταν µεγαλύτερος 

να οφείλεται στην 

βαθµιαία εγκατάλειψη των πόλεων από το 1981 και στην εγκατάσταση µεγάλου 

µέρους του πληθυσµού στα προάστια. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα 

κατοικίες που πριν κατοικούνταν τώρα να παραµένουν κενές για πάντα ή για ένα 

α πωληθούν ή να ενοικιαστούν. Επιπλέον είναι πολλές οι 

περιπτώσεις στον ∆ήµο Πειραιά παλιών εγκαταλελειµµένων µονοκατοικιών που 
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3.2.5. Πληθυσµιακά στοιχεία 

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει ορισµένα επεξεργασµένα στοιχεία που αφορούν τον 

πραγµατικό πληθυσµό της χώρας, της Αττικής και του ∆ήµου Πειραιά την περίοδο 

2001 και 2011. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

 

2001 

 

2011 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

10.964.020 

 

10.787.690 

 

-1.6 

 

ΑΤΤΙΚΗ 

 

3.761.810 

 

3.812.330 

 

1.4 

 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

175.697 

 

163.910 

 

-6.7 

Πίνακας 5: Ο πραγµατικός πληθυσµός της χώρας, της Αττικής και του Πειραιά το 2001 και το 2011 

(Πηγή: ΕΣΥΕ 2001 – 2011, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Σύµφωνα µε τους ορισµούς της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ο πληθυσµός 

διακρίνεται ως εξής: 

• Μόνιµος πληθυσµός: είναι ο αριθµός των ατόµων που έχουν τη συνήθη διαµονή 

τους σε κάθε περιφέρεια, νοµό, δήµο/κοινότητα, δηµοτικό/κοινοτικό διαµέρισµα 

και αυτοτελή οικισµό. 

• Πραγµατικός πληθυσµός: είναι ο αριθµός των ατόµων που βρέθηκαν παρόντα 

κατά την ηµέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νοµό, δήµο/κοινότητα, 

δηµοτικό/κοινοτικό διαµέρισµα και αυτοτελή οικισµό.  

 

Για τη συγκεκριµένη µελέτη απαραίτητα είναι τα στοιχεία που αφορούν τον 

πραγµατικό πληθυσµό καθώς αυτός είναι που ζει και µετακινείται στην περιοχή, 

διαµορφώνοντας το ανθρωπογενές της περιβάλλον. Πρέπει όµως να ληφθεί υπόψη 

πως υπάρχει µία επιφύλαξη ως προς το κατά πόσο τα στοιχεία του πραγµατικού 

πληθυσµού ανταποκρίνονται όντως στην πραγµατικότητα. Αυτή η επιφύλαξη 

οφείλεται στα γνωστά προβλήµατα υποτίµησης του πληθυσµού των δήµων της 

Αττικής και άλλων δήµων µεγάλων πολεοδοµικών συγκροτηµάτων, κατά την 

απογραφή του 2001. Τέλος θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι τα αποτελέσµατα της 
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απογραφής του 2011 είναι προσωρινά, καθώς σύµφωνα µε την ελληνική στατιστική 

αρχή τα οριστικά αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν το δεύτερο εξάµηνο του 2012. 

 

Μετανάστες 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001, στην Ελλάδα βρίσκονται 

762.191 µετανάστες, 415.552 άνδρες και 346.639 γυναίκες, (54,5% άνδρες και 45,5% 

γυναίκες). Ο αριθµός των µεταναστών αντιστοιχεί στο 7,0% του πληθυσµού της 

χώρας, ενώ η αναλογία στην κατά φύλο εξέταση είναι µεγαλύτερη στους άνδρες 

έναντι των γυναικών (7,7% έναντι 6,3%).Ο κύριος όγκος των µεταναστών, περίπου 

80%, βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες 15 – 64 ετών, περίπου 17% αυτών είναι 

ηλικίας 0-14 ετών και το 3,5% είναι γεροντικός πληθυσµός (>= 65 ετών). Οι 

µετανάστες δε οι οποίοι ανήκουν στον παραγωγικό πληθυσµό, ηλικίας από 20 µέχρι 

44 ετών, αποτελούν πάνω από το ήµισυ του συνολικού πληθυσµού αυτών σε άνδρες 

και γυναίκες. Η δοµή του πληθυσµού των µεταναστών ανά 5ετή οµάδα ηλικιών και 

φύλο, σε σχέση µε την αντίστοιχη δοµή του ελληνικού πληθυσµού, δίνεται στο 

Γράφηµα 2:  

 

 

Γράφηµα 2: Αλλοδαποί ανά 5ετή οµάδα ηλικιών και φύλο σε σχέση µε τον ελληνικό 

πληθυσµό στην Ελλάδα 

(Πηγή: ΕΣΥΕ 2001, Προσωπική επεξεργασία) 
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Αποτέλεσµα των παραπάνω αναλογιών είναι η συµµετοχή των µεταναστών 

στον συνολικό πληθυσµό να είναι αυξηµένη στον νεανικό και παραγωγικό πληθυσµό 

έναντι του γεροντικού πληθυσµού (7,6%, 8,1% και 1,5% αντίστοιχα). Οι αντίστοιχες 

αναλογίες στην κατά φύλο εξέταση είναι µεγαλύτερες για τους άνδρες µετανάστες 

έναντι των γυναικών µεταναστριών. 

Επιπρόσθετα, ακόµη µεγαλύτερη είναι η συµµετοχή των µεταναστών ηλικίας 

από 20 µέχρι 44 ετών, οι οποίοι ανήκουν στον παραγωγικό πληθυσµό, στον 

αντίστοιχο συνολικό πληθυσµό (10,9%), σε άνδρες (11,9%) και σε γυναίκες (9,4%) 

(Κρητικίδης, 2001). 

 

3.2.6. Χρήσεις γης 

Για τις ανάγκες της καταγραφής αυτής, δηµιουργήθηκε µια κατηγοριοποίηση των 

χρήσεων γης που συναντώνται στην παράκτια ζώνη, από την οποία προέκυψαν οι 

εξής κατηγορίες χρήσεων γης (Εικόνα 6):  

� Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη παράκτια ζώνη του Πειραιά. Αυτές 

αποτελούνται από γήπεδα µπάσκετ, τένις, ποδοσφαίρου (5Χ5) και beach 

volley. Οι περισσότερες βρίσκονται στις δύο Πλαζ (Βοτσαλάκια και 

Φρεαττύδα), ενώ υπάρχουν και ορισµένες όπως γήπεδα µπάσκετ δίπλα στην 

παραλιακή οδό. Βέβαια αυτό που κυριαρχεί στο χώρο είναι το ανοιχτό 

κολυµβητικό κέντρο του Πειραιά που βρίσκεται στην παραλία Βοτσαλάκια. 

 

� ∆ιάφορα: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι εκκλησίες της περιοχής. 

Αυτές είναι ο ναός του Αγίου Βασιλείου, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στην 

Πλαζ Φρεαττύδας και πίσω από το Νοσοκοµείο Μεταξά και ο ναός του 

Αγίου Χαράλαµπου στο τέλος της Πλαζ Βοτσαλάκια. 

 

� Ελεύθεροι Χώροι: Στην παράκτια ζώνη εντοπίζονται πολλοί ελεύθεροι 

χώροι µε διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται οι 

δυο πλατείες της περιοχής (Κανάρη και Αλεξάνδρας), το Ναυτικό Μουσείο 

και το τεχνητό λιµάνι ή αλλιώς Λιµένας Φρεαττύδος. 
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� Μαρίνες: Στη παράκτια ζώνη µπορεί να συναντήσει κανείς την Μαρίνα Ζέας 

ή αλλιώς Πασαλιµάνι, ένα από τα φυσικά λιµάνια του Πειραιά. Τα άλλα δύο 

είναι το Κεντρικό Λιµάνι και το Μικρολίµανο ή Τουρκολίµανο, τα οποία δεν 

είναι ενταγµένα στη περιοχή µελέτης. 

 

� Εστιατόρια, café – bar: Στην περιοχή υπάρχουν αρκετά εστιατόρια και cafe 

– bar, τα οποία βρίσκονται κυρίως δίπλα στη παραλιακή οδό, αλλά και στην 

Πλαζ Φρεαττύδας και στις δυο πλατείες.  

 

� Οργανωµένες παραλίες: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δύο Πλαζ του 

Πειραιά.  

 

� Τουριστικές εγκαταστάσεις: Τέτοιες εγκαταστάσεις συναντώνται στις δύο 

Πλαζ του Πειραιά.  

 

� Νοσοκοµεία: Σε αυτή τη κατηγορία ανήκει το Νοσοκοµείο Μεταξά. 

 

� Χώροι Αναψυχής: Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται διάφοροι παιδότοποι 

και παιδικές χαρές. Αυτές κυρίως συναντώνται στις δύο Πλαζ της περιοχής. 

 

� Χώροι Πρασίνου: Λόγω της πυκνής δόµησης δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι 

πρασίνου και περιορίζονται στις δυο πλατείες και στη περιοχή δίπλα στο 

Ναυτικό Μουσείο. 
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Εικόνα 6: Η περιοχή µελέτης  

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 
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Επειδή η περιοχή µελέτης είναι αρκετά µεγάλη σε έκταση, η καταγραφή της 

υπάρχουσας κατάστασης έγινε ανά περιοχή και παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Πασαλιµάνι (Λιµένας Ζέας 

Το Παπαδοµάνι (κοινή ονοµασία του λιµένα Ζέας) είναι το δεύτερο από τα 

τρία φυσικά λιµάνια του Πειραιά και βρίσκεται µεταξύ των παράκτιων συνοικιών της 

Καστέλας και της Φρεαττύδας (Εικόνα 7-8).  

 

 

Εικόνα 7: Το Πασαλιµάνι µε την προέκτασή του στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Το όνοµα Ζέα προήλθε από τον καρπό της ζειάς (είδους σιτηρών), ενώ 

κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ότι η ονοµασία προήλθε από την προσωνυµία Ζέα, η 

οποία αποδίδεται στη θεά Εκάτη, που λατρευόταν επίσης και ως Μουνιχία Άρτεµις. 

Ήταν το κυριότερο πολεµικό λιµάνι των αρχαίων Αθηναίων και περιλάµβανε 

µεγάλο αριθµό νεώσοικων (196), κατάλοιπα των οποίων σώζονται µέχρι σήµερα, 

κυρίως στη δυτική και ανατολικά παραλία του λιµανιού. 

Το Πασαλιµάνι είναι γνωστή περιοχή σε όλη την Ελλάδα, επειδή είναι το 

πρώτο λιµάνι που διαµορφώθηκε από το 1885 έως το 1982 µέσα στην πόλη. Τότε 
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έγινε το πρώτο κρηπτίδωµα γύρω από την πλατεία Αλεξάνδρειας µέχρι τον ορµίσκο 

της Φρεαττύδας.  

Στο Πασαλιµάνι υπήρχαν βάρκες περιπάτου και ψαρόβαρκες που ξεφόρτωναν 

τα φρέσκα αλιεύµατά τους σε τρεις εξέδρες. Οι δύο ήταν µαρµάρινες, δεξιά και 

αριστερά από την είσοδο του λιµανιού, ενώ η τρίτη ήταν ξύλινη µπροστά από το 

τέρµα της λεωφόρου Χαρ. Τρικούπη. Στις µικρές πλευρές της ξύλινης εξέδρας 

ξεφόρτωναν τα σφουγγάρια, τα οποία οι σφουγγαράδες έπλεναν και κατεργαζόταν 

στην παραλία. Όταν φύσαγε δυνατός άνεµος (σιρόκος), τα κύµατα χτυπούσαν στα 

ψηλά κρηπιδώµατα της πλατείας Αλεξάνδρας και κατάβρεχαν την παραλία, από το 

κέντρο της µέχρι τη λεωφόρο II Μεραρχίας. Το θέαµα ήταν µοναδικό και η 

αναταραχή της θάλασσας καθάριζε το λιµάνι από τις ακαθαρσίες και τα σκουπίδια. 

Το έτος 1955 ο Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς κατασκεύασε τεχνητό λιµάνι, 

τη «Μαρίνα Ζέας». Ο λιµενοβραχίονας που έγινε ως προέκταση της Φρεαττύδας, 

όπου κατασκευάστηκε η «Μαρίνα Ζέας» έκλεισε το Πασαλιµάνι και εµποδίζει την 

ανανέωση των υδάτων (Πατραγάς, 2004). 

Σήµερα το Πασαλιµάνι µαζί µε την προέκτασή του αποτελούν «πόλο έλξης» 

για πολυάριθµα ιδιωτικά σκάφη. Επίσης στη περιοχή υπάρχουν αρκετά µέρη 

αναψυχής κυρίως καφετέριες αλλά και γήπεδα µπάσκετ. Επιπρόσθετα στη περιοχή 

βρίσκεται και ένα µικρό παρκινγκ που εξυπηρετεί κυρίως τους πελάτες των café που 

υπάρχουν στο λιµάνι. 

Γύρω και πάνω από το λιµάνι έχει διαµορφωθεί πεζοδρόµηση πλάτους 10 m 

µε καθιστικά που δίνει την ευκαιρία για περπάτηµα, ξεκούραση αλλά και θέα προς τη 

θάλασσα καθώς το λιµάνι βρίσκεται περίπου 5-7 m χαµηλότερα από το πεζοδρόµιο 

(Εικόνα 9). Επίσης στη περιοχή που ξεκινάει το Πασαλιµάνι και τελειώνει η Πλαζ 

Φρεαττύδας, η πεζοδρόµηση είναι πιο ανοιχτή (περίπου 20 m). Στο χώρο αυτό έχουν 

τοποθετηθεί δύο µικρά σιντριβάνια αλλά και ορισµένα παρτέρια τα οποία δεν 

συντηρούνται. Σύµφωνα µε το ∆ήµο Πειραιά (Προσωπική επικοινωνία), τα δύο µικρά 

σιντριβάνια και τα παρτέρια θα αφαιρεθούν, καθώς κάτω από το πεζοδρόµιο 

υπάρχουν κτήρια µε αποτέλεσµα το βάρος αλλά και η υγρασία να δηµιουργούν 

προβλήµατα σε αυτά. 

