
Επανεπιβολή ρυμοτομικής 

απαλλοτρίωσης σε ακίνητα 

με φερόμενη ιδιοκτήτρια την με φερόμενη ιδιοκτήτρια την 

Εκκλησία της Ελλάδος σε 

Οικοδομικά Τετράγωνα στην 

Δ.Ε. Βουλιαγμένης



 Η συµβολαιογραφική πράξη Κατσαφαρόπουλου
υπεγράφη µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, του
Οργανισµού ∆ιαχείρισης Εκκλησιαστικής
Περιουσίας και του Εκκλησιαστικού
Ορφανοτροφείου Βουλιαγµένης.

 Η σύµβαση αυτή κυρώθηκε µε το Β.∆. της 20-

1951

 Η σύµβαση αυτή κυρώθηκε µε το Β.∆. της 20-
24.4.1951 (ΦΕΚ Α’ 121/1951), µε το οποίο
εγκρίθηκε το νέο ρυµοτοµικό σχέδιο
Βουλιαγµένης.

 Με το Φ.Ε.Κ. 121Α/24-04-1951 εντάχθηκαν στο
σχέδιο συνολικά 3.031 στρέµµατα.



Αρχική ένταξη στο σχέδιο 1951

Κίτρινο χρώµα: Κίτρινο χρώµα: 

 Χώροι κοινόχρηστοι (δρόµοι, πλατείες, άλση, κήποι,

κλπ.)

 Εξ αυτών η συµβαλλόµενη Εκκλησία της Ελλάδος

παραιτήθηκε από όλα τα εµπράγµατα δικαιώµατα και

από οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης από το

∆ηµόσιο.

 Ορίζεται ότι αν, σε τυχόν µελλοντική τροποποίηση του

ρυµοτοµικού σχεδίου, οι χώροι αυτοί για οποιαδήποτε

αιτία απολέσουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και

καταστούν οικοδοµήσιµοι, τότε αυτοδικαίως

επανέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή

στην Εκκλησία.



Αρχική ένταξη στο σχέδιο 1951
Πράσινο χρώµα

 Ελεύθεροι από δόµηση κοινόχρηστοι χώροι.

 Επ’ αυτών, η Εκκλησία της Ελλάδος, παραιτείται όλων

των εµπραγµάτων δικαιωµάτων, πλην της ψιλής

κυριότητας, υποχρεώνεται να µην παρεµποδίζει µε

οποιαδήποτε ενέργεια την κοινή χρήση και παραιτείται

ρητώς από οποιαδήποτε σχετική αξίωση αποζηµίωσηςρητώς από οποιαδήποτε σχετική αξίωση αποζηµίωσης

από το ∆ηµόσιο.

 Συµφωνείται, αντίστοιχα όπως και για τους «κίτρινους»

κοινόχρηστους χώρους, ότι αν για οποιαδήποτε αιτία

απολέσουν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους και

καταστούν οικοδοµήσιµοι, τότε αυτοδικαίως

επανέρχονται κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή

στην Εκκλησία της Ελλάδος.



Κόκκινο χρώμα:

 Οικοδοµικά τετράγωνα και νησίδες εντός των

κίτρινων και των πράσινων περιοχών, επί των

οποίων η Εκκλησία της Ελλάδος διατηρεί πλήρη

κυριότητα, νοµή και κατοχή.

Αρχική ένταξη στο σχέδιο 1951

 Προορίζονται για την ανέγερση κέντρων αναψυχής,

ξενοδοχείων, κατοικιών και οποιαδήποτε άλλης

εγκατάστασης ή εκµετάλλευσης.

 Πρόκειται, εποµένως, για τις οικοδοµήσιµες εκτάσεις

της ένταξης του ρυµοτοµικού σχεδίου του 1951.



3.031 στρέµµατα του Β.∆. 20-04-1951 (Φ.Ε.Κ. 121 Α

/24-04-1951 κατανεµήθηκαν σύµφωνα µε τη

σύµβαση σε:

 1.120 στρέµµατα οικοδοµήσιµων χώρων (37%)

Αρχική ένταξη στο σχέδιο 1951

 1.120 στρέµµατα οικοδοµήσιµων χώρων (37%)

 903 στρέµµατα κοινόχρηστων χώρων µε κίτρινο

χρώµα (30%)

 1.008 στρέµµατα κοινόχρηστων ελεύθερων

δόµησης χώρων µε πράσινο χρώµα (33%)



∆ιαχρονική Μεταβολή 
οικοδοµήσιµων χώρων της περιοχής



Μέχρι το 1978 

Τµήµατα του σχεδίου µετατρέπονται από κοινόχρηστοι χώροι σε οικοδοµήσιµοι

(18,08στρ.)

