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Συνεδρίαση 27η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 172/2021 

Σήμερα 8/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) των παρ. 1 & 2 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-
2010), όπως ισχύει, Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” 
(Φ.Ε.Κ. 55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-
2020) και ισχύει  Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της 
Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ 5673/τ. Β’/4-12-2021) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1030445/2-12-2021 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 2/12/2021 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για 
την “Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Βύρωνα”.  
 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα πέντε 
(65) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχινάς Θεόδωρος 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, 
Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, Αλυμάρα 
Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος Δημήτριος, 
Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Ασημακόπουλος 
Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, 
Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου 
Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου 
Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος 
(Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου 
Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, 
Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, 
Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, 
Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοροβέσης Στυλιανός, Κοσμίδη 
Ευρώπη, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Λάσκαρη-
Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος 
Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, 
Μελάς Σταύρος, Μίχας Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης 
Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος 
(Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-
Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, 
Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: Κουτσούμπα Δέσποινα, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παππάς 
Στέφανος, Σμέρος Ιωάννης. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος δίνει 
το λόγο στον Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Α. Κατσιγιάννη, ο οποίος  έθεσε 
υπ’ όψιν του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.πρωτ. 563171/6-7-2021 
εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, 
που έχει σταλεί με την πρόσκληση και έχει ως εξής 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-

10) 
2. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238Α/27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ αρίθμ 109290/39629/2016 απόφαση «Έγκριση της υπ αριθμ 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β΄/2016) 

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από 
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το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) και το Ν4014/11 (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» 

4. Την ΥΑ με αριθμό 1958/13-01-2012 (ΦΕΚ 21/13-01-2012 ) περί «Κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1/ παράγραφος 4 του Ν4014/21-09-
2011 (ΦΕΚ/Α/209/2011) όπως τροποποίησε την ΚΥΑ με αριθμό Η.Π.: 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5-8-02) 
“Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 
1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 “Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ κ.ά (Α’91)” και την ΥΑ με αριθμ ΔΙΠΑ/οικ37674/27-7-16 (ΦΕΚ2471/Β΄/10-8-16) όπως τροποποίησε και 
αντικατέστησε την ΥΑ 1958/12  

5. Την ΚΥΑ με αριθμ:οικ.1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ45/Β΄/15-1-14) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων 
και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά 
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».. 

6. Τις διατάξεις του Ν3028/02 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 
7. Το Ν.4280/14 (ΦΕΚ159/Α΄/8-8-2014) περί Περιβαλλοντικής αναβάθμισης και ιδιωτικής πολεοδόμησης − Βιώσιμη 

ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις όπως τροποποίθησε σχετικά το 998/79 
περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας 

8. Την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/28-08-06 (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» του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 

9. Το Ν998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/Α/1979), 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν2040/1992 (ΦΕΚ70/Α/1992) «Ρύθμιση Θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις», το Ν3208/2003 (ΦΕΚ303/Α/2003) 
«Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
δασών και δασικών εν γένι εκτάσεων και άλλες διατάξεις», την ΥΑ αριθμ 15277/23-3-12 (ΦΕΚ1077/Β΄/12) περί 
εξειδίκευσης διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις 
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης 
επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/12 
(ΦΕΚ21/Β΄/12), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011 και το νόμο 4467/ΦΕΚ Α 56/13.04.2017 περί 
Τροποποιήσεων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

10. Το Ν.3937/2011 (ΦΕΚ60/Α/31-3-2011) περί της «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» καθώς 
και της ΚΥΑ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ1289/Β/1998) για τον «Καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», όπως τροποποιήθηκε 
με την ΚΥΑ 14849/853/Ε103/2008(ΦΕΚ645/Β/2008) 

11. Το Ν.3199/2003 (ΦΕΚ280/Α/2003) για την «Προστασία και διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» 

12. To Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. 6876/4871 Πράξη της Βουλής των 
Ελλήνων - ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008).  

13. Την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/9 Ιουν 2018 (ΦΕΚ2693/Β΄/6 Ιουλ 2018) «Έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης 
Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) και της 
αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

14. Την ΥΑ 903/2017 (ΦΕΚ4672/Β΄) «Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.» 

15. Το Ν.4258/14 (ΦΕΚ94/Α΄/14-4-2014) «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα − 
ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 

16. Την ΚΥΑ 36259/1575/23-8-2010 (ΦΕΚ1312/Β΄/24-8-2010) Μέτρα και όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 
διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 40 του Ν4030/12 

17. Την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (ΦΕΚ1048/Β΄/4-4-2012) περί «Αντιστοίχησης των κατηγοριών 
των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 

18. Το νόμο 4277/2014 (ΦΕΚ 156/A/1-8-2014) Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις  
19. Το N4495/2017, (ΦΕΚ 167/Α/3.11.2017) Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις.  
20. Το N4519/2018, (ΦΕΚ 25/A/20.2.2018) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.  
21. Την ΥΑ οικ. 1915/2018 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ 

αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής 
απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014  

22. Την ΚΥΑ67659/9-12-2013 (ΦΕΚ3155/Β΄/12-12-2013) «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων αυτού» 

23. Το Π.Δ. υπ’αριθμ 59/2018 (ΦΕΚ114/Α΄/29-6-2018) “Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης” 
24. To Ν 4315/2014 (ΦΕΚΑ/269) περί εισφοράς σε γης και το ΠΔ 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α) περί του προσδιορισμού 

των θέσεων στάθμευσης 
25. Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ A 92 - 07.05.2020) Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην 
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ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και λοιπές διατάξεις. 

26. Το με ΑΠ:98834/05-02-2021 διαβιβαστικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής μετά συνημμένου του με 
ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/5424/362/20-01-2021 ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/Τμήματος Δ΄ εγγράφου, μετά της ΣΜΠΕ του έργου του 
θέματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (και με το διαβιβαστικό ΑΠ:56595/22-01-2021 Δ/νσής μας) 

27. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό 01 και τίτλο: «Φυσικό Περιβάλλον», σε κλίμακα 
1:10.000, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό Αντωνίου Βασιλική Πολιτικός Μηχ ΕΜΠ και ομάδα μελετητών  

28. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό 02 και τίτλο: «Ανθρωπογενές Περιβάλλον», σε κλίμακα 
1:10.000, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό Αντωνίου Βασιλική Πολιτικός Μηχ ΕΜΠ και ομάδα μελετητών  

29. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό 03 και τίτλο: «Υφιστάμενες Χρήσεις Γης», σε κλίμακα 
1:10.000, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό Αντωνίου Βασιλική Πολιτικός Μηχ ΕΜΠ και ομάδα μελετητών  

30. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό 04 και τίτλο: «Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης 
Δήμου Βύρωνα», σε κλίμακα 1:10.000, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό Αντωνίου Βασιλική Πολιτικός Μηχ 
ΕΜΠ και ομάδα μελετητών  

31. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό 05 και τίτλο: «Χρήσεις Γης και Προστασία 
Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα», σε κλίμακα 1:10.000, με ημερομηνία Ιανουάριος 2021, υπό Αντωνίου Βασιλική 
Πολιτικός Μηχ ΕΜΠ και ομάδα μελετητών  

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (26) Στρατηγική 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά την περιβαλλοντική 
αξιολόγηση του επικαιροποιημένου Β1 Σταδίου της μελέτης “Τροποποίησης του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βύρωνα” και έχει εναρμονιστεί με τις 
διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού του Β2 Σταδίου της μελέτης. Διαβιβάστηκε από την 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για την έκφραση της γνώμης και τις τυχόν παρατηρήσεις, του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του έργου και 
των διαδικασιών διασφάλισης συστηματικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και λήψης σχετικών αποφάσεων 
  
ii. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η ΣΜΠΕ στοχεύει στην εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή 
της Τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Βύρωνα στο περιβάλλον (φυσικό και αθρωπογενές) και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης 
των επιπτώσεων αυτών δίνοντας βασικές κατευθύνσεις και περιορισμούς. 
 
iii. Στοιχεία Υπηρεσιών 
➢ Αρχή Σχεδιασμού της μελέτης αυτής και Φορέας Εφαρμογής της Τροποποίησης του 

Γ.Π.Σ. μετά την έγκρισή του, είναι ο Δήμος Bύρωνα. 
➢ Αρμόδια Υπηρεσία για την έγκριση της μελέτης του ΓΠΣ είναι η Γενική Διεύθυνση 

Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής. 
➢ Αρμόδια Υπηρεσία για την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης και για την 

έγκριση της ΣΜΠΕ είναι το Δ’ Τμήμα (Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και 
Εκτιμήσεων) της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Αδειδοτήσεων (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 
iv. Στοιχεία Αναδόχου και Επίβλεψης  
➢ Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε από την Εταιρεία 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ, κάτοχο μελετητικού πτυχίου, κατηγορίας 27, Α’ τάξης, βάσει της υπ’ 
αριθμ. 21332/03.09.2019 Συμπληρωματικής Σύμβασης με το Δήμο Βύρωνα, στην 
οποία συμπεριλήφθηκε ταυτόχρονα με την επικαιροποίηση του Β1 Σταδίου της 
μελέτης του Γ.Π.Σ και εναρμονίσθηκε με τις διαφοροποιήσεις του σχεδιασμού του Β2 
Σταδίου της μελέτης. 

➢ Επιβλέπουσα της ΣΜΠΕ είναι η κα Μίχου Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα. 

 

v.  Περιεχόμενα 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ  .........................................................................................................................  4 
Β. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ..................................................................................................................................  6 
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ MEΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ  
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  .........................................................................................................................................................  11 
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ......................................................  34 
Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 
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ΣΤ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ  ........................................................................................  119 
Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ...........................................................  125 
Η. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  .........................................  133 
Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  ....................................  144 
Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ  ......................................................................................................................................  147 
ΙΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ........................................................................................................................  148 
ΙΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ  ......................................................................................................................................  148 
ΙΓ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  .....................................................................................................................................................  149 
ΙΕ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  .................................................................................................................................................  149 

 

vi. Αφετηρία - Βασικές Κατευθύνσεις  
Αντικείμενο της ΣΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του Β’ Σταδίου της μελέτης 

«Τροποποίηση του Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βύρωνα» 
Ο Δήμος προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης 

του άρθρου 13, καθώς εντάσσεται στις περιοχές της παρ. 4 του παραρτήματος ΙΙΙ: 
περιοχές υψηλής πυκνότητας με μεταπολεμικές πολυκατοικίες και έντονα προβλήματα 
κυκλοφορίας και στάθμευσης και συγκεκριμένα στον τύπο (1) προαστιακές περιοχές με 
πρόσφατο κτηριακό απόθεμα αλλά φθίνουσες συνθήκες πολεοδομικού περιβάλλοντος 
λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ υποδομών και πυκνοτήτων. 

Τμήματα της αστικής περιοχής του Δήμου και συγκεκριμένα οι πυρήνες των 
προσφυγικών συνοικισμών που ενώθηκαν στο σημερινό Δήμο, εντάσσονται στα 
σύνολα με ιδιαίτερα πολεοδομικά χαρακτηριστικά, καθώς διατηρούν σε μεγάλο βαθμό 
τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και ιστορικά τους__ χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους 
χάρτες του ΡΣΑ, από το Δήμο διέρχεται και η διαδρομή πολιτισμικής διαχρονικότητας 
που συνδέει τις περιοχές του Αμφιαράειου στον Ωρωπό, του Τατοΐου, του Αμαρουσίου, 
του Υμηττού, της Λαυρεωτικής και του Σουνίου, οργανώνοντας ένα πολιτιστικό 
περίπατο σε συνάρτηση με το ίχνος αρχαίων δρόμων και μονοπατιών, 
ιστορικούς/πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις, τον πολεοδομικό ιστό και το 
αστικό και περιαστικό πράσινο. 

Ως τμήμα του ορεινού όγκου Υμηττού, ο εξωαστικός χώρος του Δήμου εντάσσεται 
στο πλέγμα πρασίνου του Π.Σ. Ο Υμηττός χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο. 
Αποτελεί ένα από τα Μητροπολιτικά Πάρκα και οι παρεμβάσεις σε αυτό είναι 
Μητροπολιτικές Παρεμβάσεις του άρθρου 14. Το πάρκο συνδέεται με το πράσινο τόξο 
του ΠΣΠ που ξεκινά από το Σαρωνικό και καταλήγει στον Ευβοϊκό κόλπο, ενώ 
προωθείται η διαμόρφωση ενιαίου περιαστικού πάρκου αναψυχής, πολιτισμού και 
πεζοπορίας στους  ορεινούς όγκους του λεκανοπεδίου (Αιγάλεω, Υμηττού, Πάρνηθας, 
Πεντέλης, Λαυρεωτικής, Γερανείων, Πάστρα, Πατέρα) με διαδρομές, υποδομές 
παρατήρησης της φύσης και δίκτυο μονοπατιών. Στο πλέγμα πρασίνου ανήκουν και οι 
μεταξύ Καρέα – Βύρωνα – Υμηττού αδόμητες περιοχές, οι οποίες οριοθετούνται, 
διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, ενώ 
ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ανήκουν στις νησίδες πρασίνου 
«που αποτελούν το βασικό κορμό των αστικών περιοχών σε συνδυασμό με τα 
υπάρχοντα ακάλυπτα ρέματα και για τις οποίες προωθούνται σχέδια αναπλάσεων και 
εξασφαλίζεται η σύνδεση περιαστικού και αστικού πρασίνου»  

Επιπλέον σημειώνεται ότι το Αισθητικό δάσος Καισαριανής – Άγιος Ιωάννης 
Θεολόγος ανήκει στα προστατευόμενα τοπία του άρθρου 5 του Ν. 3937/11 και τα 
σπήλαια του Υμηττού στους προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς του ίδιου 
άρθρου και αποτελούν σημαντικά στοιχεία του Αττικού τοπίου. Προωθείται η ένταξή 
τους ως κομβικών σημείων στο δίκτυο πρασίνου και στο δίκτυο πολιτιστικών 
διαδρομών της Αττικής.__ 

Τέλος, ο Δήμος προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων αστικής 
αναζωογόνησης του άρθρου 13 (του ΡΣΑ), καθώς εντάσσεται στις περιοχές της παρ. 
4 του παραρτήματος ΙΙΙ: περιοχές υψηλής πυκνότητας με μεταπολεμικές πολυκατοικίες 
και έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης και συγκεκριμένα στον τύπο (1) 
προαστιακές περιοχές με πρόσφατο κτηριακό απόθεμα αλλά φθίνουσες συνθήκες 
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πολεοδομικού περιβάλλοντος λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ υποδομών και 
πυκνοτήτων. 

