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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Μέσα από τις προβλέψεις του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου Ελευσίνας και την ανα-

γνώριση και τον σχολιασµό της υπάρχουσας πολεοδοµικής κατάσταση της πόλης και ιδιαίτε-
ρα του θαλασσίου µετώπου της, γίνεται αναγνώριση του χαρακτήρα που προσδίδεται από τα 
θεσµοθετηµένα όργανα στην µέχρι τώρα υποβαθµισµένη παραλία της Ελευσίνας.. 

ABSTRACT 
Through the forecasts of General Urban Planning of Eleusina and the analysis of the present 

town planning, we come to the conclusion of the basic characteristics which are given to the mari-
time forehead of the city. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεχής αύξηση του πληθυσµού και η συγκέντρωση δραστηριοτήτων στο Πολεοδο-

µικό Συγκρότηµα της Πρωτεύουσας κατά τα µεταπολεµικά χρόνια εκφράσθηκαν στο χώρο µε 
τη συνεχή εξάπλωση του πολεοδοµικού συγκροτήµατος προς την περιφέρεια. Αυτό είχε ως 
αποτέλεσµα την κατάληψη µεγάλου µέρους του περιαστικού αλλά και του ευρύτερου χώρου 
της περιφέρειας του νοµού Αττικής από χρήσεις και δραστηριότητες άµεσα ή έµµεσα σχετι-
ζόµενες µε τις αστικές λειτουργίες. Ως επακόλουθο όλων αυτών, τα όρια µεταξύ αστικού και 
περιαστικού χώρου γίνονται δυσδιάκριτα , οι περιαστικές περιοχές δεν έχουν σαφή χαρακτήρα 
(αστικό ή αγροτικό), και χαρακτηρίζονται από διάχυση και µείξη συχνά ασύµβατων χρήσεων, 
που οδηγεί όχι µόνο στην αλλοίωση και υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και στη 
κατασπατάληση χώρου, υποδοµών και επενδύσεων. Στην περίπτωση της Αττικής το µοντέλο 
αυτό της οικιστικής ανάπτυξης ήταν ιδιαίτερα καταστροφικό λόγω των ραγδαίων ρυθµών ανά-
πτυξης της µεταπολεµικής κυρίως περιόδου. 

Την τελευταία 20ετία, τα φαινόµενα αυτά παρουσιάζονται ιδιαίτερα έντονα στον περια-
στικό χώρο του Μητροπολιτικού συγκροτήµατος. Η εξάπλωση του συνεχούς αστικού ιστού 
τείνει να καταλάβει τον ευρύτερο περιαστικό χώρο της Αττικής, και πέρα από τα όρια του Λε-
κανοπεδίου. Το φαινόµενο αυτό παρουσιάζει µεγαλύτερη ένταση στην περιοχή των Μεσογεί-
ων, στο Θριάσιο Πεδίο και κατά µήκος των ακτών. 

Η Ελευσίνα αποτελεί το κέντρο του Θριασίου: συγκεντρώνει την πλειονότητα των βιο-
µηχανιών, το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού και τις σηµαντικότερες διοικητικές υπηρεσίες. 
Τα προβλήµατα όµως στην οικιστική της ανάπτυξη είναι φανερά. Η πόλη αναπτυσσόταν τόσα 
χρόνια µακρυά από την παραλία αφού η κατάληψη τής από τις βιοµηχανίες δεν άφηνε χώρο 
για άλλες χρήσεις. Τα τελευταία χρόνια γίνεται η προσπάθεια αξιοποίησης και ανάδειξης αυτής 
της περιοχής, όπως σε πολλές πόλεις της Ευρώπης που έχουν παραδείγµατα υποβάθµισης θα-
λασσίων µετώπων, είτε λόγω υπερβολικής εκµετάλλευσης είτε απλά λόγω εγκατάλειψης. Τα 
τελευταία χρόνια όµως, έχουν να επιδείξουν µια σειρά επεµβάσεων, πάνω σε θαλάσσια η πο-
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τάµια µέτωπα. Πολλές από αυτές άλλαξαν εξολοκλήρου την εικόνα της πόλης στην οποία έλα-
βαν χώρα ενώ άλλες περιορίστηκαν σε πιο σηµειακές επεµβάσεις. Όλες ανεξαιρέτως όµως, 
επιδίωξαν την τόνωση και αναζωογόνηση του αστικού χώρου εκµεταλλευόµενες την ύπαρξη 
του νερού. Έχει γίνει πλέον αντιληπτό πως η θάλασσα αποτελεί πηγή ζωής και πλούτου για την 
πόλη, µε την µέσα σε όρια εκµετάλλευση της. Η αντίστοιχη προσπάθεια γίνεται και για την 
Ελευσίνα. 

Στόχος λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνει την υπάρχουσα κατάσταση του 
θαλασσίου µετώπου της Ελευσίνας µε την πρόοπτική που δίδεται στην περιοχή από την τρο-
ποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού σχεδίου της Ελευσίνας. Μέσα από αυτό γίνεται κριτική 
του χαρακτήρα που δίνει αυτή η τροποποίηση στην παραλία της Ελευσίνας. 

