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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Περίληψη - Abstract - Λέξεις Κλειδιά

Βασικό ζητούμενο της παρούσας διπλωμαηκής εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των

επιπτώσεων του προγράμματος της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας στην

πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή. Αρχικά, αναφέρονται συνοπτικά το θεωρηηκό

πλαίσιο της ανάπλασης και δυο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αναπλάσεων από τον

ευρωπαϊκό και δύο από τον ελληνικό χώρο. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το πρόγραμμα της

Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας και αναλύονται η πολεοδομική οργάνωση

της περιοχής Ψυρρή, στις αρχές της δεκαετίας του '90 και σήμερα, καθώς και τα

σημαντικότεραέργα, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που την επηρέασαν. Ακολούθως, αναφέρονται

οι αλλαγές της πολεοδομικής οργάνωσης του Ψυρρή κατά την τελευταία δεκαπενταετία και

αποσαφηνίζονται οι παράγοντες των οποίων αποτελούν επίπτωση, καθιστώντας δυνατή τη

διαπίστωση όη ο κυριότερος παράγοντας είναι το προαναφερόμενο πρόγραμμα.

Ολοκληρώνοντας, παρατίθενται δύο οριζόντια ζητήματα, που απορρέουν από τη συνολική

θεώρηση της εργασίας, ενώ τέλος διατυπώνεταιτο γενικό συμπέρασματης διπλωματικής.

ABSTRACT

The main aim ofthis thesis is ιο investigate the impacts that the project ofthe Unifιcationofthe

Archeological Sites ίη Athens had had οη the urban planning organisation of the Psiri area.

First, a discussion of the theoretical framework for urban regeneration is presented along with

representative examples οΓ urban regeneration projects; two from Europe and two from Greece.

Α presentation of the above project follows. This includes a study οΓ the urban planning

organisation οΓ the Psiri area ίη the early ]990s as well as ιoday along with the major work,

interventions and regu1ations that influenced ίι The changes of the urban planning of this area

during the last fιfteen years are then discussed. Α clarifίcation of the factors resulted ίη these

changes fDl1ows. Ιι is, thus, possible 10 conclude that the major factor is the above project.

EvenΙUally, two horizontal issues arise from the overall understanding οΓ this work along with

the discussion ofthe major conclusions ofthis thesis.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ανάπλαση, Αθήνα, Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων, Ψυρρή, Πολεοδομική Οργάνωση,

Επιπτώσεις
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Εισαγωγή

Ο οικιστικός χώρος υπόκειται στη φθορά του χρόνου και της χρήσης του. Για την

ανάσχεση πις φθοράς του χρησψοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορα εΡΎαλεία. Ένα από

τα σημανηκότερα εΡΎαλεία, 'ΠOV χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό σ1ΟΡ ευρωπαϊκό

κω σε μικρότερο στον ελληνικό χώρο, είναι η ανάπλαση. Μέσα από τη μελέπ} και την

εφαρμογή του εργαλείου της ανάπλασης διαμορφώθηκε το θεωρηηκό και εμπειρικό

της πλαίσιο.

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρει συνοπτικά το θεωρητικό και

εμπειρικό πλαίσιο της ανάπλασης. Παρουσιάζει το Πρόγραμμα της Ενοποίησης των

Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας (np.EAXA) και αναλύει την πολεοδομική

οργάνωση της περιοχής Ψυρρή, στις αρχές της δεκαετίας του '90 και σήμερα. Κύριος

σκοπός της είνω η διερεύνηση των επιπτώσεων του Πρ.ΕΑΧΑ στην πολεοδομική

ορ)άνωσητης περιοχήςΨυρρή.

Η επιλογή του γενικότερου ανηκειμένου της διπλωμαηκής βασίστηκε σε

διάφορα κριτήρια. Μεταξύ αυτών, το σημαVΤΙKότερo είναι η διαφαινόμενη έλλειψη

μελετών διερεύνησης επιπτώσεων στην πολεοδομική οργάνωση περιοχών που έχουν

ωιαιrλαστεί, σε μία εποχή όπου έχει αυξηθεί έντονα η εφαρμογή προγραμμάτων

ανάπλασης στον ελληνικό χώρο. Επίσης, σημαντικά κριτήρια αποτέλεσαν τα

γνωστικά ενδιαφέροντα του συντάκτη της παρούσας εργασίας κω των επιβλεπόντων

καθηγητώντης.

Όσο αναφορά την επιλογή του Πρ.ΕΑΧΑ, έγινε καθώς αποτελεί το

σημαντικότερο (μεγάλης κλίμακας) πρόγραμμα αναβάθμισης - ανάπλασης περιοχής

στην Ελλάδο. Ενώ, η επιλογή της περιοχής Ψυρρή βασίστηκε στο γεγονός ότι η

πολεοδομική οργάνωση της συγκεκρψένης περιοχής δέχθηκε πολλές επιπτώσεις από το

Πρ.ΕΑΧΑ. με αποτέλεσμα να μεταβληθεί έντονα την τελευταία δεκαπενταετία.

Η διπλωμαηκή εργασία, με σκοπό την καλύτερη παρουσίαση του αντtKεψένOυ

πις, ακολουθεί μια πορεία από τα γενικά στοιχεία προς τα ειδικότερα και ταυτόχρονα

από ης θεωρητικές ΈWOιες προς τα εμπειρικά παραδείγματα. Επιπρόσθετα, για ΤηΡ

καλύτερη οργάνωση της χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. που έχουν διακριτό περιεχόμενο

και συνδέOνταt άρρηκτα μεταξύ τους.
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j

Ι

Ι

j

Ι

J

1

Στο πρώτο κεφάλαιο, που αποτελεί το θεωρητικό τμήμα της εργασίας,

παρουσιάζονται αρχικά ορισμένα γενικά στοιχεία των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων και

ακολούθως 10 θεωρητικό πλαίσιο των αναπλάσεων. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με

την παράθεση δυο αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων αναπλάσεων από τον

ευρωπαϊκόκαι δύο από τον ελληνικόχώρο.

Στο δεύτερο κεφάλαιογίνεται αρχικά μια αναφορά σε ορισμέναγενικά στοιχεία

της ευρύτερης (μητροπολιτικής) περιοχής της Αθήνας. Το κεφάλαιο συνεχίζει και

ολοκληρώνεταιμε τη συνολική παρουσίασητου Πρ.ΕΑΧΑ.

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεταιη ιστορική αναδρομή της περιοχήςΨυρρή έως τις

αρχές της δεκαετίας του '90 και η ισχύουσα πολεοδομική οργάνωση της περιοχής στις

αρχές της δεκαετίας του '90. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι αρχές της

δεκαετία του '90 θεωρούνται ως το «σημείο μηδέν» για την πολεοδομική οργάνωση

του Ψυρρή, καθώς από τότε ξεκίνησε η έντονη μεταβολή της ως επίπτωση κυρίως του

Πρ.ΕΑΧΑ.

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα έργα, παρεμβάσεις

και ρυθμίσεις, που υλοποιήθηκανκατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίαςστα

πλαίσια ορισμένων προγραμμάτων και επηρέασαν έντονα την πολεοδομική οργάνωση

της περιοχής Ψυρρή. Στο κεφάλω.ο αυτό δίνεται έμφαση στα έργα, παρεμβάσεις και

ρυθμίσεις του Πρ.ΕΑΧΑ.

Στο πέμπτο κεφάλαιο, όπου ολοκληρώνεται το «βασικό σώμω> της εργασίας,

αναλύεται η σημερινή υφιστάμενη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή, καθώς

και οι συγκεκριμένεςεπιπτώσεις του Πρ.ΕΑΧΑ σε αυτήν. Παράλληλα, αναλύονται οι

επιπτώσεις άλλων παραγόντων στην πολεοδομική οργάνωση του Ψυρρή, ώστε να

απOσaψηιιισΤOύνοι συγκεκριμένεςεπιπτώσειςτου Πρ.ΕΑΧΑ.

Εν κατακλείδι, στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, που αποτελεί τον

επίλογο, παρατίθενται δύο οριζόντια ζητήματα, που απορρέουν από τη συνολική

θεώρηση των προηγούμενων κεφαλαίων, καθώς και το γενικό συμπέρασμα της

διπλωματικής.
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Ι. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ

Ι. Ι ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ

/././ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κεφάλαιο J

Ι

Ι

1

Ι

J

J

Ι

ι

J

Οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής

ολοκλήρωσης, αναζητούν σήμερα τα στοιχεία εκείνα που θα Τις βοηθήσει να

αντεπεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισμό και να παρέχουν στους πολίτες τους υψηλό

βιοτικό επίπεδο.

Η ευρωπαϊκή μεγαλούπολη το" τελευταίο αιώνα πέρασε από διάφορες φάσεις

αλλαγών. Συγκεκριμένα πέρασε από τις τέσσερις φάσεις του αστικού κύκλου, οι οποίες

συνδέονται με τις τέσσερις φάσεις του παραγωγικού κύκλου. Οι τέσσερις φάσεις του

αστικού κύκλου είναι οι εξής

• Αστικοποίηση - συγκεντροποίηση (urbanization - urban concentration)

• Περιαστικοποίηση (suburbanization)

• Aπoσu')'ΚEI'τρoπoίηση (disurbanization - deconcentration)

• Επανασυγκεντροποίηση (reurbanization reconcentration) (Lever ΚO:t

Champion, ]996: 204-27).

Σήμερα οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις. μετά από μια περίοδο έντονων αλλαγών

στη" οικονομική τους βάση, έχουν επανακτήσει πι σημασία τους ως κέντρα σε εθνικό,

ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο. Παράλληλα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν ένα

μεγάλο τμήμα του ευρωπωκού πληθυσμού και το μεγαλύτερο μέρος τω" πολεοδομικών

και των οικονομικών, κυρίως του τριτογενή τομέα, δραστηριοη;των του ανθρώπου,

αποτελώντας το κυριότερο πεδίο μελέτης και εφαρμογής πολιτικών (Οικονόμου κ.ά.,

200 Ι :23-34).

Μέσα στα πλαίσια αυτά κινούνται και οι ελληνικές μεγαλουπόλεις. Ω ς

μεγαλουπόλεις μπορούν να θεωρηθούν η Αθήνα και εν μέρει η θεσσαλονίκη. Αν και

ετεροχρονισμένα και με διαφορετική ένταση, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές. οι

ελληνικές μεγαλουπόλεις ακολούθησαν τις φάσεις του αστικού κύκλου. Σήμερα

συγκεντρώνουν περίπου το 50% του ελληνικού πληθυσμού και το μεγαλύτερο τμήμα

των πολεοδομικών και οικονομικών δραστηριοη;των της χώρας, αναζητώντας ΠΙ"

επίτευξη της εύρυθμης εσωτερικής λειτουργίας τους, τη" ανάπτυξη και τη θέση τους

στο διεθνή ανταγωνισμό.
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1.1.2 ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Κεφάλαιο}
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Οι ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις, διαμέσου των φάσεων εξέλιξης τοvς και των συνθηκών

ΠQV επικρατούν σήμερα, αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά

προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά καλύπτουν το σύνολο των διαφόρων τομέων τ/ς

λειτουργίας τους (πολεοδομικό, οικονομικό, περιβαλλοντικό κ.ά.). Μεταξύ αυτών

ιδιαίτερα σημαντικά είναι η αποβιομηχάνιση καθώς και η υποβάθμιση των ιστορικών

κέντρων των περισσότερων ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων και οι επιπτώσεις ποv

προκάλεσαν στην χωρική συνοχή, στην οικονομική διάρθρωση και στην εύρυθμη

λειτουργία τους.(Οικονόμου κ.ά., 200 Ι :26-32).

Για την Επίλυση των διαφόρων προβλημάτων των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων

προτάθηκαν πολλοί τρόποι, ποv εφαρμόστηκαν από διάφορα επίπεδα εξουσίας (από

τοvς απλούς πολίτες έως τοvς παγκόσμιους φορείς). Τρόποι που σκοπό είχαν να

καταστήσουν τις ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις ανταγωνιστικές και να εξασφαλίσουν

στοvς πολίτες τους κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Ένας από τους επικρατέστερους

τρόπους επίλυσης των προβλημάτων είναι ο χωρικός σχεδιασμός, φυσικός ή

στρατηγικός, ΠQV εφαρμόστηκε άλλοτε μΕ επιτυχία και άJ.λoΤE όχι.

Στο πλαίσια του φυσικού χωρικού σχεδιασμού, μια ευρέως διαδεδομένη μορφή

πολεοδομικής παρέμβασης, ιrov χρησιμοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται

σΕ μεγάλη κλίμακα, είναι αυτή που εντάσσεται κάτω από το γενικό τίτλο

«ανάπλαση~~. Η έννοια και το περιεχόμενο της ανάπλασης έχει πάρει πολλές μορφές,

ανάλογα με τον κεντρικό τ/ς στόχο κα/, τον τρόπο και τις μορφές δράσης κατά τη

διαδικασία εφαρμογής της. Έτσι, έχει προκύψει ένα σύνολο εwοιών και ορισμών ιrov

περιγράφουν το γενικό όρο της ανάπλασης(Στεφάνου κ.ά., 1995: 24).

Ένας από τους ορισμούς της ανάπλασης, 1iVV καλύπτει ικανοποιητικά την

έννοια της, είναι αυτός του βιβλίου του κ. Δημήτρη Λουκόπουλου και των συνεργατών

TOV. Σύμφωνα μΕ το βιβλίο αυτό, ανάπλαση είναι το σύνολο εκείνων των

επεμβάσεων που εφαρμόζονται στο χτισμένο περιβάλλον και σε υποβαθμισμένες

περιοχές με σκοπό την αντικατάσταση ή βελτίωση του οικιστικού αποθέματος, την

αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία τεχνικής υποδομής, καθώς και

τ/ν ενίσχυση άλλων λειτουργιών που συμβάλουν στ/ν αναβάθμιση των περιοχών

αυτών (Λουκόπουλος κ.ά., 1990: Ι 7).
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1.2 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

12.11ΣΤΟPlΚΗΑΝΑΔΡΟΜΗ

Κεφάλαιο Ι

ι-ι έwοια και το περιεχόμενο της ανάπλασης, όπως έχει προαναφερθεί, έχει δεχτεί

πολλές α'λ/αγές τα τελευταία εκατό χρόνια. Αλλι:ηές που συνδέονται τόσο με τη

θεωρητική προσέγγιση (ιδεολογικές παρεμβάσεις) όσο και με την πρακτική εφαρμογής

της (τεχνικές, φορείς, θεσμικό πλαίσιο κ.ά.) (Στεφάνου κ.ά., 1995: 56-7).

Για την καλύτερη παρουσίαση της ιστορικής αναδρομής της ανάπλασης, τα

τελευταία εκατό χρόνια χωρίζονται σε τρειςυποπεριόδους.

Οι ΤΡΕις υποπερίοδοι είναι οι εξής:

• Οι αρχές του προηγούμενου αιώνα.

Η περίοδος αυτή, που διαρκεί περίπου έως το 1945, χαρακτηρίζεται κυρίως από

τις απόψεις για καιροτομία και απόσπαση από το παρελθόν. Οι απόψεις αυτές

διατυπώνονται στο μανιφέστο των φουτουριστών αρχιτεκτόνων το 1914. Οι

φουτουριστές απορρίπτουν κάθε παραδοσιακό στυλ, δέχονται την καταστροφή του

προϋπάρχοντος περιβάλλοντος, την κατασκευή κτιρίων με νέες τυπολογίες, την

αρχιτεκτονική για τις μάζες και τη συνεχή ανανέωση των κτιρίων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάπλασης αυτής της εποχής αποτελεί η πρόταση

του Le Corbusier, PIaη Voisiη (1925), για το Παρίσι. Σε αυτήν προτείνεται η

κατεδάφιση ολόκληρων συνοικιών στο Παρίσι για να αντικατασταθούν J1f τους

ομοιόμορφους ουρανοξύστες σχήματος σταυρού. Παράλληλα, προτείνεται μόνο η

διατήρηση των ιστορικών μνημείων της ζώνης στην οποία επρόκειτο να παρέμβει

(Palai, Royal Madeleine κ.ά.).

Εν τούτοις στο πρώτο CIAM, που πραγματοποιήθηκε το 1931 στην Αθήνα,

διατυπώθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα της διατήρησης των ιστορικών μνημείων. Ενώ,

δυο χρόνια αργότερα στη Χάρτα των Αθηνών (CIAM 1933) διατυπώθηκε ότι οι

αρχιτεκτονικές αξίες πρέπει να διασωθούν είτε πρόκειται για μεμονωμένα μνημεία είτε

για ολόκληρους αστικούς πυρήνες (Στεφάνου κ.ά., 1995: 57-8).

• Η μεταπολεμική περίοδος.

Η περίοδος αυτή, που διαρκεί περίπου έως το 1975, χαρακτηρίζεται από πολλές

α'λ/αγές στην ιδεολογία της ανάπλασης και εν γένει του σχεδιασμού. Στα τέλη της

δεκαετίας του '40 και στην δεκαετίατου '50, μετά τις καταστροφέςτου Β' Παγκοσμίου

Πολέμου, η ανοικοδόμηση στην Ευρώπη αντιμετωπίζεταισε γενικές γραμμές σύμφωνα
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με δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι η κατεδάφιση και η κατασκευή νέων κατοικιών με

παραδείγματα το Λονδίνο, το Βερολίνο κω το Ρότερνταμ, ενώ η άλλη είναι η πιστή

αναστήλωση με παράδειγμα την, ανοικοδόμηση του κέντρου της Βαρσοβίας.

Παράλληλα, στο τέλος της δεκαετίας του '50 επανέρχεται στο προσκήνιο το πρόβλημα

της αναστήλωσης και διατήρησης των ιστορικών μνημείων.

Η δεκαετία του '60 χαρακτηρίζεται από την οικονομική έκρηξη στις ευρωπαϊκές

χώρες και την συνεχή επέκταση των πόλεων τους, που αργότερα δημιούργησε πολλά

προβλήματα. Τα ιστορικά κέντρα αποτελούν τις ζώνες προστασίας των ρυθμιστικών

σχεδίων εκείνης της εποχής και η οργάνωση τους, που αποδείχτηκε αναποτελεσματική,

καθορίζεται με περιορισμούς δόμησης. Επίσης, στα μέσα της δεκαετίας αρχίζει να

αμφισβητείται η ιδέα της διατήρησης μεμονωμένων κτιρίων και ξεκίνα η αντιμετώπιση

του ιστορικού χώρου ως ενιαίου αστικού ΟΡ"'ΥαΡισμού.

Τη δεκαετία του '70 η επαναχρησιμοποίηση προβάλλεται ευρύτατα ως

εναλλακτική, σε σχέση με τις επεκτάσεις, και οικονομικότερη λύση στην αστική

εξάπλωση. Έτσι, τονίζεται το ενδιαφέρον για ανάκτηση του υποβαθμισμένου

περιβάλλοντος, όχι απαραίτητα ιστορικού, και επαναχρησιμοποίησητου. Επιπρόσθετα,

η οικονομική κρίση αυτής της εποχής, που προκάλεσε τη δημιουργία των λεγόμενων

αστικών κενών, οδήγησε στις επόμενες δεκαετίες στην επαναχρησιμοποίηση του

πλεονάζοντος, κυρίως βιομηχανικού, κτιριακού δυναμικού (Στεφάνου κ.ά., 1995:

58-60).

• Τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Τα τελευταία τριάντα χρόνια η ανάπλαση ακολούθησε στις περισσότερες

ευρωπαϊκές χώρες, και κυρίως στις μεγαλουπόλεις τους, μια πορεία η οποία θα

μπορούσε να διακριθεί σε τρία στάδια.

Τα τρία στάδια της ανάπλασης είναι τα εξής:

ο Ριζική ανακαίνιση.

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας και

υψηλού βαθμού παρέμβασης, η οποία αλλοιώνει τον αστικό ιστό. Οι παρεμβάσεις είναι

κατεξοχήν επεκτατικές, με συνέπεια το υψηλό κόστος και τη μεγάλη διάρκεια. Η

προτεινόμενη λύση είναι η αστική ανακαίνιση ως ένα σύνολο ενεργειών που

μετασχηματίζουν τον αστικό ιστό μέσω κατεδαφίσεων και ανοικοδόμησης νέων

κτισμάτων (Στεφάνου κ.ά., 1995: 60- Ι).
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ο Ενδιαφέρον για τη διατήρηση της κτισμένης κληρονομιάς.

Κατά πι διάρκεια αυτού του σταδίου, που επικαλύπτει πολλές φορές το

προηγούμενο, δίνεται έμφαση στη διατήρηση της υπάρχουσας κτισμένης κληρονομιάς,

της οποίας η βελτίωση θεωρείται πιο πρόσφορη οικονομικά. Η χρησιμοποιούμενη

επέμβαση, κυρίως στις κεντρικές γειτονίες, είναι η μεγάλης κλίμακας κτιριακή

ανακατασκευή, με γενική επισκευή του φέροντος οργανισμού (Στεφάνου κ-ά.,

1995: 61).

ο Διακριτική επέμβαση και έμφαση στα κοινωνικά δεδομένα.

Το τρίτο και. τελfυταίo στάδιο διακρίνεται από έναν έντονο

επαναπροσανατολισμό ως προς τις προθέσεις. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από

διακριτικές επεμβάσεις, οι οποίες επηρεάζονται και ενσωματώνονται πιο καθαρά, αν

και πολ/ές φορές μόνο θεωρητικά, στα κοινωνικά δεδομένα. Βέβαια ο αριθμός, το

μέγεθος, ο τρόπος και ο χρόνος εφαρμογής των αναπλάσεων αυτού του σταδίου, όπως

άλλωστε και των δύο προηγούμενων σταδίων, ποικίλει από χώρα σε χώρα (Στεφάνου

κ.ά., 1995: 61).

Στην Ελλάδα η ανάπλαση έως το 1995 βρισκόταν σε νηπιακό στάδιο, αφού

πλην την περίπτωση της Πλάκας καμία άλλη επιχείρηση σημαντικής κλίμακας δεν

υπήρχε. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνε1 δ1άφορες αναπλάσεις σημαντικής

κλίμακας, όπως η Ενοποίηση των Αρχαιολογ1κών Χώρων της Αθήνας (ΕΑΧΑ) και ΟΙ

διάφορες παρεμβάσεις στα πλαίσ1α της κοινοτικής πρωτοβουλία Urban Ι και. 11. Παρόλα

αυτά η Ελλάδα ποτέ δεν πέρασε από τρεις 1στορικές φάσε1ς της ανάπλασης των

ευρωπαϊκών χωρών (Στεφάνου κ.ά., 1995: 291).

1.2.2 ΤΥΠOl

Όπως έχει αναφερθεί και αναλυθεί παραπάνω, η έwοια και το πεΡ1εχόμενο της

ανάπλασης έχει δεχθεί πολ/ές αλλαγές τον τελευταίο αιώνα. Μέσω αυτών των αλλαγών

και άλλων παραγόντων έχει δ1αμορφωθεί σήμερα ένα σύνολο τύπων ανάπλασης, 1ΙΌυ

ομαδΟΠΟ1Ούνται βάσει ορισμένων κριτηρίων.

Οι τύποι ανάπλασης, ανάλογα με τα κριτήρια ομαδοποίησης τους, είναι οι εξής:

• Με βάση τη χρηmμΟΠ01Ούμενη ορολογία:

ο ΌΡ01 οι οποί01 τοποθετούν το επίκεντρο ενδ1αφέροντος στο κέλυφος.

ο ΌΡ01 αναφερόμενοι κυρίως στην αναθεώρηση των χρήσεων.

ο Όροι προσανατολισμέν01 στην επανάκτηση του τόπου από το χρήστη.
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• Με κριτήριο το βασικό κίνητρο της ανάπλασης:

ο Αναπλάσεις με στόχο τη βελτίωση κελυφών.

ο Αναπλάσεις με στόχο την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

ο Αναπλάσεις με στόχο πολεοδομική επανοργάνωση μίας περιοχής.

• Με βάση τα ιδιαίτερα χαραnηριστικά των υπό ανάπλαση περιοχών:

ο Αναπλάσεις περιοχών κατοικίας.

ο Αναπλάσεις περιοχών λοιπών χρήσεων.

• Τύποι περιοχών κατοικίας υπό ανάπλαση:

ο Κεντρικές περιοχές υψηλών κτιρίων.

ο Περιοχές ειδικών χρήσεων με προεξέχουσες οικονομικές λειτουργίες.

ο Περιοχές κατοικίας μεγάλων Συντελεστών Δόμησης (ΣΔ).

ο Περιοχές κατοικίας μέσων ΣΔ.

ο Περιοχές εκτός σχεδίου.

ο Περιοχές παραθεριστικής κατοικίας.

ο Περιοχές εκτός σχεδίου με αυθαίρετα.

• Προτεινόμενη νέα τυπολογία περιοχών κατοικίας υπό ανάπλαση:

ο Περιοχές κατοικίας σε ιστορικούς πυρήνες πόλεων.

ο Κατοικία σε κεντρικές περιοχές μεγάλων πόλεων (υψηλές πυκνότητες).

ο Περιοχές στην περιφέρεια (χαλαρός ιστός, αραιές ΠUKνότητες).

ο Κατοικίες ειδικού πολεοδομικού καθεστώτος.

ο Περιαστικές περιοχές αυθαιρέτων.

• Τυπολόγηση με βάση το φορέα ανάπλασης:

ο Ανάπλαση από συγκροτημένο φορέα γενικής φύσεως.

ο Ανάπλαση από φορέα ειδικά συγκροτημένο για αυτήν.

ο Ανάπλαση από συνεργαζόμενους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς).

ο Υποχρεωτική ανάπλαση με αποφάσεις και δεσμεύσεις χωρίς φορέα

(κανονιστικοί όροι δόμησης).

ο Εθελούσια ανάπλαση βασισμένη στη ατομική ή ομαδική πρωτοβουλία.

• Τύποι βαθμών παρέμβασης

ο Ριζική ανακαίνιση.

ο Περιορισμένη ανάπλαση.

• Τύποι ανάπλασης ανάλογης κλίμακας παρέμβασης:

ο Ανάπλαση μικρής παρέμβασης.
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ο Ανάπλαση μέτριας παρέμβασης.

ο Ανάπλαση μεγάλης κλίμακας.

• Τυπολόγηση με κριτήριο την υιοθετούμενη συμπεριφορά απέναντι στα κελύφη:

ο Παρέμβαση πλήρους περιφρόνησης.

ο Τακτική πλήρους μίμηαης.

ο Τακτική ανοχής.

ο Προσπάθεια δημιουργικής ένταξης.

• Τύποι παρέμβασης για προστασία:

ο Μουσειακή προστασία.

ο Απλή επιβεβλημένη προστασία.

ο Ξενοδο;{ειοποίηση.

ο Τομείς υπό διάσωση.

ο Ενεργός προστασία.

ο Επανακατάκτηση - Επαναχρησιμοποίηση του ιστορικού τόπου

(Στεφάνου κ.ά., 1995: 63-4).

1.2.3 ΑΡΧΕΣ

Οι αρχές μίας ανάπλασης διατυπώνουν την ιδεολογική της προσέγγιση και.

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένους στόχους και δράσεις. Η ύπαρξη 1iΌλ/ών τύπων

ανάπλασης με διαφορετική ιδεολογική προσέγγιση οδηγεί στη διαμόρφωση

διαφορετικών αρχών για κάθε ένα από αυτούς. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να

παρουσιαστούν οι αρχές των αναπλάσεων, που εντάσσονται στα δύο πιο πρόσφατα

στάδια (ενδιαφέρον για τη διατήρηση της κτισμένης κληρονομιάς και διακριτική

επέμβαση και έμφαση στα κοινωνικά δεδομένα) της τρίτης υποπεριόδου της ιστορικής

1Όυς αναδρομής. Δηλαδή, των αναπλάσεων 1iΌυ μπορούν να χαρακτηριστούν ως

ήπιας μορφής.

Οι αρχές των αναπλάσεων ήπιας μορφής είναι οι εξής:

• Η λεmομερής ανάλυση των συνθηκών της περιοχής παρέμβασης.

• Ο ορισμός με σαφήνεια των πεδίων επέμβασης.

• Η αμφίδρομη προσαρμογή του νέου με την φυσιογνωμία, την κοινωνική δομή,

την οικονομική βάση και της περιβαλλοντικές συνθήκες της υπό ανάπλαση

περιοχής.
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• Η επίτευξη της καλύτερης δυνατής χρήσης του φυσικού, οικονομικού,

ανθρώπινου και άλλου δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της γης και των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δομημένου περιβάλλοντος.

• Η εξασφάλιση του γεγονότος ότι η στρατηγική και τα επιχειρούμενα

προγράμματα είναι σε συμφωνία με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.

• Η εξασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής και συνεργασίας όλων των

εμπλεκομένων φορέων.

• Η αναγνώριση του γεγονότος ότι οι διάφοροι παράγοντες του σχεδιασμού δρουν

με διαφορετική ταχύτητα και η πρόβλεψη, για αυτό το λόγο, συμπληρωματικών

μηχανισμών υποστήριξης των αρχικών στόχων.

• Η ανανέωση διαμέσου της χρήσης μίας κατανοητής και ολοκληρωμένης

στρατηγικής που στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων με ισορροπημένο,

ταξινομημένο και θετικό τρόπο.

• Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της μέτρησης 711ς προόδου 711ς στρατηγι!Cής,

που έχει επιλεγεί. κω πις επίδρασης των εσωτερικών και εξωτερικών δυνάμεων,

που αναπτύσσονται ιcαι δρουν στις ασηκές περιοχές και που συνεχώς

μεταβάλλονται.

• Η αποδοχή της ανάγκης ανανέωσης και προσαρμογής των αρχικών

προγραμμάτων σχεδιασμού λόγω των συνεχών συντελούμενων αλλαγών

(Roberιs, 2000: 18-9).

1.2.3 ΈΠ/ΠΤΩΣΕΙΣ

Οι επιπτώσεις τ/ς ανάπλασης μίας περιοχής εξαρτώνται από τις αρχές της αλλά και από

άλλους παράγοντες. Οι αρχές αυτές, όπως έχει προαναφερθεί, διαφοροποιούνται από

τύπο σε τύπο, με αποτέλεσμα να διαφοροποιούνται και οι επιπτώσεις. Στην παρούσα

υποενότητα θα παρουσιαστούν οι επιπτώσεις των αναπλάσεων ήπιας μορφής σε

περιοχές ιστορικών κέντρων. που σχετίζονται με τον τομέα της πολεοδομικής

οργάνωσης, καθώς και με τους άμεσα σννδεόμενOUς με αυτόν τομείς της οικονομικής

οργάνωσης και του ευρύτερου ρόλου (Διάγραμμα 1.1). Για τη" καλύτερη ΟΡΎάνωση και

παρουσίαση τους, οι επιπτώσεις χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες ανά συγκεκριμένο

τομέα. Ως άμεσες θεωρούνται οι πρωτογενείς επιπτώσεις από τις διάφορες παρεμβάσεις

της ανάπλασης, ενώ ως έμμεσες θεωρούνται αυτές που προέρχονται από τις άμεσες σε

επόμενη χρονική περίοδο.
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Διάγραμμα Ι: Οι επιπτώσεις της ανάπλασης ήπιας μορφής μιας περιοχής ιστορικού κέντρου

στην πολεοδομική και οικονομική οργάνωση και στον ευρύτερο ρόλο της.

Πολεοδομική οργάνωση Οικονομική οργάνωση Ευρύτερος ρόλος

Βελτίωση δημοσίου

γώοου

ι ------------------1
Ι Μεταβολήχρήσεωνγης - Μεταβολή οικονομικών κλάδων ιL_____________ _ J

Μεταβολή κυκλοφο

οία, και στάθuευσηc

Ι

ι Μεταβολή θεσμικού ι

ι__~α~~.:~τ~_δj~·__ ι

Βελτίωση κτιριακού

αποθέuατοc

Μεταβολήχρήσεωνγης - Μεταβολή οικονομικών κλάδων

Μεταβολή

ευρύτερου

ρόλου

Μεταβολή απασχόλησης

Αύξηση τιμών ακινήτων

Μεταβολή κυκλοφο

οία, και στάθuευσηc

Βελτίωση κτιριακού

αποθέuατοc

D Επιπτώσεις που εμφανίζονται στο σύνολο των περιπτώσεων.

r--I
Ι Ι Επιπτώσειςπου δ€ν εμφανίζονταιστο σύνολο των περιπτώσεων.L.. _

Σχέσεις αλληλεπίδρασης.

Πηγή: Ιδία επεξεργασία
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1.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑϊκο

ΧΩΡΟ

1.3.1 ΓΕΝΙΚΆ

Οι αναπλάσεις στον ευρωπαϊκό χώρο, που άλλοτε είχαν τ/ν μορφή ριζικής ανακαίνισης

(δεκαετίες '50-'70) με ης βαριές, σαρωτικές και μεγάληςκλίμακαςεπεμβάσεις,σήμερα

έχουν χαρακτήρα ήπιων παρεμβάσεωνανανέωσης μέσα από τ/ν χρήση συμμετοχικών

διαδικασιών (Στεφάνου κ.ά., 1995: 137). Διαμέσου τ/ς πλούσιας ιστορικής πορείας,

που έχει αναλυθεί παραπάνω, έχουν προκύψει πολλά παραδείγματα αναπλάσεων.

Πολλά από αυτά έχουν ολοκληρωθεί και οι συνέπειες τους είναι ορατές, ενώ άλλα είτε

βρίσκονται στ/ν φάση της εφαρμογής είτε του προγραμματισμού.

Παρά την ύπαρξη πολλών παραδειγμάτων αναπλάσεων στον ευρωπαϊκό χώρο,

στα πλαίσια τ/ς παρούσας διπλωματικής κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση μόνο δύο εξ'

αυτών. Η επιλογή των δυο παραδειγμάτων έγινε με τ/ χρήση ορισμένων κριτηρίων, 1IUU

πρέπει να πληρούνται.

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

• Ο αντίστοιχος χαρακτήρας των περιοχών με το Ψυρρή.

• Η εφαρμογή ήπιων παρεμβάσεων ανάπλασης.

• Ο αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας τους σε σχέση με το σύνολο των

αντίστοιχων παραδειγμάτων του ευρωπαϊκού χώρου.

• Η ύπαρξη στοιχείων για τις επιπτώσεις 1Ους.

Τα δύο παραδείγματα, 1IUU πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, παρουσιάζονται

συνοπτικά ακολούθως.

1.3.2 Ή ΠΕΡΙΟΧΉ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ (MADDALENA) ΤΉΣ ΓΕΝΟΒΑΣ

(GENOA)

Η Γένοβα είναι μια ιστορική πόλη, που ανήκει στο νόμο Λιγουρίας της βόρειας Ιταλίας

και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τ/ Γαλλία. Είναι μια πυκνοκατοικημένη

πόλη-λιμάνι με πληθυσμό περίπου 650.000 κατοίκους και έκταση 24.045 εκτάρια

(http://www.genova-2004.it). Στη πόλη Τις rελευταίες δεκαετίες παρατ/ρείται μια

έντονη δραστηριότητα στο επίπεδο του χωρικού σχεδιασμού με ιδιαίτερη έμφαση στο

ιστορικό τ/ς κέντρο (httΡ://www.cοιηune.genοva.ίt).
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Το ιστορικό κέντρο της Γένοβας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης

με πληθυσμό περίπου 27.000 κατοίκους, αποτελούσε μέχρι πρότινος μια περίκλειστη

υποβαθμισμένη κεντρική περιοχή της πόλης (Παράρτημα IV: Χάρτης 1.1). Για ρα

επιτευχθεί η αναβάθμιση του έχουν γίνει πολλές επεμβάσεις τις τελευταίες δεκαετίες,

τόσο στην περίμετρο (διαμόρφωση του παλιού λψανιού κ.ά.) όσο και στο εσωτερικό

του. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές επεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο

εσωτερικό του ιστορικού κέντρου, συγκαταλέγεται η εγκατάσταση εκεί Της σχολής

αρχιτεκτονικής και τρία έργα, τα οποία αφορούν αντίστοιχα σε τρία σημαντικά τμήματα

του. Πρόκειται για τις μεγάλες επιχειρήσεις του Πρε (Pre), της Μανταλένας και Της

Πόρτα Σοπράνας(ΡοrΙa Soprana) (Στεφάνου κ.ά., 1995: 109-16).

Στην περιοχή Μανταλένα επικρατούσαν την προηγούμενη δεκαετία συνθήκες

παρόμοιες με αυτές που χαρακτήριζαν το σύνολο του ιστορικού κέντρου της Γένοβας.

Ο πληθυσμός της αποτελούνταν από Γενοβέζους, που ανήκαν στην μεσαία τάξη

(μικρομεσαίοι επαγγελματίες, φοιτητές κ.ά.), και από μετανάστες, από το Μαρόκο, τη

Σενεγάλη και τη Χιλή. Οι πολεοδομικές συνθήκες της περιοχής παρουσίαζαν πολλά

προβλήματα, όπως οι υψηλές πυκνότητες δόμηση.; η κακή κατάσταση των κτηρίων, οι

άσχημες συνθήκες φωτισμού και αερισμού, τα κυκλοφοριακά και τα περιβαλλοντικά

προβλήματα.

Για την άρση των προβλημάτων της περιοχής Μανταλένα προτάθηκε και

εφαρμόστηκε ένα σύνολο ενεργειών στα πλαίσια ενός προγράμματος δράσης. Το

πρόγραμμα δράσης έθετε ως βασικές αρχές του τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

και την τουριστική ανάπτυξη. Αυτές οι βασικές αρχές εξειδικεύτηκαν σε ένα σύνολο

στόχων και δράσεων.

Οι στόχοι και οι δράσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

• Η βελτίωση του κτιριακού αποθέματος.

ο Αποκατάσταση παλαιών κτιρίων.

ο Ανοικοδόμηση νέων κτηρίων.

• Η επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

• Η βελτίωση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

ο Στήριξη των επιθυμητών υπαρχόντων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ο Προσέλκυση νέων επιχειρήσεων αναψυχής.