Μικρό και Μεγάλο Καβούρι 544,29 στρ

Επικράτηση οικοδοµήσιµων χρήσεων 

Μικρό και Μεγάλο Καβούρι 544,29 στρ

Ήδη στο µεγάλο Καβούρι σήµερα έχουν µετατραπεί

113,78 στρ.

Στο µικρό Καβούρι έχουν µετατραπεί ως οικοδοµήσιµοι

χώροι 430,51 στρ.



ΦΕΚ ∆’ 521/1981
Με την τροποποίηση αυτή χαρακτηρίστηκε τµήµα του Ο.Τ. 28 ως χώρος για Νηπιαγωγείο και
Βρεφονηπιακό Σταθµό συνολικού εµβαδού 11,38 στρ.

Εξισορρόπηση περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Η ∆ιοίκηση µε συνεχείς πράξεις χαρακτηρισµού οικοδοµήσιµων χώρων σε κοινόχρηστων –
κοινωφελών, επεδίωξε την εξισορρόπηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου

Βρεφονηπιακό Σταθµό συνολικού εµβαδού 11,38 στρ.

ΦΕΚ ∆’ 194/1983
Με την τροποποίηση αυτή χαρακτηρίστηκε τµήµα του Ο.Τ. 42 σε κοινόχρηστο πράσινο και
πεζόδροµο εµβαδού 3,56 στρ.

ΦΕΚ ∆’ 381/1985
Με την τροποποίηση αυτή χαρακτηρίστηκε τµήµα του Ο.Τ. 124 σε κοινόχρηστο πράσινο και
δηµιουργία οδού εµβαδού 12,82 στρ.



ΦΕΚ ∆’ 370/1985 «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου µε χαρακτηρισµό του OT 7 (17,55στρ.) σε
χώρο σχολείου αθλοπαιδιών και πρασίνου» και «Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου µε
χαρακτηρισµό τµήµατος του O.T. 52Α (3,16 στρ.) σε χώρο κοινόχρηστου πράσινου και δηµιουργία
πεζοδρόµου», το οποίο επανεγκρίθηκε µε το ΦΕΚ ∆’ 258/1988. Η συνολική έκταση των παραπάνω
εκτάσεων είναι (20,71στρ.)

ΦΕΚ ∆’ 812/1987 περί τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Βουλιαγµένης µε χαρακτηρισµό

Εξισορρόπηση περιβαλλοντικού ισοζυγίου

ΦΕΚ ∆’ 812/1987 περί τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Βουλιαγµένης µε χαρακτηρισµό
Ο.Τ. σε χώρους κοινόχρηστους πρασίνου στάθµευσης οχηµάτων, σχολείων και άλλων κοινωφελών
λειτουργιών. Αφορά τα τµήµατα των Ο.Τ. 5, 8, 9, 10 και 11. Τα Ο.Τ. 47 και 53 και τµήµα του Ο.Τ. 52.
Τµήµατα των Ο.Τ. 21, 22, 23, 26, 27, 29, 36, 39. Το Ο.Τ. 126 και τµήµατα των 123, 124, 125, 127 και 128.
Το Ο.Τ. 134 και τµήµατος του Ο.Τ. 133. Η συνολική έκταση των παραπάνω εκτάσεων είναι 177,50 στρ.

ΦΕΚ ∆’ 303/1988
Με την τροποποίηση αυτή χαρακτηρίστηκε σε χώρο πρασίνου τα Ο.Τ. 13α εµβαδού 5,01 στρ. και 20 
εµβαδού 16,71 στρ. και του τµήµατος του Ο.Τ. 13 εµβαδού 8,72 στρ. 



 Μετά από αιτήσεις ακύρωσης της Εκκλησίας της
Ελλάδος, ως φερόµενης ιδιοκτήτριας των
απαλλοτριωµένων εκτάσεων, ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, εκδόθηκαν πέντε
αποφάσεις, το 2001, µε τις οποίες ακυρώθηκε η
σιωπηρή άρνηση της ∆ιοίκησης να άρει τις
επιβληθείσες απαλλοτριώσεις, λόγω παρέλευσης
πέραν του ευλόγου χρονικού διαστήµατος από
την επιβολή τους, χωρίς να πραγµατοποιηθεί η

 Εν συνεχεία, η φερόµενη ιδιοκτήτρια των επίµαχων
εκτάσεων, Εκκλησία της Ελλάδος, προσέφυγε στο
Τριµελές Συµβούλιο Συµµόρφωσης του ∆ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών, κατά το άρθρο 2 του ν. 3068/2002,
επικαλούµενη τη µη συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς
τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις.

