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9.15 ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΕΣ- ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Ως αθροιστικές επιπτώσεις θεωρείται το σύνολο των πιθανών επιπτώσεων πολλών 

επιμέρους έργων ή δραστηριοτήτων που αποτελούν είτε ένα ενιαίο προς περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργο (ή δραστηριότητα) είτε εντάσσονται σε ένα σύνολο έργων 

(δραστηριοτήτων) ίδιου ή ανάλογου είδους ή σε κάθε περίπτωση αντίστοιχου ή ανάλογου 

μεγέθους στην ίδια χωρική ενότητα. Ως συνεργιστικές επιπτώσεις θεωρούνται αυτές που 

προκύπτουν από επιμέρους έργα (δραστηριότητες), αλλά συνδυαζόμενες μεταξύ τους 

αποκτούν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες από 

πλευράς έντασης και χαρακτήρα επιδράσεις από το αθροιστικό σύνολο των επιμέρους 

επιπτώσεων.  

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι αθροιστικές και συνεργιστικές επιπτώσεις που 
ενδέχεται να προκληθούν από το υπό μελέτη έργο σε συνδυασμό το έργο 
"Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος Οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα 
Φιλαδέλφεια" το οποίο προβλέπεται στην ίδια χωρική ενότητα και αποτελεί το κύριο έργο 

ανάλογου μεγέθους που προβλέπεται για την άμεση περιοχή του έργου του γηπέδου.  

Όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 6.1.1 (Η ένταξη στον άμεσο χώρο) η οδός 

Πατριάρχου Κωνσταντίνου διέρχεται νότια - νοτιοανατολικά της θέσης του υπό μελέτη 

Κέντρου.  

Η μελέτη της "ταπείνωσης" αφορά χάραξη συνολικού μήκους 616 m επί των οδών 

Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών, η οποία προτείνει την κάλυψη της οδού με 
τεχνικό σε τμήμα 275 m (από την οδό Λεύκης μέχρι περίπου την εκκλησία της Αγ. 

Τριάδος). 

Φορέας του έργου της "ταπείνωσης" είναι η Δ/νση Οδικών Έργων της Περιφέρειας 

Αττικής. Η αδειοδότηση του εν λόγω έργου έχει δρομολογηθεί και η σχετική Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει εκπονηθεί από την εταιρεία Δρόμος ΕΠΕ 

(Σεπτέμβριος 2014) και είναι σε διαδικασία έγκρισης. Τεύχος της ΜΠΕ της "ταπείνωσης" 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας ΜΠΕ, ενώ η αναλύση των επιπτώσεων που 

ακολουθεί αντλεί στοιχεία και από τη μελέτη αυτή. 

Ως προς το χρονοδιάγραμμα κατασκευής των δύο έργων γίνεται η υπόθεση οτι το έργο 

της "ταπείνωσης" προηγείται της κατασκευής του "Κέντρου". Όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ 

της "ταπείνωσης" προβλέπεται να χρησιμοποηθεί ως εργοταξιακός χώρος η έκταση του 

πρώην γηπέδου της ΑΕΚ, ενώ στη ΜΠΕ του "Κέντρου" θεωρείται δεδομένη η 

υπογειοποίηση της οδού και ο σχεδιασμός του "Κεντρου" προσαρμόζεται στην ήδη 

υπογειοποιημένη οδό πρόσβασης. Ωστόσο, για λόγους εξέτασης του δυσμενέστερου 

σεναρίου, εξετάζεται το ενδεχόμενο η έναρξη των εργασιών της ταπείνωσης της οδού να 
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