Τέλος η φύτευση στο λιµάνι είναι ελάχιστη και περιορίζεται σε µικρές 

ζαρντινιέρες, σε ιδιωτικές περιοχές (κυρίως καφετέριες), αλλά και στο Ναυτικό 

Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στο χώρο του λιµανιού. Η παραλιακή πλευρά γύρω από 

το Πασαλιµάνι είναι φυτεµένη κυρίως µε Λεύκες, Νεραντζιές και Αγγελικές. 
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∆υστυχώς τα φυτά βρίσκονται κοντά στο δρόµο µε αποτέλεσµα στη µεγαλύτερη 

πλευρά του πεζοδροµίου να µην υπάρχει σκίαση, η οποία είναι απαραίτητη τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Αυτό οφείλεται στο ότι κάτω από το πεζοδρόµιο βρίσκονται 

κτήρια και δεν υπάρχει η δυνατότητα φύτευσης µεγάλων δέντρων σε άλλο µέρος του 

πεζοδροµίου. 

 

 

Εικόνα 8: Το Πασαλιµάνι από αεροφωτογραφία 

(Πηγή: Πατραγάς 2004) 

 

 

Εικόνα 9: Η παραλιακή πλευρά πάνω από τη Μαρίνα Ζέας 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 
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Πλαζ Φρεαττύδας 

Η Φρεαττύδα ή Τσιρλονέρι είναι τοποθεσία και συγκεκριµένα όρµος στη 

νοτιοανατολική βραχόσπαρτη ακτή της Πειραϊκής Χερσονήσου, αµέσως µετά τη Ζέα 

(Πασαλιµάνι) (Εικόνα 10). 

 

 

Εικόνα 10: Η Πλαζ Φρεαττύδας στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Τα πανάρχαια χρόνια στην περιοχή της Φρεαττύδας «έκειτο το εν Φρεαττοί 

φονικόν δικαστήριον», που αποτελούσε έναν ιδιότυπο θεσµό του αρχαίου αττικού 

δικαίου. Εδώ ήταν η έδρα του πέµπτου φονικού δικαστηρίου της αρχαιότητας, το 

οποίο δίκαζε όσους είχαν καταδικαστεί σε «φυγή» από την πόλη για ακούσιο φόνο 

κατά τη διάρκεια της εξορίας τους. Ο κατηγορούµενος φονιάς πλησίαζε µε βάρκα 

κοντά στην ακτή, χωρίς να βγαίνει στη στεριά και απολογιόταν. Αν οι δικαστές τον 

έκριναν ένοχο, τον καταδίκαζαν σε παντοτινή εξορία µακριά από την πόλη 

(Πατραγάς, 2004). 

Σήµερα η Πλαζ αποτελείται κυρίως από αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο 

µπάσκετ και τένις), από 3 αυθαίρετα οικήµατα και από µια καφετέρια η οποία 

βρίσκεται ψηλότερα της Πλαζ. Η χαµηλή βλάστηση στο χώρο αποτελείται κυρίως 

από αυτοφυή είδη της περιοχής ενώ τα δέντρα είναι κυρίως Κουκουναριές και 
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Ακακίες. Γενικά, ο χώρος δεν συντηρείται και αυτό έχει ως αποτέλεσµα (σύµφωνα µε 

προσωπικές επισκέψεις) να µην αξιοποιείται από µεγάλο αριθµό κατοίκων ή 

επισκεπτών τους καλοκαιρινούς (Εικόνα 11) αλλά και τους υπόλοιπους µήνες του 

χρόνου. Σε αυτό ίσως συµβάλλει και το γεγονός ότι ένα µεγάλο κοµµάτι της Πλαζ 

είναι καλυµµένο µε πέτρες και όχι µε άµµο (Εικόνα 12). 

       

Εικόνα 11: Η Πλαζ Φρεαττύδας το µήνα Ιούλιο 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 

 

 

Εικόνα 12: Η περιοχή µε τις πέτρες στη Πλαζ Φρεαττύδας 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 
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Πλαζ Βοτσαλάκια 

Η πλαζ Βοτσαλάκια βρίσκεται στο ανατολικό κοµµάτι της περιοχής µελέτης, 

δίπλα στο Τουρκολίµανο. Απέναντί της βρίσκεται η Νησίδα Σταλίδα ή 

Κουµουνδούρου (Εικόνα 13). 

 

 

Εικόνα 13: Η Πλαζ Βοτσαλάκια στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Λειτουργούσε µέχρι τις αρχές του 1967 µε καφενεδάκια (Εικόνα 14), ενώ 

βάρκες µε µικρό χρηµατικό αντίτιµο µετέφεραν κόσµο στη νησίδα Κουµουνδούρου 

για πιο άνετο µπάνιο και πιο καθαρή θάλασσα. Το 1967 επι δηµαρχίας Αρ. Σκυλίτση 

η πλαζ έκλεισε για να αρχίσουν τα έργα ανάπλασής της και  να αποκτήσει τη τελική 

µορφή που έχει έως και σήµερα  (Εικόνα 15) (Παναγός, 1995). 

Στις µέρες µας η Πλαζ Βοτσαλάκια είναι η πιο πολυσύχναστη Πλαζ στον 

Πειραιά όλους τους µήνες του χρόνου, καθώς στη περιοχή βρίσκεται το ∆ηµοτικό 

ανοιχτό κολυµβητήριο αλλά και αρκετές αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδα µπάσκετ 

και τένις). Επίσης στη περιοχή υπάρχει ο αρχαιολογικός χώρος µε την ονοµασία «η 

Σπηλιά του Παρασκευά» αλλά και δύο αυθαίρετα οικήµατα, τα οποία 

καταλαµβάνουν σηµαντικό χώρο στη περιοχή. Ο περιβάλλον χώρος είχε διαµορφωθεί 
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πριν από αρκετό καιρό αλλά δυστυχώς δεν συντηρείται και έτσι µειώνει αρκετά την 

αισθητική αξία της παραλίας.  

Η υψηλή φύτευση αποτελείται κυρίως από Φοίνικες, Λεύκες και 

Κουκουναριές, ενώ η χαµηλότερη κυρίως από Αγγελικές και Πικροδάφνες. Επίσης 

υπάρχει και αυτοφυής ξηροφυτική βλάστηση η οποία καλύπτει αρκετά µεγάλη 

επιφάνεια στο χώρο, κυρίως στις βραχώδεις περιοχές. 

 

 

Εικόνα 14: Η Πλαζ Βοτσαλάκια µέχρι το 1967 

(Πηγή: Παναγός 1995) 

 

 

Εικόνα 15:Η Πλαζ Βοτσαλάκια σήµερα 

(Πηγή: http://www.pireasnet.gr/Default.aspx?tabid=474&language=el-GR) 



 62

Νησίδα Κουµουνδούρου 

Η νησίδα Κουµουνδούρου ή παλαιότερα λεγόµενη Σταλίδα ή «νησάκι του 

Παρασκευά» είναι µια µικρή βραχονησίδα, η πλησιέστερη στον Πειραιά. Βρίσκεται 

µεταξύ των πειραϊκών λιµένων του Μικρολίµανου (πρώην Τουρκολίµανου) και της 

Ζέας (πρώην Πασαλιµάνι) µόλις 30 περίπου µέτρα από τις νότιες ακτές του πρώτου 

και ακριβώς απέναντι (νότια) του Ναυτικού Οµίλου Ελλάδος και του πύργου του 

Κουµουνδούρου, απ’οπου πήρε και το όνοµά της (Εικόνα 16). 

 

 

Εικόνα 16: Η νησίδα Κουµουνδούρου ή αλλιώς Σταλίδα στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Το 1925 η ειδική επιτροπή που συστάθηκε τότε για την διόρθωση τοπωνυµιών 

και σηµείων του Πειραιά ονοµάτισε επίσηµα τη νησίδα ως Νησίδα Μουνιχίας, σε 

πολλούς όµως χάρτες έφερε µέχρι τότε την ακατανόητη ονοµασία «Σταλίδα» . Η νέα 

όµως ονοµασία δεν κατάφερε να καθιερωθεί έναντι της αυθαίρετης ονοµασίας 

«Νησίδα Κουµουνδούρου» που τελικά είναι περισσότερο γνωστή σήµερα. Στη 

δεκαετία 50 µε 60 στη νησίδα υπήρχε χτισµένη µια µικρή ταβέρνα µε το όνοµα 

Παρασκευάς, µε το όνοµα του οποίου λεγόταν τότε και η νησίδα. 

Η νησίδα του Κουµουνδούρου στην Αρχαία Ελλάδα έπαιξε σηµαντικό ρόλο, 

ιδιαίτερα κατά την αντίσταση του στρατηγού του Βασιλέως του Πόντου Μιθριδάτη, 
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Αρχέλαου κατά του Σύλλα (86 π.Χ.). Ο Αρχέλαος που ήταν ο τελευταίος 

υπερασπιστής του Πειραιά εναντίον των Ρωµαίων αγωνίσθηκε γενναία 

χρησιµοποιώντας τη Σταλίδα ως κύρια βάση του. Τελικά όµως ηττήθηκε και 

κατέφυγε στη Βοιωτία ενώ ο Πειραιάς και η Αθήνα κυριεύθηκαν από τους Ρωµαίους 

(Πατραγάς, 2004). 

Σήµερα η νησίδα δεν αξιοποιείται από τους κατοίκους της περιοχής, παρά 

µόνο τους καλοκαιρινούς µήνες που οι λουόµενοι την επισκέπτονται για λόγους 

παιχνιδιού ή περιέργειας. Στη νησίδα υπάρχουν δύο πολύ µικρές παραλίες, οι οποίες 

λόγω του ανάγλυφου του νησιού δεν συνδέονται µεταξύ τους. Η πρόσβαση από τη 

βόρεια στη νότια πλευρά (ή το αντίστροφο) του νησιού είναι αδύνατη από τη στεριά, 

παρά µόνο µέσω της θάλασσας. Η βραχώδης περιοχή του νησιού είναι κυρίως 

καλυµµένη µε αυτοφυή ξηροφυτική βλάστηση και από πολυάριθµες Αλόες, οι οποίες 

σύµφωνα µε το µέγεθός τους είναι πολύ µεγάλες σε ηλικία (Εικόνα 17). 

 

 

Εικόνα 17: Η νησίδα Κουµουνδούρου ή αλλιώς Σταλίδα  

(Πηγή: http://www.hellenica.de/Griechenland/Geo/GR/NisidaKoumoundourou.html) 
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Πλατεία Αλεξάνδρας 

Η πλατεία Αλεξάνδρας αποτελεί τη µια από τις δύο πλατείες της περιοχής 

µελέτης και βρίσκεται στο τέλος της παραλιακής οδού και δίπλα στην Πλαζ 

Βοτσαλάκια (Εικόνα 18). 

 

 

Εικόνα 18: Η πλατεία Αλεξάνδρας στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Σε σχέση µε την άλλη πλατεία και γενικά µε τις υπόλοιπες πλατείες του 

Πειραιά είναι µικρή σε έκταση και ίσως η µικρότερη του Πειραιά. Όµως λόγω της 

θέσης της και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτή ή και δίπλα της, θεωρείται 

πολύ σηµαντική για τους κατοίκους του Πειραιά και έτσι έχει υψηλή επισκεψιµότητα. 

Με άλλα λόγια η πλατεία προσφέρει θέα προς τη θάλασσα (ίσως η µοναδική στον 

Πειραιά). Επίσης στο χώρο βρίσκονται δύο καφετέριες, αλλά το σηµαντικότερο για 

τους περισσότερους κατοίκους του είναι ότι δίπλα της υπάρχουν εγκαταστάσεις της 

οµάδας του Ολυµπιακού, η οποία έχει ιδρυθεί στον Πειραιά. 

Στη πλατεία Αλεξάνδρας έγινε σχετικά πρόσφατα ανάπλαση του χώρου 

(περίπου πριν 5 χρόνια). Όµως το αποτέλεσµα δεν αναβάθµισε αρκετά την πλατεία. 

Σε κεντρικό σηµείο της πλατεία και προς τη νότια πλευρά της υπάρχει µια πολύ 

υψηλή κατασκευή, η οποία καταλαµβάνει πολύ µεγάλο χώρο στη πλατεία (Εικόνα 
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19). Επίσης δίπλα στη κατασκευή υπάρχουν αρκετά όργανα γυµναστικής, τα οποία 

είναι ταλαιπωρηµένα και επικίνδυνα (Εικόνα 20). Στο υπόλοιπο χώρο έχουν 

δηµιουργηθεί παρτέρια στα οποία βρίσκονται κυρίως Κουκουναριές. Επίσης 

περιµετρικά της πλατείας υπάρχουν Ουασινγκτόνιες και Φοίνικες σε πολύ άσχηµη 

κατάσταση. Τέλος τα καθιστικά στο χώρο είναι ξύλινα, ελάχιστα και βρίσκονται 

κάτω από µερικές Κουκουναριές. 

 

 

Εικόνα 19: Η υψηλή κατασκευή στη πλατεία Αλεξάνδρας 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 

 

 

Εικόνα 20: Ένα από τα ταλαιπωρηµένα και επικίνδυνα όργανα γυµναστικής. Στο βάθος φαίνεται λίγο 

η προσπάθεια ανάπλασης που έγινε πρόσφατα στη πλατεία Αλεξάνδρας 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 
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Πλατεία Κανάρη 

Η πλατεία Κανάρη είναι η µοναδική περιοχή στο χώρο µελέτης στη οποία θα 

γίνει ανάπλαση και δεν βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Με άλλα λόγια η 

πλατεία είναι τοποθετηµένη βορειοανατολικά της Μαρίνας Ζέας (Εικόνα 21).  

 

 

Εικόνα 21: Η πλατεία Κανάρη στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Η πλατεία Κανάρη περιβάλλεται κυρίως από καφετέριες, οι οποίες την 

αξιοποιούν µε τη τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων ή περγκολών σε ορισµένες 

περιοχές της. Επίσης στο ένα άκρο της βρίσκεται ένα παλιό βαγόνι, το οποίο 

χρησιµοποιείται ως γραφεία (Εικόνα 22). 