 Εκδόθηκαν (το 2012) πέντε αποφάσεις, αντίστοιχα προς
τις ανωτέρω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου

Δικαστικές Αποφάσεις
2001

την επιβολή τους, χωρίς να πραγµατοποιηθεί η
συντέλεσή τους.

 Οι φάκελοι αναπέµφθηκαν στην αρµόδια
∆ιοικητική Αρχή για τις νόµιµες ενέργειες.
Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµ. 1428/2001,
1429/2001, 1430/2001, 1438/2001, 1703/2001,
1704/2001, 1705/2001 Αποφάσεις του ∆ιοικητικού
Εφετείου Αθηνών (Τµήµα Α1 - ακυρωτικός
σχηµατισµός).

τις ανωτέρω αποφάσεις του ∆ιοικητικού Εφετείου
Αθηνών, µε τις οποίες έγινε δεκτό το αίτηµά της για την
άρση των επιβληθεισών απαλλοτριώσεων και την
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, ώστε οι
επίµαχες εκτάσεις να καταστούν οικοδοµήσιµες.

 Κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ∆ήµου Βάρης -
Βούλας - Βουλιαγµένης επιδικάστηκαν χρηµατικές
κυρώσεις. Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθµ.
46/2012, 48/2012, 49/2012, 50/2012 και 51/2012
αποφάσεις του Τριµελούς Συµβουλίου Συµµόρφωσης
του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών.



Η Εκκλησία της Ελλάδος µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 2630/491/26.6.02 έγγραφό της (αρ. πρωτ. Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε.
12191/6739/28.6.2002), αιτήθηκε τον αποχαρακτηρισµό των καθορισθέντων ως Κοινόχρηστων – Κοινωφελών
χώρων της φερόµενης ιδιοκτησίας της στα ακόλουθα Οικοδοµικά Τετράγωνα:

Αίτηση αποχαρακτηρισµού των καθορισθέντων 
ως Κοινόχρηστοι – Κοινωφελείς Χώροι



 Τµήµα του Ο.Τ.130 (2,70στρ.) ήταν και παραµένει οικοδοµήσιµο, διότι µε την 2855/1993 απόφαση
του Ε΄ Τµήµατος του ΣτΕ, ακυρώθηκε η υπ’αριθµ. 432710/1251/25-7-1989 απόφαση της
Νοµαρχούσης ∆ιευθύντριας της Νοµαρχίας Πειραιώς (ΦΕΚ 517∆/1989) µε την οποία το
συγκεκριµένο Ο.Τ. χαρακτηρίστηκε ως χώρος πρασίνου.

 Στο Ο.Τ. 22 (2,70στρ.) µε το ΦΕΚ 82ΑΑΠ/2013 περί τροποποίησης ρυµοτοµικού, έχει ήδη γίνει
οικοδοµήσιµο τµήµα του συνολικού εµβαδού.

Έλεγχος 

Μετά από έλεγχο από την Υ.∆ΟΜ (Πολεοδοµία δήµου) διαπιστώθηκαν τα εξής:

οικοδοµήσιµο τµήµα του συνολικού εµβαδού.

 Επιπλέον των ως άνω Ο.Τ. η Εκκλησία της Ελλάδος αιτείται την µετατροπή σε οικοδοµήσιµο χώρο
του Ο.Τ. 100-101 (33,04στρ.)

 Τα εµβαδά που αναγράφονται στον ως άνω πίνακα που συνοδεύει το αίτηµα της Εκκλησίας της
Ελλάδος, παρουσιάζουν ασυµφωνίες και αποκλίσεις από τα εµβαδά από την ανάρτηση του
Κτηµατολογίου.

 Οι εκτάσεις αυτές από την αρχική ένταξη είχαν χαρακτηριστεί οικοδοµήσιµες και µε µεταγενέστερες
πράξεις χαρακτηρίστηκαν κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Σήµερα, η Εκκλησία της Ελλάδος
σήµερα διεκδικεί να γίνουν οικοδοµήσιµα 288,77 στρ.



