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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 20η (εξ αναβολής) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 144/2021 

Σήμερα 22/9/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, που 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2  του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως ισχύει Γ) της υπ’ αριθμ. 427/2020 εγκυκλίου της 
Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ), Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ  
4337/τ. Β’/18-9-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) και Ε) της παρ. 9 του 
άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 
1497/τ.Β’/17-6-2011), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 765679/16-9-2021 πρόσκλησης του 
Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 722788/2-9-
2021 όμοιας για την από 8/9/2021 αναβληθείσα συνεδρίαση, που κοινοποιήθηκαν 
νόμιμα στις 16/9/2021 και στις 2/9/2021 αντίστοιχα στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε 
καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους. 
    

Θέμα 8ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο 

πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπλασης Στρατηγικής Επένδυσης 

(ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και 

κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης – Λυκόβρυσης», της 

εταιρίας PANITA LTD. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εβδομήντα ενός 
(71) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
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συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 

Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα 
Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη 
Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοϊζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης 
Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης 
Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, 
Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη 
Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Μίχας Λεωνίδας, Παππάς Στέφανος, Σμέρος Ιωάννης. 
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Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 687674/17-8-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, που εστάλη με 
την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/τ.Α./1986) για την “Προστασία του Περιβάλλοντος” 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α./07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4555/18 
(Α΄133) (Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»). 

3. Το νέο Ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας- Αττικής Ν.4277/2014 (156Α). 
4. Την υπ’ αρ. 37419/13479/2018 «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του 

Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661/Β/11-5-
2018). 

5. Τις υπ’ αρ. 499022/2-9-2019, 505910/4-9-2019 και 555804/20-9-2019 Αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. Κόκκαλη  Βασίλειο του Ευαγγέλου.  

6. Την με αρ. πρωτ. 354515/06-05-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, 
σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος κ. Ακρίβος Κωνσταντίνος του 
Ιωάννη, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Μηχανικών, με βαθμό Α’, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Διεύθυνσης  Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης. 

7. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/5-9-2006 (Β΄1225) «Εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001». 

8. Την ΚΥΑ οικ. 40238/2017 (Β΄3759) «Τροποποίηση της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 
107017/5-9-2006 (Β΄1225) «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/42/ΕΚ, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 2001». 

9. Η Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και ειδικότερα την τροποποίηση που έχει επέλθει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-
7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της 
υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 
4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» 
και τις τροποποιήσεις αυτής με τις α) την Υ.Α. οικ. 2307/26-1-2018 (ΦΕΚ 439/Β/14-2-
2018), β) Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25-9-2018 (ΦΕΚ 4420/Β/4-10-2018), γ) Υ.Α. 
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αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/94321/3907/18 (ΦΕΚ 5798/Β/21-12-2018), δ) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5-3-2020 (ΦΕΚ 1482/Β/21-4-2020), ε) Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29-7-2020 (ΦΕΚ 3291/6-8-2020), στ) Η Υ.Α. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14-10-2020 (4656/Β/20). 
10. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος. 
11. Το Ν. 4042/12 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων  - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υ.Π.Ε.Κ.Α.». 
12. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλες διατάξεις». 
13. Την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196Β/6-04-1988) «Μέτρα και περιορισμοί για την 
προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών». 
14. Την Η.Π 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383Β/28-03-2006) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
91/689/ΕΟΚ ‘‘για τα επικίνδυνα απόβλητα’’ του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. 
15. Την Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ64Α/2-3-2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 
16. Το Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α/5.3.2004) «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική 
διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείρισής τους». 
17. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α/5.3.2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την 
εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των 
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών 
μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ 'για τα οχήματα 
στο τέλος του κύκλου ζωής τους' του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000». 
18. Την ΚΥΑ 10315/1993 (ΦΕΚ 369Β/24-5-1993) ‘Ρύθμιση θεμάτων σχετικών  με τη 
λειτουργία σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού’. 
19. To N. 3661/08 (ΦΕΚ 89 Α/19-5-2008): ‘Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις’, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3851/2010 
(ΦΕΚ 85 Α /4-6-2010).  
20. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων 
– εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000» 
21. Την ΚΥΑ οικ. 145116/2011 (Β΄354) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για 
την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 
22. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας 
και άλλες διατάξεις» καθώς και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον 
«Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
(ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε με 
την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008). 
23. Τη 41624/2057/Ε103/28-9-2010 (ΦΕΚ1625/11-10-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των οδηγιών, 2006/66/ΕΚ «σχετικά με 
τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και 
συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για 
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την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους 
συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσο αφορά την 
τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά», του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
24. Την Υ.Α Η.Π 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/9-5-2014) «Καθορισμός 
κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης 
Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .» 
25. Την ΚΥΑ 106543/2003 (ΦΕΚ 391Β/4-4-03) «Έγκριση του συλλογικού συστήματος 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ.- Ανακύκλωση». 
26. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/81) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων 
αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτου διασφαλίσεως 
περιβάλλοντος εν γένει». 
27. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» 
28. Τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
πολιτιστικής κληρονομιάς». 
29. Την ΚΥΑ οικ. 43942/4026/14-9-2016 (Β΄2992) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του Ν. 4042/2012 (Α΄24), όπως ισχύει», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
30. Την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) «Κύρωση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων». 
31. Την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 61490/5302 (ΦΕΚ 4175/ τ.Β’/23-12-2016), «Κύρωση της 
απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της 
Περιφέρειας Αττικής». 
32. Την Απόφαση υπ’ αριθμ. 414/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Έγκριση 
2ης Αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) 
Αττικής» (άρ. 35 Ν. 4042/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρ. 31 Ν. 
4342/2015 - ΦΕΚ 143/τ.Α’/9-11-2015 και ισχύει). 
33. Η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) του 
ΥΠΕΝ (Απρίλιος 2016) 
34. (Α) Το με αρ. πρωτ. 518105/24-6-2021 διαβιβαστικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
της Π.Α. (αρ. πρωτ. εισερχ. 518144/21) με συνημμένα: α) το με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57915/3818/15-6-2021 διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ και β) η ΣΜΠΕ του έργου του θέματος σε έντυπη και ψηφιακή 
μορφή (Β) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57915/3818/15-6-2021 διαβιβαστικό της 
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ – Τμήμα Δ, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (αρ. πρωτ. εισερχ. 491608/15-6-2021) 
35. Την υπ’ αριθμ. 131/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 
62Θ3ΩΚΒ-66Α) με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ παραθέτοντας τα 
συμπεράσματα στα οποία καταλήγει. 
36. Την υπ’ αριθμ. 103/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΑΔΑ: 
ΨΩΟΨΩΚΒ-Μ8Ε) με την οποία δηλώνει την αντίθεσή του στη δημιουργία ενός 
εμπορικού κέντρου (MALL) στο ΒΙΟΠΑ-ΒΙΠΕ Μεταμόρφωσης. 
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37. Την υπ’ αριθμ. 9/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης (ΑΔΑ: 
ΩΥ2ΛΩΛΔ-391) με την οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ παραθέτοντας τους 
λόγους που οδήγησαν στην αρνητική γνωμοδότηση. 
 
 Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (34) διαβιβασθείσα 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στο πλαίσιο κατάρτισης 
του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπλασης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για 
την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου 
αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης – Λυκόβρυσης», της 
εταιρίας PANITA LTD. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από το προτεινόμενο σενάριο ανάπτυξης της περιοχής. 

Η μελέτη απεστάλη τόσο από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όσο και από την 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ για την έκφραση απόψεών μας, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την 
αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ). 
 
Διάρθρωση της εισήγησης 
- Στα κεφάλαια 1 έως 5 παρουσιάζονται συνοπτικά η θέση του έργου, οι 
θεσμοθετημένες χρήσεις γης, η περιγραφή της πρότασης ανάπτυξης και των 
πολεοδομικών ρυθμίσεων και της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή, όπως 
δηλώνονται και παρουσιάζονται στην (34) διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ και δεν 
αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 6 γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του εξεταζόμενου σχεδίου, όπως δηλώνονται και παρουσιάζονται 
στην (34) διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις και οι απόψεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, επί της (34) 
διαβιβασθείσας ΣΜΠΕ. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
 

Η παρούσα μελέτη διερευνά και αξιολογεί τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις που επιφέρουν τα προτεινόμενα σενάρια ανάπτυξης του εν λόγω σχεδίου 
στην περιοχή των ορίων των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης - Πεύκης, σε 
έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 85.670 m2, και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων αυτών. 

Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση της περιοχής, 
στο πλαίσιο των αρχών της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Η σκοπιμότητα του Σχεδίου 
ενισχύεται επιπλέον και από τα σημαντικά οφέλη που θα επιφέρει η υλοποίησή του σε 
περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο στην ευρύτερη περιοχή, καθώς 
ενισχύεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της περιοχής, επεκτείνονται οργανωμένα οι 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθορίζονται χωρικές παρεμβάσεις σύμφωνα με το 
ισχύον ΡΣΑ και προτείνονται συνθετικά πρότυπα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. 

Επιπρόσθετα, με την υλοποίηση του σχεδίου η προτεινόμενη ανάπτυξη εμπορικού 
και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής θα καλύψει βασικές ανάγκες της 
ευρύτερης περιοχής σε παροχές και υπηρεσίες που βρίσκονται σε έλλειμμα, ενώ θα 
προσφέρει στους επισκέπτες άνετη και εύκολη πρόσβαση σε διάφορες δραστηριότητες. 
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Δεδομένου ότι θα είναι εύκολα προσβάσιμο σε όλους, θα παρέχει ένα φιλικό και ασφαλές 
περιβάλλον ενώ παράλληλα θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας της περιοχής. Επιπλέον, η υλοποίηση του σχεδίου μέσω της 
αναβάθμισης του αστικού ιστού θα έχει ως συνέπεια την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. 
 
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
2.1 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Πρόκειται για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης 
(ΕΣΧΑΣΕ) του έργου «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου αναψυχής στη 
Μεταμόρφωση Αττικής». 

Η προτεινόμενη επένδυση, εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις του 
ν.3894/2010 και συγκεκριμένα στη διαδικασία έγκρισης Π.Δ. ΕΣΧΑΣΕ, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 36 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 
1624/Β/10.05.2019) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47 απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 4669/Β/19.12.2019). 

Η επένδυση αφορά στην δημιουργία ενός σύνθετου εμπορικού και ψυχαγωγικού 
κέντρου που θα περιλαμβάνει: 
- Συγκρότημα χώρων συνάθροισης κοινού. 
- Studio – Κινηματογράφοι – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 
- Εμπορικά καταστήματα και Πολυκαταστήματα. 
- Super Market – Υπεραγορά. 
- Εμπορικές αποθήκες – Χονδρεμπόριο. 
- Εμπορικές εκθέσεις. 
- Εμπορικό Κέντρο. 
- Γραφεία. 
- Αναψυκτήρια – Χώροι εστίασης. 
- Αθλητικό Κέντρο & Παιδική Χαρά. 
- Διαγνωστικό Κέντρο/Κέντρο Αποκατάστασης. 
- Χώροι Στάθμευσης. 
- Πάρκο. 
 

Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι η ανάπτυξη, σε μια υποβαθμισμένη 
περιοχή, ενός οργανωμένου πολύ-λειτουργικού κέντρου προορισμού, με όλες τις 
σύγχρονες προδιαγραφές, το οποίο θα αποτελεί «πόλο έλξης» που συσσωρευτικά θα 
συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής. Οι λειτουργίες του 
κέντρου και των προτεινόμενων χρήσεων δημιουργούν μια «Νησίδα» προορισμού και 
στάσης σε μια περιοχή που το «στερείται» σήμερα. Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό 
επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση της περιοχής, στα πλαίσια των αρχών της Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης. 

Η σκοπιμότητα του Σχεδίου ενισχύεται επιπλέον και από τα σημαντικά οφέλη που 
θα επιφέρει η υλοποίησή του σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό επίπεδο 
στην ευρύτερη περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, θα αξιοποιηθούν υπάρχουσες 
εγκαταλελειμμένες εκτάσεις, θα διαμορφωθούν νέοι χώροι πρασίνου, ψυχαγωγίας, 
αθλητισμού και διασκέδασης υψηλής αισθητικής, θα τονωθεί η επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η ανταγωνιστικότητα και γενικά η οικονομία στην ευρύτερη περιοχή. 
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2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Η Αρχή του Σχεδιασμού του υπό μελέτη ΕΣΧΑΣΕ είναι η εταιρεία Panita LTD. Η 

Panita LTD είναι μέλος του ομίλου Π. Κωνσταντίνου και δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, 
Ν. Αμερική & Β. Αμερική στην ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων, χονδρεμπορίου, 
διαγνωστικών κέντρων και οργανωμένης δόμησης. Η έδρα του υποκαταστήματος της 
εταιρείας στην Ελλάδα είναι στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης 276, Άγιος Δημήτριος Αττικής.  

 
2.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
2.3.1. ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το σχέδιο χωροθετείται στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, στο 
βόρειο άκρο των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης, σε έκταση που 
διοικητικά εμπίπτει και στους δύο δήμους. Η έκταση της υπό μελέτη επένδυσης 
αποτελείται από τέσσερα διακριτά τμήματα/πολεοδομικές ζώνες, που διαχωρίζονται στην 
κατεύθυνση Β-Ν από την οδό Λ. Κατσώνη και στην κατεύθυνση Α-Δ από την οδό Ερμού. 
Οι επιμέρους ζώνες περιγράφονται στη συνέχεια και απεικονίζονται στην εικόνα 2.2. 
 

 
Εικόνα 2.1: Θέση του έργου (πηγή: google maps) 

 

 
Εικόνα 2.2: Θέση του έργου – Επιμέρους ζώνες ανάπτυξης 
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• Ζώνη Α: Δήμος Μεταμόρφωσης – Εντός Σχεδίου 
Η ζώνη Α αφορά τμήματα των οικοδομικών τετραγώνων 38 και 39, όπως 

εμφανίζονται στο ΠΔ έγκρισης της σχετικής πολεοδομικής μελέτης (ΦΕΚ 
272/ΑΑΠ/2011), έκτασης 1.695,97 m2 και 3.463,07 m2 αντίστοιχα, στην εντός σχεδίου 
περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης με πρόσωπο επί της Εθνικής Οδού. Η ζώνη Α 
απεικονίζεται με πράσινη διαγράμμιση. 

 
• Ζώνη Β: Δήμος Μεταμόρφωσης – ΒΙΠΑ / ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση 

Η ζώνη Β αφορά το μεγαλύτερο συνολικά τμήμα της έκτασης και αναπτύσσεται 
βόρεια και νότια της οδού Κατσώνη, σε τρία διακριτά τμήματα επιφάνειας 42.743,36 m2, 
6.753,94 m2 και 795,63 m2, εκ των οποίων το μικρότερο έχει παρακρατηθεί σαν τράπεζα 
γης. Η ζώνη Β απεικονίζεται με μπλε διαγράμμιση. 

 
• Ζώνη Γ: Δήμος Λυκόβρυσης – ΒΙΠΑ / ΒIΟΠΑ προς εξυγίανση 

Η ζώνη Γ αφορά εκτός σχεδίου έκταση 18.061,70 m2 εντός του ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης. Στην 
έκταση αυτή υπάρχει υλοποιημένος σκελετός διώροφου κτιρίου από σιδηροκατασκευή 
επιφάνειας 7.905 m2 (ισόγειο), 3.9155,19 m2 (Υπόγειο) και 320,85 m2 (Α’ όροφος). Η 
ζώνη Γ απεικονίζεται με κίτρινη διαγράμμιση. 

 
• Ζώνη Δ: Δήμος Λυκόβρυσης – Εντός Σχεδίου 

Η ζώνη Δ αφορά σε εντός σχεδίου έκταση 2.334,40 m2 στον Δήμο Λυκόβρυσης. 
Η ζώνη Δ απεικονίζεται με κόκκινη διαγράμμιση. 
 

Η περιοχή περιβαλλοντικής εκτίμησης για το προτεινόμενο ΕΣΧΑΣΕ (Περιοχή 
Μελέτης) οριοθετείται από τους Δήμους Μεταμόρφωσης και Πεύκης-Λυκόβρυσης. 

 
 

2.3.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

2.3.2.1 Ως προς το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (128/Α΄/2008) 

Στο τεύχος της ΣΜΠΕ περιγράφεται η άποψη ότι, κύριος εθνικός πόλος 
ανάπτυξης του ΓΠΧΣΑΑ παραμένει το μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας, καθώς 
αποτελεί το βασικό διοικητικό κέντρο της χώρας, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ιδιαίτερα 
σημαντικές υποδομές που ενισχύουν τη θέση της ως τόπος προσέλκυσης κάθε είδους 
επενδύσεων.  

Η περιοχή του σχεδίου εντάσσεται στο Μητροπολιτικό συγκρότημα της Αθήνας, 
και μάλιστα γειτνιάζει με τον Ανατολικό Χερσαίο Άξονα ανάπτυξης της ηπειρωτικής 
χώρας, καθώς χωροθετείται σε περιοχή όμορη του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ. Επιπλέον 
βρίσκεται πολύ κοντά στην Αττική Οδό, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση και στον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Συνεπώς, η περιοχή αποκτά μια δυναμική προσέλκυσης 
επενδύσεων που ενισχύεται από το γεγονός ότι πρόκειται για υποβαθμισμένη περιοχή 
που εφάπτεται στον αστικό ιστό. Συμπερασματικά, η προτεινόμενη ανάπτυξη εμπορικού 
και ψυχαγωγικού κέντρου και κέντρου αναψυχής στην υπό μελέτη περιοχή συμβαδίζει 
με τις κατευθύνσεις του ΓΠΧΣΑΑ. 
 
2.3.2.2 Ως προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (151/ΑΑΠΘ/2009) 



10 

 

Στο τεύχος της ΣΜΠΕ αναφέρεται ότι η προτεινόμενη αξιοποίηση της μελετώμενης 
έκτασης συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις του σχεδίου σχετικά με την εσωτερική 
αποκέντρωση των βιομηχανιών με την μερική απομάκρυνση από τις πιο 
κεντρικές/αστικοποιημένες ζώνες, καθώς στην περιοχή μελέτης, όπου προτείνεται η 
παρούσα ανάπτυξη Σύνθετου Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Πάρκου, η κύρια 
θεσμοθετημένη χρήση γης είναι ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΦΕΚ ΑΑΠ/272/2011). 
 
2.3.2.3 Ως προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Η ΣΜΠΕ αναφέρει ότι η περιοχή του υπό μελέτη σχεδίου δεν εμπίπτει στις ζώνες 
αποκλεισμού για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 
και στον σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη η προώθηση χρήσης ΑΠΕ.  
 
2.3.2.4 Ως προς το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής (Ν. 4277/2014) 

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής (ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, 
των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των προγραμμάτων 
που προβλέπονται ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και οικιστική 
οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη 
ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής 
πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν 
τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον 
προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. 

Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως: α) Στην κοινωνικοοικονομική 
ανασυγκρότηση του χώρου, β) Στη χωροταξική δομή και οργάνωση των 
δραστηριοτήτων, γ) Στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού 
περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων. 

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής 2021, 
σύμφωνα με τον Ν. 4277/2014, προσδιορίζονται στις παρακάτω τρεις ενότητες στόχων: 
α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας - 
Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της 
απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, 
εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της 
πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, γ) Βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και των 
ωφελειών από την ανάπτυξη. 

Το οικιστικό δίκτυο, διαμορφώνεται στη βάση των αρχών της ισόρροπης 
ανάπτυξης και συμπληρωματικότητας. Προωθείται η πολυκεντρική δομή και η ιεράρχηση 
ενός Οικιστικού Δικτύου Πολεοδομικών Κέντρων μητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής 
εμβέλειας, ο ρόλος των οποίων είναι να ενισχύσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή 
στην περιοχή εμβέλειάς τους, μέσω της συγκέντρωσης ενός ευρέως φάσματος 
πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων όπως κατοικία, διοικητικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, λιανικό εμπόριο, αναψυχή, πολιτιστικές και παραγωγικές 
δραστηριότητες. Η οργάνωση του οικιστικού δικτύου γίνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: 
Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας και Δημοτικά Κέντρα. 
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Εικόνα 2.3: Νέο Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής 

 

Η περιοχή μελέτης, ήτοι οι Δήμοι Μεταμορφώσεως και Λυκόβρυσης – Πεύκης, 
εντάσσεται στο επίπεδο των Δημοτικών Κέντρων, για τα οποία η κατεύθυνση είναι η 
ενίσχυση της επάρκειας τους στην κάλυψη των τοπικών αναγκών σε υπηρεσίες και 
αγαθά, χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και της επάρκειάς τους στην 
πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού 
αυτοκινήτου. 

Σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, η συμβατότητα του προτεινόμενου σχεδίου για την 
ανάπτυξη Σύνθετου Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου στην περιοχή με το ισχύον 
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών – Αττικής καταδεικνύεται από το γεγονός ότι η πρόταση έχει 
λάβει υπ’ όψη όλα τα δεδομένα και κατευθύνσεις των αξόνων και τους πυλώνες 
στρατηγικής προτεραιότητας του Ρ.Σ. Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής του 
λεκανοπεδίου: 
• Ακολουθούνται οι προτεραιότητες και στόχοι της εφαρμοζόμενης πολιτικής της 
συνεκτικής πόλης με τόνωση της κεντρικότητας και περιορισμό/ανάσχεση της αστικής 
διάχυσης. 
• Προωθείται η ενίσχυση αναπτυξιακών πόλων που στοχεύουν στην αύξηση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και κατ’ επέκταση της αύξησης της απασχόλησης, 
ιδιαίτερα των νέων. 
• Στηρίζεται η μεταστροφή της παραδοσιακά ακμαίας οικοδομικής δραστηριότητας προς 
σύγχρονες αναπλάσεις με βιοκλιματικό χαρακτήρα. 
• Η πρόταση προσαρμόζεται στα έργα με τα οποία εξειδικεύεται η πολιτική μεταφορών 
του ΡΣΑ, προσφέροντας συμπληρωματικές λειτουργίες εξυπηρέτησης των μέσων 
σταθερής τροχιάς και δημόσιας συγκοινωνίας, καθώς και στην οργάνωση της 
κυκλοφορίας σε επίπεδο δήμων. 
• Ενισχύεται η πολυλειτουργικότητα των σχετικών Καλλικρατικών Δήμων 
(Μεταμόρφωση, Λυκόβρυση – Πεύκη) και διευρύνεται η ακτίνα επιρροής τους ώστε να 
αποτελέσουν τοπικούς μοχλούς ανάπτυξης. 
• Προωθείται η πολεοδόμηση των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων 
μεταποιητικών/επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ και η εξασφάλιση των 
αναγκαίων υποδομών. Η χωρική οργάνωση των επιχειρηματικών υποδοχέων 
συσχετίζεται με την εξυπηρέτησή τους από μέσα σταθερής τροχιάς. 
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• Προωθείται η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής με το σχεδιασμό των χρήσεων 
μέσω των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης 
των συγκρούσεων χρήσεων γης όσον αφορά τις υπηρεσίες και το εμπόριο. 