• Η αύξηση της απασχόλησης.
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• Η άρση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ο Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

ο Σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

• Η μείωση της εγκληματικότητας.

Η ανάπλαση της περιοχής ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1999. Οι παρεμβάσεις

που εφαρμόσθηκαν, ακολούθησαν το πρόγραμμα δράσης και ήταν κυρίως ήπιας

μορφής. ι-ι χρηματοδότηση της ανάπλασης προήλθε τόσο από ιδιωτικά όσο και από

εθνικά και. κοινοτικά κεφαλαία (πρόγραμμα Urban Ι). Τα αποτελέσματα της κρίθηκαν

ιδιαίτερα ικανοποιητικά (hnp://www.urban.nl).

Οι επιπτώσεις της ανάπλασης. σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από τα υπόλοιπα

έργα στο ιστορικό κέντρο της Γένοβας, είναι έντονες όσο αναφορά την πολεοδομική

οργάνωση της περιοχής Μανταλένα. Η πολεοδομική οργάνωση της μεταβλήθηκε κω

εξακολουθεί να μεταβάλλεται σΕ πολλά επίπεδα. Η εικόνα του δημόσιου χώρου

βελτιώθηκε μέσω της επίλυσης των προβλημάτων καθαριότητας. Οι χρήσεις γης

μεταβλήθηκαν εις βάρος της κατοικίας και. τω/l παραδοσιακών μεταποιητικών

επιχειρήσεων της περιοχής και. υπέρ των επιχειρήσεων αναψυχής. Τα κυκλοφοριακά

προβλήματα μειώθηκαν μέσω της αποθάρρυνσης χρήσης αυτοκινήτων εντός περιοχής

και. της επίτευξης καλύτερης συγκοινωνιακής της σύνδεσης μΕ ΤΟ/l υπόλοιπο αστικό

χώρο. Επίσης, το κτιριακό απόθεμα βελτιώθηκε αισθητά (http://www.espon.lu).

1.3.3 Η ΠΕΡΙΟΧΗ.ΛΟΜΠΟΚ (LOΜΒΟΚ) ΤΗΣ ΟΥΤΡΕΧΤΗΣ (UTRECHT)

ι-ι Ουτρέχτη είναι μια ιστορική πόλη, που βρίσκεται στο κέντρο της Ολλανδίας.

Αποτελεί σημαντικό κόμβο υπερτοπικών χερσαίων μεταφορών και είναι η τέταρτη

μεγαλύτερη πόλη της χώρας με πληθυσμό περίπου 300.000 κατοίκους. Στο επίπεδο του

χωρικού σχεδιασμού η πόλη βρίσκεται σε εγρήγορση τις τελευταίες δεκαετίες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρικών παρεμβάσεων είναι η επαναξιοποίηση της

περιοχής γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό, η ανάπλαση της περιοχής

Λόμποκ και. η ανοικοδόμηση του μεγαλύτερού συγκροτήματος οργανωμένης κατοικίας

στη χώρα με περισσότερα από 30.000 σπίτια (http://www2.utrecht.nI).

Η περιοχή Λόμποκ βρίσκεται. στο ιστορικό κέντρο της Ουτρέχτης, στα

βορειοδυτικά του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού (Παράρτημα ιν: Χάρτης Ι.2). Η

περιοχή, που άλλοτε ήταν κοσμοπολίτικη, ακολούθησε μία πορεία υποβάθμισης μετά
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τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι κάτοικοι της ως την προηγούμενη δεκαετία ήταν κυρίως

φοιτητές και μετανάστες από το Μαρόκο και την Τουρκία.

Η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. Τα

περισσότερα κτίρια ήταν σε κακή κατάσταση. Παράλληλα, η κυκλοφορία στο

εσωτερικό της ήταν ιδιαίτερα εnβαρημένη. εξαιτίας της ύπαρξης έντονης διαμπερούς

κίνησης. Αυτό είχε σαΡ αποτέλεσμα TηJJ αύξηση τ/ς ρύπανσης (αέριας και ηχητικής)

και την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου γενικότερα.

Για την ανάπλαση της περιοχής Λόμποκ εγκρίθηκε (1997) και εφαρμόστηκε ένα

οστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό είχε ως βασικό στόχο να λύσει τα

σιryKεKριμένα προβλήματα που αντιμετώπιζε η περιοχή. Οι βασικές αρχές του ήταν τι

βελτίωση τ/ς ποιότ/τας ζωής και η αύξηση τ/ς ασφάλειας. Οι σΡχές αυτές

εξειδικεύτηκαν σε επτά συγκεκριμένους στόχους.

Οι στόχ.οι του αστικού προγράμματος είναι οι εξής:

• Η βελτίωση του ιcrφιαKOύ αποθέματος.

• Η αναβάθμιση των συνθηκών κατοίκησης.

• Η επίλυση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.

• Η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών.

• Η αύξησης του αισθήματας ασφάλειας.

• Η ενθάρρυνση τωρ συμμετοχικών διαδικασιών.

Οι παραπάνω στόχοι υλοποιήθηκαν διαμέσου της εφαρμογής ενός συνόλου

δράσεων και μέτρων. Το αστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2000,

έχοντσς οδηγήσει στ/ν σναβάθμιση τ/ς περιοχής (Πσράρτημα 111: Εικόνα 1.1). Η

χρημστοδότ/ση του προγράμμστος προήλθε κυρίως σπό δημοτικά κεφσλαία (57%).

Παράλληλα, σε αυτή συμμετείχαν κοινοτικά (25%), στα πλαίσια της κοινοτικής

πρωτοβουλίας Urban Ι. κω ιδιωτικά κεΦάλαια.

Η ανάπλαση, σε συνδυασμό με τις λοιπές μεγάλες παρεμβάσεις στην πόλη της

ΟυτΡέχτης. είχε και εξακολουθεί να έχει πολλές επιπτώσεις στην πολεοδομική

οργάνωση της πριοχής Λόμποκ. Η κατάσταση του δημόσιου χώρου βελτιώθηκε μ.t τ/

δημιουργία πεζοδρόμων κω πι διαπλάτυνση αρκετών πεζοδρομίων. Οι χρήσΗς Ύ'/ς

μεταβάλλονταΙ, καθώς μειώνονται οι παλαιότερες παραδοσιακές μικρομεσαίες

επιχειρήσεις και αυξάνονται οι νέες επιχειρήσεις αναψυχής. Bέβαι~ η χρήση τ/ς

κατοικίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη. Πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν

επιλυθε~ ως αποτέλεσμα της μείωσης των διαμπερών κινήσεων εντός περιοχής. Ενώ
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το κτιριακό απόθεμα βελτιώθηκε αισθητά, εξαιτίας της ανακαίνισης πολλών παλαιών

κτιρίων, κυρίως από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους, και της ανέγερσης μερικών

"έων (hιtp://www.appelo.nI).

1.4 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

1.4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελλάδα, παρά την υψηλή οικοδομική δραστηριότητα (ιδίως των δεκαετιών '50 και

'60) και την ανάπτυξη του πολεοδομικού σχεδιασμού (των δεκαετιών '70 κω '80).

χαρακτηρίζετω από την ύπαρξη λίγων ολοκληρωμένων 'ΠtYρώι:ιwάτων ανάπλασης,

'Ετσι. στον ελληνικό χώρο, σε αντίθεση με τον ευρωπα'ίκό. δΗ υπάρχει πληθώρα

ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπλασης, ούτε προς την κατεύθυνση της προστασίας

και ανάδειξης του αξιόλογου κελύφους των ιστορικών κέντρων κω των παραδοσιακών

οικισμών. ούτε προς την κατεύθυνση εξυγίανσης κάποιας υποβαθμισμένης ζωτικής

περιοχής, ούτε περισσότερο προς την κατεύθυνση της άσκησης στεγαστικής πολιτικής, Το

φαινόμενο αυτό οφείλετω σε διάφορες αιτίες, Μια από τις κυριότερες είνω το ιδιαίτερα

ελλιπές θεσμικό πλαίσιο αναπλάσεων, που χαρακτήριζε την ελληνική πολεοδομική

νομοθεσία για πολλές δεκαετίες (Στεφάνου κ,ά" 1995: 149-70),

Από τα λίγα ολοκληρωμένα παραδείγματα αναπλάσεων στον ελληνικό χώρο,

κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιαστούν δύο. Η επιλογή των δυο 'ΠtYραδειγμάτων έγινε με τη

χρήση ορισμένων κριτηρίων. που πρέπει να πληρούνται, Τα κρι7ήρια που

χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ίδια με τα κριτήρια επιλογής των δύο ευρωπαϊκών

παραδειγμάτων ανάπλασης, που αναφέρονται παραπάνω, Τα δύο επιλεγμένα

παραδείγματα του ελληνικού χώρου παρουσιάζονται συνοπτικά ακολούθως,

1.4.2 ΗΠΕΡlOΧΗΠΛΑΚΑ ΤΗΣΑΘΗΝΑΣ

Η Αθήνα είνω μία ιστορική πόλη, ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής και βρίσκεται στο

κέντρο της Ελλάδας (hΙΙΡ:!!www.mίnenv.gr). Υπό την έwοια της Νομαρχίας Αθηνών,

έχει πληθυσμό περίπου 2.500.000 κατοίκους (http://www.nomarxia.gr). Στην Αθήνα.

τις προηγούμενες δεκαετίες, είχαν προταθεί κω εφαρμοστεί αρκετά προγράμματα

αναβάθμισης περιοχών, με γνωστότερο την ανάπλαση της περιοχής Πλάκα,
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Η περιοχή Πλάκα βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, βορειοανατολικά

του λόφου της Ακρόπολης (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 1.3). Η περιοχή, που άλλοτε ήταν

ακμάζουσα, παρουσίαζε πολλά στοιχεία υποβάθμισης τη δεκαετία του '70. Οι κάτοικοι

της, που άνηκαν στη μεσαία τάξη, ήταν κυρίως ηλικιωμένοι και εργάτες.

Η πολεοδομική της οργάνωση χαρακτηριζόταν από διάφορα προβλήματα. Ο

δημόσιος χώρος βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση. Τα κέντρα διασκέδασης επιβάρυναν

την περιοχή εξαιτίας της ηχορύπανσης, της κατάχρησης του δημοσίου χώρου και των

αντικοινωνικών Φοονομένων 'Που προκαλούσαν. Η κυκλοφοριακή φόρτιση ήταν

έντονη. Οι δρόμοι της χρησιμοποιούνταν είτε για διέλευση είτε ιια στάθμευση

aυτoKινήτων, που εξυπηρετούσαν τους εργαζόμενους και επισκέπτες των γύρω

περιοχών τις πρωινές ώρες και τους θαμώνες των κέντρων διασκέδασης το βράδυ. Τα

κτίρια βρισκόταν σε κακή κατάσταση, εξαιτίας της ηλικίας τους και της απροθυμίας

επισκευής από τους ιδιοκτήτες τους, και αρκετά από αυτά ήταν κενά (Λυρούδιας κ.ά.,

1988: 4 Ι -8).

Για την ανάπλαση της περιοχής Πλάκα συντάχθηκε, μΕ Επικεφαλή τον

καθηγητή Δ.Ζήβα, μία πρώτη μελέτη το 1974, που έμεινε ανενεργή έως το 1978. Το

1979 η μελέτη ανασυντάχθηκε και ξεκίνησε η εφαρμογή της (Παράρτημα IV: Χάρτης

1.4). Η βασική αρχή της ήταν η ενεργή και ολοκληρωμένη προστασία της περιοχής. Η

αρχή αυτή εξειδικεύτηκε σε τέσσερις στόχους (Στεφάνου κ.ά., 1995: 223-6).

Οι στόχοι της μελέτης είναι οι εξής:

• Η διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής.

• Η ανάδειξη των αρχαιολογικών μνημείων.

• Η ένταξη λειτουργιών σύγχρονης πόλης.

• Η επαναφορά της κατοικίας (Λυρούδιας κ.ά., 1988: 34Μ6).

Για την επίτευξη των στόχων εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν, διαμέσου

Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ), οκτώ προτάσεις.

Οι προτάσεις της μελέτης είναι οι εξής:

• Η πεζοδρόμηση του μεγαλυτέρου μέρους της περιοχής και η σύνταξη

KΑVOνισμών λειτουργίας πεζοδρόμων.

• Η προστοοία και ανάδειξη του υφισταμένου πολεοδομικού ιστού.

• Η προστασία, επισκευή, συντήρηση και ανάδειξη του αξιόλογου κτιριακού

πλούτου.
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• Η ευνοΙκή δανειοδότηση για την ανακαίνιση των κτιρίων παραδοσιακής

αρχιτεκτονικής

• Η βελτίωση της οπτικής εικόνας.

• Ο καθορισμός χρήσεων γης.

• Ο καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

• Η σύσταση του Γραφείου της Πλάκας, για το συντονισμό όλων των

επεμβάσεων, την εποπτεία και τον έλεγχο της περιοχής.

Η ανάπλαση της Πλάκας, που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1987,

χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένη. Η περιοχή βελτιώθηκε αισθητά, λύνοντας πολλά από

τα προβλήματα της. Η χρηματοδότηση του προγράμματος προήλθε τόσο από δημόσια

όσο και από ιδιωτικά κεφάλαια (Στεφάνου κ.ά., 1995: 226-9).

Οι πολεοδομικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της μελέτης ανάπλασης ήταν

σημαντικές στην περιοχή Πλάκα, στα τέλη της δεκαετίας του '80. Η πολεοδομική

οργάνωση της μεταβλήθηκε προς τη θετική κατεύθυνση. Αποκαταστάθηκε η μορφή και

η λειτουργία του δημόσιου χώρου, διαμέσου των εκτεταμένων πεζοδρομήσεων και

διαφόρων διαμορφώσεων (Παράρτημα ΠΙ: Εικόνα Ι .2). Οι χρήσεις γης της περιοχής

μεταβλήθηκαν. Οι χρήσεις του εμπορίου, της αναψυχής και της βιοτεχνίας μειώθηκαν

σε ποσοστό περίπου Ι 0%, που δικαιολογείται από την απομάκρυνση των κέντρων

διασκέδασης αλλά και από τον έλεγχο των νέων χρήσεων. Ο τομέας των υπηρεσιών

παρουσίασε αύξηση 8%, ενώ η χρήση της κατοικίας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Πολλά ΚUKλoφOΡΙKά προβλήματα επιλύθηκαν καθώς μειώθηκε 11 δυνατότητα

προσπέλασης των αυτοκίνητων στην περιοχή. Επίσης, βελτιώθηκε η οπτική εικόνα του

δομημένου περιβάλλοντος, μέσω της ανακαίνισης πολλών κτιρίων, του ελέ)'.ΧΌυ των

επιγραφών και των διαφημίσεων, της απαγόρευσης χρήσης των δωμάτων και. της

υπόγειας τοποθέτησης των εναέριων καλωδίων. (Λυρούδιας κ.ά., 1988: 56-66).

1.4.3 ΗΠΕΡfOΧΗΛΑΔΑΔΙΚΑ ΤΗΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝJΚΗΣ.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια ιστορική πόλη-λιμάνι, που ανήκει στ/ν Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκεται στ/ βόρεια Ελλάδα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη

πόλη της χώρας, με πληθυσμό το 199 Ι (υπό την έwοια του Πολεοδομικού

Συγκροτήματος) περίπου 750.000 κατοίκους (htlp://www.auth.gr). Σ17/ Θεσσαλονίκη,

τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν προταθεί και εφαρμοστεί αρκετά προγράμματα
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αναβάθμισης περιοχών. Μεταξύ αυτών τα γνωστότερα είναι η ανάπλαση της περιοχής

Λαδάδικα και της Άνω Πόλης.

Η περιοχή Λαδάδικα βρίσκεται στο ιστορικό εμπορικό κέντρο τη

Θεσσαλoνί,,~ης σε άμεση γειτνίαση με το λιμάνι της (Πα ά τημα ΙΥ: Χάρτης 1.5) . Η

περι χή που άλλοτε ήταν ακμάζουσα με κυρία χη χρήση το εμπόριο αντιμετώπιζε

πολλά προβλήματα στα τέλη τη δεκαετία του Ο ερολύμπου και Χαστάσγλου

2 02: 21). Οι κάτοικοι τη ανήκαν κυρίω σε περιθωριακά οινωνικά στρώματα.

Η πολεοδομική τη οργάνωση χαρακτηρι όταν από αρκετά στοιχεία

υπ βά μιση . Οι δρόμοι βρισκόταν σε κακή κατάσταση ω αποτέλεσμα τη ύπαρξη

πλακών από γρανίτη του περασμένου αιώνα και κυβόλι ων σε υποκείμενα στρώματα

τους. Η κυκλ φορία και η στάθμευση στην περι χή η πρωινές ώρε ήτα

επιβαρημέvη. Το ιmριαKό απόθεμα παρουσία ε στοιχειά εγκατάλειψη. Πολλά κτίρια

είχαν έλλειψη χώρων υγιεινή κενού ορόφου ΚΟΙ σοβαρά προβλήματα υγρασίας και

εσωτερικών καταρρεύσεων αυρομάτη 1996: 27-9 και Ι60-4).

ια την ανάπλαση της περιοχής Λαδάδικα προτάθηκαν αρκετά σχέδια. Τα δυο

σημαντικότερα από αυτά που εφαρμόστηκαν είναι το σχέδιο δράσης της Διεύθυνσης

Περιβάλλοντος Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας (ΔlΠEXΩΚM) του Υπουργείου

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧ.ΩΔΕ) και το πρότυπο σχέδιο

αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας.

Το σχέδιο δράσης της ΔΠΙΕΧΩΚΜ, που ξεκίνησε να εφαρμόζεται στις αρχές της

δεκαετίας του'90, είχε ως βασική αρχή τ/ν αναβάθμιση της περι χής διαμέσου της διάσωσης

και ανάδειξης των κτισμάτων της. Η αρχή αυτή εξειδικεύτηκε σε οκτώ στόχους.

Οι στόχοι του σχεδίου δράσης ήταν οι εξής

• Η διάσωση των κτιρίων.

• συμμετοχή του πολίτη στη διατήρηση των κτιρίων.

• Η επισκευή και επανάχρηση των ερειπωμένων κτισμάτων.

• Η περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχή .

• Η στα ιακή αύξηση τη υπεραξία των κτισμάτων.

• Η απομάκρυνση των περιθωριακώ ομάδων.

• Η ανα ωoγόVΗση τη περιοχή .

• Η οικονομική ανάπτυ η τη περιοχή .
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Το πρότυπο σχέδιο, που συντάχθηκε μf πρωτοβουλία της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας από μία ομάδα αποτελούμενη από εκπροσώπους των δημοσίων

υπηρεσιών πις Θεσσαλονίκης το 1992, αναφερόταν συνολικά στο ιστορικό κέντρο της

πόλης. Κεντρικός στόχος του ήταν η βελτίωση του δημοσίου φυσικού χώρου με την

ανάπτυξη και διεθνοποίηση των οικονομικών λειτουργιών της πόλης.

Για την περιοχή Λαδάδικα το πρότυπο σχέδιο προέβλεπε έργα υποδομής, όπως

πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις πλατειών, υπόγεια τοποθέτηση των εναέριων καλωδίων,

εγκαταστάσεις πυρόσβεσης Κ.ά. Επίσης, προέβλεπε παρεμβάσεις στις όψεις και στις

στέγες ιδιωτικών κτιρίων, ώστε να παραμείνουν οι παλιοί χρήστες 1Όυς (Παράρτημα lV:

Χάρτης 1.6).

Το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων στην περιοχή ολοκληρώθηκε στα μέσα

του 1996. Η ανάπλαση από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως επιτυχημένη. Η

χρηματοδότηση της προήλθε κυρίως από ιδιωτικά κεφάλαια. Παράλληλα, σε αυτή

συμμετείχαν και εθνικά και κοινοτικά κεφάλαια (Μαυρομάτης, 1996: 30-2 και 157-9).

Οι επιπτώσεις της ανάπλασης, σε σύνδεσμο με τις επιπτώσεις από τις

παρεμβάσεις στις γύρω περιοχές, ήταν έντονες όσο αναφορά την πολεοδομική

οργάνωση της περιοχής Λαδάδικα. Ο δημόσιος χώρος άλλαξε μορφή. Οι πεζόδρομοι, οι

αναβαθμισμένες πλατείες και το νέο δίκτυο φωτισμού χαρακτηρίζουν τη νέα εικόνα. Οι

χρήσεις γης μεταβλήθηκαν πλήρως. Οι παραδοσιακές εμπορικές χρήσεις

εγκαταλείφθηκαν και. αvrικαταστάθηκαν από νέες χρήσεις αναψυχής. Το κτιριακό

απόθεμα βελτιώθηκε αισθητά, διαμέσου παρεμβάσεων ανακαίνισης ΤΟΌ (Παράρτημα

ΠΙ Εικόνα 1.3). Έτσι, πολλά αξιόλογα κτίσματα περασμένων αιώνων διασώθηκαν

(Μαυρομάτης, 1996: 30-4 και 157-64).

1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάπλαση χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα, τα τελευταία εκατό χρόνια, ως

εργαλείο επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων,

άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι. Διαμέσου της μακροχρόνιας εφαρμογής και πις

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της, έγινε Φαvερό ότι rι mo ενδεδειγμένη και

αποδοτική μορφή ανάπλασης είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από πι χρήση ήπιων

παρεμβάσεων. Η ήπιας μορφής ανάπλαση, βασισμένη στις αρχές της, επιφέρει πολ/ές

31



Καλογήρου Α νασrάσιoς Κεφόλαιο 1

]

Ι

1

άμεσες αλλά και έμμεσες θεηκές συνέπειες στην πολεοδομική οργάνωση της περιοχής

στην οποία εφαρμόζεται.

Ο ευρωπαϊκός χώρος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών παραδειγμάτων

ήπιων αναπλάσεων στις υποβαθμισμένες περιοχές των ιστορικών κέντρων των πόλεων

του. Οι αναπλάσεις ήπιας μορφής, που εφαρμόστηκαν, οδήγησαν στην επίλυση πολλών

προβλημάτων και στη γενικότερη αναβάθμιση των περιοχών αυτών. Η επιτυχία τους

οφείλεται μεταξύ άλλων στη χρήση συμμετοχικών διαδικασιών σε διάφορα επίπεδα.

Η Ελλάδα, ανηθέτως, χαρακτηρίζεται από την ύπαρ~η λίγων παραδειγμάτων

αναπλάσεων ήπιας μορφής. Τα παραδείγματα αναπλάσεων υποπεριοχών των ιστορικών

κέντρων, που προέρχονται κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, είναι σε μεγάλο

βαθμό επιτυχημένα. Παρόλα αυτά, διαφαίνεται στη σύγχρονη εποχή έντονη η ανάγκη

συνολικής αντιμετώπισης των ιστορικών κέντρων και όχι μεμονωμένων παρεμβάσεων

στιςυ1ΓΟΠΕριο);ές τους. Μια προσπάθεια της μορφής αυτής βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη

στη" Αθήνα με ΤΩ Πρ.ΕΑΧΑ.
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2. Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΣ

2.1 ΗΑΘΗΝΑ

2.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΙΗPlΣΤIΚΑ

Η Αθήνα, υπό την ΈWoια της ευρύτερης (μητροπολιτικής) περιοχής, συγκροτεί

αυτοτελή Περιφέρεια της χώρας, την Περιφέρεια Αττικής (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 2.1).

Έχει έκταση 380.810 εκτάρια και ι::ίναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό, πολεοδομική και

οικονομική δραστηριότητα κοι πυκνότ/τα κατοίκησης περιοχή στο σύνολο του εθνικού

χώρου. Περιλαμβάνει τέσσερις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Αθηνών, Πειραιώς,

Ανατολικής Αττικής και. Δυτικής Αττικής), από τις οποίες οι δύο συναποτελούν το

Πολεοδομικό ΣlJyκρότημα του Λεκανοπεδίου και ενοποιούνται στη Νομαρχία

Αθηνών-Πειραιώς.

Η πληθυσμιακή της εξέλιξη τους δυο τελευταίους αιώνες είναι έντονη. Το 1933,

έτος καθορισμού πιςωςνέα πρωτεύουσα της Ελλάδος, είχε μόνο 12.000 κατοίκους. Το

1853 είχε 36.000 κατοίκους, το 1900 έφτασε τις 300.000 και στις παραμονές του

Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου περίπου 1.000.000 κατοίκους. Διαμέσου της έντονης

αστικοποίηση ς των επόμενων δεκαετιών, 7fUV οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά

στην εσωτερική μΗανάστευση, έφτασε να έχει πληθυσμό το 1991 περίπου 3.500.000

κατοίκους.

Η οικιστική της εξέλιξη είναι ανάλογη με την πληθυσμιακή και. ακολούθησε πς

φάσεις του αστικού κύκλου. Μέχρι το 1922 η επέκταση τ/ς ήταν ομόκεντρη, γύρω από

τα δύο κέντρα των πόλεων της Αθήνας και του Πειραιά (αστικοποίηση). Στη συνέχεια

εμφανίστηκαν δύο νέες τάσεις απορρόφησης του αστικού συγκεντρωτισμού. Η τάση

αύξησης των πυκνοτήτων στις κεντρικές περιοχές με διαδοχική θεσμοθέτηση διαρκώς

αυξανόμενων ΣΔ (συγκεντροποίηση) και η τάση εποικισμού των προαστίων με τη

μορφή δορυφόρων οικισμών, αυθαίρετης κυρίως δόμησης σε πρώτη φάση, 7fUU

σταδιακά συνενώθηκαν (περιαστικοποίηση) (http://www.minenv.gr). Τις τελευταίες

δεκαετίες η οικιστική ανάπτυξή βρίσκεται στη φάση της αποσυγκεντροποίησης, ενώ

κάποια βήματα επανασυγκεντροποίησης έχουν αρχίσει να διαφαίνονται (Γενική

Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής, 2001: 7).
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Οι οικονομικές της δραστηριότητες χαρακτηρίζονται από τη συντριπτική

υπεροχή του τριτογενή τομέα, γεγονός που αντανακλά τις α'λ/.αγές στη δομή της

παραγωγής κατά τα πρότυπα των €υρω1Γώ"Kών μητροπόλεων. Παράλληλα, 10

περιφερειακό της προϊόν είναι ανώτερο του εθνικού μέσου όρου και κατανέμεται σ€

2,3% στον πρωτογενή τομέα, 27,6% στο δευτερογενή και 70,1% στον τριτογενή, ο

οποίος αντιπροσωπεύει το 45% του εθνικού συνόλου.

Η Αθήνα σήμερα αποτελεί μια σύγχρονη μητροπολιτική περιοχή με μοναδικά

φυσικά, αισθητικά και πολιτιστικά πλεονεκτήματα, που σηματοδοτούν και προβάλλουν

την αρχαία αλλά και τη νεότερη ιστορία της. Ταυτόχρονα αποτελεί οικονομικό 

επιχειρησιακό κέντρο με ταχύτατη πορεία συνολικής ανασυγκρότησης, στη λογική της

βιώσιμης ανάπτυξης, με αυτόνομη φυσιογνωμία και σημαντικό ρόλο. Τα

χαρακτηριστικά αυτά της επιτρέπουν, στη σύγχρονη εποχή, να ενταχθεί ισότιμα σ10

δίκτυο των μητροπόλεων της Μεσογείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 10V

παγκόσμιου χώρου (http://W\vw.minenv.gr).

2.1.2 ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΚΑΊΕΝΕΡΓΕΙΕΣΕΠ1ΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, διαμέσου της ιστορικής της εξέλιξης τους δύο

τελευταίους αιώνες και των συνθηκών που επικρατούν σ10 διεθνή χώρο, αντιμετώπισε

κω Εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά

αναφέρονται σ10 σύνολο των διαφόρων τομέων της λειτουργίας της (πολεοδομικό,

οικονομικό, περιβαλλοντικό κ.ά.). Μεταξύ αυτών ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα

προβλήματα που σχετίζονται μΕ 111 χωροταξική και πολεοδομική αναρχία, τη"

ποιότητα του περιβάλλοντος, τις ανεπάρκειες σ1ις μεταφορές και τις υποδομές, τις

ελλείψεις αστικού πρασίνου και την υποβάθμιση διαφόρων περιοχών και του ιστορικού

κέντρου (Γαλάνη, 2001: 3).

Για να επιλυθούν τα διάφορα προβλήματα έγιναν πολλές ενέργειες, που άλλοτε

στέφθηκαν με επιτυχία και άλλοτε όχι. Αρκετές από αυτές εντάχθηκαν και

υλοποιήθηκαν διαμέσου του χωρικού στρατηγικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια του

στρατηγικού χωρικού σχεδιασμού, το σημαντικότερο ίσως βήμα έγινε μΕ 111" εκπόνηση

του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΡΣΑ).

Το ΡΣΑ αποτελεί 10 πρώτο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο της ευρύτερης

(μητροπολιτικής) περιοχής της που θεσμοθετήθηκε (Παράρτημα lV: Χάρτης 2.2).

Εκπονήθηκε 10 Ι 983, θεσμοθετήθηκε με το Νόμο 1515/85 με τίτλο «Ρυθμιστικό Σχέδιο
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και Πρόγραμμα Προστασίας Περιβάλλοντας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» Και

τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με νεότερους νόμους (Αραβαντινός, 1997/1998; 237-8).

Περιέχει γενικούς και ειδικούς στόχους, κατευθύνσεις και μέτρα για μια ολοκληρωμένη

ανάπτυξη και η εξειδίκευση και ο συντονισμός τ/ς υλοποίησης του γίνεται από ένα

ειδικό φορέα. τον Οργανισμό Αθήνας.

Οι γενικοί στόχοι του ΡΣΑ, σύμφωνα μΕ. ίΟ Νόμο 1515/85, είναι οι εξής

• Η ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας

Και η αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής της.

• Η βελτίωση τ/ς ποιότ/τας ζωής για όλους τους κατοίκους τ/ς και 11 προστασία

του φυσικού περιβάλλοντος.

• Η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.

• Η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαΥωγίας

σε κάθε περιοχή.

• Η ποιοτική αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η προστασία των περιοχών

κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις (http://\V\v\v.minenv.gr).

Παράλληλα, για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων Της μητροπολιτικής

περιοχής τ/ς Αθήνας, πολλές ενέργειες έγιναμ διαμέσου του φυσικού χωρικού

σχεδιασμού, 'Που εντάχθηκε άλλοτε ενεργά και άλλοτε όχι στο στρατ/γικό χωρικό

σχεδιασμό. Στα πλαίσια του φυσικού χωρικού σχεδιασμού, εκπονήθηκαν πολλές

μελtτες (Γ,νικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ),

προγράμματα αναβάθμισης - ανάπλασης περιοχών κ.ά.). Από τα διάφορα προγράμματα

αναβάθμισης - ανάπλασης περιοχών, το πιο ολοκληρωμένο μεγάλης κλίμακας είναι το

Πρ.ΕΑΧΑ.

Το Πρ.ΕΑΧΑ είναι ένα m:>λιιτομεακό εγχείρημα αναβάθμισης - ανάπλασης του

ιστορικού κέντρου της Αθήνας. που βρίσκεται περίπου στο ΎεωΎραφικό κέντρο τ/ς

ευρύτερης (μητροπολιτικής) περιοχής της (Παράρτημα IV; Χάρτης 2.3). Σε αυτό

συμμετέχουν κυρίως δυο υπουργεία, το ΥπεΧΩΔΕ και το ΥΠΠο. Τα δυο αυτά

υπουργεία καθόρισαν μεταξύ άλλων ΚΟ1 ένα κοινό πΡό'Υραμμα, στα πλαίσια πάντα του

ΡΣΑ, με περίπου ογδόντα συγκεκριμένες παρεμβάσεις (Παράρτημα IV; Χάρτης 2.4).

Την ευθύνη υλοποίησης του κοινού ΠρσΥράμματος έχει αναλάβει η «Ενοποίηση

ΑΡχαιολαγικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταφ,ία (ΕΑΧΑ ΑΕ)) από το 1997, έτας

ίδρυσης της.
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Η ΕΑΧΑ συνίσταται στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου, το οποίο

περιλαμβάνει ως εξέχοντα στοιχεία τα μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους,

ενσωματώνει όμως παράλληλα χώρους πρασίνου, ελεύθερους και κοινόχρηστους

χώρους, χώρους πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αναψυχής καθώς και κοινωφελείς

εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, το δίκτυο αυτό είναι σε στενή σχέση με το δίκτυο

κεντρικών λειτουργιών της πόλης, ώστε οι διελεύσεις από αυτή την ενοποιημένη ζώνη

να προκύπτουν όχι μόνο μετά από συνειδητή επιλογή αλλά και ως αυτόματη συνέπεια

της γενικότερης χρήσης και διακίνησης στον αστικό χώρο (Γαλάνη, 2001: 5).

2.2 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ APXAΙOΛOΓlKΩN

ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

2.2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ"ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Πρ.ΕΑΧΑ, υπό την παρούσα μορφή του, έχει ξεκινήσει από τα τέλη της δεκαετίας

του '80. Βέβωα, η ιδέα της ΕΑΧΑ ανάγεται στη" πρώτη προσπάθεια σχεδιασμού της

νέας ελληνικής πρωτεύουσας, με το σχέδιο πόλης της Αθήνας του 1833 από τον

'Ελληνα Σταμάτη Κλεάνθη και 70 Βαυαρό Edward Schaubert (Παράρτημα [V: Χάρτης

2.5) (hΙΙΡ:ffwww.astΥneι.gr).

Τα βασικότερα βήματα της ιστορικής πορείας του προγράμματοςείναι τα εξής:

• Η ένταξη της ΕΑΧΑ στο ΡΣΑ([ 983-1985).

• Η εκπόνηση του πρώτου master plan της ΕΑΧΑ με τίτλο «Μελέτη ανάλυσης

στοιχείων για την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων στο κέντρο της Αθήναρ>,

που είχε αναθέσει το ΥΠΠΟ (1988-[991) (Οικονόμου κ.ά., 1999α: 4-5).

• Η ένταξη της ΕΑΧΑ στο προγραμματικό κείμενο «Απική S.O.S.)~ (1994)

(htιp:ffwww.minenv.gr).

• Η ένταξη του Πρ.ΕΑΧΑ στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)

([ 994- [999).

• Η εκπόνηση των έξη μελετών του (επιμέρους) προγράμματος με τίτλο

«Συνολική ανάδειξη των Αρχαιολογικών Xώρων~>, 'ΠOu είχε αναθέσει το

Γραφείο Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟ (1997-1999)

(Οικονόμου κ.ά., [999α: 4-5).
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• Η ίδρυση της ΕΑΧΑ ΑΕ από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 45810

(ΦΕΚ 9098/97) (1997).

• Η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση - Διαμόρφωση Δικτύου

Πι:ζΌδρόμων και Κοινόχρηστων κω Ελεύθερων Χώρων στην περιοχή της

Ακρόπολης>}, με κύριο έργο τ/ς την πεζοδρόμηση των οδών Διονυσίου

Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, που είχε αναθέσει η ΕΑΧΑ ΑΕ

(1998-1999)(Γαλάνη, 2001: 9).

• Η εκπόνηση τ/ς μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πλαισίου για την Ενοποίηση των

Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας» αποτελούμενη από τέσσερις τομείς

(Πολεοδομική μελέτη, Μελέτη επιπτώσεων του σχεδίου ενοποίησης στη/!

κτηματαγορά του κέντρου, Μελέτη διαχείρισης του ρεύματος των επισκεπτών

στ/ιι περιοχή εφαρμογής του σχεδίου και Μελέτη διαχείρισης της κυκλοφορίας

και στάθμευσης των οχημάτων που εξυπηρετούν τ//! περιοχή του σχεδίου), που

είχε αναθέσει η ΕΑΧΑ ΑΕ (Ι 999)(Ρωμανός και Συμεών, 1999: 2-3)

• Η εκπόνηση διαφόρων εξειδικευμένων μελετών (αρxtτεκτoνΙKές,

οικονομετρικές, κυκλοφοριακές κΑ), που έχει αναθέσει η ΕΑΧΑ ΑΕ

(1998-2004) (Ενοποίηση ΑρχαlOλογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρ,ία,

2003: 1-2).

2.2.2ΆΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧOl

Το Πρ.ΕΑΧΑ, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω και γίνεται φανερό από τ/ν ιστορική

αναδρομή του, είναι ένα πολυδιάστατο εγχείρημα ολοκληρωμένης αναβάθμισης 

ανάπλασης του ιστορικού κέντρου. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του γίνεται ακόμα

περισσότερο ανηληπτός από τις αρχές που το διαπνέουν.

Οι αρχές του προγράμματος είναι οι έξής:

• Η αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας κω η προβολή τ/ς ιστορικής

ΦιισΙOΎVωμίας της Αθήνας, διαμέσου της αρμονικής συμβίωσης στοιχείων, τα

οποία συνδέονται τόσο με την πολιτιστική της κληρονομιά όσο και με τη

σύγχρονη ανάπτυξη.

• Η δημιουργία πόλων έλξης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.

• Η διασφάλιση μιας καλύτερης ποιότ/τας ζωής σε ένα περιβαλλοντικά,

λειτουργικά και πολιηστικά αναβαθμtσμένO χώρο (http://\vww.culture.gr).
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Οι αρχές του Πρ.ΕΑΧΑ εξειδικεύονται σε ένα σύνολο συγκεκριμένων

στόχων.

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

• Η οργάνωση και αναβάθμιση τωρ αρχαιολογικών χώρων.

• Η δημιουργία ενός αναβαθμισμένου δικτύου πεζοδρόμων, το οποίο θα συνδέει

τις αρχαιολογικές ζώνες και θα αναπαριστά μερικώς τον τρόπο κυκλοφορίας

των πεζών της αρχαιότητας.

• Η δημιουργία περιοχών πρασίνου και ανοιχτών χώρων οι οποίοι θα διασχίζουν

ολόκληρη την περιοχή.

• Η αποκατάσταση και συντήρηση μνημείων.