 Με πράσινο χρώµα είναι οι χώροι
για τους οποίους η Εκκλησία ζητά
αποχαρακτηρισµό και σύµφωνα
µε το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. είναι
χαρακτηρισµένοι ως κοινόχρηστοι
χώροι πρασίνου.

Αίτηση αποχαρακτηρισµού της Εκκλησίας των 
καθορισθέντων ως Κοινόχρηστων – Κοινωφελών χώρων

 Για τους κίτρινους χώρους, για
τους οποίους επίσης ζητείται από
την Εκκλησία ο
αποχαρακτηρισµός, δεν υπάρχει
κατεύθυνση από το εγκεκριµένο
Γ.Π.Σ.



Μεταβολή Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

1951 1981 2021 1951 1981 2021

(%) (%) (%) (στρέμματα) (στρέμματα) (στρέμματα)

Οικοδομήσιμοι 

(κόκκινοι)
37% 53% 46% 1.120,00 1.682,38 1.393,68

Κοινόχρηστοι Κοινόχρηστοι 

(κίτρινοι)
30% 30% 30% 903 903 903

Προς κοινωφελείς 

σκοπούς ελεύθερης 

δόμησης (πράσινοι)

33% 19% 15% 1.008,00 463,71 463,71

Αιτήματα 

αποχαρακτηρισμού
0 0 9% 0 0 288,7

ΣΥΝΟΛΟ 3.031 3.049,09 3.049,09



∆ιακρίνεται η µεταβολή της αρχικής ένταξης του 1951 των αντισυµβαλλοµένων στη Σύµβαση
Κατσαφαρόπουλου 1900/1951 ως προς το ισοζύγιο των χώρων για τη διατήρηση του ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους της περιοχής έως το 1981.

Περιβαλλοντικό ισοζύγιο
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∆ιακρίνεται η µεταβολή της αρχικής ένταξης του 1951 των αντισυµβαλλοµένων στη Σύµβαση
Κατσαφαρόπουλου 1900/1951 ως προς το ισοζύγιο των χώρων για τη διατήρηση του ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους της περιοχής.
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Αιτήματα αποχαρακτηρισμού 
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∆ιακρίνεται η µεταβολή της αρχικής ένταξης του 1951 των αντισυµβαλλοµένων στη Σύµβαση
Κατσαφαρόπουλου 1900/1951 ως προς το ισοζύγιο των χώρων για τη διατήρηση του ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους της περιοχής.
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Εξισορρόπηση Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου

10%

Κατανοµή χρήσεων εφόσον τα αιτήµατα της
Εκκλησίας για αποχαρακτηρισµό κοινόχρηστων
– κοινωφελών χώρων γίνουν αποδεκτά

Κατανοµή χρήσεων µετά την επανεπιβολή
απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµου Βάρης Βούλας
Βουλιαγµένης
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Αιτήματα 
αποχαρακτηρισμού 
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Περιβαλλοντικό ισοζύγιο



Περιβαλλοντικό ισοζύγιο



Περιβαλλοντικό ισοζύγιο



 Με την σύµβαση του 1951 οι τρεις συµβαλλόµενοι (Ελληνικό ∆ηµόσιο, Ο.∆.Ε.Π. και «Εκκλησιαστικό
Ορφανοτροφείο Βουλιαγµένης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών») αποδέχονται την εισφορά σε γη,
και το ισοζύγιο, µεταξύ των οικοδοµήσιµων χώρων, των κοινόχρηστων (δρόµοι, πλατείες, κ.λπ.), των
προς κοινωφελείς σκοπούς ελεύθερων δόµησης χώρων και οικοπέδων προς ανέγερση κοινής
ωφέλειας έργων.

Συµπεράσµατα

 Με διαδοχικές τροποποιήσεις ρυµοτοµικού σχεδίου, η Εκκλησία της Ελλάδος, απέκτησε
οικοδοµήσιµους χώρους 433,736 στρ. επιπλέον της αρχικής ένταξης. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα την
αλλοίωση του αρχικού ισοζυγίου εµφανώς υπέρ των οικοδοµήσιµων χώρων σε σχέση µε τους
κοινόχρηστους – και προς κοινωφελείς σκοπούς ελεύθερης δόµησης χώρους.



 Οι κοινόχρηστοι χώροι, όπως και οι χώροι πρασίνου, αποτελούν βασικό στοιχείο του
πολεοδοµικού σχεδιασµού (άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος).

 Η διατήρηση των χώρων αυτών έχει πρωταρχική σηµασία για την προστασία του οικιστικού
περιβάλλοντος.