 
Β.2 Συνοπτική Περιγραφή του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Το Γ.Π.Σ. του Δήμου Βύρωνα εγκρίθηκε το 1990 με την Υ.Α. 30958/1269/12.03.90 
(Φ.Ε.Κ. 221 Δ'/10-04-90) χωρίς να δημοσιευτούν σε Φ.Ε.Κ. οι σχετικοί χάρτες. Οι 
προαναφερθέντες χάρτες δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ.108Δ’/05.02.96 με την Υ.Α. 
101505/7705/96. 

Συνοπτικά, οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις που προβλέπονταν στο υφιστάμενο 
Γ.Π.Σ. είναι οι εξής: 

Α. Πολεοδομική οργάνωση του Δήμου Βύρωνα για πληθυσμό 63.000 κατοίκων το 
έτος – στόχο 1991 και σταθεροποίησή του στο επίπεδο αυτό με: 

α) τη δημιουργία έντεκα (11) πολεοδομικών ενοτήτων – γειτονιών (Π.Ε.) 
β) τον καθορισμό χρήσεων γης, όπως φαίνεται στο Χάρτη Π1, σε κλίμακα 1:10.000 

και ειδικότερα: 
• Τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας με επιτρεπόμενες χωροθετήσεις 

δραστηριοτήτων όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23.02.1987 
Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 166 Δ’) 

• Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου – κεντρικών λειτουργιών στο 
κέντρο του Δήμου, το οποίο θα λειτουργήσει και ως τοπικό κέντρο για τις 
πολεοδομικές ενότητες 8,9,10 και 11 και χρήσεων τοπικού κέντρου στις 
υπόλοιπες πολεοδομικές ενότητες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παραπάνω 
Δ/τος. 

• Δημιουργία χώρου εκπαίδευσης στη Ζώνη Β του Υμηττού εκτός των ορίων του 
Γ.Π.Σ. στα όρια της Π.Ε. Ζωοδόχου Πηγής, στην περιοχή Αναπηρικών και στο 
χώρο των πρώην Λατομείων (ΕΛΚΟ – ΕΡΓΑΝΗ) και επεκτάσεις των 
υπαρχόντων σχολείων κάτω από τη Λ. Καρέα. 

• Ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής των πρώην λατομείων, όπου εκτός της 
χωροθέτησης των σχολικών συγκροτημάτων οργανώνεται υπερτοπικός πόλος 
αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών λειτουργιών, όπως προβλέπεται από 
το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.  

γ) τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή ανά πολεοδομική 
ενότητα, όπως φαίνεται στον Πίνακα «Κοινωνική Υποδομή» 

 
Β. Προτάσεις (που προβλέπονταν στο υφιστάμενο ΓΠΣ) για τα απαραίτητα έργα 

και μελέτες δικτύων υποδομής, όπως παρακάτω: 
α) Οδικό Δίκτυο (Χάρτης Π1)__ 

• Εκπόνηση συμπληρωματικής κυκλοφοριακής μελέτης για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της στάθμευσης 

• Απελευθέρωση κάποιων τμημάτων δρόμων από την κυκλοφορία και απόδοσή 
τους στους πεζούς και διαμόρφωση πεζοδρόμων με βαθμίδες σε δρόμους με 
απαγορευτική για τα οχήματα κλίση. 

β) Ύδρευση (Χάρτης Π2 – Πίνακας 2) 
• Επέκταση και πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου 

γ) Αποχέτευση 
• Δημιουργία πραγματικών δικτύων ομβρίων στο Δήμο και ιδιαίτερα στην 

περιοχή του νεκροταφείου 
δ) Ενέργεια (Χάρτης Π3 – Πίνακας 2) 

• Επαύξηση της ισχύος των μετασχηματιστών. Όπου υπάρχουν καταναλωτές 
αέργου ισχύος (ηλεκτροκινητήρες, εξοπλισμοί ηλεκτροσυγκόλλησης) 
επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρικών πυκνωτών. 

ε) Τηλεπικοινωνίες 
• Επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου 
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Γ. Ζώνες προστασίας (που προβλέπονταν στο υφιστάμενο ΓΠΣ) (Χάρτης Π4 – 
Πίνακας 2) εκτός ορίων ΓΠΣ 
• Καθορίσθηκαν 2 ζώνες προστασίας (Α και Β) της περιοχής του όρους Υμηττού 

με το από 31.08.1978 Π.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 544 Δ’) 
 

Β.3 Κύρια θεσμικά καθεστώτα χρήσεων γης και προστασίας στο Δ. Βύρωνα 
Οι χρήσεις γης στο ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου καθορίζονται από το ισχύον 

ΓΠΣ. 
Οι κύριες Ζώνες προστασίας στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου είναι οι εξής: 
1. Ζώνες Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων και Β – 

Περιφερειακή ζώνη προστασίας του από 14-6-11 Π.Δ. για την προστασία του 
Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’/16-6-11). 

2. Δασικές και Αναδασωτέες εκτάσεις 
3. Βιότοπος NATURA 2000 – Υμηττός – Αισθητικό δάσος Καισαριανής – Λίμνη 

Βουλιαγμένης (GR 3000006) που κατατάσσεται στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης 
(Ε.Ζ.Δ.)  

4. Βιότοπος NATURA 2000 – Όρος Υμηττός (GR 3000015) που κατατάσσεται στις 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.)__ 

5. Το αισθητικό δάσος Καισαριανής που είναι χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους με κωδικό ΑΤ 2011023 (Π.Δ. 91/22-1-74, ΦΕΚ 31 Α’/6-2-74) 

6. Το μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Υμηττού (Υ.Α. 38070/1972/6-5-76, ΦΕΚ 683 
Β’/24-5-76) 

7. Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι με έλεγχο δόμησης 
 
vii. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ MEΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Γ.1 Η σκοπιμότητα τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Βύρωνα 
Ο Δήμος Βύρωνα αποφάσισε το έτος 2000 να ξεκινήσει ο ίδιος τη διαδικασία 

τροποποίησης του Γ.Π.Σ. για τους παρακάτω λόγους: 
• Το έτος 1997 ψηφίσθηκε και δημοσιεύθηκε ο Οικιστικός Νόμος 2508/97, 

σύμφωνα με τον οποίο η μελέτη του ΓΠΣ εκπονείται στα διοικητικά όρια του 
Δήμου και όχι στα όρια της εντός σχεδίου περιοχής, στα οποία εκπονήθηκε η 
μελέτη του ισχύοντος ΓΠΣ. 

• Μετά την ψήφιση του Οικιστικού Νόμου 2508/97 εκδόθηκε η Υ.Α. 9572/1845/2000 
(Φ.Ε.Κ. 209/7-4- 2000) που αφορά στις "Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Γ.Π.Σ. 
και ΣΧΟΟΑΠ", σύμφωνα με την οποία τα νέα Γ.Π.Σ. αποτελούν στην ουσία 
τοπικά χωροταξικά που οφείλουν να εναρμονίζονται με τις επιλογές του 
Γενικού Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Εκτός αυτών: 
• Στη συνέχεια δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 285 Δ’/5-3-04 η υπ’ αριθ. 10788 Υ.Α. με 

την οποία τροποποιούνται τα πολεοδομικά σταθερότυπα για τον καθορισμό 
των αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. 

• Έχουν παρέλθει σχεδόν 30 χρόνια από την έγκριση του ΓΠΣ του Βύρωνα και 
δεδομένου ότι οι μελέτες εκπονούνται για χρονική διάρκεια από 5 – 20 χρόνια 
η μελέτη «Τροποποίησης του ΓΠΣ» κρίνεται απαραίτητη. 

• Οι προβλέψεις του Γ.Π.Σ. έχουν εντελώς ξεπεραστεί, ο χαρακτήρας του 
Δήμου έχει αλλάξει και ο θεσμοθετημένος κοινωνικός εξοπλισμός και εξοπλισμός 
σε ελεύθερους χώρους είναι σήμερα εντελώς ανεπαρκής. 

• Το Δ/γμα προστασίας των Ζωνών Υμηττού μελετάται προκειμένου να 
τροποποιηθεί.  

• Οι προβλέψεις του Μετρό για την επέκταση της γραμμής 4 μέχρι το Δήμο 
Βύρωνα διαμορφώνουν νέες προοπτικές για το Δήμο. 

Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του Γ.Π.Σ. ώστε να 
ληφθούν υπ' όψη τα νέα δεδομένου και ο νέος ρόλος της πόλης. 
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Με την εν λόγω  μελέτη «Τροποποίησης του Γ.Π.Σ.» έγινε: 
1. Καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων, σε υπόβαθρα του Κτηματολογίου 

(ομαδοποίηση, κατηγοριοποίηση) και διαπίστωση των προβλημάτων. 
2. Καθορισμός χρήσεων γης στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου 
3. Καθορισμός χρήσεων για όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου 
4. Αναδιοργάνωση του πλήθους και των ορίων των πολεοδομικών ενοτήτων. 
5. Επαναπροσδιορισμός των αναγκών σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς 

χώρους, βάσει των νέων σταθεροτύπων και βάσει του σημερινού πληθυσμού και 
της εξέλιξής του για την επόμενη 15ετία 

6. Δικτύωση των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων με διαδρομές 
πρασίνου, πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων. 

 
viii. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Δ.3.1.3 Ανθρωπογενείς πιέσεις - Ανοικοδόμηση 
Ο έντονος ρυθμός ανοικοδόμησης, με εξάντληση των ιδιαίτερα υψηλών συντελεστών 
δόμησης που συντελέστηκε τις προηγούμενες δεκαετίες υπήρξε καταστροφικός για την 
εικόνα του Δήμου και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς οδήγησε στην 
τσιμεντοποίηση της περιοχής, την εξάλειψη του φυσικού στοιχείου από το δομημένο 
χώρο και τη δημιουργία ενός τείχους προς τον πνεύμονα πρασίνου του Υμηττού. Η 
τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης του ρυμοτομικού σχεδίου του 2006 
ήταν ένα θετικό βήμα προς την ανατροπή της κατάστασης, ωστόσο ακόμα δεν έχει 
παρατηρηθεί σημαντική αλλαγή, καθώς η ανανέωση του δομημένου χώρου γίνεται με 
πολύ αργούς ρυθμούς, η δε οικονομική κρίση έχει αδρανοποιήσει το τομέα των 
κατασκευών. Ως προς την εκτός σχεδίου δόμηση, είναι αρκετά περιορισμένη έως 
ελάχιστη. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δοθεί στο  θέμα του οικισμού των αξιωματικών 
στο πρώην στρατόπεδο Σακετά, όπου παρά την οριστική απόφαση ανάκλησης των 
οικοδομικών εργασιών από το ΣτΕ (ΣτΕ 1011/2009), οι οικοδομικοί σκελετοί 
παραμένουν. 
Τέλος, πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την αυθαίρετη απόθεση μπαζών και 
απορριμμάτων που γίνεται στο Κακόρεμα και άλλες δασικές περιοχές. 
 
Δ.3.1.4 Χώροι Αστικού Πρασίνου 
Οι χώροι Αστικού Πρασίνου του Δήμου Βύρωνα είναι τα Πάρκα Αγίας Τριάδας και 
Ανάληψης και ο διαμορφωμένος Κοινόχρηστος Χώρος της Καραολή & Δημητρίου 
(πάρκο Βύρωνα). 
 
