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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  
Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών  
Γραμματεία Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  
Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063532, 536, 775   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 26η  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 300/2017 

Σήμερα 31/8/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα μέλη του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 172575/25-8-
2017 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 
25-8-2017, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς 
και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 
 

Θέμα 13ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού. 

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, με σύνολο εβδομήντα τεσσάρων (74) παρόντων 
Περιφερειακών Συμβούλων κατά την έναρξη της συνεδρίασης ενώ οι παρόντες και 
απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Παρόντες: 
Η Περιφερειάρχης Αττικής κ. Δούρου Ρένα. 
 
Οι Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ. Κυπριανίδου Ερμιόνη (Ερμίνα), Καραμέρος Γεώργιος, 
Τζόκας Σπυρίδων, Καπάταης Χρήστος, Γαβρίλης Γεώργιος, Χατζηπέρος Παναγιώτης 
(Τάκης), Φιλίππου Πέτρος, Βασιλείου Ιωάννης. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος  
Ο Γραμματέας κ. Βλάχος Γεώργιος 
 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αγγελονίδη Χρηστίνα, Αγγελόπουλος Θεόδωρος, Αδαμόπουλος Νικόλαος, Αδαμοπούλου 
– Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασιάδης Παναγιώτης, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
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Αλεξίου Αθανάσιος, Αναγνωστόπουλος Αθανάσιος (Νάσος), Αναγνωστοπούλου 
Μαργαρίτα, Αναλογίδου Μαρία - Καλλιόπη, Αποστολάκη Ευαγγελία, Αποστολοπούλου 
Μαλάμω, Αστρινάκη - Τσίτσου Ελένη, Βάβουλα Αριστέα, Βασιλοπούλου Κυριακούλα 
(Κορίνα), Βρούστης Αριστείδης, Βρύνα Φωτεινή, Γάκης Αντώνιος, Γιάμαλη Αναστασία, 
Γιαννακάκη Μαρία, Δαμάσκος Χαράλαμπος (Χάρης), Δαμιανός Πέτρος, Δανάκος 
Χριστόφορος, Δανιά Νικολέττα, Δήμου Σταυρούλα, Ευαγγελίου Παρασκευάς (Πάρης), 
Ευσταθιάδης Μιλτιάδης, Ζωγραφάκη -Τελεμέ Ελένη, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καραμάνος Χρήστος, Καράμπελας Κωνσταντίνος, Καστανιάς Νικόλαος, Κορδής 
Νεκτάριος, Κοροβέσης Στυλιανός, Κορωναίου - Καμπά Σοφία, Κρητικού Αικατερίνη 
(Κατερίνα), Κωστόπουλος Νικόλαος, Λαμπρίδου Μαρία, Λάσκαρη - Κρασοπούλου 
Βασιλική, Λεβέντη Αγγελική, Μανουσογιαννάκης Ιωάννης, Μαραβέλιας Δημήτριος, 
Μεγάλης Ιωάννης, Μεθυμάκη Άννα, Μεταξά Ειρήνη, Μοίρας Ιωάννης, Μουλιανάκης 
Περικλής, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαλού Αλεξάνδρα, Μπαρμπούρης Ευάγγελος, 
Νερούτσου Μαρία, Παλιού Αικατερίνη, Παναγιώταρος Ηλίας, Πάντζας Σπυρίδων, Παππά 
Παναγιώτα, Πελέκης Ζαχαρίας, Πρωτούλης Ιωάννης, Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα), 
Σγουρός Ιωάννης, Σταυροπούλου Καλλιόπη, Στεργίου Ιωάννα, Στεφανοπούλου 
Αναστασία, Τασούλη- Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Τζίβα Αιμιλία, Τουτουντζή Παρασκευή 
(Βούλα), Φαρμάκης Ταξιάρχης, Φωτόπουλος Ανδρέας, Χρήστου - Γερμενή Ευγενία, 
Χριστάκη Μαρία, Χρυσικός Φώτιος, Ψαραδέλης Κωνσταντίνος. 
 
Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Βασιλάκη Άννα, Βέττα Καλλιόπη, Βλάχος Κωνσταντίνος,  Γαβράς Παναγιώτης, Γούλας 
Απόστολος, Δημάκος Δημήτριος, Δημοπούλου Ελένη, Ζαφειρίου Ελένη, Ηλιόπουλος 
Αθανάσιος (Νάσος), Θανοπούλου Αικατερίνη, Καλογεράκος Κυριάκος, Καμάρας Παύλος, 
Κορομάντζος Βασίλειος, Κουκά Μαρίνα, Μαντάς Ασημάκης (Μάκης), Μαντούβαλος 
Πέτρος, Νικηταρά Φωτεινή, Νικολιδάκη Φλωρεντία (Φλώρα), Παπαδημητρίου – Τσάτσου 
Άννα – Θεοδώρα, Πατσαβός Παναγιώτης, Πρωτονοτάριος Ιωάννης, Ράικου Ζωή, 
Ροκοφύλλου Άννα, Σμέρος Ιωάννης, Τζήμερος Γλαύκος - Αθανάσιος, Τσαβαλιά 
Παρασκευή (Βιβή), Τσούπρα Ιωάννα, Χαρδαλιάς Νικόλαος. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. 
Σκληβανίτη Ελένη και  κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία. 
 
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. 
Θεόδωρος Σχινάς δίνει το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Α. Αναγνωστόπουλο, ο 
οποίος θέτει υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
120963/17/11-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της 
Περιφέρειας Αττικής, η οποία έχει σταλεί μαζί με την πρόσκληση και έχει ως εξής : 
  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) απόφαση «Έγκριση της υπ’ 
αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 97087/11 – 05 – 17 (ΦΕΚ 1688/τ.Β/16-5-2017) απόφαση της 
Περιφερειάρχου Αττικής με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθ. οικ. 8840/13-01-2017 (ΦΕΚ 
39/τ.Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχου Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας 
Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε Προϊσταμένους 
της Περιφέρειας Αττικής», όπως αυτή τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις αριθ. οικ. 14027/20-
01-2017 (ΦΕΚ 97/τΒ΄/2017), οικ. 53499/13-03-2017 (ΦΕΚ 804/τΒ’/2017), οικ. 59417/20-3-2017 
(ΦΕΚ 945/τ.Β/2017) και οικ. 62629/03-04-2017 (ΦΕΚ 1192/τΒ/2017) όμοιες», με ΑΔΑ: 7ΖΩΘ7Λ7-
Η1Α. 



 3 

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 10057/16-01-2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
τοποθέτησης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής.  
5. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως 
τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) 
για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος» 
6. Την ΚΥΑ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28-8-2006 (ΦΕΚ 1225/Β/5-9-2006) με θέμα: 
«Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων κα 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». 
7. Την Εγκύκλιο του Υπουργού ΠΕΚΑ με α.π. οικ. 131334/15-10-2010 «Διευκρινίσεις επί 
ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) κατά την 
εκπόνηση των Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.)». 
8. Το Ν. 4277/31-7-2014 (ΦΕΚ 156/Α/01-08-2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής και 
άλλες διατάξεις». 
9. Το Π.Δ. 17-2-1998 (ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998) «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή 
της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)». 
10. Το Π.Δ. 24-1-2003 (ΦΕΚ 121/Δ/19-2-2003) «Καθορισμός Ζωνών προστασίας των ορεινών 
όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)». 
11. Το Ν. 2508/11-6-1997 (ΦΕΚ 124/Α/13-6-1997) «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και 
οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις». 
12. Το Ν. 4269/28-6-2014 (Α΄142) «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη 
ανάπτυξη». 
13. Το Ν. 4447/23-12-2016 (Α 241) «Χωροταξικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις». 
14. Την Απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ. με αρ. πρωτ. 27016/6-6-2017 (ΑΔΑ: 63ΚΠ4653Π8-46Ο) 
«Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ.) του Ν. 4447/2016 
(Α΄241)». 
15. Το Ν. 3937/28-3-2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις». 
16. Το Ν. 3010/23-4-2002 (ΦΕΚ 91/Α/25-4-2002) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις». 
17. Το Ν. 4258/14-4-2014 (Α’ 94) «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 
18. Την ΚΥΑ οικ. 140055/13-1-2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2-2017) «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης 
του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του 
Ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης». 
19. Το Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166/Δ/6-3-1987) «Καθορισμός και περιεχόμενο χρήσεων γης». 
20. Το Π.Δ. 20-8-1985 (Δ’456) «Καθορισμός εντός της ΖΟΕ Αττικής περιοχών για δεύτερη 
κατοικία». 
21. Το Π.Δ. 22-6-1983 (ΦΕΚ 284/Δ/7-7-1983) «Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) και 
κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών 
προϋφιστάμενων του 1923 περιοχής Ν. Αττικής». 
22. Το Π.Δ. 27-5-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/31-5-1985) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών 
δόμησης των γηπέδων των κείμενων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των 
ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ το έτους 1923 οικισμών». 
23. Το Β.Δ. 25-10-1966 (ΦΕΚ 182/Δ/9-11-1966) «Περί εκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου 
Παλαιάς Φώκαιας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων 
αυτού». 
24. Το Β.Δ. 29-11-1967 (ΦΕΚ 177/Δ/8-12-1967) «Περί τροποποιήσεως του από 25-10-1966 
Β.Δ/τος “περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιάς Φώκαιας (Αττικής) και καθορισμού 
των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού”». 
25. Το Β.Δ. 25-8-1969 (ΦΕΚ 164/Δ/1-9-1969) «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών 
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δόμησης των οικοπέδων των κείμενων εντός των ορίων Οικισμών εχόντων εγκεκριμένον 
ρυμοτομικόν σχέδιον». 
26. Το Π.Δ. 24-9-1976 (ΦΕΚ 312/Δ/8-10-1976) «Περί τροποποιήσεως και καθορισμού ορίων και 
περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών των ρυμοτομικών σχεδίων των Κοινοτήτων Αναβύσσου, 
Βάρης και Παλαιάς Φώκαιας, ως και του προϋφιστάμενου του έτους 1923 οικισμού Λεγρενών του 
Δήμου Λαυρεωτικής». 
27. Την Υ.Α. αριθ. 3435/656/31-1-1996 (ΦΕΚ 178/Δ/23-2-1996) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου (ΓΠΣ) της Κοινότητας Π. Φώκαιας Ν. Αττικής». 
28. Την Υ.Α. αριθ. 4073/823/16-2-1999 (ΦΕΚ 200/Δ/26-3-1999) «Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού 
σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της κοινότητας Π. Φώκαιας 
(Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου κοιμητηρίου και καθορισμός όρων και περιορισμών 
δόμησης». 
29. Το με αρ. πρωτ. 116284/12-6-2017 διαβιβαστικό από το Τμήμα Συλλογικών Οργάνων και 
Επιτροπών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. εισερχ. 
120963/13-06-2017) της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος με συνημμένα: α) το με αρ. πρωτ. οικ. 
24689/22-05-2017 διαβιβαστικό από το ΥΠΕΝ (αρ. πρωτ. εισερχ. 116746/7-6-2017), β) την από 
Μάρτιο 2017 ΣΜΠΕ του έργου του θέματος. 
30. Το από 7-7-2017 (αρ. πρωτ. εισερχ. 142750/7-7-2017) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
από τον μελετητή του έργου, σχετικά με την ύπαρξη Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης 
Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) στην περιοχή μελέτης.  
31. Το γεγονός ότι μέχρι και την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί απόψεις κοινού και 
ενδιαφερόμενου κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΣΜΠΕ του έργου του 
θέματος. 
  

Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, τη Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
(ΓΠΣ) Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, για την έκφραση απόψεων μας, στο 
πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του υπό εξέταση ΔΠΑ 
από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 

 
Αρχή Σχεδιασμού  
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) 
 
11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΣΣ..ΜΜ..ΠΠ..ΕΕ..  
 
1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 

Με την υπ’ αριθμ. 28/2006 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου της (πρώην) 
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου 
Σαρωνικού), ανατέθηκε, με απευθείας ανάθεση, η εκπόνηση της Μελέτης «Τροποποίηση 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Α’ Φάση)». 
Η Σύμβαση ανάθεσης της ανωτέρω Μελέτης μεταξύ του ανάδοχου σχήματος και της 
(πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας υπεγράφη στις 14-7-2006 (αρ. πρωτ.: 2181/14-7-
2006). Διευθύνουσα Υπηρεσία της Μελέτης ήταν η Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής. Η Μελέτη 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 24/2007 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς 
Φώκαιας και με την υπ’ αριθμ. 3306/22-10-2007 Απόφαση του Οργανισμού της Αθήνας.  

Με την υπ’ αριθμ. 246/2007 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς 
Φώκαιας, ανατέθηκε, με απευθείας ανάθεση, η εκπόνηση της Μελέτης «Τροποποίηση 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (Β’ Φάση)». 
Η Σύμβαση ανάθεσης της ανωτέρω Μελέτης μεταξύ του ανάδοχου σχήματος και της 
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας υπεγράφη στις 3-3-2008 (αρ. πρωτ.: 766/3-3-2008). 
Διευθύνουσα Υπηρεσία της Μελέτης ήταν η Τ.Υ.Δ.Κ. Ανατολικής Αττικής. Η Μελέτη 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 194/2008 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς 
Φώκαιας και με την υπ’ αριθμ. 24η/2ο/16.09.2009 Απόφαση του Οργανισμού της Αθήνας.  
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Με την υπ’ αριθμ. 34/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παλαιάς 
Φώκαιας, ανατέθηκε, με απευθείας ανάθεση, η εκπόνηση της Μελέτης «Προκαταρκτική 
Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας ΓΠΣ Παλαιάς Φώκαιας». Η Σύμβαση ανάθεσης 
της ανωτέρω Μελέτης μεταξύ της ανάδοχου και της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας 
υπεγράφη στις 11-6-2010 (αρ. πρωτ.: 1907/11-6-2010). Η Μελέτη εγκρίθηκε με το υπ’ 
αριθμ. 1327/23-3-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Ο.Κ.Κ. του (πρώην) ΥΠΕΚΑ.  

Τέλος, με την υπ’ αριθμ. 79/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, 
ανατέθηκε, με απευθείας ανάθεση, η εκπόνηση της Μελέτης «Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Γ.Π.Σ. της Δημοτικής Ενότητας 
Παλαιάς Φώκαιας» του Δήμου Σαρωνικού. Η Σύμβαση ανάθεσης της ανωτέρω Μελέτης 
μεταξύ του ανάδοχου και του Δήμου Σαρωνικού υπεγράφη στις 8-6-2016 (αρ. πρωτ.: 
9113/8-6-2016). Διευθύνουσα Υπηρεσία της Μελέτης είναι η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Σαρωνικού.  

Σημειώνεται ότι οι δύο ανωτέρω συμπληρωματικές Μελέτες (Προκαταρκτική Μελέτη 
Γεωλογικής Καταλληλότητας και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) δεν 
απαιτούνταν από την ισχύουσα νομοθεσία την περίοδο προκήρυξης των αρχικών 
Μελετών Τροποποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Κοινότητας Παλαιάς 
Φώκαιας (Α’ και Β’ Φάση).  

Επίσης, σύμφωνα με τη μελέτη, η διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου που θα 
παρουσιαστεί στη συνέχεια της παρούσας εισήγησης, καθορίζεται από το άρθρο 5 του Ν. 
2508/97 και τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 1337/83, ενώ οι προδιαγραφές για τη σύνταξή του 
εξειδικεύονται με την Αποφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 9572/1845/2000. Τέλος, η παρούσα Μελέτη 
αποτελεί τροποποίηση παλαιότερου ΓΠΣ και συγκεκριμένα του ΓΠΣ Κοινότητας Παλαιάς 
Φώκαιας (ΦΕΚ 178/Δ/23-2-1996).  

 
1.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Σ.Μ.Π.Ε. 
 

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) σύμφωνα με το εθνικό και 
κοινοτικό δίκαιο είναι μια διαδικασία εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός σχεδίου ή προγράμματος, το βασικό θεσμικό 
πλαίσιο της οποίας καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο στην Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 (ΦΕΚ1225/Β/5.9.2006) «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», στο πλαίσιο εναρμόνισης της 
Οδηγίας 2001/42/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2001.  

Ο αντικειμενικός στόχος της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ είναι η υψηλού επιπέδου 
προστασία του περιβάλλοντος και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ζητημάτων στην 
προετοιμασία και θέσπιση σχεδίων και προγραμμάτων με σκοπό την προαγωγή της 
βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.) είναι ένα 
σημαντικό μέσο για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στην προετοιμασία 
και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ότι οι πιθανές σημαντικές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις προσδιορίζονται, περιγράφονται, αξιολογούνται και 
λαμβάνονται υπόψη κατά την διάρκεια της λήψης αποφάσεων.  

Η διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με 
την Οδηγία 2001/42/ΕΚ και την Κ.Υ.Α. με αρ. πρωτ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 περιλαμβάνει:  
• την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.),  
• τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων,  
• την συνεκτίμηση της Σ.Μ.Π.Ε. και των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων κατά τη λήψη 
της απόφασης,  
• την ενημέρωση σχετικά με την απόφαση.  
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Για τα σχέδια εκείνα ή προγράμματα που υποχρεούνται στην διαδικασία της Σ.Π.Ε. 

η εφαρμογή της Οδηγίας στα κράτη μέλη επιβάλλει την εκπόνηση της Στρατηγικής 
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), στην οποία εντοπίζονται, 
περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο 
φυσικό - βιοτικό και αβιοτικό - και ανθρωπογενές περιβάλλον η εφαρμογή ενός σχεδίου ή 
προγράμματος, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των παραγόντων.  
Πιο αναλυτικά, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) 
περιλαμβάνει:  
• τον εντοπισμό, την περιγραφή και την αξιολόγηση των ενδεχόμενων σημαντικών 
επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, 
καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες, σε περιεκτική μορφή, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος,  
• τις πληροφορίες, που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για την εκτίμηση των ενδεχόμενων 
σημαντικών επιπτώσεων που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή 
προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και μεθόδους εκτίμησης, το 
περιεχόμενο και το επίπεδο λεπτομερειών του σχεδίου ή προγράμματος, το στάδιο της 
διαδικασίας εκπόνησής του και το βαθμό στον οποίο οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού ώστε να 
αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους.  

Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) δεν αντικαθιστά την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα 
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

Η παρούσα ΣΜΠΕ ασχολείται με τον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των 
ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων, που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των 
προτάσεων του Σχεδίου στο περιβάλλον και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των 
επιπτώσεων αυτών.  

 
22..  ΥΥΦΦΙΙΣΣΤΤΑΑΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ 

 
2.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.1.1 Δήμος Σαρωνικού 
 

Ο Δήμος Σαρωνικού είναι Δήμος της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 
της Περιφέρειας Αττικής. Ο Δήμος σχηματίσθηκε με τη συνένωση των παλαιών 
Καποδιστριακών Δήμων Καλυβίων Θορικού και των Κοινοτήτων Αναβύσσου, Κουβαρά, 
Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας και έχει ως έδρα τα Καλύβια Θορικού.  
Βρίσκεται στο νότιο άκρο της Αττικής και καταλαμβάνει 27 km παραλιακού μετώπου. 
Συνορεύει ανατολικά με το Δήμο Λαυρεωτικής και βόρεια με το Δήμο Μαρκόπουλου. Η 
έκταση του Καλλικρατικού Δήμου Σαρωνικού είναι 133,43 km², ενώ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Απογραφής του 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε 29.002 
κάτοικους, αριθμός που τον καθιστά αρκετά αραιοκατοικημένο (217,4 κάτοικοι/ km²). 
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Εικόνα 2.1: Διοικητικά όρια του Δήμου Σαρωνικού. 

2.1.2 Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας 
 

Η Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας βρίσκεται στο νότιο άκρο της Αττικής, 
αποτελώντας τμήμα της χερσονήσου της Λαυρεωτικής. Yπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, 
εντάσσεται στα διοικητικά όρια της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής και χωροταξικά ανήκει στη 
Χωροταξική Υποενότητα Λαυρεωτικής (νέο ΡΣΑ 2021). Δυτικά και νότια βρέχεται από το 
Σαρωνικό Κόλπο, ενώ συνορεύει βορειοδυτικά με τη Δημοτική Ενότητα Αναβύσσου (του 
Δήμου Σαρωνικού), βόρεια με τη Δ.Ε. Καλυβίων (του Δήμου Σαρωνικού) και ανατολικά με 
τη Δ.Ε. Κερατέας (του Δήμου Λαυρεωτικής).  

Η συνολική έκταση της Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας είναι 20.500 στρέμματα, με 
πληθυσμό 3.436 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011 και 
πληθυσμιακή πυκνότητα 168 κάτοικους ανά τ.χλμ. Συνολικά στη Δ.Ε. υφίστανται πέντε 
ισχυρές οικιστικές συγκεντρώσεις: Παλαιά Φώκαια, Θυμάρι, Οικισμός Αγροτικής 
Τράπεζας Ελλάδος (Α.Τ.Ε.), Καταφύγι και Τουρκολίμανο και τρεις μικρότερες: 
Αγιασμόθι, Αγία Φωτεινή και Συνοικισμός Ριμινιτών – Ιερολοχιτών.  

Η Δ.Ε. Π. Φώκαιας αποτελεί ένα μέρος με ιστορικό και αρχαιολογικό απόθεμα, ένα 
μέρος με υψηλής αισθητικής αξίας και ποιότητας ακτών κολύμβησης και αξιόλογο φυσικό 
τοπίο, στοιχεία τα οποία συνδυάζονται με την πολύ κοντινή απόσταση από την 
πρωτεύουσα. 

 
 

Εικόνα 2.2: Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας. 



 8 

2.1.3 Περιοχή μελέτης 
 
Με βάση τα ανωτέρω η περιοχή μελέτης αποτυπώνεται στην εικόνα 2.3 που ακολουθεί. 
Εντός της Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας υπάρχουν οι ακόλουθες έξι οικιστικές συγκεντρώσεις:  
1. Παλαιά Φώκαια  
2. Θυμάρι  
3. Οικισμός Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Α.Τ.Ε.)  
4. Καταφύγι  
5. Τουρκολίμανο  
6. Αγιασμόθι  
 

 
Εικόνα 2.3: Περιοχή μελέτης. 

 
2.3 ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
2.3.1 ΖΟΕ Λαυρεωτικής 
 

Με τον Οικιστικό Νόμο (Ν. 1337/83) θεσμοθετείται ένα εργαλείο σχεδιασμού και 
ελέγχου του εξωαστικού χώρου, η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ). Με τις Ζώνες 
Οικιστικού Ελέγχου καθορίζονται και θεσμοθετούνται:  
• Οι χρήσεις γης.  
• Οι όροι και περιορισμοί δόμησης και όροι προστασίας.  
• Οι βασικές υποδομές.  