Στο χώρο έγινε πολύ πρόσφατα ανάπλαση (πριν 1 χρόνο), όµως το 

αποτέλεσµα δεν ανανέωσε τη πλατεία (Εικόνα 23). Έχουν κατασκευαστεί αρκετά 

παρτέρια σε διάφορα µεγέθη και ύψη στα οποία είναι τοποθετηµένος στη µεγαλύτερη 

επιφάνεια χλοοτάπητας. Επίσης στα παρτέρια είναι φυτεµένα διάφορα φυτά, όπως 

Φοίνικες, Νεραντζιές, Λεύκες και Ακακίες. Ακόµα σε ορισµένα σηµεία των 

παρτεριών υπάρχουν λωρίδες από ετήσια ποώδη φυτά, κυρίως Χρυσάνθεµα. Τα 

καθιστικά στο χώρο βρίσκονται περιµετρικά από ορισµένα παρτέρια, τα οποία είναι 

υπερυψωµένα. 
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Εικόνα 22: Το παλιό βαγόνι στη πλατεία Κανάρη 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 

 

 

 

Εικόνα 23: Κεντρικό σηµείο της πλατείας Κανάρη. Στο βάθος διακρίνεται η περιοχή στην οποία έγινε 

πολύ πρόσφατα ανάπλαση 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 
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Πάρκο έναντι Νοσοκοµείου Μεταξά 

Το Πάρκο όπως φαίνεται και από τον τίτλο βρίσκεται απέναντι από το 

Νοσοκοµείο Μεταξά και δίπλα στην Πλαζ Φρεαττύδα (Εικόνα 24). 

 

 

Εικόνα 24: Το πάρκο έναντι Ν. Μεταξά στη περιοχή µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπική επεξεργασία) 

 

Ο χώρος είχε διαµορφωθεί πριν από αρκετό διάστηµα αλλά λόγω της 

επικινδυνότητας περιφράχτηκε και δεν χρησιµοποιείται (Εικόνα 25). Αυτό έγινε 

επειδή στο νότιο κοµµάτι της περιοχής υπάρχει κίνδυνος υποχώρησης του εδάφους 

προς τη θάλασσα. Η διαµόρφωση που είχε γίνει περιλάµβανε την κατασκευή 

παρτεριών σε διάφορα σχήµατα και την τοποθέτηση τσιµεντένιων και ξύλινων 

καθιστικών (Εικόνα 26). 

Λόγω της επικινδυνότητας του χώρου, το φυτικό υλικό αλλά και τα υπόλοιπα 

υλικά στη περιοχή δεν συντηρούνται µε αποτέλεσµα να βρίσκονται σε άσχηµη 

κατάσταση.  
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Εικόνα 25: Η σηµερινή κατάσταση του πάρκου, το οποίο έχει περιφραχτεί 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 

 

 

 

Εικόνα 26: Η σηµερινή κατάσταση του πάρκου.  

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο) 
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3.2.7. Σηµαντικά κτήρια 

Πλούσια αρχιτεκτονική κληρονοµιά συναντά ο σηµερινός περιηγητής στη πόλη 

του Πειραιά, σε πολλά κτήρια αλλά και χώρους µε ιδιαίτερη ιστορική αξία. 

Το σύνολο των αρχιτεκτονικών µνηµείων δηλώνουν την σηµαντική στους 

αιώνες ιστορία της πόλης αλλά και το στίγµα των κοινωνιών που έδρασαν στους 

χώρους αυτούς. Στη συνέχεια αναφέρονται κάποια από τα σηµαντικότερα κτήρια του 

Πειραιά (Παναγός 1995):  

 

� Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά 

� Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος 

� Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά 

� Νοσοκοµείο Μεταξά 

� Γηροκοµείο Πειραιά 

� Χατζηκυριάκειο Ίδρυµα 

� Εµπορικός Σύλλογος Πειραιά 

� Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Πειραιά 

� Ναυτιλική Λέσχη Πειραιά 

� Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων 

� Ιωνίδειος Σχολή 

� Οργανισµός Λιµένος Πειραιά (Ο.Λ.Π.) 

 

3.2.8. Εξέχουσες προσωπικότητες 

Μερικές από τις πιο γνωστές προσωπικότητες από τους χώρους της πολιτικής, 

της δηµοσιογραφίας, του πολιτισµού, των τεχνών και του αθλητισµού που έχουν 

καταγωγή τη πόλη του Πειραιά είναι οι εξής (∆ήµος Πειραιά): 

 

� Πέτρος Οµηρίδης Σκυλίτσης (1784-1872), µέλος της Φιλικής Εταιρείας 

και δήµαρχος Πειραιά. 

� Ιωάννης Α. Μιαούλης (1850-1913), στρατιωτικός 

� Αλέξανδρος Πάλλης (1851-1935), λογοτέχνης και µεταφραστής 

� Θεόδωρος Βελλιανίτης (1863-1935), δηµοσιογράφος, φιλόλογος και 

πολιτικός 
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� Αιµίλιος Βεάκης (1884-1951), ηθοποιός 

� ∆ηµήτρης Πικιώνης (1887-1968), αρχιτέκτονας 

� Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989), ζωγράφος 

� Θανάσης Βέγγος (1926-2011), ηθοποιός και σκηνοθέτης 

� Ανδρέας Μουράτης (1926), ποδοσφαιριστής 

� ∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ (1934-2004), ηθοποιός 

� Μίµης Κουγιουµτζής (1936-2003), σκηνοθέτης 

� Ανδρέας Ανδριανόπουλος (1946), πολιτικός επιστήµονας και πολιτικός 

� Στέλιος Βαµβακάρης (1947), µουσκός, συνθέτης και τραγουδιστής 

� Γεώργιος Νταλάρας (1949), τραγουδιστής 

� Μαλβίνα Κάραλη (1952-2002), δηµοσιογράφος και συγγραφέας 

� Παντελής Θαλασσινός (1958), µουσικοσυνθέτης και τραγουδιστής 

� Παναγιώτης Φασούλας (1963), πρώην δήµαρχος Πειραιά, αθλητής 

καλαθοσφαίρισης 

 

3.2.9. Οδικό δίκτυο 

Το κύριο οδικό δίκτυο της περιοχής περιλαµβάνει (Εικόνα 27):  

• Τη Λεωφόρο Γεωργίου Α΄, η οποία συνδέει το κεντρικό λιµάνι του Πειραιά µε 

την παραλιακή ζώνη. 

• Τη  Λεωφόρο  Γ. Λαµπράκη,  η οποία είναι βασική αρτηρία του Πειραιά. 

• Την Οδό Θεµιστοκλέους ή Μουτσοπούλου, η  οποία  αποτελεί  την  κύρια  

οδική αρτηρία της παραλιακής ζώνης. 

Άλλες δευτερεύουσες οδοί που εξυπηρετούν την περιοχή είναι:  

o Οδός Μεραρχίας.  

o Οδός Ζάννη. 

o Οδός Φρεάττυδος. 

o Οδός Σαθούρη. 
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Εικόνα 27: Το οδικό δίκτυο της περιοχής µελέτης 

(Πηγή: earth.google.com) 

 

Στάθµευση 

 

Ο ∆ήµος Πειραιά έχει σοβαρό πρόβληµα στάθµευσης. Ειδικότερα στο κέντρο 

του ∆ήµου το πρόβληµα της ανεπάρκειας θέσεων στάθµευσης είναι ιδιαίτερα 

αυξηµένο, λόγω του γεγονότος ότι εκεί συγκεντρώνεται το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που λαµβάνουν χώρα στον ∆ήµο. Επιπλέον, δεν πρέπει να 

υποτιµάται η οξύτητα του προβλήµατος στην περιοχή του λιµανιού. Το πρόβληµα 

στάθµευσης που ταλανίζει τους κατοίκους του ∆ήµου οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 

ελεύθερων χώρων στην περιοχή. Γενικότερα το πρόβληµα αµβλύνεται από την 

παράνοµη στάθµευση σε συνδυασµό µε τη µειωµένη αστυνόµευση. Εποµένως, 

δηµιουργείται στη πόλη µεγάλο κυκλοφοριακό πρόβληµα, αφού η κίνηση των 

αυτοκινήτων και των λεωφορείων από τα παράνοµα σταθµευµένα αυτοκίνητα, τα 

οποία πολλές φορές σχηµατίζουν διπλές ουρές, µπλοκάρεται. Επίσης οι δρόµοι 

µικρού πλάτους επιτείνουν το πρόβληµα. Η εικόνα της περιοχής ειδικότερα τις ώρες 

αιχµής, το πρωί και το µεσηµέρι, είναι απογοητευτική. Πολλά αυτοκίνητα είναι 
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σταθµευµένα πάνω σε πεζοδρόµια, δυσκολεύοντας τη διέλευση των πεζών σε αυτά.   

Το πρόβληµα της στάθµευσης στον ∆ήµο Πειραιά υπήρχε από παλιά. Σύµφωνα  

µε το ΓΠΣ του 1986 την πενταετία 1981-1986 οι χώροι στάθµευσης αυξήθηκαν µόνο  

κατά 7%. Επίσης η παράνοµη στάθµευση, την περίοδο αυτή τις ώρες αιχµής  

ξεπερνούσε το 50%. (ΥΠΕΧΩ∆Ε, 1991). 

 

3.2.10. Προσβασιµότητα 

Οι δηµόσιες συγκοινωνίες του ∆ήµου Πειραιά χαρακτηρίζονται από ένα 

ακτινωτό δίκτυο. Αυτός ο χαρακτηρισµός οφείλεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα 

λεωφορεία έχουν αφετηρία το κέντρο του ∆ήµου ή το λιµάνι  και κατεύθυνση τις 

γειτονιές εντός του ή τους ∆ήµους του ∆υτικού Λεκανοπεδίου δηµιουργώντας 

σοβαρά προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης στο κέντρο αλλά και στο λιµάνι.  

Επίσης δεν υπάρχουν λεωφορεία τα οποία να συνδέουν τις γειτονιές µεταξύ 

τους αλλά όπως προαναφέρθηκε το κέντρο του  ∆ήµου είναι η αφετηρία των 

περισσότερων λεωφορείων (∆ήµος Πειραιά, 1986). 

 

3.3. Ανάλυση υφιστάµενης κατάστασης περιβάλλοντος 

3.3.1. Μορφολογία εδάφους 

Η περιοχή µελέτης βρίσκεται στο ανατολικό τµήµα του Φαληρικού Όρµου, σε 

µικρή απόσταση από την ακτογραµµή. Αναπτύσσεται σε ειδικό ανάγλυφο µε πολύ 

ήπιες µορφολογικές κλίσεις προς νότια και νοτιοδυτικά. Τα υψόµετρα εδάφους 

κυµαίνονται από 0 έως 3 m. 

Πρέπει να τονισθεί πως η περιοχή χαρακτηρίζεται από την έντονη ανθρώπινη 

επέµβαση, µε τη µορφή δόµησης και τεχνικών έργων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη 

µεταβολή του φυσικού ανάγλυφου και της µορφολογίας της. Η κατάσταση που 

επικρατεί στην περιοχή σήµερα λοιπόν είναι αποτέλεσµα ενός συνδυασµού φυσικού 

περιβάλλοντος και µιας σειράς ανθρώπινων διεργασιών. Το σηµερινό ανάγλυφο της 

περιοχής µελέτης διαµόρφωσαν το φυσικό υπόβαθρο, οι επιχωµατώσεις, οι 

διευθετήσεις των ακτών µε µικρές κλίσεις και οµαλό ανάγλυφο, οι διευθετήσεις των 

κοιτών και των εκβολών των ρεµάτων και η οικιστική δόµηση (Βερυκίου – 

Παπασπυριδάκου et al., 2004). 
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3.3.2. Σεισµικότητα  

Σύµφωνα µε το Χάρτη Ζωνών Επικινδυνότητας της Ελλάδος του Ελληνικού 

Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΦΕΚ 1154/12.08.2003), η υπό µελέτη περιοχή  

κατατάσσεται στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας Ι.  

Με βάση το σεισµικό συντελεστή (α) προκύπτει η τιµή της σεισµικής 

επιτάχυνσης του εδάφους (Α), A = (α) x (g), όπου (α): σεισµικός συντελεστής και (g): 

επιτάχυνση της βαρύτητας. Ο σεισµικός συντελεστής (α) για τη ζώνη αυτή ορίζεται 

ως 0,16. Εποµένως, η τιµή της σεισµικής επιτάχυνσης του εδάφους θα είναι Α = 0,16 

x (g), η οποία σύµφωνα µε σεισµολογικά δεδοµένα, έχει πιθανότητα υπέρβασης 10% 

στα επόµενα 50 έτη (Renzo Piano Building Workshop et al., 2009).  

3.3.3. Γενικά για το κλίµα της περιοχής 

Το κλίµα της περιοχής µελέτης είναι τυπικά µεσογειακό και χαρακτηρίζεται 

από ήπιους και βροχερούς χειµώνες, σχετικά θερµά και ξηρά καλοκαίρια και µεγάλη 

ηλιοφάνεια όλο σχεδόν το χρόνο. 

Από κλιµατολογικής πλευράς το έτος χωρίζεται σε δύο κυρίως εποχές: Την 

ψυχρή και βροχερή χειµερινή περίοδο που διαρκεί από τα µέσα του Οκτωβρίου και 

µέχρι το τέλος Μαρτίου και τη θερµή και άνοµβρη εποχή που διαρκεί από τον 

Απρίλιο έως τον Οκτώβριο.  Κατά την χειµερινή περίοδο οι ψυχρότεροι µήνες είναι ο 

Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Σε κάθε περίπτωση οι βροχές δεν διαρκούν πολλές 

ηµέρες ούτε παρατηρείται σηµαντική διαδοχή ηµερών µε πλήρη νεφοκάλυψη. Κατά 

την θερινή περίοδο ο καιρός είναι σταθερός, ο ουρανός σχεδόν αίθριος, οι 

βροχοπτώσεις είναι σηµαντικά περιορισµένες και εξαντλούνται µε την µορφή 

παροδικών ραγδαίων βροχών (όµβρων) ή καταιγίδων. Οι υψηλότερες θερµοκρασίες 

της θερινής περιόδου παρατηρούνται µετά το δεύτερο δεκαήµερο του Ιουλίου µέχρι 

και το πρώτο του Αυγούστου. Ο µηχανισµός της θαλάσσιας αύρας καθώς και οι 

βόρειοι άνεµοι (ετησίες – µελτέµια ) που φυσούν στο Αιγαίο µετριάζουν τον 

αντίκτυπο των υψηλών θερµοκρασιών.   