• Ο εξωραϊσμός κτηρίων (ανανέωση προσόψεων, αισθητική αποκατάσταση,

αφαίρεση διαφημίσεων κ.ά).

• Η θέσπιση νομοθεσίας και η διατύπωση αρχιτεκτονικών κανονισμών ειδικά για

την περιοχή.

• Η μείωση της οικοδομικής πυκνότητας σε περιοχές οι οποίες επηρεάζουν το

):αΡακτήρα των υπό ενοποίηση ζωνών.

• Η εφαρμογή κανόνων σχετικών με τις συγκοινωνίες και την κυκλοφορία και η

δημιουργία χώρων στάθμευσης σε αντιστοιχία με το σύστημα δημοσίων

συγκοινωνιών.

• Η δημιουργία τραμ, το οποίο θα εξυπηρετεί τους βασικούς πεζοδρόμους

(hllp:llwww.asΙΥneι.gr ).

2.2.3 ΥΠΟΠΕΡΙΟΧΕΣ, APXAlOΛOΓlKOlΧΩΡOlΚΛΙ ΣYNOlΚlEΣ

Το Πρ.ΕΑΧΑ αναφέρεται σχεδόν στο σύνολο της έκτασης του ιστορικού κέντρου και

πιο συγκεκριμένα σε μία περιοχή μήκους 4 χιλιομέτρων και έκτασης περίπου 700

εκταρίων (Σούρτζη, 2004, 51). Για πιν καλύτερη οργάνωση της εφαρμογής του

προγράμματος, ώστε να επιτευχθούν οι αρχές και οι στόχοι του, η περιοχή αυτή έχει

χωριστεί σε έξι υποπεριοχές (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 2.6).
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Οι έξι υποπεριοχές του προγράμματος είναι οι εξής:

Ι. Η συνοικία Θησείο, ο Κεραμεικός, το παλαιό δημοτικό εργοστάσιο φυσικού

αερίου (Γκάζι), η οδός Πειραιώς και η Ιερά Οδός.

2. Η Αρχαία Αγορά, η Ρωμα"ίκή Αγορά, η Βιβλιοθήκη Αδριανού και η συνοικία

Πλάκα.

3. Η Ακρόπολη, οι οδοί Διονυσίου Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου, η παλαιά

συνοικία Μακρυγιάwη και ο λόφος Φιλοπάππου.

4. Οι συνοικίες Ψυρρή, Μεταξουργείο και Ακαδημία Πλάτωνος.

5. Το Εμπορικό Τρίγωνο (δηλαδή το τρίγωνο που σχηματίζεται από τις οδούς

Σταδίου, Μητροπόλεως και Αθήνας) και το Μοναστηράκι (αγορά).

6. Ο λόφος Αρδηττού, το Στάδιο, το Ζάππειο, το Ολυμπιείο και η Λεωφόρος

Αμαλίας (Γαλάνη, 2001 : 7).

Παράλληλα, η περιοχή του Πρ.ΕΑΧΑ ενσωματώνει τους έξι σημαντικότερους

αρχαιολογικούς χώρους της ευρύτερης (μητροπολιτικής) περιοχής της Αθήνας, που

ταυτόχρονα μπορούν να θεωρηθούν ως έξι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς

χώρους της Ελλάδας.

Οι έξι αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής του προγράμματος είναι οι εξής:

• Ο Κεραμεικός (Τ ""περιοχή 1).

• Η Αρχαία Αγορά (Υποπεριοχή 2).

• Η Ρωμαϊκή Αγορά (Υποπεριοχή 2).

• Η Ακρόπολη (Παράρτημα 111: Εικόνα 2.Ι)(Υποπεριοχή 3).

• Ο λόφος Φιλοπάππου (Υποπεριοχή 3).

• Το Ολυμπιείο (Υποπεριοχή 4)(Γαλάνη, 2001: 7-8).

Επίσης, η περιοχή του Πρ.ΕΑΧΑ, όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω,

περιλαμβάνει ένα σύνολο συνοικιών, ιστορικών ή μη. Οι πιο φημισμένες από τις

ιστορικές συνοικίες είναι το Θησείο (Υποπεριοχή 1), η Πλάκα (Υποπεριοχή 2) και Ο

Ψυρρής (Υποπεριοχή 4).

Ο Ψυρρής βρίσκεται κοντά στο γεωγραφικό κέντρο της περιοχής του

Πρ.ΕΑΧΑ, βΟΡΗοδυτικά της Ακρόπολης και σε επαφή με τον αρχαιολογικό χώρο του

Κεραμικού (Παράρτημα IV: Χάρτης 2.7). Είναι μία ιστορική συνοικία με πληθυσμό (το

2001) περίπου 1.430 κατοίκους και έκταση 21,3 εκτάρια (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

της Ελλάδας (ΕΣΥΕ), 2003).
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2.2.4 ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑ! ΠΟΡΕΙΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΤΟΥΣ

Το Πρ.ΕΑΧΑ περιλαμβάνει ένα σύνολο έργων, παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, που

έχουν υΛοΠΌιηθεί κυρίως από την ΕΑΧΑ ΑΕ (Παράρτημα [V: Χάρτης 2.8). Τα έργα, οι

παρεμβάσεις και οι ρυθμίσεις του προγράμματος σκοπεύουν στην επίτευξη των αρχών

και των στόχων του και αναφέρονται άλλοτε στο σύνολο της περιοχής του και άλλοτε

σε συγκεκριμένες υποπεριοχές.

Τα έργα, οι παρεμβάσεις και οι ρυθμίσεις του προγράμματος είναι οι εξής:

• Οι διαμορφώσεις αρχαιολογικών χώρων και τα φυτοτεχνικά έργα (εντός της

περίφραξης).

• Η προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών συνόλων και γειτονιών.

• Οι αναστηλώσεις μεταβυζαντινών μνημείων.

• Τα τεχνικά έργα οδικού δικτύου.

• Οι πεζοδρομήσεις (μεταξύ αυτών οι κυριότερες είναι των οδών Βασιλίσσης

Ολγας, Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Παράρτημα ΙΙΙ: Εικόνα 2.2), Αποστόλου

Παύλου, Ερμού και Ιεράς Οδού).

• Η διαμόρφωση - ανάπλαση πλατειών (μεταξύ αυτών οι κυριότερες είναι οι

πλατείες Ομόνοιας (Παράρτημα ΙΙΙ: Εικόνα 2.3), Συντάγματος, Κουμουνδούρου

κω Μοναστηρακίου).

• Οι διαμορφώσεις ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους

εντάσσονται και οι σταθμοί του μετρό και η εσωτερική διαρρύθμιση των

σταθμών.

• Τα φυτοτεχνικά έργα (εκτός αρχαιολογικών χώρων).

• Ο φωτισμός κτιρίων και ελεύθερων χώρων.

• Η ωIΌKατάσταση νεοκλασικών και λοιπών διατηρητέων κτιρίων.

• Οι αναπλάσεις μετώπων κτιρίων (διατηρητέων και όχι) κατά μήκος διαφόρων

οδών (Παράρτημα [[Ι: Εικόνα 2.4).

• Οι επεμβάσεις για την αισθητική βελτίωση της περιοχής (καθέλκυση κεραιών,

απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων κ.ά.).

ι j

•
•
•

Η αλλαγή των θεσμοθετημένων όρων δόμησης κω χρήσεων γης.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Οι απαλλοτριώσεις (http://www.minenv.gr).
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]

Τα περισσότερα από τα έργα, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις του Πρ.ΕΑΧΑ,

άμεσης αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΠΟ, είχαν ήδη ολοκληρωθεί στα

τέλη της προηγούμενης δεκαετίας. Ενώ, την ίδια περίοδο η υλοποίηση των έργων,

παρεμβάσεων και ρυθμίσεων του προγράμματος, αρμοδιότητας της ΕΑΧΑ ΑΕ,

παρουσίαζε καθυστερήσεις. Η κατάσταση αυτή αντιστράφηκε τrιν τελευταία τριετία,

όπου η υλοποίηση από την ΕΑΧΑ ΑΕ γίνεται πλέον με γοργούς ρυθμούς. Κύριες αιτίες

επιτάχυνσης της υλοποίησης αποτέλεσαν η διοργάνωση από την Αθήνα των

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 καθώς και το κοινό αίσθημα των κατοίκων της και

όλων των Ελλήνων προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σήμερα το

σύνολο των έργωιι, παρεμβάσεων και οι ρυθμίσεωιι του Πρ.ΕΑΧΑ έχει σχεδόν

ολοκληρωθεί.

2.2.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΕPJΟΧΗΣ ΤΟΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρ.ΕΑΧΑ, υλοποιώντας ένα σύνολο έργων, παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, επέφερε

και εξακολουθεί να επιφέρει πoλλtς επιπτώσεις στrιν πολεοδομική οργάνωση τrις

περιοχής δράσης του. Ωστόσο, οι επιπτώσεις του προγράμματος, που είναι άλλοτε

άμεσες και άλλοτε έμμεσες, δΗ είναι το ίδιο έντονες στα διάφορα στοιχεία της

πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής του.

Οι σημαντικότερες επιπτώσεις του Πρ.ΕΑΧΑ στην πολεοδομική οργάνωση της

περιοχής δράσης του είναι οι εξής

• Η βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας των πλατειών και αρκετών

πεζοδρομίων.

• Η σημαντική αύξηση του αριθμού των πεζοδρόμων.

• Η εν μέρει αλλαγή των υπαρχόντων χρήσεων γης προς την κατεύθυνση της

μείωσης του δευτερογενή (κυρίως βιοτεχνιών) και της ταυτόχρονης αύξησης

του τριτογενή τομέα (κυρίως καταστημάτων αναψυχής).

• Η μείωση τωιι υ7IΈΡΤOΠΙKών κινήσεων οχημάτων σε αρκετούς δρόμους.

• Η εν μέρει μείωση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης (Πετράκης, 1999: 9-1 Ο).

• Η μείωση των επιτρεπόμενων ΣΔ και μέγιστων υψών καθώς και ο

κω90ρισμός όρων και περιορισμών χρήσεων γης σε αρκετές υποπεριοχές

(http://www.minenv.gr).
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• Η αύξηση των κηρυγμένων κτιρίων ως διατηρητέα.

• Η βελτίωση των όψεων αρκετών κτιρίων.

• Η βελτίωση της εικόνας και της κατάστασης πολλών αξιόλογων κτισμάτων.

2.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ευρύτερη (μητρoΠOλιτtκή) περιοχή της Αθήνας, μέσα από μία περίοδο έντονων

εξελίξεων τους δύο τελευταίους αιώνες, αποτελεί σήμερα το πληθυσμtαKό, OΙKlστtKό

και οικονομικό κέντρο τ/ς χώρας. Ως πολυδιάστατο κέντρο της χώρας, αντψετώπισε

κω εξακολουθεί "α αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, πολλά προβλήματα χωρικά

προσδΙΟΡΙσμένα, που αναφέρονται είτε στο σύνολο της περιοχής τ/ς είτε σε

συγκεκριμένες υποπεριοχές. Για τη" επίλυση των προβλημάτων αυτών, οι πιο

σημαντικές προσπάθειες σε επίπεδο στρατηγικού και φυσικού χωρικού σχεδιασμού

είναι αντίστοιχα το ΡΣΑ και το Πρ.ΕΑΧΑ.

Το Πρ.ΕΑΧΑ είναt ένα πολυδιάστατο εγχείρημα αναβάθμισης - ανάπλασης του

ιστορικού κέντρου, που αποτελείταΙ από ένα σύνολο περιοχών ετερογενούς χαρακτήρα,

όπως αρχαιολογικοί χώροι, συνοικίες, χώροι πρασίνου Κ.ά. Παρά το γεγονός ότι η ιδέα

της ΕΑΧΑ υπάρχει από πολύ παλιά, μετατράπηκε σΕ πρόγραμμα ΚαΙ πιο συγκεκριμένα

σε ένα σύνολο υποπρογραμμάτων μόλις κατά την διάρκεια της τελευταίας

εικοσιπενταετίας. Το πρόγραμμα, βασισμένο στις αρχές ΚαΙ τους στόχους του,

υλοποιήθηκε διαμέσου συγκεκριμένων έργων, παρεμβάσεων και ρυθμίσεων κα/.

επέφερε πολλές επιπτώσεις στην πολεοδομική οργάνωση της περιοχής δράσης του.

Οι επιπτώσεις του Πρ.ΕΑΧΑ έχουν δlαφOρετtκή ένταση σε κάθε υποπεριοχή

του. Έτσι, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον η διερεύνηση τω" επιπτώσεων του

προγράμματος στη" 7ΓΟλεοδομική οργάνωση μιας επιμέρους περιοχής του, 1iΌυ

επηρεάστηκε έντονα. Η περιοχή που επιλέχθηκε είναι ο Ψυρρής.
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΨΥΡΡΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ '90

3.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤιΑΣ

ΤΟΥ '90

Η περιοχή Ψυρρή, στις αρχές της δεκαετίας του '90, μπορούσε να χαρακτηριστεί ως

ένα εμπορικό και βΙΟΤΕΧΥικό κέντρο με αρκετά προβλήματα, κυρίως όσο αναφορά την

πολεοδομική της οργάνωση. Οι λόγοι που συνετέλεσαν στη διαμόρφωση αυτού του

χαρακτήρα ήταν η θέση της, οι ιστορικές εξελίξεις από τα τέλη του Ι 9
συ

αιώνα και ο

τρόπος μεταχείρισης ή αγνόησης της περιοχής μέσα από αποσπασματικές ή ευρύτερες

παρεμβάσεις από τα διάφορα χωρικά (στρατηγικά ή μη) σχέδια της Αθήνας.

Ο Ψυρρής μαζί με το Μοναστηράκι και την ΠΕριοχή κάτω από τ/ν Καπνικαρέα

συνιστούσαν το «παλιό εμπορικό κέντρο» τ/ς Αθήνας, τμήμα του σημερινού ιστορικού

της κέντρου. Η γειτνίαση του με το Μοναστηράκι, τον είχε μετατρέψει σταδιακά κω ως

ένα σημείο σε «αποθήκψ) και «εριαστήριφ) του, που το τροφοδοτούσε.

Η περιοχή στα τέλη του 190U
αιώνα ήταν μία 1ρα/χκή λαϊκή γειτονιά όπου

διέμεναν και μερικές οικογένειεςανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Ωστόσο, υπήρχαν

ήδη από εκείνη την περίοδο ορισμένα σημάδια κοινωνικής υποβάθμισης, με την

παρουσία περιθωριακών στοιχείων ως φυσικό επακόλουθο της φτηνής κατοικίας

που διέθετε.

Στις αρχές του 200U
αιώνα ο χαρακτήρας του Ψυρρή μεταβλήθηκε. ΜΕ την

ανάπτυξη του νέου τότε «ευρωπαϊκού τύπου)) εμπορίου πάνω στην οδό Σταδίου άρχισΕ

και η υποβάθμιση του παλα/ού κέντρου, με παράλληλες ανακατατάξεις στις τιμές

γης. Οι συνεχείς πτωτικές τάσεις στις τιμές γης οδήγησαν όλο και περισσότερες

βιοτεχνίες να εγκατασταθούν στον Ψυρρή, ώστε να επωφεληθούν από τα φτηνά

Ενοίκια.

Έτσι, με μόνη την επίδραση των νόμων της αγοράς και χωρίς καμία κρατική

παρέμβαση, ο Ψυρρής έχανε συνεχώς πληθυσμό και άρχισε να προσαρμόζεται σε νέες

ανάγκες. Η χωρική συρρίκνωση του παλα/ού κέντρου και η μετατόπιση του προς

«περιθωριακές)) δραστηριότητες, 7ΙΌυ οΦειλόταν στην ανάπτυξη της πόλης κατά τα

«δυτικά πρότυπω> στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, συντέλεσε στη μετατροπή του

Ψυρρή από περιοχή «κυρίως κατοικία9) σε περιοχή «κυρίως βιοτεχνία9). Μετά δε τ/
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δεκαετία του '60, με την εντυπωσιακή αύξηση του κέντρου της Αθήνας, ο Ψυρρής

αναπτύσσεταιπλέον σχεδόν αποκλειστικάως βιοτεχνικό κέντρο.

Προσπάθειες ανάπλασης της 'περιοχής έγιναν μέσα από διάφορες προτάσεις

χωρικών σχεδίων, οι οποίες όμως υλοποιήθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό. Έτσι, ο Ψυρρής

εξελίχθηκε μέσα από μια πολιτική μΙΚΡΟποΡι:μβάσεων, που είχε σαν αποτέλεσμα τη

σταδιακή υποβάθμιση του.

Το σημαντικότερο ίσως χωρικό σχέδιο για την περιοχή έως το Ι 990 ήταν το

ΓΠΣ του δήμου Αθήνας (Υπουργική Απόφαση 255/45/88). Ωστόσο, το ΓΠΣ του δήμου

Αθήνας αvτιμετώπι~ι: τον Ψυρρή κάπως αόριστα, ως περιοχή ανάπλασης, ενώ για άλλες

περιοχές προέβλεπε πολύ πιο συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Οι κυριότερες παρεμβάσεις

')1.α τον Ψυρρή ήταν η πρόβλεψη δημιουργίας χώρου στάθμευσης στην πλατεία

Κουμουνδούρου, που δΗ υλοποιήθηκε ποτέ, και η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων,

που δεν υλοποιήθηκε παρά μόνο στις οδούς Αισώπου και Χριστοκοπίδου και στους

δρόμους που τις συνέδεαν μπροστά και πίσω από το ναό Γέwησης Χριστού. Επίσης,

το ΓΠΣ του δήμου Αθήνας καθόριζε ως επιτρεπόμενη χρήση γης στην περιοχή

τη Γενική Κατοικία και προτείνεται τ/ μείωση του μέσου ΣΔ από 3,47 σε 2,00

(Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1992: 2-4).

3.2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

ΤΟΥ '90

3.2.1 ΓΕΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΙΗPJΣΤΙΚΑ

Όπως έχει προαναφερθεί, η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή στις αρχές της

δεκαετίας του '90 παρουσίαζε διάφορα προβλήματα, ως αποτέλεσμα κυρίως των

χαρακτηριστικώντης ιστορικήςτης πορείας.

Τα διάφορα στοιχεία της πολεοδομικής οργάνωσης του συνόλου της περιοχής

Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας του '90 θα αναλυθούν στο παρόν υποκεφάλαιο. Για

την καλύτερη οργάνωση και παρουσίαση τους, τα στοιχεία αυτά ομαδοποιήθηκανσε

πέντε κατηγορίες. Οι πέντε κατηγορίες, που μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν τις

σημαντικότερες συνιστώσες της πολεοδομικής οργάνωσης, είναι η εικόνα και

λειτουργία του δημόσιου χώρου, οι (υπάρχουσες) χρήσεις γης, η κυκλοφορία και η

στάθμευσης,το θεσμικό καθεστώςδόμησηςκαι το κτιριακόαπόθεμα.
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3.2.2 ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙΛΕΙΤΟΥΡΓιΑ ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥΧΏΡΟΥ

Κεφόλωο J

Σε αυτό το τμήμα του υποκεφαλαίου θα παρουσιαστεί η εικόνα κω λειτουργία του

δημόσιου χώρου που επικρατούσε στην περιοχή Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας του

'90. Πιο συγκεκριμένα, θα περιγραφεί η εικόνα και η λειτουργία των πλατειών, των

δρόμων, των πεζοδρομίων, των στοών και των πεζοδρόμων που συναποτελούν το

δημόσιο χώρο (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 3.1).

Η εικόνα των πλατειών στην περιοχή το 1990 μπορούσε να χαρακτηριστεί από

μέτρια ως κακή, ενώ η λειτουργία τους διαφοροποιούταν ανάλογα με τα

χαρακτηριστικά τους. Ο συνολικός αριθμός τους ήταν έξι. Οι σημαντικότερι:ς από

αυτές ήταν η πλατεία Κουμουνδούρου και η πλατεία Ηρώων, ενώ μικρότερης σημασίας

ήταν οι προαύλιοι χώροι, που μπορούσαν να θεωρηθούν ως πλατείες, των ναών Άγιων

Ανάργυρων, Γέwησης Χριστού, Αγίας Παρασκευής και Άγιου Δημήτριου.

Η πλατεία Κουμουνδούρου, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό άκρο της περιοχής

με πρόσωπο στην οδό Πειραιώς, παρουσίαζε υποβαθμισμένη εικόνα. Η

αναδιαμόρφωση της, που είχε γίνει στα μέσα της δεκαετίας του '80, είχε οδηγήσει στην

απώλεια της παλαιότερης μνημειακότητας της και την είχε μετατρέψει σε μια απλή

συνοικιακή πλατεία. Παρά την ύπαρξη αρκετών μεγάλωιι δέντρων, η πλατεία

Κουμουνδούρου λειτουργούσε περισσότερο ως χώρος διέλευσης, ως στέκι

περιθωριακών ομάδων (κυρίως κατά τις βραδινές ώρες) και ως αφετηρία των

λεωφορείων, παρά ως χώρος στάσης και αναψυχής, υποβαθμίζοντας ακόμα

περισσότερο την εικόνα της.

Η πλατεία Ηρώων, 7Γου βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του εσωτερικού πυρήνα

του Ψυρρή, χαρακτηριζόταν από προβληματική εικόνα (Παράρτημα 111: Εικόνα 3.1).

Διέθετε ελάχιστο πράσινο (λίγους θάμνους) κω ήταν αποκομμένη από τα γύρω ΟΤ

καθώς περιβαλλόταν από δρόμους κίνησης οχημάτων. Η προβληματικότητα της

επιτεινόταν από τη λειτουργία της ως χώρος στάθμευσης κω ως χώρος δημόσιων

αποχωρητηρίων που βρισκόταν στο κέντρο της.

Οι προαύλιοι χώροι των ναών, που είναι διάσπαρτοι στην περιοχή, παρουσίαζαν

καλύτερη εικόνα. Ήταν προσεγμένοι και διέθεταν αρκετό πράσινο, κυρίως δέντρα. Η

λειτουργία τους ήταν κυρίως ως χώροι εξυπηρέτησης των αναγκών των εκκλησιών

αλλά κω ως χώροι στάθμευσης και απόθεσης εμπορευμάτων, όποτε ήταν αυτό δυνατό

(Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 108-16).
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Παράλληλα με ης πλατείες, ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του δημοσίου χώρου

αποτελούν κα1 ΟΙ δρόμ01. Οι δρόμοι στην πεΡ10χή Ψυρρή έχουν διαμορφωθεί σχεδόν

πλήρως από τα μέσα του 19°1.> αιώνα.' Οι πεΡ1σσότεροι από αυτούς έχουν πολύ μικρό

πλάτος, ενώ η δ1άταξη τους διαφοροποιείται μεταξύ του ανατολ1κού και του δυηκού

τμήματος της περιοχής. Στο ανατολικό τμήμα, με όριο προς τα δυηκά την οδό Σαρρή,

ΟΙ δρόμοι αναπτύσσονται οργανικά με κέντρο την πλατεία Ηρώων και άξονες ης οδούς

Αριστοφάνους, Αγίου Δημητρίου, Μ1αούλη, Καραϊσκάκη κω Αγίων Αναργύρων.

Αντίθετα, στο δυηκό τμήμα οι δρόμοι ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό διάταξη

ορθογώνιου κανάβου.

Η εικόνα των δρόμων στην περιοχή το 1990 μπορούσε να χαρακτηριστεί ως

μέΤΡ1α. Οι δρόμΟ1 στο σύνολο τους ήταν ασφαλτοστρωμένοι, παρόλα αυτά το

οδόστρωμα τους αντιμετώΠ1ζε διάφορα προβλήματα, όπως καθ1ζήσεις και αλλοιώσεις,

εξαιτίας των διαφόρων εργασιών που γ1νόταν κατά καιρούς στα υπόγεια δίκτυα

υποδομής (Παράρτημα ΠΙ: Εικόνα 3.2). Η λειτουργία τους ως χώροι κίνησης, στάσης

και στάθμευσης οχημάτων θα αναλυθεί σε επόμενο τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου.

Παράλληλα, οι δρόμ01 λε1τουργούσαν και ως χώροι κίνησης πεζών, όποτε αυτό δεν

ήταν δυνατό να γίνει στα πεζοδρόμ1α.

Τα π€ζΌδΡOμία στην περιοχή, σης αρχές της δεκαετίας του '90, παρουσίαζαν

μέΤΡ1α προς κακή εικόνα. Εκτε1νόταν στο σύνολο των δρόμων και από τις δύο πλευρές

κα1 διέθεταν ελάχιστο πράσινο. Η επίστρωση τους ήταν στα παλαιότερα από

μαρμαρόπλακες και στα νεότερα από τσιμεντόπλακες. Όπως και ΟΙ δρόμοι,

αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα καθ1ζήσεων και αλλο1ώσεων, που εΠ1δε1νωνόταν

ακόμη περισσότερο από τη λειτουργία τους.

Τα πεζοδρόμ1α λειτουργούσαν κυρίως ως χώροι στάσης κα1 στάθμευσης

οχημάτων κα1 ως χώροι έκθεσης εμπορευμάτων. Επίσης, πολλά από τα πεζοδρόμια που

βρισκόταν μπροστά από κλειστά και εγκαταλελειμμένα κτίρια ή από ερείΠ1α

λε1τουργούσαν ως χώροι απόθεσης απορριμμάτων. Έτσι, η λε1τουργία τους ως

δ1άδρομ01 κίνησης πεζών ήταν προβλημαηκή και πολλές φορές αδύνατη

(Σταματογιαwόπουλοςκ.ά., 1991: 158-162).

Ως προέκταση των πεζοδρομίων και τμήμα του δημοσίου χώρου μπορούν να

θεωρηθούν οι στοές. ΟΙ στοές ήταν λίγες στην περιοχή και συγκεντρωνόταν σης οδούς

Μιαούλη, Καραϊσκάκη, Σαρρή (από την οδό Κραναού έως την Αριστοφάνους),

Διπύλου κα1 Πειραιώς. Ήταν κυρίως παρόδιες αλλά και εγκάρσ1ες, παρουσίαζαν καλή
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εικόνα και λειτουργούσαν ως χώροι κίνησης πεζών και έκθεσης εμπορευμάτων

(Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 128- Ι 32).

Ένα ακόμα σημαντικό τμήμα του δημοσίου χώρου είναι οι πεζόδρομοι. Οι

μοναδικοί πεζόδρομοι στην περιοχή Ψυρρή το 1990, που υλοποιήθηκαν όπως έχει

προαναφερθεί στα πλαίσια του ΓΠΣ του δήμου Αθήνας, ήταν οι οδοί Αισώπου και

Χριστοκοπίδου και οι δρόμοι που τους συνέδεαν μπροστά και πίσω από το ναό

Γέννησης Χριστού. Οι πεζόδρομοι αυτοί, που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της

περιοχής και είναι αμιγείς, δεν εντασσόταν σε κάποιο ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων κω

δε συγκροτούσαν συνεκτικό τοπικό σύστημα.

Η εικόνα των π,ζ"οδρόμων μπορούσε να χαρακτηριστεί ως καλή. Η επίστρωση

τους από τσιμεντόπλακες και κυβόλιθους βρισκόταν σε άριστη κατάσταση καθώς είχε

γίνει λίγα χρόνια πριιι. Διέθεταν αρκετό πράσινο, κυρίως στον προαύλιο Χώρο του ναού

και γύρω από αυτόν. Ωστόσο, η λειτουργία τους ως χώροι κίνησης, στάσης κω

στάθμευσης οχημάτων, έκθεσης εμπορευμάτων και απόθεση ς απορριμμάτων,

αποθάρρυνε τη χρήση τους από τους πεζούς και υποβάθμιζε την εικόνα τους

(Σταμαrογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 161).

3.2.3 ΧΡΗΣΕ/ΣΓΗΣ

Οι υπάρχουσες χρήσεις ')ης στην περιοχή Ψυρρή, στις αρχές της δεκαετίας του '90,

χαρακτηριζόταν από πολυμορφία και από τη συνύπαρξη πολλών και συχνά ασύμβατων

χρήσεων στο ίδιο οικόπεδο.

Η καταγραφή των χρήσεων γης έγινε από την ομάδα μελέτης του

κ. Σταματο')tανvόποuλοu ΤΟ/l Ιούνιο ΤΟ!} 1990 σε επίπεδο κτιρίου, οικοπέδου κω

ορόφου. Από την καταγραφή αυτή, σύμφωνα με τηιι ομαδοποίηση των χρήσεων που

χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκαν ο χάρτης χρήσεων γης ισογείων (Παράρτημα ΙΥ:

Χάρτης 3.2) και ο χάρτης (κυρίαρχων) χρήσεων γης ορόφων (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης

3.3) (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 75-7).

Οι κατηγορίες (ομαδοποιημένων) χρήσεων γης που χρησιμοποιήθηκαν στους

χάρτες είναι οι εξής:

• Η Βιοτεχνία, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τις επισκευές, τις κατασκευές

και γενικότερα όλες τις δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα.

• Το Λιανικό και το Χοντρικό Εμπόριο.
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• Οι Αποθήκες.

• Η Αναψυχή, που περιλαμβάνει τα εστιατόρια και τα καφενεία.

• Οι (λοιπές) Τπηρεσίες, 7Γου περιλαμβάνει τις ιδιωτικές υπηρεσίες, τα γραφεία

και τις δημόσιες υπηρεσίες με εξαίρεση τα Ξενοδοχεία, τις Σχολές και τις

Τράπεζες, που αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες.

• Η Κατοικία.

• Τα Κενά Κτίρια (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 77-91).

Όπως γίνεται φανερό από τους χάρτες, οι διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης δεν

παρατηρούνταν με την ίδια ένταση το 1990 στην 7ΓΈΡΙΟχή Ψυρρή. Οι επικρατέστερες

κατηγορίες χρήσεων στην περιοχή, με φθίνουσα σειρά, ήταν η βιοτεχνία, το χοντρικό

και λιανικό εμπόριο, οι αποθήκες, τα κενά κτίρια και η κατοικία. Αντίθετα, οι

υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων παρατηρούνταν σε μικρότερη ένταση.

Συνακόλουθα η χωρική κατανομή των κατηγοριών χρήσεων γης δεν ήταν η ίδια.

Παρά την ύπαρξη έντονης ανάμιξης, οι διάφορες κατηγορίες χρήσεων παρουσίαζαν

συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες υποπεριοχές του Ψυρρή. Η χωρική κατανομή των

κατηγοριών χρήσεων γης με έντονο ενδιαφέρον αναλύεται στη συνέχεια.

Η βιοτεχνία ήταν διάσπαρτη στην περιοχή. Με βάση τη συγκέντρωση της

μπορούσαν να διακριθούν δυο ζώνες. Η πρώτη ζώνη εκτεινόταν στο ανατολικό τμήμα

της περιοχής Ψυρρή με όριο προς τα δυτικά τις οδούς Σαρρή, Σαχτούρη, KoλoκυVΘoύς

και Κορίνης και συγκέντρωνε το σύνολο σχεδόν των βιοτεχνικών μονάδων. Η δεύτερη

ζώνη περιελάμβανε τα οικοδομικά τετράγωνα (ΟΤ) γύρω από την πλατεία

Κουμουνδούρου και παρουσίαζε πολύ χαμηλή συγκέντρωση βιοτεχνίας.

Μέσα στην πρώτη ζώνη της υψηλής συγκέντρωσης βιοτεχνιών μπορούσαν να

διακριθούν τρεις υποενότητες με βάση την επιφάνεια που καταλάμβαναν οι τρεις

κρατούντες κλάδοι της βιοτεχνίας. Πιο αναλυτικά διακρινόταν η ζώνη των βιοτεχνιών

ένδυσης στο μέτωπο των οδών Επικούρου, Ευριπίδου και Αθηνάς και δύο μικρές

τριγωνικές ζώνες βιοτεχνιών μετάλλου από την οδό Ερμού μέχρι τις οδούς Λεπενιώτου,

Χριστοκοπίδου, Καραϊσκάκη και Αγίας Θέκλας. Στο υπόλοιπο τμήμα της ζώνης, 'Που

αποτελεί και τον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή, επικρατούσαν οι βιοτεχνίες δέρματος.

Το εμπόριο, χοντρικό και λιανικό, ήταν διάσπαρτο στην 7ΓΈΡΙΟχή Ψυρρή, όπως

και η βιομηχανία. Οι δυο μορφές εμπορίου δεν παρουσίαζαν τις ίδιες συγκεντρώσεις. Η

χωρική κατανομή του χοντρικού εμπορίου ακολουθούσε τη χωρική οργάνωση της

βιοτεχνίας, ενισχύοντας τον προηγούμενο διαχωρισμό του Ψυρρή σε δύο ζώνες.
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Το λιανικό εμπόριο παρουσίαζε μια γραμμική διάταξη στα μέτωπα των οριακών

οδών της περιοχής, με εξαίρεση την οδό Επικούρου. Στο εσωτερικό του Ψυρρή

πcφαπιρoύνταν δύο τοπικές συγκεντρώσεις του λιανικού εμπορίου σαν χωρικές

προεκτάσεις της περιφερειακής ζώνης. Η πιο αξιόλογη συγκέντρωση αναπτυσσόταν

στο ανατολικό τμήμα του Ψυρρή, ενώ 11 άλλη παρατηρούνταν στο νοτιοδυτικό άκρο

της περιοχής προς την πλατεία Αγίωιι Ασωμάτων.

Οι αποθήκες ακολουθούσαν τη χωρική κατανομή της βιοτεχνίας και του

χοντρικού εμπορίου καθώς εξυπηρετούσαν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες τους.

Παράλληλα όμως εξυπηρετούσαν και ανάγκες διαφόρων λειτουργιών που βρισκόταν

εκτός της περιοχής.

Η αναψυχή, που ήταν σχεδόν ανύπαρκτη στην περιοχή Ψυρρή, ήταν διάχuτη.

Δύο υποτυπώδεις συγκεντρώσεις που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπήρχαν ήταν γύρω από

την πλατεία Ηρώων και την πλατεία Κουμουνδούρου.

Η κατοικία ήταν διάσπαρτη στην περιοχή με εξαίρεση μία ζώνη στα ανατολικά

του Ψυρρή με δυτικό όριο την οδό Καραϊσκάκη, την πλατεία Ηρώων και την οδό Αγίου

Δημητρίου όπου ήταν σχεδόν μηδενική η παρουσία της. Σε όλο το υπόλοιπο τμήμα η

κατοικία ήταν σχεδόν ομοιόμορφα κατανεμημένη. Βέβαια, υπήρχε μια ζώνη γύρω από

ΤηΙΙ πλατεία Κουμουνδούρου, όπου παρατηρούνταν μεγάλη συγκέντρωση κατοικίας.

Τα κενά κτίρια παρουσίαζαν μία χωρική κατανομή που μπορούσΕ ιια διακριθεί

σε τρεις ζώνες με αύξουσα κλιμάκωση από το ανατολικό προς το δυτικό όριο της

περιοχής. Χαμηλή συγκέντρωση κενών κτιρίων Ητο"Πιζόταν στο ανατολικό τμήμα του

Ψυρρή. Αντίθετα, υψηλή συγκέντρωση εντοπιζόταν στα ΟΤ νοτιοδυτικά και

νοτιοανατολικά της πλατείας Κουμουνδούρου μέχρι τις οδούς Σαρρή και Σαχτούρη.

Παρόμοια χαρακτηριστικά εμφάνιζαν και τρία ΟΤ του πυρήνα του Ψυρρή μεταξύ των

οδών Αρίωνος, ΛΕ'1ΓΕνιώτου και Αυλητών (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 77-88).

Με βάση τη χωρική κατανομή των διαφόρων κατηγοριών χρήσεων γης αλλά και

την ένταση τους, καθίσταται δυνατή 11 "ΠΕριγραΦή της γενικής οργάνωσης τω" χρήσεων

γης που επικρατούσε στην περιΟ'χή Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας του '90. Η γενική

οργάνωση που επικρατούσε, χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη διαφοροποιημένων

ζωνών με υψηλές συγκεντρώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών χρήσεωιι γης.
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ΟΙ δ1αφοροποιημένες ζώνες χρήσεω" γης στην περtoχή Ψυρρή ήταν ΟΙ εξής:

• Η περιμεΤΡ1κή ζώνη λιανικού εμπορίου κατά μήκος των ΟΡ1ακών οδών τ/ς

πεΡ10χής.

• Η ζώνη αμιγούς σχεδόν βtoτεχνίας (κυρίως ένδυσης) στην περtoχή από την οδό

Αθηνάς μέχρι Τ/" οδό Καραϊσκάκη, την πλατεία Ηρώωιι και την οδό Αγίου

Δημητρίου καθώς και τα ΟΤ με πρόσωπο στην οδό ΕυΡ1πίδου.

• Η ζώνη από την οδό Ερμού κω σε βάθος δυο ΟΤ όπου συγκενφωνόταν κυρίως

β10τεχνίες επεξεργασίας μετάλλου.

• Η ζώνη στο δυτικό τμήμα της περtoχής γύρω από την πλατεία Κουμουνδούρου

μέχρι την οδό Σαρρή όπου συγκεντρωνόταν κυρίως η καΤ01κία, οι υπηρεσίες,

το εμπόρto και ο μεγαλύτερος όγκος των κενών κτιρίων.

• Η ζώνη στον πυρήνα της περtoχής Ψυρρή όπου αναμειγνυόταν σι βtoτεχνίες

(κυρίως δέρματος), το χοντρικό και λιαν1κό εμπόριο και η κατοικία

(Σταμαrογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 77-91).

3.2.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡ/Α ΚΑ/ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα δ1άφορα

χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας κω της στάθμευσης που εΠ1κρατούσαν στην περιοχή

Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας του '90 (Παράρτημα Ν: Χάρτης 3.4). Πιο

συγκεκριμένα, θα αναφερθούν τα γεωμετρικά χαρακτηΡ1στικά των δρόμων, οι

εΠ1τρεπόμενες κατευθύνσεις κίνησης οχημάτων, η σηματοδότηση, η ιεράρχηση του

οδ1κού δ1κτύου, ΟΙ φόρτοι κίνησης οχημάτων, ΟΙ κατηγορίες χώρων στάθμευσης και η

ένταση της ζήτησης για στάθμευση (χωρικά και χρονικά προσδιορισμένη).

