Προς κατεδάφιση 450 κτίρια
στο Ελληνικό με απόφαση του
ΥΠΕΝ
Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής
(ΚΕΣΑ) η κατεδάφιση 450 κτιρίων στο Ελληνικό. Της συνεδρίασης
του ΚΕΣΑ προήδρευσε ο γενικός γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού
και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ε. Μπακογιάννης.
Με αυτήν την απόφαση, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συμβάλλει για μια ακόμη φορά αποφασιστικά για να ξεκινήσουν
άμεσα τα έργα στο πρώην αεροδρόμιου του Ελληνικού.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΚΕΣΑ, κατεδαφίζονται τα 450 κτίρια
από τους 958 κτιριακούς όγκους.

Για την ομόφωνη απόφαση ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, κ. Δημήτρης Οικονόμου δήλωσε:
«Η εκκίνηση της επένδυσης στο Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού
αναμένεται ότι θα σηματοδοτήσει, σε συμβολικό και πραγματικό
επίπεδο, την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε μια νέα φάση
βιώσιμης ανάπτυξης.
Στη δραματική συγκυρία της πανδημίας, η αναγκαιότητα τέτοιων
στρατηγικής σημασίας κινήσεων γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.
Η σημερινή ομόφωνη απόφαση του ΚΕΣΑ, έρχεται, από αυτή την
άποψη, στην πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί ανοίγει τον δρόμο για
την άμεση έναρξη εργασιών στο ακίνητo.
Το ΥΠΕΝ έχει συμβάλλει αποφασιστικά, σε αγαστή συνεργασία με
τα άλλα εμπλεκόμενα Υπουργεία και φορείς, στην προώθηση της
επένδυσης, και το ίδιο θα κάνει και στο επόμενο στάδιο, που
αφορά πλέον το πέρασμα από το σχεδιασμό στην υλοποίηση του
έργου.»

Nα σημειωθεί ότι η διατήρηση των διατηρητέων κτιρίων στο
Ελληνικό, καθώς επίσης και των νεώτερων µνηµείων έχει ήδη
κριθεί από σχετικό Π.∆. και µε το Σχέδιο Ολοκληρωµένης
Ανάπτυξης της έκτασης δεν αλλοιώνονται και δεν θίγονται τα
αρχιτεκτονικά και µορφολογικά τους στοιχεία.

Έτσι, στην έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού
διατηρούνται:
– Τα διατηρητέα Υπόστεγα της Πολεµικής Αεροπορίας
– Το διατηρητέο Κτίριο του Πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου Αθηνών
– Το διατηρητέο Αγγλικό Υπόστεγο (Παγόδα)
– Οι

Εγκαταστάσεις της ΕΥ∆ΑΠ

– Οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κοσµά και ∆αµιανού, Αγίας Παρασκευής και
Αγίας Τριάδας
– Οι εγκαταστάσεις του Σταθµού Μετρό Αργυρούπολης
– Το Κέντρο ∆ιανοµής Ελληνικού (∆ΕΗ)
– Τα Κτήρια των Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Τµήµα, Baseball I,
Κανοε Καγιακ)
– Τα κτήρια της ΥΠΑ

– Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας Αθηνών

– Οι Εγκαταστάσεις του ΤΡΑΜ
– Τα Κτήρια της ΕΜΥ.

Όπως επίσης και:
– Τα τρία διατηρητέα κτίρια επί της οδού 3ης στο κάτω Ελληνικό
– Το Κτίριο επί της συµβολής των οδών Ελ. Βενιζέλου και 27ης
(πρώην ΛΕΚ).
– Τα υπόλοιπα κτήρια (περί τους 900 κτιριακούς όγκους) καθώς
και οι κατασκευές διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της έκτασης,
θα αποξηλωθούν και θα κατεδαφισθούν στο πλαίσιο του

προγράµµατος ανάπτυξης του ακινήτου.