2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Όπως αναφέρθηκε η οικιστική ανάπτυξη έλκεται και υποβοηθείται από την ύπαρξη ή την 

προοπτική δηµιουργίας µεγάλων εγκαταστάσεων υποδοµής στην περιφέρεια της Αττικής (λι-
µάνια, νέο αεροδρόµιο,  συγκοινωνιακοί άξονες), συγχρόνως όµως προκαλεί την ανάγκη δηµι-
ουργίας περαιτέρω νέων υποδοµών για την εξυπηρέτησή της. Από τις προσπάθειες για ρύθµιση 
των προβληµάτων αυτών θεσπίσθηκαν διάφορα µέτρα χωροταξικού και πολεοδοµικού χαρα-
κτήρα από τα οποία τα σηµαντικότερα ήταν: 

 Το π.δ. του 1979. το οποίο καθιερώνει για πρώτη φορά γενική, κατά κανόνα αρτιότητα 
στα 20 στρέµµατα και ουσιαστικά απαγόρευσε την κατάτµηση. 

 Το π.δ. 791/1981 για τον καθορισµό χώρων υποδοχής βιοµηχανιών στην Αττική µε 
συνηµµένα διαγράµµατα για πρώτη φόρα. 

 Τον βασικό πολεοδοµικό νόµο 1337/1983 µε πρόβλεψη για έκδοση Γενικών Πολεο-
δοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), που λειτουργούν 
συµπληρωµατικά, καθώς και τα εκτελεστικά του διατάγµατα π.χ. για την εκτός σχεδίου 
δόµηση. 

 Το π.δ. 84/1984 για τις επιτρεπόµενες βιοµηχανικές/ βιοτεχνικές χρήσεις στην Αττική. 
 Επίσης το Ν. 1515 / 85 για το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, ο οποίος καθόρισε τους 

βασικούς στόχους ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας 

Το πλέγµα των µέτρων αυτών οδηγεί σταδιακά σε πιο ορθολογική προσέγγιση συνολι-
κού σχεδιασµού του αστικού και του περιαστικού χώρου. 

Ο περιαστικός χώρος οργανώνεται µε την οριοθέτηση των Ζωνών που µπορούν να ανα-
πτυχθούν οικιστικά, µε τον καθορισµό ενός δικτύου παραγωγικών ζωνών και µε την προστασία 
και διαφύλαξη των υπόλοιπων εκτάσεων οι οποίες αποτελούν το ζωτικό ελεύθερο χώρο που 
απαιτείται για τη διαβίωση της ευρύτερης µητροπολιτικής περιοχής, καθώς και ένα απόθεµα 
γης για το µέλλον. Παρά ταύτα οι πιέσεις για οικιστική ανάπτυξη και για εξεύρεση χώρων επι-
χειρηµατικών - βιοτεχνικών αναιρούν τις προσπάθειες για συνεπή πολεοδοµικό σχεδιασµό. 

3. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Το Θριάσιο Πεδίο αποτελεί τµήµα της Νοµαρχιακής ∆υτικής Αττικής της Περιφέρειας 

Αττικής. Περιλαµβάνει τους δήµους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μάνδρας και την κοινότητα 
Μαγούλας. Έχει  πληθυσµό 80.000 κατοίκους περίπου και σηµαντική συγκέντρωση µεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων και logistics. 

Από τα τέλη του 18ου αιώνα η ∆υτική Αττική είναι συνυφασµένη µε την ιστορία της α-
νάπτυξης του βιοµηχανικού τοµέα στην Ελλάδα.(ΧΑΡΤΗΣ 1). Στο Θριάσιο Πεδίο βρίσκο-
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νται µερικές από τις πιο σύγχρονες βιοµηχανικές µονάδες της χώρας µας µε τεράστιο οικονο-
µικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον. 

Η απουσία οικιστικής πολιτικής στο Θριάσιο έχει οδηγήσει στην ανισόρροπη ανάπτυξη 
των οικισµών. Η πόλη της Ελευσίνας βρίσκεται ανάµεσα σε δύο βιοµηχανικές περιοχές και 
αντί να αναπτύσσεται, όπως είναι φυσικό κατά µήκος της παραλίας, έχει επιµήκη ανάπτυξη, 
κάθετα προς την ακτογραµµή. Η πόλη αναπτύσσεται βάσει του  ιπποδάµειου πολεοδοµικού 
συστήµατος αλλά λόγω των πολλών οικονοµικών δυσκολιών των κατοίκων, υπάρχει µεγάλος 
αριθµός αυθαίρετων κτισµάτων. 

∆υστυχώς στην Ελευσίνα υπάρχει άναρχη και ανάµικτη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. 
Κατοικία, βιοµηχανία, λιµενικές εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις συνυπάρχουν ενώ η διαµπε-
ρής κυκλοφορία καθώς και ο τεµαχισµός της πόλης από την εθνική οδό και τις σιδηροδροµι-
κές γραµµές, επιβαρύνει ακόµα περισσότερο την πόλη. Η Ελευσίνα είναι µια σύγχρονη πολυ-
πολιτισµική κοινωνία: εκτός από τους Αρβανίτες που η παρουσία τους χρονολογείται από τον 
14ο αιώνα, τον 20ο αιώνα εγκαταστάθηκε µεγάλος αριθµός προσφύγων και µεταναστών (Μι-
κρασιάτες, Πελοποννήσιοι, Κρήτες, Ηπειρώτες, Ρωσσοπόντιοι κ.α.) που εντάχθηκαν αρµονικά 
στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική ζωή της περιοχής και που µε τους συλλόγους και εκ-
δηλώσεις τους διαφυλάττουν τα ήθη και τα έθιµα τους. 