Όπως έχε1 προαναφερθεί, τα γεωμετρικά χαρακτηΡ1στικά των δρόμων στην

περtoχή δ1αφΟΡΟΠ010ύνται μεταξύ του ανατολ1κού κα1 του δυτtKOύ τμήματος της. Στο

ανατολ1κό τμήμα, με όρto προς τα δυτtKά την οδό Σαρρή, η δ1άταξη των δρόμων

ακολουθεί οργαν1κή ανάπτυξη. Οι δρόμοι σε αυτό το τμήμα έχουν μικρό πλάτος κα1 οι

διασταυρώσε1ς τους συχνά χαρακτηρίζοντω από επικίνδυνες στροφές. Αντίθετα, στο

δυτtKό τμήμα η διάταξη των δρόμων ακολουθΕί σε μεγάλο βαθμό ορθογώνto κάναβο

και το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο.
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Ως απόρροια των παραπάνω γεωμετρικών χαρακτηριστικών και με σκοπό την

καλύτερη κυκλοφοριακή οργάνωση, στο σύνολο σχεδόν των δρόμων του Ψυρρή

επιτρεπόταν το 1990 μόνο η μονής κατεύθυνσης κίνηση οχημάτων. Έτσι. στο

εσωτερικό της περιοχής δεν υπήρχε κανένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης. Οι μόνοι

δρόμοι που διέθεταν δύο ρεύματα κίνησης οχημάτων ήταν οι περιμετρικοί οδοί

Πειραιώς, Αθηνάς, Ερμού και τμήμα της οδού Αγίων Ασωμάτων από την οδό Ερμού

έως τη Σαρρή (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 153-4).

Όσο αναφορά τη σηματοδότηση της περιοχής. μπορούσε να χαρακτηριστεί ως

επαρκής. Υπήρχε πληθώρα πινακίδων. που ρύθμιζαν ΤηΡ κυκλοφορία κω Τη

στάθμευση, σε όλη την έκταση του Ψυρρή. Βέβαια. άξιο αναφοράς αποτελεί το

γεγονός ότι οι πινακίδες γινόταν ελάχιστα σεβαστές από τα διάφορα οχήματα. Τα

μόνα κυκλοφοριακά σήματα που γινόταν απόλυτα σεβαστά ήταν οι φωτεινοί

σηματοδότες. Φωτεινοί σηματοδότες υπήρχαν σε επτά σημεία, στις συμβολές των οδών

Πειραιώς και Αγίων Ασωμάτων, Κριεζή και Πειραιώς, Πειραιώς και Κουμουνδούρου,

Ευριπίδου και Αθηνάς. Αθηνάς και Ερμού, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων και Κριεζή

και Διπύλου (Σταματογιαννόπουλος κ.ά., 1991: 162-164).

Τα σημεία όπου υπήρχαν φωτεινοί σηματοδότες αvτωιακλoύσαν την ιεράρχηση

του οδικού δικτύου που ίσχυε στην περιοχή στις αρχές της δεκαετία του '90. Σύμφωνα

με τη μελέτη του κ. Σταματογιαννόπουλου και των συνεργατών του, το οδικό δίκruo

ιεραρχούταν σε τρεις βασικές κατηγορίες (<<πρωτεύουσα αρτηρίω). «δευτερεύουσα

αρτηρίω} και «συλλεκτήρια οδόρ}). Ενώ, οι υπόλοιποι δρόμοι ήταν τοπικής σημασίας,

με εξαίρεση τους πεζοδρόμους όπου απαγορευόταν η κίνηση οχημάτων.

Ως μΟΡαδική «πρωτεύουσα αρτηρίω) θεωρούταν η οδός Πειραιώς. Η οδός

Πειραιώς αποτελούσε μία από τις βασικότερες αρτηρίες της ευρύτερης περιοχής της

Αθήνας καθώς συνέδεε το κέντρο της Αθήνας με τον Πειραιά και εξυπηρετούσε μεγάλο

όγκο υπερτοπικών μετακινήσεων.

Ως «δευτερεύουσες αρτηρίερ) θεωρούνταν οι οδοί Αθηνάς, Ερμού, Αγίων

Ασωμάτων. το τμήμα της οδού Σαρρή από την οδό Αγίων Ασωμάτων έως την Κριεζή

και η οδός Κριεζή. Οι οδοί αυτοί είχαν σχετικά μεγάλο πλάτος και εξυπηρετούσαν

κυρίως υπερτοπικές μετακινήσεις. πολύ μικρότερης εμβέλειας όμως σε σχέση με την

Πειραιώς.

Ω ς «συλλεκτήριοι οδοί» θεωρούνταν οι δρόμοι των οδών Κουμουνδούρου,

Ευριπίδου, Διπύλου, Αριστοφάνους και Μιαούλη διαμέσου της πλατείας Ηρώων,

Καραϊσκάκη και Αγίου Δημητρίου διαμέσου της πλατείας Ηρώων και το τμήμα της
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οδού Λεωκορίου από την οδό Ερμού έως τη Σαρρή. Οι δρόμοι αυτοί είχαν

ικανοποιητικό πλάτος και εξυπηρετούσαν ΚlJρίως τις τοπικές ανάγκες των εμπορικών

καταστημάτων και των βιοτεχνιών αλλά και ανάγκες των γύρω περιοχών

(Σταματογιαννόπουλος κ.6., 1991: 154-5).

Σχετικά με τους φόρτους κίνησης οχημάτων στους διαφόρους δρόμους του

Ψυρρή το 1990 δε βρέθηκαν ακριβή στοιχεία. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί ότι

ακολουθούσαν την ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Βέβαια, πρέπει να αναφερθεί ότι

στην περιοχή και ΚlJρίως στο εσωτερικό της, υψηλοί ΚlJKλOφOριαKOί φόρτοι υπήρχαν

μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κατά τις βραδινές ώρες επικρατούσε εικόνα

ερήμωσης.

Τα διάφορα χαρακτηριστικά της ΚlJKλOφOρίας επηρέαζαν, άλλοτε πολύ και

άλλοτε λιγότερο, τη στάθμευση. Η στάθμευση στην περιοχή Ψυρρή στις αρχές της

δεκαετίας του '90 χαρακτηριζόταν από τη σχετική ανεπάρκεια διαθέσιμων χώρων και

από την κατάχρηση του δημοσίουχώρου.

Οι διαθέσιμοιχώροι (επιτρεπόμενης)στάθμευσηςμπορούσαν να καταταγούν σε

τρεις κατηγορίες ((στεγασμένος δημόσιας χρήσης», «στεγασμένος ιδιωτικής

χρήση9) και «υπαίθριος»). Ο μοναδικός στεγασμένος χώρος στάθμευσης δημόσιας

χρήσης βρισκόταν στη συμβολή των οδών Σαρρή και Κριεζή και εκτεινόταν στο

σύνολο των ορόφωνπολυκατοικίας.

Αντιθέτως, οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης εκτεινόταν

μόνο στα ισόγεια των -πολυκατοικιών. Οι χώροι αυτοί ήταν αρκετοί στο Ψυρρή και

συγκεντρώσεις τους παρατηρούνταν στην περιοχή με όρια τις οδούς Λεπενιώτου,

Ναυάρχου Αποστόλη, Χριστοκοπίδου, Καραϊσκάκη, Ερμού και Αγίων Ασωμάτων

καθώς και στα ΟΤ που βρισκόταννότια της πλατείας Κουμουνδούρου.

Η τρίτη κατηγορία (υπαίθριοι χώροι στάθμευσης), που ήταν επίσης αρκετοί,

εκτεινόταν σε κενά οικόπεδα στο σύνολο σχεδόν της περιοχής. Πολύ μικρές

συγκεντρώσεις τους παρατηρούνταν στο βόΡΗΟ τμήμα του Ψυρρή, ενώ υψηλές

συγκεντρώσειςυπήρχαν στον εσωτερικό πυρήνα του.

Μία ακόμη κατηγορία χώρων (μη επιτρεπόμενης) στάθμευσης αποτελούσαν οι

δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι. Τα διάφορα οχήματα στάθμευαν παράνομα

στο σύνολο των δρόμων και στα περισσότερα πεζοδρόμια της περιοχής, περιορίζοντας

το διa.θέσιμO χώρο για άλλες λειτουργίες. Η ίδια εικόνα, όπως έχει προαναφερθεί,

επικρατούσεκαι στους πεζόδρομους.
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Η ένταση της ζήτησης για στάθμευση στην περιοχή Ψυρρή το 1990 ήταν

σχεδόν η ίδια στο σύνολο της έκτασης της. Ωστόσο, παρατηρούνταν διάφορες

χρονικές διαφοροποιήσεις της έντασης αυτής. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ημέρας 11

ζήτηση για στάθμευση ήταν πολύ υψηλή, ενώ κατά τις βραδινές ώρες ήταν ελάχιστη

(Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 156-7).

3.25 ΘΕΣΜ1ΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣΔΟΜΗΣΗΣ

Το ισχύων θεσμικό καθεστώς δόμησης στην περιοχή Ψυρρή, στις αρχές της δεκαετίας

του '90, χαρακτηριζόταν από την ύπαρξη πολλών νομοθετικών κειμένων που το

καθόριζαν.

Το θεσμικό καθεστώς δόμησης αποτελείται από τους θεσμοθετημένους όρους

δόμησης, που περιλαμβάνουν τους επιτρεπόμενους ΣΔ, τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη

και τ/ρ αρτιότητα (κατά εμβαδό και κατά πρόσωπο) και από τις θεσμοθετημένες

χρήσεις γης.

Οι ισχύοντες θεσμοθετημένοι όροι δόμησης στην περιοχή Ψυρρή το 1990

καθοριζόταν από τέσσερα νομοθετικά κείμενα (Παράρτημα IV: Χάρτης 3.5).

Συγκεκριμένα, οι επιτρεπόμενοι ΣΔ οριζόταν από 1Ό ΠΔ (ΦΕΚ 312Δ178) με τίτλο

«Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως περιοχής Αθηνών») και τα μέγιστα

επιτρεπόμενα ύψη από το παραπάνω ΠΔ όπως είχε τροποποιηθεί από το Γενικό

Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ) του 1985 (Νόμος 1577/85). Ο καθορισμός των

επιτρεπόμενων ΣΔ και μέγιστων υψών γινόταν ανά συγκεκριμένο χωρικό τομέα

(Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 36 και Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1992: 12-3).

Οι χωρικοί τομείς στην περιοχή Ψυρρή και οι επιτρεπόμενοι σε αυτούς ΣΔ και

μέγιστα ύψη ήταν οι εξής:

• Ο τομέας 11Ι, που περΙΕλάμβανε δύο χωρικές ενότητες με όρια τις οδούς

Αθηνάς, Ερμού, Μιαούλη, Αριστοφάνους, Ευριπίδου και Πειραιώς, Επικούρου,

Διπύλου, Καλογήρου Σαμουήλ και είχε επιτρεπόμενο ΣΔ 4,2 και μέγιστο

,,,τρεπόμενο ύψος (κατά ΓΟΚ του 1985) 32,0 μ.

• Ο τομέας ιν, που ΠΕΡΙΕλάμβανε τη χωρική ενότητα με όρια τις οδούς Ερμού,

Καραϊσκάκη, Μιαούλη και είχε επιτρεπόμενο ΣΔ 3,6 και μέγιστο επιτρεπόμενο

ύψος21,0 μ.
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• Ο τομέας ν, που m:ριι:λάμβανε τη χωρική ενότητα με όρια τις οδούς Ερμού,

Λεωκορίου, Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Πειραιώς, Καλογήρου Σαμουήλ,

Διπύλου, Κριεζή, Σαρρή, Ρήγα- Παλαμήδου, Τάκη, Αριστοφάνους, Καραϊσκάκη

και είχε επιτρεπόμενο ΣΔ 3,0 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 16,5 μ.

• Ο τομέας νι, που περιι:λάμβανε τη χωρική ενότητα με όρια τις οδούς

Ευριπίδου, Αριστοφάνους, Τάκη, Ρήγα Παλαμήδου, Σαρρή, Κριεζή, Διπύλου

και είχε επιτρεπόμενο ΣΔ 2,6 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος (κατά ΓΟΚ του

1985) 32,0 μ.

• Ο τομέας νΙΙα, που περιι:λάμβανε τη χωρική ενότητα με όρια τις οδούς Ερμού,

Αγίων Ασωμάτων, Διπύλου, Λεωκορίου και είχε επιτρεπόμενο ΣΔ 2,1 και

μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 10,0 μ. (Προεδρικό Διάταγμα, 1978: άρθρα 1-2 και

Νόμος υπ' αριθ. 1577, 1985: άρθρο 9).

Η αρτιότητα (κατά εμβαδό και κατά πρόσωπο) καθοριζόταν από το ΓΟΚ του

1973 (Νομοθετικό Διάταγμα 8173) και ήταν: αρτιότητα κατά εμβαδό 200 Τ.μ. και

αρτιότητα κατά πρόσωπο 10,0 μ. Επίσης, για το σύνολο της περιοχής Ψυρρή ίσχυαν,

σύμφωνα με το ΓΟΚ του 1973, δύο παρεκκλίσεις της αρτιότητας για τα οικόπεδα που

είχαν δημιουργηθεί προ 9/6/1973 (Σταματογιαwόπουλος κ.ά, 1992: 12-3 κω

Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 8, 1973: άρθρα 52 και 73).

Οι ισχόουσες θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή Ψυρρή το 1990

καθοριζόταν από το ΓΠΣ του δήμου Αθήνας (Υπουργική Απόφαση 255/45/88).

Σύμφωνα με το ΓΠΣ του δήμου Αθήνας, όπως έχει προαναφερθεί, η επιτρεπόμενη

χρήση γης στην περιοχή ήταν η Γενική Κατοικία, η οποία περιελάμβανε ένα σύνολο

ειδικών χρήσεων (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 90).

Οι ειδικές χρήσεις της Γενικής Κατοικίας ήταν οι εξής

• Η κατοικία.

• Τα ξενοδοχεία μέχρι εκατό κλινών και οι ξενώνες.

• Τα εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα

πολυκαταστήματα).

• Τα κτίρια εκπαίδευσης.

• Τα εστιατόρια.

• Τα αναψυκτήρια.

• Οι θρησκευτικοί χώροι.

• Τα κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
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• Τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

• Τα πρατήρια βενζίνης.

• Οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

• Τα κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.

• Τα πολιτιστικά κτίρια (και εν γένει οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις) (Υπουργική

Απόφαση υπ· αριθ. 255/45, 1988: τμήμα Ι Β).

3.2.6 ΚΤΙΡΙΑΚΟΑΠΟΘΕΜΑ

Σε αυτό το τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου θα περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του

κτιριακού αποθέματος της περιοχής Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας του '90

(Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 3.6). Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά ')1.α την τυπολογία

των κτιρίων, ')1.α τα κτίρια που είχαν κηρυχθεί ως διατηρητέα και ')1.α την κατάσταση

των κτιρίων που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην περιοχή.

Η τυπολογία των κτιρίων στην περιοχή το 1990 χαρακτηριζόταν από την

ύπαρξη πολυμορφίας. Οι διάφοροι τύποι κτιρίων προερχόταν από διαφορετικές

ιστορικές περιόδους και είχαν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Οι τύποι κτιρίων και τα χαρακτηριστικά τους ήταν τα εξής:

• Τα «νεοκλασικά» κτίρια (Παράρτημα 1Ι1: Εικόνα 3.3)

Τα «νεοκλασικά» κτίρια κτίστηκαν στην περιοχή τον Ι 81> αιώνα και στις αρχές

του 191>υ έως τη δεκαετία του '20. Τα μορφολογικάχαρακτηριστικάτους ακολουθούσαν

τη «νεοκλασική)) αρχιτεκτονική. Σε αυτό τον τύπο κτιρίων μπορούσαν να διακριθούν

δύο κατηγορίες, τα «αρχοντικά)) και τα «λαϊκά». Τα ((αρχοντικά» κτίσματα ήταν

συνήθως διώροφα ή τριώροφα και είχαν αρκετά μορφολογικά στοιχεία. Τα (λαϊκά))

κτίσματα ήταν συνήθως μονώροφα με αυλή και είχαν πολύ λιγότερα μορφολογικά

στοιχεία.

• Τα (εκλεκτιστικά)) κτίρια (Παράρτημα ΙΙΙ: Εικόνα 3.4)

Τα (εκλεκτιστικά)) κτίρια κτίστηκαν στην περιοχή τις δεκαετίες '20-'30. Τα

μορφολογικάτουςχαρακτηριστικάήταν εκλεπτυσμένα.Τα περισσότερααπό αυτά ήταν

διώροφα και τριώροφα.
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• Τα «μοντέρνω) κτίρια (Παράρτημα 111: Εικόνα 3.5)

Τα «μοντέρνω) κτίρια κτίστηκαν στην περιοχή τις δεκαετίες '40-'50. Τα

μορφολογικάχαρακτηριστικάτους ακολουθούσαντο ρεύμα του μοντερνισμού.Σε αυτό

τον τύπο κτιρίων μπορούσαν να διακριθούν δύο κατηγορίες, οι πολυκατοικίες και τα

διώροφα κτίσματα. Οι πολυκατοικίες ήταν κυρίως τετραώροφες, αποτελούσαν τον

πρόδρομο των μεταγενέστερων πολυκατοικιών και είχαν ελάχιστα μορφολογικά

στοιχεία. Τα διώροφα κτίσματα φιλοξενούσαν συχνά κατάστημα στο ισόγειο και

κατοικία στον όροφο και είχαν λίγα μορφολογικάστοιχεία.

• Οι σύγχρονες πολυκατοικίες (Παράρτημα ΙΙΙ: Εικόνα 3.6)

Οι σύγχρονες πολυκατοικίες κτίστηκαν στην περιοχή τις δεκαετίες '60-'80. Τα

μορφολογικά τους χαρακτηριστικά ακολουθούσαν τη γνώριμη αρχιτεκτονική εκείνης

της περιόδου. Σε αυτό τον τύπο κτιρίων μπορούσαν να διακριθούν δύο καη1Υορίες, οι

βιοτεχνικές πολυκατοικίες και οι 7ΓΟλυκατοικίες κατοικιών. Οι βιοτεχνικές

πολυκατοικίες ήταν κυρίως από πενταόροφες έως επταόροφες, φιλοξενούσαν στο

ισόγειο εμπορικά καταστήματα και στους ορόφους βιοτεχνίες και οι κύριες όψεις τους

χαρακτηριζόταναπό μεγάλα υαλοστάσιαστηριγμένασε μεταλ/ικά κουφώματακαι από

την έλλειψη μπαλκονιών. Οι πολυκατοικίες κατοικιών ήταν κυρίως εξαόροφες έως

οκταόροφες, φιλοξενούσαν εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο και κατοικία στους

ορόφους και διέθεταν μπαλκόνια (ΣταμαΤOγιαΝVόΠOυλOς κ.ά., 1991: 133Α3 και.

Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/12).

Η χωρική κατανομή των τύπων κτιρίων, που προαναφέρθηκαν, στην περιοχή το

1990 δεν ήταν η ίδια. Παρά την ύπαρξη έντονης ανάμιξης, οι διάφοροι τύποι

παρουσίαζαν συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένες υποπεριοχές.

Η χωρική κατανομή των τύπων κτιρίων ήταν η εξής:

• Τα «νεOKλασΙKά~) κτίρια ήταν διάσπαρτα. Παρόλα αυτά, συγκεντρώσεις τους

υπήρχαν στα ΟΤ που βρισκόταν στα νοτιοδυτικά και νότια τ/ς πλατείας

Κουμουνδούρου, στα μέτωπα των οδών Ερμού και Αγίων Ασωμάτων και. στορ

εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή.

• Τα «εKλεKτισΤΙKά)~ κτίρια ακολουθούσαν σχεδόν την ίδια χωρική κατανομή με

τα «νεοκλασικά)).

• Τα «μοντέρνω) κτίρια, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους τύπους κτιρίων, ήταν

ελάχιστα στην περιοχή και δεν παρουσίαζαν καμία συγκέντρωση.
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• Οι σύγχρονες πολυκατοικίες ήταν διάσπαρτες. Οι συγκεντρώσεις που

παρουσίαζαν ήταν στην περιοχή με όρια τις οδούς Ευριπίδου, Αθηνάς, Ερμού,

Καραϊσκάκη και Αγίου Δημητρίου όπου κυριαρχούσαν οι βωτεχνlκές

πολυκατοικίες και γύρω από την πλατεία Κουμουνδούρου όπου κυριαρχούσαν

οι 1ΙΌλυκατοικίες κατοικιών (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 144-6).

Όπως γίνεται φανερό από τη χωρική κατανομή των διαφόρων τύπων κτιρίων,

στην περιοχή Ψυρρή υπήρχαν πολλά αξιόλογα κτίρια που ακολουθούσαν την

αρχιτεκτονική άλλων εποχών. Παρόλα αυτά, για πολύ λίγα από τα αξιόλογα κτίρια

υπήρχε νομική προστασία διαμέσου κήρυξης τους ως διατηρητέα.

Τα διατηρητέα κτίρια στην περιοχή το 1990 ήταν δεκαέξι (Παράρτημα 11:

Πίνακας 3.1). Η κήρυξη τους είχε γίνει με διάφορα ΠΔ από το ΥΠΠΟ κω το

ΥΠΕΧΩΔΕ. Η λογική της κήρυξης αυτών των κτιρίων, και όχι άλλων, ως διατηρητέα

ήταν ασαφής, καθώς ήταν κτίρια που παρουσίαζαν μεγάλες ποιοτικές διαφορές μεταξύ

τους και η επιλογή τους δεν ακολουθούσε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική.

Τα διατηρητέα κτίρια ήταν κυρίως «νεοκλασικά» αλλά και «εκλεκτιστικά» και

«μοντέρνα» με διάφορα χαρακτηριστικά όγκου και μορφολογίας. Η χωρική τους

κατανομή ήταν διάσπαρτη, ενώ κάποιες υποτυπώδεις συγκεντρώσεις μπορεί να

θεωρηθεί ότι υπήρχαν στα ΟΤ νότια της πλατείας Κουμουνδούρου και στα μέτωπα :των

οδών Αριστοφάνους και Αγίου Δημητρίου (Σταμmογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 37-43).

Η κατάσταση των κτιρίων στην περιοχή Ψυρρή το 1990 μπορούσε να

χαρακτηριστεί ως μέτρια προς κακή. Βέβαια, η αξιολόγηση της κατάστασης

ενός κτιρίου είναι ένα καθαρά υποκειμενικό γεγονός. Στη μελέτη του

κ. Σταματογιαwόπουλου και των συνεργατών του η κατάσταση των κτιρίων

κατατάχθηκε σε τρεις κατηγορίες «(κακή», «μέτρια» και «καλή»). Η «κακή»

κατάσταση αναφερόταν σε ερείπια και ετοιμόρροπα κτίρια. Η «μέτρια» αναφερόταν σε

κτίρια που είχαν υποστεί αρκετές ζημίες ήταν όμως δυνατή η χρήση τους με ορισμένες

επιδιορθώσεις. Η «καλή» κατάσταση αναφερόταν σε κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνταν

από διάφορες λειτουργίες.

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, τα κτίρια «κακής» κω «μετρίας»

κατάστασης αντιμετώπιζαν πολλά προβλήματα. Τα κτίρια αυτών των κατηγοριών ήταν

σχεδόν αΠOKλειστtKά «νεοκλασικά» και «εκλεκτιστικά» τα οποία είχαν παραμείνει )ta

μεγάλο διάστημα κλειστά ή είχαν υποστεί σημαντικές ζημίες από σεισμούς. Η χωρική

κατανομή τους ήταν διάσπαρτη. Πολύ μικρές συγΚΕντρώσεις παρουσιαζόταν στα
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μέτωπα των περιμετρικών δρόμων τ/ς περιοχής, μΕ εξαίρεση την οδό Αγίων

Ασωμάτων, και στα δύο στ βορειοανατολικά της πλατείας Κουμουνδούρου. Ενώ,

υψηλή συγκέντρωση παρουσιαζόταν στα στ νότια της πλατείας Κουμουνδούρου και

στον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή

Τα κτίρια που βρισκόταν σε «καλή) κατάσταση ήταν κυρίως σύγχρονες

πολυκατοικίες αλλά και κτίσματα παλαιότερων τύπων που χρησιμοποιούνταν. Παρά

την «καλή)) τους κατάσταση, τα κτίρια αυτά είχαν αρκετά στοιχειά προβληματικότητας.

Τα σημαντικότερα προβλήματα τους ήταν η μη ικανοποιητική αντισεισμική θωράκιση

και τα διάφορα προβλήματα όψεων, όπως έντονες αλλοιώσεις, ομοιομορφία και ύπαρξη

πολλών διαφημιστικών πινακίδων (καθετών ή οριζόντιων) που υποβάθμιζαν πολύ την

αισθητική τους (Σταματογιαwόπουλος κ.ά., 1991: 147-52 και Ι 71-6).

3.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

σ Ψυρρής, στις αρχές της δεκαετίας του '90, ήταν μία περιοχή που παρουσίαζε αρκετά

στοιχεία υποβάθμισης της πολεοδομικής της οργάνωσης. Τα σημαντικότερα ίσως από

αυτά ήταν η υποβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και η ύπαρξη πολλών κενών και

εγκαταλελειμμένων κτισμάτων, η μέτρια προς κακή εικόνα του δημόσιου χώρου και 11

κατάχρηση του από διάφορες λειτουργίες ασύμβατες μΕ το χαρακτήρα του, 11

συνύπαρξη αντικρουόμενων χρήσεων γης σε πολλά οικόπεδα, το μικρό πλάτος και η

οργανική ανάπτυξη των δρόμων στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής και η ανεπάρκεια

χώρων στάθμευσης.

Τα διάφορα στοιχεία υποβάθμισης της πολΕοδομικής οργάνωσης της περιοχής

Ψυρρή οφειλόταν κυρίως στο διαχρονικό χαρακτήρα της ως εμπορικό κω βΙΟΤΕχνικό

κέντρο. Ένας ακόμη πολύ σημαντικός παράγοντας, που επηρέασε την πολεοδομική

οργάνωση της περιοχής στις αρχές της δεκαετίας του '90 και εξακολουθεί να την

επηρεάζει κατά της διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας, είναι τα διάφορα έργα,

παρεμβάσεις και ρυθμίσεις που έγιναν στα πλαίσια χωρικών προγραμμάτων.
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4. ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ '90 ΕΩ Σ

ΣΗΜΕΡΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΨΥΡΡΗ

4.1 ΓΕΝΙΚΑ

Η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της

τελευταίας δεκαπενταετίας από διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών, λιγότερο

σημαντικοί είναι οι παράγονΤΕς που συνδέονται με τις γενικότερες οικονομικές και..

ΚΌινωρικές αλλαγές του συνόλου της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, τη διοργάνωση

από την πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 κ.ά .. Ενώ, καθοριστικής σημασίας

παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν τα διάφορα έργα, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, που

έγιναν είτε στο εσωτερικό του Ψυρρή είτε σε γύρω περιοχές.

Τα έργα, οι παρεμβάσεις και οι ρυθμίσεις, που έγιναν από τις αρχές της

δεκαετίας του '90 έως σήμερα και.. επηρέασαν την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής

Ψυρρή, εντάχθηκαν σε διάφορα χωρικά προγράμματα. Το σημαντικότερο από αυτά

είναι το Πρ.ΕΑΧΑ, ενώ μικρότερηςσημασίας είναι ορισμένα άλλα 1Γρο,.ράμματα.

4.2 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤιΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlKΩN

ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

4.2./ ΓΕΝ/ΚΑ ΧΑΡΑΚΙΗΡΙΣΤ/ΚΑ

Όπως έχει προαναφερθεί,το Πρ.ΕΑΧΑ έχει ξεκινήσει στα τέλη της δεκαετίας του '80

και έχει σχεδόν ολοκληρωθεΙ Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού έγιναν αρκετά

έργα, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, είτε αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΠΠΟ

είτε της ΕΑΧΑ ΑΕ, που επηρέασαν την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή,

άλλοτε πολύ και άλλοτε λίγο ή καθόλου. Τα έργα, οι παρεμβάσεις και οι ρυθμίσεις που

επηρέασαν αρκετά έως πολύ την πολεοδομική οργάνωση του Ψυρρή θα αναλυθούν στο

παρόν υποκεφάλαιο.
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4.2.2 ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙΡΥΘΜ1ΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥΠΟΛΙΤ1ΣΜΟΥ

Το ΥΠΕΧΩΔΕ, στα πλαίσια του Πρ.ΕΑΧΑ, προώθησε και υλοποίησε ένα έργο

(πεζοδρόμηση οδών) κω δύο ρυθμίσεις (κήρυξη διατηρητέων κτιρίων, καθορισμός

χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης), που αναφέρονται στην

περιοχής Ψυρρή και επηρέασαν έντονα την πολεοδομική της οργάνωση.

Η πεζοδρόμηση οδών, που βρίσκονται στο κέντρο του Ψυρρή, υλοποιήθηκε υπό

την επίβλεψη της Διεύθυνσης Ειδικών Έργων και Αναβάθμισης Περιοχών του

ΥΠΕΧΩΔΕ και ολοκληρώθηκε στα μέσα του 1995. σ οδοί αυτοί διαμορφώθηκαν είτε

ως πεζόδρομοι αμιγούς χαρακτήρα (δεν επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων) είτε ως μικρού

χαρακτήρα (επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων), ενώ η πλακόστρωση τους έγινε κυρίως με

κυβόλιθους af συνδυασμόμf μαρμαρόπλακες.

Οι οδοί που πεζοδρομήθηκανκαι ο χαρακτήραςπου απέκτησανείναι οι εξής:

• Η οδός Αγίων Αναργύρων, που διαμορφώθηκε ως πεζόδρομος αμι')Ούς

;χαρακτήρα στο τμήμα της από την οδό Καραϊσκάκη έως την Τάκη και μικτού

χαρακτήρα στο τμήμα της από την οδό Τάκη έως τη Σαρρή.

• Το τμήμα της οδού Τάκη από την οδό Αγίων Αναργύρων έως την

Αριστοφάνους, που διαμορφώθηκε ως πεζόδρομος μικτού χαρακτήρα

(Παράρτημα ΠΙ: Εικόνα 4.1).

• Ο δρόμος που συνδέει την οδό Άγιων Αναργύρων με τη συμβολή των οδών

Ρήγα Παλαμήδου και KατσΙKoγιάWΗ, που διαμορφώθηκε ως πεζόδρομος

αμιγούς χαρακτήρα.

Επίσης, στα πλαίσια του ίδιου έργου διαμορφώθηκε και η πλατεία Ηρώων ως

επέκταση του τμήματος αμιγούς χαρακτήρα του πεζοδρόμου της οδού Αγίων

ΑναΡΥύρων (Παράρτημα 111: Εικόνα 4.2). Με τη διαμόρφωση της η πλατεία συνδέθηκε

μf τα δύο στ που βρίσκονται ανατολικά και δυτικά από αυτήν, απαγορεύοντας την

κίνηση οχημάτων σε αυτά τα σημεία. Η πλακόστρωση της έγινε, όπως και στους

πεζοδρόμους, με κυβόλιθους af συνδυασμό με μαρμαρόπλακες, ενώ έγιναν και

ορισμένεςφυτεύσειςδέντρων.
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Εκτός από την πεζοδρόμηση οδών, το ΥΠΕΧΩΔΕ διαμέσου της Διεύθυνσης

Πολεοδομικού Σχεδιασμού επεξεργάστηκε και προώθησε την ομαδική κήρυξη 91

κτηρίων ως διατηρητέα, που έγινε το 1993 με ΠΔ (ΦΕΚ 545Δ193) (Παράρτημα 11:

Πίνακας 4.1). Σκοπός αυτής της κήρυξης ήταν η προστασία, αποκατάσταση και

αναβίωση τωιι αξιόλογων κτιρίων του Ψυρρή, ώστε να αναδειχθεί η αρχιτεκτονική και

ιστορική φυσιογνωμία του (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/12).

Επιπρόσθετα, το ΥΠΕΧΩΔΕ συνέταξε και προώθησε )ta έγκριση ΠΔ

καθορισμούχρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμώνδόμησης για την περιοχή

Ψυρρή. Το ΠΔ εγκρίθηκετο 1998 (ΦΕΚ 233Δ/98) με τίτλο «Καθορισμός χρήσεων γης

και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή - Κέντρου

(Ομόνοιας), του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας>ι (Παράρτημα Ι). Σύμφωνα με αυτό

μειώθηκαν οι ισχύοντες ΣΔ και μέγιστα ύψη και καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες

γενικές και ειδικές χρήσεις στην περιοχή (http://www.minenv.gr). Το περιεχόμενο του

ΠΔ θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.

Σε αντίθεση με το ΥΠΕΧΩΔΕ, το ΥΠΠΟ, στα πλαίσια του Πρ.ΕΑΧΑ,

προώθησε και υλοποίησε έργα, παρεμβάσεις και ρυθμίσεις, που επηρέασαν ελάχιστα

την 'ΠΟλεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή. Ωστόσο, συνέβαλαν στη γενικότερη

αναβάθμιση της περιοχής του προγράμματος.

4.23 ΕΡΓΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΑΡΜΟΔΙΟΤΗΙΑΣΤΗΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η ΕΑΧΑ ΑΕ, που ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό την υλοποίηση τμήματος του

γενικότερου Πρ.ΕΑΧΑ σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ και του

ΥΠΠΟ, προώθησε και υλοποίησε, μεταξύ άλλων, τέσσερα έργα που επηρέασαν έντονα

την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή.

Τα τέσσερα έργα της ΕΑΧΑ ΑΕ είναι τα εξής:

• Η διαμόρφωση της πλατείας Κουμουνδούρου (Παράρτημα ΠΙ: Εικόνα 4.3).

Η διαμόρφωση της πλατείας Κουμουνδούρου, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό

άκρο του Ψυρρή, ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2004. Η πλατεία χωρίστηκε σε τρεις

περιοχές (κέντρο, ενδιάμεση περιοχή και περιφέρεια) και στο ημικυκλικό τμήμα της,

προς τη οδό Διπύλου, δημιουρ')ήθηκε ένα αμφιθέατρο.
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Στο κέντρο της, που είναι μία επίπεδη περιοχή κατά μήκος του άξονα

συμμετρίας της πλατείας με κατεύθυνση από το αμφιθέατρο προς τα υπάρχοντα κτίρια

(Δημοτική Πινακοθήκη, Δημοτικό Βρεφοκομείο κ.ά.), τοποθετήθηκαν ορθογώνια

σιντριβάνια σε αξονική θέση, από τα όρια του αμφιθέατρου μέχρι τα κτίρια, όπου

τοποθετήθηκε ένα κυκλικό μαρμάρινο σιντριβάνι.

Η ενδιάμεση περιοχή, που είναι εf.α/Jρώς κεκλιμένη επιφάνεια, διαμορφώθηκε

με παρτέρια, ώστε να προστατευθεί το πράσινο που υπήρχε εκεί και να εξασφαλιστεί η

ομαλή σύνδεση 1Όυ κέντρου με την περιφέρεια. Ενώ, η περιφέρεια, που διατηρεί την

παλιά μορφολογία του εδάφους της πλατείας και εκτείνεται έως τα όρια πις,

πλακοστρώθηκε.

Επίσης, η διαμόρφωση της πλατείας περιελάμβανε τη φύτευση 108 καινούργιων

δέντρων και περίπου 1800 θάμνων, που προστέθηκαν στο πράσινο που διέθετε

παλαιότερα, τη xάρα~η όδευσης τυφλών και πι δημωυρ)iα κεκλιμένων επιπέδων)ια τα

άτομα με ειδικές ανάγκες.

Στα πλαίσια του ίδιου έργου διαμορφώθηκε και το τμήμα της οδού Διπύλου από

την οδό Σαχτούρη έως την Κριεζή, που εφάπτεται στην πλατεία Κουμουνδούρου, ως

πεζόδρομος μικτού χαρακτήρα (Παράρτημα ΠΙ: Εικόνα 4.4). Η πλακόστρωση

του πεζοδρόμου έγινε με κυβόλιθους και επιτράπηκε σε αυτόν η κίνηση μόνο

λεωφορείων (http://www.asιΥneιgr).

• Η διαμόρφωση του τμήματος της οδού Αθηνάς από την οδό Ευριπίδου έως την

Ερμού.

Η διαμόρφωση του προαναφερόμενου τμήματος της οδού Αθηνάς, που αποτελεί

το ανατολικό όριο της περιοχής Ψυρρή, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2004. Σε αυτό το

τμήμα της οδού διαπλατύνθηκα/' κω ανακαrασKωάστηKαν τα πεζοδρομία (Παράρτημα

ΠΙ: Εικόνα 4.5), μειώθηκε στα 8 μέτρα το πλάτος του ασφαλτοτάπητα και χαράχθηκαν

2 λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων, μεταrf;έρθηKαν οι στάσεις τωιι λεωφορείων, έγιναν

φυτεύσεις, χαράχθηκαν οδεύσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες όρασης και

τοποθετήθηκαν ράμπες διάβασης πεζών (httΡ://www.asΙΥneιgr).

• Η πεζοδρόμηση του τμήματος της οδού Ερμού από την οδό Αγίων Ασωμάτων

έως την Πειραιώς.

Η πεζοδρόμηση του προαναφερόμενου τμήματος της οδού Ερμού, που

βρίσκεται εκτός της περιοχής Ψυρρή, ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2004. Το τμήμα της

οδού διαμορφώθηκε ως πεζόδρομος αμιγούς χαρακτήρα (Παράρτημα ΙΠ: Εικόνα 4.6)
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κω αποτελεί προέκταση του «Μεγάλου Περιπάτου}), που ξεΚ1νά από το Παναθηνα·ίκό

Στάδιο (Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας) και συνεχίζεται στις οδούς Διονυσίου

Αρεοπαγίτου και Αποστόλου Παύλου. Η επίστρωση του έγινε κυρίως με κυβόλ1θους

σε συνδυασμό με τσιμεντόπλακες. οι οποίες καθορίζουν την όδευση των ατόμων με

ε1δικές ανάγκες όρασης. Στα όρια του πεζοδρόμου έγιναν χωματουργ1κές εργασίες και

φυτεύσεις Κα/. τοποθετήθηκαν κολώνες φωτισμού.