Δ.3.2 Υδρογραφία 
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελεί τμήμα των πηγών του ρέματος 
Πικροδάφνης που εκβάλλει στον Σαρωνικό κόλπο. Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ένα 
από τα ελάχιστα εναπομείναντα ρέματα της Αττικής, το οποίο εξακολουθεί να διατηρεί 
ορισμένα σημαντικά υδρομορφολογικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του. Πηγάζει από 
τα δυτικά πρανή του Υμηττού, στην περιοχή του Καρέα, διέρχεται μέσα από τον αστικό 
ιστό της πόλης και συγκεκριμένα από τους Δήμους Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου 
Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και εκβάλλει στη θάλασσα εντός των ορίων του Δήμου 
Αλίμου. 
Περιοχή Μελέτης 
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης είναι αραιό και παρουσιάζει μια 
διακοπτόμενη εικόνα με όριο την οδική αρτηρία Αλίμου – Κατεχάκη. Εντοπίζεται στο 
ανατολικό τμήμα του Δήμου Βύρωνα και ανάντη της Λεωφόρου Αλίμου - Κατεχάκη. 
Κατάντι της Λεωφόρου Αλίμου- Κατεχάκη λόγω των ανθρωπογενών επεμβάσεων και 
της έντονης δόμησης είτε χάνεται εντός του αστικού ιστού είτε έχει μετατραπεί σε 
κλειστούς αγωγούς είτε έχει μπαζωθεί. 
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ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΤΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του 
Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) (ΦΕΚ 2693 Β /18), αναφέρεται ότι μεγάλο 
μέρος που Δήμου Βύρωνα βρίσκεται εντός της Ζώνης Δυνητικού Κινδύνου Πλημμύρας,  
 
Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης στις περιόδους επαναφοράς Τ=50 και 
Τ=100 έτη δεν προκύπτουν ουσιαστικά πλημμυρικά φαινόμενα σ’ όλο το μήκος του 
ρέματος. Δυσμενέστερη εικόνα εμφανίζεται στην περίοδο Τ=1000 έτη, στο τμήμα του 
ρέματος λίγο πριν την Ποσειδώνος και μέχρι τις εκβολές του. 
Στο Χάρτη 04800-42000, που συνοδεύει το ως άνω Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων 
Πλημμύρας, κανένα τμήμα του Δήμου δεν ανήκει σε Πλημμυρική Ζώνη για καμία 
περίοδο επαναφοράς. Όμως, τμήμα του Δήμου ανήκει σε Ζώνη Δυνητικά Υψηλού 
Κινδύνου Πλημμύρας, όπως παρουσιάζεται στο Χάρτη 1 του Φυσικού Περιβάλλοντος 
της ΣΜΠΕ. 
Στο Σχέδιο Διαχείρισης δεν αναφέρεται κανένα ιστορικό ή σημαντικό γεγονός 
πλημμύρας στα όρια του Δήμου. Επίσης ο Δήμος Βύρωνα δεν ανήκει στους θιγόμενους 
πληθυσμούς. Σχετικά με την αποτίμηση της έντασης και των επιπτώσεων της 
πλημμύρας ο κίνδυνος είναι από πολύ χαμηλός έως μέτριος. Τα Μέτρα Προστασίας 
Διαχείρισης του κινδύνου Πλημμύρας που αναφέρονται στο άρθρο 10  του Σχεδίου 
αναφέρονται κυρίως στις περιοχές με θιγόμενους πληθυσμούς και όπου η αποτίμηση 
της έντασης και των επιπτώσεων της πλημμύρας ο κίνδυνος είναι υψηλός ή πολύ 
υψηλός. 
 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ 
ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
Τεχνητές τροποποιήσεις του ανάγλυφου υπάρχουν στη θέση απόθεσης των τεχνητών 
επιχωματώσεων, στις θέσεις των δύο παλαιών λατομείων και γενικά στην περιοχή 
εντός του ρυμοτομικού σχεδίου, από την κατασκευή των δρόμων και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων. Όλες οι τροποποιήσεις αυτές είναι συνοδές της ανθρώπινης 
παρουσίας και δραστηριότητας στην περιοχή.  
Τεχνητές τροποποιήσεις του υδρογραφικού δικτύου έχουμε σε δύο θέσεις όπως 
φαίνεται και το σχήμα 1.3.1. της μελέτης.  Η πρώτη κατά την οποία το ρέμα 2 άλλαξε 
την ροή του, λόγω της απόθεσης των τεχνητών επιχωματώσεων και η δεύτερη στη θέση 
του νεκροταφείου Βύρωνα όπου το ρέμα 1 έχει χαθεί, επειδή έχει μπαζωθεί και έχει 
κατασκευασθεί το νεκροταφείο. 
 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ 
Η επιφανειακή απορροή, συντελείται κυρίως μέσω των πέντε ρεμάτων που πηγάζουν 
από τον Υμηττό και χάνονται είτε στη Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη είτε στον οικιστικό 
ιστό είτε μετατρέπονται σε κλειστούς αγωγούς. 
Τα μέτρα που έχουν προταθεί από τη μελέτη του ΓΠΣ είναι: 
• Καμία πρόταση για επέκταση του σχεδίου 
• Να γίνουν υδραυλικές μελέτης οριοθέτησης των ρεμάτων της περιοχής ειδικά σε αυτά 

που καταλήγουν στον οικιστικό ιστό. 
• Να γίνουν υδραυλικές μελέτης αποχέτευσης ομβρίων στις δύο περιοχές όπου 

παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα και στην βαθμονόμηση της επιφανειακής 
απορροής έχουν βαθμολογηθεί με 1. Η πρώτη περιοχή είναι στην ευρύτερη περιοχή 
των στρατοπέδων έως την Λεωφόρο Αλίμου – Κατεχάκη και την περιοχή του 
νεκροταφείου Βύρωνα. Η δεύτερη περιοχή είναι εκεί που καταλήγει το ρέμα 3 και 
χάνεται εντός του οικιστικού ιστού. 

 
Δ.3.3 Προστατευόμενα Οικοσυστήματα – Τοπία 
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Σύμφωνα με το Ν.1650/86, το όρος Υμηττός βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας που 
ενισχύθηκε με σειρά θεσμικών ρυθμίσεων. 
Στη Ζώνη Α οι επικρατούσες χρήσεις είναι οι εξής:  
• Δασικές εκτάσεις, που είναι και το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, 
• Παλαιά Λατομεία 
• Στρατόπεδα 
• Το Σκοπευτήριο 
• Μονές κ.α. 
Η Ζώνη Β χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας και καθορίζεται ως 
περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και 
αθλητισμού. Στη Ζώνη Β Υμηττού εντάσσονται οι Πολιτιστικές – Αθλητικές – 
Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις του συγκροτήματος Εργάνη. 
Ιδιαίτερο ρόλο στο τοπίο του Υμηττού έχουν οι φυσικοί σχηματισμοί (χαραδρώσεις, 
βραχώσεις), οι ανθρωπογενείς σχηματισμοί (αρχαία λατομεία) και οι θέσεις γεωλογικού 
ενδιαφέροντος, όπως τα σπήλαια, σε πολλά από τα οποία εντοπίζονται ίχνη 
ανθρώπινης λατρευτικής δραστηριότητας. Η πυκνότητα των σχηματισμών αυτών αξίζει 
ιδιαίτερης μνείας, καθώς αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και ένα από 
τα σημαντικότερα ενδιαφέροντα των περιπατητών.  
 
Θόρυβος 
Η στάθμη του θορύβου έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις πιο πυκνοκατοικημένες 
περιοχές και αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Σημαντικά υψηλά επίπεδα θορύβου 
παρατηρούνται στους κεντρικούς άξονες του Δήμου και σε κεντρικές οδούς και 
λεωφόρους που λειτουργούν ως συνδετήριοι οδοί όπως λεωφόρο Καρέα, λεωφόρο 
Χρυσοστόμου Σμύρνης, Φορμίωνος, Καραολή & Δημητρίου, Αγίας Σοφίας. Η θέσπιση 
ανώτατων επιτρεπτών ορίων θορύβου δεν έχει επιτευχθεί και είναι μάλλον απίθανο να 
συμβεί στο άμεσο μέλλον, εξαιτίας της φύσης του προβλήματος, που υπόκειται σε 
μεγάλο βαθμό σε υποκειμενικούς παράγοντες, στον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής 
και στην ελλιπή καταγραφή. 
Ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση του προβλήματος, από πλευράς Υ.Π.ΕΝ., 
είναι η κατάρτιση χαρτών θορύβου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. 
 
ix. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΣΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 
Ε.1 Προτεινόμενες Ρυθμίσεις από τη μελέτη ΓΠΣ 
Ε.1.1 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
Οι οικιστικές περιοχές αφορούν στην εντός σχεδίου περιοχή του Βύρωνα και του 
Καρέα. 
Γενικές Αρχές Καθορισμού Χρήσεων Γης 
Η χρήση Γενικής Κατοικίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ/τος 59/2018 
και τροποποιήθηκε με το Άρθρο 44 του Ν. 4685/20 (ΦΕΚ92Α’), προτείνεται στην εντός 
σχεδίου έκταση του Δήμου, με τις εξής διαφοροποιήσεις: 
α. επί του βασικού οδικού δικτύου (κύριες και δευτερεύουσες αρτηρίες, κύριες και 

δευτερεύουσες συλλεκτήριοι) πλην της λεωφόρου Καρέα – τμήμα εντός της ΠΕ 1 και 
την οδό 28ης Οκτωβρίου (ΠΕ 1), επιτρέπονται όλες οι χρήσεις που ορίζει το άρθρο 
3 (κατηγορία ΓΚ1) 

β. στον υπόλοιπο Δήμο, για λόγους ασφάλειας, μείωσης της όχλησης και διαφύλαξης 
της κλίμακας του δομημένου περιβάλλοντος και των δραστηριοτήτων, προτείνονται 
απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις όπως περιγράφονται στη συνέχεια 
(κατηγορία ΓΚ2). 

γ. ειδικά για την ΠΕ 1 – Καρέας, σε όλη την έκτασή της εκτός των δρόμων που ανήκουν 
στο βασικό οδικό δίκτυο, προτείνονται επιπλέον περιορισμοί στην ένταση των 
χρήσεων (κατηγορία ΓΚ3) Η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως αυτή καθορίζεται 
στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 59/2018, προτείνεται με τις εξής διαφοροποιήσεις: 
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α. χωροθετείται πολεοδομικό κέντρο πόλης (ΠΚ1) με χαρακτήρα εμπορίου και 
αναψυχής στη θέση του υφιστάμενου κέντρου Δήμου και πολεοδομικό κέντρο 
πόλης (ΠΚ2) με χαρακτήρα διοικητικό – πολιτιστικό κατά μήκος της οδού Καραολή 
& Δημητρίου, όπου προτείνεται να μεταφερθούν σταδιακά όλες οι διοικητικές 
υπηρεσίες του Δήμου. 

β. χωροθετούνται τοπικά πολεοδομικά κέντρα γειτονιάς (ΠΚ3) γύρω από τις πλατείες 
Γ. Κολλημένου και Νεράιδας για τις Π.Ε. 4 και 5 αντίστοιχα και επι της λεωφ. 
Καρέα, στη θέση που ήδη υπάρχει, για την Π.Ε. 1. 

Η χρήση ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 του 
Π.Δ/τος 59/2018, χωροθετείται στους θεσμοθετημένους χώρους πρασίνου του σχεδίου 
πόλεως του Δήμου   (πάρκα, άλσος, πλατείες, παιδικές χαρές, ΚΧ πράσινο κ.λπ.) και 
παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να χωροθετηθεί σε νέες θέσεις μέσω τοπικών 
τροποποιήσεων του ρυμοτομικού σχεδίου. 
Επισημαίνεται ότι ως μέτωπο της οδού νοείται η πρώτη σειρά οικοπέδων και έως 
εμβαδόν αρτίου. 
 
Για το Περιεχόμενο Κατηγοριών Χρήσεων Γης βλέπε την σχετική ενότητα (Ε) στην 
ΣΜΠΕ (σελ 79-93) 
Σημειώνεται ότι στις περιοχές Γενικής Κατοικίας ΓΚ1 επιτρέπονται μεταξύ άλλων γωνιές 
ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία και για τις περιοχές Γενικής Κατοικίας ΓΚ2, 
ΓΚ3 και τα Πολεοδομικά Κέντρα με χαρακτήρα εμπορίου και αναψυχής , ΠΚ1, 
Πολεοδομικό Κέντρο με χαρακτήρα Διοικητικό – Πολιτιστικό ΠΚ2 και Τοπικό 
Πολεοδομικό Κέντρο Γειτονιάς ΠΚ3 επιτρέπονται μόνο γωνιές ανακύκλωσης 
 
 
 

Επιτρεπόμενη 
κατηγορία χρήσης 

Γενική Κατοικία 
ΓΚ1 

Γενική Κατοικία 
ΓΚ2 

Γενική Κατοικία 
ΓΚ3 

ΠΚ1 
(Κέντρο Εμπορίου και 
Αναψυχής 

ΠΚ2 
(Διοικητικό Κέντρο) 

ΠΚ3 
(Τοπικό Κέντρο) 

ΠΡ 
(Ελεύθεροι 
Χώροι – Αστικό 
Πράσινο) 

(1) Κατοικία   ✓ ✓ ✓ ✓ - 

(2) Κοινωνική 
πρόνοια 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

(3) Εκπαίδευση 
 

τα κτίρια ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων και 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει 
να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 
τ.μ. 
 

τα κτίρια ιδιωτικών 
εκπαιδευτηρίων και 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης πρέπει 
να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 800 
τ.μ. 
 

επιτρέπονται μόνο 
πρωτοβάθμια (3.2) 
κα ιδευτεροβάθμια 
(3.3) για την 
εξυπηρέτηση των 
αναγκών του 
Δήμου 

καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο - 

(4) Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις 

Μικρές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1,Α2,Β1,Δ,Ε1) Μικρές Αθλητικές Εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1,Α2,Β1,Δ,Ε1) - 

(5) Θρησκευτικοί 
Χώροι 

✓ ✓ τοπικής σημασίας 
με καθορισμό της 
θέσης τους από το 
ρυμοτομικό σχέδιο 

✓ - 

(6) Πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις 

μέχρι 1.200 τ.μ. 
συνολικής 
επιφάνειας δόμησης 

μέχρι 800 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης 

- - ✓ - 

(7) Δοίκηση τοπικής κλίμακας τοπικής κλίμακας ✓ τοπικής κλίμακας ✓ 

(8) Περίθαλψη Επιτρέπονται μόνο 
Πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας 
χωρίς νοσηλεία (8.1), 
ιδιωτικές κλινικές 
μέχρι 100 κλίνες 
(8.2.2), 
εξωνοσοκομειακές 
μονάδες ψυχικής 
υγείας (8.3), μονάδες 
πρόληψης και 
καταπολέμησης των 
εξαρτήσεων (8.4). 

Επιτρέπονται μόνο 
Πρωτοβάθμιες 
υπηρεσίες υγείας 
χωρίς νοσηλεία 
(8.1), 
εξωνοσοκομειακές 
μονάδες ψυχικής 
υγείας (8.3), 
μονάδες πρόληψης 
και καταπολέμησης 
των εξαρτήσεων 
(8.4). 