Η άνοιξη γενικά έχει µικρή διάρκεια, διότι ο µεν χειµώνας είναι όψιµος, το δε 

καλοκαίρι αρχίζει πρώιµα. Το φθινόπωρο είναι µακρύ και θερµό και πολλές φορές 

παρατείνεται µέχρι και το µέσον του ∆εκεµβρίου. Τα παραπάνω δεδοµένα 

επαληθεύονται από τα µετεωρολογικά δεδοµένα του Μετεωρολογικού Σταθµού της 

ΕΜΥ στο Ελληνικό (γεωγραφικό πλάτος 37
ο
 54΄ Β, γεωγραφικό µήκος 23

ο
 45΄Α, 

ύψος λεκάνης βαροµέτρου 15 µέτρα). Τα διαθέσιµα (επεξεργασµένα) κλιµατικά 
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δεδοµένα προέρχονται από µετρήσεις που ξεκινούν το 1955 µέχρι και το 2004 

(Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία). 

3.3.4. Θερµοκρασία και Υγρασία  

Όπως αναφέρθηκε οι θερµότεροι µήνες είναι ο Ιούλιος (µέση µέγιστη 32,05
ο
C) 

και ο Αύγουστος (µέση µέγιστη 32,01
ο
C) ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (µέση 

µέγιστη 13,56
ο
C). Η απολύτως µέγιστη θερµοκρασία είναι οι 42

ο
C και έχει 

παρατηρηθεί στις 7 Ιουλίου 1988, ενώ η απολύτως ελάχιστη είναι οι -3,8
ο
C που 

παρατηρήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2004 (Γράφηµα 3). 

 

Γράφηµα 3 : Μηνιαία Μεταβολή της Θερµοκρασίας στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 

Όσον αφορά την Σχετική Υγρασία ο υγρότερος µήνας είναι ο ∆εκέµβριος ενώ 

ξηρότεροι οι Ιούλιος – Αύγουστος (Γράφηµα 4). 

 

 

Γράφηµα 4: Μηνιαία Μεταβολή της Σχετικής Υγρασίας στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 
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3.3.5. Υετός  

Όπως εύκολα προκύπτει από το Γράφηµα 5, σε µέσες τιµές, ο ∆εκέµβριος κατά 

πρώτο λόγο και ο Νοέµβριος κατά δεύτερο αποτελούν µακράν τους µήνες µε τα 

µεγαλύτερα ποσά υετού. Όπως άλλωστε αναµενόταν τα µικρότερα ύψη 

καταγράφονται τους θερινούς µήνες, µε πρώτο τον Ιούνιο. Στο σηµείο αυτό αξίζει να 

αναφερθεί ότι το απολύτως µέγιστο µηνιαίο ύψος βροχής κατεγράφη τον Μάρτιο του 

1955 και είναι 230,6 χιλιοστά. 

 

 

Γράφηµα 5: Ύψος Υετού στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 

 

3.3.6. Νεφοκάλυψη και Φαινόµενα   

Στην µετεωρολογία η νεφοκάλυψη µετριέται µε το κλάσµα σε όγδοα του 

ουρανού που είναι καλυµµένο από νέφη. Από το Γράφηµα 6 είναι εµφανές ότι 

ελάχιστες είναι οι ηµέρες µε ολική νεφοκάλυψη (περίπτωση 6,5-8/8). Επίσης, ακόµα 

και στους πλέον χειµερινούς µήνες, παρατηρείται σεβαστός αριθµός ηµερών µε 

σχεδόν αίθριο ουρανό.  

 

 

Γράφηµα 6: Μέση Μηνιαία Νεφοκάλυψη (σε όγδοα) - Αριθµός ηµερών στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 
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Όσον αφορά τα φαινόµενα από Γράφηµα 7 είναι προφανές ότι πρόκειται κυρίως 

για βροχές. Σηµαντικό µέρος των φαινοµένων καταλαµβάνουν οι καταιγίδες οι οποίες 

παρουσιάζουν έξαρση κατά την θερινή περίοδο οπότε αυξάνονται και τα ποσοστά 

των χαλαζοπτώσεων. Ας σηµειωθεί ότι η ύπαρξη καταιγίδας δεν αποκλείει την 

συνύπαρξη βροχής, όµβρου ή χαλαζόπτωσης. 

 

Γράφηµα 7: Μέσος ανά µήνα αριθµός ηµερών µε φαινόµενα στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 

 

 

3.3.7. Άνεµοι   

Οι επικρατέστεροι άνεµοι στην περιοχή είναι οι Βόρειοι και οι 

Βορειοανατολικοί µε ποσοστό 19,159% και 15,357% αντίστοιχα. Η νηνεµία 

εµφανίζεται ετησίως µε ποσοστό 18,283%.   

Η µεγαλύτερη συχνότητα βορείων – βορειοανατολικών ανέµων παρουσιάζεται 

τον Αύγουστο (ετησίες) χωρίς να υπολείπονται σηµαντικά και οι άλλοι µήνες, µε 

εξαίρεση τους Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Οι περιπτώσεις άπνοιας καλύπτουν κατά 

µέσο όρο το 18% των περιπτώσεων. Τέλος αξίζει να σηµειωθεί η αυξηµένη 

συχνότητα των νοτίων διευθύνσεων ανέµους της θερινής περιόδου καθόσον σε 

αυτούς συνυπολογίζεται και το φαινόµενο της θαλάσσιας αύρας.  

Από πλευράς εντάσεως, επικρατέστερες τιµές ανέµων είναι αυτές των 2 

Beaufort (ποσοστό 26,531%) µε ακόλουθες εντάσεις τα 3 (ποσοστό 26,026%) και τα 

4 Beaufort (ποσοστό 17,810%). Tα 5 Β εµφανίζουν µία συχνότητα λίγο πάνω από το 

5% και αξιοσηµείωτο είναι ότι υψηλότερες εντάσεις ανέµου παρουσιάζουν χαµηλή 

συχνότητα (Γράφηµα 8,9). 
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Γράφηµα 8: Ροδόγραµµα των ετήσιων συχνοτήτων διεύθυνσης και έντασης (σε Beaufort) του ανέµου 

στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 

 

 

Γράφηµα 9: Μηνιαίες % Συχνότητες των ∆ιευθύνσεων του Ανέµου στον ∆ήµο Πειραιά 

(Πηγή: ΕΜΥ) 

 

3.3.8. Χλωρίδα περιοχής 

Χερσαία 

Η  ευρύτερη  περιοχή  του  υπό  µελέτη  έργου  είναι  καθαρά  αστική  περιοχή.  

Η  χλωρίδα της  περιοχής  έχει  υποστεί  σηµαντική  υποβάθµιση  από  την  έντονη  

οικοδοµική δραστηριότητα,  τις  διανοίξεις  δρόµων  και  τις  επιπτώσεις  της  

ρύπανσης.  Οι  εκτάσεις που  απέµειναν  µε  φυσική  βλάστηση  φιλοξενούν  κυρίως  

τα αυτοφυή είδη της Αττικής χλωρίδας όπως και κάποια άλλα, τα οποία 
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προσαρµόστηκαν.  

Το φυτικό υλικό αποτελεί είτε τµήµα της υπάρχουσας βλάστησης, είτε τµήµα 

των διαµορφώσεων στις περιοχές πρασίνου που έχουν διαµορφωθεί (Renzo Piano 

Building Workshop et al., 2009).  

Τα πλέον συχνά είδη δέντρων που παρουσιάζονται στην 

ευρύτερη περιοχή είναι: Σφενδάµι, Ακακία Κων/πόλεως, Κερκίδα, Νεραντζιά, 

Κυπαρίσσι, Χαµαίροπας, Ευκάλυπτος, Συκιά, Ελιά, Φοίνικας, Κουκουναριά, 

Πλάτανος, Λεύκα, Ροβίνια, Ουασινγκτόνια και παρουσιάζονται στον Πίνακα 6: 

 

 

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 Αcer negundo Σφένδαµος 

2 Albizia julibrissim Ακακία Κων/πόλεως 

3 Cercis siliquastrum Κουτσουπιά 

4 Citris aurantium Νεραντζιά 

5 Cupressus sempervierens Κυπαρίσσι 

6 Chamaerops humilis Χαµαίροπας 

7 Eucalyptus globulus Ευκάλυπτος 

8 Ficus carica Συκιά 

9 Olea europea Ελιά 

10 Phoenix dactylifera Φοίνικας 

11 Pinus pinea Κουκουναριά 

12 Platanus orientalis Πλάτανος 

13 Populus alba Λεύκα 

14 Robinia pseudoacacia Ροβίνια 

15 Washingtonia filifera Ουασινγκτόνια 

Πίνακας 6: Υφιστάµενη υψηλή φύτευση 

(Πηγή: Προσωπική καταγραφή) 
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Η χαµηλότερη βλάστηση αποτελείται κυρίως από Λαντάνες, Πικροδάφνες, 

Λιγούστρα, Αγγελικές, Πουρνάρια αλλά και πολύ αραιή φρυγανώδη βλάστηση. 

 

Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 Lantana camara Λαντάνα 

2 Ligustrum sp. Λιγούστρο 

3 Nerium oleander Πικροδάφνη 

4 Pittosporum tobira Αγγελική 

5 Quercus cocifera Πουρνάρι 

Πίνακας 7: Υφιστάµενη χαµηλή φύτευση 

(Πηγή: Προσωπική καταγραφή) 

Θαλάσσια 

Σχετικά µε τη θαλάσσια βλάστηση, ο Σαρωνικός γενικά φιλοξενεί ένα πλήθος 

φυτικών οργανισµών. Αυτό αποδεικνύει µία πρόσφατη µελέτη της Εταιρίας 

Υποβρυχίων Ερευνών στην οποία βασίζονται και τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

εδώ. Πριν την παρουσίαση των στοιχείων αυτών όµως, πρέπει να ληφθούν υπόψη ότι 

η µελέτη της Εταιρίας Υποβρυχίων Ερευνών επικεντρώθηκε στην περιοχή από τη 

Γλυφάδα µέχρι το Σούνιο, µία περιοχή που δεν επιβαρύνεται από ανθρώπινες 

παρεµβάσεις και δραστηριότητες τόσο έντονα όσο η περιοχή µελέτης. Αυτό ίσως έχει 

σαν αποτέλεσµα, η τελευταία να φιλοξενεί µικρότερη ποικιλία φυτικών ειδών, από 

αυτή που παρουσιάζεται στα αποτελέσµατα της µελέτης. 

Με αυτά τα δεδοµένα λοιπόν τα πιο αντιπροσωπευτικά θαλάσσια φυτικά είδη 

που αναµένεται να περιλαµβάνει η περιοχή µελέτης είναι τα φύκη και οι ποσειδώνιες.   

Τα φύκη αναπτύσσονται πάνω σε βράχους. Είναι φυτά µε απλή οργάνωση, που 

το σώµα τους δεν έχει πραγµατικές ρίζες, βλαστούς ή φύλλα όπως συµβαίνει στα 

ανώτερα φυτά της ξηράς. Αγκιστρώνονται στα βράχια και χρησιµοποιώντας το 

ηλιακό φως που φτάνει µέχρι αυτά, µε την φωτοσύνθεση δηµιουργούν από τα 

διάφορα ανόργανα συστατικά που είναι στο νερό, οργανική ύλη που είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξή τους και συγχρόνως ελευθερώνουν οξυγόνο που διαλύεται στο 

νερό.  

Οι ποσειδώνιες αναπτύσσονται στην απλωσιά της άµµου, σε µικρά και µεγάλα 

λιβάδια. Οι ποσειδώνιες δεν είναι φύκη, αλλά ανώτερα φυτά όπως αυτά της ξηράς 
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που έχουν προσαρµοστεί στο θαλάσσιο περιβάλλον. Βγάζουν άνθη και καρπούς και 

οι ρίζες τους στερεώνονται στην άµµο. Είναι φυτά που συµβάλλουν πολύ στην 

οξυγόνωση του νερού, µε τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης, και στη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, ενώ αποτελούν και σηµαντικό δείκτη της ρύπανσης των 

οικοσυστηµάτων της ακτής λόγω της ευαισθησίας τους στους διαφόρους ρύπους  

(Εταιρία Υποβρυχίων Ερευνών). 

 

3.3.9. Πανίδα περιοχής 

Πανίδα της ξηράς 

Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής, σήµερα κρίνεται ως σηµαντική όχι τόσο 

ως προς την ποικιλότητα και την αφθονία της, όσο ως προς την παρουσία της αυτή 

καθεαυτή, µε τη µορφή αποµονωµένων πληθυσµών µέσα σε ευρύτερες περιοχές όπου 

οι συνθήκες που έχει επιβάλλει η ανθρώπινη δραστηριότητα (κυρίως η αστική χρήση 

της γης) δεν επιτρέπουν την ύπαρξη οµοιόµορφα εξαπλωµένων πληθυσµών.  

Τα  είδη  πουλιών  και  θηλαστικών που  απαντώνται  σε  αστικούς  χώρους , 

όπως αυτός της περιοχής µελέτης είναι  προσαρµοσµένα  στο  αστικό  

περιβάλλον και  αναζητούν  καταφύγιο  και  τροφή  στους  διαµορφωµένους  χώρους  

πράσινου  και τους  κήπους  των  κτηρίων.  Πρόκειται  για  είδη  που  µετακινούνται  

εύκολα,  αντέχουν στην  ανθρώπινη  παρουσία  και  την  όχληση  και  δεν  έχουν  

εξειδικευµένες  απαιτήσεις σε βιοτόπους.  Στην άµεση περιοχή του έργου δεν έχουν 

καταγραφεί σπάνια ή προστατευόµενα είδη. 

