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Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4062
Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρό−
γραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργει−
ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και
Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

στ. Η εφαρµογή πρότυπων προγραµµάτων αστικής
ανάπτυξης και ανασυγκρότησης και η απόδοση στο
ευρύτερο µητροπολιτικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας
χώρων πρασίνου και αναψυχής, καθώς και πολιτιστικών,
αθλητικών, τουριστικών, εκπαιδευτικών, ερευνητικών και
κοινωνικών υποδοµών υψηλής ποιότητας.
ζ. Η εφαρµογή προτύπων σχεδίων, µεθόδων και τε−
χνικών για την αξιοποίηση του θαλάσσιου µετώπου
του Σαρωνικού και τη στροφή της πόλης προς τη θά−
λασσα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2
Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού − Αγίου Κοσµά

Άρθρο 1
Aξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου του Ελληνικού

1. Για τη συνδυασµένη ανάπτυξη των ακινήτων
του πρώην αεροδροµίου του Ελληνικού, του πρώην
Ολυµπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Αγίου Κοσµά Αττικής
και του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.)
Αγίου Κοσµά Αττικής, όπως αυτά εµφαίνονται στα το−
πογραφικά διαγράµµατα του άρθρου 7 και συγκρο−
τούν από κοινού το Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού
− Αγίου Κοσµά, καταρτίζεται και εγκρίνεται Σχέδιο
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του
παρόντος.
2. Με το πιο πάνω Σχέδιο προσδιορίζονται ειδικότε−
ρα τα όρια της έκτασης που πρόκειται να αναπτυχθεί
στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού − Αγίου Κοσµά και
καθορίζονται και εγκρίνονται:
α. Τα όρια των ειδικότερων ζωνών και ο βασικός
χωρικός προορισµός εκάστης ζώνης.
β. Οι ζώνες που πρόκειται να πολεοδοµηθούν (περι−
οχές προς πολεοδόµηση) και οι επιτρεπόµενες εντός
αυτών χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης.
γ. Οι ζώνες που δεν πρόκειται να πολεοδοµηθούν (ζώ−
νες ανάπτυξης) και οι επιτρεπόµενες, ανά ζώνη, χρήσεις
γης και όροι και περιορισµοί δόµησης, οι τυχόν ειδικοί
όροι και περιορισµοί στη µορφολογία και την αισθητική
των κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, καθώς και οι
τυχόν πρόσθετοι περιορισµοί στα ποσοστά ανάπτυξης
των επί µέρους χρήσεων.
δ) Τα όρια της έκτασης του Μητροπολιτικού Πάρκου

Η αξιοποίηση του πρώην Αεροδροµίου του Ελληνικού
και της παράκτιας Ολυµπιακής ζώνης του Αγίου Κοσµά
Αττικής (πρώην Ολυµπιακό Κέντρο Ιστιοπλοΐας Αγίου
Κοσµά και Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου
Κοσµά) συνιστά σκοπό εντόνου δηµοσίου συµφέροντος,
µε τον οποίο επιδιώκεται ιδίως:
α. Η συµβολή στους εθνικούς δηµοσιονοµικούς
και αναπτυξιακούς στόχους για την αξιοποίηση της
δηµόσιας περιουσίας.
β. Η προσέλκυση επενδύσεων και δραστηριοτήτων
υψηλής προστιθέµενης αξίας για την οικονοµία της
Αττικής και εν γένει της χώρας, καθώς και η ενίσχυση
της επιχειρηµατικής καινοτοµίας.
γ. Η δηµιουργία θέσεων εργασίας σε τοµείς µε υψηλή
ανταγωνιστικότητα για την οικονοµία της Αττικής και
εν γένει της χώρας.
δ. Η ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική µητρόπολη,
τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας και σηµαντικό
κέντρο οικονοµικής ανάπτυξης και επιχειρηµατικότητας,
καθώς και εκπαίδευσης και έρευνας, στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου και των Βαλκανίων.
ε. Η δηµιουργία ενός µητροπολιτικού πόλου πολ−
λαπλών λειτουργιών, εθνικής εµβέλειας και διεθνούς
αναφοράς.