Η Ελευσίνα παίζει το ρόλο µητροπολιτικού κέντρου για το Θριάσιο. Αποτελεί πόλο συ-
γκέντρωσης διοικητικών υπηρεσιών, καταστηµάτων και πληθυσµού. Μέχρι την τελευταία απο-
γραφή είχε τον περισσότερο πληθυσµό και σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό βιοµηχανιών από 
όλους τους δήµους του Θριάσιου.  Βρίσκεται σε κοµβικό σηµείο για την σύνδεση της πρωτεύ-
ουσας και του λεκανοπεδίου µε την Πελοπόννησο. Βρίσκεται στην πεδιάδα του Θριασίου, 20 
χλµ. από την Αθήνα και διασχίζεται από την εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, τη σιδηροδροµι-
κή γραµµή Αθηνών - Πατρών και την Αττική Οδό, διαθέτει εµπορικό λιµάνι και στρατιωτικό 
αεροδρόµιο. Είναι η έδρα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της ∆υτικής Αττικής. Στα διοι-
κητικά της όρια εντάσσεται επίσης το στρατιωτικό αεροδρόµιο καθώς και ένας από τους ση-
µαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας.,το Ειρηνοδικείο, το Υποθηκοφυλακείο, 
το ∆ηµαρχείο, το Λιµεναρχείο, ο Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνος, το Τελωνείο, οι υπηρεσίες 
της Περιφέρειας για το νοµό ∆υτικής Αττικής, ο Ο.Α.Ε.∆., το Αρχαιολογικό Μουσείο και η 
Εφορία Αρχαιοτήτων. Επίσης στην Ελευσίνα βρίσκεται το λιµάνι, ένα από τα αρχαιότερα της 
Ευρώπης (περίπου από το 500 π.χ.) και το µόνο αµιγώς εµπορικό, οι γραµµές του Προαστια-
κού σιδηροδρόµου και οι παλαιές εγκαταλελειµµένες σιδηροδροµικές γραµµές. 

 
Εικόνα 1: Θριάσιο Πεδίο(∆ήµοι και Κοινότητες), πηγή Google Earth 
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Περιβάλλεται από τους δήµους Μάνδρας, Ασπροπύργου και από τη κοινότητα Μαγού-
λας, περιοχές µε έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα που εξαρτώνται πολεοδοµικά και διοι-
κητικά από την Ελευσίνα. Από πολεοδοµικής απόψεως, λόγω του τρόπου ανάπτυξης του αστι-
κού ιστού, και διοικητικά λόγω των υπηρεσιών που εδρεύουν σε αυτήν. Η Ελευσίνα παρόλο 
που αποτελεί µόνο το 5% της έκτασης του Θριασίου πεδίου θεωρείται ανέκαθεν το κέντρο 
του. Εκτός από την έντονη βιοµηχανική δραστηριότητα, διέθετε πάντα οικιστικό ιστό και τον 
περισσότερο πληθυσµό. Ο δήµος Ελευσίνας χαρακτηρίζεται  ως δυναµικός και αυτό φαίνεται 
και από την αύξηση του πληθυσµού του αλλά και από την αύξηση της έκτασης του. 

ΕΚΤΑΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 2001
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∆.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
∆.ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
∆.ΜΑΝ∆ΡΑΣ
Κ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ

 
∆ιάγραµµα 1:Έκταση ∆ήµων και Κοινοτήτων Θριασίου, πηγη Ε.Σ.Υ.Ε. 

Σύµφωνα µε το ισχύον Ρ.Σ.Α. - Ν 1515/85, η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος καθορίζο-
νται ως κέντρα ∆ήµου µε υπερτοπική σηµασία, ενώ ως κέντρο της χωροταξικής υποενότητας 
∆υτικής Απικής καθορίζονται τα Μέγαρα).  

Οι τρεις σηµαντικές συνδέσεις µε την Αθήνα(Νέα Εθνική Οδός, Ιερά Οδός-Ηρώων 
Πολυτεχνείου, Αττική Οδός) έχουν διαµπερή ροή που υποβαθµίζει την Ελευσίνα και διασπά 
τον πολεοδοµικό ιστό. Οι τρεις αυτές οδοί εξυπηρετούν και υπερτοπικές µετακινήσεις, διαδη-
µοτικές αλλά και µετακινήσεις βαρέων οχηµάτων. Την χωρίζουν σε αστικώς ανεξάρτητα τµή-
µατα. Εάν δεν προσθέσουµε και την υπερυψωµένη παλαιά σιδηροδροµική γραµµή η Ελευσίνα 
διασπάται σε 4 τµήµατα. Οι συνδέσεις µεταξύ αυτών των αστικών τµηµάτων είναι και αισθητικά 
κακές και µη λειτουργικές. Με αυτό τον τρόπο η πόλη δεν αναπτύσσεται συνολικά και ισοµερώς.  