Επιτρέπονται μόνο 
οι Μονάδες 
Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης 
άρθρου 9, Ν. 
2716/1999 
(8.1.10) 

✓ ✓ ✓ - 

(9) Χώροι 
Συνάθροισης 
Κοινού – 
Συνεδριακά Κέντρα 

- ✓ ✓ Μέχρι 1.500 τ.μ. 
συνολικής 
επιφάνειας 
δόμησης 

- 

(10) Εμπόριο και 
παροχή 
προσωπικών 
υπηρεσιών 

Επιτρέπονται μόνο 
Εμπορικά 
καταστήματα (10.1), 
Καταστήματα 
παροχής 
προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) και 
Υπεραγορές 
τροφίμων (10.3) οι 
οποίες πρέπει να 
έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 

Επιτρέπονται μόνο 
Εμπορικά 
καταστήματα (10.1), 
Καταστήματα 
παροχής 
προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) 
και Υπεραγορές 
τροφίμων (10.3) οι 
οποίες πρέπει να 
έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 800 

Επιτρέπονται μόνο 
Εμπορικά 
καταστήματα 
(10.1) και 
Καταστήματα 
παροχής 
προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) 

✓ μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης 

- 
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τμ. (ν. 4315/2014). τμ. (ν. 4315/2014). 

(11) 
Γραφεία/Κέντρα 
Έρευνας/ 
Θερμοκοιτίδες 
Επιχειρήσεων 

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα Έρευνας ✓ μέχρι 1.500 τ.μ./οικόπεδο - 

(12) Εστίαση Μέχρι 300 - ✓ ✓ μέχρι 400 τμ 
συνολικής 
επιφάνειας 
δόμησης 

περιορισμένης 
έκτασης 
δραστηριότητες 
εστίασης 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. - ✓ ✓ ✓ περιορισμένης 
έκτασης 
δραστηριότητες 
αναψυχής 

(14) Αναψυχή – 
Κέντρα 
Διασκέδασης 

- ✓ ✓ - - 

(15) Τουριστικά 
καταλύματα, 
εγκαταστάσεις 
ειδικής τουριστικής 
υποδομής και 
λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις 

τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 

τουριστικά 
καταλύματα μέχρι 
30 κλίνες 

✓ τουριστικά 
καταλύματα μέχρι 100 
κλίνες , εγκαταστάσεις 
ειδικής τουριστικής 
υποδομής και λοιπές 
τουριστικές 
επιχειρήσεις 

τουριστικά 
καταλύματα μέχρι 
50 κλίνες, 
εγκαταστάσεις 
ειδικής 
τουριστικής 
υποδομής και 
λοιπές τουριστικές 
επιχειρήσεις 

- 

(16) Στάθμευση 
(Κτίριο, Γήπεδο) 

Αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 

(17) Πρατήρια 
Παροχής Καυσίμων 
και Ενέργειας 

Η παροχή φυσικού 
αερίου γίνεται μόνο για 
την εξυπηρέτηση 
οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων 
πρατηρίων υγρών 
καυσίμων σε συνδυασμό 
με χρήσεις σταθμού 
αυτοκινήτων, πλυντηρίου 
και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ 
αυτοκινήτου και μίνι 
μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των 
πελατών, επιτρέπεται 
μόνο εφόσον αποτελεί 
μοναδική χρήση του 
οικοπέδου. 

- - - Η παροχή φυσικού 
αερίου γίνεται μόνο 
για την εξυπηρέτηση 
οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων 
πρατηρίων υγρών 
καυσίμων σε 
συνδυασμό με 
χρήσεις σταθμού 
αυτοκινήτων, 
πλυντηρίου και 
λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, 
αξεσουάρ αυτοκινήτου 
και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των 
πελατών, επιτρέπεται 
μόνο εφόσον αποτελεί 
μοναδική χρήση του 
οικοπέδου. 

- - 

(18) Πλυντήρια – 
λιπαντήρια 
αυτοκινήτων 

✓ - -  ✓ - - 

(19.1) Συνεργεία 
αυτοκινήτων 

Συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων - συνήθων 
οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και 
μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 
τόνους μικτού φορτίου ή 
δυνατότητα μεταφοράς 
μέχρι 9 ατόμων εκτός 
φανοποιείων και 
βαφείων.Οι χρήσεις 
φανοποιείων και βαφείων 
επιτρέπονται κατ’ 
εξαίρεση, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι 
χαμηλής όχλησης και θα 
αποτελούν συνοδή χρήση 
του συνεργείου. 

- - Συνεργεία επισκευής 
αυτοκινήτων - συνήθων 
οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και 
μοτοποδήλατα) μέχρι 
3,5 τόνους μικτού 
φορτίου ή δυνατότητα 
μεταφοράς μέχρι 9 
ατόμων εκτός 
φανοποιείων και 
βαφείων.Οι χρήσεις 
φανοποιείων και 
βαφείων επιτρέπονται 
κατ’ εξαίρεση, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα 
είναι 
χαμηλής όχλησης και 
θα 
αποτελούν συνοδή 
χρήση του συνεργείου. 

- - - 

(20) Αποθήκες 
χαμηλής όχλησης 

Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1 - 

(21) Εγκαταστάσεις 
Εφοδιαστικής 
(Ν.4302/2014) 

Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής 
όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

  - - 

(22) Επαγγελματικά 
εργαστήρια 

μέχρι 400 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης. μέχρι 200 τμ 
συνολικής 
επιφάνειας 
δόμησης. 

μέχρι 500 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης. - 

(26) Εγκαταστάσεις 
Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς 

Με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο 

- ✓ ✓ 26.12.1-26.12.5 

(27) Κέντρα 
τεχνικού ελέγχου 
οχημάτων (ΚΤΕΟ, 
ΙΚΤΕΟ) 

✓ - - ✓ ✓ - - 

(30) Γωνιές 
ανακύκλωσης και 
πράσινα σημεία 

Επιτρέπονται μόνο γωνιές ανακύκλωσης και μικρά πράσινα 
σημεία 

Επιτρέπονται μόνο γωνιές ανακύκλωσης Γωνιές 
ανακύκλωσης 
μέχρι 15% του 
κοινόχρηστου 
χώρου 

(46) Αστική γεωργία 
– λαχανόκηποι 

✓ -  

(48) Κατασκευές σε 
δημόσιους 
κοινόχρηστους 
χώρους) 

✓ ✓ ✓ 

(49) Περίπτερα 
ενημέρωσης 

✓ ✓ ✓ 

 

Περιεχόμενο ελεύθερων χώρων – αστικού πράσινου (άρθρο 7 του Π.Δ/τος 59/2018) 
Οι περιοχές της κατηγορίας αυτής αφορούν: 
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1. Κοινόχρηστους χώρους πού καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την 
παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας 
κυκλοφορίας, πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, 
πράσινο, και παιδικές χαρές. 
Στις πλατείες - πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 
(με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) 
και επιπλέον περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την 
εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό. 
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη 
στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον 
σχεδιασμό με μέριμνα διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές 
πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε 
περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών. 
Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν 
καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου χώρου. 

 
2. Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίοι 
προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι δημιουργίας 
πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. 
Στους ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου, εκτός από δραστηριότητες ήπιας 
αναψυχής – όπως παιδικές χαρές -επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες εφόσον 
προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό: 

(5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού: μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με 

απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι. 
(26.12) Γραμμικές υποδομές μεταφορών 
(26.12.1) Οδοί (κίνησης μηχανοκινήτων οχημάτων) 
(26.12.2) Οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
(26.12.3) Πεζόδρομοι 
(26.12.4) Ποδηλατόδρομοι 
(26.12.5) Πλατείες 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική 
απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης. 
(24.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
(46) Αστική γεωργία. 
(48.1) Κατασκευές για: 

α) τη διαμόρφωση του εδάφους, όπως κλίμακες, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμένα 
επίπεδα, μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών, καθώς και 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων 
ατόμων, 

β) τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την 
ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των 
χώρων αυτών, δ) για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς. 

(48.2) Εγκαταστάσεις: 
α) Οι κατασκευές δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, μετά 

των παραρτημάτων αυτών (υπέργειων και υπόγειων). 
β) Η εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θορύβου και 

μετεωρολογικών παραμέτρων με τον αναγκαίο εξοπλισμό. 
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ε) Η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 
στ) Η εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και λοιπών συστημάτων επεξεργασίας 

νερού για την υδροδότηση δημοτικών δικτύων, μετά των συνοδών έργων που 
απαιτούνται, για την πλήρη λειτουργία αυτών. 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, 
αποχωρητήρια, περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.) 

 

Οι επιφάνειες που καλύπτουν οι (γενικές) χρήσεις ανά Π.Ε. συνοψίζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί. 
Πίνακας 3: Χρήσεις ανά Π.Ε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όροι δόμησης και Χωρητικότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα 
Τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων αναδιαμορφώνονται με κριτήρια το βασικό οδικό 
δίκτυο, τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία, τους ιστορικούς πυρήνες, όπου μπορούν 
να εντοπιστούν, το μέγεθός τους και την αυτάρκεια ως προς τις κοινωνικές υποδομές. 
Οι νέες Π.Ε. είναι:  
Π.Ε. 1 – Καρέας: ταυτίζεται με την παλιά Π.Ε.1 
Π.Ε. 2 – Ζωοδόχος Πηγή και Αναπηρικά: ταυτίζεται με την παλιά Π.Ε. 2 
Π.Ε. 3 – Δεξαμενή και Νέα Ελβετία: αποτελείται από τη συνένωση των παλιών Π.Ε. 3 

και 4 και ορίζεται από τις οδούς Καραολή & Δημητρίου, Άνθιμου Γαζή, 
Θεοτοκοπούλου, Αμασείας, Φορμίωνος, Γ. Παπανδρέου, Κολοκοτρώνη και Νέας 
Ελβετίας. 

Π.Ε. 4 – Μεταμόρφωση: αποτελείται από τη συνένωση της Π.Ε. 5 και μέρους της Π.Ε. 
6 και ορίζεται από τις οδούς Ουσακίου, Ν. Ελβετίας, Καραολή & Δημητρίου, 
Ταταούλων, Κριεζώτου, Τσακάλωφ, Μ. Μερκούρη, Ναυπλίου, Σεβδικίου, 
Ελλησπόντου, Ραιδεστού και Κολοκοτρώνη 

Π.Ε. 5 – Ντάνκαν & Νεράιδα: αποτελείται από τη συνένωση μέρους της Π.Ε. 6 (από 
Ελλησπόντου προς τα δυτικά), της Π.Ε. 7 και μέρους της Π.Ε. 9 και ορίζεται από τις 
οδούς Κύπρου, Κολοκοτρώνη, Ραιδεστού, Ελλησπόντου, Σεβδικίου, Δικαιάρχου και 
Ιλιάδος 

Π.Ε. 6 – Κέντρο Ι: αποτελείται από τη συνένωση της Π.Ε. 8 και τμήματος της Π.Ε. 9 και 
ορίζεται από τις οδούς Κύπρου, Κολοκοτρώνη και Μεσολογγίου 

Π.Ε. 7 – Κέντρο ΙΙ: αποτελείται από τη συνένωση των Π.Ε. 10 και 11 και ορίζεται από 
τις οδούς Φορμίωνος, Μεσολογγίου, Νικ. Νικηφορίδη και Αρήτης. 

 
Στη συνέχεια καθορίζονται οι νέοι μέσοι συντελεστές δόμησης ανά Π.Ε. και 
υπολογίζονται εκ νέου η θεωρητική πυκνότητα και η χωρητικότητα. Υπολογίζεται τέλος 
η μεικτή πυκνότητα κάθε Π.Ε.. Σημειώνεται ότι, τόσο ο μέσος συντελεστής δόμησης, 
όσο και η μεικτή πυκνότητα αποτελούν στοιχεία των χαρτών Π3 των οικισμών, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
 
Όροι δόμησης 
Δεδομένης της σχετικά πρόσφατης τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης 
του εγκεκριμένου Ρ.Σ. Βύρωνα (ΠΔ 24-7-06, ΦΕΚ 717 Β’/31-8-06), προτείνεται μικρή 
μειώση του συνελεστή δόμησης στους τομείς όπου η υφιστάμενη τιμή υπερβαίνει το 2. 
Οι νέοι μέσοι συντελεστές δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα, που προκύπτουν από 
τη σύμπτυξη των Π.Ε., φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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Προγραμματικά μεγέθη – ανάγκες σε γη πολεοδομικών λειτουργιών 
Ο υπολογισμός της αναγκαίας γης για την κάλυψη των πολεοδομικών λειτουργιών 
στο σύνολο του Δήμου παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας: Κοινωνικός εξοπλισμός Δήμου Βύρωνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(στην διαβιβασθείσα ΣΜΠΕ παρουσιάζονται τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά και ανά 
ενότητα, σελ. 97-101) 
 
Ανά χρήση προκύπτουν οι εξής ανάγκες: 
• Ως προς τις διοικητικές υπηρεσίες, το κύριο πρόβλημα είναι να εξευρεθεί xώρος για 

νέο Δημαρχείο.  
• Κατά τ’ αλλα, οι ανάγκες του Δήμου, φαίνονται να καλύπτονται (λαμβάνοντας 

υπόψη τα ελάχιστα σταθερότυπα). 
• Όσον αφορά στις απαιτούμενες ανάγκες σε μονάδες Εκπαίδευσης (τάξεις – 

σχολεία) φαίνεται ότι θα υπάρξει ανάγκη για νηπιαγωγείο/α και δημοτικό/α 
σχολείο/α. Μεγαλύτερες ελλείψεις παρουσιάζονται στις Π.Ε 4, 5 και 7 για τα 
νηπιαγωγεία και στις Π.Ε. 1, 3, 5 και 7 για τα δημοτικά. Οι ανάγκες σε 
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εγκαταστάσεις μέσης εκπαίδευσης καλύπτονται σε επίπεδο Δήμου. 
Επισημαίνεται ότι ο Δήμος δε διαθέτει ειδικά σχολεία ή άλλη κατηγορία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των ενιαίων γυμνασίων – λυκείων. Και οι 
σχετικές ανάγκες πρέπει να καλυφθούν με την εξεύρεση χώρων και διαδικασία 
τροποποίησης του σχεδίου για την χωροθέτηση της χρήσης.  