 

 
Εικόνα 2.4: Νέο Ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής 

Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων. 
 

 
2.3.2.5 Ως προς το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμων Μεταμόρφωσης και 
Λυκόβρυσης 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου 
Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 44/Δ/12-05-1992), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τα ΦΕΚ 
401/Δ/23-04-1996 και ΦΕΚ 614/Δ/20-09-2000, ως χρήση γης καθορίζεται αυτή της 
γενικής κατοικίας στο μεγαλύτερο τμήμα της έκταση του Δήμου. Πέραν τις γενικής 
κατοικίας διακρίνονται και άλλες χρήσεις, ήτοι ζώνη ΒΙΟΠΑ στο τμήμα ανατολικά του 
αυτοκινητόδρομου Α1, στο οποίο εντοπίζεται και η υπό μελέτη περιοχή, ζώνη ΒΙΠΑ στο 
τμήμα Δυτικά του Α1, στην οποία περιλαμβάνεται το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, και ζώνη 
πρασίνου και προστασίας στην παρακηφίσια περιοχή και στο ρέμα της Πύρνας. 

Αντίστοιχα, στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Λυκόβρυσης (ΦΕΚ 
1364/Δ/31-12-1992), όπως έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 614/Δ/20-09-2000, ως κύρια 
χρήση γης καθορίζεται η γενική και αμιγής κατοικία, ωστόσο καθορίζεται και ζώνη ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, στο βόρειο τμήμα του Δήμου κοντά στα σύνορα με τον δήμο 
Μεταμόρφωσης. 

Με την Υ.Α. 22701/6296/2000 (ΦΕΚ 614/Δ/20-09-2000) τροποποιείται το ΓΠΣ και 
των δύο Δήμων, με τον καθορισμό χρήσεων στα τμήματα ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση 
πέραν αυτών που προσδιορίζονται στο άρθρο 5 του από 23-02-1987 ΠΔ (ΦΕΚ 166/Δ) 
όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ υπ’ αριθ. Γ.79463/19-12-1990 (ΦΕΚ 706/Δ). Ειδικότερα, 
στη ζώνη ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση που εμπίπτει στα όρια του Δήμου 
Μεταμόρφωσης επιτρέπεται επιπλέον η δημιουργία νέων εμπορικών εγκαταστάσεων και 
εμπορικών εκθέσεων μόνο στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην Εθνική οδό. 

Στη ζώνη ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση που εμπίπτει στα όρια του Δήμου 
Λυκόβρυσης επιτρέπεται επιπλέον η χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε όλο το ΒΙΠΑ-
ΒΙΟΠΑ καθορίζεται μέσος συντελεστής δόμησης ένα (1). 

Με το ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/21-10-2011 έχει εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη για τμήμα 
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της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση των Δήμων Μεταμόρφωσης και 
Λυκόβρυσης, με την οποία καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, οδοί ήπιας 
κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, χώροι πράσινου και χώροι στάθμευσης, 
καθώς επίσης παρέχονται και τα σχετικά ρυμοτομικά σχέδια της περιοχής.  
 
2.3.2.6 Ως προς το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης 
(ΕΣΧΑΣΕ) 

Το υπό μελέτη ακίνητο προτείνεται να ρυθμιστεί πολεοδομικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 11 του Ν. 3986/2011, λαμβάνοντας υπόψη ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4146/2013, βασικές διατάξεις του Ν. 3986/2011 
εφαρμόζονται και στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Ν. 3894/2010 και σχετίζονται με 
όρους και περιορισμούς στην Ανάπτυξη ΕΣΧΑΣΕ. 

Ο προτεινόμενος «γενικός προορισμός ανάπτυξης και αξιοποίησης» του 
ακινήτου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες των διατάξεων της παρ. Β του 
άρθρου 11 του Ν. 3986/2011 θα είναι της γενικής κατηγορίας 3 «Θεματικά Πάρκα – 
Εμπορικά κέντρα – Αναψυχή» όπου πλέον των ήδη επιτρεπόμενων από ισχύον 
πολεοδομικό πλαίσιο χρήσεων, επιτρέπεται και η χρήση «Εμπορικό Κέντρο». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4759/2020, καθώς το εκτός 
σχεδίου τμήμα του ακινήτου της επένδυσης βρίσκεται επί περιοχής εντός εγκεκριμένων 
Γ.Π.Σ. που ορίζονται ως περιοχές ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, η απαιτούμενη 
εισφορά σε γη θα μετατραπεί σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά 
για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. 

 
2.3.2.7 Ως προς το ΠΕΠ Αττικής (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Αττικής) 

Σύμφωνα με την ΣΜΠΕ, η προτεινόμενη ανάπτυξη σύνθετου εμπορικού και 
ψυχαγωγικού κέντρου στην περιοχή μελέτης συμβαδίζει με τις κατευθύνσεις του ΠΕΠ 
Αττικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 που σχετίζονται με το ΘΑ (Θεματικό 
Άξονα) 06 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας των πόρων» και που αφορούν ειδικότερα στην επενδυτική 
προτεραιότητα σχετικά με την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των 
πόλεων, την αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων, τη μείωση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του 
θορύβου, καθώς εξυπηρετεί την αναγκαιότητα για αναζωογόνηση του αστικού 
περιβάλλοντος της περιοχής με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την 
προσέλκυση τουριστικών ροών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
 
 
2.3.2.8 Ως προς την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Βορείου Τομέα Αθηνών 

Στο στρατηγικό σχεδιασμό ΒΑΑ του Βόρειου Τομέα Αθηνών, η Π.Ε. διαρθρώνεται 
σε «Αστικές Λειτουργικές Ενότητες» (Α.Λ.Ε.), με κριτήρια πληθυσμιακά, υφιστάμενων 
χρήσεων γης και αναπτυξιακής δυναμικής. Οι Δήμοι Μεταμορφώσεως και Λυκόβρυσης 
– Πεύκης, στους οποίους εντοπίζεται η παρούσα ανάπτυξη, κατατάσσονται στην Αστική 
Λειτουργική Ενότητα Α (Α.Λ.Ε. της «δυτικής ζώνης» της περιοχής παρέμβασης), η οποία 
χαρακτηρίζεται από έντονους κυκλοφοριακούς φόρτους (διαμπερείς και εσωτερικούς), 
εγκατάσταση σημαντικών υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, 
αποβιομηχανοποιημένες εγκαταστάσεις, σχετική αστική υποβάθμιση και προβλήματα 
κοινωνικής συνοχής. Οι κύριες στρατηγικές επιλογές για επεμβάσεις στην Α.Λ.Ε. Α είναι: 
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- Διαρθρωτικές παρεμβάσεις με αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 
- Εξορθολογισμός ώριμων πόλων ανάπτυξης με χαρακτηριστικά υποβάθμισης – 
Εξυγίανση άτυπων Βιομηχανικών Περιοχών. 
- Ανάδειξη νέων πόλων ανάπτυξης – Αστική αναζωογόνηση – ενοποίηση εμπορικών, 
πολιτιστικών, αθλητικών κ.λπ. διαδρομών. 
- Εξορθολογισμός παραγωγικού δυναμικού, προσέλκυση νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 
- Εφαρμογή καινοτόμων / έξυπνων δραστηριοτήτων βιομηχανικής / παραγωγικής 
συμβίωσης. 
- Αξιοποίηση λανθάνοντος αποθέματος (εγκαταλελειμμένων) επιχειρηματικών 
υποδομών (Υποδομές Θερμοκοιτίδων, εμπορικά κέντρα, πολιτιστικές δραστηριότητες 
κ.λπ.) 
- Αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών για ανάπτυξη δραστηριοτήτων τύπου «MICE» 
(Meeting, Incentives, Conferences and Events). 
- Επιχειρηματικός Τουρισμός. 

Η μελετώμενη ανάπτυξη Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου εντάσσεται στα 
πλαίσια των στρατηγικών επιλογών της ΟΧΕ / ΒΑΑ ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών. 

 
2.3.2.9 Ως προς το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού 
Διαμερίσματος Αττικής (EL06) 

Η περιοχή του σχεδίου υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (EL06) 
συνολικής έκτασης 3.187 km2, αποτελούμενο από τη Λεκάνη Απορροής του 
Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), στην οποία περιλαμβάνονται τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, 
Αγκίστρι και Μακρόνησος, όπως προσδιορίσθηκε κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της 
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Το ΥΔ περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και τμήματα των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου 
Αιγαίου. 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δυτικά περί τα 1,6 km απαντάται ο π. Κηφισός, 
ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Αττικής με μήκος 27 km. Ιδιαίτερη σημασία 
για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, καθώς και για την αντιπλημμυρική προστασία στην 
πρωτεύουσα έχει ο Κηφισός, και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 632/Δ/27-06-1994 και ΦΕΚ 
796/Δ/03-08-1994 καθορίζονται Ζώνη Προστασίας Α και Ζώνη Προστασίας Β του 
ποταμού και των παραχειμάρρων αυτού. Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται σε μικρή 
απόσταση (περίπου 1 km) νότια των ορίων των ζωνών προστασίας του Κηφισού.  

Όπως προκύπτει από την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ ΥΔ Αττικής (Απόφαση της 
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων Αριθμ. Ε.Γ.: οικ. 903, ΦΕΚ 4672/Β/29.12.2017), τα 
σχετιζόμενα με την περιοχή μελέτης επιφανειακά υδατικά συστήματα είναι τα: 
• «Π. Κηφισός 2» με κωδικό EL0626R000200002Ν (φυσικό ΥΣ). 
• «Π. Κηφισός 8 – Ρ. Πύρνας» με κωδικό EL0626R000212008Η, το οποίο προέκυψε 
στα πλαίσια της 1ης αναθεώρησης του ΣΔΛΑΠ από το ΥΣ Π. Κηφισός 2 και έχει 
χαρακτηριστεί ως ΙΤΥΣ (Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα) με καθορισμένη 
χρήση «Αντιπλημμυρική προστασία, Αστική ανάπτυξη». 

Η οικολογική κατάσταση/δυναμικό του ΥΣ «Π. Κηφισός 2» χαρακτηρίζεται ως 
«Ελλιπής», βελτιωμένη σε σχέση με την «Κακή» του εγκεκριμένου 1ου ΣΔΛΑΠ, ενώ η 
χημική του κατάσταση παραμένει «Καλή», όπως και στο 1ο ΣΔΛΑΠ. Η συνολική του 
κατάσταση χαρακτηρίζεται ως «Ελλιπής». 

Για το ΥΣ «Π. Κηφισός 8 – Ρ. Πύρνας» τόσο η οικολογική, όσο και η χημική 
κατάσταση χαρακτηρίζονται ως «Άγνωστη», ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι για το 
συγκεκριμένο ΥΣ δεν υπήρχε σταθμός παρακολούθησης. 
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Ως προς τα συστήματα υπογείων υδάτων, το υπό μελέτη σχέδιο χωροθετείται 
στην περιοχή όπου εντοπίζονται το υπόγειο υδατικό σύστημα «Λεκάνης Κηφισού 
(Λεκανοπεδίου Αττικής)» με κωδικό EL0600110. Η ποσοτική κατάσταση του εν λόγω 
ΥΥΣ χαρακτηρίζεται ως «Καλή» και η ποιοτική (χημική) κατάστασή του εκτιμάται ως 
«Κακή», παραμένοντας αμετάβλητες σε σχέση με την εκτίμηση του 1ου ΣΔΛΑΠ. 

Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ, οι περιβαλλοντικοί στόχοι που 
ορίζονται για τα επιφανειακά και τα υπόγεια υδατικά συστήματα που σχετίζονται με την 
περιοχή μελέτης είναι: 
• Η διατήρηση/μη υποβάθμιση της καλής κατάστασής τους (οικολογικής, ποσοτικής ή 
χημικής). 
• Η αναβάθμιση της κατάστασής τους για τα συστήματα με κατάσταση κατώτερη της 
καλής. 
• Για το ΙΤΥΣ «Π. Κηφισός 8 – Ρ. Πύρνας» ο προσδιορισμός του οικολογικού δυναμικού 
μέχρι το 2021 και η λήψη μέτρων (εφόσον απαιτούνται) για την επίτευξη καλού 
οικολογικού δυναμικού μέχρι το 2027. 

 
Στην παρούσα φάση δεν προκύπτουν μέτρα ή περιορισμοί που απορρέουν από 

το ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Αττικής και σχετίζονται με την επένδυση. Επιπλέον, το προτεινόμενο 
σχέδιο για την ανάπτυξη Σύνθετου Εμπορικού και Ψυχαγωγικού Κέντρου στην περιοχή 
αναμένεται να εξυπηρετήσει τους περιβαλλοντικούς στόχους που τίθενται από το ΣΔΛΑΠ 
για τα σχετιζόμενα υδατικά συστήματα, καθώς προβλέπει την υιοθέτηση και εφαρμογή 
μέτρων για την εξοικονόμηση της κατανάλωσης νερού και για την προστασία των 
υδάτων, ενώ επιπρόσθετα οι προβλεπόμενες/προτεινόμενες χρήσεις δεν αναμένεται να 
προκαλέσουν επιβάρυνση των υπόγειων υδατικών συστημάτων καθώς δεν αποτελούν 
βιομηχανικές δραστηριότητες και καθώς αναπτύσσονται στον ευρύτερο αστικό ιστό η 
διαχείριση των παραγόμενων από αυτές αστικών λυμάτων θα γίνεται από κοινού με τα 
αστικά λύματα που παράγονται στην περιοχή. 
 
 
2.3.2.10 Ως προς το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών 
Απορροής Ποταμών ΥΔ Αττικής και το πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας μαζί με τον 
Πειραιά εντοπίζεται στην Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) με 
ονομασία «Λεκάνη π. Κηφισού» και κωδικό GR06RAAK0011, η οποία οριοθετείται από 
τον Σαρωνικό κόλπο και τα βουνά Πάρνηθα, Υμηττός και Πεντέλη. 

Οι γενικοί στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ΛΑΠ ΥΔ Αττικής 
συμβαδίζουν με τους στρατηγικούς στόχους που αντιστοιχούν στους άξονες δράσης 
«Πρόληψη – Προστασία – Ετοιμότητα – Αποκατάσταση» και σχετίζονται με τον 
μετριασμό της έκθεσης σε πλημμύρα, τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας, την 
ενίσχυση της ετοιμότητας για αντιμετώπιση πλημμυρών και τη βελτίωση των μηχανισμών 
αποκατάστασης. 

Όπως φαίνεται και στο απόσπασμα χάρτη της περιοχής, η περιοχή μελέτης δεν 
εντοπίζεται εντός της ΖΔΥΚΠ, ωστόσο βρίσκεται πλησίον αυτής (σε απόσταση μέχρι 100 
m). Ο σχεδιασμός της πρότασης για ανάπτυξη Σύνθετου Εμπορικού και Ψυχαγωγικού 
Κέντρου στην περιοχή εξυπηρετεί τους στόχους του σχεδίου διαχείρισης κινδύνων 
πλημμύρας, καθώς περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομής για τη συλλογή, αποθήκευση 
και επεξεργασία των επιφανειακών και βρόχινων υδάτων και τη χρήση τους σε 
ξεχωριστό δίκτυο ως μη πόσιμο νερό χρήσης. 
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Εικόνα 2.5: Περιοχή ανάπτυξης του εξεταζόμενου σχεδίου – Αποτύπωση της Ζώνης Δυνητικά 

Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

 
2.3.2.11 Δασικοί Χάρτες 

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ανάρτηση δασικών χαρτών, η περιοχή 
ανάπτυξης του σχεδίου βρίσκεται εκτός δασικών περιοχών. Συγκεκριμένα το ακίνητο στο 
οποίο αναπτύσσεται το προτεινόμενο σχέδιο, σε όλη του την έκταση περιλαμβάνεται 
εντός των ορίων ευρύτερης περιοχής, για την οποία έχει εκδοθεί από το Δασαρχείο 
Πεντέλης η υπ’ αριθ. 08/ΔΑΣ/ΠΕ/2261/16-12-1997 οριστική πράξη χαρακτηρισμού της 
ως «ΜΗ ΔΑΣΙΚΗ», η οποία έγινε τελεσίδικη με την υπ’ αριθ. 171/2-4-1998 απόφαση. 

 
2.3.2.12 Ως προς τα έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αναμένεται να έχει και η 
αναμενόμενη επέκταση των γραμμών του ΜΕΤΡΟ. Το τμήμα Α της Γραμμής 4 του Μετρό 
θα συνδέσει το Άλσος Βεΐκου με την περιοχή Γουδή διαγράφοντας διαδρομή τύπου U 
από το κέντρο της Αθήνας και έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εξυπηρέτηση πολλών 
πυκνοκατοικημένων περιοχών της πόλης και πολλών σημαντικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων, όπως Νοσοκομεία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Δικαστήρια και μεγάλα 
δημόσια κτίρια Οργανισμών ή Υπουργείων. Η χρηματοδότησή του έχει ήδη προβλεφθεί 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη). Η επέκταση στο τμήμα Ε της γραμμής 4 θα συνδέσει την περιοχή 
μελέτης με το υπάρχον δίκτυο μέσων σταθερής τροχιάς, συμβάλλοντας επιπλέον στην 
επίτευξη στόχων που σχετίζονται με τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής και την αύξηση του μεριδίου των μέσων μαζικής μεταφοράς στις 
μετακινήσεις.  
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Εικόνα 2.6: Έργα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ – Γραμμή 4 

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ   

Το σύνθετο Εμπορικό και Ψυχαγωγικό πάρκο αναπτύσσεται σε έκταση συνολικής 
επιφανείας 85.665,01 m2, που μετά τις ρυμοτομήσεις, τις παραχωρήσεις στον Δήμο και 
την διάνοιξη των προτεινόμενων δρόμων η αξιοποιήσιμη για την ανάπτυξη έκταση είναι 
75.052,44 m2 και αποτελείται από τέσσερα διακριτά τμήματα/πολεοδομικές ζώνες οι 
οποίες διαχωρίζονται στην κατεύθυνση Β-Ν από την οδό Λ. Κατσώνη και στην 
κατεύθυνση Α-Δ από την οδό Ερμού. 

Η περιοχή αφορά σε εντός σχεδίου και εκτός σχεδίου/εντός ΒΙΟΠΑ εκτάσεις, των 
οποίων οι θεσμοθετημένες και υφιστάμενες χρήσεις καθορίζονται στα εγκεκριμένα Γ.Π.Σ. 
του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 440/Δ/1992 όπως έχει τροποποιηθεί από τα ΦΕΚ 
401/Δ/1996 και ΦΕΚ 614/Δ/2000) και του Δήμου Λυκόβρυσης (ΦΕΚ 136/Δ/1992, όπως 
έχει τροποποιηθεί από το ΦΕΚ 614/Δ/2000), την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη 
τμήματος της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση (ΦΕΚ 272/ΑΑΠ/2001) καθώς και 
εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια για τμήματα των περιοχών (Ο.Τ. Β38, Ο.Τ. Β39, Ο.Τ Β64 
και Ο.Τ. 46). 

Οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης στις επιμέρους ζώνες 
παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
 
3.1.1 ΖΩΝΗ Α 

Η ζώνη Α αφορά τα εντός σχεδίου του Δήμου Μεταμόρφωσης οικοδομικά 
τετράγωνα 38 και 39 έκτασης 1.695,97 m2 και 3.463,07 m2 αντίστοιχα με πρόσωπο επί 
της Εθνικής Οδού, που προέκυψαν με την έγκριση Πολεοδομικής μελέτης τμήματος της 
περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης 
(ΠΔ 28-9-2011 – ΦΕΚ272/ΤΑΑΠ/21-10-2011). Οι όροι δόμησης της έκτασης αυτής 
έχουν ως εξής: 
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Στην περιοχή (Ο.Τ. 38 και Ο.Τ. 39) έχει συνταχθεί πράξη εφαρμογής και επιτρέπονται οι 
χρήσεις γης ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ σύμφωνα με το ΠΔ 23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) όπως 
ισχύει σήμερα και που προβλέπονται από το ΠΔ 28-9-2011 (ΦΕΚ272/ΤΑΑΠ/21-10-
2011) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης τμήματος της περιοχής ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ προς 
εξυγίανση Δήμων Μεταμορφώσεως και Λυκόβρυσης, ενώ παράλληλα ισχύουν οι 
χρήσεις γης που προβλέπονται από το άρ. 8 του ΠΔ 59/21-6-2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-6-
2018) σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 5 του αρ.17 του ίδιου ΠΔ. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα είναι: 

 
Πίνακας 3.1: Χρήσεις γης και σχετικά διατάγματα 
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3.1.2 ΖΩΝΗ Β 
Η ζώνη Β αφορά στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης με επιφάνεια 42.743,36 m2 

(44.798,48 m2 προ ρυμοτόμησης και παραχωρήσεων) και 6.753,94 m2 (6.874,95 m2 
προ ρυμοτόμησης) που αναπτύσσεται Βόρεια και Νότια της οδού Κατσώνη. Τα οικόπεδα 
υπάγονται σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης, εντός ζώνης ΒΙΟΠΑ 
προς εξυγίανση του Γ.Π.Σ. Στην περιοχή δεν ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης αλλά γενικοί 
όροι σύμφωνα με τα ΠΔ 24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85) και ΠΔ 31- 3-87 (ΦΕΚ 303/Δ/6-
4-87) οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 

 
 

Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις γης ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 23-2-87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) όπως ισχύει σήμερα και που 
προβλέπονται από το ΓΠΣ του Δήμου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 440/Δ/12-5-1992) και τις 
τροποποιήσεις του με το ΦΕΚ 401/Δ/23-4-1996 και ΦΕΚ 614/Δ/0-9-2000, ενώ 
παράλληλα ισχύουν οι χρήσεις γης που προβλέπονται από το άρ.8 του ΠΔ 59/21-6-2018 
(ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018) σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 5 του αρ.17 του 
ίδιου ΠΔ. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και τα σχετικά διατάγματα είναι οι χρήσεις που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1. 
 