Στα πλαίσια του ίδιου έργου διαμορφώθηκε ο χώρος γύρω από το ναό Αγίων

Ασωμάτων, δημιουργήθηκε πλατεία απέναντι από την είσοδο του μουσείου του

Κεραμεικού, καταργήθηκε η ράμπα σύνδεσης πις οδού Ερμού με πιν Επταχάλκου

και κατασκευάστηκε στο ίδιο σημείο πεζογέφυρα με ράμπα ανόδου-καθόδου πεζών

(http://www.astynet.gr).

• Η πεζοδρόμηση της οδού Αποστόλου Παύλου (Παράρτημα 111: Εικόνα 4.7).

Η πεζοδρόμηση της οδού Αποστόλου Παύλου. που βρίσκετα1 επίσης εκτός της

περιοχής Ψυρρή, ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2002. Η οδός διαμορφώθηκε ως

πεζόδρομος μικτού χαρακτήρα (εΠ1τρέπετω η κίνηση μόνο λεωφορείων και μελλοντικά

τραμ σε συγκεκριμένη ζώνη κατά μήκος της οδού) κω αποτελεί τμήμα του «Μεγάλου

Περιπάτοω}. Η επίστρωση του έγινε κυρίως με κυβόλ1θους σε συνδυασμό με

μαρμαρόπλακες και δημιουργήθηκαν οι απαραίτητες υποδομές γ1α τα άτομα με

ειδικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια πις πεζοδρόμησης της οδού δ1αμορφώθηκαν

περιοχές πρασίνου και περιοχές με χωμάτινες βατές επιφάνε1ες. τοποθετήθηκαν

κof)ισrικά, εγκαταστάθηκε η'λfKTΡΙKό δίκτυο φωτισμού, κατασκευάσπικαΡ νέες

περιφράξεtς προς τους αρχωολογtκούς χώρους και δημιουργήθηκε νέα είσοδος στον

αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς (http://www.astynet.gr).

4.3 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκτός από το Πρ.ΕΑΧΑ υπάρχουν και Ορtσμένα άλλα χωρtκά προγράμματα, τα οποία

προώθησαν κω υλοποίησαν από τις αρχές της δεκαετίας του '90 έως σήμερα έργα,

παρεμβάσε1ς και ρυθμίσεις. που επηρέασαν άλλοτε έντονα και άλλοτε λιγότερο πιν

πολεοδομικήοργάνωσητης περιοχήςΨυρρή.
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Οι διάφορες παρεμβάσεις και ρυθμίσεις αυτών των 1Γρογραμμάτων επηρέασαν

λίγο Την πολεοδομική οργάνωση του Ψυρρή. Ωστόσο, υλοποιήθηκαν ορισμένα έργα,

1ΓΟΌ Τη ν επηρέασαν έντονα.

Τα έργα αυτά είναι τα εξής:

• Η ασφαλτόστρωση στο μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, που υλοποιήθηκε στα

μέσα του 2004 στα πλαίσια χωρικού προγράμματος του δήμου Αθήνας.

• Η συντήρηση και ανανέωση της πλακόστρωσης αρκετών πεζοδρομίων του

Ψυρρή, που υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας στα πλαίσια

διαφορετικού από το προηγούμενο χωρικού προγράμματος του δήμου Αθήνας.

• Τα έργα στα υπόγεια δίκτυα υποδομής της περιοχής, που υλοποιούνται σε

διάφορες χρονικές περιόδους στα πλαίσια χωρικών προγραμμάτων ορισμένων

φορέων, όπως η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ),

η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττική, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της

Ελλάδος (ΟΤΕ) Κ.ά.

4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στο Ψυρρή, καθώς και στις γύρω περιοχές, εφαρμόστηκαν από τις αρχές της δεκαετίας

του '90 έως σήμερα αρκετά χωρικά προγράμματα. Στα πλαίσια των προγραμμάτων

αυτών προωθήθηκανκαι υλοποιήθηκανδιάφορα έργα, παρεμβάσειςκαι ρυθμίσεις, 1ΓΟυ

επηρέασαν με διαφορετική ένταση την πολεοδομική οργάνωση του Ψυρρή. Τα

σημαντικότερα, υπό Την έwοια της έντασης επηρεασμού, είναι συγκεκριμένα έργα

πεζοδρομήσεων, διαμορφώσεων και υποδομής α).λά και συγκεκριμένες ρυθμίσεις

θεσμικούχαρακτήρα, 1ΓΟυ εντάχθηκανκυρίως στο Πρ.ΕΑΧΑ.

Τα συγκεκριμένα έργα και ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με ορισμένους ά).λους

παράγοντες, διαμόρφωσαν την σημερινή υφιστάμενη πολεοδομική οργάνωση της

περιοχήςΨυρρή.
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5. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ψγΡΡΗ

5.1 ΤΦ1ΣΤΑΜΕΝΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜ1ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

5.1.1 Ε1ΚΟΝΑ ΚΑ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥΧΏΡΟΥ

Σε αυτό το τμήμα του υποκεφαλαίου θα παρουσιαστεί η εικόνα και λειτουργία του

δημόσιου χώρου που επικρατεί σήμερα στην περιοχή Ψυρρή. Πιο συγκεκριμένα, θα

περιγραφεί η εικόνα και η λειτουργία των πλατειών, των δρόμων, των πεζοδρομίων,

των στοών και των πεζοδρόμων που συναποτελούν, όπως προαναφέρθηκε, το δημόσιο

χώρο (Παράρτημα IV: Χάρτης 5.1).

Η εικόνα των πλατειών της περιοχής μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή, ενώ η

λειτουργία τους διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Ο συνολικός

αριθμός τους είναι έξι. Οι σημαντικότερες από αυτές, όπως και στις αρχές της

δεκαετίας του '90, είναι η πλατεία Κουμουνδούρου και η πλατεία Ηρώων, ενώ

μικρότερης σημασίας είναι πλατείες που συνίστανται από τους προαύλιους χώρους

των ναών Άγιων Ανάργυρων, Γέννησης Χριστού, Αγίας Παρασκευής και Άγιου

Δημήτριου (Κάρκα- Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/17).

Η πλατεία Κουμουνδούρου παρουσιάζει σήμερα αρκετά καλή εικόνα. Η

πρόσφατη αναδιαμόρφωση της, που όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο

ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2004, έχει οδηγήσει στην επανάκτηση της παλαιότερης

μνημειακότητας και ευρύτερης ακτινοβολίας πις. Η πλατεία διαθέτει αρκετό πράσινο

και η επίστρωση της βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Λειτουργεί κυρίως ως χώρος

διέλευσης, στάσης και αναψυχής των κατοίκων των γύρω περιοχών. Παρόλα αυτά, η

λειτουργία της ως χώρος συνάθροισης μεταναστών και περιθωριακών ομάδων (κυρίως

κατά τις βραδινές ώρες) αλλά και ως χώρος αφετηρίας των λεωφορείων υποβαθμίζει

πιν εικόνα πις.

Η πλατεία Ηρώων χαρακτηρίζεται από καλή εικόνα (Παράρτημα ΙΙΙ

Εικόνα 5.1). Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι συνδεδεμένη με

δύο ΟΤ ως προέκταση του πεζοδρόμου της οδού Αγίων Αναργύρων. Η κατάσταση της

επίστρωσης της είναι άριστη και διαθέτει ελάχιστο πράσινο. Η πλατεία λειτουργεί
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κυρίως ως χώρος τοποθέτησης τραπεζίων των γύρω καταστημάτων αναψυχής και ως

χώρος διέλευσης πεζών. Ωστόσο, χρησιμοποιείται και για τη διέλευση δικύκλων. Ενώ,

τα δημόσια αποχωρητήρια που βρίσκονται στο κέντρο πις είναι κλειστά.

Οι πλατείες που συνίστανται από τους προαύλιους χώρους των ναών

παρουσιάζουν, όπως και οι δύο προαναφερόμενες, καλή εικόνα. Είναι προσεγμένες και

διαθέτουν αρκετό πράσινο. Η λειτουργία τους είναι κυρίως ως χώροι εξυπηρέτησης των

αναγκών των εκκλησιών αλλά και ως χώροι τοποθέτησης τραπεζίων διαφόρων

καταστημάτων αναψυχής, απόθεσης εμπορευμάτων και στάθμευσης οχημάτων, όποτε

είναι αυτό δυνατό από τα χαρακτηριστικά τους.

Εκτός από τις πλατείες, ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα του δημοσίου χώρου

αποτελούν και οι δρόμοΙ. Η εικόνα τους στην περιοχή σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί

ως καλή. Οι δρόμοι είναι στο σύνολο τους ασφαλτοστρωμέιιοι και το οδόστρωμα τους

αντιμετωπίζει στο μεγαλύτερο τμήμα του Ψυρρή ελάχιστα προβλήματα (Παράρτημα

111: Εικόνα 5.2). Παράλληλα, επιτελούν τη βασική "λιιτουργία τους ως χώροι κίνησης,

στάσης και στάθμευσης οχημάτων (κάτι που θα αναλυθεί σε επόμενο τμήμα του

παρόντος υποκεφαλαίου), λειτουργούν όμως και ως χώροι κίνησης πεζών, οπότε αυτό

δεν είναι δυνατό να γίνει στα πεζοδρόμια.

Τα πεζοδρομία πις περιοχής παρουσιάζουν καλή προς μέτρια εικόνα. Η

επίστρωση τους είναι σχεδόν αποκλειστικά από τσιμεντόπλακες, που βρίσκονται σε

καλή κατάσταση, και διαθέτουν ελάχιστο πράσινο με εξαίρεση την οδό Αθήνας και

ορισμένα σημεία σε άλλες οδούς. Τα πεζοδρόμια λειτουργούν κυρίως ως χώροι

τοποθέτησης τραπεζίων καταστημάτων αναψυχής αλλά και ως χώροι έκθεσης

εμπορευμάτων και στάθμευσης οχημάτων. Επίσης, μερικά από αυτά, που βρίσκονται

μπροστά από κλειστά και εγκαταλελειμμένα κτίρια ή ερείπια, λειτουργούν και ως χώροι

απόθεσης απορριμμάτων. Οι παραπάνω λειτουργίες των πεζοδρόμων καθιστούν

δύσκολη και αρκετές φορές αδύνατη την Κα/' εξοχήν χρήση τους ως διάδρομοι

κίνησης πεζών.

Παράλληλα με τα πεζοδρομία, τμήμα του δημοσίου χώρου είναι και οι στοές. Οι

στοές, όπως και το 1990, είναι λίγες στην περιοχή και συγκεντρώνονται σε ορισμένες

οδούς. Οι περισσότερες από αυτές είναι παρόδιες, υπάρχουν όμως και μερικές

εγκάρσιες. Η εικόνα των στοών είναι αρκετά καλή και λειτουργούιι κυρίως ως χώροι

κίνησης πεζών και έκθεσης εμπορευμάτων.
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Ένα ακόμα σημαντικό τμήμα του δημοσίου χώρου είναι οι πεζόδρομοι. Οι

πεζόδρομοι στην περιοχή Ψυρρή σήμερα, σε αντίθεση με τις αρχές της δεκαετίας

του '90, είναι αρκετοί. Συγκεκριμένα, είναι οι παλαιότεροι των οδών Αισώπου και

Χριστοκοπίδου και των δρόμων που τους συνδέουν μπροστά και πίσω από το ναό

Γέννησης Χριστού, οι οποίοι υπήρχαν στην περιοχή το J990. Σε αυτούς προστέθηκαν

οι νιΞότεροι πεζόδρομοι πιςοδού Αγίων Αναργύρων, του τμήματος της οδού Τάκη από

την οδό Αγίων ΑναΡΥύρων έως την Αριστοφάνους, του δρόμου που συνδέει την οδό

Άγιων ΑναΡΥύρων με τη συμβολή των οδών Ρήγα Παλαμήδου και Κατσικογιάννη

και του τμήματος της οδού Διπύλου που εφάπτεται στην πλατεία Κουμουνδούρου, οι

οποίοι έχουν παρουσιαστεί στο προηγούμενο κεφάλαιο (Κάρκα ~ Αγγελίδη κ.ά.,

2002α: 3/21-2).

Οι πεζοδρόμοι της περιοχής, με εξαίρεση το τμήμα της οδού Διπύλου,

βρίσκονται στορ εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή και συγκροτούν ένα συνεκτικό τοπικό

σύστημα, χωρίς να εντάσσονται σε κάποιο ευρύτερο δίκτυο πεζοδρόμων (Οικονόμου

κ.ά., 1999α: 45). Η εικόνα τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως καλή. Διαθέτουν αρκετό

πράσινο και η επίστρωση τους είνω αιΞ πολύ καλή κατάσταση.

Η λειτουργία των πεζοδρόμων είναι κυρίως ως χώροι κίνησης πεζών αλλά και

ως χώροι τοποθέτησης τραπεζίων καταστημάτων αναψυχής (Παράρτημα IΙΙ:

Εικόνα 5.3) και κίνησης, στάσης και στάθμευσης οχημάτων (Παράρτημα ΙJI: Εικόνα

5.4), που επιβαρύνουν την εικόνα τους. Η εικόνα των πεζοδρόμων επιβαρύνεται ακόμα

περισσότερο από την απόθεση απορριμμάτων (Παράρτημα ΙΠ: Εικόνα 5.5), η οποία

όμως γίνεται σε λίγα σημεία τους (Κάρκα- Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/22-3).

Με βάση την εικόνα και Τη λειτουργία του δημοσίου χώρου που επικρατεί

σήμερα στην περιοχή Ψυρρή, συγκρινόμενη μιΞ την εικόνα και τη λειτουργία του στις

αρχές της δεκαετίας του '90, μπορούν να διαπιστωθούν οι αλλαγές που επιτελέστηκαν

σε αυτή τη συνιστώσα της πολεοδομικήςοργάνωσης μεταξύ των δύο περιόδων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές της εικόνας και λειτουργίας του δημόσιου χώρου

στην περιοχή Ψυρρή είναι οι εξής:

• Η βελτίωση της εικόνας και η εν μέΡΗ αλλαγή της λειτουργίας των πλατειών.

• Η βελτίωση της εικόνας των δρόμων.

• Η βελτίωση της εικόνας και η μερική αλλαγή της λειτουργίας των πεζοδρομίων.

• Η αύξηση του αριθμού και η εν μέρει αλλαγή της λειτουργίας των πεζοδρόμων.
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Οι υπάρχουσες χρήσεις γης στην περιοχή Ψυρρή σήμερα χαρακτηρίζονται, όπως και

στις αρχές της δεκαετίας του '90, από πολυμορφία κω από τη συνύπαρξη πολλών και

συχνά ασύμβατων χρήσεων στο ίδιο οικόπεδο.

Η καταγραφή των χρήσεων γης έγινε από την ομάδα μελέτης της κ. Κάρκα το

Μάρτιο του 2002 σε επίπεδο κτιρίου, οικοπέδου και ορόφου (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά.,

2002α: 117). Η καταγραφή αυτή παρουσιάζει σχεδόν πλήρως τη σημερινή κατάσταση

των χρήσεων γης καθώς υπάρχουν λίγες μεταβολές σε αυτή τη συνιστώσα της

πολεοδομικής οργάνωσης στην περιοχή Ψυρρή 111" τελευταία διετία. Με βάση τη"

καταγραφή αυτή και σύμφωνα με την ομαδοποίηση των χρήσεων που

χρησιμοποιήθηκε, δημιουργήθηκε ο χάρτης χρήσεων γης ισογείων (Παράρτημα ΙΥ:

Χάρτης 5.2) και ο χάρτης (κυρίαρχων) χρήσεων γης ορόφων (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης

5.3) (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/4-6).

Οι κατηγορίες (ομαδοποιημένων) χρήσεων γης που χρησιμοποιήθηκαν στους

χάρτες είναι οι εξής

• Η Βιοτεχνία, που περιλαμβάνει τη μεταποίηση, τις επισκευές, τις κατασκευές

και γενικότερα όλες τις δραστηριότητες του δευτερογενή τομέα, κα/. η

Βlοτεχνία+Εμπόριο, που περιλαμβάνει τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις οι οποίες

παράγουν και διαθέτουν ταυτόχρονα τα προϊόντα τους.

• Το Εμπόριο, που περιλαμβάνει το λιανικό και χοντρικό εμπόριο.

• Η Αποθήκευση.

• Τα Εστιατόρια, Καφενεία, Ουζερί και τα Κέντρα Αναψυχής.

• Οι Πολιτιστικές λειτουργίες, που περιλαμβάνει τα θέατρα, τους

κινηματογράφους, τις αίθουσες τέ-χνης και τα καλλιτεχνικά εργαστήρια.

• Ο Τριτογενής: Γραφεία, Υπηρεσίες, Διοίκηση, που περιλαμβάνει τα γραφεία, τη

διοίκηση και γενικότερα τις ιδιωτικές κα/. δημόσιες υπηρεσίες με εξαίρεση 111

Στάθμευση, τα Ξενοδοχεία, την Εκπαίδευση και την Υγεία-Πρόνοια, που

αποτελούν ξεχωριστές κατηγορίες.

• Οι Θρησκευτικοί χώροι

• Η Κατοικία.

• Τα Κενά Κτίρια και τα Βοηθητικά Κτίρια. (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/6).
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Όπως προκύπτει από τους χάρτες, 'ΠΟυ θεωρείται ότι απεικονίζουν τη σημερινή

πραγματικότητα, αλλά και από επιτόπια παρατήρηση του συντάκτη της παρούσας

διπλωματικής, οι διάφορες κατηγορίες χρήσεων γης δεν παρατηρούνται με την ίδια

ένταση στην περιοχή Ψυρρή. Οι επικρατέστερες κατηγορίες χρήσεων στην περιοχή, με

φθίνουσα σειρά, είναι η βιοτεχνία (Βιοτεχνία και Βιοτεχνία+Εμπόριο), το εμπόριο, τα

κενά κτίρια, η κατοικία, η αποθήκευση και η αναψυχή (Εστιατόρια, Καφενεία, Ουζερί

και Κέντρα Αναψυχής). Αντίθετα, οι υπόλοιπες κατηγορίες χρήσεων παρατηρούνται σε

μικρότερη ένταση.

Παράλληλα με την ένταση και η χωρική κατανομή των κατηγοριών χρήσεων

γης παρουσιάζει πολλές διαφοροποιήσεις. Παρά την ύπαρξη έντονης ανάμιξης, οι

διάφορες κατηγορίες χρήσεων χαρακτηρίζονται από υψηλές συγκεντρώσεις σε

συγκεκριμένες υποπεριοχές του Ψυρρή. Η χωρική κατανομή των κατηγοριών χρήσεων

γης, με έντονο ενδιαφέρον, αναλύεται στη συνέχεια.

Η βιοτεχνία (Βιοτεχνία και Βιοτεχνία+Εμπόριο), το εμπόριο και 11 αποθήκευση,

των οποίων η ένταση έχει μειωθεί αρκετά στην περιοχή, ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό

τη χωρική κατανομή που είχαν το 1990 με μία διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση αυτή

αναφέρεται στον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή με κέντρα την οδό Αγίων Αναργύρων

και την πλατεία Ηρώων όπου παρατηρείται σήμερα πολύ χαμηλή συγκέντρωση τωιι

παραπάνω κατηγοριών.

Η αναψυχή (Εστιατόρια, Καφενεία, Ουζερί και Κέντρα Αναψυχής), 'ΠOv έχει

αυξηθεί αισθητά, είναι διάσπαρτη στην περιοχή με εξαίρεση τη ζώνη των οριακών

οδών του Ψυρρή όπου είναι σχεδόν μηδενική η παρουσία της. Η ζώνη με τη

μεγαλύτερη συγκέντρωση της αναψυχής βρίσκεται στον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή

και πιο σtYyKεKριμένα στα μέτωπα των οδών Αγίων Αναργύρων, Τάκη, Αισώπου και

γύρω από την πλατεία Ηρώων.

Η κατοικία, που έχει παραμείνει σταθερή, αλλά και τα κενά κτίρια, των οποίων

η ένταση έχει αυξηθεί, ακολουθούν σχεδόν πλήρως τη χωρική οργάνωση που είχαν σπς

αρχές της δεκαετίας του '90.

Οι Πολιτιστικές λειτουργίες και πιο συγκεκριμένα τα θέατρα Κα/. ΟΙ

κινηματογράφοι που ήταν σχεδόν ανύπαρκτα στην περιοχή το 1990, παρουσιάζουν μία

ενδιαφέρουσα συγκέντρωση σε δύο ΟΤ νότια της πλατείας Κουμουνδούρου που

οριοθετούνται από τις οδούς Κριεζή, Τομπάζη, Λεωκορίου, Σαρρή, Λουκά Νίκα,

Λεπενιώτου και Ωγύγου (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α; 3/6- Ι Ο).
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Με βάση τη χωρική κατανομή των διαφόρων κατηγοριών χρήσεων γης αλλά και

Την ένταση τους, καθίσταται δυνατή η περηροψή της γενικής οργάνωσης των χρήσεων

γης που Επικρατεί σήμερα στην περιοχή Ψυρρή. Η γενική οργάνωση που επικρατεί

χαρακτηρί:,'Έται, όπως κω στις αρχές της δεκαετίας του '90, από την ύπαρξη

διαφοροποιημένων ζωνών μΕ υψηλές συγκεντρώσεις συγκεκριμένων κατηγοριών

χρήσεων γης.

Οι διαφοροποιημένεςζώνες χρήσεωνγης στην περιοχή Ψυρρή είναι οι εξής:

• Η περιμετρική ζώνη εμπορίου (κυρίως λιανικού) κατά μήκος των οριακών

οδών της περιοχής.

• Η ζώνη υψηλής συγκέντρωσης βιοτεχνίας (κυρίως ένδυσης και δέρματος) στ/ρ

περιοχή από την οδό Αθηνάς μέχρι την οδό Καραϊσκάκη, την πλατεία Ηρώων

κω την οδό Αγίου Δημητρίου καθώς και τα ΟΤ με πρόσωπο στην οδό

Ευριπίδου.

• Η ζώνη από την οδό Ερμού και σε βάθος δυο ΟΤ όπου συγκεντρώνονται

κυρίως βιοτεχνίες επεξεργασίας μετάλλου.

• Η ζώνη στο δυτικό τμήμα της περιοχής γύρω από την πλατεία Κουμουνδούρου

μέχρι την οδό Σαρρή όπου συγκεντρώνονται κυρίως η κατοικία, οι υπηρεσίες,

το εμπόριο και ο μεγαλύτερος όγκος των κενών κτιρίων.

• Η ζώνη στον πυρήνα τσυ Ψυρρή όπου συγκεντρώνονται σχεδόν το σύνολο της

αναψυχής και η κατοικία.

• Η ζώνη νότια της πλατείας Κουμουνδούρου στα δύο ΟΤ που οριοθετούνται από

τις οδούς Κριεζή, Τομπάζη, Λεωκορίου, Σαρρή, Λουκά Νίκα, Λεπενιώτου και

ΩΥύγου όπου συγκεντρώνονται τα θέατρα και οι κινηματογράφοι (Κάρκα 

Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/6-10).

Διαμέσου της σύγκρισης των διαφοροποιημένων ζωνών χρήσεων γης αλλά και

γενικότερα των στοιχείων που παραθέτονται σε αυτό το τμήμα του υποκεφαλαίου, μΕ

τα αντίστοιχα στοιχεία των χρήσεων γης στην περιοχή Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας

του '90, μπορούν να διαπιστωθούν οι αλλαγές των χρήσεων γης που επιτελέστηκαν

μεταξύ των δύο περιόδων.

Οι σημαντικότερεςαλλαγέςτων χρήσεωνγης στην περιοχή Ψυρρή είναι σι εξής:

• Η έντονη αύξηση των χρήσεων της αναψυχής στον εσωτερικό πυρήνα του

Ψυρρή.
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• Η μείωση των χρήσεων της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της αποθήκευσης

κυρίως από τον εσωτερικό πυρήνα της περιοχής.

• Η αύξηση των θεάτρων και τωμ κινηματογράφων και η συγκέντρωση τους στα

δύο στ που έχουν προαναφερθεί.

5.1.3 ΚΥΚΛΟΦΟΡ1Α ΚΑ1ΣΙΑΘΜΕΥΣΗ

Σε αυτό το τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου θα παρουσιαστούν τα διάφορα

χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και της στάθμευσης που επικρατούν σήμερα στημ

περιοχή Ψυρρή (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 5.4). Συγκεκριμένα, θα αναφερθούν τα

γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων, οι επιτρεπόμενες κατευθύνσεις κίνησης

οχημάτων, η σηματοδότηση, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οι φόρτοι κίνησης

οχημάτων, οι κατηγορίες χώρων στάθμευσης και η ένταση της ζήτησης για στάθμευση

(χωρικά και χρονικά προσδιορισμένη).

Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δρόμων της περιοχής ταυτίζονται με αυτά

που ίσχυαν στις αρχές της δεκαετίας του '90, καθώς την τελευταία δεκαπενταετία δεν

υπήρχε καμία αλλαγή του ιστού. Ως απόρροια της σταθερότητας των γεωμετρικών

χορακτηριστικών των δρόμων αλλά κω της κυκλοφοριακήςοργάνωσηςτης περιοχής,

παρέμειναν σταθερές και οι επιτρεπόμενες κατευθύνσεις κίνησης οχημάτων. Εξαίρεση

αποτελούν οι νέοι πεζόδρομοι όπου πλέον απαγορεύεται ή περιορίζεται η κίνηση των

οχημάτων.

Όσο αναφορά την υφιστάμενη σηματοδότηση του Ψυρρή μπορεί μα

χαρακτηριστεί ως επαρκής. Υπάρχει πληθώρα πινακίδων που ρυθμίζουν τ/μ

κυκλοφορία και τη στάθμευση σε όλη την έκταση της περιοχής, χωρίς όμως να γίνονται

συχνά σεβαστές από τα διάφορα οχήματα. Τα μόνα κυκλοφοριακά σήματα που είναι

απόλυτα σεβαστά είναι οι φωτεινοί σηματοδότες. Τα σημεία τοποθέτησης φωτεινών

σηματοδοτών είναι τα ίδια με το 1990, με εξαίρεση τη συμβολή των οδών Ερμού και

Αγίων Ασωμάτων όπου αφαιρέθηκαν (Κάρκα ~ Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/24).

Τα σημεία στα οποία υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες αντανακλούν την

ιεράρχηση του οδικού δικτύου που ισχύει σήμερα στην περιοχή. Σύμφωνα με τη μελέτη

της κ. Κάρκα και των συνεργατών της, το οδικό δίκτυο ιεραρχείται σε τρεις βασικές

κατηγορίες (<<πρωτεύουσα αρτηρίω>, «δευτερεύουσα αρτηρία» και «συλλεκτήρια

οδός»). Ενώ, οι υπόλοιποι δρόμοι είναι τοπικής σημασίας αλλά και πεζοδρόμοι.
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Ως μοναδική «πρωτεύουσα αρτηρία» θεωρείται, όπως και στις αρχές της

δεκαετίας του '90, η οδός Πειραιώς. Η οδός Πεφαιώς αποτελεί μία από τις βασικότερες

αρτ/ρίες τ/ς ευρύτερης περιοχής της Αθήνας καθώς συνδέει το κέντρο της Αθήνας με

τον Πειραιά και εξυπηρετεί μεγάλο όγκο υπερτοπικών μετακινήσεων.

Ως «δευτερεύουσες αρτηρίε9> θεωρούνται οι οδοί Αθηνάς, Ερμού, Αγίων

Ασωμάτων, το τμήμα της οδού Σαρρή από την οδό Αγίων Ασωμάτων έως την Κριεζή

και η οδός Κριεζή. Οι οδοί αυτοί έχουν σχετικά μεγάλο πλάτος, ωστόσο ο υπερτοπικός

χαρακτήραςτους έχει περωριστείσε σχέση με το παρελθόν. Σήμερα οι «δευτερεύουσες

αρτ/ρίες» εξυπηρετούν υπερτοπικές μετακινήσεις που αναφέρονται στο τμήμα του

ιστορικού κέντρου της Αθήνας, το οποίο βρίσκεται βόρια της Ακρόπολης, και κυρίως

στην περωχή που οριοθετείται από τις οδούς Πειραιώς, Σταδίου και Ερμού.

Ως «συλλεκτήρωl οδοί» θεωρούνται πλέον μόνο οι οδοί Κουμουνδούρου και

Ευριπίδου. Οι δρόμοι αυτοί έχουν ΙKOOΙ07rΌιηηKό πλάτος και εξυπηρετούν τοπικές

ανάγκες των εμπορικών καταστημάτων, των καταστημάτων αναψυχής και των

βιοτεχνιώναλλά και ανάγκες των γύρω περιοχών.

Σχετικά με τους υφιστάμενους φόρτους κίνησης οχημάτων στους διαφόρους

δρόμους του Ψυρρή δε βρέθηκαν ακριβή στοιχεία. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί ότι

ακολουθούν την ιεράρχηση του οδικού δικτύου. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί το

γεγονός ότι στην περω-ιή, σε αντίθεση με το παρελθόν, υψηλοί κυκλοφοριακοίφόρτοι

δεν παρουσιάζονται μόνο κατά τη διάρκεια τ/ς ημέρας αλ/ά και κατά τις βραδινές

ώρες (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/20-1 Και 24-5).

Τα διάφορα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας επηρεάζουν, άλ/οτε πολύ και

άλλοτε λιγότερο, τη στάθμευση. Η στάθμευση στην περιοχή Ψυρρή σήμερα

χαρακτηρίζεται από τη σχετική επάρκεια διαθέσιμων χώρων αλλά και από την

κατάχρηση του δημοσίου χώρου, όπου αυτό είναι δυνατό.

Οι διαθέσιμοι χώροι (επιτρεπόμενης) στάθμευσης μπορούν να καταταγούν σε

τρεις κατηγορίες (<<στεγασμένος δημόσιας χρήσης», «στεγασμένος ιδιωτικής χρήση9>

και «υπαίθριος» (Παράρτημα ΠΙ: Εικόνα 5.6». Οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης

δημόσιας χρήσης, σε αντίθεση με το 1990, είναι πλέον τρεις και βρίσκονται στις

συμβολές των οδών Σαρρή και Κριεζή, Αγίας Ελεούσης και Κακουργοδικείου και

Επικούρου και Σαρρή. Οι δύο πρώτοι εκτείνονται στο σύνολο των ορόφων

πολυκατοικιών ενώ ο τρίτος είναι υπόγειος.

Οι στεγασμένοι χώροι στάθμευσης ιδιωτικής χρήσης είναι οι ίδιοι με αυτούς

που υπήρχαν παλαιότερα στην περιο-ιή, διατηρώντας σχεδόν αμετάβλητα τα διάφορα
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χαρακτηρισηκά τους. Ενώ, οι υπαίθριοι χώροι στάθμευσης παρουσίασαν μία σχεηκά

μικρή αύξηση κατά τηρ τελευταία δεκαπενταετία, χωρίς να μεταβληθούν τα υπόλοιπα

χαρακτηριστικά τους.

Μία ακόμη κατηγορία χώρων (μη επιτρεπόμενης) στάθμευσης αποτελούν οι

δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι. Τα διάφορα οχήματα σταθμεύουν παράνομα

στο σύνολο των δρόμων και στα περισσότερα πεζοδρόμια της περιοχής, περιορίζοντας

το διαθέσιμο χώρο για άλλες λειτουργίες. Η ίδια εικόνα, όπως έχει προαναφερθεί,

Επικρατεί και στους πεζόδρομους.

Η υφιστάμενη ένταση της ζήτησης για στάθμευση στο Ψυρρή είναι σχεδόν η

ίδια στο σύνολο της έκτασης του. Παράλληλα, η ένταση αυτή είναι σχεδόν σταθερή και

κατά ης διάφορες χρονικές περιόδους. Έτσι, σε αντίθεση με το παρελθόν, υψηλή

ζήτηση για στάθμευση παρατηρείται τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και κατά

τις βραδινές ώρες (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/25-6).

Συγκρίνοντας τα υφιστάμενα χαρακτηρισηκά της κυκλοφορίας και της

στάθμευσης στην περιοχή Ψυρρή, με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των αρχών της

δεκαετίας του '90, μπορούν να διαπιστωθούνοι αλλαγές που επιτελέστηκανσε αυτή τη

συνιστώσατης πολεοδομικήςοργάνωσης μεταξύ των δύο περιόδων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές των χαρακτηριστικών της κυκΊν:>Φορίας και της

στάθμευσηςστην περιοχή Ψυρρή είναι οι εξής:

• Ο περιορισμός του υπερτοπικού χαρακτήρα των «δευτερευόντων αρτηριών».

• Η μείωση του αριθμού των «συλλεκτήριων οδών».

• Η έντονη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων και της ζήτησης για στάθμευση

στην Π€ΡΙOχή κατά τις βραδινές ώρες.

• Η αύξηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης.

5.1.4 ΘΕΣΜΙΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣΔΟΜΗΣΗΣ

Το ισχύων θεσμικό καθεστώς δόμησης στην περιοχή Ψυρρή σήμερα, σε αντίθεση με ης

αρχές της δεκαετίας του '90, χαρακτηρίt€Tαιαπό την ύπαρξη ενός και μόνο ΠΔ (ΦΕΚ

233ΔJ98) με τίτλο «Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών

δόμησης στην περιοχή Ψυρρή - Κέντρου (Ομόνοιας), του Ρυθμισηκού Σχεδίου

Αθήνας», 7IΌV, όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο καθορίζει το σύνολο των

συνιστωσών του με εξαίρεση την αρηότητα (κατά εμβαδό και κατά πρόσωπο).
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Οι ισχύοντες θεσμοθετημένοι όροι δόμησης στην περιοχή Ψυρρή καθορίζΌΡΤαι

από δύο νομοθετικά κείμενα (Παράρτημα ιν: Χάρτης 5.5). Οι επιτρεπόμενοι ΣΔ και. τα

μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη ορίζονται από το ΠΔ που ΠΡOαναφέρθηK€. Ο καθορισμός

τους γίνεται ανά συγκεκριμένο χωρικό τομέα, που άλλοτε ταυτίζεται και άλλοτε

συμπεριλαμβάνει τους τομείς που ίσχυαν στην περιοχή το 1990 σύμφωνα με το

παλαιότερο ΠΔ (ΦΕΚ 312Δ/78).

Οι χωρικοί τομείς στην περιοχή Ψυρρή και οι επιτρεπόμενοι σε αυτούς ΣΔ και

μέγιστα ύψη είνα. Ot εξής

• Ο τομέας Γ, που ταυτίζετα. μ€ τον τομέα πι του παλαιότερου ΠΔ και έχει

εΠtτρεπόμενο ΣΔ 2,9 (σε αντίθεση με τον παλαιότερο 4,2) και μέγιστο

επιτρεπόμενο ύψος 18,5 μ. (σε αντίθεση με το παλαιότερο 32,0 μ.).

• Ο τομέας Δ, που ταυτίζεται με τον τομέα ιν του παλαtότερου ΠΔ και έχει

επtτρεπόμενο ΣΔ 2,4 (σε αντίθεση με τον παλαιότερο 3,6) και μέγιστο

επιτρεπόμενο ύψος 15,5 μ. (σε αντίθεση με το παλαιότερο 21,0 μ.).

• Ο τομέας Ε, που συμπεριλαμβάνει τους τομείς ν και. νι του παλαιότερου ΠΔ

και έχε. επιτρεπόμενο ΣΔ 2,0 (σε αντίθεση με τους παλαtότερους 3,0 και 2,6)

και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,0 μ. (σε αντίθεση με τα παλαtότερα 16,5 μ.

Κα/ 32,0 μ.).

• Ο τομέας ΣΤ, που ταυτίζεται με τον τομέα ΥlΙα του παλαtότερoυ ΠΔ και έχει

επιτρεπόμενο ΣΔ 1,8 (σε αντίθεση με τον παλαtότερο 2, Ι) και μέγιστο

επιτρεπόμενο ύψος 11,0 μ. (σε αντίθεση με το παλαιότερο 10,0 μ.) (Προεδρtκό

Διάταγμα, 1998: άρθρο 4, Προεδρικό Διάταγμα, 1978: άρθρα 1-2 KCΙΙ Νόμος υπ'

αριθ. 1577, 1985: άρθρο 9).

Η αρηότητα (κατά εμβαδό και κατά πρόσωπο) δεν καθορίζεται από το ΠΔ που

ορίζει τους υπόλοιπους θεσμοθετημένους όρους δόμησης. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί όη

ισχύουν Ot δtατάξεtς του ΓΟΚ του 1973 (Νομοθετικό Διάταγμα 8/73) όπως ίσχυαν στην

περιοχή Ψυρρή το 1990. Σύμφωνα με τον ΓΟΚ του 1973 η αρτιότητα κατά εμβαδό

είναt 200 Τ.μ. και. η αρτιότητα κατά πρόσωπο είναι 10,0 μ. Επίσης, για το σύνολο της

περιοχής _σχύουν, σύμφωνα με το ίδιο νομοθεnκό κείμενο, δύο παρεκκλίσεtς της

αρτιότητας για τα οικόπεδα που δημιουργήθηΚα/! προ 9/6/1973 (Σταματογιαννόπουλος

κ.ά, 1992: 12-3 και Νομοθετικό Διάταγμα υπ' αριθ. 8, 1973: άρθρα 52 και 73).
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Οι ισχύουσες θεσμοθετημένες χρήσεις γης στην περιοχή Ψυρρή καθορίζονται

από το ΠΔ (ΦΕΚ 233Δ/98) που αναφέρθηκε παραπάνω. Σύμφωνα με αυτό το ΠΔ, η

επιτρεπόμενη χρήση γης στην περιοχή είναι η Γενική Κατοικία, η οποία περιλαμβάνει

ένα σύνολο ειδικών χρήσεων. Για τις ειδικές )'ρήσεις γης επιβάλλονται συγκεκριμένοι

όροι και περιορισμοί.

Οι ειδικές χρήσεις της Γενικής Κατοικίας και οι όροι και περιορισμοί τους είναι

0\ εξής:

• Η κατοικία, που επιβάλλεται (με ορισμένες εξαιρέσεις) η χρήση της σε ορόφους

πάνω από τον τρίτο για τα υφιστάμενα κτίρια (όταν ζητείται αλλαγή χρήσης),

για τα νέα κτίρια και για τις προσθήκες σε υφιστάμενα διατηρητέα ή μη.

• Τα ξενοδοχεία μέχρι εκατό κλινών και οι ξενώνες, στους οποίους

συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι διανυκτέρευσης, που επιχορηγούνται από

δημόσιους ή κοινωνικούς φορείς.

• Τα εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα

πολυκαταστήματα), όπου απαγορεύονται η εγκατάσταση νέων μονάδων

χονδρεμπορίου (με ορισμένες εξαιρέσεις) και οι μονάδες που συνδέονται με την

εμπορία οχημάτων, οικοδομικών υλικών και χημικών προ·ίόντων.

• Τα κτίρια εκπαίδευσης.

• Τα εστιατόρια, όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση μονάδων γρήγορου φαγητού

(fa5t food).

• Τα αναψυκτήρια, όπου συμπεριλαμβάνονται οι μονάδες χωρίς καλλιτεχνικό και

μουσικό πρόγραμμα.

• Οι θρησκευτικοί χώροι.

• Τα κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

• Τα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, που επιτρέπεται η

εγκατάσταση τους, μόνο εφόσον είναι καλυμμένες όλες οι εγκαταστάσεις τους

και δε δημιουργούν οποιαδήποτε όχληση στο περιβάλλον, και απαγορεύονται τα

μηχανουργία (με ορισμένες εξαιρέσεις), τα εργαστήρια επεξεργασίας

εύφλεκτων υλικών και τα εργαστήρια επισκευής οχημάτων.

• Τα πρατήρια βενζίνης όπου απαγορεύεται η εγκατάσταση τους στα ΟΤ επί της

οδού Πειραιώς και στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε πεζόδρομους.

• Οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
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• Τα κτίρια στάθμευσης, όπου απαγορεύεται η δημιουργία νέων υπαιθρίων

(ανοικτών) χώρων στάθμευσης, επιτρέπεται η ανέγερση υπόγειων ή υπέργειων

σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (με ορισμένες προϋποθέσεις) και

επιβάλλεται η εξασφάλιση των χώρων στάθμευσης που απαιτούνται για κάθε

χρήση σε υφιστάμενα κτίρια που μΗασκευάζονται για να στεγάσουν ενιαία

εm;χείρηση, φορέα ή οργανισμό, με εξαίρεση τα διατηρητέα κτίρια.

• Τα πολιτιστικά κτίρια και εν γένει οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, επιτρέπονται, κατ' εξαίρεση των παραπάνω ειδικών χρήσεων γης, η

συνέχιση της λειτουργίας συγκεκριμένων χώρων συνάθροισης κοινού και διοίκησης και

προβλέπονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους

χώρους (Προεδρικό Διόταγμα, 1998: άρθρο 2).

Διαμέσου της σύγκρισης των στοιχείων που παραθέτονται σε αυτό το τμήμα του

υποκεφαλαίου με τα αντίστοιχα στοιχεία του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος δόμησης

στην περιοχή Ψυρρή στις αρχές της δεκαετίας του '90, μπορούν να διαπιστωθούν οι

αλ/αγές που επιτελέστηκαν στο ισχύον θεσμικό καθεστώς δόμησης μεταξύ των δύο

περιόδων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος δόμησης στην

περιοχή Ψυρρή είναι οι εξής:

• Ο καθορισμός του από ένα και μόνο ΠΔ (ΦΕΚ 233Δ198), με εξαίρεση την

αρτιότητα (κατά εμβαδό και κατά πρόσωπο).

• Η μείωση των επιτρεπόμενων ΣΔ και μέγιστων υψών.

• Ο καθορισμός όρων και περιορισμών για τις ειδικές χρήσεις (τ/ς Γενικής

Κατοικίας) που ισχύουν στην περιοχή.

5.1.5 ΚTlPlΑΚΟΑΠΟΘΕΜΑ

Σε αυτό το τμήμα του υποκεφαλαίου θα περιγραφούν τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά

του κτιριακού αποθέματος της περιοχής Ψυρρή (Παράρτημα ΙΥ: Χάρτης 5.6). Πιο

συγκεκριμένα, θα γίνει αναφορά στην τυπολογία των κτιρίων, στα κτίρια που έχουν

κηρυχθεί ως διατηρητέα και στ/ν κατάσταση των κτιρίων που επικρατεί σήμερα.

Η τυπολογία των κτιρίων στ/ν περιοχή σήμερα, όπως άλλωστε και στις αρχές

τ/ς δεκαετίας του '90, χαρακτηρίζεταιαπό την ύπαρξη πολυμορφίας. Οι διάφοροι τύποι

κτιρίων, που προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές περιόδους, καθώς 'κα/. τα
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συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους, έχουν αναλυθεί πλήρως σε προηγούμενο κεφάλαιο

και δεν κρίνεται σκόπιμο να επαναληφθούν.

Η χωρική κατανομή και η ένταση των τύπων κτιρίων ακολουθεί σχεδόν πλήρως

την κατάσταση που επικρατούσε το 1990, καθώς είναι ελάχιστα τα κτίσματα που έχουν

κατεδαφιστεί ή έχουν αντικατασταθεί από νέα.

Η διατήρηση των κτιρίων παλαιότερων τύπων οδήγησε στην ύπαρξη πολλ.ών

αξιόλογων κτισμάτων στο Ψυρρή σήμερα. Για τη διάσωση τους πολλά από αυτά έχουν

κατά καιρούς κηρυχθεί ως διατηρητέα, παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν

αρκετά αξιόλογα κτίρια που δεν έχουν κηρυχθεΙ

Τα διατηρητέα κτίρια στην περιοχή είναι ΙΟ7. Η κήρυξη τους έγινε με διάφορα

ΠΔ από το Υππσ και το ΥΠΕΧΩΔΕ. Μεταξύ των διαφόρων ΠΔ, το σημαντικότερο

είναι το ΠΔ (ΦΕΚ 545Δ193) του ΥΠΕΧΩΔΕ. που έχει προαναφερθεΙ Με αυτό το ΠΔ

κηρύχθηκαν 91 κτίρια ως διατηρητέα, τα οποία αν προστεθούν στα 16 που είχαν

κηρυχθεί 1i1Xλω.ότερα δίνουν τον συνολικό αριθμό των (αξιόλογων) κτιρίων που

βρίσκονται σήμερα υπό καθεστώς προστασίας.

Τα διατ/ρητέα κτίρια, όπως και παλαιότερα, είναι κυρίως «νεοκλασικά)} αλλά

και «εκλεκτιστικά}} και «μοντέρνα)} με διάφορα χαρακτηριστικά όγκου και

μορΦολογίας. Η χωρική τους κατανομή είναι διάσπαρτη. Συγκεντρώσεις τους

παρατ/ρούνται στα στ που βρίσκονται νοτιοδυτικά, νότια και νοτιοανατολικά τ/ς

πλατείας Κουμουνδούρου. στα μέτωπα των περιμετρικών οδών Ευριπίδου, Αθηνάς,

Ερμού και Αγίων Ασωμάτων και στον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή με κέντρα τ/ν οδό

Αγίων Αναργύρων και την πλατεία Ηρώων (Κάρκα - Αγγελίδη κ.ά., 2002α: 3/12-3).

Η υφιστάμενη κατάσταση των κτιρίων στην περιοχή Ψυρρή μπορεί να

χαρακτ/ριστεί ως μέτρια προς καλή. Βέβαια, η αξιολόγηση της κατάστασης ενός

κτιρίου, όπως έχει προαναφερθεί. είναι ένα καθαρά υποκειμενικό γεγονός. Στη μελέτ/

της Κ. Κάρκα και των συνεργατών της η κατάσταση των κτιρίων κατατάσσεται σε οκτώ

κατηγορίες (<<ερείπιο)}, «κακή}), «μέτριω), «καλή}}, «υπό ανακαίνιση»), «υπό ανέγερση)}.

«υπό επισκευή)} και «υπό κατασκευή})).

Ω ς «ερείπιω~ χαρακτηρίζονται τα κτίρια που είναι ετοιμόρροπα και ταυτίζονται

με τα κτίσματα που η κατάσταση τους είχε χαρακτ/ριστεί ως «κακή)} από την

παλαιότερη μελέτη του κ. Σταματογιαwόπουλου και των συνεργατών του.
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Η «κακή» κατάσταση αναφέρεται σε κτίρια που έχουν υποστεί πολλές ζημίες,

είτε συνολικά είτε μόνο στους ορόφους, είναι όμως δυνατή η χρήση των κενών

τμημάτων τους με ορισμένες επιδιορθώσεις. Τα κτίρια που κατατάσσονται σε αυτή την

κατηγορία θα μπορούσαν να ταυτιστούν με αυτά, που η κατάσταση τους είχε

χαρακτηριστεί ως «μέτρια» αλ/ά και εν μέρη ως «καλή» από την παλαιότερη μελέτη.

Η «μέτρια» κατάσταση αναφέρεται σε κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται στο

σύνολο τους, αντιμετωπίζουν όμως αρκετά προβλήματα. Τα κτίρια αυτής της

κατηγορίας ταυτίζονται με τα κτίσματα που είχαν χαρακτηριστεί από την παλαιότερη

μελέτη ως «καλής» κατάστασης.

Η {(καλή» κατάσταση αναφέρεται σε κτίρια που έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα

και δεν αντιμετωπίζουν σχεδόν κανένα πρόβλημα. Ενώ, οι καταστάσεις «υπό

ανακαίνιση», «υπό ανέγερσψ>, «υπό επισκευή» και «υπό κατασκευή» αναφέρονται σε

όλα τα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής, που είναι ελάχιστα.

Σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση, τα «ερείπια» και τα κτίρια

«κακής» κατάστασης αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Τα κτίρια αυτών των

κατηγοριών είναι σχεδόν αποκλειστικά «νεοκλασικά» και «εκλεκτιστικά», τα οποία

έχουν παραμείνει για μεγάλο διάστημα κλειστά, είτε στο σύνολο είτε στους ορόφους

τους, ή έχουν υποστεί σημαντικές ζημίες από σεισμούς. Η χωρική κατανομή τους είναι

διάσπαρτη. Υψηλές συγκεντρώσεις τους παρουσιάζονται στα στ νότια της πλατεία

Κουμουνδούρου και στα μέτωπα των οδών Αθηνάς, Ερμού, Αγίων Ασωμάτων και

Αριστοφάνους.

Τα κτίρια που βρίσκονται σε <<μέτρια» κατάσταση είναι κυρίως σύγχρονες

πολυκατοικίες αλλ.ά και κτίσματα παλαιότερων τύπων που δεν έχουν αφεθεί

απροστάτευτα στη φθορά του χρόνου. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα κτίρια αυτά

έχουν αρκετά στοιχειά προβληματικότητας. Τα σημαντικότερα προβλήματα τους, όπως

και στο παρελθόν, είναι η μη ικανοποιητική αντισεισμική θωράκιση και τα διάφορα

προβλήματα όψεων, όπως έντονες αλλοιώσεις, ομοιομορφία και ύπαρξη πολλών

διαφημιστικών πινακίδων (καθετών ή οριζόντιων) που υποβαθμίζουν πολύ την

αισθητική τους. Η χωρική τους κατανομή είναι διάσπαρτη. Παρόλα αυτά, υψηλές

συγκεντρώσεις τους παρουσιάζονται στην περιοχή με όρια τις οδούς Ευριπίδου,

Αθηνάς, Ερμού, Καραϊσκάκη και Αγίου Δημητρίου και στα στ γύρω από την πλατεία

Κουμουνδούρου.
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Τα κτίρια «καλήζ)) κατάστασης αPΤΙμfτωπίζOυν ελάχιστα προβλήματα. Είναι

κυρίως «νεοκλασικά)) και «εκλεκτιστικά)), τα οποία έχουν ανακαινιστεί πρόσφατα

(Παράρτημα 111: Εικόνα 5.7), αλλά 'και σύγχρονα. Φιλοξενούν ως επί το πλείστον

χρήσεις αναψυχής καθώς και υπηρεσίες και είναι διάσπαρτα στην περιοχή (Κάρκα 

Αγγελίδη κ.ά .• 2002α: 3/15).

Με βάση τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά του κτιριακού αποθέματος,

συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των αρχών της δεκαετίας του '90 στην

περιοχή Ψυρρή, μπορούν να διαπιστωθούν οι αλλαγές που επιτελέστηκαν σε αυτή τη

συνιστώσατης πολεοδομικήςοργάνωσηςμεταξύ των δύο περιόδων.

Οι σημαντικότερες αλλαγές των χαρακτηριστικώντου κτιριακού αποθέματος

στην περιοχή Ψυρρή είναι οι εξής:

• Η μεγάλη αύξηση των κηρυγμένων κτιρίων ως διατηρητέα.

• Η ανακαίνιση πολλών (νεοκλασικών)) και «εκλεκτιστικών)) κτιρίων.

• Η συνολική βελτίωση της κατάστασης των κτισμάτων στην περιοχή.

5.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΠOlΗΣΗΣ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlKΩN

ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

5.2.1 ΓΕΝ/ΚΑ

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, η σημερινή υφιστάμενη πολεοδομική

οργάνωση της περιοχής Ψυρρή παρουσιάζει αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την

ισχύουσα στις αρχές της δεκαετίας του '90. Για κάθε συνιστώσα της πολεοδομικής

οργάνωσης μπορούν να διακριθούν συγκεκριμένες αλλαγές μεταξύ των δυο περιόδων,

από τις οποίες οι σημαντικότερες αναφέρθηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Οι

συγκεκριμένες αλλαγές των συνιστωσών διαμορφώθηκαν ως επίπτωση διαφόρων

παραγόντων.

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα αναλυθούν οι παράγοντες, των οποίων

αποτελούν επίπτωση οι σημαντικότερες αλλαγές των συνιστωσών της πολεοδομικής

οργάνωσης της περιοχής Ψυρρή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις επιπτώσεις

του Πρ.ΕΑΧΑ.
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5.2.2 ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙΛEITOYPΓlA ΤΟΥΔΗΜΟΣΙΟΥΧΏΡΟΥ

Κεφάλαιο 5

Η σημερινή υφιστάμενη εικόνα και λειτουργία του δημοσίου χώρου στην περιοχή

Ψυρρή, εξαιτίας των επιπτώσεων ορισμένων παραγόντων, είναι σε μεγάλο βαθμό

διαφοροποιημένη σε σχέση με την ισχύουσα στις αρχές τα δεκαετίας του '90. Η

διαφοροποίηση αυτή παρουσιάζεται μέσα από τις αλλαγές των διαφόρων

χαρακτηριστικών της.

Οι σημαντικότερες α"λJ..nγές της εικόνας και λειτουργίας του δημόσιου χώρου

στην περιοχή Ψυρρή κω οι κυριότεροι παράγοντες, των οποίων αποτελούν επίπτωση,

είναι οι εξής:

• Η βελτίωση της εικόνας και η εν μέρει αλλαγή της λειτουργίας των πλατειών.

Η βελτίωση της εικόνας των πλατειών αποτελεί άμεση επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ,

καθώς στα πλαίσια του, όπως έχει προαναφερθεί, υλοποιήθηκαν έργα διαμόρφωσης της

πλατείας Κουμουνδούρου και τ/ς πλατείας Ηρώων. Ενώ, η εν μέρει α"λJ..nγή της

λειτουργίας των πλατειών αποτελεί έμμεση επίπτωση του ίδιου προγράμματος,

διαμέσου τ/ς διαμόρφωσης roυς, της α"λJ..nγής TWlI υπαρχόντων χρήσεων γης 70υ

Ψυρρή (οι παράγοντες, των οποίων αποτελεί επίπτωση η αλλαγή των υπαρχόντων

χρήσεων γης του Ψυρρή, θα αναλυθεί σε επόμενο τμήμα του παρόντος υποκεφαλαίου)

κω της)Ενικότερης αναβάθμισης 70υ συνόλου nιςπεριoχής δράσης του Πρ.ΕΑΧΑ.

• Η βελτίωση της εικόνας των δρόμων.

Η βελτίωση της εικόνας των δρόμων είναι άμεση επίπτωση της πρόσφατης

ασφαλτόστρωσης τους στο μεγαλύτερο τμήμα του Ψυρρή, η οποία υλοποιήθηκε, όπως

έχει προαναφερθεί, στα πλαίσια χωρικού προγράμματος του δήμου Αθήνας.

• Η βελτίωση της εικόνας και η μερική αλλαγή της λειτουργίας των πεζοδρομίων.

Η βελτίωση της εικόνας των πεζοδρομίων αποτελεί άμεση επίπτωση των έργων

συντήρησης και ανανέωσης της πλακόστρωσης τους σε σημαντικό τμήμα της περιοχής

Ψυρρή, που υλοποιήθηκαν, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα

πλαίσια χωρικού προγράμματος του δήμου Αθήνας. Όσο αναφορά συγκεκριμένα τα

πι:tοδρόμια της οδού Αθηνάς, η βελτίωση της εικόνας τους αποτελεί άμεση επίπτωση

70υ Πρ.ΕΑΧΑ, που υλοποίησε το έργο διαμόρφωσης της οδού.

Η μερική αλλαγή της λειτουργίας των πεζοδρομίων είναι έμμεση επίπτωση των

παραπάνω έργων του δήμου Αθήνας καθώς κω έμμεση επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ,

διαμέσου της αλλαγής των υπαρχόντων χρήσεων γης του Ψυρρή και της διαμόρφωσης

της οδού Αθηνάς.
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• Η αύξηση του αριθμού και η εν μέρει αλλαγή της λειτουργίας των πεζοδρόμων.

Η αύξηση του αριθμού των πεζοδρόμων αποτελεί άμεση επίπτωση του

Πρ.ΕΑΧΑ, καθώς στα πλαίσια του, όπως έχει προαναφερθεί, υλοποιήθηκοοι οι

πεζοδρομήσεις της οδού Αγίων Αναργύρων και τμημάτων ορισμένων άλλων οδών.

Ενώ, η εν μέρει αλλαγή της λειτουργίας των πεζοδρόμων αποτελεί έμμεση επίπτωση

του ίδιου προγράμματος, διαμέσου της αλλαγής των υπαρχόντων χρήσεων γης του

Ψυρρή

5.2.3 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

Οι υπάρχουσες χρήσεις γης στην περιοχή Ψυρρή μεταβλήθηκαν αρκετά την τελευταία

δεκαπενταετία, ως αποτέλεσμα επιmώσεων από διάφορους παράγοντες. Η μεταβολή

τους διαφαίνεται μέσω συγκεκριμένων αλλαγών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές των υπαρχόντων χρήσεων γης στην περιοχή Ψυρρή

και οι κυριότεροι παράγοντες, των οποίων αποτελούν επίmωση, είναι οι εξής:

• Η έντονη αύξηση των χρήσεων της αναψυχής στον εσωτερικό πυρήνα της

περιοχής.

Η έντονη αύξηση των χρήσεων της αναψυχής στον εσωτερικό πυρήνα του

Ψυρρή αποτελεί έμμεση επίmωση του Πρ.ΕΑΧΑ, σε συνδυασμό με ορισμένους ακόμα

παράγοντες. Η διαδικασία 1JUu ακολουθήθηκε και οδήγησε στην έντονη αύξηση 'Της

αναψυχής ξεκίνησε από το 1995, με 'ΤηΡ πεζοδρόμηση Της οδού Αγίων Αναρ')ύρων και

των' τμημάτων δύο κάθετων σε αυτήν δρόμων. Η πεζοδρόμηση των οδών, σε

συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές ακίνητων εκείνης της εποχής, τη θέση της περιοχής και

την ύπαρξη αρκετών αξιόλογων κτιρίων, οδήγησε στην προσέλκυση καταστημάτων

αναψυχής. Η αρχική (μικρή) συγκέντρωση των καταστημάτων οοιαψυχής αυξήθηκε

σταδιακά, εξαιτίας οικονομιών κλίμακας, και οδήγησε σΤη μεγάλη συγκέντρωση που

παρατηρείται σήμερα στον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή.

• Η μείωση των χρήσεων της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της αποθήκευσης

κυρίως από τον εσωτερικό πυρήνα της περιοχής.

Η μείωση των χρήσεων της βιοτεχνίας, του εμπορίου και της αποθήκευσης,

κυρίως από τον εσωτερικό πυρήνα του Ψυρρή, είναι επίσης έμμεση επίmωση του

Πρ.ΕΑΧΑ, σε συνδυασμό με μερικούς άλλους παράγοντες. Τα βήματα που

ακολουθήθηκαν και διαμόρφωσαν το <Ραινόμενο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τη
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]

διαδικασία που προαναφέρθηκε. Συγκεκριμένα, η σταδιακή αύξηση των καταστημάτων

αναψυχής οδήγησε σΠ/ρ αύξηση των τιμών ακίνητων. Η αύξηση των τιμών ακινήτων,

σε συνδυασμό με τη μείωση της δυνατότητας πρόσβασης τωρ οχημάτων ΤΡαροδοσίας

(εξαιτίας των πεζοδρομήσεων), της θεσμικής απαγόρευσης των οχλουσών χρήσεων γης

KC4 ης γενικότεΡΕς τάσΗς αλλαγής της παραγωγικής βάσης του κέντραυ της Αθήνας,

οδήγησε στη σταδιακή μείωση των βιοτεχνιών, των εμπορικών καταστημάτων ΚΟΙ τωρ

αποθηκών στο σύνολο του Ψυρρή και κυρίως στον εσωτερικό του πυρήνα.

• Η αύξηση των θεάτρων και των κινηματογράφων και η συγκέντρωση τους σε

δύο στ.

Η αύξηση των θεάτρων και των κινηματογράφων και η συγκέντρωση τους σε

δύο στ, που είχε ολοκληρωθεί έως 10 1996, αποτελεί άμεση επίπτωση της θέσης του

Ψυρρή, των χαμηλών τιμών ακινήτων που επικρατούσαν ειcείνη την περίοδο και τωρ

οικονομιών κλίμακας. Επιπρόσθετα, το φαινόμενο αυτό αποτελεί έμμεση επίπτωση της

ιδέας του Πρ.ΕΑΧΑ, καθώς είχε διαμορφωθεί τότε, εξαιτίας των πρώτων έργων,

παρεμβάσεωρ και ρυθμίσεων του προγράμματος και της γενικότερης φημολογίας, η

αντίληψη ότι η περιοχή θα αναβαθμιστεί μελλοντικά.

5.2.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Τα υφιστάμενα χαρακτηριστικά της κυκλοφορίας και της στάθμευσης στην περιοχή

Ψυρρή σήμερα, εξαιτίας των επιπτώσεων μερικών παραγόντων, είναι σε μεγάλο βαθμό

διαφοροποιημένα σε σχέση με τα αντίστοιχα των αρχών της δεκαετίας του '90. Η

διαφοροποίηση αυτή παρουσιάζεται διαμέσου συγκεκριμένων αλλαγών.

σι σημαντικότερες αλλαγές των χαρακτηριστικών της κυκλοφορίας και της

στάθμευσης στην περιοχή Ψυρρή και οι κυριότεροι παράγοντες, των οποίων αποτελούν

επίπτωση, είναι οι εξής:

• σ περιορισμός του υπερτοmκού χαρακτήρα των «δευτερευόντων αρτηριών».

σ περιορισμός του υπερτοπικού χαρακτήρα των «δευτερευόντων αρτηριών» του

Ψυρρή αποτελεί έμμεση επίπτωση 70υ Πρ.ΕΑΧΑ, διαμέσου της πεζοδρόμησης 7Ου

σημαντικού υπερτοπικού άξονα της οδού Αποστόλου Παύλου, της πεζοδρόμησης

τμήματος της οδού Ερμού και της διαμόρφωσης της οδού Αθηνάς, που οδήγησαν στη

μείωση της τροφοδοσίας των «δευτερευόντων αρτηριών) τ/ς περιοχής με υπερτοπικές

κινήσεις οχημάτων.

82



Καλογήρου Α yασrάσιoς Κεφάλαιο 5

• Η μείωση του αριθμού των «συλλεκτήριων οδών)).

Η μείωση του αριθμού των «συλλεκτήριων οδών) του Ψυρρή είναι άμεση

επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ, καθώς στα πλαίσια του, όπως έχει προαναφερθεί,

πεζοδρομήθηκε τμήμα της οδού Διπύλου (όπου απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων, με

εξαίρεση τα λεωφορεία) και διαμορφώθηκε η πλατεία Ηρώων, με αποτέλεσμα την

αποκοπή των διαμπερών κινήσεων οχημάτων στο ανατολικό τμήμα της περιοχής.

• ι-ι έντονη αύξηση των ΙCUKλOφOριαKών φόρτων και της ζήτησης για στάθμευση

στην περιοχή κατά τις βραδινές ώρες.

Η έντονη αύξηση των ΙCUKλOφOριαKών φόρτων και της ζήτησης για στάθμευση

στο Ψυρρή το βράδυ αποτελεί άμεση επίmωση της έντονης αύξησης των

καταστημάτων αναψυχής στον εσωτερικό πυρήνα της περιοχής, που, όπως έχει

αναλυθεί παραπάνω, είναι σε μεγάλο βαθμό έμμεση επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ.

• Η αύξηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης.

Η αύξηση των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης είναι άμεση επίπτωση της

υψηλής ζήτησης και της γενικότερης ανεπάρκειας τους, που επικρατούσε και

εξακολουθεί να επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, το φαινόμενο αυτό αποτελεί

έμμεση επίπτωση της έντονης αύξησης των καταστημάτων αναψυχής στον εσωτερικό

πυρήνα του Ψυρρή.

5.2.5 ΘΕΣΜΙΚΟΚΑΘΕΣΤΩΣΔΟΜΗΣΗΣ

Το ισχύον σήμερα θεσμικό καθεστώς δόμησης στην περιοχή Ψυρρή είναι σε μεγάλο

βαθμό διαφοροποιημένο σε σχέση με το ισχύον στις αρχές τα δεκαετίας του '90. Η

διαφοροποίηση αυτή συνίσταται από ορισμένες αλλαγές.

Οι σημαντικότερες αλλαγές του ισχύοντος θεσμικού καθεστώτος δόμησης στην

περιοχή Ψυρρή είναι ο καθορισμός του από ένα και μόνο ΠΔ (ΦΕΚ 233Δ198) (με

εξαίρεση την αρτιότητα κατά εμβαδό και κατά πρόσωπο), η μείωση των επιτρεπόμενων

ΣΔ και μέγιστων υψών και ο καθορισμός όρων και περιορισμών για τις ειδικές χρήσεις

(της Γενικής Κατοικίας) που ισχύουν στην περιοχή.

Οι αλλαγές αυτές αποτελούν στο σύνολο τους άμεση επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ,

στα πλαίσια του οποίου, όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, συντάχθηκε

από το ΥΠΕΧΩΔΕ και θεσμοθετήθηκε το 1998 ΠΔ (ΦΕΚ 233Δ/98), που καθορίζει τις
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χρήσεις γης και τους ε1δικούς όρους κα1 περΙΟΡ1σμούς δόμησης του Ψυρρή κω

διαμόρφωσε τις παραπάνω αλλαγές.

5.2.6 ΚΤιΡΙΑΚΟΑΠΟΘΕΜΑ

Τα χαρακτηριστικά του κτφιακού αποθέματος στην περιοχή Ψυρρή μεταβλήθηκαν

αρκετά την τελευταία δεκαπενταετία, ως αποτέλεσμα επιπτώσεων σχεδόν αποκλειστικά

από το Πρ.ΕΑΧΑ. Η μεταβολή τους διαφαίνεται μέσω συγκεκρψένων αλλαγών.

Οι σημαντικότερες αλλαγές των χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέματος

στην περιοχή Ψυρρή και ΟΙ κυΡ1ότεΡ01 παράγοντες, των οποίων αποτελούν επίπτωση,

είνα1 οι εξής:

• Η μεγάλη αύξηση των κηρυγμένων κτφίων ως δ1ατηρητέα.

Η μεγάλη αύξηση των διατηρητέων κτφίων στο Ψυρρή αποτελεί άμεση

επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ, δ1αμέσου της ομαδ1κής κήρυξης 91 κτηρίων ως δ1ατηρητέα,

που έγινε το 1993 από το ΥΠΕΧΩΔΕ με ΠΔ (ΦΕΚ 545Δ/93).

• Η ανακαίν1ση πολλών «νεοκλασικών)) και «εKλεKτιστtKών)) κτφίων.

Η ανακαίν1ση πολλών «νεοκλασικώV)) και «εKλεKτtστΙKών)) κηρίων του Ψυρρή

είναι επίσης άμεση επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ, στα πλαίσ1α του οποίου αναπαλωώθηκαν

μερικά αξ1όλογα κτίρια της περιοχής (άλλοτε από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΠΟ κω

άλλοτε από την ΕΑΧΑ ΑΕ), καθώς και άμεση επίπτωση των εργασιών αναμόρφωσης

των λίγων αξ1όλογων κτιρίων υπηρεσιών, που έγ1ναν από τους ίδ10υς τους φορείς τωμ

υπηρεσιών αυτών. ΕΠ1πρόσθετα, το φα1νόμενο αυτό αποτελεί κυρίως έμμεση επίπτωση

της έντονης αύξησης των καταστημάτων αναψυχής στον εσωτερικό πυρήνα της

περιοχής, που ανακαίνισαν τα «νεοκλασικά)) και «εκλεΚΤ1στικά)) κτίρια στα οποία

στεγάζοντω σχεδόν αποκλειστικά.

• Η συνολική βελτίωση της κατάστασης των ΚΤ1σμάτων στην περιοχή.

1-1 συνολική βελτίωση της κατάστασης των κτισμάτων της περιοχής είναι άμεση

επίπτωση της προηγούμενης αλλαγής και έμμεση επίπτωση του Πρ.ΕΑΧΑ, διαμέσου

των περισσότερων επιπτώσεων του στηρ πολεοδομική οργάνωση του Ψυρρή, που

οδήγησαν στη γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής.
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Η υφιστάμενη πολεοδομική οργάνωση της περιοχής Ψυρρή σήμερα παρουσιάζει

αρκετά στοιχεία βελτίωσης, σε σχέση με την ισχύουσα στις αρχές της δεκαετίας

του '90. Ωστόσο, μπορούν να παρατηρηθούν και ορισμένα στοιχεία επιβάρυνσης, όπως

η έντονη αύξηση των κυκλοφοριακών φόρτων και της ζήτησης για στάθμευση κατά τις

βραδινές ώρες. Η μεταβολή της πολεοδομικής οργάνωσης του Ψυρρή μεταξύ των δυο

περιόδων καταδεικνύεται διαμέσου συγκεκριμένων αλλαγών σε κάθε επιμέρους

συνιστώσα της. Οι συγκεκριμένες αλλαγές των συνιστωσών αποτελούν επίπτωση

διαφόρων παραγόντων.

Ο κυριότερος παράγοντας είναι το Πρ.ΕΑΧΑ. Το πρόγραμμα αυτό διαμόρφωσε

τις περισσότερες από τις αλλαγές των συνιστωσών της πολεοδομικής οργάνωσης της

περtoχής Ψυρρή, ως άμεση ή έμμεση επίπτωση της γενικότερης ιδέας του, της

αναβάθμισης του συνόλου της περιοχής δράσης του και κυρίως συγκεκριμένων έργων

και ρυθμίσεων, που υλοποίησε στο Ψυρρή και στις -γύρω περιοχές.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και ορισμένοι άλλοι παράγοντες, που άλλοτε αυτούσιοι

και άλλοτε σε συνδυασμό με το Πρ.ΕΑΧΑ, διαμόρφωσαν μερικές από τις αλλαγές των

συνιστωσών της πολεοδομικής οργάνωσης της περιοχής.
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Έχοντας αναλύσει τα συμπεράσματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου, δεν κρίνεται σκόπιμη

η επανάληψη τους σε αυτό το σημείο. Αντιθέτως, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση δύο

οριζόντιων ζητημάτων, που απορρέουν από τη συνολική θεώρηση της εργασίας, καθώς

κω του γενικού συμπεράσματος της διπλωματικής.

Το πρώτο οριζόντιο ζήτημα αναφέρεται στη διαπίστωση ότι το Πρ.ΕΑΧΑ

συνίσταται από ένα σύνολο υποπρογραμμάτων, που δεν ακολούθησαν όμως πάντα την

ίδια λογική.

Όπως έχει προαναφερθεί, το Πρ.ΕΑΧΑ ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του

'80 Και υλοποιήθηκε διαμέσου ενός συνόλου έργων, παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, που

εντάχθηκαν στα πλαίσια διάφορων υποπρογραμμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ,

του ΥΠΠΟ και της ΕΑΧΑ ΑΕ. Τα υποπρογράμματα του ΥΠΕΧΩΔΕ ακολούθησαν τη

λογική αναβάθμισης των κατοικημένων τμημάτων της περιοχής δράσης του

προγράμματος. Αντιθέτως, τα υποπρογράμματα του ΥΠΠΟ εστίασαν στην αναβάθμιση

των CΨλα/Oλo)1Kών χώρων της περιοχής και στη διασύνδεση τους. Ενώ, τα

υποπρογράμματα αρμοδιότητας τ/ς ΕΑΧΑ ΑΕ ακολούθησαν τη λογική συνολικής

αναβάθμισης τ/ς περιοχής με ιδιαίτερη έμφαση στο δημόσιο χώρο.

Η διαφοροποίηση της λογικής των επιμέρους υποπρογραμμάτων του συνολικού

Πρ.ΕΑΧΑ οδήγησε στη διαμόρφωση ορισμένων ασυνεχειών μεταξύ των έργων,

παρεμβάσεων και ρυθμίσεων που υλοποιήθηκαν. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή

οδήγησε και στη συνολική αναβάθμιση τ/ς περιοχής δράσης του προγράμματος και

καθόρισε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του.

Το δεύτερο οριζόντιο ζήτημα αφορά τη διαπίστωση ότι οι επιπτώσεις του

Πρ.ΕΑΧΑ στην πολεοδομική οργάνωση τ/ς περιοχής Ψυρρή προσομοιάζουν, σε

μεγάλο βαθμό, με τις επιπτώσεις των προγραμμάτων ανάπλασης των

(αντιπροσωπευτικών) ευρωπαϊκών και ελληνικών παραδειγμάτων, που αναλύθηκαν στο

πρώτο κεφάλαιο. Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω διαπίστωση και το γεγονός ότι τα

προγράμματα ανάπλασης των ευρωπαϊκών και ελληνικών παραδειγμάτων

χαρακτηρίστηκαν ως αρκετά επιτυχημένα, καθίσταται δυνατός και ο χαρακτηρισμός

του Πρ.ΕΑΧΑ, όσο αναφορά την περιοχή Ψυρρή, ως αρκετά επιτυχές.
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Ολοκληρώνοντας τ/ διπλωματική εργασία γίνεται δυνατή η εξαγωγή του

γενικού συμπεράσματος της, που παρουσιάζεται από την ακόλουθη πρόταση. Το

(πολυδιάστατο) Πρ.ΕΑΧΑ, βασισμένο στο γενικότερο θεωρητικό και εμπειρικό

πλαίσιο των αναπλάσεων, υλοποίησε συγκεκριμένα έργα και ρυθμίσεις, που επέφεραν

κω εξακολουθούν να επιφέρουν έντονες (θετικές) επιπτώσεις στ/ν πολεοδομική

οργάνωση της περιοχής Ψυρρή οδηγώντας στ/ν αναβάθμιση της.
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Remember the future. Genoa, ίπ http://www.urban.n1.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑΣ

τεΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φιjλλoυ 233
9 Anρoλiou 1998

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Κa8o(Mσμός χρήoeων γης ι«J1 (ι&ιtώlι όρ(iN l(Οι neΡΙOΡL

σμων δόμησrιι; σ1ην neρlOJ,ή Ψuρρή • I<tνtρσu (Ομόο

νotDς), 101,1 ρυμ010μικoίl οχeδloιι Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΜΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ'ΙλΣ

1, Τις δtoτόξεις τrιι; παρ. 1 10\1 όρθρου 4.1OU Ν. 15771
19&5 ·ΓeνιKός Οικοδομικός Kανovισμόι;- ΙΑ' 210),

2. Τιι;δΙ01όξας1ωνάρθρωνIίιΚCΙ111cιuoπό17.7.1923
Ν. Δι1ος (Α· 228). όnωι;με1ογeνtσ1ερο1ροπonoιi!θηκαν
και σιιμπληρώθηκαοι. .

3. Τις διotόξαc;;των όρθρων3κο11$1OUΝ. 151$/19βδ

.PUΘμισ1lJ(όΣχtδιο κο! πρόγραμμα.πρoQtooΩ;nε~άλ

λoνtoc; 1rιι; ευρU1ερηι; πεΡlOJ,ι'ιι; 1ηι;; λθfroιo.;- (Α' 18).
4. Τς διΟ1όξες 10\1 οΠό 21.Q.1Q7Q Π. Δι1ος .nr.:ptxo

ρoιt'1ηριoμoίI ως noρoδoOΙαKoU 1μf\μα1ος τ/ι;; nόλεωι; 1ων

Αθηνών (Ιατορικό κtvrρo) (6· 567).
5. Την 255/4514.1.1988 απόφQαη1CMJ Ynouρνoι,) Περι

8άλλανToc;, Xωoot1ψoς 1(01 6ημoσιιow 'Εργων ··Eyιφισrι

101,1 reYIΚou ΠολεοδομlκΟU Ixeδ60u Δ1'\μou Αθηνα6ων (Ν.

Amιt'f\ς)· (6· 80).
β. Τις δΙΟ1όξeς 100 (ιρθρou 2VA 1CMJ Ν. 1558/19βδ

.K~ρνηση KQt KU~ρyηTIΚό 'Qρyoνo. (Α· 137) όnωι;

οοτό nροοτtθηκεμι: 10 όρθρο 27 του Ν. 2Oβ1/1W2Ιλ'

1$4).
7. Την un' οριθμ. Δ170103!W/Φ.2.2.1/29.10.199β

ΟΠόφΟοη tou ΠρωΘUΠO\lΡYOίIκαι tO\l YΠClιlργoU Πε~όλ
λovroς, Xωρoταξiας και Δημooiων Έργων ""YόθeOf} αρ

μcιδιoτ/των Ynouρyou ΠερΦόλ/OYtoc;, Χωρο,οξ1ας l(Οι

Δημooiων Έργων στους ΥφυποορΥο(ις XρflOto EkPdJI
και &όδωρο Koλtomvo- Ι 1008 BJ4.1'.19Q6).

8. Τις 1295/'.9.'W3 ΚΟΙ 61199<' VWιIμoδoτι'loεtς ΤΟ\Ι

δ!1μσrικoυ ouμB0uM0u Αθηνών.

U. Την οπό 11.10.1ιIUβ tLof\ΎTlOfI rης Δ!νσηι; Παλεοδο

μιιιοίι Σ"JtE&ασμαίI - Τμι'μι Π<ιρoδooιaκών Oικισμώlι,

10. Την 721/1Viβ γνωμoδότrιoη του Kt.:YtpIΚoU Συμ·

~Iou XωρoταtΙoς ΟκισμοΥ κα Πε~oς.

11 . Το γΕγονός 6fL αrιό τις Kανoνισtικό; διoτόξtις OυτcιU

toι.ι διοτόΥμοτος δt.:ν ηρακoλt.:lτoι δαnόνrι ~ δόρος τοο

ΙφC;Ι1ΙΚOίI ηΡOϋΠoλOyιQμQίι και tou 0σΙου Ο.Τ.λ

12. Την 151/1997 ννωIJOδόmoη 10U ΣUμ&ouλlou τrιι;

EmKρott.:loι;. μe ηρόταcη TO\l νφunoυρνoύ Πε~
νιος. Χωροτo(lας και Δημοοk.W ΈΡΥων. oπoφoolζoυμε:

'Αρθρο 1

Στην Rf.:OlOXf\ Ψυρρ/l-Ktντρou (Ομόνοιας). τοο ρψοτο

μικοι) OX~bu Αθηνών. nαu περικλεlετOl ΟΠό τις οδώς:

ΠtIO<ιM;. AyJNN λσωμότων. Ερμού. λθηνόι; κοι nλotelα

Oμoνoloς. καθορίζονται xρf\σaς VI'}ς και ειδικol όροι και

πιφιοΡισμοl; δόμrιoης. όnω<: ΟΤΟ (rιόμcνα όΟβοο:

'Αρθρο 2

1. Στην παρακόtω nt.:ι:ιιoxf\. t.:mtρtnoνToιoL J.PήOειι; tOU
όρθρου 3 (-r'tνoa,l KOΤoιιdα_) τou όρθρου 4 Ι.Πoλtoδo

μικό κtν1ρo-) ΚΟΙ 10U όρθρου V Ι-Ελεύθεροι χι:φοι 
OQtικό πρόσινο.) του <nό 23.2.1887 Π. Διτοι; ΙΔ· 168),
όnως EI&κόtEΡO κoθoρlζCΙVΙOI ΟΤΜ; εnόμf:VC1; ΠοροΥρό

φouς.

ι. ο} ΓeνιK!I ΚοτοικΙο.

Κoτotκkι

Ξt.:νoδox;Ekι μtxρι 100 κλινώlι και ξt.:νώνt:ς

Eμnq:ιιcό ΚQτooτ/μcπo ΙμΕ t.:ξαlρεση τς υnερoγoρtι;

και το na.\uκatOOtf\μoτo).

Γραφdcι, τράtW;ζε( oσφόλtιeς. Koινωφι:λelς oρνovι-

οι.ι'λ.

Κτιριο εκπι;Mδει.ισrις

EotιΟ1όριο

λναψuΚτ/Ριο

θρησιceυτκoiχΙ:»ΡΟΙ

Κτίριο ΘνΔMl(ι'Iι; πρόνΟιας

Encιννt.:λμotικ(ιePVOotf\ριo x~λflς όXλf'Iorις

nρatf\pκι~ζlνης Ιμι!: τ/Υ (nιφ(rλoξη παρ. i1 V του ~

ρόντος όρθρου).

λθληtικtς εyκo1OO1όσtς.

Kτllιιo Στόθμf.:UOfΚ:.

f"Ioλιno1lCό ,"!Ριcι και f;\I ytνtl noλlnOtιKtςεγκοtoOτό·

oeIς onς πtριoxtς nαι.ι φαiνιoνtαι μΙ!: κ!τρινο χρώμο ΟΤΟ

oxtτικό nρωτόωπo διόΥρομμα σΕ κΜμοκα 1/2000, nou
θεωρtιθηκεοπό τον ΠρoiOτόμt.:νO1ης Διt.:ΊΙΘUΝσηςΤ~

γραφικώνEφoρμoyώlιμε Π1Υ 22491/1997 πρό(η tO\l και
ποο cιvι!τuΠό του οι: φωτοομΙκρuνοη δημοοιε:i.ιtτοι με 10
παρόν διάταηκι.

~) Κατ' CΞΑ!ιXoη των ηαρonόνω xPiIσeων t.:mtρtnt.:-

""Η σιινtXΙOll της ΧΡι'ιοηι; -χώρος οuνόθροιοης Kcιινoό.
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2054 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕνΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

(oημcρινό θtα1ΡO -ΕΜΙ'ΊΡΟΣ-) 010 ΟΤ 31. neριoxι'!ς 66.
10U puμotoμlKoIί αχι:δloυ Αθηνών, enl της οδο(,ι Ρήνο1'10
λσμiδoυ.

Η αvνtxLOl1 1ης χρι'ιαης -χώρος ouνόθρoισης ΚOIvoι;,

(oημcρι'lός Iavημι:ι10ΥΡόφος .ΗΒΗ_) ι:tI'O Ο.Τ. 87, enl της
οδο(ι Λουκό Νίκα.

Η ouνtxιoη της χρήσης .χώρος ouνόθρolCΠlς κοινού.

(οημeρι'ο'ό θtoτΡO ·ΕΡΜΟΥ.) στο Ο.Τ. 72, enl1ης οδο(ι

ΕρμοΥ.

Η aUYtxloη της χρήσης -Χώρος OUνόθρOlOI1t κol\lOύ·

(αημeρινό etotρo _ΑΠΟθΗΚΗ.) κσθώι; 1101 νtωv eyκατσ

OΤOOeωY autής της χρι'ιοης οτο Ο.Τ. &δ.

Η aUYtxιoη της χΡήσης ""lol'"1oη- Ισημι:ρν6 πΥρο

Σ8εrΤOΠEΔI0) 010 Ο.Τ. 31. (πl της οδο(ι ΣQρρή.

Η συνtxιcrnτης XΡι'tOης .διo8cηση.(OIlμtρινtlΠολι:οδο

μkι Αθηνών) σ1Ο Ο.Τ. 18. (πl της οδοΙί Meνό\lδρoυ 81101
ΠΑ. θeό1ΡOυ.

Η ouνtxloη της χρι'ισης -x~ ouνόθρoιoης 1ΦCYO(ι

(oηjJepιllός θeo1ρικός Oρyoνu:ιμός _ΠΟΛΠΕΙΑ_) ι:tI'O ΟΤ

98. cnl tOU oδιι:ξόδou τηι; οδο(ι ΣaρριΊ.

Η οUYtΧΙαη Πις xρήorις -δIOΙIα101'Ί" ΙOI'IμeΡCΝΌ MtyaΡO

Eμηoρkιυ ~ λyoρaναμkι) 010 Ο.Τ. 17, ι:nιtωνοδών Σοφο.
κλtouς κοι Πλotek!ς θώφου.

Η Ι:YKαtόcnoση νtoς xρtκ!ιης -x~ ouνόθρoιoης 1101
ναΙΙ- (8totΡO) οτο ΟΤ 93. ι:ηl των οδών Λι:ωκooloι.ι κο

TOUp~1OU.

Η eΥκοτόcnaoηνtoς χρήσης .χώροςΣWΌΘρoιoηςκοι

νού. (8to1ΡO) 010 ΟΤ 20, ι:rιΙ Π'Ιι; .ύ Σαηφο(ις.

Η eyιco1όσ100ηνtας χρήσης-χώρος ovνόθρOlσηςICQI

ναύ. οτο 1(f1ρ10 του Koκouρyιoδιι«:lou οτο ΟΤ 48 (πl tωIι'

οδών Koκouρyιoδlκeloι,ι και λΥIος Eλeoύoης.

11. floλe:OδoμιKό Κtνtρo.

Κο""...
~ς, ξeνoδoxι:kι ΚΟΙ λσlηtς 1OUρι01U(tς eyκatQo-

cnόιU:Iς.

Εμπορικό ΚΟ1001ι\μι:ι10

Γρoφela, 1ρόncζι:ς αoφόλι:leς, KOIνωφcλι:1ς οργανι-

-'.._....
Ε""",_

λνοψulC'tflιριa

Ktν1ρQ &oσKtδooης ανoψuX!'Iς

XCOφoI ουνόθροιοης KOΙVOΙ:Ι

Πoλlη01ΙΙCΌ Κ11ρ10 I(Q (ν ytνeι noλ!1Ι011lCt(eyι«ιTQOtό-

00<
K1~ Eιcnαlδcuσης

Bρη08ΦJtιιιolχώροι

κτίριο KOινωνurιΊς ΠΟόνΟιος

Eπαννeλμa1ικόeρyαo1f!ΡΙOxaμηλfις όΧλησης

Κ1ίριο Ο'Ι'όθμeuοης

λθλτι1LΚ"tς eyιιot0Cl1όoeII;

EVΚ010αtόoι:ις Eμnaρικώνeκθtoι:ων

Eyιιαtαotόoeιι;μtoων μαζιιι'ών μe1oφcιρών.ιmι; ηeριo.

Xt( nou φαh'oνtoι μe κeρoμιδl χρώμα010 δlάyρaμμι:ιτης

πaραyρόφOυ 110.
ΙΙΙ EλeUΘeρoι XWooI - OOllKI) πρόΟινο
ΕIνοI ΟΙ χώροι nαρcι,ιoν1lς, αναΨUX1'lς και διοκινησης ne

ζών και τροχοφόρων. i1tol neζόδρOμol KQι πιeζoδρι)μια,

0601. πλateleς ιcoιν6xρηατoι lιήπOl. όλοη, πoιδιιctς xaρt(

ICQI λοιπol rκιρεμφeρι:iς ΧώρΟι.

2. ElδllCότι:ραenιJόAλOvtolοι ι:ξtις όροι ICIQ! περιορισμοl

yιcι ης ncιρακότω χρήοι:ις:

Ι. ΚotoLKb:

α. Σι: uφιotόμι:νo ιπφιο (ότόν ζηteιtcι aλλαvil xρfιcIης).
οι: νtα κtIρcι κcι οι: πPQOθιΊκeις ΟΙ: υφlcπόμr;νQ &στηρη

ttσ ή μη IfIbo. ern~~1C11'Ι χρήΟη κoτOlJdgς οι: όλΟι.ις

10υς oρι)φOuς nόνω οπό 1011 ιριτο ι)ρc)φo (tttcιρtO ΚΟΙ

~πι)μc:ναuς).

8. Καt" eξα6ρecιη otQ υφφτόμeνo I(fipo elναι δν/Otι)ν,

μeΙό aπό 1η σlίμφωνηvν'1μη τηςαρμόδιαςYICI τον tλeyxo

ιης ηeριox1'lι; Yl'1!'Ipcokις νο emtQtne101, σι: xιiaρa. που

e~olμe 10 nq:ιόνηxρl'tOfI της Koτoικioςηouνtxιση

xρηoψonolηoηςχώοΟω ως erκιννeλίια1ιςfι ατtν'η eφόooν

owtpqouνοι ι:{f!ς ηρoOΠoθtoι:ις:

Έxeι ι:nιφόνtιeι μιιtρό{eρη των 50 Τ.μ.

ΕΙναι μoνroδlKή ιδιC)ΚtηOkι 10υ eνδιoφeρoμtyou (ατον

'διο όροφο 10\1 κtφiι)u).

lJz,γ QXλeΙ την K010ΙKkι

Υ, lJz,γ ello'αι (π!~~ημtνη η XPfιcιη κατolldoς σuμφωνo

μι!: τ/ διότοξη tης παρ. 210:
Σe uφlι:tI'όμevα I(fIριQ nou η O!Koδoμιιιcfι όδelO nρo8λt

ΠΙ:Ι όλλeς xρήoeιι;. πλην KQ101KIaς 1(01 οι: δ4Caτ/ρητώ ΚΊΙ....
Σ1Ο KTlριo που txouν nρι)clωno cnl της Πλ. Ομονοlας,

ΚQΙ Ίων οδών λθηνός, Eρμou και ο' eκεllo'α το I(flριcι ΠΟυ

8ρbΚOV1CJ0100lκο6ομκόte1ρόyωνo1, .οι. δ, 8, 7, 20. 22.
23. 2.οι, 99. 100, 102 (πtι:ιιoxι'!ς85).
Σ1Ο Κ11ρια, μe xρήoetς noλιΠOΊιιctς. I(OlIIωνικtς πρι).

νoιcις, ξeνώvων ιcαι teνaδaxek.w. ΥραιΡ&ων. 1ρaπeζών

oσφαλelών, διolκηOl'Ίι;. KotνωCPeλών OΡyoνιcιμών. (1(Π01~

δι:uoης, οtόθμeuoης, μL-1ην ·nρoϋnι)θι:ση ότι Kό8e μια

orιι) ης ncιρcrιόνωxP'l'loι:ις1«Πω.aι.ιβόνcloλόΚληρoτο ΚΊΙ-

"".
Στ/ν ~ωoη ncιu ι:νι<οθb10νtQi tδρe( nOλ!tιo1UCώY

αuλMινων πις ΠCΡΙOxι'\ς. οι: μeμoνωμtνo όροφο ιmρbu 1'1
'tμI\μι:ι tou.

Στηνπeρmωοηπου στο αύνολο10uκtlρbuoτeγόζetol

ΜW enιxelρfIoη,tνoς φoρtaς f! tνoι; ΟρΥονιαμός.

11. Ξeνώw::ς. ξeνoδoxdcι ΙCOI λoιntς 10upιcnlΚtς eyι«ι10·........
tm xρiloηαu1ι\ oυμπeριλdόνoνtCΙl(Q1οι χώρΟιδιανυ

ιπtρeuσης, nou eπιxoρηya(ινtoιαnό δημόαιοι.κ; 1'1 κoιvω.

φeλι:1Ι; φορι:ις. όπως ΟΙιιαι φοιτ/Μ. oιιιαφoφc:kι. (e.
ΝCς νe6τ/tOς, αoτtvων Κ,Ο.

111. Eμnoρικό ΚOTacmΊμa1O.

α) λΠ3yOρeIίΙ:1CΙ η εyM01όotOOl'Ί. απιν neoιoxf!, 'tItwv
μoνόδωνxovδρeμnoρ!ou. Κατ' eξα\ρeαηmιτρtπι:τaι μeτό

οηό tyιςριcιη της αρμό&ι:ις Ynηρeolας νια τον tλtvxo της

neoιoxilt. η r:νκα1όστOcιη μιας μορφι'ιι; Koταστ/μό'l'ωνηo

ρaδooιocoU Υια την πeΡΙoxή xoνδριΚOU ι:μπΟΡ!ου uΛιcΏΝ.

(όΠως ι:tδών από Κ01Ι:ρyααμtνo δtoικι. tνδucιης, υηι)δη·

οης, κιyκaλι:ρbς.. tIO'1l1ιdις, ι:ρyαλdων, μ8(Ροα/ικών 01

Iaσt"oι.ί eξonλιι::ιμoιj, τροφιμων, ξηρών ιcαρl'tών) που δeν

οπαιτούνt:ιnttQμtνouςOnaθηκeU11(OUςχώρους ΚΟΙ δeν

δημιouρyoύνιeuκλoφoριακόηρό8λrιμα.

δΙ AπαVOΡeνoντcιoιμ(wτρι:ςηώλησηςf! eνoικlcιαηςoυ
1ΟΚl\Ιftτων, η eιmoρkι KCΙ oΠOθ'ι'lκeυoη eξφτ/μα/ων ΟΧΙ"Ι

μι)tων ΚΩ O\/1αλλακtικών QU1ώII, eλao1ΙΚών και ονταλλσ

IC'tLκώY QιJ1ΟΚινι'ιτω<ι ICQI μoτoαulCλeτών I(QI οι μόνtρeς οι

κοδομιιώνuJΨciιν ιcαιόλλων(όπως nλaKιδ1ων,μαρμόρων.

(uλcb; Κ.λπ._.

ν) Anoyoρelίetolη eμπoρlα και anoθ!'lΚr:uo'!καυαΙμων

(uνρώIι, otepeών ιcαι αeρlωνΙ C)ρUK1ΏVκοι χημικώνM~

νtωννια τη 8ιoμηxoνio.λιncvιlΚών.yeωρyι«ί.W'φcφμι);1CωY.
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yeιoφYIKώIιI κοι δαοlκών πρώτων υλών, ΑΡUιπών, μeτόλ.

λων, εγt(OΤOσιόσειι; εκχtιώιχως Βόθρων και anoλιιμόν

ο<ωΥ.

Yφιotόμeνeς χρήσι:ις nou OnανoρeUovι:αισύμφωνο με

ης δlOιόξι:ις ιων παρonι)vω ΓlεΡIΠτώσeωνcιrιoμoκρύνO

vroI evrbt; 3β μηνων αΓlό τ/ δημοοιtυση fOU l'1QOόYτoς δι

'0<:.
Iv; Ecnιι:nόpIo

Σιη χρι\(Ιη ΑUτή ouμπεριλQμβόναvraιΚΟΙ οι l1ΟΡΟΚα/ω

χρήQeιςόnωc;oρiζovroιΟΓΙό την noρόγρOφo2 ιou όρθρου

38 (ης λi1l/8577!83onόφαoης;τou ΥπουργούYγclaς και

ΠρόιιΟιος;, S' 52611983) ItOI Elνoι:

EσtιOfόριa, oιvoμαyeφelα, to~ς. ψoρoτoβtρνις,

ψητonωλt:Iα, OIle:λlotIΊPιo, oouβλοτζl&κα. nιτααρleι;. oW
ιcμπαρ, ζuθonωλι:ίo. μnuρoplec;ouζonωλelα ΚΟΙ CMlζt:ρi,

Δεν επιιρtl'lειOΙ οτην ΠEριoxfl η ιι:γιcOιόσ1'oσηFAST 
FOOD (ΎΡιΊΥορου φαγητοU).

ν. Aνoψuκrήρια

Στη χρήση ουιιΊ ouμπeριλ<ιuaόνoνtoι ICOI οι ΓICΙΡΑKcΠω

XΡήCXΙς όπως oρIζovroι οπό την λI~8S77/83 onόφo(ιη

του YfΠ)Uργoίι νΥε:Ιας κοι ΠρόνοΙος ΙΒ' 526/19831 κιχ εΙ

ναι OνaψυKτ/ΡΙO, Koφew:ία (ΓΙοροδοαιαΚά), κoφt;τcριeς

(tΚOU'fXj)CMoμtνo KaφeνEIα), μπορ (oινanωλt:1cι, xωι:ιlς

ΚCΙΛΛΙτεxwι:όκοι μουοικόΓΙρόγρομμαl.κΨ,ικelα,ζaρonλo

oτεlα. yoλαιc:ΤOπωλr:ία, μnouyafΟάδιltO.~κoulJOtζl5ufο

(αμιγή).

νι. κtνfρo διοOlCcδοοης και oναΨUX"ι;.

θεωρούΥ[αιόι\ες οι ηαροπόνω χρr'\Ot:ιι; ιων παρayρά·

φων 4 ItOI 5 που πoρcM.lOtόζOUν κoλλιιexνικό " μouσΙKό

πρόγραμμα. καθώς και οι χρήσεις. μΓΙουότ, δισκoθr'IKt:ι;,

κaμnaρt, μπορ. Kooμικtις τoβtρνeς.

νιι. Eπo'('tdΨαηκό εργοατιΊρια xoμηλflς όχλησης.

Emtρtnetoι η ΕγκοτόστΟΟ!Ί tcκ.ιι;. μόvoν~ εlναι.

Kaλuμμt\'ες όλeς οι εγκαtOOfόοι:ις ιouς Kαιδeν δη~ouρ.

γoUν OΠ1)8(lδι'ιΠOιι: ό)ιληοη 010 nφιllόλλoν.

Eιδtκότeρσ:
αl EΓlltρtnovroι οι xρtιαeιι;. nou npoβλtnoνtOlγια την

ΓΙεριοχ"οπό το Π. Δlγμa84/19β4ΙΑ' 33) νια δροατηρ!ό

τ/τeι; μtxρι 1:1 ΗΡ και. 50 KW. tξαtιlO'!μtwντων:

8ιoμrιxoνιώνειδών δlQfρoφt\ς

Βοφής επιγραφών

Φανonoιι:lωνΚΟΙ βaφf\ι: OUfOlCM'\tωY

ΣφΩ'tής ζώων Κ.λπ.

EneξEργaoloς ItOt διατήρηοης KρtQtoς; tκ1ός πouλeρι-

.'"
Διofl'\ρηo" πουλερικών

Eπισrκ: anαγoPtuovrot ια μηXανouργι:ΙO (πλην eκelνιων

που οι εργaoleς fOUI; OXttlζOVfOt με dδη λo1Ί<fIι: τtxνrl(

κοι l\Αηρούν τους noραπάνω όρoιJς ισχύΟς ~(M)λoγιl(αι;,

εξOnλIOμo\ι). καθώι; και το εργαοτήρια 1'\ lllOτqνleς em;·
ξι:ργaσ;ας εύφλεκιων uλaκώV, νφι.O'fόι,ιι:ντ:ς XPι'ιoeις 1'\
δρQQ1ηριότητε( noυ onαγoDtiιoνfaι σύμφωνο με τα aνω-

τQ:lω, OΠOμαKρUνOV10Ι oe Χ'ΙΟνικόδιόοπιιο36μηνώνonό
τη δημοσlwoη fOU παρόντος.

1,. Aπaγoρeίιovrαl επtσf)ς ιο eργootήρια επιοκι:υι'!ι; enI~

oώtρων (lIouλι«ινtζαftp). enιοκεuι'!ς αutOκtνι'ιτων και μα

τoσυκλeτών.

Οι παραΟΟνω μη eππρι:πόμew:ς xρl'lσoς και δρootηριό

τ/τeς OrtOlJQKρUvoνtOΙ oe χρονικό διάατ/μο 3β μηνώιlι,

οπό τη δημοοιeuoη tou παρόvroι; δ/τΟ(.

γ. Vφιcnόμeνeςxρι'ιoeιι; ι'ι δρασιηριότητεςnou δeνεπι

tρtnovroIαl'tό 10 Π.Δ. 84/84. onαμακρUνovtaIόμeoα με

τ/ δημααίευΟ'1 totJ παρόν'foι;.

νιl!. Kτiρtα Ofόθμa.ιarιι;,

α. λnαγoρeuεtQ, η δημιouργlα ytων υnαlθρlω\r (ονοι·

Iftώyl χώρων αιόθμe:uoης

11. Η oνt:γεραη ιιnόyeιων ή υΓItργaων cnoθμών αυτOlαo

νι'Ιιων (δημόσιοι; xρfιOης) επιtPιt:ntται:

Σε ΠEρlΓItωαη αlt(nλaoης ολόκληρου oι~OΙ:Ι fe·
ιρoγώνou 1'\ ιμι'ιμι:noι; του μe διιιVOΙό'rηια ΚOfOOlCeUΉΙ;

unόνeιou xώρow ατάθμι:uorιι; VIO lδιωτΙΙΣΊC; xρfιaeωI; 0U10
κlνηto (LX.) δlκυκλο και.ol(l'ιμotατρoφαδoαlας,μetάαπό

οχετιιαΊ tνιc:PlO'1 του Vnau~ίou I'ΊEρlβόλλoνtoι;. Χωρο.

ιoξlας κοι ΔημoαlωνΈργων.
Σι: ΠΕρίητωση nαu δeν EMγe10Ι ιο όμeoo ι'ι εuρ(ιιερo

ιοιορικόrteρι!SόλλανκηρuγμtνωνμVJ1μtlων1«1 δeν ηαρα·

κW.ιίεTα. η ιwΚλoφoρtoκtι ρύθμιοη της rτΡIOXl'Κ, ΑΝCΞαρ·

τήιωt; μeγt6ouς. μeτάαπόαύμφωνη γνώμη toU 1μl,\μαfΟΙ;

ΓΊt:ιραδαoιαΚώνOικtOμώ'o/ιou νrιouργεlouΠeoιBάλλovroς.

Χωροιοξlαςκαι Δrιιoσlων Έργων. ιου ΟρΥονιαμούλθι'ι

ναι; και της αρμόδιοι;'t"O τον tλeγxo τ/ς περιaxι'lι; Yπηρc

σloς.

Σe xώDouι; nαu txouν κσθορι<ιθι: ι με υηouργικι'l από"

φαση ΣUμφωva με nςδιOfάξaςταuόρθραu6 ncφ, 7κοl8

tou Ν. 960/1979 (Α' 194) όπως lOX"a.
γ. EΓIι8όλλtΙOI η tξooφάλιoη των χώρων cnάθμeuoηc;

πou αnOΙfOOνtOΙ για κόθεχρι'ιοη 011: UφΙCΠΌΜeνα Κ1'~lα nou
μctαoκι:uόζoνιOΙ νιαvo Ofeγόoouν ενιοΙΟ enιxelpηoη. φα.

pco ι'ι οργονισμό.t:ξoιρouμt'lωντωνδιαtηρητbινιαφlων.

ιχ. nρotf!ριo Beνζlνης.

λnoνcιιxύEΙQlη eγκcrrό<ΠOQI't ιouς εΠΙ τ/ς οδοίι Πeι·

ροιώι; ItOI eιδικόfEρa 0f0 οικοδομικόιετΡΙ)γωινο1.4,5.6.
7.20,22,23.24.99,100. 102{nι:ρloXή(65)ΚΟΙ.Otοαικό·
πt:δo που ΙΧouν nρόσωnα oe πεζόδρομους.

Χ. Eγκoτασtόαeιςμtoων μαζικώοι μeταφoρώoι.

EΓltfρtn0V10I μόνο οι eνι<010αtόσeιι;ιων πΡOΙΙλtnoμt·

vων σ1Οθμών tou ΜΕΤΡΟ, t::λoφρtςΚQτoσκι:utιςocδoτ/·

tMων εtolτ/ρΊΩVκαιotόσr:ωYγιο τ/Veξ\lπηρtTησητou και....
χι. Eλι:UΘEΡαι χώροι - ασttKό Γlρι)OΙVO,

Σιouς παρaΓIΆVΩ XΏρouς tπιτρtnovrαι οι ακόλouθες

χρήσεις:

ntplnteρo. κινηΤό oνθonωλt:lα. Otαόδeι; Ιστtνaoιρα)

1TO'fI(άκu:ι. θόλQμOt τ/λ.eφωνιKoI. γραμμαιoκι!lώtΙCΙ ΕΛΤΑ.

ενημeρωηll:tς πtνaκl&ς. tρyα 'ft:xνης 1«1 oι.ινtι:ΨMα.

Υπόγοοι χώροι στάθμeuσης ι«naακeυάζOνfoι μe ιην em
φ(ιλοξη tων πρoOMoθtoeων τ/ς CMoItCpω πcιραγρόφou

811, Η ICQ100ΚΙ:uι'! ΚQt η eγΚOfόσιoαη ΟΠC8OUδι'ιnotε ΕΠΙ

ιρεπόμενου σε KOΙνόxPrιotO χώΡΟ cpγou enttρl;netal

μόνο (ιατι:ρα οπό tγκριoη fl'}( oλOtfληρωμtνηι; tQVtΚI'Iι;

μελtτηι;10Ι! οπό τ/VαρμόδιαγlO ιον tλtyxσιης ~XI'Κ

νΓIηρeolO. ._.
1. Γ10κόk XPt'Iarι txouv eφαρμOV\Ίεκtόςοπότις διατό

(εις ουτού τou Π. Διτος. οι ειδlΚtς γι' cwτtς διατόξaς.

2. Vφιmόμeνες ΚOfό τηνημtρo δημooIEuoης ΊΟ'.Ι nαιρό

vroς δJιoι; χρι'ιοειι; ICOI μη ernfρel'lόμeνr:ς από ης δlOτό

ξεις αυτoU. enItρtnαvroι κατό π*κκλlOl1 εφόO(W Αει

touργo(ιv I'όoeι νόμιμης όδι:ιοι;. oe κοιόλληλογι' oυτtς

χώρΟ. όnωι; noo&λtrτιoιαπό ης QXt:fIKtς noλeoδoμιlφ;

IcQΙ ειδιιctς &otόξeις με την πρoίlnόθtoηότι δr:ν anott·
λούν MράγoV10εΓIικιΝΔUΝΌ1ηtoς; t'I nrινι'l όιχλΓΙ«κ γιο ιό
περιβάλλον, την ιwκλαφopla ιc'Q tδtarιερo την ICQfOKia.
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3. EπιτρtneΊ'oι η εφάηαξ IJtτol!ilSaoη χΡήοι:ων nou ι.ιφl

σταVΤαl KOΙMItOUpγoUvμΕ νόμι~ όδeιa, 0Uμφωνaμε την

πραηνoU~παρόΥροφο, ot πρόσωποo'lkιθuaύσuvνε·
νεlαι; fI τον (την) αuζuγo, CIt περιntώotις πριιyμcrtικflς

αδuναμ~σuνtχlotωςtrις xρ1\QεωςΟ'1α πρόοωποτou δι

ICQIoUXOU (λόγω νfω:ιOτoς, ouvtOξιaδottιotως, θaYόtou

κ.λπ,l.

4. Γιο ης xρfIσεςτων αnalων nρα8λtnttcι...αnό τις δια

τόξttς tou παρόνΊοςδ!τας, η απaμόιφuνσηtνtός3β μη.

νώνδενεφoρι»ζνtoιοι πρaηγOΙ:Ι~tςπαράΥρραφοι2 και

3. Για αuτtις ηςXPl'lotlςαnαyoρeύt1ΟΙ κα η εntκταση των

ενΚOταotόoι!;ων τοuς.

5, Στις περιmώαtις KαtαoΤΡOτ/yησης tι nαρσI!laαης

των επιτρeπo~νωνxρήotων, επιfl,όλλetαιη σφρόγιοη ΤOU

(8(lνf\tOu Ql}μφωνa με την 44242/2381/1968 YnauPVIκι'l

Απόφαοη (S' 380).
8. α) Η εVΚOιόDτoση oπoιooδt'ιnoτε νtoς XΡl'ιOης (λα

τouργloς), πλην trις Kατa.ι:lας, γlνι:ται μετΟ από tvκριoη

τ/ς αρμόδιας γιο τον tλtνxo της περιοχής, νnηρeoloι;. ΟΙ

εyKρioεις γιο ης ιι&κtς xρήotις δiδaνtol μόνΟ για χώρους

που xαρaκ1ηρtζovtOI οον χώροlκύριαι; χρήσης, ""μφωνα

ΙΚ τον Ν. 1577/1Qβ5 ·ΓΟΚ •.
ι!) Η ορμόδια VΚ1 τον tλtνxO τ/ς πεPlOXι\(; Ynη~1a

ικτό οπό tpεuνa των λtιτouρνιών tOU cιμt.oou πε~

νιος δι:ινατοι να oρνηθtι τ/ν tγιtριση των ζητoυμtν(ιw Μι

τO!JOVtών ΚΟΙ κοτ' ι:πtκταση τη XOPl'lV\1Cll1 τ/ς ζητoUlJtνrιι:

"'οας.
7. EIδ.ι:όtερo δεν CΠl1'ρtnr:taI η λtιτouργla oηoιaoδι'ι

noτε χρήσης, που ανr:ξόρτ/ια αΠό το εlδoς της, το IJtvr:~

θόι; τ/ς, τον αριE!Lιό τ"" KaθιoιΚιtων τ/ς ή την oνoμaαΙCΙ

τ/ς. αnoτtλtI ΠΤΊΥΙ'Ι ΌXΛηorις για το πφj!όλλoν της. γlO

onoιoδtιπoτε λάtO ΚOIι&αίtεΡO κotό τις ώρες KOινf\ς ΓIOU

χιaς. Η QΠOVόOtUQ'l επ~ aπό τ/ν aρμόδια γιο τον

tλενxo της πεPlOXής YnηρeotQ, οε nεΡIπτωση Onoιaoδι'ι

ΜΙΙ: άιλησης της κaΤ(llKlcις, ανεξ(ιρτητα αναuτtι. προιι:α

λtltαl αηό τις εyKotoσtόoeu; των χώρων fI το πρoσωmκό tι

τ/ν πu.στεlσ, Qίιμφωνα με τα αριζόμr;να otιc;: παραγρό

φouς 5, 8 και 10 ΊOU όPθρau aUtOO.
8. Δι:ν επlτρtnr;τσι η ιtγt«ιΤόO'rααη νtων xaρτoΙΙCΙΙΚΤI

κών λr:oxών και νtων ΟΙκων ονοχι'\ι;.

9. Δr:ν EnιτρtnEταlη XΡl'ιOη κοι η κα'!Cληψη(~τραπt

ζια, ΤMr;ς, κσρbcλeς.πραθι'\κr;ςKαtOO'τ/~ων,πόγκouς

πλσνoδlων πωλητών) των πεζοδρόμων ι<οl των δρόμωΥ,

για Ίηνr;ξurτηρt"ιησηICaaunalθριar:ntιnaoητωνι<oτQOτ/·

μάtων ιης TIEPIOXtις.

Κατ' tξσlρεoη ETIΙΤρtττr;τoιμόνο η ΊOπoθttlp1 τρonE

ζoι<αθιoμόtων, ttytώY, πόΥκων rtλανoδIων nωλI'ιτών, oc
ΠEΡΙOΡιoμtναnιι'lμaΊO πλαΤΕιών, nλατωμότων,nεζoδρo·

μlων κα neζoδρόμων,με όδr;ισ oxετικfιnou elw:I ο Δήμος

λθηναιων και uottρo aπό τ/ οuμφωνη~ της ορμι>

διας για τον tλr:νxo τ/ς Πf:PIOX!Ίς YnηρεQ6ας, ΠΟ4.Ι καθορί

ζει τη θtoη fOUς κοι την t mφΌΝCιo nou Kατσλσ~_.
Η όδr:ισ xoρηγeIτOl unό Ίtς tξtις πρoQπoθtottς:

ο) Η ιδιαlΤΕρη χρήση l"(1ρQ:ιπoι όλως κοτ' εξαlρι:oη και

εlνaι ouμl!Ottι προς tl1 xρtιση fOU Koινoxρl'ιOΊOU x~·

I!I Δr:ν qιπoδtζr;τOl ~l1Oτε η κοινή ~.

ν) Δι.νouνeπόγttαl μανψouς iι μη μoνΨoUςr:vκσιoσtό·

otIt; r:nl tou εδόφouς κοι

δ) l1cριoρlζεταιστο eλΦolOτO rιoooσΤόοε σxtoη με τη

ouνoλιιm tκtaσrι tou κoινoxρf)otouxώρQu.

100. Η σιΨόδισ για τον tλtνxo της ηεριοχι'\ι; Yπηρeolo

οι: περιnτωση ΠQU u"OΠtotI τ/ν αντίληψή της, όXλrιorι

nρσκaλoiιμeνημΕ onoιoδι')πoτετρόποαπό τις Uφιιnόμt

νr:ςxpΙΊCXΙς.ζητOQ ΚQτό περlπτωαηiι κοτό ΠΕρι(ΙΧή,οτοι

χιΙα nρσκr;...tIιOu vιo ελtYXΘCΙ η νowιότ/τα της λr:rτouρ..

Υισς της r:mxelρι'joης, το μtyεθας και το εlδας τ/ς όΧλη·

σης και ι:ΤΙ!ΟόλλΕΙ ΌΡΣUς γlO τη ωτlωoη της MItoupvloς

KOI την όραη της όΧλησης.

I!I ΕφόοοΥ η όΧληση αuιή oφσρtι; rιxηΤΙKiι tι TttPlOαλλO

VΤIκr'j ρίιTtανση διoιόoot'foι όμεοη ouμμόρφωoη ηροι; τις

δiatό(r;Iςtou πσρόνtας. Στην περΙπτωση που anαιtdtαι η

λήψη πρooθttων μtτρων διακόπτεται η λr:ιtoupvb τ/ς

enιxtφtιoεως κοl ορ!ζε.ται πρoθεoμkι VtO τη ouwόρφωοη,

μετό απότη διι:ιnloτωση της onokJς r:mtρtnr:fOI η r:rιova-.

λtπouρyta. rr: πtρlπτωση uΠOtρontις η ααμόδισ γιο τον

~o τ/ς nepιoxι'Ίς Yπηρeolσ διακόnΤEI αutoως 1«1Ι ορι

οτικώς tfI λr;ιτoι.ιργlι:ι τ/ς οχλοι)αοι; επlXειρήo~.

11. Για τα διατηρηιwΚΊ!ρισ πou I!ρbcoν'(αι OΙOOlι<oδo

lΜκό ttlράyωνo επί της Οδού ntIρoιώς (tιΊOI ο,Τ. 1, 4. 5,
8,7,20,22.23,24,98,100. 102) επιτρtrl«oικαoIXP!'t
Otlς:

ΧώροΙ ouνόEIΡOΙOΤΙΙ; κοινού

KΤiρισ πολιτlOtlJ(!Ν λr:ιΤOUρVΙC;W

Aνoψuxtις

''''-Κτίρια γρcιφr;1α καινωνικι'\ς πρόνoιcις ανtξόPΠ1τααν α

)(Pήor:ιςouttςtnnρtnovιoιtι όΧι στις nι:ριoxtςόnou ι!ρ,,"

OKOνtOI τα OUyKtKPIμtvιo κτ!ρια.

'Αρθρο •

1. Στην nr:PtQXtι τou "'upρι') • KMΡOU (Oμ6voισι;) τρο..

"OI'Ioιr:ΠOI ο ouντr:λr:oτfις δόμησης των oικoπtδων, ο

αριθμός ορόφων και το μtγιoτo E"Τρenό!Jr:νo Ιίψας τ""

ΚΊ'IΡIων κοι κoθoρ!ζoνtαι ταμr;1ς uψώy ΙCQΙ ouνtdt.:otώY

δόLιΊoης, όπωι; τα όρια ΑUTών φαlνovtαl 01'0 &(ιγρaμμα

tou όρθρou 2 tou πσρ6ντας δ!τος ως tξι')ς:

ΤΟΜΕλΣΑ: Σuνtdt.:oιtιςδόμησης 4,0, μtyιotαςαριθ
μός ορόφων tξl (8) και μtγmo ίΙψας οικοδομών tlιι:oaι

euo (22,00) lIttρcι.

ΤΟΜΕλΣ 8: Σuνιελr:anΊςδόμησης 3,3 μtγιιnoςαριθ·

μός ορόφων tξι (81, nMr: otl1Y πρόσΟψη κol tνaι; οι!:

Ι!:οοχή 1((1 μtγmoUψoι;oικoδoμώνε'<οοιδι)ο(22,00) μt
τρο. Η ι:ooxtι ylνεται ot αναλoγlα πλόι"ouς nρoι; (ιψας 1
προς 1,50.
ΤΟΜΕλΣ Γ: IUνtl!:λtoτ/c;δόμησης 2,9 ~ταςαριθ

μός ορόφωνπΜΕ (5), ιtooι:PI( ΣιΗv πρόσοψη και tνoς

οε r:ooxtI και ~τo "ψοι; oucoδσΜΏv δtκa Oκtιίl μt1ρο

ICOI rιr:νtIνtα r:κoτ. tou μtlρou (18.50). Η r:ooxiι νtνEιαι οι:

ανoλσνlσ ηλόΤOUς ηροι; ίιψος 1 προς 1.50.
TOMEλlΔ': Σuνιr:λr:ott)ςΔΌUrtσr1ς 2,4 μtγιoτoς σριθ

μόςορ6φων τtooι:ρις (4) τρaς αιην πρόσοψη ΚΟΙ tνoς οε

r:ooxι'!, ιιol μtγιστo "ψαςoικo~δtιωηMI!:μrtIρo και

πενι'rιtα r:ι<στ. τou μt1ρoιι 05,50). Η ι:1ΧΙΧ1'Ι γlνeΊαι οε

ανaλoγIa nλάιouς nρoι; uψος 1 προς 1,50.
TOMEλlΕ: ΣuνιwoτtlςδόlJηoηι; 2.0, μtγι010ςapιs..

μός ορόφωντρesς (3) και μtγιoτo "ψoςOlι<~ tνδeKO

μtτρσ (11.00),
ΤΟΜΕλΣΣΤ: Σuνιtλtotiιςδόμηorις1,θ. μtγιO'1oςαριθ

μός ορόφων τρelς (3) και ~αιoίιψας οιι<οδσμώνtνδr:κτ:ι

μι;τρο (11.00) ~
2. λπαγoρeuttOI η ανtγερoη κιlρ6ων ι:πΙ unοοτηλωμ<Ι

των (Ρίlοlίι).

3. Emj!όλλεn:ι ι:νtός ενός (1 ) t10uς από τ/ &'!μοο!euοη
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τοιι πcιρ~oι; διoτόνμaτoς, η )UΤεUΣΗ τωιοι unoρxόvτωιoι

οι.:QλUmων χώρων ιι:οτό το Π0ΟΟΟ16 που oρ'(ouν οι ισχύ

ouoeς διοτάξειι;. τou όρθρou 23 ΤOU ιι:τιριοδομlιι:oUICoYCM
ομού (Δ' δ9l1989Ί, ιι:οθώς I(Q! ο ιι:aλλωπιαμός ι«ιι η &ο

μόρφω(1ητωιοι Υ\ιμ.μΕΟΟΤοlχων,tόooo.ιτώνπου ίxouν

πρΟοωnooe ιι:oινόXρηcnouς χώρους, όσο ICQI eqlνων ΠCΙU

προιι:ύmοuν μιtτaξύ ιι:ηριιyμtνων μνημιtJων ι'ι ω.λων ιι:τι.

σμόΤων.

οι oxετιιι:tς μe.\tτeις eγκρl'ioντoι on6 την Επιτρο"",Πο

ΛCoδoμμtoUιι:οι λρχιτeιι:τovll<OύEAtvxou. \ιoTtρQ οπόγνω
~ηoη της αρμόδιαι; νιο τον tλενxo της πeριoκι'ις Υπη

ρeokις. Σε neplmωe:ι" μη oυμμoρφώQeως των ιδIoιn'rrτlί:ιlι

μιt τις διοτόιξι:ις του πρoηyoιjμeνou eδoφlou το π~

γραμμα φύτευσης των υπQDXόντων oICo.WnτωY χι::ιρων,

ιι:οθωι; ι.:οι ΤΟ πρΟΥραμμα ιι:oλλωΓ1lO~ ιι:οι διαμόρφωσης

των μeooτolxων, γtνcΤOl on6 10 Μμο ι'ι όλλο φoρto

(ΝΠΔΔ tι ΝΠΙΔ) με την Ιδια διoδιΚookιιι:φ η δαΠόνrι ιι:aτoo

λoy~τa oe~των ιδιοκτητών των cιιaνι'ιτων.

4. λπαyoρt:ύeτoι στην πoρonόνω πeριoxι'l η τonoθt

τ/011 οτο δciΨoτα δoρuφoρLIC<OWιι:εροιών (ιι:ότonτρο).

EπιJΌΛΛCτoιη χρήαη ΙΙ:εν1Ρικι'Ιι;ιι:eρoloι;; τ,y.eόρooηςιι:cιι

εντός eνός t1I tτoυς αΠό της λeιτouρylαι; της ιι:eντριιι:ής

ιι:cραlας enιδόMeτoι η αnoζημ6ωO'η των υφιcnαμtνων με

μoνωμtνων ιι:εραιών.

δ. EnΦόλ/tται η υnoνeιωoη των εναερίων ιι:αλωδΙων

ΔΕΗ ΙΙ:ΟΙ ΟΤΕ.

δ) Γιο ιι:όθε παPό8αorι των noρonόνω διατόξeων εφαρ.

μΟζονταl οι ιοχύouοες πεΡΙ αυθoιρt'ιων πώotoδoμιιιtς

διατόξεις. ..."'"
Από της ισχύος του παρOvτoς δ!τος ΙΙ:ΟΤορΥούνΤαι ΟΙ ου-

YTeλeoτtc; δόμ'ισης. που ιι:oθoρloτηιι:oν με το οπό

23.8.1978 n. ΔJν/Q (ΦEJ( 312/ΔJ78Ινια τ/ν rτePlOXl'ιτου

.ΨΦρι'l - κtν1ΡOΨ (ΟμόνOlαι;I.._.
ο) Oιιι:oδoμιιι:tς όδtιeιι; πou txoυv eιι:δoθe:I μtxρι nς

'0.4.1995. rιιtoα δημοσk:uσης της 57297/2211/
31.3.1995 oπOφoclης της YφuπouρyoU ne~oι;

XωcιoτaξD;ια:aΔημQCIJωνΈΡΥων (4' 222/10.4.19951 IΙ»ן

ιoxuOU\/, ειι:τeλoύντσ onωι; ocδόEIηICOY.

ΙΙ) 'λδειeς για τις ono6eς txeι unoDλrιθtlμtxρι την Πόνω

ημερομηνlo πλιΊρης φόιι:ελλος' νια την tICδocι'ι τους CI1ην

αρμόδιο Πoλeoδoι.uιι:tιYnηρeol<ι, ι:ΙCΔlδoνtoιouμφωνoμε

τις πρoiσx(ιouιxς διaτόξι:ις. EξOΙΡOL41tνων των xtιtΊoεων

γης. νια τις onolec; e:φaρμόζVΤα/ οι οχι:nlCtς διοτόξεις του

πoρOvroς δ!τος.

·_7
Η IOXUς του rt(Iρ6ν,οςδlOτόγμοτοι;QQX\ζ,eιonότηδημο

olι:uotι του 0"ΤηΥ Eφημeρiδoτ/ι; Kυιιtρνtισεως.

Στον Yφvnouρyό~oς.Xωρoτaξbς 1«1; Δη

μoσkιwΈργων O'#oβtτouμετη δημοοΙευοητου noρόντoς

διατΌVΜOΤoς.

λθι'ινα. 18 Μαρτlou 1998

Ο I"W"OUfIOt ΤΗΣ 4ΗΜΟΙΙ:Ρ"1'ΙΑ.ι:

KONΣTλN1'lNOΣ ΣTE....NOnOYλOΣ
ο •••rιcι.,ro:ι

,.1,I8AN1ONTOt O'QTA!ιιt ΙΙΑΙ--81ΕΟΑΩΡΟ1 KOΛlOnA.NOΣ
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Πίνακας 3 l' Κατάλογος διατηρητέων κτιρίων στην περιοχή Ψυρρή το 1990

ΠηΥη: Σταματογιαwοποuλος Κ.α., 1991.37-43 (ιδια επεξερΥασια)

. .
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΙ

ΝΑ ΔΙΕΥ@ΥΝΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Φ.Ε.Κ.

ΥΠΠΟΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικάΙ . ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51

1112Δ121.12.72

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 51 ΚΑΙ ΥΠΠΟΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικά2.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ 233Β/31.3.89

ΤΟΜΠΑΖΗ 2 ΚΑΙ ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικά3.

ΚΡΙΕΖΗ 234Δ/25.5.82

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
4. ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 4 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

595Δ18.7.86

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικά5. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 89

595Δ18.7.86

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικά6. ΑΓιΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 16

262Δ119.3.87

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
EκλειcrΙKιστΙKά xαραιcrηριστΙKά7. ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ 38

397Δ114.5.87

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
EκλειcrικιστΙKά χαρακτηριστικά8. ΤΟΜΠΑΖΗ5

466Δ125.5.87

ΑΓιΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 22 ΥΠΕΧΩΔΕΙ
EκλειcrΙKιστΙKά χαρακτηριστικά9.

ΚΑΙ ΔΙΠΥΛΟΥ 63Δ16.2.89

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Μοντέρνα χαρακτηριστικά10. ΔΙΠΥΛΟΥ 12

63Δ16.2.89

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικάΙ Ι . ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 13

84Δ114.2.89

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικά12. ΑΓιΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 7

376Δ123.5.89

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
13. ΑΓιΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 12

406Δ116.6.89
Μοντέρνα χαραιcrηριστncά

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικά χαρακτηριστικά14. ΛEΠENlΩΤOY 34

406Δ116.6.89

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
Νεοκλασικάχαρακτηριστικά15. ΙΌΜΠΑΖΗ6

674Δ130.10.89

ΥΠΕΧΩΔΕΙ
EκλεKτικισrιKά χαρακτηριστικά16. ΚΡΑΝΑΟΥ9

700ΔlI6.11.89

. . .



Καλογήρου Aνασrάσloς Παράρτημα ll: nj·vv.e,

Πίνακας 4. Ι: Κατάλογος διατηρητέων 1Ctφίων ΙCΗρυyμένων ομαδικά από το ΥΠΕΧΩΔΕ

το 1993

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ψ.Ε.Κ. ΜΟΡΨΟΛΟΓΙΑ

Ι. ΛΟΥΚΑ ΝΙΚΑ5 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

2. ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ9 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΣΑΡΡΗ 15 ΚΑΙ ΑΓ1ΩΝ
3. 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 45

4. ΣΑΡΡΗ 21 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

5. ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ3 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

6. ΣΑΡΡΗ 32 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

7. ΣΑΡΡΗ 34 ΚΑΙ ΚΡΙΕΖΗ 2 545Δ!17.5.93 EΙCΛΕKτικισΤΙKά χαρακτηριστικά

8. ΣΑΡΡΗ 33 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

9 ΣΑΡΡΗ 42 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

10. ΩΠΥΓΟΥ 19 545Δ!17.5.93 Εκλεκτικιστικά στοιχεία

ΣΑΡΡΗ 37 ΚΑΙ
11. 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΩΠΥΓΟΥ21

ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 17 ΚΑΙ
12. 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΩΠΥΓΟΥ 13

13. ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ 30 545Δ!17.5.93 EΙCΛΕKΤΙKιστΙKά στοιχεία

14. ΛΕΠΕΝIΩΤΟΥ 32 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΛΕΠΕΝIΩΤΟΥ 29 ΚΑΙ
15. 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ 11

16. ΗΒΗΣΙ3 545Δ!17.5.93 Εκλεκτικιστικά χαρακτηριστικά

ΛΕΠΕΝIΩΤΟΥ Ι ΚΑΙ

17. ΝΑΥΑΡΧΟΥ 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ2

18. ΤΑΚΗ 15 545Δ!17.5.93 Εκλεκτικιστικά χαρακτηριστικά

19. ΤΑΚΗ 13 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

20. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 32-34 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΑΘΗΝΑΣ 49 ΚΑΙ
21. 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 29

ΚΑΛΑΜΙΔΟΣ 11 ΚΑΙ
22. 545Δ!17.5.93 Εκλεκτικιστικά στοιχεία

ΑΓ10Υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 11

ΚΑΛΑΜΙΔΟΣ 12 ΚΑΙ

23. 545Δ!17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά
ΑΓ10Υ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 9



Καλογήρου Αναστάσιος Παράρτημα /l.' Πι'V1l1ες

24. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15-17 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

25. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17 545Δ/17.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

26. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 24Β 545Δ117.5.93 EκλεΚ:ΤΙΙCΙσΤΙKά στοιχεία

27. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 26 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

28. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 3 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΗΣ 4 ΚΑΙ
29. 545ΔJI7.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 5

30. ΑΘΗΝΑΣ23 545Δ117.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

ΑΘΗΝΑΣ 13-15 ΚΑΙ
31. 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΘΕΜΙΔΟΣ 10

ΑΘΗΝΑΣ 9 ΚΑΙ
32. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΘΕΜΙΔΟΣ 8

ΑΘΗΝΑΣ 1 ΚΑΙ
33. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΕΡΜΟΥ80

34. ΕΡΜΟΥ84 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΕΡΜΟΥ 90 ΚΑΙ
35. 545Δ/17.5.93 Εκλεκτι1Ctστικά στοιχεία

ΠΙΤΤΑΚΗ

ΠΙΤΤΑΚΗ 2 ΚΑΙ
36. 545ΔJI7.5.93 Εκλεκτικιστικά στοιχεία

ΚΕΒΗΤΟΣ

ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 3 ΚΑΙ
37. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΚΕΒΗΤΟΣ

38. ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ 18 545ΔJI7.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

ΔΙΠΥΛΟΥ 17 ΚΑΙ
39. 545Δ/17.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ 37

40. ΔΙΠΥΛΟΥ 4 545Δ/17.5.93 EκλεKΤΙΙCΙστΙKά χαρακτηριστικά

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
41. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΣΑΜΟΥΗΛ 11

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
42. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΣΑΜΟΥΗΛ 12

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
43. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΣΑΜΟΥΗΛ 14

44. ΤΟΜΠΆΖΗ 3 545Δ117.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

45. ΚΡΙΕΖΗ 5 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

46. ΣΑΡΡΗ 18 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά



Καλογήρου Αναστάσιος Πο.ράρτημα 11' ΠI"ν'J.Jι.ες

ΑΘΗΝΑΣ 39 ΚΑΙ
47. 545Δ117.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

ΚΑΛΑΜΙΔΟΣ

ΑΘΗΝΑΣ 37 ΚΑΙ

48. 545Δ/I7.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά
ΚΑΛΑΜΙΔΟΣ

49. ΑΓιΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

50. ΑΙΣΧΥΛΟΥ 5 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

51. ΠΑΛΛΑΔΟΣ 19 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΕΡΜΟΥ 88 ΚΑΙ
52. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΑΓιΑΣ ΘΕΚΛΑΣ Ι

ΕΡΜΟΥ 92 ΚΑΙ
53. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΠΙΠΑΚΗ

54. ΕΡΜΟΥ 94-96 545Δ/I7.5.93 EΙCΛΕΚΤΙΙCΙστΙKά στοιχεία

ΕΡΜΟΥ 98 ΚΑΙ
55. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

56. ΕΡΜΟΥ 100 545Δ/I7.5.93 EΙCΛΕKΤΙKισΤΙKά στοιχεία

57. ΕΡΜΟΥ 102 545Δ/I7.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

ΕΡΜΟΥ Ι 08 ΚΑΙ
58. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΑΡΙΩΝΟΣ

ΕΡΜΟΥ 114 ΚΑΙ

59. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΡΜΟΥ Ι 16 ΚΑΙ
60. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΛΕΩΚΟΡΙΟΥ

61. ΕΡΜΟΥ 118 545Δ/I7.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

62. ΔΙΠΥΛΟΥ21 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

63. ΔΙΠΥΛΟΥ 23 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

64. ΔΙΠΥΛΟΥ2 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΔΙΠΥΛΟΥ Ι ΚΑΙ
65. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΚΡΙΕΖΗ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
66. 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

ΣΑΜΟΥΗΛ 13

67. ΤΟΜΠΑΖΗ4 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

68. ΤΟΜΠΑΖΗ 7 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

69. ΣΑΡΡΗ 13 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

70. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 12 545Δ/I7.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά



Καλογήρου Α ναστάσιος Παράρτημα ll: "iVWie;

Πηγη: KαΡKα-Ayyελiδη Κ.α., 2002α (ιδια επεξφΥα",α)

71. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥ ΛΟΥ 3 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

72. ΑΓιΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 29 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

73. ΑΓιΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 8 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

74. ΤΑΚΗ6 545Δ117.5.93 EΙCΛΕΙCΤΙKισΤΙKά στοιχεία

75. ΤΑΚΗ4 545Δ117.5.93 Eκλειcτιιcιστιιcά στοιχεία

76. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥ ΛΟΥ 4 545Δ117.5.93 EΙCΛΕΙCΤΙKιστΙKά στοιχεία

77. ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ 5 545Δ117.5.93 EΙCΛΕΙCΤΙKΙOΤΙKά στοιχεία

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 86 ΚΑΙ

78. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία
ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 13

79. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 85 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

80. ΣΑΧΤΟΥΡΗ9 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

81. ΣΑΧΤΟΥΡΗ 7 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

82. ΣΑΧΤΟΥΡΗ5 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 12
83. 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΚΑΙ ΚΡΑΝΑΟΥ 5

84. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 14 545Δ117.5.93 EΙCΛΕΙCΤΙKιστΙΙCά στοιχεία

85. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 15 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

86. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 20 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά στοιχεία

87. ΚΟΡΡΙΝΗΣ 10 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

88. ΚΟΡΡΙΝΗΣ 8 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

ΚΟΡΡΙΝΗΣ 6 ΚΑΙ
89. 545Δ117.5.93 Μοντέρνα χαρακτηριστικά

ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 23

90. ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ 25 545Δ117.5.93 Νεοκλασικά χαρακτηριστικά

91. ΠΕΙΡΑΙΩΣ47 545Δ/17.5.93 Νεοκλασικά Xαρακτηριστucά

. . . . .



Καλογήρου Αναστάσιος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙ: ΕΙΚΟΝΕΣ

Παρόρτημα 111: Εικόνες



Καλογήρου Αναστάσιος

Εικόνα 1.1: Η περωχή όμποκ μετά την ανάπλαση πις.

Πηγή: http:Ί/www.mu eumcafelombok.nI

Πηγή: Στεφάνου Κ.ά. 1995: 228

Παράρτημα ill: Εικόνες



Καλογήρου Aνaoτάo"ιoς Παράρτημα ill: Εικόνες

Εικόνα 1.3: Κτίρια στην περιοχή Λαδάδικα πριν και μετά την ανάπλαση της.

Εικ:όνα .1: Ο αρχαιoλoyιΙCΌς χώρος Αιφόπο η.



Kaλoyήpov Αναστάσιος

Εncόνα 22: Η πεζοδρομημένηοδός Διοwσίοu Αρεοπαγίτου

ΠαράρτημαΙΠ Etκ.όνες

Πηγή: http:// .astynet.gr

EucόYa 2.3: Η διαμορφωμένη πλατεία Ομόνοιας.

Πηγή: http://www.astyneιgr



Καλογήρου Αναστάσιος

Εικόνα 2.4: Η ανάπλαση μετώπου 1CtψίOυ στην οδό Σταδίου.

Παράρτημα ΠΙ- Εικόνες

ΠΡιΝ

Πηγή: http://.astynet.gr

ΜΠΑ

J

Εικόνα 3.1: Η εικόνα της πλατείας Ηρώων το ]990.

Πηγή : ΣταμαΤΟ'Υιαννόπουλος κ.ά... 199 Ι: 11 5



Καλογήρου Αναστάσιος Παράρτημα ιπ.. Εικόνες

Εικό α 3.3: <εοκλασικό» (<<αρχοντικό») ιcrψιo στη

οδό Ερμού ιcαι Υίας Θέκλας.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004



Καλογήρου Αναστάσιο

Εικό α 3.4: «EΙCΛΕκτιστικό» κτίριο στην οδό Αγίων

Ασωμάτων και Σαρρή.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004

Εικόνα 3.5: «Movτέρ ο» 1Ctiρω (πολυκατοικία)

στη οδό Αθηνάς.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο. 2004

Παράρτημαm· Εικόνε



Καλογήρου Αναστά.σιος

Εικόνα 3.6: Σύγχρονη (βιοτεχνική) πολυκατοικία

στην οδό Αθηνάς.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004

Εικόνα 4.1 : Ο πεζόδρομος μικτού χαρακτήρα σε τμήμα της οδού Τάκη.

Παράρτημα ΙΠ Εικόνες

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004



Καλογήρου Αναστάσιος

Εικόνα 4.2: Η διαμορφωμένη πλατεία Ηρώων.

Παράρτημα ]Π Εικόνες

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004

Εικόνα 4.3: Η διαμορφωμένη πλατεία Κουμουνδούρου.

Πηγή: http://www.astynet.gr



Καλογήρου Αναστάσιος Παράρτημα ΙΠ Εικόνες

Εικόνα 4.4: Ο πεζόδρομος μικτού χαρακτήρα σε τμήμα της οδού Διπυλου.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004

Εικόνα 4.5: Διαμορφωμένο πεζοδρόμιο σε τμήμα της οδού Αθηνάς.

---~--

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004



Kaλoyήρoυ Αναστάσιος Παράρτημα 111; Εικόνες

Εικόνα 4.6: Ο πεζόδρομος αμιγούς χαρακτήρα σε τμήμα της οδού Ερμού.

Πηγή: http://www.astyneιgr

Εικόνα 4.7: Η πεζοδρομημένη οδός Αποστόλου

Παύλου.

Πηγή: http://www.astynet.gr



Καλογήρου Αναοτάσιος

Εικόνα 5.1: Η εικόνα τη

Πηγή: Πρoσωπucό αρχείο 2004

Παράρτημα lli: Εικόνες

Εικόνα 5.2: Δρόμος με ελάχιστα προβλήματα οδοστρώματος στην περιοχή Ψυρρή

σήμερα.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο, 2004



Καλογήρου Aναστάl1ιoς Παράρτημα m· Εικόνες

Ει-κόνα 5.3: Τοποθέτηση ίΡCΑΕςιών καταστημάτων αναψυχής στον πεζόδρομο

της οδού Α-γίων Α αρ"Υύρων.

ΠηΥή: Προσωπικό αρχείο. 2004

Εικόνα 5.4: Κίνηση και στάθμευση οχημάτων στον πεζόδρομο της οδού Αγίων

Αναργύρων.

Πη'γή: Προσωmκό αρχείο, 2004



Καλογήρου Αναστάσιος Παράρτημα πΙ; Εικόνες

1

1

Εικόνα 5.5: Απόθεση απορριμμάτων στορ πεζόδρομο της οδού Αισώπου.

Πηγή: Προσωmκό αρχείο, 2004

Εικόνα 5.6: Υπαίθριος χώρος στάθμευσης στη συμβολή των οδών Διπύλου και

Σαχτούρη.

Πηγή: Προσωmκό αρχείο, 2004



Καλογήρου Αναστάσιος Παράρτημα 1ΙΕ Εικόνε

Eυcόνα 5.7: « εoκλασucό» « αϊκό» ιcriριo σε «χαλή» κατάσταση στην

οδό Αγίω Α αΡΎύρω και Τάκη.

Πηγή: ΠΡοσωmκό αρχείο, 2004



Καλογήρου Αναστάσιος

ΠAPAPT~AIV;XAPTEΣ

Παράρτημα /V: Χάρτες



Καλογήρου Aνασrάσιoς Παρά{Jrημα Ι :-------- ες

Χάρτης 1.1: Η θέση του ιστοριχού κέντρου στην πόλη τη. Γένοβας.

Πηγή: http://www.genova-2004.it (ιδία επεξεργασία)

Χάρτης 1.2: Η θέση της περιοχής Λόμποκ στην πόλη της Ουτρέχτης.

Πηγή: bttp:1 2.utrechtoo] (ιδία επεξεργασία)



Πορ"άΡτημα lV: ΧάρτεςΚσλοΥήΡουΑναστάσιος
:..-_---------------~:.......:.:.---....:...--=-

Χάρτης 1.3: Η θέση τη περωχής Πλά α στην πόλη

τη θήναζ.

μελέτης

Πηγή: Στεφάνου 1C.ά. 1995: 225



Καλογήρου Α αστάσιος

Χάρτης Ι .5: Η θέση της περιοχής Λαδάδικα στη πόλη

της ΘεσσαλονίlCJ}ς.

"F.J'~."IKf1I ΚΟ \ΙΙΟΣ

lIIf:Nι.~I"OS (,Ι·u·

Πηγή: αυρομάτης. ]996: 43 (ιδίαεπεξεργασiα)

Παράρτημα lV: Χάρτες

Χάρτης Ι .6: Η πρόταση του προτύπου σχεδίου ΎUl την περιοχή Λαδάδικα.

/
/

Πηr.ή: Μαυρομάτης, Ι 996: 164

r-.n:t"p.Jι...,c~61~I

~."... ~.:. ..



Καλογήρου Αναστάσιος

Χάρτης 2.1: Η ευρύτερη (μητροπολιτική) περιοχή της Αθήνας.

Παράρτημα ιι,,-: 'άρ1ες

Πηγή: htφ:!!w .athen Ροlίs.gr



Ι'Ο , Γ" , r""' r ο

Χάρτης 2.2: Οι προτάσεις του Ρυθμισπκού Σχεδίου Αθήνας ')'tα τη" ευρύτερη (μητροπολιτική) περιοχή της.

P'τ'ΘMtΣTικO
ΙΧΕΔΙΟ
ΑΘΗΝΑΙ

Πηγή: Αραβαντινός, 1997/1998: 24



Καλογήρου Αναοτάσιος

Χάρτης 2.3: Η θέση του ιστορικού κέντρου στην

ευρύτερη (μητροπολιτική) περιοχή της Αθήνας.

Πηγή: http://www.athenspolίs.gr (ιδία επεξεργασία)

Παράρτημα If : '!(αΡ1ες

Χάρτης 2.4: Οι παρεμβάσεις του κοινού προγράμματος του Υπουργείου

Περtβάλλoνtος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κC4 του Υπουργείου

Πολιπσμού Ίtα τ/Ρ Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας.

Πηγή: http://www.cuIture.gr



Καλογήρου Αvαοτάσιος

Χάρτης 2.5: Οι προτάσεις του σχεδίου πόλης της θήνας του 1833.

Παράρτημα l' : ες

ΠlfYή: bttp:/1 .astynet.gr

Χάρτης 2.6: Οι έξι υποπεριοχέςτου προγράμματος της Ενοποίησης

των ρxαιoλoγucών ώρων τη Αθήνας.



Ι

J

Ι

Καλογήρου Αναστάσιος

Χάρτης 2.8: Τα σημαντικότερα έργα του προγράμματος της

Ενοποίησης των Αρχαωλογικών Χώρων της Αθήνας.

Πηγή: http://www.athenspolίs.gr

Παράρτημα IV: Χάρτες



Δημόσιος Χώρος

στην περιοχή Ψυρρή

το 1990

ΠΜΤΕΙΑ

ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Χάρτης 3.1

~ ΣΤΟΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

-

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAΙOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περlπτωση της ΠερΙΟΧι'\ς Ψυρρι'\

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

--
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Ο
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Θ
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ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ

--

/

--l

-- -- ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300 ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004--
ΠΗΓΗ: ΣTAMATOΓlANNOΠOYΛOΣ κ.ά., 1991 (ΙΔιΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)



ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Χρήσεις Γης ΙσΟΥεΙων

στην περιοχή Ψυρρή

το 1990

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΨΥΧΗ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΚΕΝΑ ΚΤιΡIΑ

Χάρτης 3.2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤ10Σ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

--ΠΙΙΙΙΙΙ
~
ΠΙΙΙΙΙΙ

Ο-

ΠΗΓΗ: ΣTAMATOΓlANNOΠOYΛOΣ κ.ά., 1991 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ)

ΔIΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ λPXAΙOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περ(πτωση της ΠερlοχιΊς ΨυρριΊ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΟΡΙΟ nΕΡIΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Χρήσεις Γης Ορόφων

στην περιοχή Ψυρρή

το 1990

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΛΙΑΝΙΚΟ EMnOPIO

ΧΟΝΤΡΙΚΟ EMnOPIO

ΣΧΟΛΕΣ

ΥnΗΡΕΣIΕΣ

ΑΝΑΨΥΧΗ

ΑnΟΘΗΚΕΣ

ΤΡΑnΕΖΕΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΕΝΑ ΚΤιΡIΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Χάρτης 3.3

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟ110Σ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

--ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
~
ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ο-

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά., 1991 (IΔιΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑl1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περlπτωση της Περιοχής Ψuρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣΚΟΜΒΟΣ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ \

---
ΡΣΔ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

ΣΥΜΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
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ΠΜΤΕΙΑ

ΗΡΩΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤιΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛIΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔIΠΛΩΜΑΊ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περίπτωση της Περιoxι'lς Ψυρρι'l

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΒλΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΈΣ:

ΚΟΊ10Σ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Χάρτης 3.4

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

Κυκλοφορfα και

Στάθμευση στην περιοχή

Ψυρρή το 1990

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΠΗΓΗ: ΣΤAMAΤOΓlANNOΠOYΛOΣ κ.ά., 1991 (ΙΔιΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)



ΒΟΛΟΣ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Όροι Δόμησης

στην περιοχή Ψυρρή

το 1990

α. Για την περιοχή από την οδό

Διπύλου έως την Πειραιώς και

για τις οδούς Αθηνάς και

Ερμού:

Ε=112,5τ.μ.

Π=6,Ομ.

b. Για την υπόλοιπη περιοχή:

Ε=56,25τ.μ.

Π=4,Ομ.

Χάρτης 3.5

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

* ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ:

(ΠΡΟ 9/6/1973)

ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ. ΥΨΟΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

11I 4,2 32,Ομ.

lν 3,6 21,Ομ. Ε=200τ.μ.

ν 3,0 16,5μ. Π=10,Ομ.

*
νι 2,6 32,Ομ.

νllα 2,1 10,Ομ.

ΠΗΓΗ: ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ κ.ά., 1991 (ΙΔιΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΠερΙπτωση της Περιοχής 'ι'υρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ANAΠΤVΞHΣ
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ΠΛΑΤΕΙΑ

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ



ΤΤΠΟΛΟΠΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΒΟΛΟΣ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Κτιριακό Απόθεμα

στην περιοχή Ψυρρή

το 1990

ΚΑΛΗ

ΜΕΤΡΙΑ

ΚΑΚΗ

ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΟΡΟΦΟΙ

NEOI<ΛAΣ:ΙKO

ΕΚΛΕΚΤΙΚΙΣΤΙΚΟ

ΜΟΝΤΕΡΝΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΟΛΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ

Χάρτης 3.6

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1; 2300

ct

•
ο

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΗΡΤΓΜΕΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν

Ε

Μ

c::J ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ

~ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΤΗ (ΑΠΟΘΗΚΗ)
ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΗΓΗ; ΠAMATOΓlANNOΠOYΛOΣ •.6.,1991 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΕΡΓΑΣΙΑ)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περfπτωση της Περιοχής Ψυρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

) ./
\

/'
/

/
~

/' ./



ΒΟΛΟΣ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Δημόσιος Χώρος

στην περιοχή Ψυρρή

σήμερα

nΛATEIA

ΟΡΙΟ nΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

nΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Χάρτης 5.1

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤ10Σ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

~ ΣΤΟΑ

-

ΔJnΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAΙOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περlπτωση της Πεplox~ς Ψupp~

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-=::-1

Ι
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ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ
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ΠΗΓΗ: ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ



ΠΗΓΗ; ΚΑΡΚΑ - ΑΠΕΛΙΔΗ κ.ά., 2002 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ2004

Χρήσεις Γης ΙσογεΙων

στην περιοχή Ψυρρή

σήμερα

Χάρτης 5.2

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1; 2300

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Βιοτεχνία
ΒιοτεχνΙα+Εμπόρlο

_ Εμπόριο

Αποθι'ικευση

Εστιατόρια, ΚαφενεΙα, OuζερΙ

Κέντρα ΑναψυΧι'ις

Πολιτιστικές ΛεlτουργεΙες

_ Τρπογενής:

Γραφεfα, ΥπηρεσΙες, ΔlοΙκηση

_ Στάθμευση

_ ΞενοδοχεΙα

ΕΚΠ!l[δεuση

- ΥγεΙα-Πρόνοlα
_ Θρησκ:ευτικοΙ Χώροι

, Kατoικlα

_ Κενό Κτίριο

Π Βοηθητικά Κτίρια

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περfmωση της Περιοχής Ψυρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ



ΠΗΓΗ: ΚΑΡΚΑ - ΑΠΕΛΙΔΗ <.6.• 2002 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟTlΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Χρήσεις Γης Ορόφων

στην περιοχή Ψυρρή

σήμερα

Χάρτης 5.3

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

_ BIoTεxνra

ΒΙΟΤΕχνΙα+Εμπόριο

_ Εμπόριο

Αποθήκευση

Εστιατόρια, ΚαφενεΙα. Ουζερr

Κέντρα Αναψυχής

Πολιτιστικές Λειτουργεrες

_ Τρπογενής:

Γραφεiα, ΥπηρεσΙες, ΔlοΙκηση

_ Στάθμευση

Ξενοδοχεfα

Eκπςιlδευση

- ΥγεΙα-Πρόνοlα
_ ΘρησκευτικοΙ Χώροι

Κατοικία

J Κενό Kτfριo

Ο Βοηθητικά KTfPIa

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περlmωση της Περιοχής Ψυρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ANAΠΤVΞHΣ

J

Ι



ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

ΚυκλοφορΙα και

Στάθμευση στην περιοχή

Ψυρρή σήμερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣΚΟΜΒΟΣ

ΣΥΜΕΚΤΗΡΙΑ ΟΔΟΣ

ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΣ ΙΔΙΩΤιΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΤΗΡΙΑ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ

Χάρτης 5.4

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΡΣΔ

~

•

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟTlΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

-
--

ΔIΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAΙOΛOΓlKΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΠερΙπτωση της Περιοχής Ψυρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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ΠΜΤΕΙΑ

ΗΡΩΩΝ
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ΡΣΔ
\

ΠΗΓΗ: ΚΑΡΚΑ • ΑΓΓΕΛΙΔΗ κ.Ι!., 2002 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)



ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Όροι Δόμησης

στην περιοχή Ψυρρή

σήμερα

b. Για την υπόλοιπη περιοχή:

Ε=56,25τ.μ.

Π=4,Ομ.

α. Για την περιοχή από την οδό

Διπύλου έως την Πειραιώς και

για τις οδούς Αθηνάς και

Ερμού:

Ε=112,5τ.μ.

Π=6,Ομ.

Χάρτης 5.5

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟΤ10Σ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΟΡΙΟ ΤΟΜΕΑ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

* ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ:

(ΠΡΟ 9/6/1973)

ΤΟΜΕΑΣ Σ.Δ. ΥΨΟΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ

Γ 2,9 18,5μ.

Ε=200τ.μ.

Δ 2,4 15,5μ.

Π=10,0μ.

Ε 2,0 11,Ομ. *
ΣΤ 1,8 11,0μ.

ΔIΠΛΩΜΑΤ1ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η ΠερΙπτωση της Περιοχής Ψυρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

\
\
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®
ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ

ΠΗΓΗ: ΠΡΟΕΑΡΙΚΟ ΔJAΤΑΓΜΑ, 1998 (ΙΔιΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣιΑ)



[

ΠΗΓΗ: ΚΑΡΚΑ - ΑΓΓΕΛΙΔΗ κ.ά., 2002 (ΙΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΒΟΛΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2004

Κτιριακό Απόθεμα

στην περιοχή Ψυρρή

σήμερα

Υπό ΑνέΥερση

Υπό Αvακαrνιση

Μέτρια

Καλή

Χάρτης 5.6

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1: 2300

Υπό Eπισκευ~

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣΚΑΘΗΓΗΤΕΣ:

ΚΟTlΟΣΑΓΓΕΛΟΣ

ΟIΚΟΝΟΜΟΥΔΗΜΗΤΡΗΣ

Υπό Kατασκεu~

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

• Κηρυγμένα Διατηρητέα ΚτΙρια

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

• Eρεiπιo

Κακή

ΔIΠΛΩΜΑΤιΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ APXAIOΛOΓlΚΩN ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η Περιmωση της Περιοχής Ψυρρή

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΜΙΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ANAΠΤVΞHΣ

j

J