• Αντίστοιχη ανάγκη με τα νηπιαγωγεία προκύπτει και για χώρους βρεφονηπιακών 
σταθμών. Εδώ οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στις Π.Ε. 3, 4 και 5. 

• Ως προς τα ΚΑΠΗ, ο Δήμος διαθέτει 3 μονάδες σε ενοικιαζόμενα κτίρια. 
• Προτείνεται η επαναλειτουργία των δημοτικών ιατρείων (Ο.Τ. 146 στην Π.Ε. 4). 
• Δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες ελλείψεις σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Προτείνεται 

η ολοκλήρωση των εργασιών για την μετατροπή του κτιρίου του παλιού 
Δημαρχείου σε μουσείο και του κτιρίου του Ταπητουργείου σε πολιτιστικό 
πολυχώρο (για την κατάρτιση του πίνακα τα δύο κτίρια έχουν περιληφθεί στις 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις). 

• Εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις σε αθλητικούς χώρους, οι οποίες 
αντισταθμίζονται εν μέρει από τις εκτός σχεδίου αθλητικές εγκαταστάσεις (περιοχή 
Εργάνης, Νεκροταφείου) και εν μέρει από τις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολικών 
μονάδων, χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρούνται αυτά αρκετά. 

• Τέλος, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι 
χώροι είναι σήμερα πολύ περιορισμένοι. Απαιτείται ένα εκτεταμένο δίκτυο 
κοινοχρήστων χώρων – χώρων πρασίνου που  θα καλύπτει το σύνολο του 
αστικού ιστού. Μέρος αυτού θα αποτελέσει η πράσινη διαδρομή για την οποία έγινε 
λόγος παραπάνω και οι προτεινόμενες επεκτάσεις της. Για τη δημιουργία χώρων 
πρασίνου, δεδομένου ότι οι αδόμητοι χώροι είναι ελάχιστοι και η διαδικασία 
απαλλοτρίωσης κτισμάτων είναι αρκετά δύσκολη και μακροχρόνια, προτείνεται να 
δοθεί προτεραιότητα στη δέσμευση των υφιστάμενων αστικών κενών με 
χαρακτηρισμό τους ως χώρους πρασίνου, πρακτική που ενισχύεται και από 
τις διατάξεις του νέου ΡΣΑ (άρθρο 5, § 2). 

 
Ζώνες κινήτρων και εν γένει πολεοδομικών μηχανισμών 
Για την αντιμετώπιση των φαινομένων υποβάθμισης του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος δεν κρίνεται σκόπιμη η συνολική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου 
Βύρωνα, αλλά μία αναθεώρηση επικεντρωμένη στη χωροθέτηση του αναγκαίου 
κοινωνικού εξοπλισμού ώστε μετά την έγκρισή της να ακολουθήσει η νόμιμη 
διαδικασία απαλλοτρίωσης εφόσον διασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι. Εκτός από 
τη χωροθέτηση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, η συντήρηση και διαμόρφωση 
υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, η πεζοδρόμηση του οδικού δικτύου που συνδέει 
τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, η οργάνωση και διαμόρφωση των 
χώρων στάθμευσης κ.λπ. είναι ορισμένες από τις βασικότερες αναγκαίες επεμβάσεις. 
Από την ανάλυση του οικιστικού αποθέματος και τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η 
ομάδα μελέτης διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών διάσπαρτων ή συνόλων κτιρίων 
αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος (προσφυγικά, μεσοπολεμικές κατοικίες κ.λπ.) τα οποία 
μπορούν να κριθούν διατηρητέα, να ανακαινιστούν (ή να αναπλαστεί όλη η περιοχή 
στην περίπτωση κτιριακού συνόλου) και να χρησιμοποιηθούν ως κοινωφελείς χώροι ή 
κατοικία (πρβλ. § Π.2.3.3). 
Ως περιοχές ανάπλασης κατά την έννοια του Ν. 2508/97 προτείνονται: 
• η περιοχή του ιστορικού κέντρου του Βύρωνα και συγκεκριμένα το τμήμα που 

περικλείεται από τις οδούς Κύπρου – Μεσολογγίου – Ευαγγελικής Σχολής ως 
κατάλοιπο πολεοδομικής δομής προσφυγικού οικισμού για την ανάδειξη της ιστορικής 
μνήμης 

• η περιοχή πέριξ του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας για την ανάδειξη του μνημείου  
• η περιοχή πέριξ της πλατείας Νεράιδας και κατά μήκος της οδού Χρυσοθέμιδος όπου 

χωροθετείται το τοπικό κέντρο της Π.Ε. 5 
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• η λεωφ. Αγ. Ι. Καρέα στο τμήμα από την οδό Ιερού Λόχου μέχρι την οδό Ελλήνων 
Πατριωτών (Π.Ε. 1) σε συνδυασμό με τη διαμόρφωση του τμήματος της ΠΕΠ 1 (ΑΠ) 
που βρίσκεται στο μέτωπο της οδού. Διαμόρφωσης χρήζει και το τμήμα της ΠΕΠ 1 
(ΑΠ) που βρίσκεται επί της οδού Κισσού, πίσω από το συγκρότημα πολυκατοικιών 
στα βόρεια του Καρέα. 

Οι παραπάνω θέσεις είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί 
ότι ο υπόλοιπος δημόσιος χώρος βρίσκεται σε άριστο ή ικανοποιητικό επίπεδο αστικού 
περιβάλλοντος, καθώς ένας Δήμος με την πολυπλοκότητα του Βύρωνα έχει ανάγκες 
αναπλάσεων σε πολλές πολεοδομικές ενότητες και ιδιαίτερα στις παλαιότερες. Οι 
αναπλάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν πεζοδρομήσεις, φυτεύσεις, αισθητική 
αναβάθμιση όψεων κτιρίων, επιβολή πρασιών, ενοποιήσεις ακαλύπτων για τη 
δημιουργία χώρων πρασίνου εντός των οικοδομικών τετραγώνων, τοποθέτηση αστικού 
εξοπλισμού κ.ά. 
Τέλος, όπως αναγράφεται στη μελέτη συνεκτιμώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 
και τα στοιχεία από την πραγματική χωρική οργάνωση του Δήμου Βύρωνα σχετικά με 
τη σκοπιμότητα χρήσης κινήτρων και λοιπών πολεοδομικών μηχανισμών 
συμπεραίνονται τα εξής: 
• Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) δεν 

προτείνονται γιατί η μέχρι σήμερα πρακτική έχει αποδείξει τη δυσκολία υλοποίησης 
τους. 

• Δεν είναι δυνατή η χωροθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) καθώς, 
όπως έγινε φανερό παραπάνω, δεν καλύπτονται οι υπάρχουσες ανάγκες 
κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισμού, γεγονός που αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για την εφαρμογή του μέτρου. 

• Ζώνες Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) δεν προτείνονται με βάση την μέχρι τώρα αρνητική 
εμπειρία σε εθνικό επίπεδο, καθώς μόνο σε αραιοκατοικημένες περιοχές ή ακόμα 
καλύτερα σε σχεδόν ή τελείως αδόμητες οικοπεδοποιημένες περιοχές είναι δυνατή με 
επιτυχία η εφαρμογή του μέτρου.  

Και αυτό γιατί μόνο όταν τα οικόπεδα είναι ακάλυπτα μπορούν να πειστούν οι ιδιοκτήτες 
τους να τα ανταλλάξουν με άλλα, που μάλιστα -λόγω της εισφοράς σε γη- θα είναι και 
μικρότερα (Αραβαντινός, 1997). 
 
Ο.Τ.524 του Καρέα 
Πρόκειται για ανοιχτό οικοδομικό τετράγωνο, νοτιοανατολικά της οδού Παύλου Μελά, 
με ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή επ’ αυτής. Στη θέση των ρυμοτομικών γραμμών 
που λείπουν απεικονίζονται οι γραμμές των ορίων της έκτασης για την οποία εγκρίθηκε 
το σχέδιο αυτό, δηλαδή τα όρια του Συνεταιρισμού. Δομημένη έκταση του Ο.Τ. είναι 
αυτή των οικοπέδων επί της οδού Π. Μελά.  
Όπως προκύπτει, το ανοικτό Ο.Τ. 524 είναι εκτός σχεδίου περιοχή και τα γήπεδα που 
έχουν πρόσωπο στη ρυμοτομική γραμμή επί της οδού Παύλου Μελά, έναντι των 
κλειστών Ο.Τ. 523 και 525, εφ' όσον έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση του 
νόμου 2831/2000, είναι οικοδομήσιμα μόνο κατά το τμήμα τους, το οποίο έχει επιφάνεια 
που αντιστοιχεί στις ελάχιστες απαιτούμενες για το εμβαδόν και το πρόσωπο διαστάσεις 
αρτιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για το 
απέναντι οικοδομικό τετράγωνοπου κτίζεται με την αρτιότητα και τους όρους δόμησης 
της έναντι εντός σχεδίου περιοχής. 
Με την μελέτη τροποποίησης του ΓΠΣ Βύρωνα προτείνεται επέκταση του σχεδίου για 
το τμήμα του Ο.Τ. 524, με πρόσωπο επί της οδού Παύλου Μελά, που βρίσκεται εκτός 
της Ζώνης Α΄ του Υμηττού, με χρήση Γενικής Κατοικίας και συντελεστή δόμησης 0,80, 
χωρίς να παραβιάζεται το όριο αναδάσωσης, που καθορίστηκε με την υπ. αρ. 
3985/2015 Απόφαση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και λαμβάνοντας 
υπόψη το όριο αρτιότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την υφιστάμενη κατάσταση. 
Επίσης, για τη δομημένη έκταση νοτιοδυτικά του Ο.Τ. 524 προτείνεται η ένταξη στο 
σχέδιο, με χρήση Γενικής Κατοικίας και συντελεστή δόμησης 0,80, χωρίς να 
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παραβιάζεται το όριο αναδάσωσης, που καθορίστηκε με την υπ. αρ. 3985/2015 
Απόφαση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και λαμβάνοντας υπόψη το όριο 
αρτιότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την υφιστάμενη κατάσταση, με την 
προυπόθεση ότι η έκταση αυτή θα έχει εξαιρεθεί της Ζώνης Α του Υμηττού. 
Το ακριβές όριο της επέκτασης θα αποσαφηνισθεί με την πολεοδομική μελέτη που θα 
εκπονηθεί για το σκοπό αυτό. 
 
Ε.1.2 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 
Προτείνεται ο καθορισμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 
4 και 5 του Ν. 2508/97 σ’ όλη την έκταση του Δήμου. Οι ΠΕΠ γενικά διακρίνονται σε: 
• Περιοχές απόλυτης προστασίας ΠΕΠ (ΑΠ), όπου γενικά δεν επιτρέπεται η ανέγερση 

μόνιμων κατασκευών και 
• Λοιπές περιοχές προστασίας, στις οποίες οι περιορισμοί εξειδικεύονται ανάλογα με το 

προστατευόμενο αντικείμενο. 
Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας στο Δήμο Βύρωνα είναι: 
• ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Α’ Ζώνη Προστασίας Υμηττού 
• ΠΕΠ 2 – Β’ – Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας Υμηττού 
• ΠΕΠ 3 – Βυζαντινά και Νεώτερα Μνημεία 
Στις ΠΕΠ1 (ΑΠ) και ΠΕΠ2, επιπλέον των περιορισμών που επιβάλλει το Δ/γμα 
Προστασίας του Υμηττού ισχύουν και οι επιμέρους ειδικοί περιορισμοί, όπως η ζώνη 
προστασίας ρεμάτων, ο δασικός νόμος για τις δασικές και αναδασωτέες περιοχές κ.λπ.. 
ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Α’ Ζώνη Προστασίας Υμηττού 
Πρόκειται σχεδόν για το σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Βύρωνα, το 
οποίο περιλαμβάνεται στη Ζώνη Α «Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων» 
του Π.Δ. 14-6-11.  
Εντός της ΠΕΠ εντοπίζονται δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, κηρυγμένοι 
αρχαιολογικοί χώροι, ανενεργά λατομεία, σπήλαια, μονές, εγκαταστάσεις στρατοπέδου 
κ.ά.. Στην ΠΕΠ 1 (ΑΠ) ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 14-6-11 και απαγορεύεται κάθε 
δόμηση. 
Προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την ανάδειξη των ανενεργών λατομείων , 
των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και των σπηλαίων που εμπίπτουν στην ΠΕΠ 
1 και αποτελούν αξιόλογα φυσικά και ιστορικά στοιχεία. Η μελέτη να προβλέπει επίσης 
τη δημιουργία ή ανάδειξη υφιστάμενων μονοπατιών και τη σύνδεση των μνημείων με 
τον αστικό ιστό (π.χ. ανάδειξη «μονοπατιού του Αιγέα»). Κρίνεται σκόπιμο η μελέτη να 
αφορά στο σύνολο του ορεινού όγκου κι επομένως να εκπονηθεί από το φορέα 
διαχείρισής του ή το ΣΠΑΥ. Ειδική μέριμνα να δοθεί στην αποκατάσταση του τοπίου και 
των δασικών οικοσυστημάτων στις χαρακτηρισμένες αναδασωτέες εκτάσεις και στη 
διευθέτηση των υδάτων του ορεινού όγκου μετά από τις απαραίτητες συμπληρωματικές 
μελέτες. 
Σε αυτά τα πλαίσια προστασίας επιβάλλεται η κατεδάφιση των οικοδομικών σκελετών 
του οικισμού των αξιωματικών και οποιουδήποτε άλλου κτίσματος έχει προκύψει από 
καταπάτηση δημόσιας δασικής έκτασης. 
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι ο Δήμος Βύρωνα δεν περιλαμβάνεται στην υπ. αριθμ. 
40399/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 329 Α.Α.Π./17), περί «αναστολή . έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, 
αδειών δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του 
ορεινού όγκου Υμηττού», δηλαδή το Π.Δ/γμα για την προστασία του Υμηττού ισχύει για 
το Δήμο Βύρωνα, μέχρι την αντικατάστασή του με νεώτερο 
ΠΕΠ 2 – Β’ – Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας Υμηττού 
Πρόκειται για την περιοχή των εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών 
εγκαταστάσεων της Εργάνης, η οποία εμπίπτει στη Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη 
προστασίας του Π.Δ. 14-6-11. Στην ΠΕΠ 2 επιτρέπεται η γεωργία και οι χρήσεις 
εκπαίδευσης, υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του προαναφερθέντος Π.Δ... 
ΠΕΠ 3 – Βυζαντινά και Νεώτερα Μνημεία 
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Στις ΠΕΠ 3 περιλαμβάνονται βυζαντινά και νεώτερα μνημεία και οι τυχόν ζώνες 
προστασίας τους. 
Βυζαντινά Μνημεία 
Στο Δήμο εντοπίζονται τα εξής κηρυγμένα βυζαντινά μνημεία 
• Ι.Ν. της Μονής Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου Καρέα (Β.Δ. 19-4-21, ΦΕΚ 68 Α’/26-4-21) 
• Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού στον Καρέα (κηρυγμένος ως ιστορικό και διατηρητέο μνημείο με 