3.1.3 ΖΩΝΗ Γ 

Η ζώνη Γ αφορά εκτός σχεδίου έκταση 18.061,70 m2 (22.867,02 m2 προ 
ρυμοτόμησης και παραχωρήσεων), εντός ΓΠΣ/ΒΙΟΠΑ στον Δήμο Λυκόβρυσης με 
υλοποιημένο σκελετό διώροφου κτιρίου από σιδηροκατασκευή επιφάνειας 7.905 m2 
(ισόγειο), 3.9155,19 m2 (Υπόγειο) και 320,85 m2 (Α΄ όροφος) με χρήση βιομηχανική – 
εμπορική. 

Στην περιοχή δεν ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης αλλά γενικοί όροι σύμφωνα με τα 
ΠΔ 24-5-85 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85 και ΠΔ 6-10-78 (ΦΕΚ 538/Δ/17-10-78) καθώς και το 
ΦΕΚ 303/Δ/1987 οι οποίοι έχουν ως εξής: 
 

 
 

Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις γης ΒΙΠΑ/ΒΙΟΠΑ σύμφωνα με το ΠΔ 23-2-
87 (ΦΕΚ 166/Δ/1987) όπως ισχύει σήμερα και που προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. του 
Δήμου Λυκόβρυσης (ΦΕΚ 1362/Δ/1992) ενώ παράλληλα ισχύουν οι χρήσεις γης που 
προβλέπονται από το άρ.8 του ΠΔ 59/21-6-2018 (ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018) σύμφωνα με 
τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 5 του αρ.17 του ίδιου ΠΔ. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις 
και τα σχετικά διατάγματα παρουσιάστηκαν στον πίνακα 3.1. 
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3.1.4 ΖΩΝΗ Δ 
Η ζώνη Δ αφορά σε εντός σχεδίου έκταση 2.334,40 m2 (2.358,90 m2 προ 

παραχώρησης στον Δήμο έκτασης) στον Δήμο Λυκόβρυσης. Οι όροι δόμησης της 
έκτασης αυτής έχουν ως εξής: 

 

 
 
Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθορίζονται στο εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. Δήμου 

Λυκόβρυσης – Πεύκης, ταυτόχρονα με τα όσα ισχύουν από το ειδικό διάταγμα χρήσεων 
γης της περιοχής (ΦΕΚ 211/Δ/77) σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η ίδρυση ή 
επέκταση βιομηχανιών, βιοτεχνικών και αποθηκών. 

Η επιτρεπόμενη χρήση, σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα είναι «αμιγής 
κατοικία» που εμπεριέχει τις χρήσεις κατοικία, κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας, α΄-
βάθμια και β΄-βάθμια εκπαίδευση για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου, μικρές 
αθλητικές εγκαταστάσεις (Α1 και Δ χωρίς θεατές), θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας, 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας (μέχρι 200 m2), περίθαλψη (μονάδες 
ψυχοκινητικής αποκατάστασης), εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών, τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες, στάθμευση 
αυτοκινήτων, φούρνοι ως 150 m2, γωνιές ανακύκλωσης, αστική γεωργία (λαχανόκηποι). 
 
3.1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Το σύνολο της έκτασης που μετά τις ρυμοτομήσεις, τις παραχωρήσεις στον Δήμο 
και την διάνοιξη των προτεινόμενων δρόμων του ΕΣΧΑΣΕ είναι 75.052,44 m2, ενώ το 
σύνολο της επιτρεπόμενης δόμησης είναι 74.585,56 m2. 

 

 
 
3.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
3.2.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Το υπό μελέτη ακίνητο προτείνεται να ρυθμιστεί πολεοδομικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. Β του άρθρου 11 του Ν. 3986/2011, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του Ν. 4146/2013, βασικές διατάξεις του Ν. 3986/2011 εφαρμόζονται και 
στις Στρατηγικές Επενδύσεις του Ν. 3894/2010 και σχετίζονται με όρους και 
περιορισμούς στην Ανάπτυξη ΕΣΧΑΣΕ. 

Ο προτεινόμενος «γενικός προορισμός ανάπτυξης και αξιοποίησης» του 
ακινήτου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δυνατότητες των διατάξεων της παρ. Β του 
άρθρου 11 του Ν. 3986/2011 θα είναι της γενικής κατηγορίας 3 «Θεματικά Πάρκα – 
Εμπορικά κέντρα – Αναψυχή» όπου πλέον των ήδη επιτρεπόμενων από ισχύον 
πολεοδομικό πλαίσιο χρήσεων, επιτρέπεται και η χρήση «Εμπορικό Κέντρο». 
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Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 8 και 8α του ν. 3986/2011 (όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει), κατά την κατάρτιση ΕΣΧΑΔΑ/ΕΣΧΑΣΕ για δημόσια/ιδιωτικά 
εκτός σχεδίου ακίνητα που περιβάλλονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεως ή ρυμοτομικά 
σχέδια ή πολεοδομικές μελέτες, μπορεί να εφαρμόζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και 
περιορισμοί δόμησης που ορίζονται από το οικείο Γ.Π.Σ. για την πολεοδομική ενότητα ή 
περιοχή στην οποία ανήκει το υπό αξιοποίηση ακίνητο. Στα ακίνητα της παρ. 8 είναι 
δυνατή η μετατροπή της εισφοράς σε γη σε εισφορά σε χρήμα, υπό τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), η οποία 
τεκμηριώνεται από τη μελέτη της περ. α΄ της παρ. 2, η οποία περιέχει ειδικώς 
αιτιολογημένη εκτίμηση των πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, αρχιτεκτονικών και 
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και επιπτώσεων από την επιδιωκόμενη επένδυση. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο προτεινόμενο σχέδιο η εκτός και εντός σχεδίου 
περιοχή περιβάλλεται από εγκεκριμένα Γ.Π.Σ., εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη (ΦΕΚ 
272/ΑΑΠ/2001) καθώς και εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια για τμήματα της περιοχής, 
βάσει των οποίων ο ισχύον συντελεστής δόμησης είναι 1,00, ο μέσος εφαρμοζόμενος 
και αιτούμενος σ.δ. της πρότασης πολεοδομικής ρύθμισης είναι 0,95, ήτοι μειωμένος του 
ισχύοντος σε όλες τις ζώνες ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4759/2020 καθώς το εκτός 
σχεδίου τμήμα του ακινήτου της επένδυσης βρίσκεται επί περιοχών εντός εγκεκριμένων 
Γ.Π.Σ., που ορίζονται ως περιοχές ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, η απαιτούμενη 
εισφορά σε γη θα μετατραπεί σε ισάξια χρηματική συμμετοχή που διατίθεται αποκλειστικά 
για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χρήσεων και σκοπών. 
 
3.2.2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η τεκμηρίωση της επιλογής της προτεινόμενης ανάπτυξης, προκύπτει από τα 
συμπεράσματα αξιολόγησης των δεδομένων της υπάρχουσας κατάστασης, σε 
συνδυασμό με τις τάσεις αναπτυξιακών δυνατοτήτων - προοπτικών τα οποία 
συνοψίζονται στα εξής: 
• Ο Φορέας Ανάπτυξης του σχεδίου έχει μια ενιαία ιδιοκτησιακά έκταση αδόμητης 
επιφάνειας 75.052,44 m2, μετά από απαλλοτριώσεις, σε υποβαθμισμένη περιοχή η 
οποία είναι σε καθεστώς πολεοδομικής οργάνωσης, που δεν έχει όμως ολοκληρωθεί. 
• Το ισχύον Πολεοδομικό καθεστώς στην περιοχή επιτρέπει την αποδοτικότερη 
αξιοποίηση του ακινήτου, καθώς το ισχύον Γ.Π.Σ., αλλά και το υπό έγκριση, επιτρέπουν 
και προωθούν χρήσεις απόλυτα συμβατές με τις χρήσεις του Εμπορικού Πάρκου (ΒΙΠΑ 
– ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση και Πολεοδομικό Κέντρο) με μόνη εξαίρεση ότι επιτρέπονται 
καταστήματα και χονδρεμπόριο και δεν αναφέρεται η χρήση εμπορικό κέντρο, το οποίο 
όμως είναι προτεινόμενη Χρήση και Ανάπτυξη από το Ρ.Σ. Αθήνας, και περιέχεται στην 
Νομοθεσία περί ΕΣΧΑΣΕ. 
• Η θέση του οικοπέδου είναι σε συμβολή κύριων οδικών αξόνων (εφαπτόμενη της 
Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας) και εξυπηρετείται από Μέσα Σταθερής Τροχιάς (η 
χάραξη της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ, διέρχεται εντός των ορίων της ανάπτυξης). 
• Η περιοχή στο σύνολο της αν και εφάπτεται της Εθνικής Οδού δεν έχει διαμορφωμένη 
Εμπορική Ζώνη (Εμπορικά Κέντρα, με οργανωμένη χωρική ανάπτυξη) και σημεία 
στάσης και αναψυχής. Αντίθετα καταγράφεται έντονη υποβάθμιση δραστηριοτήτων και 
χρήσεων στην περιοχή, ελλείψεις επιφανειών πρασίνου και κοινόχρηστων κοινωνικών 
χώρων και ελλιπές τοπικό οδικό δίκτυο.  

Οι προτεινόμενες χρήσεις αναμένεται να καλύψουν ζωτικά χωροταξικά «κενά», 
προσφέροντας ένα οργανωμένο κέντρο προορισμού, πολυ-λειτουργικό με όλες τις 
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σύγχρονες προδιαγραφές, χώρους αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού, και κοινωνικής 
πρόνοιας ενώ θα βελτιώσει και το τοπικό οδικό δίκτυο και το ποσοστό πράσινων χώρων. 

Με την πρόταση αυτή, ενισχύεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της περιοχής, 
επεκτείνονται – οργανωμένα – οι επιχειρηματικές δραστηριότητες και καθορίζονται 
χωρικές επεμβάσεις σύμφωνα με το Ρ.Σ. Αθήνας. Η περιοχή θα αποκτήσει «πόλο έλξης» 
που συσωρευτικά θα συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Οι λειτουργίες 
του κέντρου και των προτεινόμενων χρήσεων δημιουργούν μια «Νησίδα» προορισμού 
και στάσης σε μια περιοχή που το «στερείται» σήμερα.   

Όπως αναλύθηκε παραπάνω η παρέμβαση είναι πλήρως συμβατή με τις επιταγές 
του θεσμικού πλαισίου. Αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία 
οικονομικά και να προσδώσει δυναμική στην ευρύτερη περιοχή. Η ανάπτυξη του 
Εμπορικού και ψυχαγωγικού Πάρκου θα διευρύνει τις δυνατότητες απασχόλησης και 
μεσοπρόθεσμα θα προσελκύσει νέους κατοίκους, δίνοντας ώθηση, κυρίως στον 
τριτογενή τομέα. Η παρούσα πρόταση θα συμπαρασύρει στην ανάπτυξη την ευρύτερη 
περιοχή και θα προκαλέσει ενδιαφέρον για περαιτέρω επενδύσεις, με πολλαπλασιαστικά 
οφέλη στην τοπική κοινωνία. Η δημιουργία αυτού του επενδυτικού «Πόλου» θα 
συντελέσει στην ανακοπή της πληθυσμιακής αποψίλωσης της περιοχής και στην 
ενίσχυση της ελκυστικότητας της.  
 
3.2.3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 
 
3.2.3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η χωρική ανάπτυξη του εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου στην πλήρη του 
ανάπτυξη περιλαμβάνει τις παρακάτω χρήσεις. 

➢ Συγκρότημα χώρων συνάθροισης κοινού. 

➢ Studio – Κινηματογράφοι – Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

➢ Εμπορικά καταστήματα και Πολυκαταστήματα. 

➢ Super Market – Υπεραγορά. 

➢ Εμπορικές αποθήκες – Χονδρεμπόριο.  

➢ Εμπορικές εκθέσεις. 

➢ Εμπορικό Κέντρο. 

➢ Γραφεία. 

➢ Αναψυκτήρια – Χώροι εστίασης. 

➢ Αθλητικό Κέντρο & Παιδική Χαρά. 

➢ Διαγνωστικό Κέντρο / Κέντρο Αποκατάστασης. 

➢ Χώροι Στάθμευσης. 

➢ Πάρκο.  

 
Στην εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι πολεοδομικές ζώνες και οι 

επιμέρους περιοχές στις οποίες θα αναπτυχθούν οι παραπάνω χρήσεις και αποτελεί 
απόσπασμα του σχεδίου ΣΜΠΕ – 3 που συνοδεύει τη διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ. 
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Εικόνα 3.1: Πρόταση πολεοδομικής ρύθμισης  

 
Ειδικότερα, η περιοχή παρέμβασης προτείνεται να οργανωθεί ως εξής: 
Σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη η περιοχή επέμβασης προτείνεται να οργανωθεί 
ως εξής: 
• Τα 3 Ο.Τ. που είναι εντός σχεδίου παραμένουν ως έχουν. 
• Η εκτός σχεδίου περιοχή της Μεταμόρφωσης αναπτύσσεται ενιαία και συνδέεται 
(λειτουργικά) με το υπάρχον κτίριο στα όρια του Δήμου Λυκόβρυσης με αερογέφυρα 
πάνω από την οδό Λ. Κατσώνη. Η πρόταση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
διατηρείται ως έχει και η Πρόταση Ανάπτυξης του παρόντος σχεδίου εντάσσεται εντός 
των ορίων της έκτασης του σύνθετου εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου. 
• Εντός των ορίων του Δήμου Λυκόβρυσης προτείνεται η ανεξάρτητη ανάπτυξη 
Διαγνωστικού Κέντρου, χωρίς λειτουργική σύνδεση με το σύνολο του έργου, 
διατηρουμένου του οδικού δικτύου που προτείνεται από το Ρ.Σ. Λυκόβρυσης. Όμως οι 
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πράξεις αναλογισμού και διάνοιξης των δρόμων, στο τμήμα που αφορά το σχέδιο δεν 
έχουν ακόμα συνταχθεί. 
• Προτείνεται η κατασκευή κτιρίων σύγχρονης αισθητικής, με ύψος εντός των ορίων, με 
μόνες εξαιρέσεις τις ακόλουθες: 

✓ Ενός Landmark (Πύργου) με ύψος 27 m. 

✓ Μια αύξηση στο ύψος του Κεντρικού Κτιρίου (Mall) από 12,5 m σε 19 m (+3 m στέγη). 

 
Προβλέπεται επίσης και η σύνδεση του εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου με 

μέσα σταθερής τροχιάς, kαθώς η προτεινόμενη από την Αττικό Μετρό χάραξη διέρχεται 
εντός της ιδιοκτησίας και ο προγραμματισμός του Φορέα Ανάπτυξης του σχεδίου είναι 
να παραχωρήσει υπόγεια έκταση 25 m x 100 m και ανωδομή 500 m2 στην συμβολή των 
οδών Λ. Κατσώνη και Ερμού. 

Για λόγους λειτουργικής «συνέχειας» της προτεινόμενης ανάπτυξης, και με στόχο 
την αποφυγή διασταυρώσεων τροχοφόρων και πεζόδρομων, προβλέπονται 2 
αερογέφυρες που θα συνδέουν:  

✓ Το εμπορικό κέντρο με την υπάρχουσα αποθήκη πάνω από την οδό Λ. Κατσώνη 

(+6,00). 

✓ Το εμπορικό κέντρο με το κτίριο food court (+5,50). 

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, προτείνονται οι ακόλουθες ενέργειες:  

➢ Λ. Κατσώνη: Οδός αδιαμόρφωτη, με πλάτος κυμαινόμενο από 4 έως 8 m, το οποίο 

μεταβάλλεται απότομα στα διάφορα σημεία ακολουθώντας τις υπάρχουσες περιφράξεις 
και χωρίς πεζοδρόμια. Προτείνεται η διεύρυνσή της σε 12,00 m πλάτος + πρασιές έως 
τις εγκεκριμένες Ρ.Γ. της οδού Ερμού, εντός των ορίων ιδιοκτησίας του Φορέα 
ανάπτυξης του σχεδίου. 

➢ Ερμού: Ο δρόμος αυτός είναι και ο μοναδικός που ορίζεται με εγκεκριμένες Ρ.Γ., δεν 

έχει διαμορφωθεί ακόμα στο οριστικό του εύρος και δεν έχει πεζοδρόμια. Αποτελεί τη 
μοναδική οδό εισόδου στον υπερκείμενο της Εθνικής Οδού κόμβο Μεταμόρφωσης και 
όταν διανοιχθεί θα λειτουργεί σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο δρόμος αυτός 
διανοίγεται στο τελικό του εύρος στα όρια της ιδιοκτησίας του Φορέα ανάπτυξης του 
σχεδίου. 

➢ Κρήτης: Για την οδό Κρήτης, της οποίας το Ν/Α όριο επεκτείνεται εντός των ορίων της 

ιδιοκτησίας του Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου, προτείνεται μικρή τροποποίηση του 
άξονά της, διεύρυνση του στα 15 m, ενώ το έναντι όριο προς τις άλλες ιδιοκτησίες 
οριοθετείται σύμφωνα με την προτεινόμενη από το Ρυθμιστικό Σχέδιο χάραξη, με σκοπό 
την αποφυγή με αυτό τον τρόπο των άσκοπων λωρίδων προσάρτησης.  

➢ Aδιάνοιχτες οδοί: Εκτός από τις προτεινόμενες παραπάνω διανοίξεις/διαπλατύνσεις 

των τριών βασικών οδών, η διαμόρφωση του προτεινόμενου οδικού δικτύου στην 
πρόταση αξιοποίησης αποσκοπεί στη σημαντική βελτίωση της κυκλοφορίας. 

Κατά συνέπεια, εκτός του ότι θα διανοιχθούν/διαπλατυνθούν πλήρως οι 
προβλεπόμενες στα εγκεκριμένα Ρ.Σ. οδοί, ήτοι α) η οδός στα όρια της Λυκόβρυσης 
δυτικά του ΟΤ 46 και β) η οδός νότια του ΟΤ Β64 της Μεταμόρφωσης που ξεκινά από 
την Ερμού, στην πρόταση περιλαμβάνονται επιπλέον: 
α) Η επέκταση έως την οδό Ερμού της οδού Υακίνθων, η οποία θα εξυπηρετεί καλύτερα 
και το αθλητικό κέντρο της Λυκόβρυσης που σήμερα εξυπηρετείται με δουλεία διόδου. 
Εντός της ιδιοκτησίας του Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου παραχωρείται λωρίδα πλάτους 
4 m μέχρι το αθλητικό κέντρο και πλήρης διάνοιξη πλάτους 8 m σε όλο το υπόλοιπο 
μήκος της οδού έως την οδό Ερμού 
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β) Η διαπλάτυνση του δρομίσκου που εισέρχεται στο οικόπεδο του Φορέα ανάπτυξης 
του σχεδίου από την οδό Ερμού στο Δυτικό τμήμα της ιδιοκτησίας, με τελικό πλάτος 6 m. 

Οι παραχωρήσεις τμημάτων της ιδιοκτησίας για την βελτίωση του οδικού δικτύου 
που περιγράφεται παραπάνω και δεν αφορά τα ρυμοτομούμενα από τα εγκεκριμένα Ρ.Σ. 
τμήματα ανέρχονται σε 4.257,58 m2. 
3.2.3.2 ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ 

Επιτρέπονται όλες οι προτεινόμενες χρήσεις για το σύνολο της ανάπτυξης 
επιτρέπονται, πλην του εμπορικού κέντρου. Ο μέσος προτεινόμενος συντελεστής 
δόμησης της ανάπτυξης είναι 0,95. Συνοπτικά οι ζητούμενες παρεκκλίσεις είναι: 
• Μείωση των πλάγιων αποστάσεων στο τμήμα 1 από 15 m σε 10 m. 
• Αύξηση της κάλυψης σε τμήμα της ανάπτυξης από 30-40% σε 50%. 
• Αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους στην περιοχή ΒΙΟΠΑ από 11 m σε 19-22 m. 
• Αλλαγή της χρήσης του υπάρχοντος Βιομηχανικού Κτιρίου σε επιτρεπόμενη χρήση 
«Εμπορικά Πολυκαταστήματα» με μείωση των πλάγιων αποστάσεων από 10 m σε 6 μ 
και έγκριση στεγάστρου επιφάνειας 22 m x 7 m χωρίς δόμηση. 
• Αύξηση του ύψους σε ένα Ο.Τ. από 15 m σε 27 m (τοπόσημο). Ο λόγος που ζητείται η 
παρέκκλιση στο ύψος (από 15 m σε 27 m) είναι η δημιουργία ενός Landmark – 
τοπόσημου στην περιοχή και στην συνολική ανάπτυξη του έργου. Το ύψος των 27 m 
είναι σύνηθες σε εντός σχεδίου περιοχές και είναι χαμηλότερο από το ανώτατο 
επιτρεπόμενο ύψος βάσει του ΝΟΚ. Η μορφή του τοπόσημου θα είναι όπως ενός πύργου 
ελέγχου αεροδρομίου, που ουσιαστικά αποτελείται από ένα «στύλο» διαμέτρου 3,5 m με 
επιστέγαση ενός κυκλικής μορφής κτίσματος διαμέτρου 30 m και ύψους 4 m. Έτσι η 
οπτική φραγή θα είναι πολύ μικρή, ενώ το κτίριο αυτό αναμένεται να προσδώσει στην 
περιοχή μια διαφορετική και διαχρονική ιδιαιτερότητα. Η χρήση του κτηρίου συνδυάζει 
τον πολιτισμό με την εστίαση (γκαλερί με δυνατότητα παροχής φαγητού ή/και ποτού) και 
εξετάζεται και το ενδεχόμενο να είναι περιστρεφόμενο.  
• Προσθήκη της χρήσης Διαγνωστικού Κέντρου στο τμήμα 2 (Ζώνη Δ). 
• Προτείνεται η διαπλάτυνση των οδών Ερμού και Λ. Κατσώνη, όπως προβλέπεται τόσο 
από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, όσο και από την πρόταση ΒΙΟΠΑ του δήμου 
Μεταμόρφωσης. Η διάνοιξη κάθε επέκτασης/διαπλάτυνσης οδού προτείνεται εντός του 
ορίου των οικοπέδων του Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου. 
• Διάνοιξη της οδού Υακίνθων εντός των ορίων του οικοπέδου του Φορέα ανάπτυξης του 
σχεδίου, πλάτους 4 m, με παραχώρηση τμήματος των πλαϊνών ακάλυπτων σε κοινή 
χρήση δρόμων.  
 