Κύρια επιδίωξη των ΖΟΕ είναι ο σχεδιασμός του περιαστικού χώρου, σκοπεύοντας 
αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου στην οργάνωση της ανάπτυξης 
των οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ειδικότεροι στόχοι των ΖΟΕ είναι οι 
εξής:  
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- Προστασία της περιαστικής γης από την απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη 
αστικοποίηση και την άναρχη δόμηση.  
- Διοχέτευση των πιέσεων και των περιαστικών δραστηριοτήτων σε κατάλληλα 
επιλεγμένους υποδοχείς.  
- Αυστηρή προστασία και διαφύλαξη του εναπομείναντος ελεύθερου χώρου, του 
πρασίνου, της γεωργικής γης, των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και εξασφάλιση του 
ζωτικού ελεύθερου χώρου γύρω από τους τόπους ανάπτυξης, που είναι απαραίτητος για 
τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.  

Το 1998, εκδόθηκε το Π.Δ. 174-2-1998 (ΦΕΚ 125/Δ/27-2-1998) σχετικά με τον 
καθορισμό χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός 
ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή χερσονήσου Λαυρεωτικής, που αποτελεί 
υπερκείμενο σχεδιασμό της Μελέτης Τροποποίησης ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας.  

Βάσει της ΖΟΕ Λαυρεωτικής, στην περιοχή μελέτης καθορίσθηκαν οι ακόλουθες 
χρήσεις:  
Περιοχές με στοιχείο Β1  
Περιοχές απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων.  
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση 

Σύμφωνα με την εικόνα 2.3 που αποτελεί σμίκρυνση του χάρτη Χ2 (υποβλήθηκε 
συνημμένα με τη ΣΜΠΕ του έργου), οι περιοχές με στοιχείο Β1 εντοπίζονται ανατολικά 
(δύο περιοχές) και βόρεια (επίσης δύο περιοχές) της οικιστικής συγκέντρωσης Θυμαρίου. 
Περιοχή με στοιχείο Γ  
Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:  
- Αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή.  
- Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις.  
- Θερμοκήπια.  
- Κατοικία.  
-Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) χωρίς οικίσκους 
και παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους.  
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται έπειτα από προέγκριση χωροθέτησης: 
- Εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών 
- Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας 
- Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών 
Επίσης για την ανωτέρω περιοχή καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης των 
ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων. 

Σύμφωνα με την εικόνα 2.3 που αποτελεί σμίκρυνση του χάρτη Χ2 (υποβλήθηκε 
συνημμένα με τη ΣΜΠΕ του έργου), οι περιοχές με στοιχείο Γ εντοπίζονται στις ακόλουθες 
θέσεις της περιοχής μελέτης: 

- Βόρεια του οικισμού Παλαιάς Φώκαιας 
- Περίπου περιμετρικά της οικιστικής συγκέντρωσης Θυμαρίου (πλην του 

παραλιακού μετώπου) 
Περιοχή με στοιχείο Δ  
Περιοχή Παραθεριστικής Κατοικίας. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:  
- Κατοικία.  
- Εστιατόρια - Αναψυκτήρια.  
- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για την λειτουργία τους βοηθητικά 
κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, WC).  
- Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, υπαίθρια, καθιστικά, 
εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια).  
Ομοίως για την ανωτέρω περιοχή καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης των 
ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων. 

Σύμφωνα με την εικόνα 2.3 που αποτελεί σμίκρυνση του χάρτη Χ2 (υποβλήθηκε 
συνημμένα με τη ΣΜΠΕ του έργου), οι περιοχές με στοιχείο Δ εντοπίζονται στις ακόλουθες 
οικιστικές συγκεντρώσεις της περιοχής μελέτης: 

- Στην οικιστική συγκέντρωση Αγιασμοθίου, βόρεια της περιοχής μελέτης. 
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- Σχεδόν το σύνολο της οικιστικής συγκέντρωσης Θυμαρίου (πλην του παραλιακού 
μετώπου και όσων περιοχών ανήκουν στις περιοχές με στοιχεία Β1 και Γ) καθώς 
και το σύνολο της οικιστικής συγκέντρωσης Καταφυγίου. 

Περιοχή με στοιχείο Η  
Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:  
- Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για 
θαλάσσια παιχνίδια).  
- Εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού.  
Ομοίως για την ανωτέρω περιοχή καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης των 
ανωτέρω επιτρεπόμενων χρήσεων. 

Σύμφωνα με την εικόνα 2.3 που αποτελεί σμίκρυνση του χάρτη Χ2 (υποβλήθηκε 
συνημμένα με τη ΣΜΠΕ του έργου), οι περιοχές με στοιχείο Η εντοπίζονται στις ακόλουθες 
οικιστικές συγκεντρώσεις της περιοχής μελέτης: 

- Σχεδόν το σύνολο του παραλιακού μετώπου, συμπεριλαμβανομένης της οικιστικής 
συγκέντρωσης του Τουρκολίμανου. 
Επίσης, με το άρθρο 3 καθορίζονται το κατώτατο όριο αρτιότητας και παρεκκλίσεις 

αυτής, επιπλέον επιτρεπόμενες χρήσεις γης για ομάδες περιοχών, όροι δόμησης και 
περιορισμοί δόμησης κ.λπ.   

 

 
Εικόνα 2.4: Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής στην περιοχή μελέτης.  

 
2.3.2 Καθορισμός Ζωνών Προστασίας των Ορεινών Όγκων της Χερσονήσου 
Λαυρεωτικής 
 

Το 2003, εκδόθηκε το Π.Δ.24-1-2003 (ΦΕΚ 121/Δ/19-2-2003) περί καθορισμού 
ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής). Όπως 
και η ΖΟΕ Λαυρεωτικής, το εν λόγω Π.Δ. αποτελεί υπερκείμενο σχεδιασμό της Μελέτης 
Τροποποίησης ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας. 

Στην περιοχή μελέτης καθορίσθηκαν οι ακόλουθες χρήσεις:  
 

 Ζώνη Α  
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Είναι ζώνη απολύτου προστασίας με χρήσεις αναψυχής, υπαίθριων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, υπαίθριων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας και εγκαταστάσεων 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση υπαίθριων ή 
ημιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για 
την περιοχή. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων γίνεται μετά από έγκριση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών 
των Υπουργείων Γεωργίας και Πολιτισμού. 
 
 Ζώνη Β  
Είναι ζώνη αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, 
μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριων 
ή ημιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
για την περιοχή. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων γίνεται μετά από έγκριση της του 
Οργανισμού Αθήνας και γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Γεωργίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. 
 
Ζώνη Γ  
Είναι ζώνη γεωργικής χρήσης, αναψυχής, αθλητισμού, οργανωμένων κατασκηνώσεων 
και κατοικίας, στην οποία επιτρέπεται μόνο η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και 
αντλιοστασίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, 
εγκαταστάσεων κατασκηνώσεων, υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων 
περιβαλλοντικής και ιστορικής ενημέρωσης και κατοικίας. 
 
  Σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 2 του ανωτέρω Π.Δ., στις 
ανωτέρω Ζώνες επιτρέπονται επιπλέον μια σειρά από χρήσεις μεταξύ των οποίων: «Οι 
εγκαταστάσεις νεκροταφείων μικρής κλίμακας επιπέδου Δήμου ή κοινότητας και 
μικρών Ιερών Ναών, εμβαδού 80 τ.μ. η χωροθέτηση των οποίων εγκρίνεται κατά την 
κείμενη νομοθεσία με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων μετά από σύμφωνη γνώμη των συναρμόδιων κατά περίπτωση φορέων εκτός των 
ορίων του αρχαιολογικού χώρου Μερέντας (που έχει κηρυχθεί με την 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/1848/478/21-3-1989 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (Β΄ 302).  
Είναι δυνατή η χωροθέτηση διαδημοτικών Οργανωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), εφ’ όσον αυτές εντάσσονται σε γενικότερο σχεδιασμό κατά την 
οικεία νομοθεσία».  

Επίσης με το άρθρο 3 του ανωτέρω Π.Δ. καθορίζονται τα ελάχιστα όρια εμβαδού 
και λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που βρίσκονται στις παραπάνω 
Ζώνες Α, Β, Γ, πλην των γηπέδων που προορίζονται για τις χρήσεις που αναφέρονται 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 2 του Π.Δ. 
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Εικόνα 2.5: Π.Δ. Ζωνών Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής στην περιοχή μελέτης.  
 
2.3.3 Υφιστάμενα Πολεοδομικά Διατάγματα 
 
Οικισμός Παλαιάς Φώκαιας 
- Το Β.Δ. 25-10-1966 (ΦΕΚ 182/Δ/9-11-1966) «Περί εκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου 
Παλαιάς Φώκαιας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των 
οικοπέδων αυτού». 
- Το Β.Δ. 29-11-1967 (ΦΕΚ 177/Δ/8-12-1967) «Περί τροποποιήσεως του από 25-10-1966 
Β.Δ/τος “περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Παλαιάς Φώκαιας (Αττικής) και 
καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού”». 
- Το Β.Δ. 25-8-1969 (ΦΕΚ 164/Δ/1-9-1969) «Περί καθορισμού των όρων και περιορισμών 
δόμησης των οικοπέδων των κείμενων εντός των ορίων Οικισμών εχόντων εγκεκριμένον 
ρυμοτομικόν σχέδιον». 
- Το Π.Δ. 24-9-1976 (ΦΕΚ 312/Δ/8-10-1976) «Περί τροποποιήσεως και καθορισμού 
ορίων και περιορισμών δομήσεως οικοπέδων τινών των ρυμοτομικών σχεδίων των 
Κοινοτήτων Αναβύσσου, Βάρης και Παλαιάς Φώκαιας, ως και του προϋφιστάμενου του 
έτους 1923 οικισμού Λεγρενών του Δήμου Λαυρεωτικής», από το οποίο προκύπτει ότι η 
πρώην Κοινότητα της Παλαιάς Φώκαιας διαθέτει ρυμοτομικό σχέδιο από το 1976. 
 Με την Υ.Α. αριθ. 3435/656/31-1-1996 (ΦΕΚ 178/Δ/23-2-1996) «Έγκριση Γενικού 
Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Κοινότητας Π. Φώκαιας Ν. Αττικής», θεσμοθετείται η 
επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες και τη δημιουργία 
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δύο πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ1 και ΠΕ2). 
 Ουσιαστικά η έκταση του παλαιού οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας υπολογίζεται σε 
140 στρ περίπου ενώ η επέκταση αυτού είναι της τάξεως των 450 στρ περίπου, με τη 
δημιουργία των Π.Ε. 1 και 2.  
 
 Επίσης εντός του παλαιού οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας εντοπίζεται το 
υφιστάμενο (και προς απομάκρυνση) Κοιμητήριο καθώς και η ζώνη 250 μ από αυτό. 
Σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. 4073/823/16-2-1999 (ΦΕΚ 200/Δ/26-3-1999) «Έγκριση 
τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή 
της κοινότητας Π. Φώκαιας (Ν. Αττικής) για τον καθορισμό χώρου κοιμητηρίου και 
καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης», αφορά στην εγκατάσταση του νέου 
κοιμητηρίου σε περιοχή εντός της Ζώνης Β των ορεινών όγκων Λαυρεωτικής, νοτίως του 
οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας. 
 Στην εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνεται ο υφιστάμενος οικισμός της Παλαιάς 
Φώκαιας, με αποτύπωση του παλαιού οικισμού, της ζώνης Κοιμητηρίου και των 
επεκτάσεών του με τη θεσμοθέτηση των ΠΕ 1 και 2. 
 

 
 

Εικόνα 2.6: ΓΠΣ Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, με αποτύπωση του παλαιού οικισμού, της ζώνης 
Κοιμητηρίου και των επεκτάσεων με τη θεσμοθέτηση των ΠΕ 1 και 2. 

 
Για τις υπόλοιπες οικιστικές συγκεντρώσεις ισχύει η κείμενη νομοθεσία περί εκτός 

σχεδίου δομήσεως (Π.Δ. 27-5-1985 (270 Δ), το Π.Δ. 20-8-1985 (Δ’456) «Καθορισμός 
εντός της ΖΟΕ Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία» καθώς επίσης και η ΖΟΕ 
Λαυρεωτικής και το Π.Δ Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής. 

Ο οικισμός της ΑΤΕ είναι ένας οικοδομικός συνεταιρισμός με την επωνυμία 
«Συνεταιρισμός Στεγάσεως Υπαλλήλων Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Συν. Π.Ε.», 
όπως αναφέρεται στα έχοντας υπόψη του Β.Δ.25-10-1966 (ΦΕΚ 182/Δ/9-11-1966). 
 
2.4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
2.4.1 Περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 
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Στην περιοχή μελέτης εντοπίζεται η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με την 

ονομασία «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου» (GR3000014) μέρος της οποίας 
βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας. Έχει συνολική έκταση περίπου 
21.000 στρ εκ των οποίων περίπου τα μισά βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της 
περιοχής μελέτης. 

 

 
 

Εικόνα 2.7: Όρια της ΖΕΠ «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα Πατρόκλου» (GR3000014) 
 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εν λόγω περιοχή είναι οι 
πυρκαγιές, η αστικοποίηση και το κυνήγι. Μάλιστα η πίεση που ασκεί ο ανθρώπινος 
παράγοντας στα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής είναι πολύ έντονη. Τους 
καλοκαιρινούς μήνες ξεσπούν πυρκαγιές, φαινόμενο το οποίο είναι αποτέλεσμα των 
προαναφερόμενων ανθρωπίνων πιέσεων, με στόχο των εμπρηστών να μετατραπούν οι 
δασικές εκτάσεις της περιοχής σε γεωργική και αστική γη. 
 
2.4.2 Αναδασωτέες Εκτάσεις 
 

Η σημαντικότερη πράξη χαρακτηρισμού αναδασωτέας έκτασης στο έδαφος της 
Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας αφορά την υπ’ αριθμ. 5296/2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 14/Δ/2013), με την οποία:  
- Κηρύχθηκαν ως αναδασωτέες (δημόσιες και ιδιωτικές), δάση και δασικές εκτάσεις 
συνολικού εμβαδού 2.097,53 στρ., σε συνέχεια της από 16 και 17 Ιουνίου 2012 
πυρκαγιάς, που βρίσκονται στις Δ.Ε. Κερατέας και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου 
Λαυρεωτικής και στις Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας (θέσεις «Πυργάκι, Καταφύγι, Αγία Φωτεινή, 
Τουρκολίμανο, Θυμάρι, Κασιδιάρα, Ασφακερή, Γερακίνα, Λόφος Φρέκερη») και Καλυβιών 
του Δήμου Σαρωνικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις οι οποίες είχαν ανέκαθεν 
δασική βλάστηση και κάηκαν για πρώτη φορά, καθώς και εκτάσεις οι οποίες στο 
παρελθόν είχαν αγροτική μορφή ή άλλη μορφή και αποτελούσαν δάση πριν την ημέρα της 
πυρκαγιάς και κάηκαν για πρώτη φορά.  
- Επανακηρύχθηκαν ως αναδασωτέες (δημόσιες και ιδιωτικές) δάση και δασικές εκτάσεις 
συνολικού εμβαδού 19.179,43 στρ. που βρίσκονται στις Δ.Ε. Κερατέας και Αγίου 
Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και στις Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας (θέσεις «Πυργάκι, 
Καταφύγι, Αγία Φωτεινή, Τουρκολίμανο, Θυμάρι, Κασιδιάρα, Ασφακερή, Γερακίνα, Λόφος 
Φρέκερη») και Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού. Σε αυτές περιλαμβάνονται εκτάσεις οι 
οποίες είχαν ανέκαθεν δασική βλάστηση, εκτάσεις που είχαν κριθεί τελεσίδικα ως δασικές 
στο παρελθόν και εκτάσεις αγροτικής ή άλλης μορφής στο παρελθόν, καμένες και δασικής 
μορφής σύμφωνα με τις Α/Φ τους έτους 2007 και πριν την πυρκαγιά του 2012.  
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Το σύνολο των εκτάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω Απόφαση και 
βρίσκονται εντός των ορίων της Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας φτάνουν περίπου τα 9.000 
στρέμματα, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των ορεινών περιοχών της στο νότιο και το 
κεντρικό κομμάτι, καθώς και ένα τμήμα αγροτικών περιοχών στο βόρειο κομμάτι.  

 
 

Εικόνα 2.8: Αναδασωτέες εκτάσεις της υπ’ αριθμ. 5296/2012 Απόφασης της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής 
 (ΦΕΚ 14/Δ/2013)  

 
2.5 ΥΔΑΤΑ 
 
2.5.1 Υδρογραφικό Δίκτυο 
 

Από τη Δ.Ε. Π. Φώκαιας δε διέρχεται κάποιο σημαντικό ποτάμι με συνεχή ροή, 
υπάρχουν όμως διάφορα ρέματα τα οποία και εκβάλουν στην δυτική παράκτια ζώνη. 
Συνολικά, υπάρχουν πέντε ρέματα που διέρχονται από το Θυμάρι, ένα από τον οικισμό 
της Π. Φώκαιας, δύο από το Καταφύγι και ένα από το Τουρκολίμανο. Για τα ρέματα του 
Θυμαριού η διαδικασία της οριοθέτησης έχει ολοκληρωθεί, ενώ για τα υπόλοιπα (σε 
Παλαιά Φώκαια και Καταφύγι) εκκρεμεί.  

Σε ό,τι αφορά τις υδρολογικές λεκάνες όπου ανήκει η περιοχή μελέτης, πρόκειται 
για τη λεκάνη της Π. Φώκαιας με έκταση 14 τ.χλμ. περίπου και τη λεκάνη της Αναβύσσου 
με έκταση 47 τ.χλμ. περίπου, οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη λεκάνη απορροής του 
Λεκανοπεδίου της Αττικής. Συγκεκριμένα: 

Tο βορειότερο τμήμα της περιοχής μελέτης ανήκει στη νότια περιοχή της 
υδρολογικής λεκάνης της Αναβύσσου. Στο τμήμα αυτό καταγράφονται εμφανείς άξονες 
επιφανειακής απορροής, κάτι που παρατηρείται και σε όλη την έκταση των χαμηλότερων 
υψομετρικά περιοχών της εν λόγω υδρολογικής λεκάνης. Η έλλειψη ρεμάτων και γενικώς 
αξόνων αποστράγγισης των υδάτων έχει ως αποτέλεσμα την κατάκλιση με νερά 
ορισμένων τμημάτων της πεδινής έκτασης, σε χρονικές περιόδους έντονης βροχόπτωσης. 
Η περιοχή αυτή έχει χαρακτηρισθεί Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
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(«Παράκτιες περιοχές Σαρωνίδας – Αναβύσσου – Παλαιάς Φώκαιας» - GR06RAK0001, 
συνολικής έκτασης 29 km2). Το φαινόμενο αυτό οδήγησε στην ανάγκη ανάθεσης και 
εκπόνησης υδραυλικής μελέτης της λεκάνης Αναβύσσου, με τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης 
και βιολογικού καθαρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αναβύσσου», η οποία εγκρίθηκε το 
1998. Το απαιτούμενο δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας για την ευρύτερη περιοχή, 
καταγράφεται από τη «Μελέτη Αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού Ευρύτερης 
Περιοχής Αναβύσσου». Ένα σύστημα ανοικτών και κλειστών αγωγών, προβλέπεται να 
συγκεντρώνουν τις απορροές και να τις οδηγούν στην θάλασσα. Τα παράκτια σημεία 
απόληξης αυτών των αγωγών, θα είναι οι σημερινοί αποδέκτες δυτικά και ανατολικά του 
οικισμού της Παραλίας της Αναβύσσου. Τμήματα των αγωγών αυτών στην Λεωφόρου 
Κων. Καραμανλή, καθώς και τα έργα των αποδεκτών έχουν ήδη κατασκευασθεί. Τα λοιπά 
έργα είναι στο στάδιο της ανάθεσης της κατασκευής.  

Το νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης ανήκει στην λεκάνη της Παλαιάς Φώκαιας. Το 
τμήμα αυτό αποτελείται από πολλούς ανεξάρτητους κλάδους, σε επιμέρους υδρολογικές 
λεκάνες μικρής έκτασης και τάξης, οι οποίοι απολήγουν στα δυτικά και νότια παράλια της 
Παλαιάς Φώκαιας. Το ρέμα που διέρχεται από την βόρεια περιοχή του oικισμού της 
Παλαιάς Φώκαιας, στη διέλευσή του από τον οικισμό, έχει διευθετηθεί με αγωγό, ενώ στην 
ανάντη περιοχή ροής του, σε ορισμένα σημεία της κοίτης υφίστανται παρεμβάσεις 
διευθέτησης. Οι παρεμβάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν παλαιότερα (πριν την τελευταία 
20ετία). Σε γενικές γραμμές, στα υπόλοιπα ρέματα της περιοχής μελέτης πέραν του 
βορειοδυτικού τμήματος, παρουσιάζονται μεν τοπικά, σε χρόνους μεγάλης έντασης 
βροχής, φαινόμενα υπερχείλισης, ωστόσο στη νότια περιοχή μελέτης, λόγω της μικρής 
σχετικά έκτασης των επιμέρους υδρολογικών λεκανών, σε συνδυασμό με την φύση των 
σχηματισμών, δεν εκδηλώνονται καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα.  
 
2.5.2 Ακτές – Πρόγραμμα Παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης 
 

Η Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας διαθέτει συνολικά περίπου 10 km ακτών, οι οποίες 
ξεκινούν από το βόρειο όριο του οικισμού της Π. Φώκαιας και καταλήγουν νοτιοανατολικά 
του όρους «Κασιδιάρα». Η πλειοψηφία των ακτών είναι απόκρημνες, ενώ οι παραλίες που 
διαθέτει η Δ.Ε. βρίσκονται στους οικισμούς της Π. Φώκαιας, του Θυμαριού και του 
Τουρκολίμανου. Συγκεκριμένα, δυτικά του οικισμού της Π. Φώκαιας βρίσκεται ο όρμος της 
Αναβύσσου και η παραλία που διαθέτει έχει μήκος περίπου 500 m, με αρκετή αμμουδιά 
για τους λουόμενους. Η παραλία που διαθέτει το Θυμάρι έχει μήκος 500 m με 
περιορισμένο χώρο αμμουδιάς, ενώ η παραλία του Τουρκολίμανου είναι μικρότερη σε 
μήκος, δηλαδή είναι περίπου 100 m.  