Η πόλη αναπτύσσεται σύµφωνα µε το Ιπποδάµειο πολεοδοµικό σύστηµα. Τα νέα κτίρια 
έχουν πρόσωπο στη θάλασσα σε αντίθεση µε τον παλαιό οικισµό που τα σπίτια έχουν πρόσω-
πο στο δρόµο. Λόγω του επιβαρηµένου παραθαλάσσιου µετώπου, αντί η πόλη να αναπτύσσε-
ται παραλιακά, αναπτύσσεται κάθετα προς την παραλία. Αυτό δεν είναι περίεργο λόγω του βι-
οµηχανικού χαρακτήρα της. Στον ΧΑΡΤΗ µπορούµε να δούµε πως ακόµα και σήµερα το 
µόνο ελεύθερο κοµµάτι της παραλίας είναι αυτό ανάµεσα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 
«ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ»  και στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΤΙΤΑΝ» και η οποία µέχρι πρό-
τινος ήταν ακόµα µικρότερη λόγω των εργοστασίων «ΙΡΙΣ» και «ΚΡΟΝΟΣ». 

Τα περισσότερα κτίρια είναι χαµηλά µε µικρούς κήπους και όχι µε ιδιαίτερη αισθητική. 
Στις νεότερες γειτονιές υπάρχουν πολυκατοικίες δεν διακρίνονται για τον αρχιτεκτονικό τους 
χαρακτήρα παρόλο που πρόκειται για νέα κτίρια. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις άξιες λόγου 
όσον αφορά την αρχιτεκτονική στο δήµο. Η Ελευσίνα ήταν πάντα µια βιοµηχανική πόλη και 
όπως φαίνεται και από τον χάρτη οι πρώτες βιοµηχανίες, βρίσκονται στην περιοχή πριν από  
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1900. Κάποια από τα ανενεργά εργοστάσια θα πρέπει να διατηρηθούν σαν µνηµεία της πρώι-
µης βιοµηχανικής ιστορίας της χώρας µας. Υπάρχουν επίσης και 17 κτίρια που κρίνονται από 
το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. ως διατηρητέα από τα οποία τα 2 είναι στην οδό Κανελλοπούλου. 

(∆ιατηρητέα κτίρια στη παραλία: 1)∆/νση: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, Επωνυµία: ΛΙ-
ΜΕΝΑΡΧΕΙΟ, 2)∆/νση: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ,  Επωνυµία: ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ, 3)∆/νση: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΩΚΕΑΝΙ∆ΩΝ  
Επωνυµία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ) 

Ανάλυση οδών που αφορούν την παραλία 

Οδός Αδελφών Μουρίκη: Ο µόνος δρόµος της Ελευσίνας µε κατασκευασµένο ποδηλα-
τόδροµο. Εξυπηρετεί κυρίως την κίνηση µεταξύ της Ηρώων Πολυτεχνείου και του λιµανιού. 
Το πλάτος του κυµαίνεται στα 9-10 µέτρα και είναι διπλής κατεύθυνσης. 

 
Εικόνα 2: Οδός Αδελφών Μουρίκη, πηγή: προσωπικό αρχείο 

Οδός Ωκεανιδών: ∆ιασχίζει το νότιο τµήµα της Ελευσίνας και καταλήγει στο λιµάνι. 
Χρησιµοποιείται κυρίως από φορτηγά. Το πλάτος της στο βόρειο κοµµάτι είναι δώδεκα µέ-
τρα, στο κεντρικό 20 µέτρα µε νησίδα 2 µέτρων ενώ στο νότιο 11 µέτρα.  

Οδός Κανελλοπούλου: Αποτελεί την παραλιακή οδό της Ελευσίνας. Κατά µήκος της 
υπάρχουν παλαιές βιοµηχανίες, ενεργές βιοµηχανίες, λιµενικές εγκαταστάσεις, χώροι αναψυ-
χής κ.α. Το πλάτος της είναι 8-12 µέτρα. Η αισθητική υποβάθµιση του θαλασσίου µετώπου 
οφείλεται στην ποικιλία των χρήσεων που φιλοξενεί αλλά και στο εξαιρετικά µεγάλο πλάτος 
του δρόµου, που τώρα φαίνεται αδικαιολόγητο µεν αλλά δίνει όµως µεγάλες δυνατότητες για 
µελλοντική ανάπτυξη. 

4. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 

Οι χρήσεις γης στην πόλη της Ελευσίνας (ΧΑΡΤΗΣ 2) µέχρι την αναθεώρηση του Γε-
νικού Πολεοδοµικού Σχεδίου το 2005 ήταν ανάµικτες και άναρχες. Λόγω των πολλών αυθαί-
ρετων κτισµάτων δεν τηρείται πλήρως ο πρωτογενής σχεδιασµός που προβλέπει το Γ.Π.Σ.. Η 
πληθώρα των αυθαίρετων κατοικιών οφείλεται στο κακό οικονοµικό επίπεδο των κατοίκων.  

Ορίζεται η δηµιουργία νέου λιµένος Ελευσίνας νοτίως της περιοχής ΠΥΡΚΑΛ.και στο 
παράκτιο µέτωπο ανατολικά της περιοχής ΠΥΡΚΑΛ χρήσεις πολεοδοµικού κέντρου και χον-
δρεµπορίου, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 7 του από 23.2.1987 π.δ/τoς (∆ 166) για 
την εξυπηρέτηση του νέου λιµένος.» 
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Όπως ορίζει η αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. οι περιοχές που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις: 
ΠΕΤΡΟΛΑ, ΕΛΑΝΗ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ και ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, εντάσσονται 
στις ζώνες Οχλούσας Βιοµηχανίας-Βιοτεχνίας (ΒΙ.ΠΕ.)( όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 
6 του από 23.3.1987 π.δ/τος) µε µέσο συντελεστή δόµησης 1,2.  