την υπ’ αριθμ. 2290/477/02.02.1972 Υ.Α. ΦΕΚ 134Β’/15.02.1972) 
• Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/43376/1036/17-12-87, ΦΕΚ 19 Β’/27-

1-88) 
• Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, εντός της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου (Ζωοδόχου 

Πηγής, προστατευόμενος από το Ν.3028/2002). 
Τυχόν βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία που δεν έχουν κηρυχθεί προστατεύονται 
αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3082/02 (ΦΕΚ 153 Α’/28-6-02) για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να 
απαιτείται έκδοση διοικητικής πράξης. Επίσης στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής υπάγονται και τα εκκλησιαστικά κτίσματα μετά το 1830, η δε προστασία 
εκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων και των χώρων. 
Για οποιαδήποτε επέμβαση ή εκτέλεση δημόσιων ή δημοτικών εντός ή πλησίον των ως 
άνω οριοθετημένων χώρων απαιτείται έγκριση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής 
Αττικής. 
Οι μελέτες και εργασίες προστασίας και ανάδειξης επί μνημείων είναι αρμοδιότητα του 
ΥΠΠΟΑ και εκτελούνται αποκλειστικά από αυτό. 
Μελέτες διαμόρφωσης και ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου μνημείων θα πρέπει 
να εκπονούνται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής και να 
υποβάλλονται στην Εφ.Α.Αν.Ατ. για την κατά Νόμον έγκριση στο στάδιο της 
Προμελέτης. 
Σε κάθε περίπτωση ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις του Ν. 3028/02. 
Νεώτερα Μνημεία 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3028/02, ως νεώτερα μνημεία νοούνται όλα τα 
πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830, εκτός των εκκλησιών και των 
οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής 
σημασίας τους. 
Στο Δήμο Βύρωνα εντοπίστηκαν τα εξής κηρυγμένα νεώτερα μνημεία: 
• Κτίριο Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν (ΥΑ ΥΠΠΟ αριθ. 1765/39031/6-7-84, ΦΕΚ 

530 Β’/6-8- 84) 
• Κτίριο του πρώην 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Τριάδος (ΥΑ 

ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/28382/561/8-7-11, ΦΕΚ 194 ΑΑΠ/3-8-11 και ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΑ αρίθμ. 
1051/30-12- 08, ΦΕΚ 29 ΑΑΠ/27-1-09) 

• Ταφικό μνημείο Ιωακείμ Παπαοικονόμου (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1522/32419/22-4-97, 
ΦΕΚ 594 Β’/16-7-97) 

• Κατά την ανάλυση η ομάδα μελέτης εντόπισε τα εξής αξιόλογα κτίσματα που μπορούν 
να προταθούν για κήρυξη ως νεώτερα μνημεία: 

• Το παλιό Δημαρχείο 
• Το κτίριο του Ταπητουργείου 
Επίσης εντοπίστηκαν και άλλα μεμονωμένα, διάσπαρτα στον αστικό ιστό, κτίρια που 
διατηρούν χαρακτηριστικά των προσφυγικών ή των αστικών κατοικιών του 
Μεσοπολέμου (π.χ. Αναλήψεως 6, Κολοκοτρώνη και Ιθώμης, Κορδελιού και 
Μεσολογγίου, σειρά κτιρίων επί της οδού Κολοκοτρώνη, Κυδωνιών, Χρυσοθέμιδος 1, 
Βρυούλων 33 κ.ά.). Απαιτείται Πολεοδομική μελέτη για λεπτομερέστερη αξιολόγηση 
προκειμένου κάποια από αυτά να προταθούν για χαρακτηρισμό ως διατηρητέα. Τέλος, 
σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 3028/02, προστατεύονται καταρχήν και 
όλα τα ακίνητα που είναι προγενέστερα των τελευταίων 100 χρόνων και η κατεδάφισή 
τους ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, ακόμα και αν 
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δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας 
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
Ε.1.5 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 
Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες περιοχών: 
ΠΕΧ 1: Κοιμητήριο – Ζώνη Ε του Π.Δ. 14-6-11. 
ΠΕΧ 2: Δημοτικό Φυτώριο 
ΠΕΧ 3: Σκοπευτήριο Βύρωνα 
Παρότι βρίσκεται σε θέση εντός της ζώνης Α’ προστασίας του Υμηττού το Σκοπευτήριο 
προτείνεται να παραμείνει και να εξακολουθήσει τη λειτουργία του, εφόσον σύμφωνα 
και με την παρ. 6 του άρθρου 3 του ΠΔ 187/14-6-11, «τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια 
και εγκαταστάσεις […] αθλητισμού, […] των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος, είναι δυνατόν να παραμένουν στα γήπεδα στα οποία 
βρίσκονται και να υφίστανται επισκευαστικές  παρεμβάσεις, χωρίς καμία δυνατότητα 
επεκτάσεως». Πρότεινεται αποκατάσταση και διαμόρφωση της γύρω περιοχής. 
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία 
εγκρίνονται. 
Ε.1.6 Ρυθμίσεις στις Υποδομές 
Οδικό Δίκτυο 
Το οδικό δίκτυο του Δήμου διευθετείται σύμφωνα με τη συμπληρωματική κυκλοφοριακή 
μελέτη, που συνοδεύει το ΓΠΣ, με άξονα εφαρμογής τη μελέτη «Αναθεώρησης και 
επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Βύρωνα», που εκπονήθηκε το 
έτος 2006 
Σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ η δυτική Περιφερειακή Υμηττού, από τη συμβολή της με την 
Αττική οδό  μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, αποτελεί πρωτεύοντα άξονα 
μητροπολιτικής σημασίας, η δε σύνδεσή της με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης προβλέπεται 
να πραγματοποιηθεί μέσω αστικής σήραγγας. Παράλληλα προβλέπεται η βελτίωση της 
λεωφόρου Αλίμου – Καρέα, από τον Α/Κ Κατεχάκη έως τον κόμβο Σακέτα. 
Για όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου προτείνονται έργα βελτίωσης των γεωμετρικών και 
κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των οδών (ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις, 
αντιπλημμυρικά έργα, διαμόρφωση πεζοδρομίων και παρόδιων θέσεων στάθμευσης 
και κάδων όπου είναι εφικτό, βελτίωση της σήμανσης κ.λπ.) 
Δίκτυο εναλλακτικών μετακινήσεων 
• Προτείνεται η επέκταση του προγράμματος πεζοδρομήσεων σε περιοχές με 

επικρατούσα τη χρήση της κατοικίας και ο συνδυασμός τους με τη κατασκευή 
ποδηλατοδρόμου. Σύμφωνα με το ΡΣΑ προτείνεται μητροπολιτικός ποδηλατοδρόμος 
που θα διασχίζει το Δήμο Βύρωνα (άξονας 9.Σύνδεση Καισαριανής - Φαλήρου) με 
αφετηρία τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημιούπολης, Φιλαδελφείας 
(Καισαριανή), με κατεύθυνση προς το Αλσος Καισαριανής, και στη συνέχεια διέρχεται 
από την οδό Φωκαίας του Δήμου Βύρωνα, την οδό Βουτζά, την οδό Κύπρου, την οδό 
Χειμάρας, την οδό Αθανασίου Διάκου (Υμηττός), πλατεία Αγίας Λαύρας, 
Ελευθερωτών, Τριπόλεως, πλατεία  Καλογήρων, λ. Αλέξανδρου Παπαναστασίου, 
Αίνου (Ν. Σμύρνη), Κερασούντος, Αγησιλάου, Σωκράτους, Πικροδάφνης (κατά μήκος 
ρέματος), παραλία. 

• Επίσης προτείνεται η διαμόρφωση της «Πράσινης Διαδρομής» όπως μελετήθηκε κατά 
μήκος των οδών: Εκφαντίδου - πλατεία Σμύρνης - Βορείου Ηπείρου - Π.Τσαλδάρη – 
Κωνσταντιλιέρη – Βουτζά – Φλέμιγκ - Τιμώλου - Καραολή και Δημητρίου - 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, και προτείνεται  η επέκτασή της στο νότιο 
τμήμα του Δήμου ώστε να δημιουργηθεί ένας δακτύλιος που θα ενώνει τους 
κυριότερους χώρους πρασίνου, ενώ κατά μήκος των οδών θα γίνουν πεζοδρομήσεις 
και διαπλατύνσεις πεζοδρομίων . 

• Ενδεικτικά προτείνεται η διαδρομή από την πλατεία Βυζαντίου στις οδούς Τμώλου – 
Επταλόφου – Ταταούλων – Ελπίδος – Βοσπόρου – πλατεία Γ. Κολλημένου – Ταύρου 
- Καλλιπόλεως – Χρυσάφης – Χρυσοθέμιδος – πλ. Νεράιδας – Εμπεδοκλέους και σε 
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δεύτερη φάση η δημιουργία και άλλων εγκάρσιων συνδέσεων που θα διέρχονται από 
χώρους πρασίνου ή χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Προτείνεται, στα πλαίσια εξεύρεσης χώρων πρασίνου να αξιοποιηθούν ως τέτοιοι τα 
αδόμητα οικόπεδα που βρίσκονται επί της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο 
συνδυάζονται οι ροές πεζών/ποδηλάτων με το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων. 

• Σταδιακά προτείνεται η σύνδεση της διαδρομής με τα δίκτυα μονοπατιών του Υμηττού 
προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση του αστικού χώρου με τον ορεινό όγκο 
Δημοτική, Αστική και υπεραστική συγκοινωνία 

• Στο Δήμο Βύρωνα λειτουργεί Δημοτική Συγκοινωνία με δύο κυκλικές γραμμές, τη 
γραμμή 10 και την 20, με σκοπό να ενώνει τον τόπο κατοικίας των Δημοτών με τα 
εμπορικά κέντρα του Δήμου τις Δημοτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, το Δημαρχείο, το 
Νεκροταφείο κ.λπ. ελαχιστοποιώντας την απόσταση και το χρόνο βαδίσματος, ειδικά 
για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων. Επίσης να υποστηρίζει τις καθημερινές 
μετακινήσεις των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα κέντρα εκπαίδευσης. 

• Προτείνεται ο συνδυασμός του κομίστρου με τέλη στάθμευσης, και η αναδιοργάνωση 
των δρομολογίων σε συσχετισμό με τις οργανωμένες θέσεις στάθμευσης, 
προκειμένου να αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας και 
να αποτραπεί η χρήση ιδιωτικών οχημάτων μετακίνησης. . 

• Προτείνεται πύκνωση των δρομολογίων των τοπικών συγκοινωνιών για τη βελτίωση 
της συνοχής, την ενίσχυση των καθημερινών εξυπηρετήσεων των κατοίκων με 
αυξημένη προσβασιμότητα προς το κέντρο του Δήμου, τον μελλοντικό σταθμό 
ΜΕΤΡΟ, αλλά και τη βελτίωση της πρόσβασης στο περιαστικό πράσινο του Υμηττού. 