Tρεις από τις ανωτέρω θέσεις παραλιών έχουν ενταχθεί στο «Πρόγραμμα 
παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας», με το οποίο η 
ποιότητα των νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας παρακολουθείται συστηματικά 
από το 1988, σύμφωνα με την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας υδάτων 
κολύμβησης». Οι ακτές κολύμβησης που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω Πρόγραμμα είναι 
οι εξής και που αφορούν στην άμεση περιοχή μελέτης:  
- «Ακρογυάλι» (κωδ.: GRBW069225114): Aνήκει στις ανατολικές ακτές του Σαρωνικού 
Κόλπου και καταλαμβάνει τμήμα από τα νοτιοανατολικά παράλια του, μήκους 5.500 
μέτρων, κλειστού όρμου Αναβύσσου. Η ακτή εντοπίζεται μπροστά από τον οικισμό 
Παλαιάς Φώκαιας.  
- «Παλαιά Φώκαια» (κωδ.: GRBW069225108): Aνήκει στις ανατολικές ακτές του 
Σαρωνικού Κόλπου και καταλαμβάνει τμήμα από τα νοτιοανατολικά παράλια του, μήκους 
5.500 μέτρων, κλειστού όρμου Αναβύσσου. Η ακτή εντοπίζεται μπροστά από τον οικισμό 
Παλαιάς Φώκαιας. Έχει μήκος 135 μέτρα, μέσο πλάτος 10 μέτρα και δυτικό 
προσανατολισμό.  
- «Θυμάρι» (κωδ.: GRBW069225113): Aνήκει στις ανατολικές ακτές του Σαρωνικού 
Κόλπου και καταλαμβάνει το παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού όρμου με μήκος 1.300 μέτρα 



 17 

και δυτικό προσανατολισμό. Η παραλία έχει μήκος 400 μέτρα και πλάτος που κυμαίνεται 
από 5 έως 40 μέτρα.  
 
2.5.3 Υπόγεια Ύδατα 
 
Η Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας σχετίζεται με δύο Υπόγεια Υδατικά Συστήματα: το ΥΥΣ 
Λαυρεωτικής (GR0600170) και το ΥΥΣ Αναβύσσου (GR0600170)  
- ΥΥΣ Λαυρεωτικής (GR0600170): Στην περιοχή του συστήματος κυριαρχούν οι εκτάσεις 
με φυσική βλάστηση, ενώ στις χρήσεις γης περιλαμβάνονται οι αγροτικές χρήσεις και οι 
χρήσεις κατοικίας. Παράλληλα (εκτός της περιοχής μελέτης), υπάρχουν χρήσεις του 
δευτερογενούς τομέα (π.χ. μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μονάδα ναυπηγικής 
βιομηχανίας), οι ΕΕΛ Κερατέας και Λαυρεωτικής και πέντε ΧΑΔΑ (ένας ενεργός στο Δήμο 
Καλυβίων – Θορικού). Από την παρακολούθηση του συστήματος, προκύπτει ότι, παρά τις 
τοπικές ενδείξεις κακής χημικής κατάστασης, η γενική ποιοτική κατάσταση του συστήματος 
εκτιμάται ως καλή. Σε ό,τι αφορά την ποσοτική κατάσταση του συστήματος, το υπερετήσιο 
ισοζύγιό του είναι πλεονασματικό και εκτιμάται ότι βρίσκεται σε καλή ποσοτική κατάσταση. 
- ΥΥΣ Αναβύσσου (GR0600170):   
Το υπόγειο υδατικό σύστημα εκτιμάται ότι βρίσκεται σε καλή χημική κατάσταση με τάση 
ρύπανσης. Σε ό,τι αφορά την ποσοτική κατάσταση του συστήματος, έχει εκτιμηθεί ότι από 
τις αντλήσεις έχει προκληθεί ταπείνωση της υπόγειας στάθμης του συστήματος, η οποία 
είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν υπήρχαν και μειωμένες βροχοπτώσεις. Εντούτοις, το 
υπερετήσιο ισοζύγιο του συστήματος εκτιμάται πλεονασματικό και το σύστημα εκτιμάται ότι 
βρίσκεται σε καλή ποσοτική κατάσταση.  
 
2.6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ 
 

Με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14.12.1995 Απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού (ΦΕΚ 1070/Β/1995) θεσμοθετήθηκαν στη περιοχή της Λαυρεωτικής 
χερσονήσου, στο λόφο «Οβριόκαστρο» Κερατέας, στο Πάνειον όρος, στις περιοχές 
«Θέρμη» και «Μαρκέλλου» Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο Αγ. Νικολάου Αναβύσσου 
και στη νήσο Πατρόκλου Νομού Αττικής, Ζώνες Α’ απολύτου προστασίας.  

Εντός της περιοχής μελέτης, τα τμήματα των Ζωνών αυτών έχουν ως εξής:  
- Ζώνη Α5: Βρίσκεται ανατολικά του οικισμού της Α.Τ.Ε. και περιλαμβάνει εκτεταμένα 
λείψανα ρωμαϊκού οικισμού.  
- Ζώνη Α6: Βρίσκεται νοτιοανατολικά του οικισμού της Α.Τ.Ε. και βορειοανατολικά του 
οικισμού του Καταφυγίου (δίπλα από το λόφο του «Καταφυγίου»). Στη περιοχή αυτή 
έχουν εντοπιστεί προϊστορική εγκατάσταση, αρχαία αγροικία, ταφικός περίβολος και 
διάσπαρτο αρχαίο οικοδομικό υλικό (κεραμεική προϊστορικών, κλασικών και 
υστερορωμαικών χρόνων).  
- Ζώνη Α18: Βρίσκεται στο νοτιοανατολικό όριο του οικισμού του Καταφυγίου (λόφος 
«Πυργάκι»). Στην περιοχή αυτή υπάρχει λόφος, στην κορυφή του οποίου διασώζεται ο 
μεσαιωνικός πύργος Τζέπα και στις πλαγιές του λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης. Ο 
πύργος χρησίμευε για παρατηρητήριο και φυλάκιο, για να ειδοποιούνται έγκαιρα οι 
κάτοικοι για τις επιδρομές των πειρατών.  
- Ζώνη Α19: Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση ζώνη που βρίσκεται εντός της Δ.Ε. Π. 
Φώκαιας και τοποθετείται νοτιοανατολικά του Καταφυγίου και βορειοανατολικά του 
Θυμαριού. Στο λόφο του Ασβεστοκάμινου και στην περιοχή «Καστέλλα» υπάρχουν 
αρχαία αγροικία, αλώνι, αναλήμματα του 5ου – 4ου αιώνα π.Χ., αρχαία εγκατάσταση 
χρονολογούμενη από τον 5ο αιώνα π.Χ. μέχρι τους ρωμαϊκούς χρόνους, μεταλλευτικές 
εγκαταστάσεις, αγρόκτημα με πύργο κλασικών χρόνων, ταφικό περίβολο, όρια κτημάτων, 
αρχαίο δρόμο και λείψανα κτιρίων στις πλαγιές του λόφου.  

Στη κορυφή του λόφου της Σουφλερής υπάρχουν λείψανα νεολιθικής 
εγκατάστασης και στις πλαγιές του λείψανα τοίχων, αναλήμματα, αγρόκτημα του 5ου – 
4ου αιώνα π.Χ. και μεταλλευτικές εγκαταστάσεις. Επίσης, μεταξύ των δύο λόφων 
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βρίσκεται το σπήλαιο του Πανός, καθώς και δεύτερο σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (βρέθηκε 
κεραμική της νεολιθικής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου). Ένα από τα δύο σπήλαια 
είναι αδιέξοδο, ενώ το άλλο διαμπερές σε υψόμετρο 235 m. Χρησιμοποιείτο για την 
λατρεία του Πανός από την αρχαϊκή τουλάχιστον μέχρι τη Ρωμαϊκή περίοδο. Επιπλέον, 
στην ίδια θέση έχει εντοπιστεί εγκατάσταση της νεολιθικής περιόδου και αγρόκτημα 
κλασικών χρόνων.  
- Ζώνη Α20: Βρίσκεται στο βόρειο όριο του Θυμαριού και περιλαμβάνει αγρόκτημα 
κλασικών χρόνων, λείψανα τοίχων ελληνιστικής περιόδου, λείψανα εκκλησίας με αρχαίο 
οικοδομικό υλικό, καθώς και διάσπαρτο οικοδομικό υλικό σε όλη την έκταση της ζώνης.  
- Ζώνη Α21: Βρίσκεται επίσης στο βόρειο όριο του Θυμαριού, κοντά στη ζώνη Α20. 
Περιλαμβάνει αρχαία δεξαμενή, αχιδωτό κτίσμα, λείψανα τοίχων και διαμορφώνει στο 
βράχο, προϊστορική εγκατάσταση και αγρόκτημα κλασικών χρόνων.  
- Ζώνη Α23: Βρίσκεται νότια του οικισμού του Θυμαριού, και στη θέση αυτή υπάρχει 
αγρόκτημα κλασικών χρόνων.  
- Ζώνη Α24: Τοποθετείται νότια του Θυμαριού, και στη θέση αυτή υπάρχει μεγάλο 
αγρόκτημα με πύργο.  
- Ζώνη Α25: Βρίσκεται μεταξύ του λόφου «Φρέκερη» και του όρους «Στρώμα». Η περιοχή 
αυτή περιλαμβάνει αγρόκτημα με πύργο, πηγάδι και λείψανα εγκαταστάσεων.  
- Ζώνη Α26: Βρίσκεται βορειοανατολικά του Τουρκολίμανου, και στη θέση αυτή υπάρχει 
σπήλαιο με ίχνη κατοίκησης (κεραμική νεολιθικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων).  
- Ζώνη Α27: Τοποθετείται ανατολικά του οικισμού του Τουρκολίμανου, και περιλαμβάνει 
μεγάλο αγρόκτημα και πύργο κλασικών χρόνων.  
- Ζώνη Α28:: Βρίσκεται κοντά στο ανατολικό όριο της Δ.Ε. Π. Φώκαιας, βορειοανατολικά 
του Τουρκολίμανου και νοτιοανατολικά του Θυμαριού. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει 
αγρόκτημα με προσκτίσματα κλασικών χρόνων.  
- Ζώνη Α29: Βρίσκεται νότια του Τουρκολίμανου (στο όρος «Κασιδιάρα»), και 
περιλαμβάνει λείψανα ιερού (κεραμεική 7ου – 3ου αιώνα π.Χ.).  
 

Οι ανωτέρω Ζώνες περιλαμβάνονται είτε (κατά το μεγαλύτερο μέρος τους) στις 
Ζώνες Α’ και Β’ Απολύτου Προστασίας του Διατάγματος των Ορεινών Όγκων ως 
Αρχαιολογικοί Χώροι, είτε (μικρότερα τμήματά τους) στη Ζώνη Β1 Απολύτου Προστασίας 
Τοπίων / Αρχαιολογικών Χώρων της ΖΟΕ Λαυρεωτικής.  

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η περιοχή όπου βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου 
Γεωργίου είναι πιθανή θέση κάποιου από τους οικισμούς της αρχαίας Αναφλύστου. 
Πλησίον αυτής βρέθηκε, το 1911, νεκροταφείο γεωμετρικών χρόνων. Πρόσφατα σε 
ανασκαφή βρέθηκαν κτίσματα, νεκροταφείο και εκκλησάκι των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων, μαζί με πολλά κεραμεικά ευρήματα, επιγραφή και πινάκιο με παράσταση 
Χριστού. Τέλος, αναφέρεται ότι πολύ πρόσφατα (2015) κατά τη διάρκεια εργασιών 
βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του αλιευτικού καταφυγίου στην παραλία της Παλαιάς 
Φώκαιας, εντοπίσθηκαν ενάλιες αρχαιότητες (κτιριακά κατάλοιπα, αλλά και αρχαία 
αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και αμφορείς), γεγονός το οποίο προφανώς σχετίζεται με 
το ότι στο σημείο φαίνεται να προϋπήρχε το λιμάνι του αρχαίου Δήμου Αναφλύστου.  
 
2.7 ΤΟΠΙΟ – ΧΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι βασικές χρήσεις γης που απαντώνται στην περιοχή μελέτης είναι οι εξής:  
- Καλλιεργούμενες εκτάσεις: Πρόκειται για εκτάσεις οι οποίες καλλιεργήθηκαν την 
τελευταία πενταετία για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων και εκτιμώνται συνολικά σε 
περίπου 2.000 στρέμματα.  
- Δασικές εκτάσεις: Περιλαμβάνονται οι εκτάσεις οι οποίες καλύπτονται μερικώς ή ολικώς 
από δένδρα ή θαμνώδη φυτά, και εκτιμώνται συνολικά σε περίπου 12.700 στρέμματα.  
- Οικιστική Χρήση: Περιλαμβάνει τις εκτάσεις που καταλαμβάνουν οι οικισμοί και είναι 
συνολικά περίπου 4.000 στρέμματα. Υπάρχουν 4 βασικές οικιστικές συσπειρώσεις, ο 
οικισμός της Π. Φώκαιας, του Θυμαριού, της Α.Τ.Ε. και του Καταφυγίου.  
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- Παραλιακή ζώνη: Εκτείνεται κατά μήκος της ακτογραμμής της Δ.Ε. και σε ορισμένο 
βάθος. Η έκτασή της εκτιμάται σε περίπου 500-550 στρέμματα.  
 

Με βάση τις ανωτέρω χρήσεις, προκύπτουν και τα επιμέρους τοπιολογικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης. Έτσι, στην υπό εξέταση Δ.Ε., παρατηρούνται:  
- Οικιστικές περιοχές: Οι αμιγώς αστικές περιοχές που εμφανίζονται στον παλαιό οικισμό 
της Παλαιάς Φώκαιας, καθώς και στους οικιστικούς πυρήνες του Θυμαριού και του 
Καταφυγίου.  
- Αγροτικά, περιαστικά τοπία: Στην πλειοψηφία τους χαρακτηρίζονται από αραιή, ασυνεχή 
δόμηση, διάσπαρτες καλλιεργούμενες εκτάσεις και χέρσα εδάφη. Συχνά, παρεμβάλλονται 
κοίτες ρεμάτων και ζώνες παραρεμάτιες βλάστησης. Πρόκειται κατά βάση για τις περιοχές 
που περιβάλλουν τους οικιστικούς πυρήνες της Παλαιάς Φώκαιας και του Θυμαριού, οι 
οποίες γνωρίζουν έντονες οικιστικές πιέσεις, στοιχείο που γεννά συγκρούσεις χρήσεων 
γης και έντονη υποβάθμιση του περιαστικού τοπίου.  
- Παραλιακά τοπία: Στο μεγαλύτερο μέρος της η παραλιακή ζώνη της περιοχής μελέτης 
διαθέτει τοπία αξιόλογης αισθητικής, χωρίς μεγάλες οπτικές αλλοιώσεις από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα, κυρίως στα σημεία που οι ακτές είναι βραχώδεις ή δύσκολα 
προσπελάσιμες. Εντονότερα, ανθρωπογενή στοιχεία στην περιοχή αυτή, που 
υποβαθμίζουν (περισσότερο ή λιγότερο) ανά υποπεριοχές το τοπίο, είναι η παραλιακή 
λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου που διατρέχει κατά μήκος την παραλιακή ζώνη και οι 
επιχειρήσεις εστίασης που λειτουργούν εκατέρωθεν αυτής, οι υποδομές των ακτών 
κολύμβησης στους οικισμούς της Παλαιάς Φώκαιας και του Θυμαριού, η εγκατάσταση 
camping, οι πληροφοριακές πινακίδες κ.ά.  
- Δασικά τοπία: Εμφανίζονται στους ορεινούς όγκους της περιοχής μελέτης, κυρίως νότια 
του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας και νοτιοανατολικά του οικισμού του Θυμαριού, και 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία πυκνής, δασικής βλάστησης (κατά κύριο λόγο 
αείφυλλα, πλατύφυλλα δέντρα). Παρά την πλήρη προστασία τους από το υπερκείμενο, 
θεσμικό πλαίσιο, βαίνουν μειούμενα γνωρίζοντας φαινόμενα αποψίλωσης και πυρκαγιών, 
κυρίως λόγω της οικιστικής πίεσης.  
- Τοπία αραιής, χαμηλής βλάστησης και χέρσων εκτάσεων: Πρόκειται για εκτάσεις, 
συνήθως πρώην δασικές, που έχουν υποστεί ακραία υποβάθμιση σε επίπεδο 
βιοποικιλότητας και τοπίου, κυρίως λόγω πυρκαγιών ή αποψίλωσης. Απαντώνται κυρίως 
στο κεντρικό τμήμα της Δ.Ε., μεταξύ των οικισμών της Παλαιάς Φώκαιας και του 
Θυμαριού, καθώς και νότια του Θυμαριού. Σχεδόν στο σύνολό τους έχουν κηρυχθεί 
αναδασωτέες με την υπ’ αριθμ. 5296/2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  
 
2.8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ 
  

Κατά την εκπόνηση της Α’ Φάσης της Μελέτης Τροποποίησης ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς 
Φώκαιας, τα στοιχεία που συλλέχθηκαν διαμόρφωσαν το συμπέρασμα πως η υφιστάμενη 
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην περιοχή μελέτης έχει υποστεί και υφίσταται 
σημαντικές πιέσεις από συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες που ασκούνται στην 
περιοχή των διοικητικών ορίων της. Κατά συνέπεια, απαιτείται η μέριμνα για τον έλεγχο 
αυτών των δραστηριοτήτων, κατ’ αρχάς με χωροταξικά κριτήρια, με στόχο την αναστροφή 
των φαινομένων περιβαλλοντικής αλλοίωσης και υποβάθμισης που παρατηρούνται.  

Ειδικότερα, μια από τις κυριότερες βλάβες που έχει υποστεί το περιβάλλον της 
περιοχής μελέτης είναι η αποψίλωση των δασών λόγω πυρκαγιών, λαθροθηρίας, 
υπερβόσκησης και φαινομένων καταπάτησης/μη ελεγχόμενης δόμησης. Μάλιστα, είναι 
χαρακτηριστικό πως τρεις μεγάλες πυρκαγιές (1985, 1991, 2012), κατέστρεψαν μεγάλο 
μέρος του δασικού πλούτου της περιοχής. Αυτή η μείωση της φυτικής κάλυψης αυξάνει τις 
πιθανότητες εμφάνισης πλημμύρων, δεδομένου πως η υφιστάμενη δεν είναι επαρκής για 
να συγκρατήσει και να μειώσει την ταχύτητα των νερών της βροχής. Εξάλλου, στο 
φαινόμενο της πλημμύρας συμβάλει και η κάλυψη των ρεμάτων που υπάρχουν στη 
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περιοχή, για λόγους οικοπεδοποίησης. Τα καλυμμένα ρέματα αδυνατούν να μεταφέρουν 
το νερό της βροχής στη θάλασσα, με αποτέλεσμα αυτό να βρίσκει διεξόδους σε 
παραρεμάτιες ιδιοκτησίες, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα (πιο πρόσφατο 
παράδειγμα οι πλημμύρες το Νοέμβριο του 2012).  

Πηγή ρύπανσης αποτελεί και ο ΧΑΔΑ ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι επισήμως 
ανενεργός και βρίσκεται σε μικρή απόσταση, τόσο από τον οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας 
(νότια αυτού), όσο και από την παραλία. Επισημαίνεται ότι ο ΧΑΔΑ (τοποθετείται στη θέση 
«Γερακίνα») σταμάτησε επίσημα να λειτουργεί το 2008, μετά από καταδικαστικές 
αποφάσεις επί της παράνομης λειτουργίας του, ωστόσο φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια 
συνέχισε να αποτελεί ανεπίσημα αποδέκτη φυτικών κυρίως απορριμμάτων. Σύμφωνα με 
το Δημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σαρωνικού, ο συνολικός όγκος 
απορριμμάτων του ΧΑΔΑ εκτιμάται σε 121.500 κ.μ., καταλαμβάνοντας έκταση 17 περίπου 
στρεμμάτων. Το ύψος του απορριμματικού αναγλύφου ανέρχεται περίπου σε 7 μ. Η 
αποκατάστασή του ΧΑΔΑ χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής και βρίσκεται σε εξέλιξη, 
με τη σχετική μελέτη να έχει ολοκληρωθεί και να απομένει η εφαρμογή της. Επιπρόσθετα, 
αναφέρεται ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης χωματερής έχει προκαλέσει στο παρελθόν 
αφορμή για πυρκαγιές που απείλησαν κατοικημένες περιοχές της Δ.Ε., με πιο πρόσφατες 
το 2006 και το 2012.  

Σε ό,τι αφορά στην παραλιακή ζώνη και γενικότερα στο σύνολο της Δ.Ε., είναι 
χαρακτηριστική η απουσία αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων. Το πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται μέσω βόθρων, κυρίως απορροφητικών (και όχι στεγανοποιημένων – δηλ. 
βρίσκοντας σε άμεση επαφή με το έδαφος), πράγμα που σημαίνει πως τα λύματα, τόσο 
από κατοικίες (κυρίως), όσο και από επιχειρήσεις, διοχετεύονται στον εδαφικό αποδέκτη 
χωρίς καμία επεξεργασία. Μάλιστα, η χρησιμοποίηση απορροφητικών βόθρων προκαλεί 
απευθείας μόλυνση των νερών του υπεδάφους, δεδομένου πως πολλοί απορροφητικοί 
βόθροι προέρχονται από τη μετατροπή παλιών πηγαδιών ύδρευσης. Επιπρόσθετα, 
αρκετοί βόθροι λειτουργούν προβληματικά (π.χ. προβλήματα στεγανότητας, όχι συχνές 
εκκενώσεις), με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συχνά έντονες, δυσάρεστες οσμές, 
ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Γενικότερα, το υπάρχον σύστημα των βόθρων κρίνεται 
ιδιαίτερα δαπανηρό, λόγω του κόστους για την μεταφορά και τη διάθεση των λυμάτων, 
αλλά και ανθυγιεινό.  

Άλλες πιέσεις που αντιμετωπίζει η παραλιακή ζώνη της περιοχής μελέτης αφορούν 
μία εγκατάσταση camping, νότια του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας, η οποία φαίνεται 
να μην πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να προκαλεί ρύπανση της παραλίας, 
ενώ βόρεια των ακτών κολύμβησης στον οικισμό της Παλαιάς Φώκαιας λειτουργεί το 
ομώνυμο αλιευτικό καταφύγιο. Οι απορρίψεις των σκαφών που διέρχονται από την 
παραλία και περιλαμβάνουν αστικά απόβλητα και απορρίμματα, καθώς επίσης και η 
πιθανή διαρροή πετρελαίου από σκάφη με ελλιπή συντήρηση αποτελούν δυνητικές πηγές 
ρύπανσης. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο εδώ ότι η ποιότητα πάντως των νερών 
κολύμβησης, τόσο στην περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας, όσο και την περιοχή του 
Θυμαριού, είναι σε πολύ καλή κατάσταση.  

Αναφορικά με τα εδάφη και τα υπόγεια νερά της περιοχής μελέτης, πέρα από την 
επιβάρυνση από τα ανεπεξέργαστα αστικά λύματα που προαναφέρθηκε, παρατηρείται 
πίεση από την τοπική γεωργική δραστηριότητα, λόγω της εντατικής χρήσης 
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται και φαινόμενα υφαλμύρινσης 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, λόγω κυρίως της αντίστοιχης στάθμης του με το 
υψόμετρο της θάλασσας, σε συνδυασμό και με ενδεχόμενη υπεράντλησή του για 
αρδευτικούς κατά βάση λόγους. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, ευτυχώς, στην περιοχή 
μελέτης δεν λειτουργούν παραγωγικές μονάδες με οργανικά απόβλητα (π.χ. ελαιοτριβεία, 
οινοποιεία κλπ.) που θα επιβάρυναν περαιτέρω τους εδαφικούς και υδάτινους αποδέκτες.  

Σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, στη Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας δεν απαντώνται 
μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, επομένως η ατμόσφαιρα επιβαρύνεται σε μικρό βαθμό, 
μόνο από την κυκλοφορία των οχημάτων. Ωστόσο, η οδική κυκλοφορία, ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες όπου η κίνηση είναι αυξημένη, συμβάλει στην ακουστική ρύπανση.  
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Τέλος, πηγές αλλοίωσης τοπίου αποτελούν οι ανενεργές λατομικές ζώνες που 
υφίστανται στην ευρύτερη περιοχή της «Γερακίνας», ενώ αισθητική επιβάρυνση της 
παραλιακής ζώνης δημιουργείται και από τις πινακίδες (πληροφοριακές ή εμπορικές) 
διαφόρων μεγεθών και σχημάτων που είναι τοποθετημένες κοντά στις ακτές, στην είσοδο 
του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας. 
 
33..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΕΕΙΙΝΝΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥ  ΓΓΠΠΣΣ  ΔΔ..ΕΕ..  ΠΠ..  ΦΦΩΩΚΚΑΑΙΙΑΑΣΣ    
 
3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ  
 

Αντικείμενο της Μελέτης Τροποποίησης ΓΠΣ Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς 
Φώκαιας είναι ο καθορισμός, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε., των κατευθυντήριων 
αρχών του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη.  
Οι ειδικότεροι, βασικοί της στόχοι είναι:  
- Οριοθέτηση, πολεοδόμηση και οργάνωση περιοχών πρώτης και δεύτερης κατοικίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πληθυσμιακές τάσεις και τις προβλεπόμενες 
οικιστικές ανάγκες, με κριτήριο πάντα την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος.  
- Προστασία της περιαστικής γης από την απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη 
αστικοποίηση και την άναρχη – αυθαίρετη δόμηση.  
-  Προστασία των δασών, των ακτών, της γεωργικής γης, των τοπίων, της ιστορικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς.  
-  Ήπια τουριστική ανάπτυξη (εναλλακτικές μορφές τουρισμού), η οποία αφορά τους 
διερχόμενους επισκέπτες και τους παραθεριστές (ημι-μόνιμους κατοίκους).  
-  Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής, της αλιείας και των 
υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα.  
- Εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, για την επαρκή 
συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, την αποχέτευση των όμβριων και ακαθάρτων υδάτων και 
την κάλυψη των βασικών κοινωνικών αναγκών.  
 
3.2 Β1 ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ 
 
3.2.1 Γενικά Στοιχεία 
 

Το Β’ Στάδιο περιλαμβάνει την πρόταση οργάνωσης του χώρου της Δημοτικής 
Ενότητας και υποδιαιρείται σε δύο υποστάδια: το Β1, κατά το οποίο η αρχική μορφή της 
πρότασης αποστέλλεται στους φορείς για γνωμοδότηση και διαβούλευση και το Β2, που 
περιλαμβάνει την τελική μορφή της πρότασης, προς θεσμοθέτηση, όπως έχει 
διαμορφωθεί από τις συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας.  

Βασικοί παράγοντες σχεδιασμού είναι η εξειδίκευση των κατευθύνσεων των 
υπερκείμενων μελετών και σχεδίων τα οποία λειτουργούν ως κατευθυντήρια πλαίσια, 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεκτική και ολοκληρωμένη διαχείριση του 
χώρου. Για την Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας τα σημεία αναφοράς στη διαδικασία σχεδιασμού 
του αστικού και του εξωαστικού χώρου είναι τα εξής:  
- Καθορισμός Χρήσεων Γης στη Χερσόνησο Λαυρεωτικής (ΖΟΕ)  
- Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Ορεινών Όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής,  
- Εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας  
 

Κατά τη Β1 Φάση της Μελέτης Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 
Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας, η οποία εξετάζεται από την διαβιβασθείσα, με το (29) σχετικό, 
ΣΜΠΕ, εξειδικεύονται οι κατευθύνσεις των παραπάνω πλαισίων, συνεκτιμώντας τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση που προηγήθηκε στην Α’ Φάση, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες τόσο του εξωαστικού χώρου, όσο και 
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κάθε οικισμού. Οι βασικοί άξονες των προτάσεων για την οργάνωση τόσο του εξωαστικού 
όσο και του αστικού χώρου είναι οι ακόλουθοι:  
- Προστασία του τοπίου, των ακτών, και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους.  
- Προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  
- Προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων 
του φυσικού περιβάλλοντος.  
- Περιορισμός και αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης του εδάφους 
και των νερών και της ηχορύπανσης.  
- Αναβάθμιση των ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών.  
 

Ειδικότερα, οι κύριοι στόχοι της εξεταζόμενης Μελέτης, όσον αφορά το αστικό και 
το εξωαστικό περιβάλλον, είναι οι εξής:  
- Ανάσχεση της εξάπλωσης του αστικού ιστού.  
- Προστασία της περιαστικής γης από την απρογραμμάτιστη και ανεξέλεγκτη 
αστικοποίηση και την άναρχη δόμηση.  
- Διοχέτευση των πιέσεων και των περιαστικών δραστηριοτήτων σε κατάλληλα 
επιλεγμένους υποδοχείς.  
- Σχεδιασμός και προγραμματισμός της πολεοδομικής και οικιστικής ανάπτυξης, με 
εφαρμογή κοινωνικής και πολιτικής κατοικίας και γης και επεκτάσεις του σχεδίου πόλεως 
στις διαμορφωμένες περιοχές αυθαιρέτων, με στόχο την αναβάθμισή τους και την 
ενσωμάτωσή τους στον πολεοδομικό ιστό.  
- Άμβλυνση των ανισοτήτων στην κατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού και στην ποιότητα 
του οικιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, με ανακατανομή χρήσεων, λειτουργιών και 
επενδύσεων.  
- Αυστηρή προστασία και διαφύλαξη του εναπομείναντος ελεύθερου χώρου, του 
πρασίνου, της γεωργικής γης, των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και εξασφάλιση του 
ζωτικού ελεύθερου χώρου γύρω από τους τόπους ανάπτυξης, που είναι απαραίτητος για 
τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας.  
- Ανάδειξη και προστασία των ιστορικών στοιχείων και οικολογική ανασυγκρότηση, 
ανάδειξη και προστασία του τοπίου, των ορεινών όγκων, των τοπίων φυσικού κάλλους και 
των ακτών.  
- Βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, με βελτίωση της λειτουργίας της 
πόλης, ανακατανομή λειτουργιών και δραστηριοτήτων, απομάκρυνση οχληρών 
εγκαταστάσεων και λειτουργιών από τις περιοχές κατοικίας.  
- Ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, έλεγχος και εκσυγχρονισμός του τριτογενούς τομέα.  
 
Βάσει του Β1 σταδίου, για την οργάνωση των χρήσεων γης και την προστασία του 
περιβάλλοντος προτείνεται ο ακόλουθος καθορισμός και ιεράρχηση της περιοχής μελέτης:  
- Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης  
- Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)  
- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ)  
- Περιοχές Ιδιαίτερων Χρήσεων  
 
3.3 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
3.3.1 Οικισμός Παλαιάς Φώκαιας – Π.Ε. 1, 2 και 3 
 
 Πρόκειται για οικισμό με κύριο χαρακτήρα Α΄ κατοικίας. Όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, ο οικισμός της Παλαιάς Φώκαιας 
διαθέτει εγκεκριμένο ΓΠΣ και με την Υ.Α. αριθ. 3435/656/31-1-1996 (ΦΕΚ 178/Δ/23-2-
1996) «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) της Κοινότητας Π. Φώκαιας Ν. 
Αττικής», θεσμοθετείται η επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και 
αραιοδομημένες και τη δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων (ΠΕ1 και ΠΕ2). 
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 Ουσιαστικά η έκταση του παλαιού οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας υπολογίζεται σε 
140 στρ περίπου ενώ η επέκταση αυτού είναι της τάξεως των 450 στρ περίπου, με τη 
δημιουργία των Π.Ε. 1 και 2.  
  

Με το νέο σχεδιασμό προτείνεται η δημιουργία τριών (3) Πολεοδομικών Ενοτήτων 
(Π.Ε.) ως ακολούθως: 
- Η Π.Ε.1 περιλαμβάνει την παλαιά Π.Ε.1 με προσθήκη δυτικά της ζώνης του κοιμητηρίου 
και νοτιοανατολικά μιας μικρής έκτασης, με προτεινόμενο συντελεστή δόμησης 0,6 (έναντι 
0,8 που προβλεπόταν από το εγκεκριμένο ΓΠΣ).  
Ειδικότερα, στο νότιο όριο της Π.Ε.1, και ειδικότερα στο τμήμα που ευρίσκεται στις 
παρυφές του ορεινού όγκου της «Ασφακερής», προτείνεται περαιτέρω μείωση του 
προαναφερόμενου συντελεστή δόμησης (σ.δ.=0,6) για προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος – τοπίου της περιοχής και εναρμόνισή με αυτό, του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Οι κανονιστικές διατάξεις, οι μορφολογικοί όροι και ο συντελεστής 
δόμησης αυτού του τμήματος της Π.Ε.1 θα καθοριστούν με τη σύνταξη της Πολεοδομικής 
Μελέτης. Όσον αφορά στις χρήσεις γης, προτείνεται στο μεγαλύτερο τμήμα της να έχει 
χρήση αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) εξαιρουμένων των ιδιωτικών 
κλινικών και σε επί μέρους ζώνες ορίζεται χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου 
(άρθρο 9 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987), εξαιρουμένων των χώρων συνάθροισης κοινού. 
Ειδικότερα η χρήση ελευθέρων χώρων – αστικού πρασίνου ορίζεται σε δύο μικρούς 
λόφους που βρίσκονται στη περιοχή, με στόχο τη δημιουργία ελεύθερων χώρων 
πρασίνου επιπέδου γειτονιάς. 
 
- Η Π.Ε.2 περιλαμβάνει την παλαιά Π.Ε.2 (παλαιός οικισμός και προβλεπόμενη επέκταση 
από το εγκεκριμένο ΓΠΣ) με προσθήκη του λόφου της Αγίας Ειρήνης και τμήματος 
επέκτασης προς τη βόρεια πλευρά. Ο προτεινόμενος συντελεστής δόμησης για την Π.Ε.2, 
πλην του τμήματος του παλαιού οικισμού (διατηρείται σ.δ. = 1,2), είναι 0,6 (έναντι 1,0 που 
προβλεπόταν στο τμήμα της επέκτασης της Π.Ε.2 του εγκεκριμένου ΓΠΣ).  
Αναφορικά με τις χρήσεις γης, στο βόρειο τμήμα της προτείνεται να έχει χρήση αμιγούς 
κατοικίας (άρθρο 2 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές. Στο νότιο 
τμήμα της προτείνεται να έχει χρήση γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) 
εξαιρουμένων των καταστημάτων – μαντρών δομικών υλικών, των συνεργείων και 
φανοποιείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των εργαστηρίων κατεργασίας μαρμάρου, 
σιδήρου και ξύλου, των πρατηρίων βενζίνης (εκτός της οδού Λαυρίου), των ιδιωτικών 
κλινικών και των ξενοδοχείων και ξενώνων άνω των 50 κλινών. Πρόκειται ουσιαστικά για 
τον παλαιό οικισμό, τις εκτάσεις εκατέρωθεν της οδού Κωνσταντινουπόλεως (πλην της 
περιοχής του πολεοδομικού κέντρου γειτονιάς) καθώς και για τα πρώτα οικόπεδα που 
βρίσκονται επί της οδού Μικράς Ασίας. Μάλιστα στο αντίστοιχο τμήμα της άλλης πλευράς 
της οδού Μικράς Ασίας, που ανήκει στο Δήμο Αναβύσσου, τα οικόπεδα έχουν χρήση 
γενικής κατοικίας. Επίσης, ορίζονται περιοχές με χρήση πολεοδομικού κέντρου οικισμού 
και πολεοδομικού κέντρου γειτονιάς (άρθρο 4 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) εξαιρουμένων των 
κέντρων διασκέδασης – αναψυχής, των καταστημάτων – μαντρών δομικών υλικών, των 
συνεργείων και φανοποιείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των εργαστηρίων 
κατεργασίας μαρμάρου, μετάλλου και ξύλου, των πρατηρίων βενζίνης (εκτός της οδού 
Λαυρίου), των εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων – εκθεσιακών κέντρων, των 
εγκαταστάσεων μέσων μαζικών μεταφορών και των ξενοδοχείων και ξενώνων άνω των 
50 κλινών. Το πολεοδομικό κέντρο οικισμού περιλαμβάνει τα οικοδομικά τετράγωνα που 
βρίσκονται περιμετρικά της κεντρικής πλατείας (πλατεία «Φωκαέων Αμερικής») του 
παλαιού οικισμού. Ενώ το πολεοδομικό κέντρο γειτονιάς χωροθετείται βορείως της οδού 
Κωνσταντινουπόλεως, με σκοπό να φιλοξενήσει μεγαλύτερης κλίμακας εμπορικές 
χρήσεις, αλλά και ταυτόχρονα να αποτελέσει το κέντρο συνάντησης των κατοίκων της 
περιοχής. Σε επί μέρους ζώνες της Π.Ε.2 (επί της παραλιακή Λεωφόρου Αθηνών - 
Σουνίου και στο λόφο της Αγίας Ειρήνης) ορίζεται χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού 
πρασίνου (άρθρο 9 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987), εξαιρουμένων των χώρων συνάθροισης 



 24 

κοινού. Εξαίρεση ο λόφος της Αγίας Ειρήνης στον όποιο προτείνεται η προηγούμενη 
χρήση (ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου), όπου εξαιρούνται, εκτός από τους 
χώρους συνάθροισης κοινού, τα αναψυκτήρια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Τέλος, 
ορίζονται δύο περιοχές με χρήση κοινωνικών εξυπηρετήσεων, όπου στη μία επιτρέπονται 
κτίρια εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας και στην άλλη μόνο αθλητικές εγκαταστάσεις 
(άρθρο 10 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987). Οι περιοχές αυτές βρίσκονται μεταξύ του λόφου της 
Αγίας Ειρήνης και της οδού Κωνσταντινουπόλεως. 
 
- Η Π.Ε.3 περιλαμβάνει τμήμα επέκτασης βόρεια από τη προτεινόμενη Π.Ε.2., με 
προτεινόμενο συντελεστή δόμησης 0,3. Προτείνεται σχεδόν σε όλη την έκτασή της να έχει 
χρήση αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) εξαιρουμένων των ιδιωτικών 
κλινικών. Στο βόρειο τμήμα και ειδικότερα στα οικόπεδα με πρόσωπο στη λεωφόρο 
Λαυρίου προτείνεται χρήση γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) 
εξαιρουμένων των καταστημάτων – μαντρών δομικών υλικών, των συνεργείων και 
φανοποιείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και των εργαστηρίων κατεργασίας μαρμάρου, 
μετάλλου και ξύλου, των ιδιωτικών κλινικών και των ξενοδοχείων και ξενώνων άνω των 
50 κλινών. Τέλος στο κέντρο της Π.Ε.3 ορίζεται περιοχή με χρήση πολεοδομικού κέντρου 
γειτονιάς (άρθρο 4 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) εξαιρουμένων των κέντρων διασκέδασης – 
αναψυχής, των καταστημάτων - μαντρών δομικών υλικών, των συνεργείων και 
φανοποιείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των εργαστηρίων κατεργασίας μαρμάρου, 
σιδήρου και ξύλου, των πρατηρίων βενζίνης, των εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων – 
εκθεσιακών κέντρων, των εγκαταστάσεων μέσων μαζικών μεταφορών και των 
ξενοδοχείων και  
ξενώνων άνω των 50 κλινών. Πρόκειται για μια περιοχή που τοποθετείται κεντροβαρικά 
της Π.Ε.3, με σκοπό να συγκεντρώσει τις αναγκαίες εμπορικές χρήσεις αλλά και 
ταυτοχρόνως να αποτελέσει τόπο συνάντησης των κατοίκων της περιοχής. 
  

Η ανωτέρω πρόταση αποτυπώνεται στην εικόνα που ακολουθεί: 
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Εικόνα 3.1: Πρόταση Χωρικής Οργάνωσης του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας σύμφωνα με το 

Β1 Στάδιο και υπόμνημα των νέων χρήσεων. 
 
3.3.2 Οικισμός Θυμαρίου – Π.Ε.4 
 

Πρόκειται για οικιστική συγκέντρωση με κύριο χαρακτήρα παραθεριστικό. Η έκτασή 
του είναι περίπου 165 Ηa, ενώ σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αριθμούσε 687 
κατοίκους (420 κάτοικοι το 1991). Κυρίαρχη χρήση είναι η κατοικία, ενώ η αρχιτεκτονική 
μορφή των κτιρίων ποικίλει και δεν παρατηρείται κάποιος ενιαίος αρχιτεκτονικός 
χαρακτήρας. Οι δρόμοι είναι στενοί (4 – 6 m) και δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι. Με 
την εξεταζόμενη πρόταση ουσιαστικά προτείνεται συνολική επέκταση 45Ηa με δημιουργία 
ενιαίας Πολεοδομικής Ενότητας (Π.Ε. 4). 

Οι επεκτάσεις του οικισμού Θυμάρι, για κάλυψη αναγκών Β’ Κατοικίας, στις οποίες 
καταλήγει η εξεταζόμενη Μελέτη, προτείνεται να γίνουν περιμετρικά του οικισμού, σε 
περιοχές που αν και ανήκουν στη γεωργική γη της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου Λαυρεωτικής 
(περιοχή με στοιχείο Γ), στη μεγαλύτερή τους έκταση έχουν ήδη οικοδομηθεί, ενώ όπως 
προαναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, το σύνολο της 
υφιστάμενης οικιστικής συγκέντρωσης Θυμαρίου βρίσκεται εντός περιοχής με στοιχείο Δ 
της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. 

Για το σύνολο της Π.Ε. 4 ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,3. Προτείνεται σχεδόν σε 
όλο το τμήμα της να έχει χρήση αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) 
εξαιρουμένων των ξενώνων. Επίσης ορίζεται περιοχή (στο κέντρο περίπου του οικισμού) 
με χρήση γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) με τις εξής επιτρεπόμενες 
χρήσεις:  
• Κατοικία.  
• Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).  
• Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί.  
• Αθλητικές εγκαταστάσεις.  
• Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  
• Κτίρια εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας).  
• Θρησκευτικοί χώροι.  
• Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  
• Επαγγελματικά εργαστήρια αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, πλυντηρίων ρούχων, 
καθαριστήριων, βαφείων και σιδερωτήριων ρούχων χαμηλής όχλησης.  
• Στους θύλακες οι οποίοι εντάσσονται στη Β’ κατοικία στις παρυφές του οικισμού, 
προβλέπεται η χωροθέτηση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιου χαρακτήρα, εκτός αν η 
Πολεοδομική Μελέτη υποδείξει έτερους χώρους.  

Στην εικόνα που ακολουθεί αποτυπώνεται η πρόταση που εξετάζεται: 
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Εικόνα 3.2: Πρόταση Χωρικής Οργάνωσης του οικισμού Θυμαρίου σύμφωνα με το Β1 Στάδιο.  
 

3.3.3 Οικισμός Καταφύγι – Π.Ε. 5 
 

Ο οικισμός του Καταφυγίου είναι οικισμός παραθεριστικός. Η χρήση των 
κτισμάτων, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι η κατοικία. Βρίσκεται ανατολικά του 
οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας, περίπου 1,5 km από την παραλιακή οδό Αθηνών – 
Σουνίου. Οριοθετείται περίπου από τις οδούς Βρυούλων, Φραντζέσκου και τους λόφους 
«Γαλάνη» και «Πυργάκι» και έχει εμβαδόν περίπου 1.000 στρέμματα. Τα περισσότερα 
κτίσματα στον οικισμό έχουν κατασκευαστεί με οικοδομική άδεια, σύμφωνα με τους όρους 
για την εκτός σχεδίου δόμηση (διάταγμα Βουλιαγμένης – Σουνίου). Αν και δεν είναι 
ιδιαίτερα πυκνοδομημένη περιοχή, δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, γεγονός που 
οφείλεται στο ότι ο οικισμός είναι εκτός σχεδίου.  

Η θεσμοθετημένη σήμερα έκταση του παραθεριστικού οικισμού του Καταφυγίου 
φτάνει τα 110 Ha και κρίνεται πως επαρκεί για να καλύψει τις μελλοντικές οικιστικές 
ανάγκες.  

Προτείνεται η πολεοδόμηση του οικισμού Καταφύγι και η δημιουργία της Π.Ε.5, η 
οποία περιλαμβάνει τον υφιστάμενο οικισμό (νυν Ζώνη Δ Παραθεριστικής Κατοικίας - 
Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου Λαυρεωτικής - ΦΕΚ 125/Δ/1998). Η έκταση της Π.Ε.4 φτάνει τα 110 
Ha.  

Αναφορικά με τον συντελεστή δόμησης (σ.δ.), ορίζεται για την Π.Ε.5 σε 0,3. 
Προτείνεται σχεδόν σε όλο το τμήμα της να έχει χρήση αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του 
Π.Δ. 23-2/6-3-1987) εξαιρουμένων των ξενώνων. Επίσης ορίζεται περιοχή (οικόπεδα επί 
της οδού Βρυούλων) με χρήση γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) με τις 
εξής επιτρεπόμενες χρήσεις:  
• Κατοικία.  
• Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).  
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• Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί.  
• Αθλητικές εγκαταστάσεις.  
• Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.  
• Κτίρια εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας).  
• Θρησκευτικοί χώροι.  
• Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.  
• Επαγγελματικά εργαστήρια αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής, πλυντηρίων ρούχων, 
καθαριστήριων, βαφείων και σιδερωτήριων ρούχων χαμηλής όχλησης.  
 

 
Εικόνα 3.3: Πρόταση Χωρικής Οργάνωσης του οικισμού Καταφύγι σύμφωνα με το Β1 Στάδιο. 

 
3.3.4 Οικισμός ΑΤΕ – Π.Ε. 6 

 
Ο οικισμός Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος είναι ένας αμιγώς παραθεριστικός 

οικισμός. Τοποθετείται βορειανατολικά του οικισμού Π. Φώκαιας σε απόσταση περίπου 
1,5 km, στην κοιλάδα μεταξύ του λόφου «Λογοθέτη» και του οικισμού Καταφύγι και έχει 
έκταση περίπου 500 στρέμματα. Έχει σχεδιαστεί εξαρχής με πολύ καλές προδιαγραφές, 
αφού διαθέτει άνετους ασφαλτοστρωμένους δρόμους, κοινόχρηστους χώρους ακόμα και 
χώρους άθλησης.  

Η θεσμοθετημένη σήμερα έκταση του οικισμού της Α.Τ.Ε. φτάνει τα 51 Ha και 
κρίνεται πως επαρκεί για να καλύψει τις μελλοντικές οικιστικές ανάγκες.  

Προτείνεται η δημιουργία της Π.Ε.6, η οποία να περιλαμβάνει τον υφιστάμενο εντός 
σχεδίου οικισμό της Α.Τ.Ε. Η έκταση της Π.Ε.6 φτάνει τα 51 Ha.  

Αναφορικά με τους όρους δόμησης και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης για την 
Π.Ε.6, διατηρείται το ισχύον καθεστώς (π.χ. αμιγής κατοικία, σ.δ.=0,4 κλπ.).  
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Εικόνα 3.4: Πρόταση Χωρικής Οργάνωσης του οικισμού ΑΤΕ σύμφωνα με το Β1 Στάδιο. 
 

3.3.5 Οικισμός Αγιασμόθι – Π.Ε. 7 
 

Στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης, βόρεια του λόφου «Λογοθέτη», υπάρχει ο 
οικισμός Αγιασμόθι του οποίου τμήμα βρίσκεται εντός της Δ.Ε. Π. Φώκαιας. Το κύριο 
όμως τμήμα του οικισμού (έκτασης 40 Ha) ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Κερατέας. Η περιοχή είναι εκτός σχεδίου και η πλειοψηφία των κτισμάτων είναι κτισμένα 
σύμφωνα με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης.  

Η θεσμοθετημένη σήμερα έκταση του οικισμού Αγιασμόθι, εντός των ορίων της 
Δ.Ε. Π. Φώκαιας, φτάνει τα 10 Ha και κρίνεται πως επαρκεί για να καλύψει τις μελλοντικές 
οικιστικές ανάγκες.  

Προκειμένου να εξεταστούν οι ανάγκες του οικισμού Αγιασμόθι στο σύνολο της 
έκτασής του και να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός, προτείνεται να 
μελετηθεί πολεοδομικά (σύνταξη πολεοδομικής μελέτης) μαζί με το υπόλοιπο τμήμα του 
που ανήκει στην όμορη Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.  

Για το τμήμα του οικισμού που βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε. Π. Φώκαιας 
προτείνεται η δημιουργία της Π.Ε.7. Η έκταση της Π.Ε.7 φτάνει τα 10 Ha.  

Ενδεικτικά, προτείνεται για την Π.Ε.7 συντελεστή δόμησης 0,3 και ως επιτρεπόμενη 
χρήση την αμιγή κατοικία (άρθρο 2 του Π.Δ. 23-2/6-3-1987) εξαιρουμένων των ξενώνων. 
 

 
 

Εικόνα 3.5: Πρόταση Χωρικής Οργάνωσης του οικισμού Αγιασμόθι σύμφωνα με το Β1 Στάδιο. 
 
3.4 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΕΠ)– ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 
3.4.1 ΠΕΠ Φυσικού Περιβάλλοντος – ΠΕΠ 1 και 2 
 
- ΠΕΠ 1 
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Η ΠΕΠ 1 ταυτίζεται – όσον αφορά στα όριά της – με τη Ζώνη Α (απολύτου 
προστασίας) Ορεινών Όγκων Χερσονήσου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 121/Δ/2003) που 
τοποθετείται εντός των ορίων της Δ.Ε. Π. Φώκαιας, πλην πολύ μικρής έκτασης που 
προτείνεται ως Π.Ε.Ρ.ΠΟ. (Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης). Επί των 
ανωτέρω εισήλθε στην υπηρεσία μας το (30) σχετικό, με το οποίο ο μελετητής του 
έργου μας γνωστοποιεί ότι εκ παραδρομής αναφέρεται η δημιουργία Π.Ε.Ρ.ΠΟ. Για 
την ακρίβεια δεν περιλαμβάνεται τόσο στην ΠΕΠ1 όσο και στο σύνολο της 
περιοχής μελέτης η χωροθέτηση Π.Ε.Ρ.ΠΟ. 

 Όσον αφορά στην ΠΕΠ 1, πρόκειται για μια περιοχή, συνολικής έκτασης περίπου 
11.200 στρεμμάτων, η οποία καλύπτει την μεγαλύτερη έκταση της Δ.Ε. Βρίσκεται στην 
ανατολική πλευρά της Δ.Ε. και ξεκινάει από το βόρειο και καταλήγει στο νότιο όριό της. 
Εντός της περιοχής υπάρχει σημαντικός αριθμός ορεινών όγκων, όπως το όρος 
«Φρέκερη», «Κασιδιάρα», «Ασβεστοκάμινο» και «Σουφλερό». Στην ΠΕΠ 1 συναντάται 
πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα με σπήλαια, αρχαιότητες και φυσικό περιβάλλον ιδιαίτερα 
αξιόλογο. Σημειωτέον πως το νότιο και κεντρικό τμήμα της ανήκει σε περιοχή του 
οικολογικού δικτύου Natura 2000 (GR3000014: «Περιοχή Λεγραινών – Νησίδα 
Πατρόκλου»), ενώ σε όλη την έκτασή της έχει θεσμοθετηθεί, με απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισμού (ΦΕΚ 1070/Β/1995), σημαντικός αριθμός αρχαιοτήτων (σπήλαια, πύργοι, 
λείψανα οικισμών και εγκαταστάσεων κτλ.).  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με αυτούς 
που ορίζονται για τη Ζώνη Α (απολύτου προστασίας) Ορεινών Όγκων από το Π.Δ. 
«Καθορισμός ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. 
Αττικής)» (ΦΕΚ 121/Δ/2003). 

 
- ΠΕΠ 2 

Η ΠΕΠ 2 ταυτίζεται (πλην μιας μικρής έκτασης βορειοανατολικά) – όσον αφορά στα 
όριά της – με τη Ζώνη Β (αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) Ορεινών Όγκων Χερσονήσου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 
121/Δ/2003) που οριοθετείται εντός των ορίων της Δ.Ε. Π. Φώκαιας. Πρόκειται για μια 
περιοχή, συνολικής έκτασης περίπου 1.700 στρεμμάτων, που τοποθετείται στη δυτική 
πλευρά της Δ.Ε., μεταξύ των οικισμών Π. Φώκαιας και Θυμαριού. Εντός της περιοχής 
συναντώνται οι ορεινοί όγκοι της «Γερακίνας» και της «Ασφακερής». Αντίστοιχα με την 
ΠΕΠ 1, διαθέτει αξιόλογο φυσικό περιβάλλον και πρέπει να προστατευτεί κυρίως από την 
εγκατάσταση ασύμβατων χρήσεων. Ιδιαίτερης σημασίας από άποψη φυσικού 
περιβάλλοντος παρουσιάζει η περιοχή της «Πευκάρας» νοτίως του Καταφυγίου στους 
πρόποδες του όρους «Ασφακερή», η οποία πρόκειται για τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους και χρήζει ιδιαίτερης προστασίας αλλά και ανάδειξης. Επίσης εντός των ορίων 
της έχει θεσμοθετηθεί με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο η χωροθέτηση νέου 
κοιμητηρίου, όπως έχει αναφερθέι σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας 
εισήγησης. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με αυτούς 
που ορίζονται για τη Ζώνη Β (αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης) Ορεινών Όγκων από το Π.Δ. «Καθορισμός ζωνών 
προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 
121/Δ/2003). 
 
3.4.2 ΠΕΠ Ρεμάτων  

 
Προτείνεται η απόλυτη προστασία ζωνών εκατέρωθεν των ρεμάτων που βρίσκονται 

τόσο στις προς πολεοδόμηση περιοχές, όσο και στις εκτός πολεοδόμησης περιοχές. Στην 
περιοχή της Δ.Ε. υπάρχουν πέντε ρέματα που διέρχονται από το Θυμάρι, ένα από τον 
οικισμό της Π. Φώκαιας, δύο από το Καταφύγι και ένα από το Τουρκολίμανο. Για όλα τα 
προαναφερόμενα ρέματα (εκτός του Τουρκολίμανου) έχουν εκπονηθεί, σύμφωνα με το 
Νόμο 3010 (ΦΕΚ 91Α/2002), μελέτες οριοθέτησης. Για τα ρέματα του Θυμαριού η 
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διαδικασία της οριοθέτησης έχει ολοκληρωθεί, ενώ για τα υπόλοιπα (σε Παλαιά Φώκαια 
και Καταφύγι) εκκρεμεί. Το πλάτος των ζωνών προστασίας στην περίπτωση των προς 
πολεοδόμηση περιοχών θα καθοριστεί στο πλαίσιαο της πολεοδομικής μελέτης. Στις εκτός 
πολεοδόμησης περιοχές, για οριοθετημένα ρέματα η ζώνη προστασίας ορίζεται σε 10 m 
από την γραμμή οριοθέτησης τους και για μη οριοθετημένα ρέματα σε 20 m από την όχθη 
τους.  

Αναφορικά με τις ζώνες απολύτου προστασίας που προτείνονται εκατέρωθεν των 
ρεμάτων, ορίζεται χρήση κοινόχρηστου πρασίνου (απαγορεύεται κάθε δόμηση). 

 
3.4.3 ΠΕΠ Αρχαιολογικού Ενδιαφέροντος – ΠΕΠ 3   

 
Η ΠΕΠ 3 ταυτίζεται – όσον αφορά στα όριά της – με τις περιοχές της Ζώνης Β1 

(απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων) της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου 
Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125/Δ/1998), που οριοθετούνται εντός της Δ.Ε. Π. Φώκαιας. Πρόκειται 
για τέσσερις περιοχές, συνολικής έκτασης περίπου 15 στρεμμάτων, βόρεια και ανατολικά 
του οικισμού Θυμάρι. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με αυτούς 
που ορίζονται για τη Ζώνη Β1 (απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων) 
της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου Λαυρεωτικής από το Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων 
και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 
1923 περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 125/Δ/1998). 
 
3.4.4 ΠΕΠ Παράκτιας Ζώνης – ΠΕΠ 4 
 

Η ΠΕΠ 4 ταυτίζεται – όσον αφορά στα όριά της – με τη περιοχή με στοιχείο Η 
(παραλιακή ζώνη) της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125/Δ/1998) που 
τοποθετείται εντός της Δ.Ε. Π. Φώκαιας. Πρόκειται για μια έκταση που διατρέχει τη δυτική 
πλευρά της Δ.Ε., από το βόρειο όριο έως και την περιοχή του Τουρκολίμανου και έχει 
έκταση περίπου 530 στρέμματα. Εντός αυτής της περιοχής υπάρχει εγκατάσταση 
camping, μεταξύ του οικισμού Π. Φώκαιας και του Θυμαριού, το οποίο συμβάλλει στην 
αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση της παραλιακής ζώνης, αφού δεν διαθέτει την 
απαιτούμενη έκταση, δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και δεν έχει δυνατότητα 
επέκτασης λόγω έλλειψης χώρου. Επίσης, εντός της παραλιακής ζώνης, στο νότιο άκρο 
της, βρίσκεται ο οικισμός του Τουρκολίμανου που είναι δομημένος σε μεγάλη έκταση και 
πυκνότητα. Γενικά, πρόκειται για μια περιοχή που χρήζει ειδικής αντιμετώπισης γιατί, ως 
παραλιακή ζώνη, συχνά αναπτύσσεται άναρχα με ανάμιξη χρήσεων, οι οποίες πολλές 
φορές είναι σε σύγκρουση με το φυσικό περιβάλλον. Εξάλλου, οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες και η έντονη ανθρώπινη παρουσία (ανάπτυξη τουρισμού, παραθερισμού) 
στις παραλιακές ζώνες επιφέρουν σημαντικές αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον των 
ακτών. Σημειωτέον πως τα θεσμοθετημένα πλαίσια που αφορούν τη Δ.Ε. Π. Φώκαιας 
έχουν κατευθύνσεις σχετικά με την παραλιακή ζώνη, που περιλαμβάνουν την ανάδειξη και 
προστασία των ακτών και τον περιορισμό της μόλυνσης και ρύπανσης των νερών της 
θάλασσας.  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με αυτούς 
που ορίζονται για τη περιοχή με στοιχείο Η (παραλιακή ζώνη) της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου 
Λαυρεωτικής από το Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης 
στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της 
Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 125/Δ/1998). 

Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί πως ένα σημαντικό πρόβλημα της παραλιακής 
ζώνης στην περιοχή μελέτης είναι ο οικισμός του Τουρκολίμανου, ο οποίος έχει 
αναπτυχθεί κατά παράβαση του ισχύοντος καθεστώτος επιτρεπόμενων χρήσεων γης 
(ΖΟΕ) και κατά συνέπεια, χωρίς καμία μέριμνα τήρησης πολεοδομικών κανόνων (π.χ. 
ποσοστό κοινόχρηστων χώρων κλπ.). Η αντιμετώπιση της ανωτέρω, αναμφίβολα 
προβληματικής, κατάστασης που προτάθηκε από την εξεταζόμενη Μελέτη είναι ο 
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χαρακτηρισμός της οικιστικής αυτής συγκέντρωσης ως Περιοχή Ειδικά Ρυθμιζόμενης 
Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), με σκοπό την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης και τη 
(συνακόλουθη) εφαρμογή κάποιων βασικών χωροταξικών και πολεοδομικών κανόνων 
στον οικισμό – κάτι που, αναντίρρητα, θα λειτουργούσε ενισχυτικά ως προς τη βελτίωση 
των συνθηκών προστασίας των τοπικών, παραλιακών οικοσυστημάτων, εδαφών και 
υδάτων. Ωστόσο, η συγκεκριμένη λύση απερρίφθη από τον Οργανισμό της Αθήνας (ως 
ανακόλουθη με το πνεύμα της ΖΟΕ), με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από τη Β1 Φάση της 
Μελέτης. 
 
3.5 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΕΠΔ)– ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΣ 
ΧΩΡΟΣ 
 
3.5.1 ΠΕΠΔ Γεωργικής Γης – ΠΕΠΔ 1 και 2 
 
Πρόκειται για περιοχές ελεγχόμενης ανάπτυξης που περιλαμβάνουν εκτάσεις οι οποίες 
προστατεύονται με ήπιο τρόπο χωρίς έντονες απαγορεύσεις, με σκοπό την διατήρηση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε χωρικής ενότητας (π.χ. γεωργική γη, φυσικό 
περιβάλλον). Ιδιαίτερα σε περιοχές που συναντάται γεωργική γη, απαιτείται η προστασία 
και διαφύλαξη τους με στόχο την ανάσχεση των οικιστικών πιέσεων και τη διατήρηση της 
οικολογικής ισορροπίας. 
 
- ΠΕΠΔ 1 

Η ΠΕΠΔ 1 ταυτίζεται – όσον αφορά στα όριά της – με τις περιοχές Ζώνης Γ 
(γεωργική χρήση – αναψυχή – αθλητισμός – κατοικία) Ορεινών Όγκων Χερσονήσου 
Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 121/Δ/2003), οι οποίες τοποθετούνται στο ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. 
Π. Φώκαιας. Η πρώτη βρίσκεται μεταξύ του Καταφυγίου και της Α.Τ.Ε. με έκταση περίπου 
260 στρέμματα, η δεύτερη δυτικά του λόφου «Πυργάκι» και ανατολικά του Καταφυγίου με 
έκταση περίπου 45 στρέμματα και η τρίτη στο νοτιοανατολικό τμήμα της Δ.Ε. με έκταση 
περίπου 200 στρέμματα. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με αυτούς 
που ορίζονται για τη Ζώνη Γ (γεωργική χρήση – αναψυχή – αθλητισμός – κατοικία) 
Ορεινών Όγκων από το Π.Δ. «Καθορισμός ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της 
Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 121/Δ/2003). 

 
- ΠΕΠΔ 2 

Η ΠΕΠΔ 2 ταυτίζεται – όσον αφορά στα όριά της – με τη Ζώνη Γ (γεωργική γη – 
κατοικία) της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 121/Δ/2003), που οριοθετείται εντός 
των ορίων της Δ.Ε. Π. Φώκαιας, πλην των εκτάσεων που προτείνονται από την 
Τροποποίηση ΓΠΣ ως επεκτάσεις των οικισμών της Π. Φώκαιας και του Θυμαριού. 
Τελικά, η ΠΕΠΔ 2 περιλαμβάνει 2 εκτάσεις βορείως του οικισμού Π. Φώκαιας, στις οποίες 
– σε αντίθεση με αυτές που προτείνονται για επέκταση οικισμού – συναντώνται σήμερα 
καλλιέργειες και γενικά δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα. Η πρώτη περιοχή (725 
στρέμματα), στην οποία και συναντώνται σχετικά μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, 
τοποθετείται βορείως της Λεωφόρου Λαυρίου και δυτικά του οικισμού Αγιασμόθι. Ενώ η 
δεύτερη (235 στρέμματα) τοποθετείται βορειοανατολικά του παλαιού οικισμού της Π. 
Φώκαιας και δυτικά του Καταφυγίου και μάλιστα εντός των ορίων της λειτουργεί μεγάλο 
θερμοκήπιο.  

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης ταυτίζονται με αυτούς 
που ορίζονται για τη Ζώνη Γ (γεωργική γη – κατοικία) της Ζ.Ο.Ε. Χερσονήσου 
Λαυρεωτικής από το Π.Δ. «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης 
στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της 
Χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 125/Δ/1998). 
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3.6 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
 
3.6.1 Κοιμητήρια 
 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 1128/80, το κοιμητήριο δεν επιτρέπεται να χωροθετείται εντός 
οικισμού και η ελάχιστη απόσταση από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 
απαιτείται να είναι 250 m, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα σε μελλοντικές επεκτάσεις 
των υφιστάμενων κοιμητηρίων. Τέτοια περίπτωση αποτελεί το υφιστάμενο κοιμητήριο του 
οικισμού της Π. Φώκαιας, που βρίσκεται στο λόφο της Αγίας Ειρήνης. Για αυτό το λόγο 
έχει θεσμοθετηθεί με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 200/Δ/1999) η χωροθέτηση 
νέου Κοιμητηρίου για την περιοχή μελέτης εντός της ΠΕΠ 2, πλησίον των ορίων με 
ΠΕΠ 1.  

Παράλληλα, προτείνεται σταδιακή κατάργηση του παραπάνω υφιστάμενου 
κοιμητηρίου και ο χαρακτηρισμός του ως «μνημειακό πράσινο».  

Στον συγκεντρωτικό πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το σύνολο της πρότασης 
για την περιοχή μελέτης. 

 
 Πίνακας 3.1: Συγκεντρωτικός πίνακας των προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

 
3.7 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 
3.7.1 Τεχνικές Υποδομές  
Προτείνεται η ακόλουθη ιεράρχηση του οδικού δικτύου που διατρέχει τη Δ.Ε. Π. Φώκαιας:  
- Λ. Αθηνών – Σουνίου: πρωτεύουσα αρτηρία  
- Λ. Αναβύσσου – Π. Φώκαιας - Λαυρίου: δευτερεύουσα αρτηρία  
- Οδός Κωνσταντινουπόλεως: συλλεκτήρια οδός  
- Οδός Βρυούλων: συλλεκτήρια οδός  
- Οδός Αγίας Φωτεινής (οικισμός Θυμάρι): συλλεκτήρια οδός  
 
3.7.2 Πρόγραμμα ενεργοποίησης Τροποποίησης ΓΠΣ 
Στη συνέχεια, περιγράφονται τα έργα, μελέτες και αναπλάσεις που απαιτούνται να 
πραγματοποιηθούν στη Δ.Ε. Π. Φώκαιας, βάσει της εξεταζόμενης Μελέτης:  
 
Πολεοδομική Οργάνωση  
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- Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής στις προτεινόμενες 
επεκτάσεις των οικισμών Π. Φώκαιας και του Θυμαριού.  
- Κτηματογράφηση και Πράξη Εφαρμογής στον υφιστάμενο οικισμό του Θυμαριού.  
- Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη και Πράξη Εφαρμογής στους οικισμούς 
Καταφύγι και Αγιασμόθι (μαζί με το υπόλοιπο τμήμα που βρίσκεται στον Δήμο Κερατέας).  
 
 Πράσινο – Ελεύθεροι χώροι  
- Αναβάθμιση και προστασία του άλσους της Αγίας Ειρήνης ως Πάρκο Οικισμού, με στόχο 
την ανάδειξη του φυσικού τοπίου με ήπιας μορφής επεμβάσεις (π.χ. κατασκευή 
μονοπατιών, ξύλινα ή πέτρινα παγκάκια).  
- Δημιουργία Πλατείας στο δεύτερο λόφο του οικισμού της Π. Φώκαιας, που βρίσκεται 
ανατολικά του λόφου της Αγίας Ειρήνης και πριν το υφιστάμενο ρέμα.  
 
 Κοινωνική υποδομή  
- Κατασκευή και λειτουργία ενός βρεφονηπιακού σταθμού στην Π.Ε. 2, κοντά στο 
υφιστάμενο συγκρότημα Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου.  
- Κατασκευή και λειτουργία δύο νέων Νηπιαγωγείων και δύο νέων Δημοτικών Σχολείων 
στις Π.Ε. 2 και 3. Ενδεικτικές θέσεις για τη χωροθέτησή τους φαίνονται στην εικόνα 3.1 της 
παρούσας εισήγησης και θα οριστικοποιηθούν από την Πολεοδομική Μελέτη.  
- Κατασκευή και λειτουργία δύο Γυμνασίων – Λυκείων στις Π.Ε. 2 και 3. Ενδεικτικές θέσεις 
για τη χωροθέτησή τους φαίνονται στην εικόνα 3.1 της παρούσας εισήγησης και θα 
οριστικοποιηθούν από την Πολεοδομική Μελέτη.  
- Αναβάθμιση και συντήρηση υφιστάμενης αθλητικής υποδομής (π.χ. κατασκευή νέων 
εξεδρών και αποδυτηρίων στο κοινοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου). Επίσης, προτείνεται η 
δημιουργία νέων, μικρού μεγέθους, αθλητικών εγκαταστάσεων στους παραθεριστικούς 
οικισμούς (Θυμάρι, Α.Τ.Ε., Καταφύγι κλπ.), καθώς και προώθηση του ναυταθλητισμού με 
τη δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων στη παραλία του οικισμού της Π. Φώκαιας.  
- Χωροθέτηση πολιτιστικού πολυχώρου στη θέση του παλαιού Δημοτικού σχολείου και 
Κέντρου Νεότητας.  
- Χωροθέτηση νέου ενοριακού ναού στο τρίτο λόφο του οικισμού της Π. Φώκαιας, σε 
υφιστάμενη κοινοτική έκταση που βρίσκεται ανατολικά του λόφου της Αγίας Ειρήνης και 
πλησίον της οδού Βρυούλων.  
 
 Τεχνική υποδομή  
- Βελτίωση υφιστάμενης οδού Αναβύσσου – Π. Φώκαιας – Λαυρίου.  
- Κυκλοφοριακή μελέτη εντός παλαιού οικισμού Π. Φώκαιας για προτάσεις 
μονοδρομήσεων (άρα αύξηση θέσεων στάθμευσης) και πεζοδρομήσεων (π.χ. οδού 
Ελευθερίας δίπλα στην ομώνυμη πλατεία και οδού Αγίας Ειρήνης που οδηγεί στον 
ομώνυμο λόφο και εκκλησία).  
- Συντήρηση και αντικατάσταση, όπου χρειάζεται, του δικτύου ύδρευσης, καθώς και 
επέκτασή του στις περιοχές που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης.  
- Επέκταση στον οικισμό της Π. Φώκαιας του δικτύου ομβρίων, κυρίως στη περιοχή 
«Αλμύρες». 
- Επίλυση, σε επίπεδο Περιφέρειας, του προβλήματος διάθεσης των απορριμμάτων, με 
χωροθέτηση του απαιτούμενου χώρου ΧΥΤΑ και εκτέλεση των αναγκαίων έργων. 
- Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων και των απαιτούμενων εγκαταστάσεων βιολογικού 
καθαρισμού. 
 
  Φυσικό περιβάλλον  
- Σύνταξη Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που 
βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε., με σκοπό τη θεσμοθέτηση περιοριστικών όρων (π.χ. 
απαγόρευση κυνηγιού).  
- Ενοποίηση και προστασία των αξιόλογων τοποθεσιών «Πευκάρα» - «Πυργάκι» - 
Σπήλαια «Πανός», οι οποίες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.  
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- Χάραξη πεζοπορικών διαδρομών με σκοπό τη φυσιολατρία, τη σωματική άσκηση αλλά 
και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Μια διαδρομή που προτείνεται, είναι αυτή που 
ξεκινάει από το λιμάνι της Π. Φώκαιας, διασχίζει τους πρόποδες της «Ασφακερής», 
περνάει από την «Πευκάρα», το «Πυργάκι», και καταλήγει στα σπήλαια «Πανός». Επίσης, 
προτείνεται κατά μήκος της διαδρομής να τοποθετηθούν πινακίδες που να καθοδηγούν 
τους πεζοπόρους, καθώς και υπαίθρια παγκάκια σε θέσεις με θέα.  
- Ένταξη του φυσικού περιβάλλοντος στο ενιαίο τουριστικό κύκλωμα της ευρύτερης 
περιοχής (χερσόνησος Λαυρεωτικής).  
- Προγράμματα αναδασώσεων σε ορισμένες εκτάσεις των ορεινών όγκων της Δ.Ε. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αναδάσωση βόρεια του οικισμού της Π. 
Φώκαιας, στις πλαγιές τις «Ασφακερής» από την παραλιακή λεωφόρο μέχρι την 
«Πευκάρα», όπου είναι το πρώτο τοπίο που αντικρίζουν οι εισερχόμενοι στην Π. Φώκαια 
μέσω της παραλιακής λεωφόρου από την Αθήνα.  
- Ολοκλήρωση των μελετών οριοθέτησης όλων των ρεμάτων της Δ.Ε.  
 
 Ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικών χώρων  
- Οι χώροι που χρήζουν ανάδειξης και προστασίας είναι το «Πυργάκι», το εκκλησάκι του 
Αγίου Γεωργίου, το εκκλησάκι της Αγίας Φωτεινής και τα σπήλαια «Πανός». Ορισμένοι 
από αυτούς τους χώρους έχουν θεσμοθετηθεί ως ζώνες απολύτου προστασίας (ΦΕΚ 
1070/Β/1995), όλοι όμως χρήζουν ανάδειξης.  
- Ένταξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Δ.Ε. Π. Φώκαιας στο ενιαίο πολιτιστικό 
κύκλωμα της ευρύτερης περιοχής (ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο).  
 
 Παραγωγική δομή  
- Ενίσχυση της αλιείας, δεδομένου πως αποτελεί τον σπουδαιότερο κλάδο του πρωτογενή 
τομέα.  
- Δημιουργία μικρής ιχθυαγοράς στη παραλία του οικισμού της Π. Φώκαιας, που θα δώσει 
τη δυνατότητα στους αλιείς της περιοχής να πωλούν το εμπόρευμά τους στους ντόπιους 
αλλά και στους διερχόμενους.  
- Ανάπτυξη των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και της ανθοκομίας.  
- Δημιουργία πρατηρίου τοπικών προϊόντων στη παραλία του οικισμού της Π. Φώκαιας, 
στο οποίο θα μπορούν να διατίθενται τα προϊόντα που παράγουν οι παραγωγοί της Δ.Ε. 
(π.χ. φυστίκια).  
- Ενίσχυση της φυστικοκαλλιέργεια, δεδομένου ότι αποτελεί τη σπουδαιότερη 
δραστηριότητα της φυτικής παραγωγής. 
- Ενίσχυση της βιολογικής καλλιέργειας 
 
 Λοιπές Μελέτες / Έργα  
- Ίδρυση νέου Κοιμητηρίου στη θέση που ορίζει το εγκεκριμένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο 
(ΦΕΚ 200/Δ/1999). Η απομάκρυνση εξάλλου του υφιστάμενου νεκροταφείου διευκολύνει 
την αναβάθμιση του λόφου της Αγίας Ειρήνης.  
- Ανάπλαση της παραλίας του οικισμού της Π. Φώκαιας, εκατέρωθεν του ήδη 
διαμορφωμένου τμήματος, νότια έως τον παλαιό μόλο και βόρεια έως το ξενοδοχείο Plaza 
Resort. Επίσης, προτείνεται η συμμετοχή της παραλίας του οικισμού στο πρόγραμμα 
«Γαλάζιες Σημαίες».  
- Πεζοδρόμηση, κατά τους θερινούς μήνες και για συγκεκριμένες ώρες, του παραλιακού 
μετώπου του παλαιού οικισμού της Π. Φώκαιας, από οδό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι οδό 
Κούτσια, με διοχέτευση της κυκλοφορίας στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως – Πουλούδα 
(οριζοντιογραφική βελτίωση σε ένα τμήμα της για την συνολική ευθυγράμμισή της) – 
Κούτσια.  
- Δημιουργία δημοτικού αναψυκτηρίου στη σημερινή θέση του Camping.  
- Δημιουργία δημοτικού αναψυκτηρίου στη θέση «Ευκάλυπτοι», με πρόσθετη χρήση 
μικρής κλίμακας αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων.  
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- Διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην 
ευρύτερη περιοχή του πρώην και ανενεργού ΧΑΔΑ.  

 
3.8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ 

 
Σύμφωνα με την εξεταζόμενη ΣΜΠΕ, με το προτεινόμενο Σχέδιο προτείνονται οι 

ακόλουθες αλλαγές χρήσεων γης σε σχέση με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης που 
καθορίζονται από της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. 
 
Α. Τροποποίηση της χρήσης μιας έκτασης που βρίσκεται βόρεια του οικισμού Π. Φώκαιας 
και δυτικά του Καταφυγίου και έχει χαρακτήρα Γεωργικής Γης. Προτείνεται να 
χαρακτηρισθεί Α’ Κατοικία, επεκτείνοντας ταυτοχρόνως την Π.Ε.2 του εγκεκριμένου ΓΠΣ 
στη θέση «Αλμύρες». Οι λόγοι είναι οι εξής: 
- Τα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας 2, όπως έχουν ορισθεί από το εγκεκριμένο ΓΠΣ, 
τέμνουν διαγώνια τις ιδιοκτησίες της περιοχής που προτείνουμε για ένταξη στη Ζώνη Α’ 
Κατοικίας, με αποτέλεσμα στα περισσότερα αγροτεμάχια ένα τμήμα τους να είναι εντός της 
Ζώνης Α’ Κατοικίας και ένα άλλο εντός της Γεωργικής Γης. Επίσης, αυτό δημιουργεί 
πρόβλημα τόσο στην πολεοδόμηση, όσο και στην πράξη εφαρμογής. Αντιθέτως, η έκταση 
που προτείνεται δεν αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, αφού οριοθετείται με τέσσερις από 
παλιά υφιστάμενες οδούς (Μ. Ασίας, Κωνσταντινουπόλεως, Μαλτέζου και Βενέζη).  
- Η έκταση εγκλωβίζεται μεταξύ των παρακάτω περιοχών Α’ και Β’ Κατοικίας:  
Πολεοδομική Ενότητα 2 (Π.Ε.2) του εγκεκριμένου ΓΠΣ της Κοινότητας Π. Φώκαιας (Α’ 
Κατοικία).  
Περιοχή Α’ Κατοικίας εγκεκριμένου ΓΠΣ Κοινότητας Αναβύσσου.  
Περιοχή παραλίας Αναβύσσου (Β’ παραθεριστική Κατοικία).  
 
Β. Τροποποίηση της χρήσης των τριών εκτάσεων γεωργικής γης Ζ.Ο.Ε. που συνορεύουν 
με το Θυμάρι, από Ζώνες Γεωργικής Γης σε περιοχές Β’ παραθεριστικής Κατοικίας. Οι 
λόγοι είναι οι ακόλουθοι: 
- Οι τρεις αυτές περιοχές είναι σε επαφή με το Θυμάρι και επομένως λόγω της θέσης τους 
δέχονται έντονες οικιστικές πιέσεις.  
- Στις περιοχές αυτές, ως περιοχές Ζώνης Γεωργικής Γης, μπορούν ήδη να 
κατασκευαστούν κατοικίες με μέγιστη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων 200 τ.μ. Μάλιστα, οι 
περιοχές αυτές, κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους, έχουν δομηθεί, με λίγα μόνο οικόπεδα να 
έχουν παραμείνει αδόμητα.  

Επομένως, σύμφωνα με τη ΣΜΠΕ, σκόπιμο θα ήταν να ενταχθούν μαζί με τον 
οικισμό του Θυμαριού ως περιοχές Β’ παραθεριστικής κατοικίας, έτσι ώστε να γίνει μια 
ενιαία πολεοδόμηση για όλο τον οικισμό του Θυμαριού και επιπλέον να αποφευχθεί η 
δημιουργία νέων αυθαιρέτων με παραβάσεις των κανονιστικών όρων δόμησης. 

  
Γ. Αποχαρακτηρισμός της έκτασης της παραλιακής ζώνης (μεταξύ Θυμαριού και 
Τουρκολίμανου στη θέση «Αυγό»), στην οποία προτείνεται να μεταφερθεί το Camping.  
 
44..  ΕΕΚΚΤΤΙΙΜΜΗΗΣΣΗΗ  &&  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ  
                             
4.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ 
 

Τα σπουδαιότερα στοιχεία βιοποικιλότητας που παρουσιάζει η περιοχή μελέτης 
αφορούν την ορνιθοπανίδα που σχετίζεται με τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στο 
νότιο τμήμα της, καθώς και η φυσική δασώδης και θαμνώδης βλάστηση που καλύπτει τις 
λοφώδεις και ημιλοφώδεις εκτάσεις της. Σε γενικές γραμμές, το υπερκείμενο πλαίσιο (και 
ειδικότερα το Διάταγμα για την Προστασία των Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής) προστατεύει 
επαρκώς σε θεσμικό επίπεδο το ζήτημα της προστασίας και της διατήρησης των 
σημαντικών στοιχείων βιοποικιλότητας της περιοχής μελέτης, καθώς το σύνολο των 
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περιοχών όπου αυτή απαντάται ή σχετίζεται άμεσα, περιλαμβάνεται σε Ζώνες Απολύτου 
Προστασίας. Η Μελέτη Τροποποίησης ΓΠΣ διατηρεί τους αυστηρούς περιορισμούς στην 
ανθρώπινη δραστηριότητα που θέτει το προαναφερόμενο Διάταγμα, χαρακτηρίζοντας τις 
ζώνες αυτές ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας.  

Επιπλέον, η εξεταζόμενη Μελέτη, σε εναρμόνιση με τη στρατηγική κατεύθυνση του 
ΡΣΑ που αποδίδει στην ευρύτερη Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής ρόλο φυσικού 
αποθέματος και θέτει ως μείζονα προτεραιότητα την άμεση προστασία του εξωαστικού 
χώρου, περιλαμβάνει και σειρά ειδικότερων προτάσεων που εκτιμάται ότι θα έχουν ισχυρά 
θετική επίδραση στο ζήτημα της προστασίας της βιοποικιλότητας και γενικότερα του 
φυσικού περιβάλλοντος, όπως:  
- Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης του συνόλου των ρεμάτων της περιοχής μελέτης, η 
οποία αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην προστασία της πανίδας και της 
χλωρίδας των ευαίσθητων παραρεμάτιων περιοχών. Μάλιστα, το Σχέδιο χαρακτηρίζει ως 
Περιοχές Ειδικής Προστασίας τις παραρεμάτιες ζώνες του συνόλου των ρεμάτων της 
περιοχής μελέτης, ως επιπλέον δίκτυ προστασίας, τόσο για τα οριοθετημένα, όσο και για 
τα ρέματα που δεν έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτησή τους. Σημειώνεται δε ότι για το σύνολο 
των ρεμάτων της περιοχής μελέτης που βρίσκονται εντός προς πολεοδόμηση ζωνών, 
έχουν εκπονηθεί μελέτες οριοθέτησης, οι οποίες θα ενσωματωθούν στη θεσμοθέτηση των 
αντίστοιχων Πολεοδομικών Μελετών.  
- Προώθηση σύνταξης Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης και Σχεδίου Διαχείρισης για τη 
Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) που βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε., με σκοπό τη 
θεσμοθέτηση περιοριστικών όρων, όπως η απαγόρευση/ρύθμιση της κυνηγετικής 
δραστηριότητας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λαθροθηρίας.  
- Προώθηση προγραμμάτων αναδάσωσης σε εκτάσεις των ορεινών όγκων της Δ.Ε., προς 
αντιμετώπιση των έντονων πιέσεων που δέχονται τα τοπικά δασικά οικοσυστήματα. 
Σημειώνεται πως, και εδώ, η θεσμική κάλυψη του ζητήματος της προστασίας των δασικών 
εκτάσεων εκτός ΓΠΣ κρίνεται επαρκής, με κήρυξη ευρύτατων τμημάτων ως αναδασωτέα.  
- Ένταξη του φυσικού περιβάλλοντος στο ενιαίο τουριστικό κύκλωμα της ευρύτερης 
περιοχής (χερσόνησος Λαυρεωτικής), χάραξη πεζοπορικών διαδρομών με σκοπό την 
προώθηση της φυσιολατρίας και την περιβαλλοντική ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του 
τοπικού και ευρύτερου κοινού (μόνιμοι κάτοικοι και παραθεριστές), διοργάνωση 
δραστηριοτήτων φιλοπεριβαλλοντικού – φυσιολατρικού χαρακτήρα στην ευρύτερη 
περιοχή του πρώην και ανενεργού ΧΑΔΑ.  
Συμπερασματικά, αναφορικά με τη βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα της 
περιοχής μελέτης, οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους 
στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται ισχυρά θετικές.  
 
4.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ 
 

Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις της Τροποποίησης ΓΠΣ που αφορούν την 
προστασία και διατήρηση της χλωρίδας/βιοποικιλότητας της περιοχής μελέτης (όπως η 
προστασία των παραρεμάτιων ζωνών και η προώθηση των προγραμμάτων 
αναδάσωσης), εκτιμάται ότι θα έχουν θετικές επιπτώσεις στους εδαφικούς πόρους, καθώς 
η ανάπτυξη της φυτικής μάζας θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των φαινομένων 
της ερημοποίησης, της διάβρωσης και της υποβάθμισης των εδαφών. Παράλληλα, σε 
συνάφεια με τον υπερκείμενο σχεδιασμό, οι κατευθύνσεις οικιστικής ανάπτυξης και 
πολεοδομικής οργάνωσης του Σχεδίου που στοχεύουν στην οργανωμένη διοχέτευση της 
οικιστικής πίεσης σε υφιστάμενους οικισμούς ή σε καθορισμένες με επιστημονικά κριτήρια 
οικιστικές επεκτάσεις, καθώς και στο συνακόλουθο δραστικό περιορισμό της εκτός 
σχεδίου δόμησης (σύμφωνα με το πρότυπο της Συμπαγούς Πόλης), οδηγούν στην 
κατοχύρωση της γεωργικής γης, στη μείωση του φαινομένου της κατασπατάλησης 
εδαφικών πόρων και αναμένεται να έχουν έμμεσες θετικές επιπτώσεις στην προστασία και 
μεσοπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας των εδαφών.  
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Επιπρόσθετα, θετικά αναμένεται να επιδράσουν στο έδαφος της περιοχής μελέτης και 
συγκεκριμένες προτάσεις της Τροποποίησης ΓΠΣ, όπως:  
- Η προώθηση της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, με συνέπεια τη μείωση της 
χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που αποτελούν μία σημαντική πηγή ρύπανσης 
του εδάφους στην περιοχή μελέτης.  
- Η σταδιακή κατάργηση των εν λειτουργία απορροφητικών βόθρων και η αντικατάστασή 
τους με δίκτυα αποχέτευσης.  
- Η απομάκρυνση του υφιστάμενου νεκροταφείου του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας, του 
οποίου η θέση δεν επιλέχθηκε με επιστημονικά κριτήρια και η υφιστάμενη λειτουργία του 
είναι σαφώς επιβαρυντική για τα τοπικά εδάφη.  

Σε τοπικό επίπεδο, αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να ασκηθούν σε εξωαστικές 
θέσεις της Δ.Ε. όπου προτείνονται νέες χωροθετήσεις δραστηριοτήτων όπως (κυρίως) το 
νέο κοιμητήριο (έχει ήδη θεσμοθετηθεί ο υποκείμενος σχεδιασμός, με εγκεκριμένο τοπικό 
ρυμοτομικό σχέδιο – ΦΕΚ 200/Δ/1999), νέα δημοτικά αναψυκτήρια κ.λπ. Οι σχετικές 
αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε προτεινόμενης δραστηριότητας και μέσω της 
εφαρμογής βέλτιστων τεχνικών κατά τη φάση δημιουργίας έργων και εγκαταστάσεων.  
Συμπερασματικά, αναφορικά με το έδαφος της περιοχής μελέτης, οι επιπτώσεις του 
Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται 
ισχυρά θετικές. Αναμένονται λίγες τοπικά αρνητικές επιπτώσεις κυρίως από την 
εγκατάσταση του νέου κοιμητηρίου, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν 
επαρκώς κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μεμονωμένων έργων 
και δραστηριοτήτων. 
 
4.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 

 
Το πρότυπο χωρικής και οικιστικής οργάνωσης που προωθεί η εξεταζόμενη 

Μελέτη και οι συναρτώμενες πολιτικές οικιστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης 
(έλεγχος των χρήσεων γης, προστασία του εξωαστικού και του παράκτιου χώρου κ.λπ.) 
οδηγούν εμμέσως στη βελτίωση της ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδροφορέων, 
των αποδεκτών και των υδατικών οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι, αναφορικά με την παραλιακή ζώνη της περιοχής μελέτης, αυτή διαθέτει αυστηρό δίχτυ 
θεσμικής προστασίας από το υπερκείμενο πλαίσιο της εξεταζόμενης Μελέτης (ΖΟΕ), 
βάσει του οποίου στην επίμαχη ζώνη απαγορεύεται το σύνολο σχεδόν της ανθρώπινης 
δραστηριότητας πέραν συγκεκριμένων ήπιων χρήσεων που αφορούν την αναψυχή, το 
ναυταθλητισμό κ.λπ. Η Μελέτη Τροποποίησης ΓΠΣ διατηρεί τους ανωτέρω περιορισμούς 
που θέτει η ΖΟΕ, χαρακτηρίζοντας το παραλιακό τμήμα ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας 
Παράκτιας Ζώνης.  
Επιπρόσθετα, θετική επίπτωση στους υδατικούς πόρους της περιοχής μελέτης αναμένεται 
να έχουν και συγκεκριμένες προτάσεις της Τροποποίησης ΓΠΣ, όπως:  
- Η προώθηση της καλλιέργειας βιολογικών προϊόντων, με συνέπεια τη μείωση της 
χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που αποτελούν μία σημαντική πηγή ρύπανσης 
των υπόγειων υδάτων στην περιοχή μελέτης.  
- Η σταδιακή κατάργηση των εν λειτουργία απορροφητικών βόθρων και η αντικατάστασή 
τους με δίκτυα αποχέτευσης.  
- Η απομάκρυνση του υφιστάμενου νεκροταφείου του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας, του 
οποίου η θέση δεν επιλέχθηκε με επιστημονικά κριτήρια, και η υφιστάμενη λειτουργία του 
είναι σαφώς επιβαρυντική για τους υπόγειους υδροφορείς.  
- Η προώθηση της συμμετοχής της παραλίας του οικισμού Παλαιάς Φώκαιας στο 
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες». Σχετικά σημειώνεται πως η ποιότητα των κολυμβητικών 
υδάτων της περιοχής μελέτης, σύμφωνα και με τις τελευταίες μετρήσεις, εκτιμάται ως 
εξαιρετική (παρά τις πιέσεις που δέχεται ο παραλιακός υδάτινος αποδέκτης), και η 
επίτευξη της συμμετοχής παραλίας της Δ.Ε. στο ανωτέρω πρόγραμμα θα λειτουργήσει 
ενισχυτικά ως προς τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, 
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τόσο μέσω της ενίσχυσης των υποδομών καθαριότητας, όσο και μέσω της 
ευαισθητοποίησης του κοινού.  

Σε τοπικό επίπεδο, αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να ασκηθούν σε εξωαστικές 
θέσεις της Δ.Ε. όπου προτείνονται νέες χωροθετήσεις δραστηριοτήτων όπως (κυρίως) το 
νέο κοιμητήριο, το νέο δημοτικό αναψυκτήριο στη θέση του υφιστάμενου camping και οι 
ναυταθλητικές εγκαταστάσεις στην παραλία του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας. Οι 
σχετικές αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε προτεινόμενης δραστηριότητας και μέσω της 
εφαρμογής βέλτιστων τεχνικών κατά τη φάση δημιουργίας έργων και εγκαταστάσεων.  

Σε ό,τι αφορά την ποσοτική κατάσταση των υδάτων της περιοχής μελέτης (υδάτινο 
ισοζύγιο), πρέπει να αναφερθεί ότι από την εφαρμογή του Σχεδίου αναμένεται αύξηση της 
ζήτησης νερού, τόσο για λόγους ύδρευσης (στις νέες περιοχές οικιστικής ανάπτυξης), όσο 
και για λόγους άρδευσης στην περίπτωση που επιτευχθεί αύξηση των καλλιεργούμενων 
εκτάσεων στις ΠΕΠΔ γεωργικής γης (λόγω της απαλλαγής τους από την οικιστική πίεση, 
με δεδομένο πως αυτή θα κατευθυνθεί στις περιοχές οικιστικής ανάπτυξης). Επ’ αυτού, 
θετικά αναμένεται να επιδράσει η κατεύθυνση του Σχεδίου περί προώθησης της 
συντήρησης και αντικατάστασης, όπου χρειάζεται, του δικτύου ύδρευσης, καθώς και 
επέκτασής του στις περιοχές που θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλης. Παράλληλα, το όλο 
ζήτημα της διαχείρισης της αύξησης των αναγκών σε νερό μπορεί να αντιμετωπισθεί 
επαρκώς με μέτρα για τη διαχείριση των υδάτων (εξοικονόμηση, επεξεργασία και 
επαναχρησιμοποίηση υδάτων).  
Συμπερασματικά, αναφορικά με τους υδάτινους πόρους της περιοχής μελέτης, οι 
επιπτώσεις του Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους στόχους που έχουν 
τεθεί, εκτιμώνται ισχυρά θετικές, με βασικό άξονα την εγκατάσταση υποδομών 
αποχέτευσης ακαθάρτων. Αναμένονται λίγες τοπικά αρνητικές επιπτώσεις κυρίως 
από την εγκατάσταση του νέου κοιμητηρίου, οι οποίες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν επαρκώς κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
μεμονωμένων έργων και δραστηριοτήτων, καθώς και από την αναμενόμενη 
αύξηση των αναγκών σε νερό, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν με μέτρα για 
τη διαχείριση των υδάτων. 
 
4.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ, ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  

Η περιβαλλοντική συνιστώσα που αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στην 
κλιματική αλλαγή και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν αναμένεται να παρουσιάσει 
άμεσα κάποια επίπτωση από την εφαρμογή των προτάσεων της Τροποποίησης ΓΠΣ. 
Ωστόσο, δευτερογενώς, μπορούν να παρατηρηθούν σημαντικά οφέλη:  
- Το πολεοδομικό πρότυπο ανάπτυξης που προτείνεται (και βασίζεται στο μοντέλο της 
«συμπαγούς πόλης»), συμβάλλει έμμεσα στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
στην ενεργειακή εξοικονόμηση, μέσω της ενίσχυσης επιλεγμένων οικιστικών περιοχών για 
τη διαμόρφωση βιώσιμων οικιστικών ενοτήτων (λιγότερο ενεργοβόρες και κοστοβόρες 
υποδομές, μείωση αναγκών συχνών μετακινήσεων με Ι.Χ. κλπ.).  
- Η προστασία, ανάδειξη αλλά και ενίσχυση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, που 
λαμβάνει σημαντική θέση στις πολεοδομικές προτεραιότητες της εξεταζόμενης Μελέτης, 
συμβάλλει στον περιορισμό των ατμοσφαιρικών ρύπων και στη συγκράτηση των 
αιωρούμενων σωματιδίων.  
- Σχετικά, θα πρέπει να αναφερθούν οι προτάσεις του Σχεδίου περί βελτίωσης της 
υφιστάμενης οδού Αναβύσσου – Π. Φώκαιας – Λαυρίου, καθώς και περί σύνταξης 
κυκλοφοριακής μελέτης εντός του παλαιού οικισμού της Π. Φώκαιας, η οποία αναμένεται 
να οδηγήσει στην αποσυμφόρηση οδικών τμημάτων του οικισμού.  
Οι όποιες αναμενόμενες αρνητικές επιπτώσεις αφορούν κυρίως την περίοδο κατασκευής 
των έργων που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ενεργοποίησης της Τροποποίησης ΓΠΣ, 
λόγω των χωματουργικών και άλλων εργασιών που θα απαιτηθούν. Για την αντιμετώπισή 
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τους θα πρέπει να διατυπωθούν τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της διαδικασίας 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων κάθε έργου.  
Συμπερασματικά, αναφορικά με την ατμόσφαιρα, το κλίμα και τις ΑΠΕ στην 
περιοχή μελέτης, οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους 
στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται θετικές. 
 
4.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 
 

Σε στρατηγικό επίπεδο, η συνολική εφαρμογή του προτεινόμενου από την 
εξεταζόμενη Μελέτη προτύπου οργάνωσης του οικιστικού χώρου της Δ.Ε. Παλαιάς 
Φώκαιας εκτιμάται ότι θα επιφέρει θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την 
κοινωνική συνοχή, μέσω της προστασίας του εξωαστικού χώρου και την ενθάρρυνση της 
ανάπτυξης σε οργανωμένους υποδοχείς. Ειδικότερα, η προσπάθεια κάλυψης της 
πληθυσμιακής ανάπτυξης και των οικιστικών αναγκών μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη 
αστική γη και της αποτροπής κατάληψης του περιαστικού και εξωαστικού χώρου, οι 
προβλεπόμενες παρεμβάσεις στο δίκτυο των ελεύθερων χώρων και των χώρων 
πρασίνου σε συνάρθρωση με τις θέσεις αρχαιολογικής και λαογραφικής σημασίας, η 
ορθολογική αξιολόγηση της κατανομής των κοινοχρήστων χώρων στους οικισμούς, 
συμβάλλουν άμεσα στην αποφυγή ανεπιθύμητων μεταβολών της οικιστικής και 
πληθυσμιακής πυκνότητας και διαμορφώνουν ένα καθόλα «αξιοβίωτο» οικιστικό 
περιβάλλον.  

Επιπλέον, η προστασία των οικοσυστημάτων (κυρίως των παραλιακών, των 
παραρεμάτιων και των δασικών) με την επιβολή περιορισμών στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα, η μέριμνα για την αποτροπή υποβάθμισης των εδαφικών και των 
υδάτινων αποδεκτών (επιφανειακών και υπόγειων) και, γενικότερα, το σύνολο των 
προτάσεων της Μελέτης που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση/αναστροφή των 
υφιστάμενων περιβαλλοντικών πιέσεων (π.χ. προώθηση προγραμμάτων αναδάσωσης) 
περιορίζουν σαφώς τις δυνητικές απειλές της δημόσιας υγείας.  
Εστιάζοντας σε μεγαλύτερη κλίμακα, ειδικότερες προτάσεις της Μελέτης Τροποποίησης 
ΓΠΣ που θα βελτιώσουν σχετικά άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, είναι οι 
εξής:  
- Παρεμβάσεις στις τεχνικές υποδομές (π.χ. εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου 
ακαθάρτων, βελτίωση – επέκταση αποχετευτικού δικτύου ομβρίων με σκοπό την εξάλειψη 
των συχνών πλημμυρικών φαινομένων, συντήρηση – αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, 
βελτίωση οδικού δικτύου κ.λπ.) και τις κοινωνικές υποδομές,  
- Σταδιακή κατάργηση τοπικών ασυμβατοτήτων χρήσεων γης (με χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα την απομάκρυνση του κοιμητηρίου του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας), που 
προκαλούν υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.  
- Υιοθέτηση των προτάσεων τις αντίστοιχης Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής 
Καταλληλότητας, για την προστασία του πληθυσμού από πιθανούς γεωλογικούς 
κινδύνους.  

Σε ό,τι αφορά πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία από την 
εφαρμογή της Μελέτης Τροποποίησης ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας, δυνητικός κίνδυνος 
εντοπίζεται στην ένταξη στις προς οικιστική ανάπτυξη περιοχές, της Ζώνης 250 m από το 
υφιστάμενο (και προς απομάκρυνση) κοιμητήριο του οικισμού Παλαιάς Φώκαιας (Ζώνη 
Κοιμητηρίου). Το συγκεκριμένο ζήτημα μπορεί να αντιμετωπισθεί επαρκώς στο πλαίσιο 
εξειδικευμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης της πολεοδόμησης της Ζώνης Κοιμητηρίου, 
βάσει ειδικής διαδικασίας που προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση 
26882/5769/1998 (ΦΕΚ 838/Δ/98 – «Καθορισμός Δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη 
μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων»), σε 
εξειδίκευση του Άρθρου 29 του Ν. 2508/97.  
Συμπερασματικά, αναφορικά την ανθρώπινη υγεία, οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο 
σύνολό του, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται ισχυρά θετικές. 
Ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις εντοπίζονται στην ένταξη προς πολεοδόμηση 
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της Ζώνης Κοιμητηρίου, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς κατά την 
ειδική διαδικασία μείωσης απόστασης πολεοδομούμενων περιοχών από 
υφιστάμενα κοιμητήρια που προβλέπεται από την ΥΑ 26882/5769/1998.  
 
4.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Η οριστική οργάνωση των χρήσεων στο σύνολο της περιοχής μελέτης (εντός και 
εκτός οικισμών) εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ένα ισχυρό υπόβαθρο για την παράλληλη και 
μη ανταγωνιστική ανάπτυξη αφενός της οικιστικής δραστηριότητας (Α’ και Β’ κατοικίας) και 
αφετέρου των τοπικών παραγωγικών τομέων που παρουσιάζουν προοπτικές μεγέθυνσης 
(παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό, γεωργική δραστηριότητα), με την 
απαλοιφή ασυμβατοτήτων και συγκρούσεων χρήσεων γης και την πρόκριση της 
οργανωμένης ανάπτυξης έναντι σημειακών χωροθετήσεων. Ειδικότερα, η εξασφάλιση 
επαρκών εκτάσεων για την απορρόφηση των οικιστικών πιέσεων, σε συνδυασμό με την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και του εξωαστικού χώρου της περιοχής μελέτης 
αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εξεταζόμενης Μελέτης, οι οποίες εκτιμάται ότι θα 
απελευθερώσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας και θα της 
επιτρέψουν να διαδραματίσει τον αναπτυξιακό ρόλο που επιφυλάσσει γι’ αυτήν (ως τμήμα 
της Χωρικής Υποενότητας Λαυρεωτικής) το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021: α) 
φυσικό απόθεμα και β) χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας 
και αναψυχής. Σε αυτή την κατεύθυνση το Σχέδιο προκρίνει στρατηγικές επιλογές – όπως 
η απομάκρυνση του κοιμητηρίου του οικισμού Παλαιάς Φώκαιας από τον αστικό ιστό και η 
μεταφορά του στον εξωαστικό χώρο, η αφαίρεση οχλουσών δραστηριοτήτων όπως η 
πλειοψηφία των μεταποιητικών μονάδων, τα κέντρα αναψυχής κ.λπ. από τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης, ακόμα και οι περιορισμοί 
στις τουριστικές μονάδες που δύνανται να χωροθετηθούν εντός της Δ.Ε. (κάτω από 50 
κλίνες) –, οι οποίες φαίνεται να σκιαγραφούν ένα ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο που δε θα 
υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής.  

Παράλληλα, η ανάδειξη και δικτύωση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της 
περιοχής μελέτης που τίθενται σε προτεραιότητα από το Σχέδιο (με κατευθύνσεις όπως η 
ένταξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Δ.Ε. Π. Φώκαιας στο ενιαίο 
τουριστικό κύκλωμα της ευρύτερης περιοχής της χερσονήσου της Λαυρεωτικής), 
αναμένεται να προσδώσουν στη Δ.Ε. μια φυσιογνωμία ιδιαίτερα πρόσφορη για την 
ανάπτυξη οικοτουριστικών επενδύσεων και δράσεων, με ποιοτικά, ανταγωνιστικά στοιχεία 
όπως ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με πολύμορφες 
θεματικές (περιήγηση, άθληση, ιστορία, πολιτισμός, φυσιολατρία κ.λπ.). Σημειώνεται πως 
και εδώ το Σχέδιο εναρμονίζεται με σχετική αναπτυξιακή κατεύθυνση του ΡΣΑ 2021 για 
την ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής, σύμφωνα με την οποία, «με βάση τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την ύπαρξη πολιτιστικής 
κληρονομιάς διεθνούς ακτινοβολίας, βασική προωθητική δραστηριότητα για την περιοχή 
αποτελεί η ανάδειξη αυτών των στοιχείων και η αναβάθμιση της τουριστικής 
δραστηριότητας στην περιοχή, μέσω και της σύνδεσής τους με το Λιμένα του Λαυρίου».  
Σε ό,τι αφορά ειδικότερες προτεινόμενες κατευθύνσεις και δράσεις του Σχεδίου που 
αναμένεται να δράσουν ενισχυτικά στην ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων, ενδεικτικά 
αναφέρονται οι εξής:  
- Ενίσχυση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα που εμφανίζουν θετικές προοπτικές 
στην περιοχή μελέτης (π.χ. θερμοκηπιακές καλλιέργειες, ανθοκομία, αλιεία)  
- Δημιουργία πρατηρίου τοπικών προϊόντων στη παραλία του οικισμού της Π. Φώκαιας, 
στο οποίο θα μπορούν να διατίθενται τα προϊόντα που παράγουν οι παραγωγοί της Δ.Ε. 
(π.χ. φυστίκια).  
- Δημιουργία μικρής ιχθυαγοράς στη παραλία του οικισμού της Π. Φώκαιας, που θα δώσει 
τη δυνατότητα στους αλιείς της περιοχής να πωλούν το εμπόρευμά τους στους ντόπιους 
αλλά και στους διερχόμενους.  
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- Προώθηση της συμμετοχής της παραλίας του οικισμού Παλαιάς Φώκαιας στο 
πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες».  

Τέλος, άμεση αναβάθμιση του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος και των 
υλικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή μελέτης εκτιμάται ασφαλώς ότι θα επιφέρει 
η λειτουργική οργάνωση, δικτύωση και, σε δεύτερη φάση, πολεοδόμηση των οικισμών, η 
οποία, σε συνδυασμό με τη βελτίωση/αναβάθμιση των τεχνικών και των κοινωνικών 
υποδομών, θα διαμορφώσει ένα βιώσιμο, αειφορικό και αρμονικό πλαίσιο ανάπτυξης της 
ανθρώπινης, κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας.  
Συμπερασματικά, αναφορικά με τα υλικά περιουσιακά στοιχεία και το κοινωνικό – 
οικονομικό περιβάλλον στην περιοχή μελέτης, οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο 
σύνολό του, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται ισχυρά θετικές. 
 
4.7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
 

Όπως έχει προαναφερθεί, η θεσμική προστασία των ζωνών που περιλαμβάνουν 
τις θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της περιοχής μελέτης (και έχουν θεσμοθετηθεί ως 
Αρχαιολογικοί Χώροι με την ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14.12.1995 Απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού – ΦΕΚ 1070/Β/1995) έχει ενταχθεί πλήρως στο υπερκείμενο 
πλαίσιο της εξεταζόμενης Μελέτης. Ειδικότερα, οι ανωτέρω Ζώνες περιλαμβάνονται είτε 
(κατά το μεγαλύτερο μέρος τους) στις Ζώνες Α’ και Β’ Απολύτου Προστασίας του 
Διατάγματος των Ορεινών Όγκων ως Αρχαιολογικοί Χώροι, είτε (μικρότερα τμήματά τους) 
στη Ζώνη Β1 Απολύτου Προστασίας Τοπίων / Αρχαιολογικών Χώρων της ΖΟΕ. Η Μελέτη 
Τροποποίησης ΓΠΣ διατηρεί τους αυστηρούς περιορισμούς στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα που θέτουν τα προαναφερόμενα Διατάγματα, χαρακτηρίζοντας τις ζώνες 
αυτές ως Περιοχές Ειδικής Προστασίας.  

Σαν γενική εκτίμηση μπορεί να αναφερθεί ότι, πέρα από την προστασία, η 
ανάδειξη/δικτύωση του πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής μελέτης είναι μία από τις 
βασικές προτεραιότητές του Σχεδίου (σε εναρμόνιση με τις σχετικές κατευθύνσεις του νέου 
ΡΣΑ), το οποίο θέτει συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν είτε (ως επί το πλείστον) 
θεσμοθετημένες θέσεις πολιτιστικής σημασίας, είτε μη θεσμοθετημένα μνημεία 
αρχαιολογικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος (π.χ. ναός Αγίας Ειρήνης). Τέτοιες 
προτάσεις είναι οι εξής:  
- Ένταξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Δ.Ε. Π. Φώκαιας στο ενιαίο πολιτιστικό 
κύκλωμα της ευρύτερης περιοχής (ναός Ποσειδώνα στο Σούνιο).  
- Ενοποίηση και προστασία των αξιόλογων τοποθεσιών «Πευκάρα» - «Πυργάκι» - 
Σπήλαια «Πανός», οι οποίες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.  
- Χάραξη πεζοπορικής διαδρομής με άξονες τη φυσιολατρία και τον πολιτιστικό τουρισμό, 
που ξεκινάει από το λιμάνι της Π. Φώκαιας, διασχίζει τους πρόποδες της «Ασφακερής», 
περνάει από την «Πευκάρα», το «Πυργάκι», και καταλήγει στα σπήλαια «Πανός». Επίσης, 
προτείνεται κατά μήκος της διαδρομής να τοποθετηθούν πινακίδες που να καθοδηγούν 
τους πεζοπόρους, καθώς και υπαίθρια παγκάκια σε θέσεις με θέα.  
- Διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του 
πρώην και ανενεργού ΧΑΔΑ.  

Τέλος, βάσει συνολικότερης θεώρησης, η γενική κατεύθυνση του Σχεδίου προς την 
ήπια τουριστική δραστηριότητα, εμπλουτισμένη με θεματικά χαρακτηριστικά όπως ο 
αθλητισμός, το περιβάλλον και ο πολιτισμός, και διευρυμένης χωρικής και χρονικής 
κλίμακας (στοιχεία που αποτελούν προτεραιότητες και του υπερκείμενου εθνικού και 
περιφερειακού σχεδιασμού), αναμένεται να επιδράσει ευεργετικά στην ανάδειξη του 
πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής μελέτης, καθιερώνοντάς το ως ένα από τα 
εναλλακτικά αναπτυξιακά της πλεονεκτήματα, που θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στις 
συμβατικές μορφές τουρισμού που κυριαρχούν κυρίως στην παραλιακή ζώνη της Δ.Ε.  
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Συμπερασματικά, αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μελέτης, 
οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους στόχους που έχουν 
τεθεί, εκτιμώνται ισχυρά θετικές. 
 
4.8 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
- Σταδιακή εξάλειψη των εστιών συγκρούσεων και ασυμβατοτήτων χρήσεων γης (π.χ. 
άναρχη, αραιή οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές γεωργικού χαρακτήρα κ.λπ.) 
- Προώθηση της ρύθμισης ειδικών πολεοδομικών θεμάτων (π.χ. απομάκρυνση 
υφιστάμενου κοιμητηρίου οικισμού Παλαιάς Φώκαιας και ένταξη προς πολεοδόμηση της 
Ζώνης Κοιμητηρίου, προώθηση αναπλάσεων και δημιουργίας κοινόχρηστων 
χώρων/αστικού πρασίνου, βελτίωση – συμπλήρωση των κοινωνικών και τεχνικών 
υποδομών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων, βελτίωση κυκλοφοριακών 
συνθηκών εντός των οικισμών) 
- Η αναβάθμιση και προστασία του άλσους της Αγίας Ειρήνης ως Πάρκο Οικισμού, με 
στόχο την ανάδειξη του φυσικού τοπίου με ήπιας μορφής επεμβάσεις (π.χ. κατασκευή 
μονοπατιών, ξύλινα ή πέτρινα παγκάκια).  
- H δημιουργία Πλατείας στο δεύτερο λόφο του οικισμού της Π. Φώκαιας, που βρίσκεται 
ανατολικά του λόφου της Αγίας Ειρήνης και πριν το υφιστάμενο ρέμα.  
- Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης εντός του παλαιού οικισμού Π. Φώκαιας για 
προτάσεις μονοδρομήσεων (άρα αύξηση θέσεων στάθμευσης) και πεζοδρομήσεων (π.χ. 
οδού Ελευθερίας δίπλα στην ομώνυμη πλατεία και οδού Αγίας Ειρήνης που οδηγεί στον 
ομώνυμο λόφο και εκκλησία).  
- Η ανάπλαση της παραλίας του οικισμού της Π. Φώκαιας, εκατέρωθεν του ήδη 
διαμορφωμένου τμήματος, νότια έως τον παλαιό μόλο και βόρεια έως το ξενοδοχείο Plaza 
Resort.  
- Η πεζοδρόμηση, κατά τους θερινούς μήνες και για συγκεκριμένες ώρες, του παραλιακού 
μετώπου του παλαιού οικισμού της Π. Φώκαιας, από οδό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι οδό 
Κούτσια, με διοχέτευση της κυκλοφορίας στις οδούς Κωνσταντινουπόλεως – Πουλούδα 
(οριζοντιογραφική βελτίωση σε ένα τμήμα της για την συνολική ευθυγράμμισή της) – 
Κούτσια.  
Συμπερασματικά, αναφορικά με τις χρήσεις γης και το αστικό περιβάλλον στην 
περιοχή μελέτης, οι επιπτώσεις του Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους 
στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται ισχυρά θετικές.  
 