Στην περιοχή της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ επιτρέπεται η λειτουργία των υφιστάµε-
νων εγκαταστάσεων παραγωγής λευκού τσιµέντου, ετοίµων κονιαµάτων και αποθήκευσης αυ-
τών, καθώς και των εγκαταστάσεων φαιού και λευκού τσιµέντου και πρώτων υλών διακινούµε-
νων από το λιµάνι της εταιρείας. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστά-
σεων στην περιοχή αυτή καθορίζεται χρήση πολεοδοµικού κέντρου, όπως προσδιορίζεται από 
το άρθρο 4 του παραπάνω π.δ/τος µε εξαίρεση το τµήµα του παραλιακού µετώπου της, σε 
επαφή µε τον αρχαιολογικό χώρο, το οποίο θα ενοποιηθεί µε τη ζώνη πολιτιστικών χρήσεων, 
ως συνέχεια της παράκτιας ζώνης, µε χρήσεις πολιτιστικών δραστηριοτήτων, αναψυχής και 
τουρισµού. Ειδικά σε τµήµα της ιδιοκτησίας της τσιµεντοβιοµηχανίας ΤΙΤΑΝ καθορίζεται 
Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ.∆.Α.Υ.). 

Καθορίζεται ζώνη αναψυχής-τουρισµού, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 8 του πα-
ραπάνω π.δ/τος, στο θαλάσσιο µέτωπο της Ελευσίνας µε απελευθέρωση και αξιοποίηση των 
ακτών ώστε να καταστούν επισκέψιµες. 

Καθορίζεται πολεοδοµικό κέντρο στην περιοχή ΚΡΟΝΟΣ-ΙΡΙΣ, µε εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 2508/1997 για την πολεοδοµική αναµόρφωση προβληµατι-
κών περιοχών, µε έµφαση στις χρήσεις αναψυχής και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. ∆εν περι-
λαµβάνονται πολυκαταστήµατα, υπεραγορές, χώροι διοίκησης, χώροι ξενοδοχείων/ξενώνων 
πάνω από 100 κλίνες, κέντρα διασκέδασης- αναψυχής, επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής 
όχλησης, πρατήρια βενζίνης, αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις µέσων µαζικής µε-
ταφοράς. Όσον αφορά τη λήψη µέτρων για την προστασία και την ανάδειξη του περιβάλλο-
ντος η αναθεώρηση αναφέρει: 

 Τον καθορισµό και ανάδειξη των περιοχών ειδικής προστασίας, σηµείων ή περιοχών 
αναφοράς της πόλης και αξιόλογων διαδροµών µε προώθηση ειδικών παρεµβάσεων για 
την ανάδειξή τους, µε κατάλληλη διαµόρφωση και αποκατάσταση και διατήρηση των 
γεωµετρικών χαρακτηριστικών. 

 Τη διαµόρφωση και αποκατάσταση των ελεύθερων χώρων και αθλητικών εγκαταστάσε-
ων που υπάρχουν εντός του αστικού ιστού και εµπλουτισµός της βλάστησης αυτών. 

Για την ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού χώρου προβλέπεται: 

 Η επιβολή όρων και περιορισµών δόµησης και χρήσεων γης της περιοχής που περιβάλ-
λει τον αρχαιολογικό χώρο τέτοιων που θα εξασφαλίζουν την ικανοποιητική θέα του και 
την αποφυγή ρύπανσης και ασύµβατων χρήσεων. 

 Την εκπόνηση µελέτης για τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου µε τη θάλασσα και αξι-
οποίηση των παλαιών εργοστασίων ΒΟΤΡΥΣ και ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ που παρεµβάλλονται 

 Την εκπόνηση µελέτης για τη σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου µε τα ανενεργά λατο-
µεία του δυτικού λόφου και την παράλληλη µετεγκατάσταση του εργοστασίου του ΤΙ-
ΤΑΝΑ. 

Τέλος ορίζεται η τροποποίηση της ιεράρχησης του οδικού. Ως δευτερεύουσες οδικές 
αρτηρίες χαρακτηρίζονται: η οδός Ωκεανιδών και η οδός Κανελλοπούλου. ∆ηµιουργείται και 
οδός προσπέλασης στο νέο λιµάνι Ελευσίνας-προέκταση οδού Πλάτωνος, όπως αυτή θα 
προσδιοριστεί από την πολεοδοµική µελέτη. Για περιοχές που γειτνιάζουν µε το θαλάσσιο 
µέτωπο αναφέρεται: «Αστικό Πράσινο και αρχαιολογικός χώρος («επτά επί Θήβαις») στην 
περιοχή των ανενεργών λατοµείων του ΤΙΤΑΝΑ. Σε τµήµα της περιοχής νοτίως της 
Π.Ε.Ο.Α.Κ. επιτρέπεται η δηµιουργία κινητού σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων». 
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«Για την προστασία των περιοχών κατοικίας και των περιοχών αναπτυξιακών δραστηρι-
οτήτων καθορίζονται ζώνες πρασίνου πλάτους 25 µ. στο όριο µε το Στρατιωτικό Αεροδρόµιο 
β) πλάτους 50µ. στο όριο µε την περιοχή ΠΕΤΡΟΛΑ γ) πλάτους 25µ. στο όριο µε την περι-
οχή Καλυµπάκι δ) πλάτους 20µ. στο όριο µε τον αρχαιολογικό χώρο ε) πλάτους 200µ . στο 
όριο µε την Χαλυβουργική.» 

5. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
Η Ελευσίνα διαθέτει ένα πολύ σηµαντικό θαλάσσιο µέτωπο. Σε κάθε παραθαλάσσια πό-

λη η παραλία αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών αλλά και κέντρο οικιστικής και πολιτιστικής α-
νάπτυξης. Στην περίπτωση της Ελευσίνας αυτό δε συµβαίνει λόγω της ¨κατάληψης¨ του λιµανιού 
από βιοµηχανικές δραστηριότητες που είτε ακόµα είναι ενεργές είτε ανενεργές και  έχουν εγκα-
ταλειφθεί. Συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο: το θαλάσσιο µέτωπο αποτελεί παράγοντα παρακµής 
για την πόλη. Θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι η πρόσβαση στο µεγαλύτερο τµήµα της πα-
ραλίας δεν είναι εφικτή λόγω των βιοµηχανικών και λιµενικών εγκαταστάσεων- Από τα 16,5 χλµ. 
της ακτογραµµής της Ελευσίνας, µόνο τα 30 µέτρα είναι ανοικτά για το κοινό. Τα υπόλοιπα εί-
ναι κατειληµµένα από τις βιοµηχανίες ή ανήκουν στον Οργανισµό Λιµένος Ελευσίνας. 

Τα υπάρχοντα εργοστάσια εκτός από την αισθητική υποβάθµιση και το ότι αποτελούν 
εµπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραλίας αποτελούν και παράγοντα ρύπανσης. Ο 
Κόλπος της Ελευσίνας είναι µια από τις πιο βιοµηχανοποιηµένες και περιβαλλοντικά βεβαρη-
µένες περιοχές της Ελλάδας. Είναι µια χαρακτηριστική περίπτωση υποβαθµισµένης παραθα-
λάσσιας-αστικής ζώνης που παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε αντίστοιχες περιοχές στην 
Ευρώπη. Η κατάσταση του περιβάλλοντος και η βιώσιµη ανάπτυξη των κοινωνιών απειλούνται 
από τη ρύπανση, από κινδύνους που προέρχονται από τις δραστηριότητες των βιοµηχανιών 
και του λιµανιού, καθώς επίσης και από την άναρχη δόµηση που συρρικνώνει τους ελεύθερους 
δηµόσιους χώρους και περιορίζει την πρόσβαση των πολιτών στο θαλάσσιο µέτωπο. Στο δυ-
τικό µέρος της παραλίας η τσιµεντοβιοµηχανία «ΤΙΤΑΝ» εκτός από ρυπογόνα πηγή, παράγο-
ντα αισθητικής υποβάθµισης είναι και το όριο της παραλίας προς τα δυτικά 

           
Εικόνες 3, 4: «ΤΙΤΑΝ», πηγή: προσωπικό αρχείο 

Πρόβληµα επίσης δηµιουργεί ο αριθµός των πλοίων που έχουν εγκαταλειφθεί στο λιµά-
νι ή βρίσκονται σε πολύ άσχηµη κατάσταση. 

            
Εικόνες 5, 6: Εγκαταλελειµµένα πλοία, πηγή: προσωπικό αρχείο 
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Στην περίπτωση του διατηρητέου εργοστασίου «ΚΡΟΝΟΣ», το ένα κτίριο έχει αναπα-
λαιωθεί αλλά πλέον εγκαταλειφθεί ενώ στο δεύτερο δεν έχει γίνει καµία παρέµβαση 

      
Εικόνες 7,  8: Κρόνος, τα κτίρια που διατηρούνται, πηγή: προσωπικό αρχείο 

Το εργοστάσιο «ΒΟΤΡΥΣ» ενώ ένα µέρος του χρησιµοποιείται για πολιτιστικές χρή-
σεις, το υπόλοιπο είναι εγκαταλελειµµένο. Το σύνολο του όµως δίνει την εντύπωση ερήµωσης 

       
Εικόνες 9, 10: «ΒΟΤΡΥΣ», πηγή: προσωπικό αρχείο 

Σε κοµµάτι του οικοπέδου του εργοστασίου «ΙΡΙΣ» και «ΚΡΟΝΟΣ» γίνονται εργατι-
κές κατοικίες των οποίων η κατασκευή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα 

       
Εικόνα 11, 12: Έργα αξιοποίησης στις παλαιές βιοµηχανίες, πηγή: προσωπικό αρχείο 

Σε αρκετά κοµµάτια της παραλίας έχουν δηµιουργηθεί χώροι αναψυχής για παιδιά και 
πλατείες 

      
Εικόνες 12, 13: Χώροι αναψυχής,, πηγή: προσωπικό αρχείο 
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Σε άλλες περιπτώσεις έχουν εγκατασταθεί καφετέριες και αναψυκτήρια χαµηλής αισθητικής 

       
Εικόνες 14, 15: Καφετέριες - Αναψυκτήρια, πηγή: προσωπικό αρχείο 

Αυτή η ανάµιξη των δραστηριοτήτων όπως φαίνεται και από το φωτογραφικό υλικό, 
χωρίς κανένα σχεδιασµό, δεν ωφελεί την προσπάθεια για αναβάθµιση του θαλασσίου µετώπου.  
Με εξαίρεση ελάχιστα µέτρα, η παραλία τελεί υπό κατάληψη από διάφορες χρήσεις και ακόµα 
και η προσέγγιση µε αυτοκίνητο είναι πολλές φορές δύσκολη. 

 

      
Εικόνες 16, 17: λιµενικές εγκαταστάσεις,, πηγή: προσωπικό αρχείο 

       
Εικόνες 18, 19: χώρους περιπάτου, πηγή: προσωπικό αρχείο 

       
Εικόνες 20, 21: χώρους πολιτισµού-περιπάτου, πηγή: προσωπικό αρχείο 
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Εικόνες 20, 21: συνεχής στάθµευση, πηγή: προσωπικό αρχείο 

 

        
Εικόνες 22, 23: γειτνίαση αρχαιολογικού µνηµείου µε καφετέρια, πηγή: προσωπικό αρχείο 

Αναλυτικά η κατάσταση στην παραλία της Ελευσίνας φαίνεται στο ΧΑΡΤΗ 3. Η εικόνα 
που δίνει το παραλιακό µέτωπο είναι χαοτική. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Το Γ.Π.Σ. κάνει µια προσπάθεια για οργάνωση των χρήσεων γης και προχωράει στην 

σταδιακή αποβιοµηχάνιση της περιοχής. Αποτελεί αξιόλογο βήµα στην προσπάθεια να γίνει η 
πόλη βιώσιµη για τους κατοικούς αλλά και ελκυστική για τους επισκέπτες. ∆υστυχώς η ποικι-
λία και η πολυπλοκότητα των προβληµάτων της Ελευσίνας απαιτούν ιδιαίτερη αντιµτώπιση και 
σχεδιασµό.  

Η παλαιότερη κατάληψη χώρων από βιοµηχανίες που σε πολλές περιπτώσεις παραµέ-
νουν ακόµα αποτελούν τροχοπέδη στην οµοιόµορφη ανάπτυξη και βελτίωση της εικόνας της 
πόλης. Η ανάµιξη των χρήσεων γης στην παραλιακή ζώνη αλλά και η «οριοθέτηση» του µετώ-
που ανατολικά- δυτικά από βοµηχανίες αποτελούν εµπόδιο στην  ανάπτυξη και ευηµερία του. 

Το παραθαλάσσιο µέτωπο της πόλης µέχρι πρότινος ήταν υποβαθµισµένη ζώνη αντί να 
είναι πόλος έλξης και ανάπτυξης. Η Ελευσίνα είχε στραµµένη την  πλάτη προς τη θάλασσα. 
Τα τελευταία χρόνια όµως παρατηρείται στροφή προς το θαλάσσιο µέτωπο και προσπάθεια 
αξιοποιήσεως του (κάτι που παρατηρείται γενικότερα στην Ελλάδα). Με την αξιοποίηση των 
αξιόλογων παλαιών βιοµηχανιών που υπάρχουν (ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ) εκεί και µε τη 
µετεγκατάσταση άλλων σύµφωνα µε τις προβλέψεις του τελευταίου Γ.Π.Σ. (ΧΑΡΤΗΣ 2), 
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πρόκειται να αξιοποιηθεί και να αναβαθµιστεί. Ο «ΚΡΟΝΟΣ» έχει κριθεί διατηρητέο λόγω 
των ιδιαίτερων αρχιτεκτονικών του στοιχείων και µε τις κατάλληλες εργασίες συντήρησης 
µπορεί πραγµατικά να αποτελέσει στοιχείο ανάπτυξης και προσέλκυσης κόσµου. Στον χώρο 
που προβλέπεται ως κέντρο δήµου από την αναθεώρηση, βρίσκονται 2 κτίρια διατηρητέα. Στο 
ένα έχουν γίνει κάποιες εργασίες αναπαλαίωσης ενώ στο άλλο δεν έχει γίνει τίποτα. Παρά την 
πρόβλεψη η έλλειψη οικονοµικών πόρων τα οδηγούν στην εγκατάλειψη. Στην περίπτωση του 
εργοστασίου «ΒΟΤΡΥΣ – ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» για τους ίδιους λόγους δεν έχει γίνει καµία ερ-
γασία µε αποτέλεσµα να οδηγείται στην σταδιακή καταστροφή. Σε αυτή την περίπτωση ενώ ο 
σχεδιασµός για αυτό το κοµµάτι της παραλίας ήταν σωστός και πραγµατικά εξυπηρετούσε την 
ανάδειξη και αναβάθµιση της παραλίας µε στόχο να προσελκύσει κόσµο. 

Ακόµα και σήµερα παρά τις προσπάθειες για εξυγίανση του λιµανιού µέσω της µεταφο-
ράς των εργοστασίων, δεν διαφαίνεται καλύτερο µέλλον λόγω των λύσεων χαµηλής αισθητικής 
στην περίπτωση των εργατικών κατοικιών που θα γίνουν στην «ΙΡΙΣ» και στον «ΚΡΟΝΟ». 
Σίγουρα ο Ο.Ε.Κ. έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε µία λύση ανώτερη ποιοτικά που να 
µπορεί να ενσωµατώσει το πράσινο και τα στοιχεία των παλαιών κτιρίων ως συστατικά στοι-
χεία της αναβάθµισης του αστικού περιβάλλοντος. Οι εργασίες δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά 
το µέχρι τώρα αποτέλεσµα δεν είναι ικανοποιητικό κυρίως λόγω της έλλειψης πρασίνου.  

Όπως φαίνεται και από τον χάρτη στα επόµενα οικοδοµικά τετράγωνα τα οποία χαρα-
κτηρίζονται µε χρήση γενικής κατοικίας έχουν γίνει εταιρίες µεταφορικές και εταιρίες αποθη-
κευτικές.. Η χρήση τους σε συνδυασµό µε την κυκλοφοριακή συµφόρηση που προκαλούν υ-
ποβαθµίζουν την ακτή. 

Στη συνέχεια της παραλίας ακολουθούν πάρκα σε συνδυασµό µε ταβέρνες και αναψυ-
κτήρια χαµηλής αισθητικής, ανάµικτα µε αρχαιολογικά ευρήµατα. Ο σχεδιασµός δεν κάνει 
εξαιρέσεις στη χρήση της γενικής κατοικίες, όπως σε άλλες περιπτώσεις, µε αποτέλεσµα τη 
γειτνίαση χώρων που θα έπρεπε να προστατεύονται και να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερες συν-
θήκες (κάτι που γίνεται στην περίπτωση του κεντρικού αρχαιολογικού χώρου) µε χώρους που 
µπορούν να αποτελέσουν ακόµα και πηγή µόλυνσης. 

Στον χώρο του εργοστασίου «ΒΟΤΡΥΣ- ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ» υποτίθεται πως είχε πολι-
τιστικές χρήσεις και θα γινόταν η αξιοποίηση των εργοστασίων και η διαχείριση τους έτσι ώστε 
να υπάρξει σύνδεση του αρχαιολογικού χώρου µε τη θάλασσα. Έως σήµερα σε εκείνο το χώρο 
γίνονται τα «Αισχύλεια» και η µόνη αλλαγή που υπάρχει είναι η συντήρηση του ενός κτιρίου, 
τα υπόλοιπα είναι σχεδόν ερείπια.  

Για το χώρο του «ΤΙΤΑΝΑ» υπάρχουν αρκετές προβλέψεις στο αναθεωρηµένο Γ.Π.Σ. 
Ο σχεδιαµός σε αυτή την περιοχή έρχεται σε αντιφάσεις ως προς το χαρακτήρα που θέλει να 
προσδώσει. Στην περιοχή επιτρέπεται η λειτουργία των υφιστάµενων εγκαταστάσεων παραγω-
γής, αλλά αναφέρεται και στη διακοπή της λειτουργίας των παραπάνω εγκαταστάσεων στην 
περιοχή αυτή χωρίς να ορίζεται χρονικό πλαίσιο. Η µετεγκατάσταση δεν έχει ακόµα γίνει µε 
αποτέλεσµα να εξακολουθεί να υπάρχει φράγµα στο δυτικό µέτωπο προς θάλασσα. Προβλή-
µατα επίσης προκύπτουν και λόγω του Κ.∆.Α.Υ. που τελικά επελέγη το οικόπεδο του «ΤΙ-
ΤΑΝΑ» για την κατασκευή του, αφού η βιοµηχανία µετεγκατασταθεί. Επίσης η απόφαση να 
λειτουργήσει το βιολογικού καθαρισµού στο ανατολικό τµήµα της παραλίας(δίπλα στη ΧΑ-
ΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ), πολύ κοντά στην ακτή δεν συντελεί στην αλλαγή χαρακτήρα του µετώπου 
της πόλης προς την θάλασσα. Ο σχεδιασµός για τη χωροθέτηση αυτών, έρχεται σε αντίθεση 
µε την προσπάθεια του Γ.Π.Σ. για βελτίωση της παραλίας. 

Η λήψη µέτρων όπως ορίζεται από την τροποποίηση του Γ.Π.Σ.:«Καθορισµός και ανά-
δειξη των περιοχών ειδικής προστασίας,σηµείων ή περιοχών αναφοράς της πόλης και αξιόλο-
γων διαδροµών µε προώθηση ειδικων παρεµβάσεων για την ανάδειξή τους, µε κατάλληλη δια-
µόρφωση και αποκατάσταση και διατήρηση των γεωµετρικών χαρακτηριστικών» σκοπεύει ου-
σιαστικά στην αναβάθµιση του θαλασσίου µετώπου. Υπάρχουν όµως εµπόδια σε αυτό το στό-
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χο από την ίδια τροποποίηση.Μέσα από όλα αυτά µπορούµε να συµπεράνουµε ως το Γ.Π.Σ. 
καταφεύγει στην επιφανειακή λύση σε κάποιες περιπτώσεις και στην ευκολη λύση σε αρκετές 
άλλες. Ενώ γίνεται η προσπάθεια για εξυγιανση της παραλίας τα προαναφερθέντα παραδείγµα-
τα µας δείχνουν την ανεπαρκή µελέτη περιπτώσεων µε αποτέλεσµα την χαοτική κατάσταση 
που επικρατεί σήµερα µε αντικρουόµενες χρήσεις, συµβιβαστικές λύσεις ανάµεσα σε περιβάλ-
λον και βιοµηχανία αλλά έχοντας χάσει το στόχο της ουσιαστικής και ριζικής – άµεσης αλλα-
γής του χαρακτήρα του θαλασσίου µετώπου της Ελευσίνας. 