Στάθμευση 
Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης και μετεπιβίβασης, συλλογικών χώρων 
στάθμευσης, για την κάλυψη των αναγκών σε στάθμευση της κατοικίας και των 
επαγγελματικών χρήσεων ειδικά σε πυκνοδομημένες περιοχές. Ολοκλήρωση 
δημιουργίας υπαίθριων χώρων και κτηρίων στάθμευσης σύμφωνα με την 
αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου. Πέρα από τους ήδη υπάρχοντες 
χώρους στάθμευσης (Πλατεία Δημάρχου Νικολαΐδη, Πνευματικό κέντρο - Μουσείο και 
γήπεδο του νεκροταφείου), προτείνεται επιπλέον η χωροθέτηση υπόγειων χώρων 
στάθμευσης κάτω από  ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους όπως το πάρκο Ανάληψης, 
το άλσος Αγ. Τριάδας, το γήπεδο της Εργάνης, η πλατεία Βαρουτίδη, η πλατεία 
Βυζαντίου, η πλατεία Φατσέα και η πλατεία Τσιρακοπούλου, σε περιορισμένη έκταση 
και μόνο για την εξυπηρέτηση των χρηστών. 
Πρόβλεψη για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης καθώς και 
για την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης ποδηλάτων. 
Ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο του Δήμου και σε κρίσιμες περιοχές και 
περιορισμούς της παρόδιας στάθμευσης, με προτεραιότητα στην εξασφάλιση θέσεων 
στάθμευσης για τους κατοίκους των περιοχών 
Ύδρευση 
Για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Δήμου κρίνεται 
απαραίτητος ο έλεγχος και η εξοικονόμηση της κατανάλωσης. Ενδεικτικά προτείνεται η 
εφαρμογή προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης της άρδευσης των χώρων πρασίνου. 
Επίσης προτείνεται η αντικατάσταση των σωλήνων από αμιαντοτσιμέντο, έργο 
αναγκαίο προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα του πόσιμου ύδατος και να απαλλάξει 
το δίκτυο από επικίνδυνα υλικά και φθορές λόγω παλαιότητας.  
Προτεινόμενα μέτρα σχετικά με την οικιακή χρήση των υδάτινων πόρων είναι: 
• επαναχρησιμοποίηση υδάτων για τις ίδιες χρήσεις και για εμπλουτισμό των υπόγειων 

υδροφορέων 
• εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της κατανάλωσης, εξοικονόμησης και 

ανακύκλωσης σε επίπεδο Δήμου για διαμερίσματα/πολυκατοικίες 
Απορρίμματα – Αποχέτευση 
Στη Ζώνη Α του Υμηττού λειτουργεί από το έτος 1990 Σταθμός Μεταφόρτωσης των 
Απορριμάτων του Δήμου Βύρωνα (ΣΜΑ). 
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Με το Άρθρο 92 του Ν.4685/20 (ΦΕΚ121Α’) εγκρίθηκε η θέση για την προσωρινή 
λειτουργία του ΣΜΑ, στο σημείο που λειτουργεί σήμερα, σε εκτός σχεδίου περιοχή, 
έκτασης Ε=3.144,50 τ.μ. Οριστική λύση στο θέμα χωροθέτησης του ΣΜΑ θα προκύψει 
από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής. 
Στα πλαίσια της μελέτης Τροποποίησης του ΓΠΣ του Δήμου Βύρωνα προτείνεται η 
έναρξη προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων στερεών αποβλήτων, ιδιαίτερα σε 
περιοχές πλατειών και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Επιπλέον προτείνεται η 
βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για τη μείωση του 
λειτουργικού κόστους, της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων από το 
στόλο οχημάτων του Δήμου. 
Όσον αφορά στην Ανακύκλωση, στο Δήμο Βύρωνα λειτουργούν ήδη τρία ρεύματα: 
• χαρτιού, από κάδους και σχολεία 
• ηλεκτρικών συσκευών, σε container που τα απομακρύνει εταιρεία συμβεβλημένη με 

το Δήμο και 
• πλαστικών. 
Πρόθεση είναι η επέκταση της ανακύκλωσης σε άλλα υλικά, με ενσωμάτωση των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας, σύμφωνα με το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24 Α’/12) και την 
ΚΥΑ 18485/17 (ΦΕΚ 1412 Β’/17). 
Προτείνεται επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης με: 
• προώθηση του συστήματος διαλογής στην πηγή για όλα τα ανακυκλούμενα υλικά και 

συμπλήρωση του προγράμματος με διαχωρισμό των οργανικών αστικών 
απορριμμάτων και κομποστοποίησή τους (μπλε, πράσινοι και καφέ κάδοι) 

• πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών λαδιών για την παραγωγή βιοντίζελ που θα 
επιστρέφεται στο Δήμο για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης δημοτικών κτιρίων 
(σχολείων, αθλητικών χώρων κ.λπ.) σε αντικατάσταση του συμβατικού ορυκτού 
πετρελαίου θέρμανσης 

• πρόγραμμα συγκέντρωσης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Εκσκαφών, 
Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) 

• ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων. 
Για τη χωρική οργάνωση των σημείων ανακύκλωσης προτείνονται: 
1) Γωνιές Ανακύκλωσης, δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι πολύ μικρής έκτασης, όπου οι 

πολίτες εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα, τα 
οποία εν συνεχεία συλλέγονται από το Δήμο. Ήδη λειτουργούν 30 τέτοια σημεία. 

2) Πράσινα Σημεία, που σύμφωνα με την παρ. 21 του άρθρου 11 του Ν. 4042/12 
ορίζεται ως «...χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο οποίος είναι 
οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε 
οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή 
χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση 
ή για επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε 
μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που 
δέχονται, τη λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα 
Σημεία δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού». 

3) ή Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.), χώρος 
οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίο 
ισχύουν όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία και επιπλέον πραγματοποιούνται 
υποχρεωτικά δράσεις εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή. 

Σε επίπεδο ιδιωτών προτείνεται η εγκατάσταση χώρου κομποστοποίησης οικιακών 
απορριμμάτων στους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών και των μονοκατοικιών. 
Τέλος, προτείνεται η χωροθέτηση θέσης Δημοτικού Φυτωρίου, στο οποίο θα 
τοποθετηθεί εγκατάσταση κομποστοποίησης των φυτικών υλικών που προέρχονται 
από την κλάδευση των δένδρων, είτε των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, είτε 
των ιδιωτών, τα οποία σήμερα συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου και 
καταλήγουν στη χωματερή των Λιοσίων.  
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Όσον αφορά στις υποδομές αποχέτευσης κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση του 
δικτύου ομβρίων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. 
Ενέργεια 
Ηλεκτρική Ενέργεια – φυσικό αέριο 
Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και η επέκταση 
του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Επίσης, προωθούνται προγράμματα 
ανακαίνισης υφιστάμενων κτιρίων με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση και μέτρα 
για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ 
Σε επίπεδο μεμονωμένων κτιρίων, ιδίως Δημοσίων και σε κοινόχρηστους χώρους 
επιτρέπεται και είναι επιθυμητή η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων 
ή όπου είναι δυνατό εγκαταστάσεων γεωθερμίας, για την ενεργειακή εξυπηρέτηση των 
κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων. 
Σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ (άρθρο 21), δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων στις ζώνες προστασίας ορεινών όγκων, ρεμάτων, δασών και 
προστατευτέων ευαίσθητων περιοχών, παρά μόνο αν υποδειχθούν ζώνες υποδοχής 
μικρής έκτασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων από τα Προεδρικά Διατάγματα 
προστασίας ορεινών όγκων και αποκλειστικά για περιοχές που δεν είναι ιδιαίτερης 
οικολογικής, ιστορικής και τοπιακής αξίας και η χωροθέτησή τους δεν αντίκειται στο 
χωροταξικό σχεδιασμό της ρυθμιζόμενης περιοχής, αξιοποιεί τα υφιστάμενα δίκτυα 
υποδομών, παρέχει ανταποδοτικά οφέλη για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η δε 
συνολική μελέτη ενσωματώνει και τη συνιστώσα του τοπίου. 
Τηλεπικοινωνίες 
Ολοκλήρωση του δικτύου οπτικών ινών για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης και 
σταθερής τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας και ποιότητας για την εξυπηρέτηση των 
κατοίκων, των επιχειρήσεων και των σχολικών μονάδων. 
Όσον αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η σχετική νομοθεσία (Ν. 3431/06, ΦΕΚ 
13 Α’/3-2-06, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις») δεν προβλέπει 
καθιέρωση ελάχιστης απόστασης από κατοικημένες περιοχές. Ο μοναδικός 
περιορισμός αφορά στην απαγόρευση εγκατάστασης κεραιών σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις σχολείων, νοσοκομείων και γηροκομείων, ενώ ορίζεται ότι σε 
περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο 
των παραπάνω κτιρίων τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 
60% των τιμών  που καθορίζονται στα άρθρα της ΚΥΑ 53571/3829/2000 (ΦΕΚ 1105 
Β’/6-9-00) «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων 
στην ξηρά». 
 
x. Προτάσεις διαβιβασθείσας μελέτης “Τροποποίησης ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα” και 

διαφορές των ρυθμίσεων του ισχύοντος Γ.Π.Σ. από τις ρυθμίσεις της μελέτης 
Στον Πίνακα που παρατίθεται στη συνέχεια, παρουσιάζονται συγκριτικά, οι διαφορές 
του ισχύοντος Γ.Π.Σ. όσον αφορά την πόλη του Βύρωνα, σε σύγκριση με τις προτάσεις 
της διαβιβασθείσας μελέτης, για να εντοπιστούν οι διαφορές τους. 
 

Α/Α Υ.Α. 30958/1269/12-03-90 (ΦΕΚ 221 Δ'/10-4- 90) περί 
«Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου 
Βύρωνα» και Υ.Α. 101505/7705/96 (ΦΕΚ 108Δ’/5-2-96) για 
τη δημοσίευση των χαρτών.  

Προτάσεις διαβιβασθείσας μελέτης “Τροποποίησης 
ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα” 

1. Αφορά την πόλη του Βύρωνα, όπως τα όριά της 
προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο Χάρτη Π1. 

H μελέτη ΓΠΣ εκτείνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου 
Βύρωνα και αφορά και την τροποποίηση του ήδη 
εγκεκριμένου ΓΠΣ 

2. Αφορά την πολεοδομική οργάνωση της πόλης του Βύρωνα 
για πληθυσμό 63.000 κατοίκων το έτος – στόχο 1991 και 
σταθεροποίησή του  

Αφορά την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου του 
Βύρωνα για προβλεπόμενο πληθυσμό για το έτος 2031 
62.650 κατοίκους. 

3. Δημιουργία έντεκα (11) πολεοδομικών ενοτήτων – γειτονιών 
(Π.Ε.) 

Αναδιοργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων –  
γειτονιών (Π.Ε.) από 11 σε 7. 

4. Καθορισμός χρήσεων Γενικής Κατοικίας με επιτρεπόμενες 
χωροθετήσεις δραστηριοτήτων όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 3 του από 23.02.1987 Π.Δ/τος (Φ.Ε.Κ. 166 Δ’).  

Καθορισμός χρήσεων Γενικής Κατοικίας (ΓΚ1) επί του 
βασικού οδικού δικτύου όπως καθορίζονται στο άρθρο 
3 του Π.Δ/τος 59/2018 και χρήσεων Γενικής Κατοικίας 
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(ΓΚ2) με περιορισμούς στη λοιπή έκταση της πόλης του 
Βύρωνα. 

5. Καθορισμός χρήσεων πολεοδομικού κέντρου – κεντρικών 
λειτουργιών στο κέντρο του Δήμου, το οποίο θα λειτουργήσει 
και ως τοπικό κέντρο για τις πολεοδομικές ενότητες 8,9,10 και 
11 και χρήσεων τοπικού κέντρου στις υπόλοιπες 
πολεοδομικές ενότητες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
παραπάνω Δ/τος. 
 

Α. Καθορισμός χρήσεων πολεοδομικού κέντρου πόλης 
(ΠΚ1) με χαρακτήρα εμπορίου και αναψυχής στη θέση 
του υφιστάμενου κέντρου του Δήμου και πολεοδομικού 
κέντρου  πόλης (ΠΚ2) με χαρακτήρα διοικητικό – 
πολιτιστικό κατά μήκος της οδού Καραολή & Δημητρίου, 
όπου προτείνεται να μεταφερθούν σταδιακά όλες οι 
διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου, όπως καθορίζονται 
στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 59/2018, με περιορισμούς. 
Β. Καθορισμός τοπικών πολεοδομικών κέντρων 
γειτονιάς (ΠΚ3) γύρω από τις πλατείες 
Γ. Κολλημένου και Νεράιδας για τις Π.Ε. 4 και 5 
αντίστοιχα, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του 
Π.Δ/τος 59/2018, με περιορισμούς. 

6. Δημιουργία χώρου εκπαίδευσης στη Ζώνη Β του Υμηττού 
εκτός των ορίων του Γ.Π.Σ. στα όρια της Π.Ε. Ζωοδόχου 
Πηγής, στην περιοχή Αναπηρικών και στο χώρο των πρώην 
Λατομείων (ΕΛΚΟ – ΕΡΓΑΝΗ) και επεκτάσεις των 
υπαρχόντων σχολείων κάτω από τη Λ. Καρέα.  

Υλοποιήθηκαν τα Σχολεία (Γυμνάσιο και Λύκειο Καρέα) 
κάτω από τη Λεωφόρο Καρέα και στην Εργάνη (3ο, 4ο 
και 5ο Γυμνάσιο –Λύκειο). Στα Αναπηρικά και στη 
Ζωοδόχο Πηγή δεν υλοποιήθηκαν, λόγω Α’ Ζώνης 
Υμηττού. 

7. Ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής των πρώην λατομείων, 
όπου εκτός της χωροθέτησης των σχολικών συγκροτημάτων 
οργανώνεται υπερτοπικός πόλος αναψυχής, αθλητισμού και 
πολιτιστικών λειτουργιών, όπως προβλέπεται από το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. 

Υλοποιήθηκαν Σχολεία, Αθλητικά και στον υπερτοπικό 
πόλο αναψυχής Αναψυκτήριο και τα Θέατρα Βράχων. 

8. Γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή 
ανά πολεοδομική ενότητα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 
«Κοινωνική Υποδομή». 

Καθορισμός του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού στο 
σύνολο των 7 πολεοδομικών ενοτήτων του Δήμου. 

9. - Αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος για 
την προστασία και ανάδειξη διατηρητέων κτισμάτων και 
συνόλων, μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους 
(σύνολα κατοικιών, παλιά δημοτικά σχολεία). 
Ολοκλήρωση της μετατροπής του κτιρίου του παλιού 
Δημαρχείου σε μουσείο και Μετατροπή του κτιρίου του 
Ταπητουργείου σε πολιτιστικό πολυχώρο 

10.  Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Βύρωνα, της 
περιοχής πέριξ του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας και του Ι.Ν. 
Αγίου Λαζάρου, του τοπικού κέντρου της πλατείας 
Νεράιδας και του Καρέα, της Λεωφ. Καρέα από την οδό 
Ιερού Λόχου μέχρι την οδό Ελλήνων  Πατριωτών και 
οποιασδήποτε άλλης περιοχής κριθεί αναγκαίο 

11. Εκπόνηση συμπληρωματικής κυκλοφοριακής μελέτης για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης 

 

• Βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου 
(ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις, αντιπλημμυρικά 
έργα, διαμόρφωση πεζοδρομίων και παρόδιων 
θέσεων στάθμευσης όπου είναι εφικτό, βελτίωση της 
σήμανσης κ.λπ.) 