Στη συνέχεια οι παραπάνω ζητούμενες παρεκκλίσεις αναλύονται και 
εξειδικεύονται ανά πολεοδομική ζώνη της έκτασης.  
 
Ζώνη Α 
• Αύξηση του ύψους στο Ο.Τ. 38 (περιοχή 6) από 15 m σε 27 m, για την υλοποίηση ενός 
Τοπόσημου (Landmark), στηριζόμενου σε στύλο διαμέτρου 4,5 m, που στο άνω τμήμα 
θα φέρει επιστέγαση από κυκλικής μορφής κτίριο με χρήση Αναψυχής / Bar. Στο κτίριο 
θα ληφθούν όλα τα μέτρα ασφαλείας (αντισεισμική μελέτη, πυρασφάλεια, 
πυροπροστασία κλπ.). 
• Μεταφορά στο Ο.Τ. 39 του υπολοίπου της δόμησης του Ο.Τ. 38 χωρίς να αυξηθεί η 
επιτρεπόμενη κάλυψη και το ύψος, με στόχο την εξάντληση της επιτρεπόμενης Δόμησης 
στα 2 οικόπεδα. 
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Ζώνη Β 
• Τροποποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων ώστε να προβλέπεται η χρήση «Εμπορικό 
Κέντρο». 
• Παρέκκλιση (αύξηση) του ύψους στο κεντρικό κτίριο από 11+1,5 m σε 19-22 m λόγω 
της θολωτής στέγης. 
• Ο επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης να είναι 1,0, σύμφωνα με τον Ν. 3986/11 
(άρθρο 12 παρ. 5 & 8) και το ΦΕΚ 614/Δ/2000. 
• Η επιτρεπόμενη κάλυψη να είναι 50%, σύμφωνα με τον νόμο 3986/11. 
• Δημιουργία, πάνω από την οδό Λ. Κατσώνη, και σε επιτρεπόμενο ύψος +6 m μιας 
αερογέφυρας σύνδεσης των 2 κτιρίων στις περιοχές 1 και 3. 
• Δημιουργία εντός της περιοχής 1 δύο (2) αερογεφυρών, μίας παράλληλα στην οδό Λ. 
Κατσώνη που θα συνδέει τα δύο κτιριακά συγκροτήματα και μίας στη νότια πλευρά της 
περιοχής πλησίον της οδού Κρήτης που θα συνδέει το Εμπορικό κέντρο με το κτίριο Big 
Box. 
• Παρέκκλιση των πλάγιων αποστάσεων σε 6 m και 10 m μετά την εφαρμογή των 
προτεινόμενων Ρυμοτομικών Γραμμών, με σκοπό τη διαπλάτυνση, αντίστοιχα, των οδών 
Ερμού, Λ. Κατσώνη και μικρής παράπλευρης οδού, και της οδού Κρήτης. 

Επίσης προτείνεται (όχι ως παρέκκλιση) η διαπλάτυνση της οδού Λ. Κατσώνη σε 
12 m και η διάνοιξη (διαπλάτυνση) της οδού Ερμού στα 15 m, όπως προβλέπεται από 
την πρόταση ΒΙΟΠΑ του Δήμου Μεταμόρφωσης και το ισχύον Ρυμοτομικό αντίστοιχα. 
 
Ζώνη Γ 
• Επέκταση της Οδού Υακίνθων (στο πίσω όριο του υφιστάμενου μεταλλικού σκελετού, 
παράλληλα με την οδό Λ. Κατσώνη) με παραχώρηση ζώνης πλάτους 4 m εκ μέρους του 
Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου. 
• Παρέκκλιση των πλάγιων αποστάσεων από 10 m σε 6 m, μετά την εφαρμογή των 
προτεινομένων Ρυμοτομικών Γραμμών, λόγω διάνοιξης της οδού Υακίνθων, εντός των 
ορίων του οικοπέδου του Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου (με παραχώρηση τμήματος των 
πλαϊνών ακάλυπτων σε κοινή χρήση δρόμων). 
• Ανέγερση κτιρίου με χρήση «Γραφεία, πολυκαταστήματα και εκθέσεις προϊόντων» στο 
2ο τμήμα της έκτασης, που χωρίζεται με το οικόπεδο αυτό με υπό χάραξη Νέα οδό, και 
που έχει πρόσωπο στην οδό Ερμού. 
• Κατασκευή μίας προέκτασης στεγάστρου επιφάνειας 22 m x7 m στην όψη προς Εθνική 
Οδό, χωρίς να ζητηθεί αύξηση του ισχύοντος Σ.Δ (ισχύων Μ.Σ.Δ. = 1). 
Στην υπόλοιπη ακάλυπτη έκταση προβλέπεται η υλοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων 
(γήπεδα 5x5) με τις σχετικές συνοδευτικές εγκαταστάσεις υγιεινής και διαχείρισης, καθώς 
επίσης και μια παιδική χαρά. 
 
Ζώνη Δ 
• Τροποποίηση των χρήσεων με προσθήκη της χρήσης «Κέντρα αποθεραπείας – 
αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας» (άρθ. 10 του ν. 2072/1992 – κατηγορία 8.1.3, ΠΔ 
59, 29/06/2018), ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση της πρότασης του σχεδίου να 
δημιουργηθεί διαγνωστικό κέντρο – κέντρο αποθεραπείας, καθώς και πισίνα και 
αναψυκτήριο. 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα πολεοδομικά μεγέθη της πρότασης 
ανάπτυξης της περιοχής. 
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Πίνακας 3.2: Πρόταση πολεοδομικής ρύθμισης  

 
3.2.4  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

Στον σχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου του Επιχειρηματικού – Εμπορικού 
Πάρκου δίδεται προώθηση στην εφαρμογή πολιτικών πράσινης ανάπτυξης. Ο 
σχεδιασμός θα γίνει με βάσει τις αρχές του LEED - Green building, εφαρμόζοντας και 
εγκαθιστώντας συστήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής απόδοσης στα 
κτίρια του πάρκου, με την χρήση και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Επίσης στον κρίσιμο φυσικό «πόρο» της διαχείρισης υδάτων, προωθείται και θα 
εγκατασταθούν συστήματα ανακύκλωσης και χρήσεις «γκρίζων υδάτων» και νερού 
βροχής με στόχο την μείωση κατά 25% της διάθεσης νερού, για χρήσεις που μπορούν 
να καλυφθούν με δευτερογενές υδάτινο δυναμικό. 

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, στερεών και υγρών, η κύρια κατεύθυνση 
που έχει ληφθεί είναι η μείωση της παραγόμενης ποσότητας, με την προώθηση 
ανακυκλώσιμων υλικών και η βελτίωση διαχείρισης των αποβλήτων, μέσω 
ανακύκλωσης, σε ένα πλαίσιο οικολογικής διαχείρισης.  

Επίσης, προωθείται η προσβασιμότητα με μέσα μαζικής μεταφοράς και η 
διασύνδεση με το ΜΕΤΡΟ. 
 
4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν για την ανάπτυξη της υπό μελέτη 
περιοχής στα όρια των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης είναι: 
(α) Μηδενική λύση 
H μηδενική λύση (do nothing scenario) αναφέρεται στην μη αξιοποίηση της περιοχής. 
(β) Εντατικό σενάριο 
Αναφέρεται στην αξιοποίηση των υπό μελέτη εκτάσεων σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις από την κείμενη νομοθεσία, εξαντλώντας τους όρους και περιορισμούς 
δόμησης. 
(γ) Προτεινόμενο σενάριο 
Αναφέρεται στην ενιαία αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με το υπό μελέτη σχέδιο και 
την πρόταση πολεοδομικής ρύθμισης για την περιοχή, εφαρμόζοντας τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις από την κείμενη νομοθεσία, υιοθετώντας ηπιότερους όρους δόμησης και 
προωθώντας την ευρεία ανάπτυξη χώρων πρασίνου. 
 

Οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν (μηδενική λύση, εντατικό σενάριο 
και προτεινόμενο σενάριο) περιλαμβάνουν εξ’ ορισμού και ως δεδομένο τη συμμόρφωση 
με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δεν εξετάζονται σενάρια εναλλακτικής χωροθέτησης, 
καθώς η θέση στην οποία χωροθετείται η παρούσα ανάπτυξη είναι συγκεκριμένη. 
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Για τη διαμόρφωση των επιμέρους σεναρίων λαμβάνονται υπόψη ο συντελεστής 
δόμησης και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων καθώς και οι επιτρεπόμενες από 
το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς χρήσεις γης. 
4.1 ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 

Αφορά στην μη αξιοποίηση της περιοχής, στη διατήρηση των σημερινών 
χαρακτηριστικών και της υφιστάμενης κατάστασης χωρίς την εφαρμογή του σχεδίου. 
Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, καμία παρέμβαση δεν γίνεται με σκοπό την 
αξιοποίηση της περιοχής (άμεσης και ευρύτερης), με αποτέλεσμα την μηδενική ανάπτυξη 
της περιοχής και διατήρηση των παρόντων χαρακτηριστικών της. 

Ειδικότερα, στην περιοχή μελέτης η υφιστάμενη λειτουργική δομή αποτελείται 
κυρίως από Βιοτεχνικά κτίρια και συνεργεία. Η θεσμοθέτηση/χωροθέτηση της περιοχής 
σε καθεστώς ΒΙΟΠΑ – ΒΙΠΑ προς εξυγίανση έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζει στοιχεία 
αναβάθμισης, με εγκατάσταση νέων εταιρειών στους τομείς υπηρεσιών, 
αντιπροσωπειών και εμπορίου. Χαρακτηριστικό γνώρισμα επίσης αποτελεί και η ύπαρξη 
μεγάλων ακάλυπτων εκτάσεων και εγκαταλελειμμένων δομικών κελυφών όπως είναι και 
τα γήπεδα της υπό μελέτη ανάπτυξης. 

Αναλυτικότερα, από την αυτοψία που διενεργήθηκε από την ομάδα μελέτης, όλα τα 
γήπεδα είναι περιφραγμένα και δεν έχουν κάποια συγκεκριμένη χρήση. Από τα δυο 
οικοδομικά τετράγωνα της πολεοδομικής ζώνης Α, στο Ο.Τ. 38 εντοπίστηκαν 
αποθηκευμένα σιδερένια πλαίσια σκαλωσιάς και στο δυτικό γήπεδο της πολεοδομικής 
ζώνης Β εντοπίστηκαν διάσπαρτα μπάζα καθώς και μικρός αριθμός αιγοπροβάτων. 

Η μηδενική λύση αντιστοιχεί με το να διατηρηθούν αναξιοποίητες οι εκτάσεις στο 
βόρειο σύνορο των Δήμων Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης. Κάτι τέτοιο θα 
έχει ως αποτέλεσμα να διατηρηθεί η υποβαθμισμένη εικόνα του τοπικού περιβάλλοντος, 
αναιρώντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των ελεύθερων χώρων και στερώντας από την 
άμεση και ευρύτερη περιοχή σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη. 

 
4.2 ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Αφορά στην αξιοποίηση του ακινήτου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
υιοθετώντας τους μέγιστους επιτρεπόμενους συντελεστές δόμησης και συγκεκριμένα τον 
ισχύοντα συντελεστή δόμησης, ο οποίος στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης είναι 1, 
μεγαλύτερος του προτεινόμενου στην πολεοδομική μελέτη (0,95) αλλά και την υλοποίηση 
των προβλεπόμενων από το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς χρήσεων γης, 
αποσπασματικά στα επιμέρους γήπεδα της πρότασης. 

Με την υιοθέτηση του εντατικού σεναρίου, αυξάνεται σημαντικά το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα του Σχεδίου, καθώς εξαντλείται το περιθώριο δόμησης, περιορίζονται 
σημαντικά οι αδόμητες επιφάνειες και οι χώροι πρασίνου και επιβαρύνεται περεταίρω το 
υφιστάμενο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο. 
 
4.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ 

Το προτεινόμενο σενάριο αφορά στην ανάπτυξη σύμφωνα με την πρόταση 
πολεοδομικής ρύθμισης, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4. Με την υιοθέτηση του 
προτεινόμενου σεναρίου, δεν εξαντλούνται οι συντελεστές δόμησης, υιοθετείται 
συντελεστής δόμησης 0,95 ενώ στο μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης είναι 1, ενώ 
παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη 40% χώρου πρασίνου, περιορίζοντας σημαντικά το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του υπό μελέτη σχεδίου. 
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4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
Από τη συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών σεναρίων, προκύπτει ότι και τα 

σενάρια εντατικό και προτεινόμενο αξιολογούνται θετικά, με διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους ως προς την ένταση των επιπτώσεων, σε αντίθεση με την διατήρηση της 
υφιστάμενης κατάστασης (Μηδενική λύση). Μεταξύ των δύο σεναρίων, το προτεινόμενο 
σενάριο, που περιγράφει την ενιαία αξιοποίηση του ακινήτου χωρίς εξάντληση των 
συντελεστών δόμησης και κατά συνέπεια της φέρουσας ικανότητας, αποτελεί την επιλογή 
με τις ισχυρότερα θετικές επιπτώσεις στο σύνολο των εξεταζόμενων περιβαλλοντικών 
παραμέτρων και προκρίνεται ως το βέλτιστο για την αξιοποίηση του ακινήτου και 
αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. 

Το προτεινόμενο σενάριο εξασφαλίζει τις βέλτιστες συνθήκες για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, επιφέροντας επιπλέον σημαντικές θετικές επιπτώσεις 
στο φυσικό περιβάλλον. Βασικό του κριτήριο είναι η ενιαία ανάπτυξη της περιοχής ως 
σύνολο, με στόχο την εμπορική, οικιστική, πολιτιστική και περιβαλλοντική αναβάθμισή 
της. Αυτό θα έχει αποτέλεσμα την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε μια περιοχή 
όπου εντοπίζεται έντονη αστικοποίηση, περιορισμός των ελεύθερων χώρων και άναρχη 
ανάπτυξη κυρίως βιομηχανικών χρήσεων με προβληματικό οδικό δίκτυο. Με τις 
προτεινόμενες παρεμβάσεις θα επιτευχθεί αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής μέσω 
της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, κάτι που αναμένεται να συμπαρασύρει 
και τις γειτονικές περιοχές και να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης, οδηγώντας σε 
πολλαπλασιαστικές θετικές επιδράσεις. 

Η υλοποίηση του σχεδίου θα συμβάλει θετικά στις συνθήκες διαβίωσης των 
κατοίκων της περιοχής, αφενός μέσω της αύξησης της επιχειρηματικότητας που θα 
οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και βελτίωση των εισοδημάτων, 
αφετέρου μέσω της γενικότερης αναβάθμισης της εικόνας του Δήμου που θα επιφέρει η 
κάλυψη των κενών στους υφιστάμενους πολεοδομικούς σχεδιασμούς και της 
συνεπακόλουθης αύξησης της αξίας της γης. Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου της 
περιοχής, η δημιουργία χώρων στάθμευσης, ο επανασχεδιασμός των γραμμών των 
αστικών συγκοινωνιών και η σύνδεση με τη γραμμή 4 του ΜΕΤΡΟ, η δημιουργία χώρων 
αναψυχής, αθλητισμού, ψυχαγωγίας και πολιτισμού, η απόδοση χρήσεων που λείπουν 
από την περιοχή (π.χ. διαγνωστικό κέντρο), είναι πρόσθετες παράμετροι που θα 
βελτιώσουν το κοινωνικό περιβάλλον και το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων. 

Σημαντική θα είναι η συμβολή του σχεδίου και στο φυσικό περιβάλλον. Η εξυγίανση 
του περιβάλλοντος, η δημιουργία χώρων πρασίνου στο 40% της έκτασης της πρότασης, 
η ενσωμάτωση των αρχών πράσινης ανάπτυξης στο σχεδιασμό (βιοκλιματικός 
σχεδιασμός κτιρίων, χρήση ΑΠΕ και εφαρμογή συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, 
επεξεργασία υδάτων βροχής, ορθολογική διαχείριση αποβλήτων) αναμένονται να 
επιφέρουν σημαντικές θετικές επιπτώσεις σε καίριες παραμέτρους που σχετίζονται με το 
φυσικό περιβάλλον, όπως η ποιότητα της ατμόσφαιρας, η κατανάλωση ενέργειας και η 
διαχείριση των υδατικών πόρων. 

Συμπερασματικά, το προτεινόμενο σενάριο αυτό κρίνεται ως η βέλτιστη λύση, με 
ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση επίτευξης αναπτυξιακών στοχεύσεων, οικονομικών 
στόχων και περιβαλλοντικών – κοινωνικών επιπτώσεων, σύμφωνα και με τους ισχύοντες 
ρυθμιστικούς κανονισμούς.  

 
5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   
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Το λεκανοπέδιο των Αθηνών βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Αττικής και έχει 
μήκος περίπου 22 km από ΒΑ προς ΝΔ και πλάτος περίπου 11 km. Αποτελεί ένα μεγάλο 
βύθισμα γενικής διεύθυνσης Β-ΒΑ προς Ν-ΝΔ, που οριοθετείται από τα όρη Πάρνηθα, 
Πεντέλη, Υμηττό, Αιγάλεω και Ποικίλο, ενώ προς τα ΝΔ ανοίγεται προς τον Σαρωνικό 
Κόλπο. Στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου και κατά μήκος του κεντρικού άξονα 
αναπτύσσεται μια σειρά από λόφους, με κυριότερους τα Τουρκοβούνια, τον Λυκαβηττό, 
το λόφο Στρέφη, την Ακρόπολη και τον Φιλοπάππου. 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης καταλαμβάνει έκταση 5,342 km2 εντός του 
λεκανοπεδίου (απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. – 2011), βρίσκεται στο κέντρο της Αττικής και 
συνορεύει βόρεια με το δήμο Κηφισιάς, ανατολικά με το δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, 
νότια – νοτιοανατολικά με τον δήμο Ηρακλείου, δυτικά με το δήμο Αχαρνών και 
νοτιοδυτικά με το δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Στο νότιο άκρο του έχει 
ένα μικρής έκτασης σύνορο και με τον δήμο Νέας Ιωνίας. Διοικητικά ανήκει στην 
Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, στην οποία γεωγραφικά εντοπίζεται στο 
βόρειο άκρο. Κατά μέσο όρο έχει υψόμετρο 180 m από την επιφάνεια της θάλασσας και 
η μορφολογία της περιοχής χαρακτηρίζεται ως πεδινή αστική περιοχή. 

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης έχει προκύψει από τη διοικητική συνένωση του 
Δήμου Πεύκης με το Δήμο Λυκόβρυσης. Καταλαμβάνει έκταση 4,105 km2 και συνορεύει 
με τους δήμους Κηφισιάς (βόρεια), Αμαρουσίου (ανατολικά), Ηρακλείου (νότια) και 
Μεταμόρφωσης (δυτικά). Το μέσο υψόμετρο του δήμου είναι 230 m από την επιφάνεια 
της θάλασσας και η μορφολογία του χαρακτηρίζεται επίσης ως πεδινή αστική περιοχή. 
 
5.2 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   
 
5.2.1 ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
 

Η άμεση περιοχή του έργου, λόγω του αστικού και βιομηχανικού – εμπορικού 
χαρακτήρα της, δεν υπάγεται σε κάποιο ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας. Βόρεια της υπό 
μελέτη περιοχής εκτείνεται τμήμα του ποταμού Κηφισού, για τον οποίο έχουν καθοριστεί 
Ζώνες Προστασίας Α και Β (σύμφωνα με τα ΦΕΚ 632/Δ/27-06-1994 και ΦΕΚ 796/Δ/03-
08-1994), στις οποίες καθορίζονται συγκεκριμένες χρήσεις γης με σκοπό την προστασία 
του ποταμού και των παραχειμάρρων του.  

Σύμφωνα με στοιχεία του χάρτη κάλυψης γης (CORINE - Land Cover), όπως 
φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί, η άμεση υπό μελέτη περιοχή του σχεδίου 
εντάσσεται σε βιομηχανική και εμπορική ζώνη (κωδ. 121), ενώ στην ευρύτερη περιοχή 
εντοπίζονται ζώνες ασυνεχούς αστικού ιστού (112), ζώνες σύνθετων καλλιεργειών (κωδ. 
242) και ζώνη γης που χρησιμοποιείται κυρίως για γεωργία μαζί με σημαντικά τμήματα 
φυσικής βλάστησης (κωδ. 243). 
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Εικόνα 5.1: Χάρτης κάλυψης γης – πηγή: http://mapsportal.ypen.gr 

 
Αναφορικά με την πανίδα, λόγω του έντονα αστικού χαρακτήρα της περιοχής και 

της περιορισμένης χλωρίδας, η πανίδα της περιοχής είναι αντίστοιχα περιορισμένη. 
Συναντώνται τα κοινά είδη πτηνών όπως είναι ο σπουργίτης, η καρδερίνα, το περιστέρι 
και η δεκοχτούρα, πολλά από τα οποία φωλιάζουν σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Η 
περιοχή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα αστικό σύστημα μάλλον χαμηλής αξίας, αφού 
σπανίζουν οι φυσικοί σχηματισμοί (φυσικές συστάδες δέντρων, φυσικοί φράχτες, 
υγρότοποι, μωσαϊκό φυσικών και ανθρωπογενών βιοτόπων) που θα μπορούσαν να 
λειτουργήσουν ως κέντρα διασποράς άγριων ειδών πανίδας προς τον περίγυρο. Ωστόσο 
δεν μπορεί να αποκλειστεί η ύπαρξη ευρύτερης ποικιλίας ειδών σε ανεκμετάλλευτες 
εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, όπως ερπετά (φίδια, χελώνες), τρωκτικά (ποντίκια) ή 
άλλα είδη πτηνών (χελιδόνια, κόρακες, κουκουβάγιες, κ.λπ.), δεν υπάρχουν όμως 
επαρκή δεδομένα για να το υποστηρίξουν. 
 