4.9 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ 
 
- Ρύθμιση των χρήσεων γης, 
- Προστασία του εξωαστικού χώρου με περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης 
- Προστασία – ολοκληρωμένη διαχείριση της παραλιακής ζώνης 
- Απελευθέρωση των γεωργικών εκτάσεων από την οικιστική πίεση 
- Προώθηση προγραμμάτων αναδάσωσης, 
- Ενοποίηση μέσω χάραξης πεζοπορικής διαδρομής των αξιόλογων τοποθεσιών 
«Πευκάρα» - «Πυργάκι» - Σπήλαια «Πανός»),  
- Αναβάθμιση άλσους Αγίας Ειρήνης 
- Γενικότερη προτεραιότητα του Σχεδίου είναι η διασύνδεση περιοχών και τοπίων υψηλής 
αισθητικής ή / και οικολογικής αξίας που ενσωματώνουν σημαντικά στοιχεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς, στο πλαίσιο της υλοποίησης του δικτύου του αστικού και περιαστικού 
πρασίνου.  

Σε τοπικό επίπεδο, αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να ασκηθούν σε εξωαστικές 
θέσεις της Δ.Ε. όπου προτείνονται νέες χωροθετήσεις δραστηριοτήτων όπως (κυρίως) το 
νέο κοιμητήριο (έχει ήδη θεσμοθετηθεί ο υποκείμενος σχεδιασμός, με εγκεκριμένο τοπικό 
ρυμοτομικό σχέδιο – ΦΕΚ 200/Δ/1999), νέα δημοτικά αναψυκτήρια κλπ., καθώς και από 
εργασίες βελτίωσης τεχνικών υποδομών (π.χ. βελτίωση οδικού δικτύου). Οι σχετικές 
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αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως κατά τη διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης κάθε προτεινόμενης δραστηριότητας και μέσω της 
εφαρμογής βέλτιστων τεχνικών κατά τη φάση δημιουργίας έργων και εγκαταστάσεων ή 
όποιας άλλης παρέμβασης επηρεάζει το τοπίο.  
Συμπερασματικά, αναφορικά με το τοπίο της περιοχής μελέτης, οι επιπτώσεις του 
Σχεδίου στο σύνολό του, σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, εκτιμώνται 
ισχυρά θετικές. Αναμένονται λίγες τοπικά αρνητικές επιπτώσεις από τη 
χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων ή από εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων 
υποδομών στον εξωαστικό χώρο, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς 
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης μεμονωμένων έργων και 
δραστηριοτήτων ή / και μέσω της εφαρμογής βέλτιστων τεχνικών.  
 
55..  ΣΣΥΥΜΜΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ 
 

Βάσει των ανωτέρω και κατόπιν αξιολόγησης της μελέτης, όπως αυτή διαβιβάστηκε και 
εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας 
Αττικής επισημαίνονται τα ακόλουθα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης και λήψης απόφασης έγκρισης της εν λόγω ΣΜΠΕ.  

1. Η χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου στη νέα θέση, αλλά και η ένταξη της περιοχής 
του παλαιού (υφιστάμενου) κοιμητηρίου στο σχέδιο πόλης του οικισμού της 
Παλαιάς Φώκαιας, να γίνουν έπειτα από τη σύνταξη και έγκριση των μελετών που 
επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία. 

2. Οι υφιστάμενες χρήσεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τα χρόνια στην 
μελετούμενη περιοχή εφαρμογής του ΓΠΣ, θα διατηρούνται υπό την προϋπόθεση 
ότι επιτρέπονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης, δηλαδή το 
Π.Δ. της Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής και το Π.Δ. Προστασίας Ορεινών Όγκων 
Λαυρεωτικής. 

3. Οι αλλαγές σε χρήσεις γης και κατ’ επέκταση σε όρους και περιορισμούς δόμησης, 
περιοχών που θεσμοθετήθηκαν με το Π.Δ. της Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής να έχουν άλλη 
χρήση σε σχέση με αυτή που προτείνεται στο εξεταζόμενο σχέδιο, βρίσκει αντίθετη 
τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. Για 
παράδειγμα, στην περιοχή του οικισμού της Παλαιάς Φώκαιας, δημιουργούνται 
τρείς Πολεοδομικές Ενότητες Π.Ε, 1, 2 και 3 εις βάρος της γεωργικής γης (περιοχές 
με στοιχείο Γ του Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής), γεγονός που το επισημαίνει ο 
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας στο 
Απόσπασμα Πρακτικών της 24ης Τακτικής Συνεδρίασης (16-9-2009) της Ε/Ε, όπου 
αναφέρει ότι: «Προκειμένου να είναι δυνατή η έγκριση επεκτάσεων εις βάρος της 
γεωργικής γης που έχει εγκριθεί με τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής (125/Δ/98) θα πρέπει 
πρώτα να προηγηθεί η τροποποίηση του άρθρου 4, του Ν. 2508/97». Επιπλέον 
ένα μικρό τμήμα της Π.Ε. 1 εισέρχεται εντός της ζώνης Β του Π.Δ. Προστασίας 
Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής. Επομένως η Πολεοδόμηση της μικρής αυτής 
έκτασης πρέπει να ακολουθεί τον υπερκείμενο σχεδιασμό που διέπεται από το Π.Δ. 
Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής. Η ανωτέρω επέκταση σε βάρος 
περιοχών που έχουν από τον υπερκείμενο σχεδιασμό άλλο χαρακτηρισμό από 
αυτόν που προτείνεται από το Σχέδιο (οικιστική χρήση), παρατηρείται και σε άλλες 
οικιστικές συγκεντρώσεις, όπως το Θυμάρι (επέκταση σε περιοχές με στοιχεία Γ και 
Δ), το Καταφύγι (επέκταση σε περιοχές με στοιχείο Δ), το Αγιασμόθι (επέκταση σε 
περιοχές με στοιχείο Δ). 

4. Το έργο του θέματος αφορά στην Τροποποίηση του ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας. 
Για την ακρίβεια ο μόνος οικισμός που διαθέτει ΓΠΣ είναι ο οικισμός της Παλαιάς 
Φώκαιας, όταν αυτός ήταν ακόμα Κοινότητα (πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης) το 
οποίο όντως τροποποιείται με το προτεινόμενο σχέδιο που εξετάζεται στην 
παρούσα εισήγηση. Όλες οι άλλες οικιστικές συγκεντρώσεις της περιοχής μελέτης 
δεν διαθέτουν ΓΠΣ, επομένως ο σκοπός του μελετούμενου σχεδίου είναι να 
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οργανωθεί και να τακτοποιηθεί χωροταξικά και πολεοδομικά η ευρύτερη περιοχή 
που στερείται ΓΠΣ. 

5. Στην οικιστική συγκέντρωση Καταφύγι, όπου προτείνεται η δημιουργία της Π.Ε. 5, 
φαίνεται να υπάρχει αναδασωτέα έκταση που δεν εξαιρείται από το σχέδιο πόλης. 
Σύμφωνα με την παρ. 37 του αρ. 3 του Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής, «Κατά την 
πολεοδόμηση περιοχών με στοιχεία Δ και Ε, τυχόν δασικά τμήματα θα εξαιρούνται 
από την ένταξη στο σχέδιο πόλης». 

6. Αναφορικά με τη ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα 
Πάτροκλου» (GR3000014) και τα μέτρα προστασίας που προτείνει η ΣΜΠΕ, 
έχουμε να παρατηρήσουμε τα ακόλουθα: Η Περιφέρεια Αττικής και το Μουσείο 
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) έχουν συνάψει την από 21-02-2014 
Προγραμματική Σύμβαση (όπως τροποποιήθηκε στις 16-02-2015Ζ) για την 
εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Επιστημονική τεκμηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου 
δράσεων προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν 
χαρακτηριστεί περιοχές Natura 2000». Η ανωτέρω μελέτη έχει ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί στην Περιφέρεια Αττικής. Αντικείμενο της μελέτης ήταν μεταξύ άλλων και 
η εν λόγω ΖΕΠ η οποία είχε μελετηθεί μαζί με την ΕΖΔ «Σούνιο  - Νησίδα 
Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη» (GR3000005) για τις οποίες 
προτάθηκαν τα ακόλουθα Μέτρα Διατήρησης: 
Μέτρο 1: Προστασία από πυρκαγιές με την ανάπτυξη θέσεων φύλαξης και 
συστημάτων απιτήρησης και επικοινωνίας και υποδομών αποθήκευσης νερού. 
Μέτρο 2: Διατήρηση των παράκτιων τύπων οικοτόπων 
Μέτρο 3: Φύλαξη κατά παράνομων επεμβάσεων. 
Μέτρο 4: Χρήση συνεστραμμένων καλωδίων στα εναέρια δίκτυα μέσης και χαμηλής 
τάσης μεταφοράς ρεύματος, με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας της 
ορνιθοπανίδας. 
Μέτρο 5: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης 
Μέτρο 6: Ανάδειξη του οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής 
Σουνίου – Λεγραινών – Νησίδας Πατρόκλου. 
Μέτρο 7: Συντονισμός της διαχείρισης και κοινωνική διαβούλευση 

7. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχει 
διενεργηθεί η αρ. πρωτ. οικ. 31695/23-6-2016διαβούλευση από τη Διεύθυνση 
Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. 
σχετικά με το χαρακτηρισμό νέων περιοχών NATURA 2000,. Όσον αφορά στη 
χωρική αρμοδιότητα  της Περιφέρειας Αττικής, στην πρόταση των νέων περιοχών 
NATURA 2000 περιλαμβάνονται το Στενό Μεθάνων, οι νησίδες Βελοπούλα – 
Φαλκονέρα, η Ν. Κύθηρα και Νησίδες, οι Διαπόριοι Νήσοι, ο Νότιος Ευβοϊκός 
Κόλπος, η Νήσος Πάτροκλος – Στενό Γαϊδουρονησίου και ο Κορινθιακός 
Κόλπος και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σε επέκταση των περιοχών 
NATURA 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επομένως, λόγω της επικείμενης 
ένταξης της περιοχής ενδιαφέροντος στο νέο Δίκτυο Περιοχών NATURA 2000, 
επισημαίνεται η υποχρέωση της τήρησης των τυχών δεσμεύσεων που θα 
απορρέουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού καθεστώτος που θα διέπει 
την περιοχή.  

8. Όπως αναδεικνύεται από τη μελέτη, ιδιαίτερα προβληματική περιοχή κρίνεται αυτή 
της οικιστικής συγκέντρωσης του Τουρκολίμανου, κάτι που είχε επισημάνει και ο 
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Με τον 
σχεδιασμό που προτείνεται και που παρουσιάστηκε συνοπτικά στην παρούσα 
εισήγηση, δεν υπάρχει, για την περιοχή του Τουρκολίμανου, η οργάνωση που 
προτείνει το Σχέδιο για τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής μελέτης, αλλά 
αυτό εντάσσεται στις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, δηλαδή της ΖΟΕ 
Λαυρεωτικής, χαρακτηριζόμενο ως περιοχή με στοιχείο Η. Όπως αναφέρθηκε σε 
προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας εισήγησης, στην ανωτέρω περιοχή δεν 
επιτρέπονται κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την παρ. 33 του 
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άρθρου 3 του Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής, «Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και 
εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του 
οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και 
υγιεινής». Επίσης στην παρ. 34, προβλέπεται ότι: «Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός 
και η βελτίωση των νομίμως υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων έστω και αν 
η χρήση τους δεν προβλέπεται για την περιοχή, από τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης του κτιριακού τους όγκου εφόσον αυτή δεν 
συνεπάγεται αύξηση της δυναμικότητάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος της 20-1-1988 (Δ΄61)». 

9. Οι αναδασώσεις που προτείνονται από το Σχέδιο θα πρέπει να γίνουν κατόπιν 
σύνταξης μελετών από ειδικούς επιστήμονες σχετικά με τα είδη που πρέπει να 
εγκατασταθούν, τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν κ.λπ. και σε συνεργασία με το 
αρμόδιο Δασαρχείο. 

10. Στα προτεινόμενα μέτρα για την πολεοδομική - χωροταξική οργάνωση των 
οικισμών της περιοχής μελέτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να 
ενσωματωθεί τόσο ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής όσο και η προσαρμογή 
σε αυτήν. 
 

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

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί υπέρ της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 
του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού, 
σύμφωνα με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής και  έχουν ως εξής: 

1. Η χωροθέτηση του νέου κοιμητηρίου στη νέα θέση, αλλά και η ένταξη της 
περιοχής του παλαιού (υφιστάμενου) κοιμητηρίου στο σχέδιο πόλης του οικισμού 
της Παλαιάς Φώκαιας, να γίνουν έπειτα από τη σύνταξη και έγκριση των μελετών 
που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία. 

2. Οι υφιστάμενες χρήσεις, έτσι όπως αυτές διαμορφώθηκαν με τα χρόνια στην 
μελετούμενη περιοχή εφαρμογής του ΓΠΣ, θα διατηρούνται υπό την προϋπόθεση 
ότι επιτρέπονται από τον υπερκείμενο σχεδιασμό της περιοχής μελέτης, δηλαδή το 
Π.Δ. της Ζ.Ο.Ε. Λαυρεωτικής και το Π.Δ. Προστασίας Ορεινών Όγκων 
Λαυρεωτικής. 

3. Να μην προκύπτουν αλλαγές σε χρήσεις γης και κατ’ επέκταση σε όρους και 
περιορισμούς δόμησης, περιοχών που θεσμοθετήθηκαν με το Π.Δ. της Ζ.Ο.Ε. 
Λαυρεωτικής έτσι ώστε να μην έχουν άλλη χρήση σε σχέση με αυτή που 
προτείνεται στο εξεταζόμενο σχέδιο. Για παράδειγμα, στην περιοχή του οικισμού 
της Παλαιάς Φώκαιας, δημιουργούνται τρείς Πολεοδομικές Ενότητες Π.Ε, 1, 2 και 
3 εις βάρος της γεωργικής γης (περιοχές με στοιχείο Γ του Π.Δ. της ΖΟΕ 
Λαυρεωτικής), γεγονός που το επισημαίνει ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας στο Απόσπασμα Πρακτικών της 24ης Τακτικής 
Συνεδρίασης (16-9-2009) της Ε/Ε, όπου αναφέρει ότι: «Προκειμένου να είναι 
δυνατή η έγκριση επεκτάσεων εις βάρος της γεωργικής γης που έχει εγκριθεί με τη 
ΖΟΕ Λαυρεωτικής (125/Δ/98) θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί η τροποποίηση του 
άρθρου 4, του Ν. 2508/97». Επιπλέον ένα μικρό τμήμα της Π.Ε. 1 εισέρχεται εντός 
της ζώνης Β του Π.Δ. Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής. Επομένως η 
Πολεοδόμηση της μικρής αυτής έκτασης πρέπει να ακολουθεί τον υπερκείμενο 
σχεδιασμό που διέπεται από το Π.Δ. Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής. Η 
ανωτέρω επέκταση σε βάρος περιοχών που έχουν από τον υπερκείμενο 
σχεδιασμό άλλο χαρακτηρισμό από αυτόν που προτείνεται από το Σχέδιο 
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(οικιστική χρήση), παρατηρείται και σε άλλες οικιστικές συγκεντρώσεις, όπως το 
Θυμάρι (επέκταση σε περιοχές με στοιχεία Γ και Δ), το Καταφύγι (επέκταση σε 
περιοχές με στοιχείο Δ), το Αγιασμόθι (επέκταση σε περιοχές με στοιχείο Δ). 

4. Το έργο του θέματος αφορά στην Τροποποίηση του ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας. 
Για την ακρίβεια ο μόνος οικισμός που διαθέτει ΓΠΣ είναι ο οικισμός της Παλαιάς 
Φώκαιας, όταν αυτός ήταν ακόμα Κοινότητα (πριν το πρόγραμμα Καλλικράτης) το 
οποίο όντως τροποποιείται με το προτεινόμενο σχέδιο που εξετάζεται στην 
παρούσα εισήγηση. Όλες οι άλλες οικιστικές συγκεντρώσεις της περιοχής μελέτης 
δεν διαθέτουν ΓΠΣ, επομένως ο σκοπός του μελετούμενου σχεδίου είναι να 
οργανωθεί και να τακτοποιηθεί χωροταξικά και πολεοδομικά η ευρύτερη περιοχή 
που στερείται ΓΠΣ. 

5. Στην οικιστική συγκέντρωση Καταφύγι, όπου προτείνεται η δημιουργία της Π.Ε. 5, 
φαίνεται να υπάρχει αναδασωτέα έκταση που δεν εξαιρείται από το σχέδιο πόλης. 
Σύμφωνα με την παρ. 37 του αρ. 3 του Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής, «Κατά την 
πολεοδόμηση περιοχών με στοιχεία Δ και Ε, τυχόν δασικά τμήματα θα εξαιρούνται 
από την ένταξη στο σχέδιο πόλης». 

6. Αναφορικά με τη ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας) «Περιοχή Λεγρενών – Νησίδα 
Πάτροκλου» (GR3000014) και τα μέτρα προστασίας που προτείνει η ΣΜΠΕ, 
επισημαίνονται τα ακόλουθα: Η Περιφέρεια Αττικής και το Μουσείο Γουλανδρή 
Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) έχουν συνάψει την από 21-02-2014 Προγραμματική 
Σύμβαση (όπως τροποποιήθηκε στις 16-02-2015) για την εκπόνηση έρευνας με 
τίτλο: «Επιστημονική τεκμηρίωση για την κατάρτιση σχεδίου δράσεων 
προτεραιότητας, περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που έχουν χαρακτηριστεί 
περιοχές Natura 2000». Η ανωτέρω μελέτη έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί στην 
Περιφέρεια Αττικής. Αντικείμενο της μελέτης ήταν μεταξύ άλλων και η εν λόγω ΖΕΠ 
η οποία είχε μελετηθεί μαζί με την ΕΖΔ «Σούνιο  - Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια 
Θαλάσσια Ζώνη» (GR3000005) για τις οποίες προτάθηκαν τα ακόλουθα Μέτρα 
Διατήρησης: 
Μέτρο 1: Προστασία από πυρκαγιές με την ανάπτυξη θέσεων φύλαξης και 
συστημάτων απιτήρησης και επικοινωνίας και υποδομών αποθήκευσης νερού. 
Μέτρο 2: Διατήρηση των παράκτιων τύπων οικοτόπων 
Μέτρο 3: Φύλαξη κατά παράνομων επεμβάσεων. 
Μέτρο 4: Χρήση συνεστραμμένων καλωδίων στα εναέρια δίκτυα μέσης και 
χαμηλής τάσης μεταφοράς ρεύματος, με σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας της 
ορνιθοπανίδας. 
Μέτρο 5: Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης 
Μέτρο 6: Ανάδειξη του οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής 
Σουνίου – Λεγραινών – Νησίδας Πατρόκλου. 
Μέτρο 7: Συντονισμός της διαχείρισης και κοινωνική διαβούλευση 

7. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχει 
διενεργηθεί η αρ. πρωτ. οικ. 31695/23-6-2016 διαβούλευση από τη Διεύθυνση 
Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους & Διαχείρισης Αποβλήτων του Υ.Π.ΕΝ. 
σχετικά με το χαρακτηρισμό νέων περιοχών NATURA 2000,. Όσον αφορά στη 
χωρική αρμοδιότητα  της Περιφέρειας Αττικής, στην πρόταση των νέων περιοχών 
NATURA 2000 περιλαμβάνονται το Στενό Μεθάνων, οι νησίδες Βελοπούλα – 
Φαλκονέρα, η Ν. Κύθηρα και Νησίδες, οι Διαπόριοι Νήσοι, ο Νότιος Ευβοϊκός 
Κόλπος, η Νήσος Πάτροκλος – Στενό Γαϊδουρονησίου και ο Κορινθιακός 
Κόλπος και στη συντριπτική τους πλειοψηφία αφορούν σε επέκταση των περιοχών 
NATURA 2000 στο θαλάσσιο περιβάλλον. Επομένως, λόγω της επικείμενης 
ένταξης της περιοχής ενδιαφέροντος στο νέο Δίκτυο Περιοχών NATURA 2000, 
επισημαίνεται η υποχρέωση της τήρησης των τυχών δεσμεύσεων που θα 
απορρέουν από την εφαρμογή του νέου θεσμικού καθεστώτος που θα διέπει 
την περιοχή.  



 47 

8. Όπως αναδεικνύεται από τη μελέτη, ιδιαίτερα προβληματική περιοχή κρίνεται αυτή 
της οικιστικής συγκέντρωσης του Τουρκολίμανου, κάτι που είχε επισημάνει και ο 
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Με τον 
σχεδιασμό που προτείνεται και που παρουσιάστηκε συνοπτικά στην ανωτέρω 
εισήγηση, δεν υπάρχει, για την περιοχή του Τουρκολίμανου, η οργάνωση που 
προτείνει το Σχέδιο για τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής μελέτης, αλλά 
αυτό εντάσσεται στις προβλέψεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, δηλαδή της ΖΟΕ 
Λαυρεωτικής, χαρακτηριζόμενο ως περιοχή με στοιχείο Η. Όπως αναφέρεται σε 
προηγούμενο κεφάλαιο της ανωτέρω εισήγησης, στην ανωτέρω περιοχή δεν 
επιτρέπονται κατοικίες. Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την παρ. 33 του 
άρθρου 3 του Π.Δ. της ΖΟΕ Λαυρεωτικής, «Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και 
εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του 
οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως και 
υγιεινής». Επίσης στην παρ. 34, προβλέπεται ότι: «Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός 
και η βελτίωση των νομίμως υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων έστω και 
αν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την περιοχή, από τις διατάξεις του παρόντος 
Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης του κτιριακού τους όγκου εφόσον αυτή δεν 
συνεπάγεται αύξηση της δυναμικότητάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ/τος της 20-1-1988 (Δ΄61)». 

9. Οι αναδασώσεις που προτείνονται από το Σχέδιο θα πρέπει να γίνουν κατόπιν 
σύνταξης μελετών από ειδικούς επιστήμονες σχετικά με τα είδη που πρέπει να 
εγκατασταθούν, τις τεχνικές που θα εφαρμοστούν κ.λπ. και σε συνεργασία με το 
αρμόδιο Δασαρχείο. 

10. Στα προτεινόμενα μέτρα για την πολεοδομική - χωροταξική οργάνωση των 
οικισμών της περιοχής μελέτης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, θα πρέπει να 
ενσωματωθεί τόσο ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής όσο και η προσαρμογή 
σε αυτήν. 
 

 
Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.  Ι. Μανουσογιαννάκης, Χρ. Αγγελονίδη, 
Α. Μπαλού, Ι. Πρωτούλης, Ν. Αδαμόπουλος. 
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