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Α . ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΜΕΤΩΠΟΥ

Η πρόταση αντλεί τα στοιχεία της από τη συστηµατική απογραφή του ακινήτου του Ελληνικού σύµφωνα

µε τη µελέτη που πραγµατοποίησε το Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος ΕΜΠ για την Περιφέρεια και

τους 3 ∆ήµους (Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλίµου, Γλυφάδας). Αντιµετωπίζει το Μητροπολιτικό
Πάρκο Ελληνικού ως ένα σηµαντικό Πόλο Περιβάλλοντος, Πολιτισµού και Αθλητισµού διεθνούς
εµβέλειας και ανοιχτό στους κατοίκους της Αττικής, ένα πόλο έλξης εναλλακτικού

φυσιολατρικού/πολιτισµικού τουρισµού, που λειτουργεί όλο τον χρόνο και ενεργοποιεί φθίνουσες

υπηρεσίες και αδιάθετα ακίνητα στους παρακείµενους δήµους και το παράκτιο µέτωπο από το ΣΕΦ έως

το Λαύριο. Σκοπός είναι το Μητροπολιτικό Πάρκο να συµβάλλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της
περιοχής και ταυτόχρονα στην οικολογική και πολιτισµική αναβάθµιση της Αττικής.

Αξιολόγηση κτιρίων Πράσινες επιφάνειες
Μελέτη ΕΑΠ ΕΜΠ
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Στο παράκτιο µέτωπο και στους γειτονικούς δήµους, σε όλη την ευρύτερη περιοχή υπάρχει ένα
σηµαντικό αδιάθετο οικιστικό απόθεµα πολλαπλών χρήσεων : κατοικία, εµπόριο, υπηρεσίες,
κ.λπ. Στην περίπτωση οικοδόµησης του Ελληνικού σύµφωνα µε τα φαραωνικά σχέδια Fosterη
σηµερινή φούσκα ακινήτων θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, γιατί η «επένδυση» της Lamda
DevelopmentΘα λειτουργήσει ανταγωνιστικά και η αγορά θα καταρρεύσει οριστικά. Αντίθετα,
στο εναλλακτικό σχέδιο για το Ελληνικό τα ακίνητα αυτά µπορούν να ενεργοποιηθούν µαζί µε

τα υπάρχοντα µικρής/µεσαίας κλίµακας ξενοδοχεία και καταστήµατα εστίασης, τα περισσότερα
ανακαινισµένα κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων, που σήµερα φυτοζωούν. Ηανακαινισµένα κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων που σήµερα φυτοζωούν Η

εκποίηση του Ελληνικού αποτελεί υφαρπαγή δηµόσιας περιουσίας χωρίς κανένα οικονοµικό

όφελος που οδηγεί σε οικονοµικό µαρασµό τις τοπικές κοινωνίες. Το εναλλακτικό σχέδιο
αναζωογονεί τις οικονοµικές δραστηριότητες επ’ ωφελεία ευρύτατων κοινωνικών στρωµάτων
και αποτελεί απάντηση στην αντιµετώπιση της κρίσης για τις µικρές/µεσαίες επιχειρήσεις και
τους εργαζοµένους. Το δηµόσιο ακίνητο του Ελληνικού έχει τεράστια ιστορική,
περιβαλλοντική και επενδεδυµένη οικονοµική αξία σε 480 κτίρια, ολυµπιακές εγκαταστάσεις
και αθλητικές υποδοµές, αξία που µπορεί να αποδώσει στο πλαίσιο δηµιουργίας ενός

εναλλακτικού Πόλου Περιβάλλοντος,Πολιτισµού και Αθλητισµού στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
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Β.  Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

Β1.    Κέντρο Πολιτισµού
Β1.1.  Αρχαιολογικό Πάρκο 
Το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι ταυτόχρονα ένας αρχαιολογικός χώρος. Αρχαιολογικά ευρήµατα από ήδη
πραγµατοποιηθείσες ανασκαφές, ορισµένα εκ των οποίων είναι ήδη ορατά και προσβάσιµα, δίνουν τη
δυνατότητα ανασύστασης της διαχρονικής ιστορίας του δυτικού παραλιακού µετώπου της Αττικής και

ιδιαίτερα των 3 παρακείµενων δήµων : Αλιµούντος (Αλίµου), Ευωνύµου (Ελληνικού-Αργυρούπολης), Αιξωνής
(Γλυφάδας), στους οποίους ανήκε στο παρελθόν η έκταση των 6.200στρ.