 
5.2.2 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

Σύμφωνα με τον νόμο περί διατήρησης της βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011), η 
περιοχή μελέτης δεν ανήκει στις περιοχές του εθνικού συστήματος 
προστατευόμενων περιοχών.  

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δυτικά περί τα 1,6 km απαντάται ο π. Κηφισός, 
ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Αττικής με μήκος 27 km. Ιδιαίτερη σημασία 
για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, καθώς και για την αντιπλημμυρική προστασία στην 
πρωτεύουσα έχει ο Κηφισός, και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 632/Δ/27-06-1994 και ΦΕΚ 
796/Δ/03-08-1994 καθορίζονται Ζώνη Προστασίας Α και Ζώνη Προστασίας Β του 
ποταμού και των παραχειμάρρων αυτού. Ο Κηφισός πηγάζει από το φυσικό κόμβο της 
Πεντέλης και της Πάρνηθας, δέχεται τα ύδατα πλήθους ρεμάτων και εκβάλλει κάτω από 
την υπερυψωμένη παραλιακή λεωφόρο, στην περιοχή του Πειραιά. 

 
5.2.3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑ ΥΔΑΤΑ 

Η περιοχή του σχεδίου υπάγεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής (EL06), 
συνολικής έκτασης 3.187 km2, το οποίο αποτελείται από τη Λεκάνη Απορροής του 
Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), η οποία συμπεριλαμβάνει τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, 
Αγκίστρι και Μακρόνησο, όπως προσδιορίσθηκε κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της 
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Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Το ΥΔ περιλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της Περιφέρειας Αττικής, 
καθώς και τμήματα των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νοτίου 
Αιγαίου. 

Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, δυτικά περί τα 1,6 km απαντάται ο π. Κηφισός, 
ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Αττικής με μήκος 27 km. Ιδιαίτερη σημασία 
για το περιβάλλον, την ανάπτυξη, καθώς και για την αντιπλημμυρική προστασία στην 
πρωτεύουσα έχει ο Κηφισός, και σύμφωνα με τα ΦΕΚ 632/Δ/27-06-1994 και ΦΕΚ 
796/Δ/03-08-1994 καθορίζονται Ζώνη Προστασίας Α και Ζώνη Προστασίας Β του 
ποταμού και των παραχειμάρρων αυτού. Ο Κηφισός πηγάζει από το φυσικό κόμβο της 
Πεντέλης και της Πάρνηθας, δέχεται τα ύδατα πλήθους ρεμάτων και εκβάλλει κάτω από 
την υπερυψωμένη παραλιακή λεωφόρο, στην περιοχή του Πειραιά. 

Το υπό μελέτη σχέδιο χωροθετείται στην περιοχή όπου εντοπίζονται τα υπόγεια 
ύδατα με κωδικό EL0600110 και ονομασία «Λεκάνη Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αττικής)». 
Το σχετιζόμενο με την περιοχή επιφανειακό υδατικό σύστημα έχει κωδικό 
EL0626R000200002N και ονομασία «Π. Κηφισός 2». Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται 
ιδιαιτέρως στην υπολεκάνη με κωδικό GR2628 της λεκάνης απορροής του 
Λεκανοπεδίου Αττικής και βρίσκεται σε μικρή απόσταση (περίπου 1 km) νότια των ορίων 
των ζωνών προστασίας του Κηφισού. 

 
 

5.3 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Για την εκτίμηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην περιοχή μελέτης έχουν 

χρησιμοποιηθεί τα στοιχεία του σταθμού Λυκόβρυσης του ΕΔΠΑΡ (Εθνικό Δίκτυο 
Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του ΥΠΕΝ), λόγω της εγγύτητας της 
θέσης του. Στον σταθμό αυτό μετρούνται τα οξείδια του αζώτου (NOx), το όζον (O3) και 
τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10 και PM2,5).  

Ως προς τις μέσες ετήσιες τιμές τους, όλοι οι μετρούμενοι ρύποι παρουσιάζουν 
διαχρονικά πτωτική τάση, με εξαίρεση το όζον να κυμαίνεται διαχρονικά σε σταθερά 
επίπεδα. Αντίστοιχα, δεν καταγράφεται στο σταθμό Λυκόβρυσης πρόβλημα υπέρβασης 
των οριακών τιμών διαχρονικά. Ως εκ τούτου, η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή 
μελέτης κρίνεται ως καλή. 

 
5.4 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, 
με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Το 
πρόβλημα της αύξησης της ρύπανσης από το θόρυβο για την Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως 
στην περιοχή της Αθήνας, όπου βρίσκεται συγκεντρωμένο περίπου το 40% του 
πληθυσμού, το 35% της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας και το 70% των 
Υπηρεσιών της χώρας. Τα προβλήματα στο ακουστικό περιβάλλον προκαλούνται κατά 
κύριο λόγο από την οδική κυκλοφορία, η οποία θεωρείται ως η πλέον ενοχλητική πηγή 
θορύβου για τον αστικό πληθυσμό, και ειδικότερα των βαρέων οχημάτων και των 
μοτοποδηλάτων. Μικρότερης κλίμακας αλλά αντιστοίχως οξυμένα προβλήματα θορύβου 
προέρχονται από ειδικές δραστηριότητες (π.χ. κέντρα διασκέδασης) και από 
μηχανολογικές εγκαταστάσεις οι οποίες δημιουργούν σταθερές και κινητές πηγές 
θορύβου (π.χ. βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κλιματιστικά μηχανήματα, μηχανήματα αερισμού 
καφενείων, εστιατορίων και καταστημάτων, μηχανήματα εργοταξίων, κ.λπ.). 

Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις της χώρας σε σχέση με το θόρυβο πηγάζουν από την 
οδηγία 2002/49/ΕΚ «σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
θορύβου», η οποία αποβλέπει στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης για την 
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αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών 
επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της όχλησης, από έκθεση στο θόρυβο. Με την ΚΥΑ 
οικ. 211773/27-04-2012 (ΦΕΚ 1367/Β/27-04-2012) «Καθορισμός Δεικτών Αξιολόγησης 
και Ανωτάτων Επιτρεπόμενων Ορίων Δεικτών Περιβαλλοντικού Θορύβου που 
προέρχεται από την λειτουργία συγκοινωνιακών έργων, τεχνικές προδιαγραφές ειδικών 
ακουστικών μελετών υπολογισμού και εφαρμογής (ΕΑΜΥΕ) αντιθορυβικών 
πετασμάτων, προδιαγραφές προγραμμάτων παρακολούθησης περιβαλλοντικού 
θορύβου και άλλες διατάξεις», υιοθετήθηκαν νέοι δείκτες και διαδικασίες αξιολόγησης και 
νέα επιτρεπόμενα όρια περιβαλλοντικού θορύβου, ο οποίος προέρχεται από 
συγκοινωνιακά έργα και περιλαμβάνει οδικό, σιδηροδρομικό και αεροπορικό θόρυβο. 
Πρόκειται για τους δείκτες: 
• Lden δείκτης θορύβου ημέρας – βραδιού – νύχτας, (day – evening – night), πρόκειται 
για τον σταθμισμένο δείκτη αξιολόγησης θορύβου 24ώρου, ο οποίος εκφράζει τη 
συνολική όχληση. 
• Lnight δείκτης θορύβου νύχτας, πρόκειται για 8ωρο σταθμισμένο δείκτης αξιολόγησης 
του θορύβου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο οποίος αναφέρεται στις διαταραχές του 
ύπνου. 

Ως ανώτατα επιτρεπόμενα όρια των παραπάνω δεικτών σε σχέση με τον οδικό, 
σιδηροδρομικό και αεροπορικό θόρυβο καθορίστηκαν: 
• Για τον δείκτη Lden τα 70 dΒ(Α) 
• Για τον δείκτη Lnight τα 60 dΒ(Α) 

Όπου απαιτείται ειδική ακουστική προστασία παρέχεται η δυνατότητα για 
περαιτέρω μειώσεις των δεικτών έως και 5 dB(A), δηλαδή με όρια 65 και 55 dΒ(Α) του 
Lden και Lnight αντίστοιχα. 

Σε εφαρμογή των προβλέψεων της ανωτέρω Οδηγίας, η Διεύθυνση Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας (Κ.Α.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013, υλοποίησε 11 
μελέτες χαρτογράφησης θορύβου από τις οποίες προέκυψαν Στρατηγικοί Χάρτες 
Θορύβου (Σ.Χ.Θ.) και Σχέδια Δράσης (Σ.Δ.) για 17 Πολεοδομικά Συγκροτήματα (Π.Σ.) 
της χώρας. 

Η περιοχή μελέτης εντοπίζεται στο βόρειο άκρο του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος (Π.Σ.) Βόρειας Αθήνας, για το οποίο η σχετική μελέτη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) έχει ολοκληρωθεί από το 2015. 

Στις εικόνες που ακολουθούν παρουσιάζονται χάρτες του οδικού κυκλοφοριακού 
θορύβου για τους δείκτες Lden και Lnight για την άμεση και ευρύτερη υπό μελέτη 
περιοχή.  
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Εικόνα 5.2: Χάρτης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Lden στην περιοχή του σχεδίου 

 

 

 
Εικόνα 5.3:Χάρτης οδικού κυκλοφοριακού θορύβου Lnight στην περιοχή του σχεδίου2 

 
 

5.5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 
5.5.1 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Παρά την ύπαρξη και παρουσία του οικισμού από την αρχαιότητα, στα όρια του 
Δήμου δεν υπάρχουν ιδιαίτερα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τον 
Διαρκή Κατάλογο των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος 
(http://listedmonuments.culture.gr/), με την ΥΑ 7828/7-5-1965 – ΦΕΚ 404/Β/6-7-1965 
έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος μια προϊστορική «μαγούλα» (ύψωμα γης που 
σχηματίζεται από την επίχωση αρχαιολογικής θέσης) στη θέση «Νέμεσις» του Δήμου. 
Όπως αναφέρεται στη σχετική Υ.Α., ο χώρος είναι «κατάσπαρτος από όστρακα 
μυκηναϊκής εποχής». 

Επιπλέον, όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα http://estia.minenv.gr/ του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, στην οποία αναρτώνται στοιχεία των κηρυγμένων από το τ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών, όπως έχουν αξιολογηθεί 
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από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και προστατεύονται με Προεδρικά 
Διατάγματα ή Αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (και παλαιότερα Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
Χ.Ο.Π., Δ.Ε.), στην περιοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης δεν υπάρχουν κτίρια ή οικισμοί 
που να εμπίπτουν στις σχετικές κατηγορίες. 
 
5.5.2 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 

Όσον αφορά στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης, από τα στοιχεία του Διαρκή 
Καταλόγου των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδας 
προκύπτουν τα εξής: 
• Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3966/3338/27-11-1995 απόφαση του Υπ. Πολιτισμού 
(ΦΕΚ 74/Β/05-02-1996), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3048/39332/20- 08-1999 απόφαση του Υπ. Πολιτισμού (ΦΕΚ 
1682/Β/30-08-1999), έχει κηρυχθεί διατηρητέο το παλαιό εργοστάσιο της εταιρείας 
«ΕΡΙΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ» με την καμινάδα. Αποτελεί νεότερο μνημείο της 
Νεοελληνικής περιόδου που εντάσσεται στα μνημεία Βιομηχανίας/Βιοτεχνίας. 
• Με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/47210/935/03-11-1992 απόφαση του Υπ. 
Πολιτισμού (ΦΕΚ 680/Β/20-11-1992) έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το 
παρεκκλήσιο του Αγίου Γεωργίου Πεύκης, επειδή αποτελεί τυπικό δείγμα ναΐσκου των 
τελευταίων αιώνων της Τουρκοκρατίας και μοναδικό δείγμα για την περιοχή της Πεύκης. 
Ο συγκεκριμένος ναός εντάσσεται στην κατηγορία των αρχαίων μνημείων, ως 
Χριστιανικός Ιερός Ναός της Βυζαντινής/Μεταβυζαντινής περιόδου. 

Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Περιβάλλοντος σχετικά με τις κηρύξεις 
διατηρητέων κτιρίων και παραδοσιακών οικισμών, με Προεδρικό Διάταγμα του 1985 
(ΦΕΚ 652/Δ/07-11-1985) που τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/206/32541/05-06-2002 απόφαση του Υπ. Πολιτισμού (ΦΕΚ 813/Β/07-
07-2002), το κτίριο επί της οδού Πλουτάρχου 28 στα σύνορα με το Δήμο Αμαρουσίου 
έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική 
κρατική προστασία. Το εν λόγω κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Γ. Τσαρούχη και 
αποτέλεσε την οικία και το καλλιτεχνικό εργαστήριο του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, 
παρουσιάζει δε ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον καθώς αποτελεί δείγμα νεοκλασικού 
κτιρίου που σχεδιάστηκε και χτίστηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη το 1965 ακολουθώντας 
τις αναλογίες και τα μορφολογικά στοιχεία των παλαιών αθηναϊκών σπιτιών. 

Στα όρια του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης εντοπίζονται, εκτός από το 
προστατευόμενο παρεκκλήσι του Αγ. Γεωργίου, οι Ιερές Μονές Αγίας Ειρήνης 
Χρυσοβαλάντου και Αγίου Ιωσήφ και οι Ιεροί Ναοί Αγίας Βαρβάρας, Ζωοδόχου Πηγής, 
Αγίου Παντελεήμονος, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και Αγίων Αποστόλων Πέτρου και 
Παύλου. 
 
5.6 ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Οι σχετικές υποδομές του Δήμου Μεταμόρφωσης περιλαμβάνουν δύο (2) κλειστά 
γυμναστήρια, ένα (1) γήπεδο τένις, ένα (1) δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα (1) 
δημοτικό κολυμβητήριο. Ο Δήμος εφαρμόζει προγράμματα προβολής τοπικών 
πολιτιστικών έργων με δραστηριότητες σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις 
και κοινωνικές δράσεις συλλογικότητας και επικοινωνίας, σε υποδομές που εντάσσονται 
σε δημοτικές εγκαταστάσεις και περιλαμβάνουν Συνεδριακό Κέντρο, Πνευματικό Κέντρο, 
Δημοτική Βιβλιοθήκη και Υπαίθριο Ανοιχτό Θέατρο. Επιπλέον λειτουργούν διάφορες 
τοπικού χαρακτήρα/ενδιαφέροντος πολιτιστικές οργανώσεις, που όμως οι δράσεις τους 
περιορίζονται στο επίπεδο του Δήμου και της τοπικής κοινότητας. 



36 

 

Στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης καταγράφεται η λειτουργία γενικού Αθλητικού 
Ομίλου, Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου και του συλλόγου Κίνηση Πολιτών 
Λυκόβρυσης. Ιδιαίτερα οργανωμένη είναι η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου, ενώ 
υπάρχει και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την κάλυψη διάφορων πολιτιστικών 
αναγκών του Δήμου. 
 
5.7 ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ 
 
5.7.1 ΥΔΡΕΥΣΗ 

Ο Δήμος Μεταμόρφωσης περιλαμβάνεται στην άμεση περιοχή αρμοδιότητας της 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης και υδροδοτείται με πόσιμο νερό 
από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, όπως άλλωστε το σύνολο του Λεκανοπεδίου. 

 
5.7.2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 

Η αποχέτευση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής πραγματοποιείται με δίκτυο της 
ΕΥΔΑΠ πρωτευόντων και δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων, οι οποίοι συλλέγουν και 
μεταφέρουν τα λύματα στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) της Ψυττάλειας, της 
Μεταμόρφωσης και του Θριάσιου, από όπου μετά την επεξεργασία τους (βιολογικό 
καθαρισμό) καταλήγουν στη θαλάσσια περιοχή της Ψυττάλειας. Το δίκτυο ακαθάρτων 
είναι χωριστικό, με εξαίρεση το κέντρο της Αθήνας –από το Γαλάτσι έως την Πλάκα– 
όπου το δίκτυο σε ορισμένα σημεία του είναι παντορροϊκό. 

Το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ) βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του 
Δήμου και πλησίον της υπό μελέτη περιοχής, αφού μπορεί να θεωρηθεί ότι συνορεύει με 
την περιοχή μελέτης με σύνορο τον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. (Πάτρα - Αθήνα – 
Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι). Το ΚΕΛΜ, το οποίο έχει δυναμικότητα (σε μονάδες 
ισοδύναμου πληθυσμού) 500.000 ΙΚ και εξυπηρετούμενο πληθυσμό περίπου 300.000 
ΙΚ, εξυπηρετεί τις ανάγκες αποχέτευσης λυμάτων του Δήμου Μεταμόρφωσης, ο οποίος 
είναι συνδεδεμένος σε ποσοστό 100% μέσω μικτού δικτύου αποχέτευσης, και επιπλέον 
αποτελεί την κυριότερη εγκατάσταση υποδοχής βοθρολυμάτων στο Νομού Αττικής, 
καθώς εξυπηρετεί τους Δήμους που δεν είναι συνδεδεμένοι σε αποχετευτικό δίκτυο.  

Σε σχέση με την σχεδιαζόμενη ανάπτυξη σύνθετου Εμπορικού και Ψυχαγωγικού 
πάρκου, εκτιμάται ότι τα λύματα αστικού τύπου που θα παράγονται από τις 
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και από τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες 
του πάρκου θα αποχετεύονται στο δίκτυο της περιοχής και θα καταλήγουν για 
επεξεργασία στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης. Κατά τη φάση των οριστικών μελετών και της 
κατασκευής της ανάπτυξης αναμένεται να οριστικοποιηθεί η εξυπηρέτηση από το 
αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής ή η ανάγκη για λειτουργία ξεχωριστής μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων. 
 
5.7.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Η διαχείριση των αποβλήτων στο Δήμο Μεταμόρφωσης γίνεται σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων. Τα 
αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) που παράγονται συλλέγονται από το Δήμο, ενώ την 
ευθύνη για την περαιτέρω διαχείρισή τους έχει ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος 
Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). 

Το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου, είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση της 
αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, τη χωριστή συλλογή και μεταφορά 
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των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων 
χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. 
 
5.7.4 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Η παροχή φυσικού αερίου πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του δικτύου της 
Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε. Το δίκτυο φυσικού αερίου της 
ΕΔΑ Αττικής εξυπηρετεί πάνω από 60 Δήμους του λεκανοπεδίου Αττικής, 
συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Μεταμόρφωσης και της περιοχής μελέτης. 
 
5.7.5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες 
του Δήμου και ειδικότερα της υπό μελέτη περιοχής. 
 
 
6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  
 
6.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ, ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

Η φύση του σχεδίου είναι τέτοια, ώστε κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένονται 
ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα της περιοχής, καθώς οι προτεινόμενες χρήσεις 
δεν περιλαμβάνουν βιομηχανικές δραστηριότητες και επομένως δεν συνδέονται με την 
εκπομπή σημαντικών ποσοτήτων αέριων ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου. Ο 
βιοκλιματικός σχεδιασμός και η υψηλή ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων σε 
συνδυασμό με την χρήση εναλλακτικών/ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αναβάθμιση 
των χώρων πρασίνου και τη δημιουργία νέων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο 
ανάπτυξης εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην περιοχή, αναμένεται να έχουν 
θετικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος 
και να συμβάλουν θετικά στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. 

Μικρές αρνητικές επιπτώσεις τοπικής κλίμακας στην ατμόσφαιρα και το ακουστικό 
περιβάλλον αναμένεται να προκύψουν από την αύξηση της κίνησης ιδιωτικών μέσων 
μεταφοράς, λόγω της αυξημένης επισκεψιμότητας στην περιοχή. Ωστόσο, τέτοιες 
επιπτώσεις αναμένεται να μετριαστούν από την εκ νέου χάραξη του τοπικού οδικού 
δικτύου, που θα αποσυμφορήσει την κυκλοφορία στην περιοχή, και από τη δημιουργία 
χώρων στάθμευσης, που θα μειώσουν το χρόνο άσκοπης περιπλάνησης. Περαιτέρω 
μετρίαση των επιπτώσεων αυτών μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της χρήσης 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, μέσω του επανασχεδιασμού και του προγραμματισμού των 
δρομολογίων των τοπικών συγκοινωνιών. Σημαντική θετική επίπτωση θα προκύψει και 
από τη λειτουργία του προγραμματιζόμενου σταθμού της γραμμής 4 του ΜΕΤΡΟ, που 
θα μειώσει περαιτέρω τη χρήση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων για τις μετακινήσεις από 
και προς την περιοχή. 

Δεν αναμένεται κάποια ιδιαίτερη επίπτωση στο κλίμα της ευρύτερης περιοχής, 
καθώς η κλίμακα του υπό μελέτη σχεδίου δεν είναι τέτοια ώστε να επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις στα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση 
της φύτευσης και τη διαμόρφωση των χώρων πρασίνου που προβλέπονται στο σχέδιο, 
ενδέχεται να προκύψουν θετικές επιπτώσεις στο μικροκλίμα της άμεσης περιοχής, η 
έκταση των οποίων θα μπορεί να ποσοτικοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τον 
ακριβή καθορισμό των εκτάσεων πρασίνου και των ειδών που θα φυτευτούν. 

Αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και το ακουστικό περιβάλλον αναμένονται 
κατά τη φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων του σχεδίου. Οι επιπτώσεις που δύναται 
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να προκύψουν κατά την κατασκευή αφορούν κυρίως στην παραγόμενη σκόνη, 
αιωρούμενα σωματίδια, αέριους ρύπους και θόρυβο από τις χωματουργικές εργασίες και 
από τις κινήσεις των εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων. Οι όποιες επιπτώσεις 
δύναται να αντιμετωπιστούν εφαρμόζοντας τα κατάλληλα μέτρα κατά τη φάση 
κατασκευής των εγκαταστάσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Οι επιπτώσεις που αναμένονται από την αύξηση του θορύβου λόγω των 
εργασιών κατασκευής χαρακτηρίζονται ως ουδέτερες, καθώς η περιοχή των εργασιών 
βρίσκεται ήδη σε ζώνη αυξημένου θορύβου (γειτνίαση με τον αυτοκινητόδρομο Α1), αλλά 
και λόγω του γεγονότος ότι φιλοξενεί οικονομικές δραστηριότητες που συνοδεύονται με 
την κίνηση βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων έργου. Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και εξέταση των απαραίτητων μέτρων κατά τη φάση της κατασκευής 
αποτελεί αντικείμενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων. 