 Εποµένως, επιτρέπεται η αναδιάταξη των κοινόχρηστων χώρων χωρίς τη µείωση της έκτασή
τους.

Οι επίµαχες εκτάσεις δεν µπορούν να 
καταστούν οικοδοµήσιµες – Νοµολογία ΣτΕ

τους.

 Αρχή της αντιστάθµισης: ∆ιατήρηση του διαµορφωµένου περιβαλλοντικού ισοζυγίου µεταξύ
των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, από τη µία, και των οικοδοµήσιµων εκτάσεων, από
την άλλη.

 Άρθρο 91 παρ. 1 ν. 4759/2020: επιβάλλεται η διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου
κοινοχρήστων – οικοδοµήσιµων χώρων, απαγορεύεται ο αποχαρακτηρισµός των
κοινόχρηστων χώρων, χωρίς την αντιστάθµισή τους µε τον χαρακτηρισµό ίσων χώρων ως
κοινοχρήστων.



 Με τις επανεπιβολές: Προσπάθεια επαναφοράς του χαµένου ισοζυγίου και όχι εύρεση
επιπλέον κοινόχρηστων χώρων.

 Με κάθε αποχαρακτηρισµό κοινόχρηστης έκτασης, η ιδιοκτησία επ’ αυτού επέστρεφε στην
επισπεύδουσα Εκκλησία , σε εφαρµογή του σχετικού συµβατικού όρου.

 Η Εκκλησία είναι πλέον ιδιοκτήτρια περισσότερων οικοδοµήσιµων εκτάσεων από αυτές που τις

Αποζηµίωση της Εκκλησίας της 
Ελλάδος σε είδος, δηλαδή σε γη

 Η Εκκλησία είναι πλέον ιδιοκτήτρια περισσότερων οικοδοµήσιµων εκτάσεων από αυτές που τις
αναλογούσαν µε βάση το αρχικό ισοζύγιο του 1951.

 Συµπέρασµα: Η Εκκλησία έχει ήδη αποζηµιωθεί για τις απαλλοτριώσεις σε είδος, δηλαδή σε γη,
και µάλιστα πολλαπλάσιας αξίας.

 Επιβάλλεται ο αποκλεισµός της -άτοπης- διπλής αποζηµίωσης της Εκκλησίας (µία σε είδος -
γη και µία σε χρήµα).

 Συµβατική ανεπιφύλακτη παραίτηση της Εκκλησίας από αξιώσεις αποζηµίωσης: Αφορά στο
αρχικά διαµορφωθέν ισοζύγιο και όχι σε κάθε επιµέρους έκταση ξεχωριστά

 Αποδοχή του αρχικού ισοζυγίου και αποκλεισµός επέκτασης των οικοδοµήσιµων χώρων (σε
βάρος των κοινοχρήστων)



 Άρθρα 1 - 3 του Β.∆. της 17-11/1.12.1836 «περί ιδιωτικών δασών» (ΦΕΚ Α’ 69/1836): υπέρ του
∆ηµοσίου µαχητό τεκµήριο κυριότητας επί των δασών και των δασικών εκτάσεων που
προϋπήρχαν στα όρια του νεοδηµιουργηθέντος ελληνικού κράτους κατά τον χρόνο ισχύος του
ανωτέρω διατάγµατος

Τα ακίνητα φέρουν δασικό
χαρακτήρα

 ∆ασικός χαρακτήρας που φέρει η πλειονότητα των ακινήτων για τα οποία προτείνεται η
επανεπιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης: α) υποχρεωτικότητα της επανεπιβολής της
απαλλοτρίωσης, και β) ανάγκη ενδελεχούς διερεύνησης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
ακινήτων, λαµβανοµένου υπόψη ότι µε τις διατάξεις θεσπίστηκε, εφόσον δεν αναγνωρίστηκε η
κυριότητα ιδιώτη κατά τη διαδικασία του ίδιου διατάγµατος.