Χερσόνησος Αγίου Κοσµά, Κωλυάδα Άκρα

Μεταβυζαντινός ναός

Αγίων Κοσµά και ∆αµιανού
Ορατό τµήµα ανασκαφών, χερσόνησος Αγ. Κοσµά

Ευρήµατα ανασκαφών από την Αεροπορική Βάση Ελληνικού

Ταφικός περίβολος στο χώρο

της Υπηρεσίας Πολιτικής

Αεροπορίας
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Στο χώρο ήδη σήµερα, πολύ περισσότερο µετά από νέες ανασκαφές, οι οποίες πρέπει να
συνεχιστούν σ’ όλη την έκταση του χώρου, µπορεί να συσταθεί, µε σηµεία αναφοράς τις ορατές
αρχαιότητες και αυτές που δεν είναι προσβάσιµες λόγω επίχωσης, ένας Αρχαιολογικός
Περίπατος. Οι τρείς όµοροι αρχαίοι δήµοι συνδέονταν µεταξύ τους µε κοινό οδικό δίκτυο - του
οποίου οι βασικές αρτηρίες συµπίπτουν µε τους σύγχρονους οδικούς άξονες Βουλιαγµένης,
Αλίµου, Ποσειδώνος - και επικοινωνούσαν επίσης µε την Αθήνα, τον Πειραιά και το Λαύριο. Η
νέα ένταξη του Ελληνικού, τόσο στην περιοχή των 3 σηµερινών δήµων όσο και στον ευρύτερο
παράκτιο χώρο από ΣΕΦ έως Λαύριο, θα συναντήσει το ιστορικό της ανάλογο στην αρχαιότητα.παράκτιο χώρο από ΣΕΦ έως Λαύριο, θα συναντήσει το ιστορικό της ανάλογο στην αρχαιότητα.
Τις ανασκαφικές έρευνες έχει πραγµατοποιήσει η αρχαιολόγος κα Κωνσταντίνα Καζά, η οποία
είναι και καθ’ ύλην αρµόδια να µιλήσει για τα θέµατα που αφορούν στο δικό της έργο.
Στο χώρο του Ελληνικού λειτουργούν σήµερα αποθήκες και εργαστήρια ανασκαφικών

ευρηµάτων, ενώ άλλες αρχαιότητες έχουν µεταφερθεί σε µουσεία εκτός του χώρου. Το
Αρχαιολογικό Πάρκο ως ανασύσταση του αρχαίου κόσµου επί του εδάφους του

Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού συµπληρώνεται µε ένα Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο

περιλαµβάνει τις ήδη υπάρχουσες αρχαιότητες και νέες που θα προκύψουν από µελλοντικές

ανασκαφές.
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Β1.2. Κέντρο Σύγχρονων Τεχνών