Τα πουλιά έχουν ως ένα βαθµό τη δυνατότητα να µην επηρεάζονται πολύ από 

τις επιπτώσεις της αστικοποίησης καθώς µπορούν να µετακινούνται εύκολα, 

πετώντας από την µία περιοχή στην άλλη. Τα παµφάγα ήµερα περιστέρια και ο 

σπουργίτης, που µέσα στις πόλεις τρέφονται σχεδόν αποκλειστικά µε ψίχουλα, είναι 

τα κυρίαρχα είδη της περιοχής. Άλλα είδη που έχουν προσαρµοσθεί στη ζωή της 

πόλης και απαντώνται σε περιοχές µε βλάστηση της περιοχής είναι ο κότσυφας και οι 

σπίζες (σπίνοι κλπ). Τα θηλαστικά της περιοχής αφορούν κυρίως τα σκυλιά και τις 

γάτες, που είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένα στις ελληνικές πόλεις (Renzo Piano Building 

Workshop et al., 2009).  
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Πανίδα της θάλασσας 

Η ενότητα αυτή βασίζεται στην ίδια έρευνα της Εταιρίας Υποβρυχίων Ερευνών 

µε αυτή της αντίστοιχης παραγράφου για τη χλωρίδα. Πρέπει λοιπόν και εδώ να 

ληφθούν υπόψη οι ίδιες παραδοχές που αναφέρθηκαν σε εκείνη.  

Τα κυριότερα είδη πανίδας που ζουν στον κόλπο του Σαρωνικού και 

ενδεχοµένως στη θαλάσσια ζώνη της περιοχής µελέτης είναι οι αστερίες, τα χταπόδια, 

οι σουπιές και κάποιοι άλλοι ζωντανοί οργανισµοί του βυθού όπως οι ανεµώνες, τα 

κρινοειδή, οι σπειρογράφοι, οι πρωτούλες, η δίσπειρα, ο κυρίανθος και το ασκίδιο.   

Πέρα όµως από αυτούς τους οργανισµούς, στο βυθό του Σαρωνικού ζει µια 

άλλη κατηγορία ζώων που παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Είναι τα ψάρια. 

Υπάρχουν 450 είδη ψαριών στον Ελληνικό βυθό από τα οποία ορισµένα είναι 

µεταναστευτικά. Ο αριθµός των ειδών που ζουν στον Σαρωνικό δεν έχει 

προσδιορισθεί ακόµα (Εταιρία Υποβρυχίων Ερευνών). 

 

3.4. Αξιολόγηση περιοχής µελέτης 

Σύµφωνα µε την προσωπική άποψη του συγγραφέα, στον Πίνακα 8 

παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της περιοχής µελέτης, τα 

οποία έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση του σχεδιασµού για την ανάπλαση 

της περιοχής (Εικόνα 28). 

 

Πλεονεκτήµατα Μειονεκτήµατα 

 

Ύπαρξη µεγάλων και πολλών ανοιχτών 

χώρων 

 

Πυκνή δόµηση πόλης 

 

Αρκετά ανοιχτή πεζοδρόµηση (10 – 20  m) 

Αδυναµία εγκατάστασης διπλής φύτευσης 

αλλά και υγρού στοιχείου γύρω από τη 

Μαρίνα Ζέας (στο ύψος του δρόµου), λόγω 

απουσίας κατάλληλου υποστρώµατος 
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Υπάρχουσα δενδροφύτευση µε Λεύκες και 

Νεραντζιές σχεδόν σε όλο το µήκος της 

παράκτιας ζώνης 

 

Περιορισµένη σκίαση σε όλο το µήκος του 

παράκτιου µετώπου 

 

Ύπαρξη φωτισµού και κάδων 

απορριµµάτων 

Εγκατάλειψη  του πάρκου απέναντι από  το 

Νοσοκοµείο Μεταξά, λόγω κινδύνου 

υποχώρησης του εδάφους προς τη 

θάλασσα. Το πάρκο περιφράχτηκε και 

απαγορεύεται η πρόσβαση 

 

Αισθητική διαµόρφωση του Ναυτικού 

Μουσείου και της Μαρίνας Ζέας 

 

Μη συντήρηση των δύο Πλαζ (Φρεαττύδας 

και Βοτσαλάκια) 

 

Προσπάθεια ανάπλασης Πλατείας Κανάρη 

(υπάρχουσα φύτευση) 

 

Ύπαρξη αυθαίρετων οικηµάτων, τα οποία 

καλύπτουν σηµαντικό χώρο στη περιοχή 

 

Προσπάθεια ανάπλασης Πλατείας 

Αλεξάνδρας (υπάρχουσα φύτευση) 

 

Αδυναµία πεζοδρόµησης ορισµένων 

δρόµων λόγω µη ύπαρξης εναλλακτικής 

ρύθµισης της κυκλοφορίας των οχηµάτων 

Πίνακας 8: Τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της περιοχής µελέτης 

(Πηγή: Προσωπική επίσκεψη στο χώρο) 

 

 



 84

 

    Εικόνα 28: Η υφιστάµενη περιοχή µελέτης  

(Πηγή: earth.google.com, Προσωπικό αρχείο) 

 



 85

4. ΠΡΟΤΑΣΗ 

4.1. Συµπεράσµατα 

Η αστυφιλία, η άναρχη επέκταση των πόλεων, η πυκνή δόµηση, η γενικευµένη 

χρήση του αυτοκινήτου και το συνακόλουθο κυκλοφοριακό πρόβληµα, ο 

συνωστισµός στις πόλεις, δηµιούργησαν τα γνωστά προβλήµατα της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης, του θορύβου, της αισθητικής υποβάθµισης, της θερµοσυσσώρευσης, των 

πληµµύρων στον αστικό χώρο. Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στην πόλη και η 

αποκοπή του αστικού πληθυσµού από το φυσικό περιβάλλον αντανακλά στην υγεία 

και στον ψυχισµό του ανθρώπου της πόλης. ∆ηµιουργεί ένα έλλειµµα ψυχής, µία 

παθολογική κατάσταση και µία τάση φυγής προς το ύπαιθρο, σε βουνά και ακτές, στα 

χωριά και τα εξοχικά σπίτια, όπου επιζητάει την αναψυχή. Ωστόσο, υπάρχουν 

δυνατότητες βελτιώσεων του αστικού πρασίνου στο µέγεθος και την ποιότητά του, 

καθώς και δυνατότητες βελτιώσεων στη λειτουργία τους. 

Η παράκτια ζώνη της νοτιοδυτικής Αττικής αποτελεί χώρο µοναδικό, όπου 

συνυπάρχουν φυσικό περιβάλλον υψηλής οικολογικής ποιότητας, τοπίο σπάνιου 

κάλλους, καθώς και ποικίλες πολεοδοµικές λειτουργίες. Ο ρόλος ολόκληρου του 

παράκτιου µετώπου του Σαρωνικού ως η φυσική διέξοδος της πόλης της Αθήνας 

προς τη θάλασσα, καταδεικνύει τη σηµασία του για το λεκανοπέδιο της Αττικής.  

∆εδοµένης της αξίας του πολύτιµου αυτού κοµµατιού του νοµού Αττικής, 

έχουν αναπτυχθεί σ’ αυτό ισχυρές πιέσεις από τη δεκαετία του 1950 µέχρι σήµερα, µε 

κυριότερες την οικιστική ανάπτυξη και την ανάπτυξη του τουρισµού και της 

αναψυχής. Ωστόσο, η έλλειψη σχεδιασµού στον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής, που 

σε µεγάλο βαθµό εξακολουθεί να υπάρχει µέχρι σήµερα, δηµιούργησε πολλών ειδών 

προβλήµατα, όπως αυθαιρεσίες, µη ισορροπηµένη οικιστική εξάπλωση και 

ανεξέλεγκτη τουριστική εκµετάλλευση.  

Παρά τα προβλήµατα που συναντώνται εξακολουθούν να υπάρχουν 

προϋποθέσεις για βελτίωση της, µε γνώµονα το σεβασµό προς το ιδιαίτερο φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής και λαµβάνοντας υπόψη τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά της. 
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4.2. Πρόταση 

Σκοπός του σχεδιασµού είναι η αναβάθµιση της περιοχής µελέτης. Η κεντρική 

ιδέα για το σχεδιασµό του χώρου είναι βασισµένη στην ιστορία της πόλης του 

Πειραιά καθώς και στο στοιχείο του νερού, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της πόλης. Ο Πειραιάς βρίσκεται σε παράκτια περιοχή και αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα η ανάπτυξή του να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη λιµανιού. 

Επίσης λόγω της θάλασσας, µια από τις βασικότερες ασχολίες των κατοίκων της 

περιοχής ήταν η αλιεία. Ο συνδυασµός όλων των παραπάνω πληροφοριών είχε ως 

αποτέλεσµα το στοιχείο του νερού αλλά και η αλιεία να αποτελούν τη βάση του 

σχεδιασµού.  

Η περιοχή µελέτης αποτελείται από 7 βασικούς ανοιχτούς χώρους (Πλαζ 

Φρεαττύδας, Πλαζ Βοτσαλάκια, Πάρκο έναντι Νοσοκοµείου Μεταξά, Πλατεία 

Κανάρη, Πλατεία Αλεξάνδρας, Ναυτικό Μουσείο και Μαρίνα Ζέας) από τους 

οποίους οι 2 δεν συµπεριλήφθηκαν στην µελέτη. Αυτό επειδή οι δύο χώροι (Μαρίνα 

Ζέας και Ναυτικό Μουσείο) ανήκουν στον Ε.Ο.Τ και έχουν ήδη διαµορφωθεί. Στο 

σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο σχεδιασµός αφορά και την παραλιακή 

ζώνη που περιβάλλει τη Μαρίνα Ζέας, στο επίπεδο του δρόµου. 

Αρχικός στόχος είναι η ενοποίηση του παραλιακού µετώπου µε την υπόλοιπη 

πόλη του Πειραιά, αλλά και η ενοποίηση των ανοιχτών χώρων στο παραλιακό 

µέτωπο. Αυτό θα επιτευχθεί µε την τοποθέτηση υψηλής φύτευσης σε όλο το µήκος 

της παραλιακής ζώνης, καθώς και στους άξονες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης. 

Αυτό θα γίνει µόνο σε σηµεία που χρειάζεται, καθώς στη περιοχή υπάρχει ήδη υψηλή 

βλάστηση. Η φύτευση θα αποτελείται κυρίως από Λεύκες, Κουκουναριές και 

Νεραντζιές. Επίσης σε όλη τη περιοχή µελέτης θα τοποθετηθούν καθιστικά. 

φωτισµός και κάδοι απορριµµάτων  

Στις πέντε περιοχές προτείνεται να γίνει ανάπλαση και όχι µερική 

αποκατάσταση του χώρου, όπως προτείνεται στο παραλιακό µέτωπο γύρω από τη 

Μαρίνα Ζέας. Ο προτεινόµενος σχεδιασµός των χώρων θα είναι σχετικά απλός. Η 

φύτευση είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε να υπάρχει αντίθεση φωτός – σκιάς, να 

προστατεύει τις περιοχές από ανέµους αλλά και να αναβαθµίζει αισθητικά τους 

χώρους. 
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Ο χλοοτάπητας που θα χρησιµοποιηθεί σε όλες τις περιοχές είναι µίγµα από 

Λόλιο, Φεστούκα και Πόα σε αναλογία 20-70-10. Το µίγµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί 

επειδή αντέχει στα υδροσταγονίδια της θάλασσα,  τη σκιάση, την έκθεση στον ήλιο 

και το πάτηµα. 

Ο κυβόλιθος προτείνεται ως το κύριο σκληρό υλικό στις 5 περιοχές, καθώς 

είναι αισθητικά εντυπωσιακός αλλά επιτρέπει και την δίοδο του νερού της βροχής 

στο έδαφος, µε αποτέλεσµα να υπάρχει δυνατότητα µείωσης των αρδεύσεων. 

 

1. Πάρκο έναντι Νοσοκοµείου Μεταξά 

Η µελέτη για την ανάπλαση του πάρκου, το οποίο βρίσκεται απέναντι από το 

Νοσοκοµείο Μεταξά και πλησίον της Πλαζ Φρεαττύδας έγινε σε δύο 

΄΄κατευθύνσεις΄΄ λόγω της επικινδυνότητας από κατολισθήσεις. 

Στη πρώτη ΄΄κατεύθυνση΄΄, ο σχεδιασµός του χώρου επιβάλλει τη κατασκευή 

τοιχίων αντιστήριξης στο χώρο, έτσι ώστε να είναι ασφαλής για τους πολίτες και 

επιπλέον να µπορεί να δεχτεί βαριές κατασκευές όπως για παράδειγµα σιντριβάνια. 

Σε αυτή τη περίπτωση θα τοποθετηθεί στη µεγαλύτερη επιφάνεια του χώρου 

κυβόλιθος. Επίσης όπως αναφέρθηκε και πριν ο σχεδιασµός έχει επιρροές από την 

ιστορία της περιοχής. Για αυτό το λόγο θα κατασκευαστεί στο κέντρο του πάρκου ο 

σκελετός ενός ψαριού µε τη βοήθεια χλοοτάπητα και υγρού στοιχείου. Επίσης κατά 

µήκος του πάρκου θα υπάρχει ένα χαµηλό κανάλι (βάθους 50 cm), το οποίο θα 

περιλαµβάνει µικρούς πίδακες σε όλο το µήκος του. Το κανάλι θα ξεκινά από το 

΄΄κεφάλι΄΄ του ψαριού στο οποίο θα βρίσκεται ένα µεγάλο σιντριβάνι και θα 

καταλήγει στην ΄΄ουρά΄΄ του ψαριού, στην οποία θα βρίσκεται επίσης ένα µεγάλο 

σιντριβάνι (Εικόνα 29-30-31). 

Το φυτικό υλικό που προτείνεται να χρησιµοποιηθεί στο χώρο είναι της ήδη 

υπάρχουσας τοπικής. Όσον αφορά τη δενδρώδη βλάστηση προτείνονται 

Κουκουναριές, Φοίνικες και Πλατάνια. Οι Κουκουναριές θα τοποθετηθούν βόρεια 

του χώρου έτσι ώστε να προστατεύουν το χώρο από τον άνεµο αλλά και λόγω του 

υψηλού κορµού να µην κρύβουν τη θέα προς τη θάλασσα.  Επίσης Κουκουναριές θα 

τοποθετηθούν και στη νότια πλευρά, έτσι ώστε να οριοθετούν το πάρκο από τη γύρω 

περιοχή αλλά και πάλι να µην κρύβουν το χώρο. Οι Φοίνικες θα φυτευτούν δίπλα στο 

µεγάλο χλοοτάπητα (κεφάλι ψαριού), έτσι ώστε να τον αναδεικνύουν. Επίσης για το 

ίδιο λόγο προτείνονται Πλατάνια στην απέναντι πλευρά του χώρου. Για τη 
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χαµηλότερη φύτευση προτιµήθηκαν Αγγελικές, λόγω της αντοχής τους στις 

παραθαλάσσιες περιοχές ενώ ο χλοοτάπητας είναι µίγµα από Λόλιο, Φεστούκα και 

Πόα σε αναλογία 20-70-10 (Σχέδιο Α1). 

. 

 

Εικόνα 29: Προοπτική απεικόνιση του προτεινόµενου ΄΄ψαροκόκκαλου΄΄  

 

 

Εικόνα 30: Προοπτική απεικόνιση του προτεινόµενου ΄΄ψαροκόκκαλου΄΄  
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Εικόνα 31: Προοπτική απεικόνιση του  προτεινόµενου ΄΄ψαροκόκκαλου΄΄  

 

Στο χώρο προτείνεται η τοποθέτηση διάσπαρτων περιστρεφόµενων 

καθιστικών (Εικόνα 32) σε σηµεία που υπάρχει τοπικό ενδιαφέρον, θέσεις θέας αλλά 

και πράσινο. 

 

 

Εικόνα 32: Προτεινόµενα καθιστικά 

(Πηγή: http://content.lib.washington.edu/cdm4/) 

 

Ο χώρος θα περιφραχτεί µε ξύλινο φράχτη έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια, 

αλλά και να αποτραπεί η είσοδος σε ανεπιθύµητους επισκέπτες, όπως σκύλους ή 

άλλα οικόσιτα ζώα. 
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Όσον αφορά την δεύτερη ΄΄κατεύθυνση΄΄, δηλαδή στην περίπτωση που στον 

χώρο δεν τοποθετηθούν τοιχία αντιστήριξης, η ανάπλαση θα αφορά µόνο την 

αισθητική αναβάθµιση του πάρκου και θα εξακολουθήσει να παραµένει κλειστό για 

το κοινό. Η διαφορά µε τη πρώτη ΄΄κατεύθυνση΄΄ είναι ότι θα αφαιρεθεί το σκληρό 

υλικό (κυβόλιθος) και το υδάτινο στοιχείο. Η υπόλοιπη διαµόρφωση θα είναι ίδια.  

 

2. Πλαζ Φρεαττύδας 

Η ανάπλαση σε αυτή τη Πλαζ έχει ως σκοπό τη βελτίωση της περιοχής έτσι 

ώστε να γίνει προσιτή στο κοινό. Η σηµερινή κατάσταση όπως αναφέρθηκε και πριν 

έχει ως αποτέλεσµα τη µικρή επισκεψιµότητα από τους κατοίκους της περιοχής ή 

άλλων περιοχών. 

Αρχικά ο σχεδιασµός επιβάλλει την αποµάκρυνση των 3 αυθαίρετων 

οικηµάτων που βρίσκονται στην περιοχή. Στη συνέχεια προτείνεται η τοποθέτηση 

ξύλινου deck σε όλο το µήκος της παραλίας, µεταξύ της γραµµής παραλίας και της 

γραµµής αιγιαλού, το οποίο θα ξεκινά και θα καταλήγει σε ξύλινες εξέδρες. Οι 

εξέδρες τοποθετήθηκαν έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα ψαρέµατος. Επίσης 

θα δηµιουργηθεί ένας µικρός χώρος πρασίνου µε σκίαση από Πλατάνια και ένα µικρό 

παρκινγκ. Στη ανατολική πλευρά της παραλίας θα φυτευτούν Αλµυρίκια για να 

προσφέρουν σκιά στους λουόµενους το καλοκαίρι. Ακόµα, θα δηµιουργηθούν 

κοινόχρηστες τουαλέτες/λουτρά. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο µπάσκετ και 

τένις) θα παραµείνουν στη θέση τους, καθώς αποτελούν πόλο έλξης των κατοίκων 

της περιοχής. Τέλος στη λωρίδα που βρίσκεται δίπλα στις αθλητικές εγκαταστάσεις 

προτείνεται η τοποθέτηση χλοοτάπητα ο οποίος θα είναι µίγµα από Λόλιο, Φεστούκα 

και Πόα σε αναλογία 20-70-10. Το ίδιο µίγµα χλοοτάπητα θα τοποθετηθεί και στο 

µικρό χώρο πρασίνου αλλά και στο πρανές, το οποίο ξεκινάει από το ύψος του 

πεζοδροµίου. Στη λωρίδα επίσης προτείνεται η κατασκευή µικρών δεξαµενών σε 

σχήµα σταγόνας (Εικόνα 33-34) έτσι ώστε να µπορούν να αξιοποιηθούν για παιχνίδι 

από τα παιδιά. ∆ίπλα στις δεξαµενές θα φυτευτούν Φοίνικες έτσι ώστε να 

προσφέρουν σκιά, αλλά και να αναδεικνύουν το σηµείο µε τις µικρές δεξαµενές 

(Σχέδιο Α2). 
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Εικόνα 33: Προοπτική απεικόνιση της περιοχής µε τις προτεινόµενες δεξαµενές 

 

 

 

Εικόνα 34: Προοπτική απεικόνιση της περιοχής µε τις προτεινόµενες δεξαµενές 

 

3. Πλαζ Βοτσαλάκια 

Η βασική ιδέα του σχεδιασµού είναι να δηµιουργηθεί ένας χώρος 

δραστηριοτήτων και χαλάρωσης, αλλά και να αναδειχτεί ο αρχαιολογικός χώρος που 

βρίσκεται στη περιοχή. 
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Αρχικός στόχος του σχεδιασµού είναι να αποµακρυνθούν και σε αυτή τη 

περίπτωση τα αυθαίρετα οικήµατα, τα οποία περιορίζουν αισθητά ορισµένες 

περιοχές. Επιπρόσθετα θα δηµιουργηθούν 3 παρκινγκ σε διαφορετικά σηµεία της 

περιοχής. Στη συνέχεια προτείνεται ένα ξύλινο deck σε όλο το µήκος της παραλίας, 

στο σηµείο µεταξύ της γραµµής παραλίας και της γραµµής αιγιαλού. Το deck θα 

ξεκινάει από το δυτικό παρκινγκ και θα καταλήγει ανατολικά στη περιοχή που 

βρίσκεται απέναντι η νησίδα Σταλίδα. Σε ορισµένα σηµεία του deck θα 

δηµιουργηθούν µικρά υψώµατα (Εικόνα 35), ενώ δίπλα σε αυτά προτείνονται 

τσιµεντένια καθιστικά, τα οποία θα παραπέµπουν στο σχήµα της σταγόνας (Εικόνα 

36). Στη συνέχεια, στη βόρεια πλευρά θα δηµιουργηθεί ένας µεγάλος ανοιχτός χώρος 

µε χλοοτάπητα και διαδροµές από κυβόλιθο. Τα δέντρα που προτείνονται είναι 

κυρίως Κουκουναριές και Πλατάνια. Επίσης προτείνεται και µια Αρωκάρια δίπλα στο 

κολυµβητήριο σαν σηµείο ενδιαφέροντος και εντυπωσιασµού. Από χαµηλότερη 

φύτευση προτιµήθηκαν η Αγγελική και το Πυξάρι καθώς αντέχουν τα 

υδροσταγονίδια της θάλασσας. Ο χλοοτάπητας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι µίγµα 

από Λόλιο, Φεστούκα και Πόα σε αναλογία 20-70-10. 

 

 

Εικόνα 35: Προοπτική απεικόνιση των προτεινόµενων υψωµάτων στο ξύλινο deck 
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Εικόνα 36: Προτεινόµενα καθιστικά 

(Πηγή: wordlesstech.com/category/science-tech/architecture) 

 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα παραµείνουν στη θέση τους και επιπλέον θα 

προστεθεί ακόµα ένα γήπεδο τένις. Επίσης, δυτικά της παραλίας αλλά και στη µια 

πλευρά της νησίδας προτείνεται µια µεγάλη εξέδρα έτσι ώστε να υπάρχει η 

δυνατότητα ψαρέµατος. Επιπρόσθετα λόγω της κοντινής απόστασης θα ενωθεί η 

νησίδα µε τη παραλία µε µια ξύλινη γέφυρα, η επιφάνεια της οποίας θα βρίσκεται 

περίπου στο ίδιο ύψος µε την επιφάνεια της θάλασσας. 

Στη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου δεν προτείνονται µεγάλες παρεµβάσεις 

καθώς δεν πρέπει να αλλοιωθεί η εικόνα του χώρου. Για αυτό το λόγο οι µοναδικές 

ενέργειες που θα γίνουν έτσι ώστε να αναδειχτεί ο χώρος είναι να τοποθετηθεί 

κατάλληλος φωτισµός  αλλά και πινακίδες, στις οποίες θα δίδεται η ονοµασία και η 

ιστορία του χώρου. 

Τέλος στη νότια πλευρά του κολυµβητηρίου θα κατασκευαστεί ένα 

αναψυκτήριο ενώ σε ορισµένες περιοχές της παραλίας θα τοποθετηθούν παιδικά 

παιχνίδια τα οποία θα είναι εµπνευσµένα από την ιστορία του Πειραιά (Εικόνα 37-38-

39) και µε τα οποία θα µπορούν να ασχολούνται τα άτοµα της µικρότερης ηλικίας 

(Σχέδιο Α3). 
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Εικόνα 37: Προτεινόµενη ξύλινη βάρκα για µικρά παιδιά 

(Πηγή: wordlesstech.com/category/science-tech/architecture) 

 

 

 

Εικόνα 38: Προτεινόµενο παιχνίδι αναρρίχησης 

(Πηγή: wordlesstech.com/category/science-tech/architecture) 
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Εικόνα 39: Προτεινόµενο παιχνίδι αναρρίχησης 

(Πηγή: wordlesstech.com/category/science-tech/architecture) 

 

4. Πλατεία Κανάρη 

Στη πλατεία Κανάρη έγινε πρόσφατα µια προσπάθεια ανάπλασης του χώρου . 

Θεωρείται όµως ότι το αποτέλεσµα δεν ανανέωσε ιδιαίτερα το χώρο. 

Αρχικός στόχος είναι η πλατεία να γίνει αρκετά προσιτή προς του πολίτες και 

έτσι να την επισκέπτονται συχνότερα. Αυτό θα γίνει µε µια σειρά από ενέργειες, οι 

οποίες θα ολοκληρώσουν το σχεδιασµό της πλατείας. 

Η κεντρική ιδέα για τη δηµιουργία της πλατείας οφείλεται στο ξύλινο βαγόνι 

που βρίσκεται ήδη εκεί. Με άλλα λόγια, ο σχεδιασµός έγινε µε τέτοιο τρόπο ώστε να 

παραπέµπει σε γραµµές τρένου (Εικόνα 40-41). 

Αρχικά θα τοποθετηθεί κυβόλιθος σε όλη την επιφάνεια της πλατείας για τους 

ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν και προηγουµένως µε το πάρκο. Στη συνέχεια θα 

τοποθετηθεί το υγρό στοιχείο µε τη βοήθεια 2 παράλληλων καναλιών, τα οποία θα 

βρίσκονται στο κέντρο περίπου του χώρου. Επιπλέον θα δηµιουργηθούν παράλληλες 

λωρίδες χλοοτάπητα, πλάτους 50 cm και διαφορετικού µήκους. Ο χλοοτάπητας που 

θα χρησιµοποιηθεί θα είναι µίγµα από Λόλιο, Φεστούκα και Πόα σε αναλογία 20-70-

10. 

Οι φυτεύσεις θα είναι και αυτές γραµµικές και θα αποτελούνται κυρίως από 

λεπτόκορµα δέντρα όπως Ακακία Κων/πόλεως, Ακακία η Μιµόζα, Μελία και Ελιά η 

Χρυσόφυλλη. Επίσης γραµµικές φυτεύσεις θα γίνουν και µε αρωµατικά φυτά όπως το 
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∆ενδρολίβανο και η Λεβάντα. Θα υπάρχουν αρκετά καθιστικά τα οποία θα είναι 

κατασκευασµένα µε το ίδιο υλικό µε το δάπεδο και θα βρίσκονται σε διάφορες θέσεις 

µέσα στη πλατεία (σκιασµένες και µη) (Σχέδιο Α4). 

 

 

Εικόνα 40: Προοπτική απεικόνιση των προτεινόµενων γραµµικών φυτεύσεων και δεξαµενών 

 

 

 

 

Εικόνα 41: Προοπτική απεικόνιση των προτεινόµενων γραµµικών φυτεύσεων 
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5. Πλατεία Αλεξάνδρας 

Στη πλατεία Αλεξάνδρας έγινε σχετικά πρόσφατα ανάπλαση του χώρου. 

Όµως το αποτέλεσµα δεν βελτίωσε σε µεγάλο βαθµό την πλατεία. Γι’ αυτό το λόγο 

προτείνεται ανάπλαση της πλατείας έτσι ώστε το αποτέλεσµα να βελτιώσει την 

αισθητική αξία της   

Γι’ αυτό το λόγο αρχικά προτείνεται η αποµάκρυνση της υψηλής κατασκευής 

που υπάρχει στο κέντρο της πλατείας και καταλαµβάνει µεγάλη επιφάνεια του χώρου. 

Επίσης θα αποµακρυνθούν και τα σκουριασµένα και ταλαιπωρηµένα όργανα 

γυµναστικής που είναι τοποθετηµένα στο χώρο και που τώρα πια είναι µάλλον 

επικίνδυνα. 

Όπως και στις προηγούµενες περιοχές, έτσι και στη πλατεία Αλεξάνδρας το 

κύριο στοιχείο που θα επικρατεί είναι το νερό ή κατασκευές που θυµίζουν νερό. Γι’ 

αυτό το λόγο στο πρώτο µισό της πλατεία προτείνεται η κατασκευή µικρών 

βυθισµένων παρτεριών, τα οποία θα θυµίζουν στέρνες, βάθους περίπου 40 cm. Μέσα 

στα παρτέρια θα φυτευτούν διάφορα αρωµατικά φυτά όπως Λεβάντα και 

∆ενδρολίβανο. Επίσης στα παρτέρια θα φυτευτούν κατά συστάδες Πικροδάφνες και 

Λαγκεστρέµιες διαµορφωµένες σε µικρά δέντρα. Η επιλογή αυτών των φυτών έγινε 

επειδή είναι ορθόκλαδα και δεν θα σκιάζουν ιδιαίτερα τα γύρω από αυτά  αρωµατικά 

φυτά. Επιπρόσθετα θα τοποθετηθεί µια ξύλινη πέργκολα, από την οποία θα περνάει ο 

κύριος άξονας της πλατείας (Εικόνα 42). 

Στο δεύτερο µισό του χώρου και πάνω στον κύριο άξονα θα κατασκευαστεί 

ένα µεγάλο σιντριβάνι το οποίο θα περιβάλλει χλοοτάπητας (Εικόνα 43). Ο 

χλοοτάπητας που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι µίγµα από Λόλιο, Φεστούκα και Πόα σε 

αναλογία 20-70-10. 

Τέλος περιµετρικά στη νότια πλευρά της πλατεία θα φυτευτούν Φοίνικες, έτσι 

ώστε να οριοθετούν την περιοχή αλλά και µε τον υψηλό τους κορµό να µην κρύβουν 

τη θέα προς τη θάλασσα. Στη περιοχή αυτή θα τοποθετηθούν καθιστικά, ίδια µε αυτά 

που θα χρησιµοποιηθούν και στο πάρκο (Σχέδιο Α5). 
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Εικόνα 42: Προοπτική απεικόνιση της προτεινόµενης πέργκολας  και των βυθισµένων παρτεριών 

 

 

 

Εικόνα 43: Προοπτική απεικόνιση του  προτεινόµενου σιντριβανιού, το οποίο περιβάλλει χλοοτάπητας 
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6. Παραλιακή πλευρά πάνω από τη Μαρίνα Ζέας 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως στη περιοχή που βρίσκεται πάνω από τη 

Μαρίνα Ζέας δεν µπορεί να εγκατασταθεί διπλή δενδροστοιχία λόγω έλλειψης 

κατάλληλου υποστρώµατος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη σκίασης, η οποία 

είναι τελείως απαραίτητη τους καλοκαιρινούς µήνες.  

Για αυτό το λόγο, θα τοποθετηθούν κατά διαστήµατα ξύλινες πέργκολες σε 

όλο το µήκος της παραλιακής ζώνης µε αναρριχώµενα φυτά όπως Αιγόκληµα, 

Ρυγχόσπερµο και Βουκαµβίλλια σε µικρές ζαρντινιέρες, τα οποία θα προσφέρουν 

ικανοποιητική σκίαση. Με αυτό τον τρόπο οι συνθήκες παραµονής στο χώρο θα είναι 

ευνοϊκότερες (Εικόνα 44). 

 

 

Εικόνα 44: Προοπτική απεικόνιση της  προτεινόµενης πέγκολας στο χώρο πάνω από τη Μαρίνα Ζέας 
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Προτεινόµενα δέντρα 

Ακακία η Μιµόζα ή Ακακία Νίκαιας (Acacia decurens var.dealbata) 

∆έντρο αειθαλές που φτάνει σε ύψος έως τα 5 m. Η κόµη του είναι σχεδόν 

σφαιρική, µε λεπτά κλαδιά και σύνθετα φύλλα, γκριζοπράσινα µε 20-50 ζεύγη 

φυλλαρίων. Ο ρυθµός ανάπτυξής του είναι µέτριος. Ανθίζει τον χειµώνα για περίπου 

2 µήνες. Τα άνθη είναι κίτρινα, σφαιρικά διατεταγµένα σε κεφαλές που σχηµατίζουν 

βότρεις, µε λεπτό άρωµα (Εικόνα 45) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 45: Ακακία η Μιµόζα 

(Πηγή: http://www.aromatherapy-essential-oils.info/Mimosa-Essential-Oil-Properties-Acaci-

Dealbata.html) 

 

Αλβίζια ή Ακακία Κωνσταντινουπόλεως (Albizzia julibrissim) 

Είναι φυλλοβόλο δέντρο, ύψους 3-10 m, µε κόµη οµπρελοειδή, αραιή, µε 

φύλλωµα αραιό αλλά πολύ ωραίο και εντυπωσιακό που συµβάλλει στην 

καλλωπιστική εµφάνισή του. Τα φύλλα είναι κατ’εναλλαγή, σύνθετα µε 8-20 ζεύγη 

σύνθετων φύλλων και κάθε ένα απ’αυτά έχει 30-50 µικρά φυλλάρια βαθυπράσινα. Το 

µήκος του φύλλο είναι 10-35 cm. Ο ρυθµός ανάπτυξης του δέντρου είναι γρήγορος. 

Ανθοφορεί το καλοκαίρι (Ιούνιο-Αύγουστο) και έχει µεγάλο και συνεχές εύρος 

άνθισης. Τα άνθη είναι λευκορόδινα κατά κεφαλές που σχηµατίζουν ταξιανθία φόβη 

µε ελαφρό άρωµα. Ο καρπός είναι χέδροπας πεπλατυσµένος, µήκους περί τα 15-25 

cm, πλάτους 2-3 cm, µε 10-20 σπόρους (Εικόνα 46) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 



 106 

 

Εικόνα 46: Ακακία Κωνσταντινουπόλεως 

(Πηγή: http://b-and-t-world-seeds.com/photos.asp?title=Edible%20Flowers&list=161) 

 

Αλµυρίκι (Tamarix parviflora) 

Αλλίφιλος θάµνος ή µικρό δέντρο, ύψους 4-5 m. Αυτοφυές φυτό της Ελλάδας. 

Φύεται στις όχθες ρυακιών, ρεµάτων και ποταµών. Τα φύλλα του είναι στενόµακρα, 

σκούρα πράσινα ενώ τα άνθη του είναι  ερυθρορόδινα. Ανθοφορεί από τον Απρίλιο 

έως τον Μάιο και έχει εύρος ανθοφορίας 20-30 ηµέρες (Εικόνα 47) (Χρονόπουλος, 

1996). 

 

 

Εικόνα 47: Αλµυρίκι 

(Πηγή: http://oregonstate.edu/dept/ldplants/tapa1.htm) 
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Αρωκάρια (Araucaria araucana) 

Αειθαλές καλλωπιστικά δέντρο, κωνοφόρο. Το ύψος του µπορεί να υπερβεί τα 

50 m. Το σύνηθες ύψος είναι 10-20m και η διάµετρός του είναι 5-20m. Αναπτύσσεται 

πολύ αργά µετά την πρώτη ανάπτυξη (ύψος 1m). Οι βραχίονες διατάσσονται 

συµµετρικά κατά πατώµατα (4-6 σε κάθε πάτωµα) και αναπτύσσονται οριζόντια. Οι 

κατώτεροι γέρνουν προς τα κάτω. Η ετήσια ανάπτυξή του είναι 20-25 cm. Τα φύλλα 

είναι λεπιοειδή ή βελονοειδή, πυκνά και η βλάστηση αραιή µε εµφανή τον κορµό. Το 

δέντρο είναι δίοικο. Τα αρσενικά δέντρα έχουν ταξιανθία 2-6 ανθέων, σχήµατος 

κυλίνδρου. Τα θηλυκά άνθη είναι µεγάλα και αγκαθωτά.  Ο καρπός είναι κώνος και 

ωριµάζει µετά από 2 ½ έτη και έχει περίπου 200 µεγάλους σπόρους, µήκους 3 cm 

(εδώδιµοι στην Νότια Αµερική) (Εικόνα 48) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 48: Αρωκάρια 

(Πηγή: http://www.hauensteinrafz.ch/de/pflanzenwelt/pflanzenportrait/nadelgehoelze/Chiletanne-

Araukarie-Chilenische-Schmucktanne.php) 

 

Ελιά η Χρυσόφυλλη (Olea chrysophylla) 

Είναι αειθαλές, αιωνόβιο δέντρο ή θάµνο µε καλλωπιστική αξία. Τα φύλλα 

του είναι αντίθετης διάταξης, χρύζοντα µε χαρακτηριστικό µεγάλο µέγεθος. Ο κορµός 

του είναι χαρακτηριστικός, ρυτιδωµένος µε πολλά ανοίγµατα που αυξάνουν µε το 

πέρασµα του χρόνου. Ανθίζει την άνοιξη (Μάιο-Ιούνιο). Τα άνθη είναι µικρά, λευκά 

ή λευκωπά µε µασχαλιαίους ή επιµήκεις βότρεις. Οι καρποί είναι µικροί, σφαιρικοί 

µε µικρή ελαιοπεριεκτικότητα (Εικόνα 49) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 
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Εικόνα 49: Ελιά η Χρυσόφυλλη 

(Πηγή: http://www.hauensteinrafz.ch/de/pflanzenwelt/pflanzenportrait/nadelgehoelze/Chiletanne-

Araukarie-Chilenische-Schmucktanne.php) 

 

Λεύκη η λευκή (Populus alba) 

Φυλλοβόλο δέντρο, γρήγορης ανάπτυξης, ύψους µέχρι 25 m, µε κόµη 

σφαιρική όχι οµαλή και χοντρό κορµό, τευρόλευκο, πολύκλαδο. Τα φύλλα του 

αρχικά είναι έλλοβα, παλαµοειδή, ενώ αργότερα γίνονται ωοειδή ή καρδιοειδή στη 

βάση. Έχουν χρώµα σκουροπράσινο στην πάνω και ασηµόλευκο στην κάτω 

επιφάνεια, µε χνούδι. Τα άνθη σχηµατίζουν κρεµαστούς ίουλους και βγαίνουν πριν 

από τα φύλλα. Είναι µονογενές δέντρο, δίοικο (Εικόνα 50) (Ακουµιανάκη et al., 

2000). 

 

 

Εικόνα 50: Λεύκη η λευκή 

(Πηγή: http://www.hort.net/gallery/view/sal/popal00) 
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Μελία ή Αζεδάραχ ή Ψευτοµελιά ή Σολωµός (Melia azedarach) 

∆έντρο φυλλοβόλο, ζωηρό, ύψους περίπου 5-10 m, µε ηµισφαιρική κόµη και 

λεπτή βλάστηση. Τα φύλλα του είναι σύνθετα, µε οδοντωτά ή πριονωτά φυλλάρια ή 

έλλοβα, πράσινου χρώµατος. Ο ρυθµός ανάπτυξής του είναι γρήγορος. Ανθίζει τον 

Μάιο για 20 µέρες. Τα άνθη του είναι ιώδη και αρωµατικά. Εµφανίζονται πριν το 

φύλλωµα στις άκρες των βλαστών σε ταξιανθίες φόβης. Ο καρπός είναι δρύπη (µε 

κουκούτσι) και χρώµατος κίτρινου (Εικόνα 51) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 51: Μελία  

(Πηγή: http://www.anbg.gov.au/gnp/interns-2008/melia-azedarach.html) 

 

Νερατζιά (Citrus aurantium) 

Είναι δέντρο αειθαλές, µε ύψος που µπορεί να φτάσει έως τα 5 m.  Η κόµη 

του έχει σφαιρικό σχήµα, µε πυκνή βλάστηση και αγκάθια. Τα φύλλα είναι ωοειδή, 

οξύληκτα µε πτερύγια και ζωηρό πράσινο χρώµα. Ο ρυθµός ανάπτυξης του δέντρου 

είναι κανονικός. Ανθίζει τον Απρίλιο-Μάιο. Τα άνθη είναι λευκά, µε χαρακτηριστικό 

άρωµα. Ο καρπός είναι µεγάλος, διαµέτρου έως 10 cm, χρώµατος πορτοκαλί και 

ξινόπικρος. ∆ιατηρείται πολύ πάνω στο δέντρο και αποτελεί διακοσµητικό στοιχείο 

(Εικόνα 52) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 
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Εικόνα 52: Νεραντζιά 

(Πηγή: http://www.kretakultur.dk/english/photo%20series/Springflowers4.html) 

 

Πεύκη η πίτης ή Κουκουναριά (Pinus pinea) 

Αειθαλές δέντρο µε ύψος γύρω στα 20 m και µε το ίδιο περίπου πλάτος. Η 

βλάστηση είναι πυκνή και ζωηρή σε σχήµα οµπρέλας. Τα φύλλα είναι βελονοειδή 

µήκους 12-15 cm, αν δύο, ανοιχτό πράσινο χρώµα, σπειροειδώς διατεταγµένα πάνω 

στα κλαδιά. Ο ρυθµός ανάπτυξης είναι κανονικός. Τα άνθη είναι µονογενή. Τα 

αρσενικά σχηµατίζουν µικρούς κίτρινους ιούλους, στις µασχάλες των φύλλων, ενώ τα 

θηλυκά είναι πρασινοκίτρινα. Ανθίζει την άνοιξη. Ο καρπός είναι κώνος, το γνωστό 

κουκουνάρι. (Εικόνα 53) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 53: Κουκουναριά 

(Πηγή: http://www.pbase.com/image/54869118) 

 

 



 111 

Πλάτανος (Platanus orientalis) 

∆έντρο φυλλοβόλο µε ύψος έως 20 mκαι πολύ µεγάλου πλάτους. Έχει 

σφαιρικό σχήµα µε οριζόντια κλαδιά. Τα φύλλα του είναι µεγάλα, παλαµοσχιδή µε 5-

7 λοβούς και κόλπους, σε φωτεινό πράσινο χρώµα. Ο ρυθµός ανάπτυξής του είναι 

γρήγορος. Ανθίζει από τον Μάρτιο έως τον Μάιο. Τα άνθη του είναι µονογενή, 

σχηµατίζουν σφαιρικές ταξιανθίες και έχουν πράσινο χρώµα. Ο καρπός είναι αχαίνιο 

και βρίσκεται στην άκρη ενός µακρύ τριχωτού ποδίσκου λυγισµένου προς τα κάτω, 2-

3 µαζί (Εικόνα 54) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

Εικόνα 54: Πλάτανος 

(Πηγή: http://www.digitalcamera.gr/index.php?option=photos&action=view&photo_id=31751) 

 

Φοίνικας ή Χουρµαδιά (Phoenix dactylifera) 

Αειθαλές δέντρο, ύψους περισσότερο των 15-20 m, µε διάµετρο 3-8 m και 

κορµό, όρθιο, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ένας ρόδακας από µεγάλα σύνθετα 

φύλλα. Ο κορµός σχηµατίζεται από τις βάσεις των παλαιών φύλλων. Τα φύλλα είναι 

τοξοειδή, κυρτά, πτεροσχιδή, λογχοειδή, επιµήκη 2-6 m, µε λογχοειδή φυλλάρια σε 

δύο αντίθετες σειρές, µήκους 15-40 cm. Ο ρυθµός ανάπτυξης του δέντρου είναι 

αργός. Τα άνθη είναι µικρά, µονήρη, κίτρινα, άσπρα ή ερυθρά, πάνω σε µεγάλους 

κρεµοκλαδείς βότρεις. Ο καρπός είναι κυλινδρικός, δρύπη, κίτρινος και εδώδιµος, ο 

γνωστός χουρµάς (Εικόνα 55) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 



 112 

 

Εικόνα 55: Χουρµαδιά 

(Πηγή: http://www.pacsoa.org.au/palms/Phoenix/dactylifera.html) 

 

Προτεινόµενοι θάµνοι 

∆ενδρολίβανο (Rosmarinus officinalis) 

Αειθαλής θάµνος, ύψους 0.7-1.5 m, µε µέτριο ρυθµό ανάπτυξης και πυκνό 

αρωµατικό, σκουροπράσινο φύλλωµα. Τα φύλλα του είναι επιµήκη, γραµµικά, 

δερµατώδη, γυαλιστερά, πυκνά, διατεταγµένα κατά µήκος όρθιων ξυλωδών βλαστών 

που φύονται σχεδόν από την επιφάνεια του εδάφους. Τα άνθη είναι πολυάριθµα, 

µικρά σιέλ-µωβ, σχηµατίζονται στις µασχάλες των φύλλων από τον Απρίλιο-Μάιο 

και τον Σεπτέµβριο (Εικόνα 56) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 56: ∆ενδρολίβανο 

(Πηγή: http://www.elicriso.it/it/piante_aromatiche/rosmarino) 
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Λαγκεστρέµια (Lagerstroemia indica) 

Φυλλοβόλος θάµνος που µε κατάλληλο κλάδεµα διαµορφώνεται σε µικρό 

δέντρο, µε κανονική όρθια ανάπτυξη και ύψος 2-4 m. Τα φύλλα του είναι ελλειπτικά, 

λεία στην περιφέρεια, αντίθετα, ανοιχτοπράσινα, λεπτής υφής και αποκτούν σκούρες 

αποχρώσεις του κόκκινου το φθινόπωρο. Ανθίζει το καλοκαίρι από τον Ιούνιο έως 

τον Οκτώβριο. Τα άνθη του είναι πολυάριθµα, µονά ή διπλά σε επάκριες ταξιανθίες 

µήκους 15-20 cm, σε διάφορα χρώµατα, ρόδινα, λευκά ή ροζ, ανάλογα µε την 

ποικιλία (Εικόνα 57) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 57: ∆ενδρώδης Λαγκεστρέµια 

(Πηγή: http://la-jardineria.net/2010/08/arbol-de-jupiter-lagerstroemia-indica.html) 

 

Πικροδάφνη ή Νήριον ή Ροδοδάφνη (Nerium oleander) 

Θάµνος ή δενδρύλλιο αειθαλές, ιθαγενές της Μεσογείου και αυτοφυές στην 

Ελλάδα, στις όχθες ποταµών και ρυακιών. Μπορεί να φτάσει σε ύψος τα 3-5 µέτρα, 

αλλά συνήθως κλαδεύεται ως θάµνος ύψους όχι µεγαλύτερο των 2 µέτρων. Το 

πλάτος του µπορεί να φτάσει τα 2/3 του ύψους του. Είναι φυτό όρθιας, ζωηρής και 

πυκνής βλάστησης, σχήµατος ανεστραµµένου κώνου έως κυπελλοειδούς. Τα φύλλα 

του είναι επιµήκη, στενά, αντίθετα ή κατά τριµερείς σπονδύλους, δερµατώδη, µε 

νεύρωση φτερωτή. Ανθίζει το καλοκαίρι, έως αρχές φθινοπώρου και έχει εύρος 

άνθησης 100-120 µέρες. Τα άνθη του είναι λευκά, ρόδινα ή κόκκινα, µεγάλα, 

χωνοειδή, σχετικά εύοσµα που φέρονται συγκεντρωµένα στις κορυφές των βλαστών 

κατά επάκριους κορύµβους (Εικόνα 58) (Κανταρτζής, 1994). 
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Εικόνα 58: ∆ενδρώδης Πικροδάφνη 

(Πηγή: http://ag.arizona.edu/pima/gardening/aridplants/Nerium_oleander.html) 

 

Πιττόσπορο ή Αγγελική (Pittosporum tobira) 

Αειθαλής θάµνος µε κανονικό ρυθµό ανάπτυξης, ύψους 2.5-3 m. Έχει 

σφαιρικό σχήµα και συµπαγή κόµη. Τα φύλλα είναι απλά, παχιά, δερµατώδη, 

γυαλιστερά στην πάνω επιφάνεια, σκουροπράσινα, σε σχήµα αντωοειδές. Ανθίζει την 

άνοιξη (Μάιο-Ιούνιο). Τα άνθη είναι πολύ αρωµατικά, λευκά έως λευκοκίτρινα, σε 

επάκριες ταξιανθίες, σύνθετου σκιάδιου. Οι καρποί είναι µικροί, κάψες που καθώς 

ανοίγουν αποκαλύπτονται σφαιρικά πορτοκαλοκόκκινα σπέρµατα, πολύ 

διακοσµητικά (Εικόνα 59) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 59: Αγγελική 

(Πηγή: http://www.loverslanenursery.com/Specific%20Trees/Pittosporum_Tobira.htm) 
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Πυξάρι ή Πυξός (Buxus sempervirens) 

Αειθαλής θάµνος µε συµπαγή βλάστηση, ύψους 2.5-3 m. Ο ρυθµός ανάπτυξής 

του είναι αργός. Τα φύλλα είναι µικρά, ωοειδή, σκληρά, δερµατώδη, γυαλιστερά στην 

πάνω επιφάνεια, σκουροπράσινα, φέρονται σε αντίθετη και πυκνή διάταξη πάνω στον 

βλαστό. Ανθίζει την άνοιξη (Μάρτιο-Απρίλιο). Τα άνθη είναι µικρά, χωρίς 

διακοσµητική αξία, πρασινοκίτρινα, σε µικρές ταξιανθίες στις µασχάλες των φύλλων 

(Εικόνα 60) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 60: Πυξάρι 

(Πηγή:  http://it.wikipedia.org/wiki/File:Buxus_sempervirens_2.jpg) 

 

 

Προτεινόµενες πόες 

Αρτεµισία ή Αψιθιά ή Πέλινο ή Μελιτίνη (Artemisia absinthium) 

Πολυετές, αειθαλές, ορθόκλαδο φυτό µε ξυλοποιηµένη βάση. Μπορεί να 

φτάσει σε ύψος µέχρι το 1 m. Έχει γκριζοπράσινους µίσχους και τα φύλλα του είναι 

σύνθετα, αρωµατικά και χρώµατος γκρι. Το στέλεχος και τα φύλλα καλύπτονται από 

άσπρο αργυρόχρωµο χνούδι. Ανθίζει από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο. Τα άνθη 

σχηµατίζουν µικρά κίτρινα κεφάλια (Εικόνα 61) (Πατλής, 2003). 
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Εικόνα 61: Αψιθιά 

(Πηγή: http://www.anniesannuals.com/plt_lst/lists/general/lst.gen.asp?prodid=3034) 

 

Λεβάντα (Lavandula angustifolia) 

Αειθαλής θάµνος ύψους έως 50 cm. Τα φύλλα του είναι αρωµατικά, µε 

γλαυκό χρώµα. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη είναι αρωµατικά και χρώµατος µπλε 

(Εικόνα 62) (Πατλής, 2003). 

 

 

Εικόνα 62: Λεβάντα 

(Πηγή: http://thesagehoney.wordpress.com/2011/04/04/lust-for-lavender) 

 

Λεβαντίνη ή Σαντολίνα (Santolina chamaecyparissus) 

Φυτό φρυγανώδες, ηµιθαµνώδες, αειθαλές. Πολυετής πόα ύψους 25-30 cm, µε 

φύλλα κατ’εναλλαγή, οδοντωτά κατά κόµβους. Έχει πυκνό συµπαγές φύλλωµα, 

πράσινο έως αργυρόχροο. Ανθίζει τον Ιούνιο. Τα άνθη είναι σε κεφαλές χρώµατος 

κίτρινου ή λευκού (Εικόνα 63) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 
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Εικόνα 63: Λεβαντίνη 

(Πηγή: http://www.deeproot.co.uk/pbo/plantdetail.php?plantname=Santolina+chamaecyparissus) 

 

Φασκόµηλο (Salvia officinalis) 

Πολυετής, αειθαλής θάµνος µε ύψος 30-50 cm. Ο βλαστός του είναι 

τετράγωνος και τα φύλλα του είναι αντίθετης διάταξης, λογχοειδή, παχιά, 

ρυτιδωµένα, οδοντωτά ή πριονωτά, χνουδωτά, πράσινα ή σταχτιά. Ανθίζει από τον 

Μάιο έως τον Ιούλιο. Τα άνθη του είναι ιώδη – γαλαζοϊώδη ανά 3 – 6 κατά αραιούς 

σπονδύλους που σχηµατίζουν βότρυ (Εικόνα 64) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 64: Φασκόµηλο 

(Πηγή: http://b-and-t-world-seeds.com/carth.asp?species=Salvia%20officinalis&sref=2506) 
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Προτεινόµενα αναρριχώµενα 

Βουκαµβίλλια (Bougainvillea spectabilis) 

Είναι ΄΄θάµνος αναρριχώµενος΄΄, ηµιαειθαλής, µε ένα βασικό ξυλώδη κορµό 

και πολλές πυκνές διακλαδώσεις που έχουν αγκάθια. Είναι πολύ εύρωστο φυτό 

ταχείας ανάπτυξης που φθάνει σε ύψος τα 8 – 10  m. Τα φύλλα είναι ζωηρά πράσινα, 

γυαλιστερά, ακέραια, ωοειδή, οξύληκτα, κατ’ εναλλαγή. Τα άνθη είναι µικρά, 

κιτρινωπά ανά τρία, σωληνοειδή, ασήµαντα, αλλά περιβάλλονται από χρωµατιστά, 

εντυπωσιακά, µεγάλα βράκτια (ιώδη, πορφυρά, κόκκινα). Σχηµατίζουν µακριές 

επάκριες ταξιανθίες, που καλύπτουν το φυτό από την άνοιξη µέχρι το φθινόπωρο 

(µπορεί και όλο το χρόνο) (Εικόνα 65) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 65: Βουκαµβίλλια µε µωβ βράκτια 

(Πηγή:http://www.panoramio.com/photo/49526971) 

 

Αιγόκληµα ή Αγιόκληµα (Lonicera japonica) 

Είναι φυτό αειθαλές µε ζωηρή ανάπτυξη, ύψους µέχρι 10 m. Οι βλαστοί είναι 

ισχυροί, ευλύγιστοι που περιστρέφονται. Τα φύλλα είναι αντίθετης διάταξης, βραχύµισχα και 

µερικές φορές χνουδωτά. Ανθίζει από τον Ιούνιο µέχρι τον Οκτώβριο. Τα άνθη είναι άφθονα, 

λευκορόδινα και πολύ εύοσµα (Εικόνα 66) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 
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Εικόνα 66: Αιγόκληµα 

(Πηγή: http://www.goodnewsgardening.com/info/shrubs/vines/659) 

 

Τραχηλόσπερµο ή Ρυγχόσπερµο (Trachelospermum jasminoides) 

Είναι αειθαλής, αναρριχώµενος θάµνος, αργής ανάπτυξης και φτάνει σε ύψος 

µέχρι τα 8 m. Οι βλαστοί είναι µακριοί, λεπτοί και περιστρέφονται. Έχει φύλλα 

αντίθετης διάταξης, δερµατώδη, βραχύµισχα, ωοειδώς λογχοειδή, γυαλιστερά, 

κυµατιστά και βαθυπράσινα. Ανθίζει το καλοκαίρι. Τα άνθη είναι πάρα πολύ εύοσµα, 

µικρά λευκά σε µικρές βοτρυόµορφες, µακρύµισχες ταξιανθίες. Μοιάζουν µε του 

γιασεµιού αλλά είναι πιο εύοσµα (Εικόνα 67) (Ακουµιανάκη et al., 2000). 

 

 

Εικόνα 67: Ρυγχόσπερµο 

(Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Trachelospermum_jasminoides_HRM1.jpg) 
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