Συνολικά οι επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας από την εφαρμογή του 
σχεδίου αναμένονται ουδέτερες έως θετικές, υπό την προϋπόθεση ότι θα προβλεφθεί ο 
βιοκλιματικός σχεδιασμός των εγκαταστάσεων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, και ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την υλοποίηση των έργων ώστε 
να διασφαλίζεται η υψηλή ενεργειακή απόδοση των εγκαταστάσεων. 
 
6.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Οι ανάγκες της περιοχής σε νερό καλύπτονται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Δεν 
αναμένεται επίπτωση στην ποσότητα ή την ποιότητα των επιφανειακών ή υπογείων 
υδάτων από την εφαρμογή του σχεδίου, καθώς δεν γίνεται ουδεμία επέμβαση σε αυτά. 
Ωστόσο, η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των υδάτων, όπως προβλέπεται στο 
σχέδιο, που περιλαμβάνει συλλογή των επιφανειακών και βρόχινων υδάτων, 
αποθήκευσή τους σε δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 m3, κατάλληλη επεξεργασία τους 
και χρήση τους σε ξεχωριστό δίκτυο ως μη πόσιμο νερό χρήσης, που μπορεί να οδηγήσει 
σε εξοικονόμηση νερού της τάξης του 22%. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή του σχεδίου 
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην παράμετρο «Υδατικοί πόροι» λόγω 
σημαντικής εξοικονόμησης νερού.  

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων προστασίας 
(των υδάτων) στη φάση σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων, όπως εφαρμογή μέτρων και πρακτικών εξοικονόμησης νερού 
ύδρευσης (π.χ. συστήματα δοσομετρικής παροχής) και άρδευσης (π.χ. αυτόματο 
πότισμα πρασίνου), ώστε να επιτυγχάνεται η μείωση της συνολικής κατανάλωσης 
ύδατος και η ορθολογική διαχείριση του νερού. 

Αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων ενδέχεται να προκύψουν κατά 
τη φάση κατασκευής των εγκαταστάσεων, σε περίπτωση διαφυγής ή κακής διαχείρισης 
υγρών αποβλήτων του εργοταξίου (έλαια αυτοκινήτων και μηχανημάτων, λύματα, κ.λπ.). 
Μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένονται στην περίπτωση ατυχήματος κατά την κατασκευή, 
όπως σε περίπτωση ανεξέλεγκτης διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ή/και 
παραπροϊόντων των εργασιών κατασκευής, παρόλο που αυτή η πιθανότητα είναι αρκετά 
περιορισμένη. Γενικά δεν αναμένονται επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτων, εάν 
διασφαλίζεται η διαχείριση των αποβλήτων (στερεών/υγρών) σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες. Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή 
των εγκαταστάσεων στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αναμένεται 
να είναι μικρής κλίμακας και γενικώς αναστρέψιμες μετά τη λήψη κατάλληλων μέτρων. 
Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις αυτές θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας, όσο 
διάστημα δηλαδή διαρκεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων του σχεδίου. 



39 

 

Οι συνολικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου και τη λειτουργία του 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου στην περιβαλλοντική παράμετρο «Υδατικοί πόροι» 
αναμένεται να είναι ουδέτερες ως θετικές. 

 
6.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η εφαρμογή του σχεδίου δεν αναμένεται να επηρεάσει την ποιότητας του 
εδάφους. Κατά την κατασκευή των έργων αναμένεται να προκύψουν διασπάσεις, 
συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, οι οποίες όμως 
λόγω της φύσης των έργων δεν αναμένεται να επηρεάσουν το γεωλογικό υπόβαθρο της 
περιοχής, είτε να προκαλέσουν κατολισθήσεις εδαφών, καθιζήσεις και γενικά να θέσουν 
σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες εφόσον ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των 
γεωτεχνικών και στατικών μελετών και λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα και μέσα 
προστασίας κατά τη φάση της κατασκευής. Επιπλέον, οι όποιες εκσκαφές θα είναι 
περιορισμένης έκτασης και τοπικού χαρακτήρα και θα απαλυνθούν ή/και θα 
αποκατασταθούν κατά την απόδοση των τελικών επιφανειών. 

Θετικές επιπτώσεις τοπικής κλίμακας αναμένεται να προκύψουν από την 
εξυγίανση του εδάφους με την απομάκρυνση των συσσωρευμένων απορριμμάτων που 
απαντώνται σήμερα στους χώρους της ευρύτερης περιοχής, καθώς και από την 
αναβάθμιση και ανάδειξη των υποβαθμισμένων σήμερα χώρων πρασίνου και τη 
δημιουργία νέων. Η φύτευση θα συμβάλει περαιτέρω στη συγκράτηση των εδαφών, 
αποτρέποντας φαινόμενα διάβρωσης και αυξάνοντας την ικανότητα διήθησης του νερού 
άρδευσης και των βροχοπτώσεων, καθώς και την γονιμότητα και την ικανότητα να 
συντηρήσει μεγάλη ποικιλία φυτικών ειδών και μικροοργανισμών. Επιπλέον, ο 
σχεδιασμός για ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων μέσω της επεξεργασίας των 
παραγόμενων υγρών αποβλήτων και την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων που θα βασίζεται στην ιεράρχηση των επιλογών 
διαχείρισης με έμφαση στην πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ανάκτηση 
υλικών και ενέργειας και τη διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης, θα συμβάλει 
σημαντικά στην προστασία των εδαφών και του υπεδάφους. 

Συνολικά οι επιπτώσεις στο έδαφος και το υπέδαφος από την κατασκευή των 
έργων αναμένονται ουδέτερες ως θετικές, υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπιστούν 
κατάλληλα και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα κατά την υλοποίηση των έργων, ώστε 
να διασφαλίζεται συστηματικά η αποφυγή διαφυγής ρύπων/αποβλήτων στο έδαφος και 
το υπέδαφος και η ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
και η πρόταση μέτρων αντιμετώπισης θα γίνει κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων σύμφωνα με το Ν. 4014/2011, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά του έργου και μετά τη γνωμοδότηση των αρμοδίων φορέων και 
υπηρεσιών.  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στη φάση της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των έργων στο ισοζύγιο χωματισμών, ενώ κατά τη φάση κατασκευής θα 
πρέπει να εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης των χωμάτων εκσκαφών, ώστε να 
προβλεφθούν όλες οι παράμετροι που σχετίζονται με την απόθεση, μεταφορά και 
διαχείρισή τους και την ελαχιστοποίηση της ποσότητας αποβλήτων που σχετίζονται με 
τις εκσκαφές. Προς την κατεύθυνση της διαφύλαξης της ποσότητας και ποιότητας του 
εδάφους είναι και το γεγονός ότι πριν την έναρξη κάθε εργασίας θα γίνεται ενδελεχής 
έρευνα της γεωλογικής σύστασης του υπεδάφους και μελέτες γεωλογικής 
καταλληλότητας από τον Φορέα Ανάπτυξης του σχεδίου, ενώ πρόσθετα και η Αττικό 
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Μετρό σχεδιάζει τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, λόγω της επέκτασης της γραμμής 4 
του ΜΕΤΡΟ. 
 
6.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ, ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το προτεινόμενο σχέδιο είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία και ενισχύει τις 
χωροταξικές κατευθύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κατά την ανάπτυξη της πρότασης 
πολεοδομικής ρύθμισης έχουν ληφθεί υπόψη οι θεσμοθετημένοι νομοθετικοί, οικοδομικοί 
και περιβαλλοντικοί περιορισμοί και προτείνεται μια προσέγγιση που συμβάλλει στην 
προστασία και ανάδειξη του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος χώρου. Η 
προτεινόμενη ανάπτυξη προτείνει συντελεστή δόμησης 0,95, χαμηλότερο δηλαδή από 
τον ΣΔ=1 που ισχύει στο μεγαλύτερο μέρος της υπό μελέτη περιοχής, γεγονός που 
συμβάλλει στο να μην εξαντληθεί η φέρουσα ικανότητα της περιοχής. 

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη ανάπτυξη ακολουθεί τις κατευθύνσεις του ΡΣΑ, το 
οποίο για τη Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας προωθεί την πολεοδομική οργάνωση 
των περιοχών με διατήρηση του χαρακτήρα της χωρικής υποενότητας ως περιοχής 
κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής, μέσω σχεδιασμού των 
χρήσεων προς την κατεύθυνση εξισορρόπησης των χρήσεων κατοικίας, υπηρεσιών και 
εμπορίου. Στην περιοχή εφαρμογής του σχεδίου το ιδιοκτησιακό καθεστώς περιλαμβάνει 
κυρίως ιδιωτικά κτίρια με χρήση βιομηχανίας, αντιπροσωπειών, βιοτεχνίας, εμπορίου, 
υπηρεσιών, αλλά και κατοικίας, σε ένα υποβαθμισμένο περιβάλλον με ελλιπή οδική 
σύνδεση όπου, παρά το γεγονός ότι στα όρια του δήμου διέρχονται οι δύο μεγαλύτεροι 
οδικοί άξονες, στη ζώνη επιρροής του σχεδίου το σύνολο των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας είναι ελλειπτικό. Το προτεινόμενο σχέδιο βασίζεται σε αυτή ακριβώς τη 
δυναμική της περιοχής (επαφή με κύριους οδικούς άξονες σε συνδυασμό με άναρχη 
ανάπτυξη υπηρεσιών δευτερογενούς τομέα) για ανάδειξή της σε υποδοχέα 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα αναβαθμίζουν το περιβάλλον, στα πρότυπα 
αντίστοιχων αναπτύξεων που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στον άξονα Βορρά – Νότου της 
Αττικής. 

Συνεπώς, η υλοποίηση του σχεδίου αναμένεται να επιφέρει περαιτέρω αύξηση 
της αξίας της γης της ευρύτερης περιοχής, εξαιτίας της αναβάθμισης του δομημένου 
περιβάλλοντος, της δημιουργίας χώρων στάθμευσης και της ευρύτερης ανάπτυξης της 
περιοχής. Επιπρόσθετα, από την ένταξη της έκτασης στο σχέδιο πόλεως αναμένεται 
σημαντική θετική συνεισφορά στο δομημένο περιβάλλον της περιοχής με τη μετατροπή 
της εισφοράς σε γη σε ισάξια χρηματική συμμετοχή, η οποία θα χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χρήσεων και σκοπών. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, στην περιοχή 
επιτρέπονται όλες οι προτεινόμενες χρήσεις, εκτός μόνο της χρήσης «Εμπορικό 
Κέντρο», η οποία ωστόσο προβλέπεται ως χρήση με την αντίστοιχη χωρική οργάνωση 
από τη Νομοθεσία περί ΕΣΧΑΣΕ και επίσης είναι προτεινόμενη χρήση και ανάπτυξη από 
το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας. Επομένως, από την εφαρμογή του σχεδίου δεν 
αναμένονται επιπτώσεις στις υφιστάμενες και προγραμματιζόμενες για το μέλλον χρήσεις 
γης της άμεσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, δεδομένου ότι το έργο εναρμονίζεται 
πλήρως με το υφιστάμενο πλαίσιο χρήσεων και λοιπών πολεοδομικών ρυθμίσεων και 
δρασυμπληρωματικά σε αυτές. Μάλιστα, το σχέδιο έρχεται να επιλύσει στο σύνολο της 
έκτασης εκκρεμότητες που υπάρχουν στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της 
περιοχής. 
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Συμπερασματικά, η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να έχει συνολικά 
μεσοπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις στην παράμετρο «Χρήσεις γης/Δομημένο 
περιβάλλον/Υλικά περιουσιακά στοιχεία», καθώς η υλοποίηση του έργου θα καλύψει τα 
κενά που εντοπίζονται στους υφιστάμενους πολεοδομικούς σχεδιασμούς της περιοχής 
και θα συμβάλει στην αναβάθμιση της εικόνας του Δήμου σε μια περιοχή που ως τώρα 
δεν είχε «ταυτότητα», κάτι που υφίσταται στους όμορους Δήμους, αυξάνοντας την αξία 
της γης στην ευρύτερη περιοχή. 
 
6.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Το υπό μελέτη σχέδιο θα αναπτυχθεί σε έκταση χαρακτηρισμένη στο μεγαλύτερο 
τμήμα της ως ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ προς εξυγίανση, που εφάπτεται στον αστικό ιστό και είναι 
σημαντικά υποβαθμισμένη, καθώς χαρακτηρίζεται από την ανοργάνωτη διαμόρφωσή 
της με κύρια στοιχεία την άναρχη ανάπτυξη βιομηχανικών χώρων/χρήσεων, την ύπαρξη 
εγκαταλελειμμένων κελυφών, το προβληματικό οδικό δίκτυο, την αυθαίρετη δόμηση και 
την απόρριψη μπαζών και άλλων αποβλήτων. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη του υπό 
μελέτη σχεδίου αναμένεται να επιφέρει σημαντικές άμεσες θετικές επιπτώσεις στον 
υφιστάμενο οπτικό και αισθητικό χαρακτήρα της περιοχής, αξιοποιώντας τις 
εγκαταλελειμμένες εκτάσεις και δημιουργώντας έναν πόλο αισθητικής και 
περιβαλλοντικής αναφοράς και έλξης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό αναμένεται να 
ενισχυθεί περαιτέρω από την αναβάθμιση του φυσικού τοπίου που θα επιτευχθεί μέσω 
της ανάπτυξης νέων χώρων πρασίνου και των πάρκων/χώρων αναψυχής που 
σχεδιάζονται να δημιουργηθούν. Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο μπορούν να 
αποφευχθούν μέσω των κατάλληλων σχεδιαστικών αρχών, τόσο για το τεχνικό, όσο και 
για το φυσικό περιβάλλον, οι οποίες θα αξιολογηθούν στο στάδιο της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης του έργου. 

Σε σχέση με τα προβλεπόμενα κτίρια αναμένεται να κατασκευαστούν κτίρια με 
μορφολογία σύγχρονης αισθητικής, με ύψος εντός των υφιστάμενων ορίων, με μόνες 
εξαιρέσεις την κατασκευή του Πύργου (Landmark Café) με μικρή κάλυψη 365 m2 και 
ύψος 27 m (από 15 m) και του Κεντρικού Κτιρίου (Mall) από 11+1,5 m σε 19 m (+3 m 
στέγη). 

Όσον αφορά στον Πύργο (Landmark Café), η μορφή του τοπόσημου θα είναι 
όπως ενός πύργου ελέγχου αεροδρομίου, που ουσιαστικά αποτελείται από ένα «στύλο» 
διαμέτρου 3,5 m με επιστέγαση ενός κυκλικής μορφής κτίσματος διαμέτρου 30 m και 
ύψους 4 m, προκαλώντας πολύ μικρή οπτική φραγή, προσδίδοντας ωστόσο στην 
περιοχή μια διαφορετική και διαχρονική ιδιαιτερότητα, η οποία θα ενισχυθεί εάν, όπως 
εξετάζεται, το κτίσμα είναι περιστρεφόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ύψος των 27 m 
είναι σύνηθες σε εντός σχεδίου περιοχές και είναι χαμηλότερο από το ανώτατο 
επιτρεπόμενο ύψος βάσει του ΝΟΚ. 

Αρνητικές επιπτώσεις στη μορφολογία και το τοπίο της περιοχής αναμένονται 
μόνο κατά την φάση κατασκευής των έργων, οι οποίες όμως αναμένεται να είναι μικρής 
κλίμακας και αναστρέψιμες. Συνολικά, η προτεινόμενη ανάπτυξη αναμένεται να επιφέρει 
σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην παράμετρο «Μορφολογία/Τοπίο», λόγω 
εκμετάλλευσης των εγκαταλελειμμένων εκτάσεων/κτιρίων και της δημιουργίας στη θέση 
τους ενός πόλου υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αναφοράς στην περιοχή. 
 
6.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Κατά την ανάπτυξη οποιασδήποτε δραστηριότητας φυσική συνέπεια είναι η 
ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα στην 
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περιοχή ανάπτυξης των έργων, οι οποίες σχετίζονται με την αναπόφευκτη εκχέρσωση 
της βλάστησης και τη διατάραξη των ενδιαιτημάτων των διαφόρων ειδών πανίδας. 
Ωστόσο, για το συγκεκριμένο υπό μελέτη σχέδιο ισχύουν τα εξής: 

Η περιοχή του σχεδίου βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών και 
εντάσσεται σε βιομηχανική και εμπορική ζώνη στις παρυφές του αστικού ιστού. Παρά 
την ύπαρξη ελεύθερων εκτάσεων, η υποβάθμιση της περιοχής εξαιτίας των υφιστάμενων 
χρήσεών της, σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των χώρων και την κατά περίπτωση 
απόρριψη αποβλήτων δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση ιδιαίτερων ειδών χλωρίδας και 
πανίδας. Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη και ενίσχυση χώρων πρασίνου που προβλέπεται με 
το σχέδιο αναμένεται να έχουν μακροπρόθεσμες θετικές επιπτώσεις (εμπλουτισμός με 
νέες φυτεύσεις, ανάπτυξη πληθυσμών αστικής πανίδας, κ.λπ.). 

 
6.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Η ευρύτερη περιοχή παρουσιάζει υστέρηση σε κοινωνικούς χώρους, υποδομές 
και απασχόληση. Η εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να καλύψει σημαντικό τμήμα των 
ελλείψεων αυτών, αναμένεται επομένως να επιδράσει έντονα θετικά στη βιωσιμότητα της 
τοπικής κοινωνίας, βελτιώνοντας και ενισχύοντας την κοινωνική και οικονομική ευημερία, 
την απορρόφηση στην εργασία ατόμων νεαρής ηλικίας και τις συνθήκες διαβίωσης των 
κατοίκων της περιοχής, συμβάλλοντας έτσι θετικά στην καταπολέμηση των συνθηκών 
και φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού. 

Συνεπώς, από την εφαρμογή του σχεδίου αναμένονται θετικές επιπτώσεις μέσω 
της αναβάθμισης που θα επιτευχθεί στις κοινωνικές υποδομές, καθώς στα πλαίσια του 
σχεδίου θα υλοποιηθούν χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας και χώροι αθλητικών 
δράσεων, θα προωθηθούν οι εποχιακές εκδηλώσεις και εκθέσεις, θα δημιουργηθούν 
κοινωνικές συνέργειες σε θέματα εθελοντικών δράσεων, θα βελτιωθούν οι τρόποι 
ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, θα εφαρμοστούν και θα διαχυθούν στο κοινωνικό 
σύνολο πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον. 

Η δημιουργία/αναβάθμιση χώρων πρασίνου και αναψυχής αναμένεται να 
επιδράσει σημαντικά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. Η δημιουργία νέων εγκαταστάσεων και ο φωτισμός των 
εγκαταλελειμμένων εκτάσεων θα προσδώσει στους κατοίκους αίσθημα ασφάλειας, ενώ 
η φιλοξενία δομών παροχής υγείας σε μια περιοχή όπου καταγράφεται έλλειψη τέτοιων 
δομών θα συμβάλει ακόμα περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. 

Έμμεσες αρνητικές επιπτώσεις τοπικού χαρακτήρα ενδέχεται να προκύψουν κατά 
τη φάση κατασκευής των έργων, οφειλόμενες σε ηχορύπανση και αέριες εκπομπές κατά 
τη λειτουργία των εργοταξίων κ.λπ. Οι επιπτώσεις αυτές δύναται να αντιμετωπιστούν με 
την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων που θα προσδιοριστούν στα πλαίσια της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. 

Συνολικά από την εφαρμογή του σχεδίου αναμένονται στην περιβαλλοντική 
παράμετρο «Πληθυσμός/ Ανθρώπινη υγεία» άμεσες ισχυρές θετικές επιπτώσεις μόνιμου 
χαρακτήρα και βραχυπρόθεσμης εμφάνισης. 

 
6.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ανάπτυξη του εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου με την παρούσα μελέτη δεν 
αναμένεται να έχει επιπτώσεις όσον αφορά την ανάδειξη ή προστασία μνημείων και 
ιστορικών κτιρίων, καθώς τα περιορισμένα τέτοια μνημεία και κτίρια που υπάρχουν στους 
δύο δήμους δεν εντοπίζονται στην περιοχή του σχεδίου. 

Στις εγκαταστάσεις του εμπορικού και ψυχαγωγικού πάρκου περιλαμβάνονται 
παιδότοπος, παιδική χαρά, αίθουσες προβολών, πολυχώρος εκδηλώσεων και χώρος 
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κοινωνικών εκδηλώσεων, που σχεδιάζονται να έχουν βελτιωμένη πρόσβαση και 
αναπτύσσονται για κοινή χρήση. Επομένως, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των 
εμπορικών δραστηριοτήτων δημιουργείται η δυνατότητα ανάδειξης των πολιτιστικών 
στοιχείων της περιοχής και ανάπτυξης/διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, κάτι 
που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε έμμεσες, μέτριας έντασης, μακροπρόθεσμες θετικές 
επιπτώσεις στην παράμετρο «Ιστορικό – πολιτιστικό περιβάλλον». 

 
6.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η εφαρμογή του υπό μελέτη Σχεδίου αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στο 
κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον τόσο της άμεσης περιοχής (περιοχή ανάπτυξης του 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου), όσο και της ευρύτερης περιοχής (συνολικά οι δύο 
Δήμοι Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης, αλλά και στους όμορους Δήμους) 
καθώς αναμένεται να επηρεάσει θετικά τους τομείς της οικονομίας και των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων μέσω της ενίσχυσης του τριτογενή τομέα (εμπόριο, γραφεία, αναψυχή), 
τονώνοντας την τοπική οικονομία και ενισχύοντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στην περιοχή, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την άμεση και ευρύτερη 
περιοχή. 

Όσον αφορά στην απασχόληση, σημαντικές θετικές επιπτώσεις αναμένονται από 
τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τόσο κατά τη φάση λειτουργίας του έργου, όσο και 
κατά τη φάση κατασκευής του. Η εκτιμώμενη διετής διάρκεια της φάσης 
κατασκευής/υλοποίησης του σχεδίου θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων 
εργασίας επιστημονικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα 
απασχολείται άμεσα στην κατασκευή, αλλά θα ενισχύσει και έμμεσα την τοπική οικονομία 
(αύξηση δυναμικού των επιχειρήσεων προμήθειας των αναγκαίων πρώτων υλών, 
μηχανήματα κ.λπ.). Κατά τη φάση λειτουργίας, πέραν των θέσεων απασχόλησης που θα 
δημιουργηθούν στα νέα εμπορικά καταστήματα και τις εταιρείες που θα λειτουργήσουν 
στους χώρους του Εμπορικού Κέντρου, σημαντική προσφορά εργασίας αναμένεται για 
την κάλυψη αναγκών διαχείρισης, φύλαξης, συντήρησης, καθαρισμού των 
εγκαταστάσεων. Το γεγονός θα αποτελέσει σημαντική τόνωση στο κοινωνικό και 
οικονομικό περιβάλλον της περιοχής, καθώς μεγάλο ποσοστό τόσο των απαιτούμενων 
θέσεων εργασίας, όσο και της υλικοτεχνικών αναγκών αναμένεται να καλυφθεί από το 
τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και τις τοπικές επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα, ισχυρά αντισταθμιστικά οφέλη για τους Δήμους της περιοχής 
αναμένεται να προκύψουν εκ μέρους του Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου μετά την έναρξη 
λειτουργίας της επένδυσης, τα οποία θα εξειδικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 
Δήμου και θα περιλαμβάνουν χρηματικές δωρεές για τη στήριξη λειτουργίας των 
κοινωνικών δομών (παιδικοί σταθμοί, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινόχρηστες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κ.λπ.), διάθεση υποδομών της επένδυσης για τις ανάγκες των Δήμων 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα (π.χ. δωρεάν προβολές σε κινηματογραφικές αίθουσες για 
σχολεία της περιοχής), καθώς δωρεές για κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών δημόσιων 
υπηρεσιών της περιοχής (σχολεία, αστυνομία, πυροσβεστική, δημοτικά κτίρια, αθλητικά 
σωματεία). 

Επιπλέον των ανωτέρω, σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη αναμένονται για την 
τοπική κοινωνία από την διάνοιξη νέων οδών και την διαπλάτυνση υφιστάμενων, κάτι 
που θα γίνει μέσω εισφοράς γης από τον Φορέα ανάπτυξης του σχεδίου και το οποίο 
που θα δώσει νέα πνοή σε μια περιοχή όπου τα πλάτη των οδών επιβραδύνουν και 
δυσχεραίνουν κατά πολύ την κυκλοφορία. 

Με εξαίρεση τις αναμενόμενες προσωρινού χαρακτήρα οχλήσεις της άμεσης και 
ευρύτερης περιοχής από τις εργασίες κατά τη φάση κατασκευής των έργων, που 
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αφορούν σε οχλήσεις από θόρυβο, σκόνη, τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο και τις 
πιθανές διευθετήσεις της κυκλοφορίας μέσω εναλλακτικών οδών, οι οποίες αναμένεται 
να επιφέρουν προσωρινή αναστάτωση στις παραγωγικές (εμπορικές και υπηρεσίες 
μεταφορών) δραστηριότητες της περιοχής, δεν αναμένεται να υπάρξουν περαιτέρω 
αρνητικές επιπτώσεις στο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. 

Τέλος, η περιοχή αποκτά μεγαλύτερη εμπορική αξία και ανταγωνιστικότητα, 
καθώς με την υλοποίηση του σχεδίου ενισχύεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και η 
οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής. Η θετική επίπτωση αναμένεται να είναι 
μακροπρόθεσμα ευρύτερης εμβέλειας, καθώς στην περιοχή δεν υφίσταται «κορεσμός» 
και αυξημένη προσφορά τέτοιων εγκαταστάσεων και η διάχυση αναμένεται να επεκταθεί 
σε ευρύτερη ακτίνα. 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις από την υλοποίηση και λειτουργία του 
προτεινόμενου σχεδίου στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον και στις παραγωγικές 
δραστηριότητες της περιοχής κρίνονται ως άμεσου χαρακτήρα ισχυρά θετικές, αφού με 
την ανάπτυξη του σχεδίου ενισχύεται ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και η οικονομική 
βιωσιμότητα της περιοχής, αυξάνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και 
ανταγωνιστικότητα, ενισχύονται η απασχόληση και τα δημόσια οικονομικά έσοδα. Οι 
όποιες μικρής σημαντικότητας βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις αναμένονται κατά τη φάση 
κατασκευής μπορούν να περιοριστούν λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης. 

 
6.10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ/ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

Τόσο κατά τη φάση κατασκευής των έργων, όσο και κατά την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων, αναμένεται να αυξηθεί η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων. Κατά 
την υλοποίηση του σχεδίου θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ολοκληρωμένη και ορθολογική 
διαχείριση των αποβλήτων, με προώθηση της ιεράρχησης των επιλογών διαχείρισης και 
της αποδοτικής χρήσης των πόρων, με σκοπό τη διασφάλιση υψηλής προστασίας του 
περιβάλλοντος.  

Ως προς τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, ο σχεδιασμός του εμπορικού 
και ψυχαγωγικού κέντρου λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δράσεων ορθολογικής 
διαχείρισης των αποβλήτων, από τη χωριστή συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων 
ανά ρεύμα, ως την προώθησή τους στις κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης. 
Συγκεκριμένα, στο σχετικό σχεδιασμό περιλαμβάνεται η χωριστή συλλογή ανά 
είδος/ρεύμα αποβλήτου, η κάλυψη των χώρων με κάδους ανακύκλωσης και κάδους 
απόρριψης μικροαντικειμένων, η δημιουργία σταθμού συγκέντρωσης αποβλήτων σε 
container σε ανεξάρτητους αεριζόμενους χώρους, η ξεχωριστή διαχείριση των υλικών 
συσκευασίας, η προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων. Η υιοθέτηση 
και πρακτική εφαρμογή του σχεδιασμού αυτού αναμένεται να περιορίσει σημαντικά τις 
επιπτώσεις από την αυξημένη παραγωγή. Με την εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου, σε συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης 
αποβλήτων, είναι δυνατό να προκύψουν γενικότερες θετικές επιπτώσεις στον τομέα 
διαχείρισης των αποβλήτων. 

Ως προς τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, σημαντική θετική συμβολή 
αναμένεται από την εφαρμογή συστήματος επεξεργασίας των «γκρίζων υδάτων» 
(όμβρια και επιφανειακής συλλογής), με συνέπεια (πέραν της εξοικονόμησης νερού, 
όπως έχει ήδη αναφερθεί) τη μείωση των παραγόμενων υγρών αποβλήτων και την 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. 

Στη φάση κατασκευής των έργων είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ορθολογική 
διαχείριση όλων των τύπων στερεών και υγρών αποβλήτων, επικινδύνων και μη, 
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σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κατάλληλα εξουσιοδοτημένες εταιρείες. Συνολικά 
για την παράμετρο «Στερεά/Υγρά απόβλητα» οι επιπτώσεις αναμένονται ουδέτερες ως 
μέτριας έντασης θετικές, με την προϋπόθεση εφαρμογής των κείμενων διατάξεων για τη 
διαχείρισή τους. 

 
6.11 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Οι εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν στο εμπορικό κέντρο αναμένεται να 
καταναλώνουν σημαντική ποσότητα ενέργειας για κάλυψη των αναγκών φωτισμού, 
γενικής λειτουργίας, μεταφορών εμπορευμάτων και προσωπικού/επισκεπτών, 
θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων, και γενικά για τη λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

Ωστόσο, ο στόχος του Φορέα Ανάπτυξης του σχεδίου είναι η βελτίωση της 
ενεργειακής επίδοσης των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση, 
κατανάλωση και αποδοτικότητα. Έτσι, η ανάπτυξη του εμπορικού και ψυχαγωγικού 
κέντρου υιοθετεί ήδη από το στάδιο του σχεδιασμού πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας 
με τον καθορισμό στόχων για την αποδοτική χρήση της ενέργειας, τον προσδιορισμό 
των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, την υιοθέτηση των αρχών του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού των κτιρίων, την εφαρμογή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(φωτοβολταϊκά, γεωθερμία), τη χρήση φυσικού αερίου, την εφαρμογή κατάλληλων 
μονώσεων στα κτίρια, τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, την 
ανάπτυξη χώρων πρασίνου. 

Η εφαρμογή των παραπάνω αρχών αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά το 
ενεργειακό αποτύπωμα του σχεδίου συνολικά. Ο ακριβής υπολογισμός των ενεργειακών 
απαιτήσεων της προτεινόμενης ανάπτυξης δεν είναι δυνατός στην παρούσα φάση, 
καθώς εξαρτάται από τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των επιμέρους 
έργων/εγκαταστάσεων, τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε αυτό το στάδιο του σχεδιασμού 
και επιπλέον δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ. Επομένως, οι επιπτώσεις 
του σχεδίου στην παράμετρο «Ενέργεια» θα εκτιμηθούν και θα αξιολογηθούν αναλυτικά 
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του Ν. 
4014/2011.  

Κατά συνέπεια, οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του σχεδίου στην παράμετρο 
«Ενέργεια» αναμένονται ασθενούς έντασης θετικές, βραχυπρόθεσμες, άμεσες και 
μόνιμες.  
 
7. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ 
 
7.1 Από τη μελέτη του Σχεδίου Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα 
πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής του Σχεδίου και στην πολεοδομική ρύθμιση που 
πρέπει να συντελεστεί προκειμένου να καταστεί υλοποιήσιμο το σχέδιο, όπως: όροι 
δόμησης, συντελεστής δόμησης, επιθυμητές παρεκκλίσεις σε χρήσεις γης, όρους και 
περιορισμούς δόμησης, χωρίς όμως να αναλύεται επαρκώς η περιβαλλοντική διάσταση 
του σχεδίου ανάπτυξης όπως ενδεικτικά: 
α) ποιος θα είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ετησίως, ώστε να 
υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για την κατανάλωση νερού και για τα παραγόμενα 
απόβλητα (στερεά, υγρά και αέρια),  
β) ποια θα είναι η επιβάρυνση στις υποδομές των Δήμων Μεταμόρφωσης και 
Λυκόβρυσης – Πεύκης, τουλάχιστον όσον αφορά στην αποκομιδή των αποβλήτων,  
γ) ποια θα είναι η επιβάρυνση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης,  
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δ) που θα γίνουν οι χώροι πρασίνου και πώς τεκμηριώνονται οι θετικές επιπτώσεις στο 
μικροκλίμα της περιοχής που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία για τους φυτεμένους χώρους, τη σύνθεσή τους (είδη φυτών και δέντρων) και τις 
απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδευση των φυτεμένων χώρων κ.λπ. 
ε) που αποσκοπεί η ίδρυση διαγνωστικού κέντρου/κέντρου αποκατάστασης και σε τι θα 
αφορά,  
στ) ενώ αναφέρεται ότι θα γίνει η χρήση ΑΠΕ, δεν περιγράφεται τι ποσοστό ενεργειακών 
αναγκών θα καλύπτουν, ποια θα είναι η μείωση εκπομπών CO2 τόσο από τη χρήση ΑΠΕ 
όσο και από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων κ.λπ.  
ζ) ποια θα είναι η επιβάρυνση στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 
από την κίνηση των ΙΧ αυτοκινήτων και των φορτηγών τροφοδοσίας αλλά και από τη 
λειτουργία της ίδιας της επένδυσης στις γύρω περιοχές και ιδιαίτερα στον αστικό ιστό. 

Γενικά από την ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης που γίνεται στη ΣΜΠΕ, δεν 
τεκμηριώνεται επαρκώς η προσαρμογή του σχεδίου στην κλιματική αλλαγή και στις 
επιπτώσεις αυτής. 
 
7.2 Δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ όμβριων και επιφανειακών 
υδάτων που θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 κ.μ. και κατά την 
άποψή μας παραπέμπουν και τα δύο στα όμβρια ύδατα. Προτείνουμε, να εξεταστεί στο 
συνολικό σχεδιασμό και η εκμετάλλευση και άλλου ρεύματος υγρών αποβλήτων, 
τουλάχιστον αυτού των γκρίζων νερών που θα προέρχονται, για παράδειγμα, από 
νιπτήρες WC, με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (μετά από επεξεργασία) για την 
πλήρωση των δοχείων λεκανών WC, την άρδευση χώρων πρασίνου, πλύση εξωτερικών 
σκληρών επιφανειών, πυρόσβεση κ.λπ. Ενδεχομένως η χρήση και αυτού του ρεύματος 
υγρών αποβλήτων να απαιτήσει μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενή (ή δεξαμενές) 
κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. 
 
7.3 Στο πλαίσιο του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων προτείνουμε τη φύτευση 
δωμάτων με φυτά προσαρμοσμένα στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και 
κατόπιν κατάλληλης μελέτης. 
 
7.4 Δεν κατέστη κατανοητή η αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού συγκέντρωσης 
αποβλήτων σε container σε ανεξάρτητους αεριζόμενους χώρους και εντός της περιοχής 
ανάπτυξης του εξεταζόμενου Σχεδίου. Δεν περιγράφονται επίσης τα είδη των αποβλήτων 
που θα συγκεντρώνονται (κωδικοί ΕΚΑ) και αν η χωροθέτηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής και από τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ (βλ. (30) – (32) σχετικά). Σε κάθε περίπτωση δεν τεκμηριώνεται 
στη ΣΜΠΕ η ανάγκη δημιουργίας αυτού του χώρου και η συμβατότητά του με τον 
υπερκείμενο σχεδιασμό.  
 
7.5 Δεν έχει γίνει καμία αναφορά σχετικά με την τυχόν όχληση από οσμές που μπορεί 
να προκύψει κατά τη λειτουργία της επένδυσης, από τη λειτουργία του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την περιοχή ανάπτυξης του 
Σχεδίου, αν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και κατ’ ελάχιστον την ομαλή 
λειτουργία της επένδυσης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εξεταστούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με το 
εξεταζόμενο έργο (βλ. (30) –(32) σχετικά). 



47 

 

 
7.6 Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό 
περιβάλλον λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής, αναφέρεται ότι οι 
επιπτώσεις μπορούν να μετριαστούν με την προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 
μέσω του επανασχεδιασμού και του προγραμματισμού των δρομολογίων των τοπικών 
συγκοινωνιών, χωρίς όμως να υπάρχει ως στοιχείο της ΣΜΠΕ κάποια διαβεβαίωση ότι 
αυτό θα γίνει από πλευράς του ΟΑΣΑ. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να συνταχθούν 
κυκλοφοριακές και ακουστικές μελέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
7.7 Λόγω της εγγύτητας της περιοχής ανάπτυξης του σχεδίου με τον ποταμό Κηφισό 
(απόσταση περίπου 1 Km, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ), ενδέχεται κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών να συναντηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα απαιτηθούν αντλήσεις υδάτων. 
Επί των ανωτέρω, συμπληρώνουμε παραθέτοντας πίνακα που συνοδεύει την 1η 
Αναθεώρηση του Εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών 
(ΣΔΛΑΠ) σχετικά με την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του Υπόγειου Υδατικού 
Συστήματος (ΥΥΣ) που αφορά στη Λεκάνη του Κηφισού, του ΥΔ Αττικής (EL06), όπου 
φαίνεται ότι η χημική κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης του 
Κηφισού χαρακτηρίζεται ως κακή με αυξημένες τιμές στοιχείων ανθρωπογενούς 
επίδρασης (NO3, Cl, μέταλλα). 

 
 

 

 
 

Επομένως στην περίπτωση που κατά τις εκσκαφές συναντηθεί ο υδροφόρος 
ορίζοντας, υπάρχει πολλή μεγάλη πιθανότητα τα αντλούμενα ύδατα να είναι επιβαρυμένα 
με ρύπους του ανωτέρω πίνακα και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής, προτείνει πριν την διάθεση των αντλούμενων υδάτων σε 
κατάλληλους αποδέκτες, να εξασφαλιστεί αρχικά η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας για 
τον καθορισμό αποδέκτη και του τρόπου διαχείρισής τους, κατόπιν ανάλυσης της 
χημικής κατάστασης των υδάτων που θα αντληθούν. Επίσης το αντλούμενο νερό των 
εκσκαφών θα πρέπει να λάβει, ως απόβλητο, τον κατάλληλο κωδικό ΕΚΑ από το 
αντίστοιχο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.  

Αναφορικά με τα επιφανειακά ύδατα, διαπιστώνεται ότι βορειοανατολικά της 
περιοχής ανάπτυξης του Σχεδίου και σε πολλή κοντινή απόσταση από αυτήν, υπάρχει 
ρέμα για το οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη ΣΜΠΕ. 

Τέλος, όσον αφορά στο Χάρτη Κινδύνου Πλημμύρας που δίνεται στη ΣΜΠΕ, θα 
πρέπει να προσδιοριστεί σε τι περίοδο επαναφοράς Τ (σε έτη) αναφέρεται. 

 
 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής θεωρεί σημαντική την παράθεση κάποιων στοιχείων σχετικών 
με την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε αυτήν. 
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7.8 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
Ο όρος κλιματική αλλαγή αναφέρεται στη μεταβολή του παγκοσμίου κλίματος και 

ειδικότερα σε μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών που εκτείνονται σε μεγάλη 
χρονική κλίμακα. Τέτοιου τύπου μεταβολές περιλαμβάνουν στατιστικά σημαντικές 
διακυμάνσεις ως προς τη μέση κατάσταση του κλίματος ή τη μεταβλητότητά του, που 
εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Οι κλιματικές αλλαγές οφείλονται σε φυσικές διαδικασίες, 
καθώς και σε ανθρώπινες δραστηριότητες με επιπτώσεις στο κλίμα, όπως η 
τροποποίηση της σύνθεσης της ατμόσφαιρας. Στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων 
Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (UNFCC), η κλιματική αλλαγή ορίζεται ειδικότερα 
ως η μεταβολή στο κλίμα που οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπινες δραστηριότητες, 
διακρίνοντας την από την κλιματική μεταβλητότητα που έχει φυσικά αίτια.  

Οι άνθρωποι επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και τη θερμοκρασία 
της γης μέσω της χρήσης ορυκτών καυσίμων, της αποψίλωσης των δασών και της 
κτηνοτροφίας. Οι δραστηριότητες αυτές προσθέτουν τεράστιες ποσότητες αερίων του 
θερμοκηπίου στα αέρια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας αύξηση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου και υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Το CO2 είναι το αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται συχνότερα από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες και ευθύνεται για το 63% της υπερθέρμανσης του πλανήτη 
που οφείλεται σε αυτές τις δραστηριότητες. Η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα είναι 
σήμερα κατά 40% υψηλότερη από ό,τι κατά την έναρξη της εκβιομηχάνισης. Άλλα αέρια 
του θερμοκηπίου (μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου, φθοριούχα αέρια) εκλύονται σε 
μικρότερες ποσότητες αλλά παγιδεύουν τη θερμότητα πολύ περισσότερο από το CO2, 
και σε μερικές περιπτώσεις είναι κατά πολύ ισχυρότερα. Το μεθάνιο ευθύνεται για το 19% 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη από ανθρωπογενείς αιτίες και το υποξείδιο του αζώτου 
για το 6%.  
 
7.9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
 
7.9.1 Εθνική Στρατηγική για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) 

Η ΕΣΠΚΑ (ΥΠΕΝ, Απρίλιος 2016) θέτει τους γενικούς στόχους, τις 
κατευθυντήριες αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας σύγχρονης, αποτελεσματικής και 
αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής στο πλαίσιο που ορίζεται από τη σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τη διεθνή 
εμπειρία και φιλοδοξεί να αποτελέσει το μοχλό κινητοποίησης των δυνατοτήτων της 
ελληνικής πολιτείας, οικονομίας και ευρύτερα της κοινωνίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα χρόνια που έρχονται. 

Ο πρωταρχικός σκοπός της ΕΣΠΚΑ είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας της χώρας όσον αφορά στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή και 
στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τη 
σωστή πληροφόρηση και με μακροπρόθεσμη στόχευση, αντιμετωπίζοντας τους 
κινδύνους και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που πηγάζουν από την κλιματική αλλαγή. 

Η ΕΣΠΚΑ προβλέπει έναν αρχικό ορίζοντα πενταετίας για την ανάπτυξη 
ικανότητας προσαρμογής και για την ιεράρχηση και υλοποίηση ενός πρώτου συνόλου 
δράσεων. Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι: 
- η βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της απόκτησης πληρέστερων 
πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων σχετικών με την προσαρμογή, 
- η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής περιφερειακών/τοπικών σχεδίων δράσης 
σε συμφωνία με την παρούσα στρατηγική, 
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- η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς με έμφαση 
στους πιο ευάλωτους, 
- η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων και 
πολιτικών προσαρμογής, και 
- η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. 
 
7.9.2 Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθήνας 

Σύμφωνα με την «Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 
(ΥΠΕΝ 2016)», παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα η διακύμανση μέσης 
θερμοκρασίας με βάση στατιστικά στοιχεία (1961-2011) και η πρόγνωση εξέλιξης έως το 
2100, όπου φαίνεται η διαρκής αύξηση της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας. 
 

 
Εικόνα 5.8: Διακύμανση μέσης θερμοκρασίας με βάση στατιστικά στοιχεία (1961 – 2011) και 

πρόγνωση εξέλιξης έως το 2100. 

 
Στο πλαίσιο δράσεων του Δήμου Αθηναίων για την Κλιματική Αλλαγή εκπονήθηκε 

«ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ». 
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, οι εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2eq) 
εντός του Δήμου Αθηναίων υπολογίστηκαν σε 5.069.040 τόνους, που ισοδυναμεί σε 7,63 
τόνους/κάτοικο. Ο ελάχιστος στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση αυτών των 
εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% (2.027.616 τόνοι) μέχρι το έτος 2030.  
 

 
Πίνακας 5.6: Εκπομπές/έτος αερίων του θερμοκηπίου τόνοι CO2eq (έτος βάσης 2014) & 

στόχοι μείωσης έως το 2030. 
 

 
7.9.3 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας/Αττικής  

Στο νέο Ρυθμιστικό σχέδιο (Νόμος 4277/2014, ΦΕΚ 156 Α΄) προβλέπονται για 
την περιοχή της Αθήνας και το Νομό Αττικής ευρύτερα, στόχοι και κατευθύνσεις σχετικά 
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με το αστικό περιβάλλον και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στη συνέχεια, 
αναφέρονται οι σχετικές δράσεις προσαρμογής: 
Δράση 1. Προσαρμογή του αστικού σχεδιασμού στην κλιματική αλλαγή και βελτίωση του 
θερμικού περιβάλλοντος στις πόλεις με την αλλαγή του μικροκλίματος του δομημένου 
περιβάλλοντος (αστικά κέντρα). 
Μέτρο 1. Προσδιορισμός ολιστικής μεθοδολογίας για την εκτίμηση της τρωτότητας των 
κτιριακών υποδομών στο χερσαίο και παράκτιο περιβάλλον. 
Μέτρο 2. Κατάλληλος αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός επανασχεδιασμός των χώρων 
με κατάλληλη διάταξη και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων (με χρήση σκίασης, 
αερισμού, κλπ.) 
Μέτρο 3. Εξέταση αναγκαιότητας επικαιροποίησης του Κτιριοδομικού Κανονισμού και 
του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) λαμβάνοντας υπόψη το 
μικροκλίμα των πόλεων και τις κλιματικές αλλαγές που παρατηρούνται ή εκτιμάται ότι θα 
προκύψουν. 
Μέτρο 4. Αύξηση του αστικού πρασίνου. Η σχέση δομημένου χώρου και πρασίνου θα 
πρέπει να αλλάξει για να εξισορροπήσει τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές. Αυτό θα 
συμπεριλάβει την αξιοποίηση αναξιοποίητων περιοχών, την ανακατανομή και 
αποκατάσταση του πρασίνου στο δομημένο περιβάλλον. Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, 
η ενσωμάτωση του πράσινου σε υπάρχουσες κατασκευές (οροφές, κάθετες επιφάνειες 
κλπ.) θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. 
Μέτρο 5. Χρήση καινοτόμων και ενεργειακά φιλικών υλικών, τόσο για την ανακαίνιση 
παλαιών κτηρίων όσο και για τη δόμηση νέων (μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης) 
καθώς και αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας και άλλων τεχνικών 
εξοικονόμησης που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη σύγχρονη νομοθεσία. 
Δράση 2. Μείωση των θερμικών και ενεργειακών αναγκών των κτιρίων προς την 
κατεύθυνση του μηδενικού ενεργειακού αποτυπώματος. 
Μέτρο 1. Συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, αποδοτικά 
συστήματα φωτισμού και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  
Μέτρο 2. Αποδοτική αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου και υλικού δυναμικού. 
Μέτρο 3. Εκπαίδευση χρηστών κτιρίων και βελτιωμένη απόδοση μέσω 
συμπεριφοριστικών αλλαγών. 
 
 
Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγείται την αρνητική 
γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ αναφέροντας τα κάτωθι:  

 
«Πρόκειται για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης 

(ΕΣΧΑΣΕ) του έργου «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου αναψυχής στη 
Μεταμόρφωση Αττικής». 

Η προτεινόμενη επένδυση, εντάχθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις του 
ν.3894/2010 και συγκεκριμένα στη διαδικασία έγκρισης Π.Δ. ΕΣΧΑΣΕ, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 36 απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 
1624/Β/10.05.2019) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 47 απόφαση της 
Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ 4669/Β/19.12.2019). 

 
Η επένδυση αφορά στην δημιουργία ενός σύνθετου εμπορικού και ψυχαγωγικού 

κέντρου. 
       Από τη μελέτη του Σχεδίου Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση 
στα πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής του Σχεδίου και στην πολεοδομική ρύθμιση που 
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πρέπει να συντελεστεί προκειμένου να καταστεί υλοποιήσιμο το σχέδιο, όπως: όροι 
δόμησης, συντελεστής δόμησης, επιθυμητές παρεκκλίσεις σε χρήσεις γης, όρους και 
περιορισμούς δόμησης, χωρίς όμως να αναλύεται επαρκώς η περιβαλλοντική διάσταση 
του σχεδίου ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά: 
-- ποιος θα είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ετησίως, ώστε να 
υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για την κατανάλωση νερού και για τα παραγόμενα 
απόβλητα (στερεά, υγρά και αέρια),  
-- ποια θα είναι η επιβάρυνση στις υποδομές των Δήμων Μεταμόρφωσης και 
Λυκόβρυσης – Πεύκης, τουλάχιστον όσον αφορά στην αποκομιδή των αποβλήτων,  
-- ποια θα είναι η επιβάρυνση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης,  
-- που θα γίνουν οι χώροι πρασίνου και πώς τεκμηριώνονται οι θετικές επιπτώσεις στο 
μικροκλίμα της περιοχής που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
στοιχεία για τους φυτεμένους χώρους, τη σύνθεσή τους (είδη φυτών και δέντρων) και τις 
απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδευση των φυτεμένων χώρων κ.λπ. 
-- ενώ αναφέρεται ότι θα γίνει η χρήση ΑΠΕ, δεν περιγράφεται τι ποσοστό ενεργειακών 
αναγκών θα καλύπτουν, ποια θα είναι η μείωση εκπομπών CO2 τόσο από τη χρήση ΑΠΕ 
όσο και από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων κ.λπ.  
--ποια θα είναι η επιβάρυνση στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής 
από την κίνηση των ΙΧ αυτοκινήτων και των φορτηγών τροφοδοσίας αλλά και από τη 
λειτουργία της ίδιας της επένδυσης στις γύρω περιοχές και ιδιαίτερα στον αστικό ιστό. 
Γενικά από την ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης που γίνεται στη ΣΜΠΕ, δεν 
τεκμηριώνεται επαρκώς η προσαρμογή του σχεδίου στην κλιματική αλλαγή και 
στις επιπτώσεις αυτής. 
 
   Δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ όμβριων και επιφανειακών υδάτων 
που θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 κ.μ. και μάλλον 
παραπέμπουν και τα δύο στα όμβρια ύδατα. 
 
   Δεν κατέστη κατανοητή η αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού συγκέντρωσης 
αποβλήτων σε container σε ανεξάρτητους αεριζόμενους χώρους και εντός της περιοχής 
ανάπτυξης του εξεταζόμενου Σχεδίου. Δεν περιγράφονται επίσης τα είδη των αποβλήτων 
που θα συγκεντρώνονται (κωδικοί ΕΚΑ) και αν η χωροθέτηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής και από τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ .  
Σε κάθε περίπτωση δεν τεκμηριώνεται στη ΣΜΠΕ η ανάγκη δημιουργίας αυτού του 
χώρου και η συμβατότητά του με τον υπερκείμενο σχεδιασμό.  
 
   Δεν έχει γίνει καμία αναφορά σχετικά με την τυχόν όχληση από οσμές που μπορεί να 
προκύψει κατά τη λειτουργία της επένδυσης, από τη λειτουργία του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την περιοχή ανάπτυξης του 
Σχεδίου, αν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και κατ’ ελάχιστον την ομαλή 
λειτουργία της επένδυσης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εξεταστούν τα κριτήρια 
περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με το 
εξεταζόμενο έργο . 
 
   Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό 
περιβάλλον λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής, αναφέρεται ότι οι 
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επιπτώσεις μπορούν να μετριαστούν με την προώθηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, 
μέσω του επανασχεδιασμού και του προγραμματισμού των δρομολογίων των τοπικών 
συγκοινωνιών, χωρίς όμως να υπάρχει ως στοιχείο της ΣΜΠΕ κάποια διαβεβαίωση ότι 
αυτό θα γίνει από πλευράς του ΟΑΣΑ. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να συνταχθούν 
κυκλοφοριακές και ακουστικές μελέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης 
νομοθεσίας. 
 
  Λόγω της εγγύτητας της περιοχής ανάπτυξης του σχεδίου με τον ποταμό Κηφισό 
(απόσταση περίπου 1 Km, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ), ενδέχεται κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών να συναντηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα απαιτηθούν αντλήσεις υδάτων. 
Επομένως στην περίπτωση που κατά τις εκσκαφές συναντηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας, 
υπάρχει πολλή μεγάλη πιθανότητα τα αντλούμενα ύδατα να είναι επιβαρυμένα με 
ρύπους. Προτείνεται,λοιπόν, πριν την διάθεση των αντλούμενων υδάτων σε 
κατάλληλους αποδέκτες, να εξασφαλιστεί αρχικά η έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας για 
τον καθορισμό αποδέκτη και του τρόπου διαχείρισής τους, κατόπιν ανάλυσης της 
χημικής κατάστασης των υδάτων που θα αντληθούν. Επίσης το αντλούμενο νερό των 
εκσκαφών θα πρέπει να λάβει, ως απόβλητο, τον κατάλληλο κωδικό ΕΚΑ από το 
αντίστοιχο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.  
 
   Επίσης αναφορικά με τα επιφανειακά ύδατα, διαπιστώνεται ότι βορειοανατολικά της 
περιοχής ανάπτυξης του Σχεδίου και σε πολλή κοντινή απόσταση από αυτήν, υπάρχει 
ρέμα για το οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη ΣΜΠΕ. 
   Τέλος, όσον αφορά στο Χάρτη Κινδύνου Πλημμύρας που δίνεται στη ΣΜΠΕ, θα πρέπει 
να προσδιοριστεί σε τι περίοδο επαναφοράς Τ (σε έτη) αναφέρεται. 
 
 Οι σχετιζόμενοι με το έργο Δήμοι, Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης – Πεύκης έχουν 
εκφραστεί αρνητικά επι της ΣΜΠΕ με τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις: 
1. Η υπ’ αριθμ. 131/2021 Απόφαση του  Δ.Σ. του Δήμου Μεταμόρφωσης με την οποία 
γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ παραθέτοντας τα συμπεράσματα στα οποία 
καταλήγει. 
2.Η υπ’ αριθμ. 103/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Μεταμόρφωσης με την οποία 
δηλώνει την αντίθεσή του στη δημιουργία ενός εμπορικού κέντρου (MALL) στο ΒΙΟΠΑ-
ΒΙΠΕ Μεταμόρφωσης. 
3. Η υπ’ αριθμ. 9/2021 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης  με την 
οποία γνωμοδοτεί αρνητικά επί της ΣΜΠΕ παραθέτοντας τους λόγους που οδήγησαν 
στην αρνητική γνωμοδότηση. 

 
Με βάση όλων των προαναφερθέντων και με δεδομένο ότι η Διοίκηση της Περιφέρειας 
Αττικής έχει σαν προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές παραμέτρους κάθε ενέργειας που 
αφορά το Λεκανοπέδιο, λαμβάνοντας πάντα πολύ σοβαρά υπόψη τις απόψεις της 
Αυτοδιοίκησης ά βαθμού και των τοπικών κοινωνιών, προτείνεται η αρνητική 
γνωμοδότηση του σώματος επί της συγκεκριμένης ΣΜΠΕ.» 
 
Κατόπιν ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο Μεταμόρφωσης, στους επικεφαλής 
και στους ειδικούς αγορητές των παρατάξεων και στους Περιφερειακούς Συμβούλους 
που ζήτησαν να τοποθετηθούν επί του θέματος. Επίσης,  δόθηκε ο λόγος στο Γενικό 
Δ/ντη Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και στην 
Προϊσταμένη της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να  
ενημερώσουν το Σώμα για τις απόψεις των υπηρεσιών τους. 
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Μετά το πέρας των τοποθετήσεων ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την αρνητική 
εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ. 
 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 

και  
έχοντας υπόψη :  

• τις υπ’ αριθμ. 103/2020 (ΑΔΑ:ΨΩΟΨΩΚΒ-Μ8Ε) & 131/2021 (ΑΔΑ: 62Θ3ΩΚΒ-
66Α) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης, 

• την υπ’ αριθμ. 9/2021 (ΑΔΑ: ΩΥ2ΛΩΛΔ-391) και την υπ’ αριθμ. 54/2021 (ΑΔΑ: 
6ΝΗΛΩΛΔ-5ΥΓ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης αντίστοιχα, 

• το υπ’ αριθμ. πρωτ. 783685/22-9-2021 έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού 
της Περιφέρειας Αττικής, 

• την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, 

• την ως άνω εισήγηση του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ν. Παπαδάκη,  
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) στο πλαίσιο κατάρτισης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπλασης Στρατηγικής 
Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) για την επένδυση «Ανάπτυξη εμπορικού και ψυχαγωγικού 
κέντρου και κέντρου αναψυχής στους Δήμους Μεταμόρφωσης και Λυκόβρυσης-
Πεύκης», της εταιρίας PANITA LTD, για τους λόγους που αναφέρονται κάτωθι, 
δεδομένου ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει σαν προτεραιότητα τις περιβαλλοντικές 
παραμέτρους κάθε ενέργειας που αφορά το Λεκανοπέδιο, λαμβάνοντας πάντα σοβαρά 
υπόψη τις απόψεις του Α’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας:   
▪ Από τη μελέτη του Σχεδίου Ανάπτυξης διαπιστώνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα 
πολεοδομικά μεγέθη της περιοχής του Σχεδίου και στην πολεοδομική ρύθμιση που 
πρέπει να συντελεστεί προκειμένου να καταστεί υλοποιήσιμο το σχέδιο, όπως: όροι 
δόμησης, συντελεστής δόμησης, επιθυμητές παρεκκλίσεις σε χρήσεις γης, όρους και 
περιορισμούς δόμησης, χωρίς όμως να αναλύεται επαρκώς η περιβαλλοντική διάσταση 
του σχεδίου ανάπτυξης όπως ενδεικτικά: 

α) ποιος θα είναι ο ισοδύναμος πληθυσμός που θα εξυπηρετείται ετησίως, ώστε να 
υπάρχει μια πρώτη εκτίμηση για την κατανάλωση νερού και για τα παραγόμενα 
απόβλητα (στερεά, υγρά και αέρια),  
β) ποια θα είναι η επιβάρυνση στις υποδομές των Δήμων Μεταμόρφωσης και 
Λυκόβρυσης – Πεύκης, τουλάχιστον όσον αφορά στην αποκομιδή των αποβλήτων,  
γ) ποια θα είναι η επιβάρυνση του ΚΕΛ Μεταμόρφωσης,  
δ) που θα γίνουν οι χώροι πρασίνου και πώς τεκμηριώνονται οι θετικές επιπτώσεις 
στο μικροκλίμα της περιοχής που αναφέρονται στη ΣΜΠΕ, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία για τους φυτεμένους χώρους, τη σύνθεσή τους (είδη φυτών και 
δέντρων) και τις απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδευση των φυτεμένων 
χώρων κ.λπ. 
ε) που αποσκοπεί η ίδρυση διαγνωστικού κέντρου/κέντρου αποκατάστασης και σε τι 
θα αφορά,  
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στ) ενώ αναφέρεται ότι θα γίνει η χρήση ΑΠΕ, δεν περιγράφεται τι ποσοστό 
ενεργειακών αναγκών θα καλύπτουν, ποια θα είναι η μείωση εκπομπών CO2 τόσο 
από τη χρήση ΑΠΕ όσο και από την εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού 
σχεδιασμού των κτιρίων κ.λπ.  
ζ) ποια θα είναι η επιβάρυνση στο ακουστικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον της 
περιοχής από την κίνηση των ΙΧ αυτοκινήτων και των φορτηγών τροφοδοσίας αλλά 
και από τη λειτουργία της ίδιας της επένδυσης στις γύρω περιοχές και ιδιαίτερα στον 
αστικό ιστό. 
Γενικά από την ανάλυση του Σχεδίου Ανάπτυξης που γίνεται στη ΣΜΠΕ, δεν 

τεκμηριώνεται επαρκώς η προσαρμογή του σχεδίου στην κλιματική αλλαγή και στις 
επιπτώσεις αυτής. 
 
▪ Δεν είναι σαφής ο διαχωρισμός που γίνεται μεταξύ όμβριων και επιφανειακών υδάτων 
που θα αποθηκεύονται σε δεξαμενή χωρητικότητας 10.000 κ.μ. και μάλλον 
παραπέμπουν και τα δύο στα όμβρια ύδατα. Προτείνεται, να εξεταστεί στο συνολικό 
σχεδιασμό και η εκμετάλλευση και άλλου ρεύματος υγρών αποβλήτων, τουλάχιστον 
αυτού των γκρίζων νερών που θα προέρχονται, για παράδειγμα, από νιπτήρες WC, με 
σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (μετά από επεξεργασία) για την πλήρωση των 
δοχείων λεκανών WC, την άρδευση χώρων πρασίνου, πλύση εξωτερικών σκληρών 
επιφανειών, πυρόσβεση κ.λπ. Ενδεχομένως η χρήση και αυτού του ρεύματος υγρών 
αποβλήτων να απαιτήσει μεγαλύτερης χωρητικότητας δεξαμενή (ή δεξαμενές) κάτι το 
οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. 
 
▪ Δεν κατέστη κατανοητή η αναγκαιότητα δημιουργίας σταθμού συγκέντρωσης 
αποβλήτων σε container σε ανεξάρτητους αεριζόμενους χώρους και εντός της περιοχής 
ανάπτυξης του εξεταζόμενου Σχεδίου. Δεν περιγράφονται επίσης τα είδη των 
αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται (κωδικοί ΕΚΑ) και αν η χωροθέτηση της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας επιτρέπεται από τις χρήσεις γης της περιοχής και από 
τα κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ (βλ. την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) 
«Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 
61490/5302 (ΦΕΚ 4175/ τ.Β’/23-12-2016), «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του 
Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής» 
αντίστοιχα). Σε κάθε περίπτωση δεν τεκμηριώνεται στη ΣΜΠΕ η ανάγκη δημιουργίας 
αυτού του χώρου και η συμβατότητά του με τον υπερκείμενο σχεδιασμό.  
 
▪ Δεν έχει γίνει καμία αναφορά σχετικά με την τυχόν όχληση από οσμές που μπορεί να 
προκύψει κατά τη λειτουργία της επένδυσης, από τη λειτουργία του ΚΕΛ 
Μεταμόρφωσης, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με την περιοχή ανάπτυξης 
του Σχεδίου, αν αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τη βιωσιμότητα και κατ’ ελάχιστον την 
ομαλή λειτουργία της επένδυσης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει εξεταστούν τα 
κριτήρια περιβαλλοντικής προστασίας που θέτει το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Αποβλήτων) και ΠΕΣΔΑ για εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων σε σχέση με το 
εξεταζόμενο έργο (βλ. την ΚΥΑ Οικ. 51373/4684/2015 (ΦΕΚ 2706/Β/15.12.2015) 
«Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 
61490/5302 (ΦΕΚ 4175/ τ.Β’/23-12-2016), «Κύρωση της απόφασης έγκρισης του 
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Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής» 
αντίστοιχα). 
 
▪ Στο κεφάλαιο που αναφέρεται στις επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό και ακουστικό 
περιβάλλον λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας της περιοχής, αναφέρεται ότι οι 
επιπτώσεις μπορούν να μετριαστούν με την προώθηση των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς, μέσω του επανασχεδιασμού και του προγραμματισμού των δρομολογίων 
των τοπικών συγκοινωνιών, χωρίς όμως να υπάρχει ως στοιχείο της ΣΜΠΕ κάποια 
διαβεβαίωση ότι αυτό θα γίνει από πλευράς του ΟΑΣΑ. Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να 
συνταχθούν κυκλοφοριακές και ακουστικές μελέτες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
κείμενης νομοθεσίας. 
 
▪ Λόγω της εγγύτητας της περιοχής ανάπτυξης του σχεδίου με τον ποταμό Κηφισό 
(απόσταση περίπου 1 Km, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ), ενδέχεται κατά τη διάρκεια των 
εκσκαφών να συναντηθεί ο υδροφόρος ορίζοντας και θα απαιτηθούν αντλήσεις υδάτων. 
Επί των ανωτέρω, παρατίθεται πίνακας που συνοδεύει την 1η Αναθεώρηση του 
Εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) σχετικά με 
την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος (ΥΥΣ) που 
αφορά στη Λεκάνη του Κηφισού, του ΥΔ Αττικής (EL06), όπου φαίνεται ότι η χημική 
κατάσταση του υπόγειου υδατικού συστήματος της λεκάνης του Κηφισού χαρακτηρίζεται 
ως κακή με αυξημένες τιμές στοιχείων ανθρωπογενούς επίδρασης (NO3, Cl, μέταλλα). 

 

 

 
 

Επομένως στην περίπτωση που κατά τις εκσκαφές συναντηθεί ο υδροφόρος 
ορίζοντας, υπάρχει πολλή μεγάλη πιθανότητα τα αντλούμενα ύδατα να είναι 
επιβαρυμένα με ρύπους του ανωτέρω πίνακα και προτείνεται πριν την διάθεση των 
αντλούμενων υδάτων σε κατάλληλους αποδέκτες, να εξασφαλιστεί αρχικά η έγκριση της 
αρμόδιας Υπηρεσίας για τον καθορισμό αποδέκτη και του τρόπου διαχείρισής τους, 
κατόπιν ανάλυσης της χημικής κατάστασης των υδάτων που θα αντληθούν. Επίσης το 
αντλούμενο νερό των εκσκαφών θα πρέπει να λάβει, ως απόβλητο, τον κατάλληλο 
κωδικό ΕΚΑ από το αντίστοιχο κεφάλαιο του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.  
▪ Αναφορικά με τα επιφανειακά ύδατα, διαπιστώνεται ότι βορειοανατολικά της 
περιοχής ανάπτυξης του Σχεδίου και σε πολλή κοντινή απόσταση από αυτήν, υπάρχει 
ρέμα για το οποίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη ΣΜΠΕ. 
 
▪ Τέλος, όσον αφορά στο Χάρτη Κινδύνου Πλημμύρας που δίνεται στη ΣΜΠΕ, θα 
πρέπει να προσδιοριστεί σε τι περίοδο επαναφοράς Τ (σε έτη) αναφέρεται. 
 
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης 
«Δημιουργία - Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου. 
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Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική 
Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. 
Τατάγια. 
 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. 
Βαθιώτης. 
 

 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