Κατ’ αναλογίαν µε το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, όπου ο αρχαίος πολιτισµός συµβιώνει µε
σύγχρονες εγκαταστάσεις τεχνών (µουσεία/εκθεσιακοί χώροι, θέατρα, κινηµατογράφοι,
µουσικές σκηνές κ.λπ.) στο Μητροπολιτικό Πάρκο µπορεί να δηµιουργηθεί ένα ισχυρός
πόλος για τις σύγχρονες τέχνες, ενεργοποιώντας µέρος των υπαρχόντων κτιρίων και των
υπαίθριων χώρων. Μεγαλουπόλεις όπως οι πρωτεύουσες Ρώµη, Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο,
Κωνσταντινούπολη, αλλά και µικρότερες όπως το Μπιλµπάο, η Αβινιόν, το Σεράγεβο, το
Βελιγράδι, επενδύουν στον πολιτισµό. Στην περίπτωση της Ελλάδας, στο Μητροπολιτικό
Πάρκο Ελληνικού, σε ήδη υπάρχοντα κτίρια από αυτά τα οποία διατηρεί η µελέτη ΕΑΠΠάρκο Ελληνικού, σε ήδη υπάρχοντα κτίρια από αυτά τα οποία διατηρεί η µελέτη ΕΑΠ
ΕΜΠ, θα µπορούσαν να εγκατασταθούν όλοι οι τοµείς των σύγχρονων τεχνών και πρωτίστως
νέοι καλλιτέχνες οι οποίοι, παρά το σηµαντικό έργο που δηµιουργούν µέσα από

ανυπέρβλητες δυσκολίες, δεν έχουν καµιά στήριξη από τους αρµόδιους δηµόσιους θεσµούς
και το Υπουργείο Πολιτισµού. Στο εναλλακτικό σχέδιο για το Ελληνικό, στο Μητροπολιτικό
Πάρκο µπορεί να παραχωρηθούν άµεσα χώροι ιδιοκτησίας του δηµοσίου για τη στέγαση και

ανάδειξη του έργου ελλήνων καλλιτεχνών και ταυτόχρονα να προχωρήσουν εκδηλώσεις

διεθνικής συνεργασίας και υπερτοπικής εµβέλειας, από κοινού µε πολιτιστικούς φορείς του
εξωτερικού.
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Πρόκειται για ένα «διαρκές φεστιβάλ» γραµµάτων και τεχνών που θα στηρίξει τον

πολιτισµικό τουρισµό σ’ ένα χώρο ο οποίος συνδυάζει ταυτόχρονα θαλάσσια

κολύµβηση/αναψυχή και αθλητικές εγκαταστάσεις και µπορεί ν’ αποτελέσει αφετηρία για
εξορµήσεις πολιτισµικού /φυσιολατρικού περιεχοµένου σε όλο το παράκτιο µέτωπο. Στο
Μητροπολιτικό Πάρκο µπορεί να λειτουργήσουν χώροι εικαστικών εκθέσεων, προβολής
και παραγωγής ταινιών, θεατρικών και µουσικών παραστάσεων, προβολής βιβλίου, στις
ήδη υπάρχουσες υποδοµές σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους, και, ταυτόχρονα, να
δηµιουργηθούν νέα εστιακά σηµεία τέχνης, όπως για παράδειγµα µια υπαίθριαδηµιουργηθούν νέα εστιακά σηµεία τέχνης όπως για παράδειγµα µια υπαίθρια

γλυπτοθήκη µε έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου

και σηµατοδοτεί τον ευρύτερο χώρο του πάρκου σε αντίστιξη µε την αρχαιότητα.
Στην προσέγγιση αυτή για τις νέες λειτουργίες του Ελληνικού εντάσσεται και το

προτεινόµενο Συνεδριακό Κέντρο στον πρώην Ανατολικό Αεροσταθµό, στο διατηρητέο
µνηµείο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, έργο του Eero Saarinen.Επίσης, το Μουσείο
Πολιτικής και Πολεµικής Αεροπορίας, το οποίο θα συγκροτηθεί από ιστορικά κτίρια του
π.Αεροδροµίου, τα αεροπλάνα και τον εξοπλισµό, τις ιστορικές εγκαταστάσεις ραντάρ και
το σηµερινό Μουσείο της Ολυµπιακής Αεροπορίας.
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∆ράσεις 
για την ανάδειξη
του πολιτισµικού 
χαρακτήρα  
του  Μητροπολιτικού 
Πάρκου 
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Έκθεση 130 εικαστικών καλλιτεχνών στο κτίριο της Ξιφασκίας

Φωτογραφίες : Ελένη Πορτάλιου
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Έκθεση 130 εικαστικών καλλιτεχνών στο κτίριο της Ξιφασκίας

Φωτογραφίες : Ελένη Πορτάλιου
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Έκθεση 130 εικαστικών καλλιτεχνών στο κτίριο της Ξιφασκίας

Φωτογραφίες : Ελένη Γρηγοριάδου
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Ταυτόχρονα µε την έκθεση των 130 καλλιτεχνών πραγµατοποιήθηκαν πολλές

παράλληλες εκδηλώσεις. Μεταξύ αυτών συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας «Μίκης
Θεοδωράκης» µε παρουσία και οµιλία του συνθέτη.
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Β2. Θαλάσσιο Μέτωπο, ∆ενδρώνες υψηλής βλάστησης και Κήποι ανάδειξης
της βλάστησης της Αττικής

Το Θαλάσσιο και Παράκτιο Πάρκο συγκροτείται µε την αναβίωση της ακτής και των εκβολών

των ρεµάτων και από το ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) που λειτουργεί
σήµερα στην περιοχή.
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Εικόνες από το θαλάσσιο µέτωπο του Μητροπολιτικού Πάρκου
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Το Μητροπολιτικό Πάρκο αποτελεί εξ ορισµού ένα πόλο περιβαλλοντικής αναβάθµισης µε

µεγάλη οικολογική αξία. Σύµφωνα µε τη µελέτη του ΕΑΠ ΕΜΠ ένα τµήµα 56% της έκτασης

(2600στρ.) µπορεί να είναι άµεσα προσβάσιµο στο κοινό και διαθέτει ήδη υψηλή και πλούσια
βλάστηση. Οι χώροι πρασίνου θα ολοκληρωθούν µε νέες φυτεύσεις για τη δηµιουργία

δενδρώνων και κήπων που προβάλλουν την πλούσια βλάστηση της Αττικής και αποτελούν

ανοιχτά έργα τέχνης, διαµορφωµένα εξ ολοκλήρου από φυσικά στοιχεία.

Φύτευση 1.250 ελαιόδεντρων από πολίτες στο χώρο του πρώην αεροδροµίου 16
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Στην προσέγγιση αυτή εντάσσεται και η δηµιουργία Βοτανικού Κήπου και Θερµοκηπίου

και, οπωσδήποτε, οι Αστικές Καλλιέργειες σε σηµεία που πιστοποιείται η καταλληλότητα

του εδάφους.
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Β3.Αθλητικό Κέντρο

Συγκροτείται από τις υπάρχουσες σήµερα αθλητικές εγκαταστάσεις λαϊκού αθλητισµού και

ναυταθλητισµού Αγίου Κοσµά και τις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις (ανοιχτά γήπεδα µπέιζµπολ, χόκεϋ
και σόφτµπολ, κλειστές εγκαταστάσεις ξιφασκίας και καλαθοσφαίρισης).

Β4.  Κοινωνικές Χρήσεις 

Κοινωνικές Χρήσεις που ήταν µέχρι πρόσφατα εγκατεστηµένες στην περιοχή και λόγω της εκποίησης

είναι σε διαδικασία µετεγκατάστασης, επιβαρύνοντας µε µεταφορές και ενοίκια το δηµόσιο,
παραµένουν στο χώρο. Στις διατηρούµενες χρήσεις συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις του FIR
Αθηνών, της Πολιτικής Αεροπορίας, της ΕΜΥ, οι εγκαταστάσεις µεταφορών (Τραµ, ΚΤΕΛ, ΕΘΕΛ).19



Γ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΠΑΡΑΚΤΙΟΜΕΤΩΠΟ
ΚΑΙ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΝΤΕΣ∆ΗΜΟΙΑΠΌ ΣΕΦ ΕΩΣΛΑΥΡΙΟ

Ο χώρος του σχεδιαζόµενου πάρκου, µέρος της επικράτειας των αρχαίων δήµων Αλιµούντος,
Εωνύµου, Αιξωνής, είχε ιστορικά επικοινωνία µε την Αθήνα (άστυ) και το σύνολο του παράκτιου
µετώπου από τον Πειραιά µέχρι το Λαύριο. Στη διαδροµή αυτή εντάσσονται σήµερα τόσο
υποδοµές πολιτισµού, όπως η νέα Λυρική Σκηνή και η Βιβλιοθήκη, όσο και σηµαντικά αρχαία και
νεώτερα µνηµεία. Αναφέρω ενδεικτικά τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τα αρχαία λατοµεία,
µεταλλοπλύσια και λοιπές εγκαταστάσεις εξόρυξης στο Λαύριο, καθώς και τη νεώτερη Γαλλική

Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου, ένα µνηµειώδες κτιριακό σύνολο βιοµηχανικής αρχαιολογίας που
αποκαταστάθηκε από την Αρχιτεκτονική Σχολή ΕΜΠ. Στο Λαύριο βρίσκεται και το αρχαίο
θέατρο Θορικού. Στα µνηµεία της φύσης του παράκτιου µετώπου ανήκουν η Λίµνη της

Βουλιαγµένης, ο Εθνικός ∆ρυµός Σουνίου µε το φυσικό µνηµείο «Χάος».

Νέα Λυρική Σκηνή και Βιβλιοθήκη

Ναός Ποσειδώνα, Σούνιο
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Αρχαία µεταλλευτική στοά , Λαύριο Αρχαίο µεταλλοπλύσιο, Λαύριο Αρχαίο θέατρο Θορικού, Λαύριο

Γαλλική Εταιρία

Μεταλλείων Λαυρίου21



Όλο το παράκτιο µέτωπο διαθέτει υψηλής αισθητικής αξίας τοπία και ακτές µε καθαρά νερά

για κολύµβηση. Είναι σε µεγάλη σχετικά έκταση προσβάσιµο και πάντως πρέπει σε βάθος
χρόνου να αναπλαστεί ώστε να διασφαλιστεί η συνέχειά του. Σήµερα το τραµ εξυπηρετεί κατά
τους θερινούς µήνες χιλιάδες ντόπιων και ξένων κολυµβητών από Φάληρο έως Γλυφάδα. Θα
µπορούσε µελλοντικά να επεκταθεί µέχρι τη Βουλιαγµένη και να συνδυαστεί µε ένα καλύτερο

συγκοινωνιακό δίκτυο που θα αποφορτίσει την παραλιακή ζώνη από την εκτεταµένη χρήση του

ιδιωτικού αυτοκινήτου. Είναι σηµαντικό οι επισκέπτες της Αθήνας να µπορούν να διαµένουν
σε κάθε σηµείο του παράκτιου µετώπου ή/και στο κέντρο της πόλης και να επισκέπτονται, ότανσε κάθε σηµείο του παράκτιου µετώπου ή/και στο κέντρο της πόλης και να επισκέπτονται, όταν
δεν έρχονται µε οργανωµένα γκρουπ που χρησιµοποιούν πούλµαν, εύκολα και γρήγορα όλο το
µήκος της ακτογραµµής και φυσικά το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού.
Το παράκτιο µέτωπο της Αττικής συνδέεται εύκολα µε τα κοντινά νησιά (Αίγινα, Σαλαµίνα,
κ.λπ.) που σηµαίνει ότι πολλαπλασιάζονται οι ενδιαφέροντες τόποι/προορισµοί για τους

επισκέπτες. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού µπορεί ν’ αποτελεί αφετηρία για θαλάσσιες
περιηγήσεις σε όλο το παράκτιο µέτωπο του Σαρωνικού, η δε οδική επικοινωνία να

συµπληρωθεί µε τη θαλάσσια (στάσεις στο παράκτιο µέτωπο).
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∆. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Από τη µελέτη του ΕΑΠ ΕΜΠ για την πρώτη φάση κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου έχει

υπολογιστεί ότι απαιτούνται περίπου 50 εκατ. €. Ορισµένα από τα υπάρχοντα κτίρια, κυρίως αυτά
που στεγάζουν κοινωνικές χρήσεις, θα επαναλειτουργήσουν χωρίς κόστος. Οι αποκαταστάσεις άλλων
κτιρίων θα γίνονται σταδιακά όπως και οι αναπλάσεις : φυτεύσεις/διαµορφώσεις του υπαίθριου
χώρου. Αν το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού περάσει στη διαχείριση της Περιφέρειας Αττικής και
των τριών παρακείµενων δήµων, θα εξευρεθούν, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Πολιτισµού και
Περιβάλλοντος, ευρωπαϊκές και εθνικές χρηµατοδοτήσεις σε βάθος χρόνου. Επίσης, ορισµένα
ακίνητα µπορούν να δοθούν σε ιδιώτες που θ’ αναλάβουν την αποκατάστασή τους έναντι

παραχώρησης κατά χρήση για ανάλογο διάστηµα. Σε κάθε περίπτωση τα 134 εκατ. € που θα δοθούν
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την µετεγκατάσταση των υπηρεσιών του στην περίπτωση που θααπό το Ελληνικό ∆ηµόσιο για την µετεγκατάσταση των υπηρεσιών του στην περίπτωση που θα

υπογραφεί η σύµβαση µε τη Lamda Developmentµπορούν να δοθούν για το εναλλακτικό σχέδιο του
Μητροπολιτικού Πάρκου.
Στο Μητροπολιτικό Πάρκο δεν πρέπει να στεγαστούν, πλην εξαιρέσεων, χρήσεις ανταγωνιστικές µε
τα υπάρχοντα καταστήµατα στην περιοχή γενικά και ειδικότερα τα καταστήµατα εστίασης, αφού
στόχος είναι ν’ αναζωογονηθεί η οικονοµία της ευρύτερης περιοχής του παράκτιου µετώπου.
Με όλα τα παραπάνω δεδοµένα χρειάζεται να διαµορφωθεί ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο (urban design)
υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της περιοχής και τα στάδια υλοποιήσης του Μητροπολιτικού

Πάρκου. Σ’ αυτό πρέπει ν’ αποτυπωθεί µε ενιαίο συνθετικά τρόπο το σύνολο των διαµορφώσεων
κατά στάδια, καθώς και η ταυτότητα κάθε κτιρίου και οι δυνατότητες επανάχρησης/αποκατάστασης.
Πρέπει, επίσης, ν’ αποτιµηθεί σύµφωνα µε το συγκεκριµένο σχέδιο το σταδιακά απαιτούµενο κόστος
της δηµιουργίας του Μητροπολιτικού Πάρκου.
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Η λειτουργία του µπορεί να

χρηµατοδοτηθεί από την ανανεωµένη

διαχείριση του Ολυµπιακού Κέντρου

Ιστιοπλοΐας (µαρίνα) Αγίου Κοσµά. Τα
έσοδα µόνο από τα σκάφη µπορούν,
σύµφωνα µε σχετική έρευνα, να

ανέλθουν σε 5 - 7 εκατ. € ετησίως ενώ
τα έσοδα από τη χρήση άλλων

υπαρκτών εγκαταστάσεων σε 2-3 εκατ.
€. Υπενθυµίζεται ότι το ΟΚΙ ανήκει

στην Ελληνικό ΑΕ, εποµένως η πρότασηστην Ελληνικό ΑΕ, εποµένως η πρόταση
είναι εφικτή. Για τη λειτουργία

µουσειακών ή άλλων χρήσεων που θα

επιλεγούν µπορεί να υπάρξει, επίσης,
συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού

τοµέα ή ενοικίαση χώρων πάντα

σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από το

γενικό σχέδιο χρήσεις.
Σηµαντικά έσοδα θα υπάρξουν από τα

Ολυµπιακά Ακίνητα ενώ τα όποια έσοδα

από το Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσµά

θα αποδίδονται για τη λειτουργία του.
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