Εφόσον οι επίµαχες προς επανεπιβολή απαλλοτρίωσης εκτάσεις σωρευτικά: 

 ήταν αποδεδειγµένα δάση ή δασικού χαρακτήρα κατά τον χρόνο δηµοσίευσης του 

προαναφερθέντος Β.∆. της 17-11/1.12.1836 (ΦΕΚ Α’ 69/1836)

Τότε:

Τα ακίνητα έχουν δασικό
χαρακτήρα

Τότε:

 δεν αναγνωρίστηκε η κυριότητα της Ιεράς Μονής Πετράκη (ως δικαιοπαρόχου του Ο∆ΕΠ και 

στη συνέχεια της Εκκλησίας της Ελλάδος) δυνάµει της διαδικασίας των άρθρων 2 και 3 του ως 

άνω από 1836 Β.∆. και

 δεν πέρασαν στην κυριότητα της Ιεράς Μονής Πετράκη µέσω έκτακτης χρησικτησίας πριν από 

τις 11.9.1915, καθόσον συνιστούν δηµόσιες δασικές εκτάσεις, µε αποτέλεσµα καταρχήν να µην 

οφείλεται αποζηµίωση στην Εκκλησία της Ελλάδος για τις επίµαχες απαλλοτριώσεις, στον 

βαθµό που δεν κατέστη ιδιοκτήτρια των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων.



Το χαµένο ισοζύγιο επιβάλλει την 
επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης

 Συµπέρασµα: το περιβαλλοντικό ισοζύγιο της Βουλιαγµένης έχει διασαλευθεί και µε τις επίµαχες 

απαλλοτριώσεις καταβάλλεται προσπάθεια να αποκατασταθεί, ως εξής:

 Στις περιοχές του Μικρού και Μεγάλου Καβουρίου, έχουν καταστεί οικοδοµήσιµοι περίπου 544,29

στρ. πλέον της ένταξης του ρυµοτοµικού σχεδίου του 1951.

 Οι εκτάσεις, φερόµενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, επί των οποίων έχουν επιβληθεί 

ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις για την αποκατάσταση του ισοζυγίου, αντιστοιχούν σε περίπου 288 

στρ.

 Άρα, και µε την επανεπιβολή ακόµα του συνόλου των απαλλοτριώσεων (288 στρ.), πάλι 

προκύπτει έλλειµµα κοινόχρηστων χώρων της τάξεως των 256,29 στρ. (οικοδοµήσιµες εκτάσεις 

φερόµενης ιδιοκτησίας της Εκκλησίας).



Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(m2)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΥ

1. 5 6298.21 Κ.Χ.-ΑΘΛΗΤΙΚΑ

2. 7 17554.88 ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

3. 8 2570.60 Κ.Χ.

4. 9 1367.82

1547.50

5067.23

Κ.Χ.

5. 10 4080.64 Κ.Χ.

6. 11 8587.86 Κ.Χ.

7. 13 7913.11 Κ.Χ.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

(m2)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΥ

1. 37β 2454.58 Κ.Χ.

2. 42A 2960.46 Κ.Χ.

3. 47 KX 9700.00 Κ.Χ.

4. 52 3165.00 Κ.Χ.

5. 53 KX 7887.00 Κ.Χ.

6. 70 2248.22 ΠΑΡΚΙΝΓΚ

7. 75 884.95 ΠΑΡΚΙΝΓΚ

8. 123 6199.88 Κ.Χ.

Eπανεπιβολή της απαλλοτρίωσης 

7. 13 7913.11 Κ.Χ.

8. 13α 5330.64 Κ.Χ.

9. 20 17040.79 Κ.Χ.

10. 21 12475.55 Κ.Χ.

ΣΧΟΛΕΙΟ

11. 22 17021.28 Κ.Χ.

12. 23 5233.99 Κ.Χ.

13. 26 14628.39 Κ.Χ

Κ.Χ.-ΑΘΛΗΤΙΚΑ

14. 28 10260.95 Κ.Χ.-ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

15. 28A 1269.19 K.X.

16. 29 3949.46 Κ.Χ.

17. 36 6082.98 Κ.Χ.

8. 123 6199.88 Κ.Χ.

9. 124 11768.66 Κ.Χ.

10. 125 4664.36 Κ.Χ.

11. 126 9997.35 Κ.Χ.

12. 127 6150.13 Κ.Χ.

13. 128 3266.68 Κ.Χ.

14. 131 6380.43 Κ.Χ.

15. 74 - 132 7228,18 Κ.Χ.

16. 133 7339.67 Κ.Χ.

17. 134 15077.59 Κ.Χ.

18. 100-101 33045.39 Κ.Χ.

ΣΥΝΟΛΟ 288.699.60



Θεωρηµένο σχέδιο από την 
Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου



Πίστη µας είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδας έχει ήδη πάρει περισσότερα απ’ όσα δικαιούται από τη Βουλιαγµένη

Στόχοι µας είναι:

 Η εξισορρόπηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου πρασίνου

 Η προστασία του φυσικού κάλλους

 Η διατήρηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων


