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ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ε.Σ.Α., ΒΑΣΙΛΗ ΚΟΡΚΙΔΗ, 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

 

«...Ο επιχειρηματικός κόσμος της Αττικής χαιρετίζει τη δεύτερη κατά σειρά, ομόφωνα θετική, 

γνωμοδότηση για την εμβληματική επένδυση στο Ελληνικό. Μετά το Κεντρικό Αρχαιολογικό 

Συμβούλιο (ΚΑΣ), θετικά γνωμοδότησε και το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) 

σχετικά με την αίτηση τροποποίησης της υπουργικής απόφασης, που αφορά στην επένδυση στο 

Ελληνικό. Συγκεκριμένα, μετά την αντίστοιχη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, έγινε ομόφωνα αποδεκτή 

η αίτηση θεραπείας των ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό ΑΕ κατά της Υπουργικής Απόφασης για την 

Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Παράλληλα, διατηρούνται τα κτήρια 

που έχουν χαρακτηριστεί «νεότερα μνημεία», ενώ έγινε αποδεκτή, εντός του χώρου 

προστασίας, η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης. Σημειωτέον, ως νεότερα μνημεία έχουν 

χαρακτηριστεί το κτήριο «Σααρίνεν» του πρώην ανατολικού αεροδρομίου Αθηνών, τα τρία 

υπόστεγα της Πολεμικής Αεροπορίας που θα στεγάσουν το Νέο Μουσείο Αεροπορίας και το 

αγγλικό υπόστεγο «Παγόδα» που προβλέπεται να φιλοξενεί αρχαιολογικές, αρχιτεκτονικές και 

εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, καθώς και αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής. Τα βασικά σημεία 

τριβής στους όρους 5 και 16 του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), που προέβλεπαν 

να κατατίθενται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού όλες οι μελέτες, 

ξεπεράστηκαν με την τροποποίησή τους. Σημειώνεται ότι ήδη το ΣτΕ είχε κρίνει πως το ΥΠΠΟΑ 

δεν έχει αρμοδιότητα για την αισθητική των κτηρίων και τη μορφολογία του τοπίου, έτσι το ΚΑΣ 

γνωμοδότησε ότι αποδέχεται ο έλεγχος να περιορίζεται με παρακολούθηση εκσκαφών και 

σχεδίων, μόνο εντός των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων του Αγίου Κοσμά και των δήμων 

Ελληνικού, Αλίμου και Αργυρούπολης και σε μία ζώνη 20 μέτρων πέριξ αυτών. Το Υπουργείο 

Πολιτισμού θα έχει την επίβλεψη 750 στρεμμάτων από τα συνολικά 6.000 στρέμματα του 

Μητροπολιτικού Πόλου για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, που δεν θα αποτελούν 

πλέον εμπόδιο. Με τη προβλεπόμενη μάλιστα ανάδειξη και συντήρησή τους θα προσδίδουν 

προστιθέμενη αξία στην πολύ σημαντική επένδυση για τους πολίτες και την οικονομία του τόπου 

μας. Ευχόμαστε, καλή συνέχεια στις απαραίτητες διαδικασίες για τις 3 εκκρεμείς ΚΥΑ μέχρι 

τέλος Σεπτεμβρίου και καλή αρχή στις εργασίες μέχρι τέλος του έτους...» 

 

 