• Δημιουργία υπαίθριων χώρων και κτιρίων 
στάθμευσης σύμφωνα με την αναθεωρημένη 
κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου (2006) με μέριμνα 
για θέσεις φόρτισης ηλεκτρικώνοχημάτων. 

• Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από 
τους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

12. Απελευθέρωση κάποιων τμημάτων δρόμων από την 
κυκλοφορία και απόδοσή τους στους πεζούς και διαμόρφωση 
πεζοδρόμων με βαθμίδες σε δρόμους με απαγορευτική για τα 
οχήματα κλίση. 
 

• Υλοποίηση των έργων της «πράσινης διαδρομής» 
καθώς και αυτών που θα προκύψουν από τη μελέτη 
επέκτασής της στο Νότιο τμήμα του Δήμου. 

• Υλοποίηση του ποδηλατόδρομου που προβλέπεται 
από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και πύκνωση του με 
την εκπόνηση αντίστοιχων μελετών.  

• Αποκατάσταση, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη 
των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών με 
διαμορφώσεις, σήμανση, καθιστικούς χώρους και 
πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης αυτών. 

13. Επέκταση και πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης • Αντικατάσταση και αναβάθμιση των παλαιών δικτύων 
αμιαντοσωλήνων. 

• Επέκταση προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης σ’ 
όλους τους αρδευόμενους χώρους πρασίνου. 

14. Δημιουργία πραγματικών δικτύων ομβρίων στο Δήμο και 
ιδιαίτερα στην περιοχή του νεκροταφείου. 

Ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων 

15.  
 

 • Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων, ένα τουλάχιστον 
ανά Πολεοδομική Ενότητα  

• Υπογειοποίηση κάδων στερεών απορριμμάτων 
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• Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης και κυκλικής 
οικονομίας 

• Χωροθέτηση Δημοτικού Φυτωρίου με εγκατάσταση 
κομποστοποίησης των φυτικών υλικών από την 
κλάδευση των δένδρων των κοινόχρηστων – 
κοινωφελών χώρων και των ιδιωτών. 

16. Επαύξηση της ισχύος των μετασχηματιστών.  
Όπου υπάρχουν καταναλωτές αέργου ισχύος 
(ηλεκτροκινητήρες, εξοπλισμοί ηλεκτροσυγκόλλησης) 
επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρικών πυκνωτών. 
 

• Υπογειοποίηση των γραμμών της ΔΕΗ 
• Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου 
• Ολοκλήρωση του δικτύου ευρυζωνικότητας (οπτικές 

ίνες). 
• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων στα δημόσια 

κτίρια, στους δημόσιους χώρους και στις 
εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς 
τομέα. 

• Εγκατάσταση συστήματος εκμετάλλευσης της 
γεωθερμίας για την ενεργειακή αυτοτέλεια των 
δημόσιων χώρων και κτιρίων. 

• Έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης των δημόσιων 
κτιρίων.  

17. Καθορίσθηκαν 2 ζώνες προστασίας (Α και Β) της περιοχής 
του όρους Υμηττού με το από 31.08.1978 Π.Δ/γμα (Φ.Ε.Κ. 
544 Δ’)  
 

• Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας, ως εξής: 
• ΠΕΠ1 (ΑΠ) για τη Ζώνη Α Υμηττού και ΠΕΠ2 για τη 

Ζώνη Β Υμηττού. 
• Ολοκλήρωση της μελέτης για την τροποποίηση του 

Π.Δ/τος Προστασίας του Υμηττού, ώστε να επιλυθούν 
τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στο 
εγκεκριμένο σχέδιο του Βύρωνα 

18. 
 

 • Διαμόρφωση και ανάδειξη των λατομείων, των 
κηρυγμένων  αρχαιολογικών χώρων και των 
σπηλαίων που εμπίπτουν στη Ζώνη Α προστασίας 
του Υμηττού 

• Διευθέτηση υδάτων του Υμηττού 
• Διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών που θα 

συνδέουν τον αστικό ιστό με τον ορεινό όγκο Υμηττού 

 

 
xi. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤ.1 Θεματικοί άξονες εναλλακτικών σεναρίων ρύθμισης του Δήμου Βύρωνα 
Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται στην περιβαλλοντική μελέτη είναι το σενάριο 
τάσεων ή μη παρέμβασης που αναλύεται στη συνέχεια του κειμένου και το παρεμβατικό 
σενάριο (η τελική πρόταση ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του Δήμου Βύρωνα )  
Τα σενάρια αναπτύσσονται σε πέντε (5) θεματικούς άξονες, τους εξής: 
1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 
3. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 
4. Περιοχή Υμηττού 
5. Υποδομές 
 
ΣΤ.2. Σενάριο τάσεων ή μη παρέμβασης 
Η μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος στην περίπτωση μη έγκρισης της μελέτης 
ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του Δήμου Βύρωνα για τους παραπάνω θεματικούς άξονες , 
είναι η εξής: 

2.1 Περιοχή Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
Σε περίπτωση μη έγκρισης της μελέτης ΓΠΣ: 
α. Θα εξακολουθούν να ισχύουν οι χρήσεις του εγκεκριμένου ΓΠΣ του έτους 1990, 

με αποτέλεσμα εγκατεστημένες χρήσεις, όπως το Δημαρχείο να είναι μη νόμιμες. 
β. Οι μεγάλες ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τα πρότυπα του 2000, 

δεν θα έχουν εντοπιστεί. 
γ. Προτάσεις για αλλαγή χρήσης, όπως το παλαιό Δημαρχείο σε Μουσείο και το 

Ταπηγουργείο σε πολιτιστικό πολυχώρο δεν περιλαμβάνονται στο ισχύον ΓΠΣ. 
δ. Ανάγκες για ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Βύρωνα, της περιοχής γύρω 

από τον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας, των τοπικών κέντρων της πλατείας Νεράιδας 
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και του Καρέα και της Λεωφόρου Καρέα από την οδό Ιερού Λόχου μέχρι την οδό 
Ελλήνων Πατριωτών δεν περιλαμβάνονται στο ισχύον ΓΠΣ. 

ε. Τα προβλήματα που δημιουργεί το Π.Δ/γμα προστασίας του Υμηττού στον αστικό 
ιστό του Βύρωνα δεν περιλαμβάνονται στο ισχύον ΓΠΣ, αφού το Π.Δ/γμα 
προστασίας του Υμηττού είναι μεταγενέστερο κατά 10 χρόνια από το ισχύον ΓΠΣ. 

2.2 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 
Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), όπως οι ζώνες Α και Β του Υμηττού και τα 
κηρυγμένα Βυζαντινά και Νεώτερα Μνημεία καλύπτονται από τις επιμέρους 
διατάξεις. Στο παρόν σενάριο μη παρέμβασης ή μη έγκρισης της διαβιβασθείσας 
μελέτης, δεν αναζητούνται και δεν εντοπίζονται άλλα νεώτερα κτίρια που έχουν 
ανάγκη κήρυξης και προστασίας. 
2.3 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 
Το Κοιμητήριο, το Δημοτικό Φυτώριο το Σκοπευτήριο και τα Λατομεία είναι περιοχές 
Ειδικής Χρήσης (ΠΕΧ), αλλά στο παρόν μη παρεμβατικό σενάριο, δεν τυγχάνουν 
ειδικής προστασίας και μελέτης. 
2.4 Ζώνη Υμηττού 
Στη Ζώνη του Υμηττού ισχύει μεν το Π.Δ/γμα Προστασίας του 2011, που είναι υπό 
αναθεώρηση, αλλά δεν διατυπώνονται επιπλέον προτάσεις που αφορούν το τμήμα 
του Υμηττού που υπάγεται στα διοικητικά όρια του Βύρωνα. 
2.5 Υποδομές 
Σε περίπτωση μη έγκρισης της μελέτης ΓΠΣ δεν θα υπάρχουν συγκεντρωμένες και 
εγκεκριμένες οι σύγχρονες ανάγκες σε υποδομές του Δήμου Βύρωνα, οπότε θα είναι 
δυσχερέστερη η υλοποίησή τους ή οι μεμονωμένες εγκρίσεις θα είναι πλέον 
χρονοβόρες. 

 
ΣΤ.3. Παρεμβατικό Σενάριο 

3.1 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 
Σε περίπτωση έγκρισης της μελέτης ΓΠΣ: 
α. Θα γίνει καθορισμός χρήσεων στην πόλη του Βύρωνα, με το νέο Δ/γμα Χρήσεων 

59/18, βάσει της πραγματικής κατάστασης που εντοπίστηκε στο Α’ Στάδιο της 
μελέτης, αλλά κυρίως βάσει των στόχων και του οράματος για την πόλη του 
Βύρωνα του έτους 2031. 

β. Οι μεγάλες ανάγκες σε κοινωνικό εξοπλισμό διερευνώνται βάσει των προτύπων, 
εγκρίνονται με την μελέτη και αποτελούν βάση για αναζήτηση και χαρακτηρισμό 
των απαιτούμενων χώρων για την ικανοποίηση των σχετικών αναγκών των 
δημοτών. 

γ. Διατυπώνονται προτάσεις για χαρακτηρισμό επιπλέον κτιρίων ως διατηρητέων και 
αλλαγή χρήσης για κάποια από αυτά, όπως, όπως το παλαιό Δημαρχείο σε 
Μουσείο και το Ταπητουργείο σε πολιτιστικό πολυχώρο. 

δ. Διατυπώνονται προτάσεις για ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Βύρωνα, της 
περιοχής γύρω από τον Ι.Ν. της Αγίας Βαρβάρας, των τοπικών κέντρων της 
πλατείας Νεράιδας και του Καρέα  και της Λεωφόρου Καρέα από την οδό Ιερού 
Λόχου μέχρι την οδό Ελλήνων Πατριωτών. 

ε. Διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση του Δ/τος του Υμηττού, στα σημεία 
που αυτό δημιουργεί προβλήματα στον αστικό ιστό του Βύρωνα. 

3.2 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)  
Όπως ακριβώς και στο σενάριο μη παρέμβασης, οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας 
(ΠΕΠ), όπως οι ζώνες Α και Β του Υμηττού και τα κηρυγμένα Βυζαντινά και Νεώτερα 
Μνημεία καλύπτονται από τις επιμέρους διατάξεις. Στο παρόν σενάριο αναζητούνται 
και εντοπίζονται άλλα νεώτερα κτίρια που έχουν ανάγκη κήρυξης και προστασίας. 
3.3 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 
Για το Κοιμητήριο προτείνονται οι επιπλέον αναγκαίες χρήσεις, για Δημοτικό 
Φυτώριο προτείνεται να χωροθετηθεί με εγκατάσταση κομποστοποίησης των 
φυτικών υλικών από την κλάδευση των δένδρων των κοινόχρηστων – κοινωφελών 
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χώρων και των ιδιωτών και για το Σκοπευτήριο προτείνεται τροποποίηση του Δ/τος 
Προστασίας προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί νόμιμα. 
3.4 Ζώνη Υμηττού 
Πέραν των όρων προστασίας του Δ/γματος Προστασίας του Υμηττού η 
διαβιβασθείσα μελέτη προτείνει διαμόρφωση και ανάδειξη των λατομείων, των 
κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και των σπηλαίων που εμπίπτουν στη Ζώνη Α 
προστασίας του Υμηττού, διευθέτηση των υδάτων του Υμηττού και διαμόρφωση 
πεζοπορικών διαδρομών που θα συνδέουν τον αστικό ιστό με τον ορεινό όγκο του 
Υμηττού. 
3.5 Υποδομές 
• Εκπόνηση συμπληρωματικής κυκλοφοριακής μελέτης για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος της στάθμευσης 
• Βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις, 

αντιπλημμυρικά έργα, διαμόρφωση πεζοδρομίων και παρόδιων θέσεων 
στάθμευσης και κάδων όπου είναι εφικτό, βελτίωση της σήμανσης κ.λπ.) 

• Ολοκλήρωση δημιουργίας υπαίθριων χώρων και κτιρίων στάθμευσης σύμφωνα 
με την αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου (2008) με μέριμνα για 
θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

• Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από τους ελεύθερους 
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου 

• Απελευθέρωση κάποιων τμημάτων δρόμων από την κυκλοφορία και απόδοσή 
τους στους πεζούς και διαμόρφωση πεζοδρόμων με βαθμίδες σε δρόμους με 
απαγορευτική για τα οχήματα κλίση. 

• Ολοκλήρωση των έργων της «πράσινης διαδρομής» και υλοποίηση των έργων 
που θα προκύψουν από τη μελέτη επέκτασής της. 

• Αποκατάσταση, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των πεζοπορικών και 
ποδηλατικών διαδρομών με διαμορφώσεις, σήμανση, καθιστικούς χώρους και 
πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης αυτών. 

• Επέκταση και πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης . Αντικατάσταση και 
αναβάθμιση των παλαιών δικτύων αμιαντοσωλήνων. 

• Εφαρμογή προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης της άρδευσης των χώρων 
πρασίνου. 

• Δημιουργία πραγματικών δικτύων ομβρίων στο Δήμο και ιδιαίτερα στην περιοχή 
του νεκροταφείου 

• Ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων 
• Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών, 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων και οικιακά έλαια. 
• Υπογειοποίηση κάδων 
• Υπογειοποίηση των γραμμών της ΔΕΗ 
• Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου 
• Επέκταση δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας (οπτικές ίνες). 
• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων στα δημόσια κτίρια, στους δημόσιους 

χώρους και στις εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 
• Εγκατάσταση συστήματος εκμετάλλευσης της γεωθερμίας για την ενεργειακή 

αυτοτέλεια των δημόσιων χώρων και κτιρίων. 
 

xii. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Φυσικό περιβάλλον (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα - Πανίδα) 
Η διαβιβασθείσα μελέτη δεν προτείνει καμία επέκταση σχεδίου, η οποία θα απειλούσε 
τη βιοποικιλότητα. Αντίθετα προτείνει αύξηση των κοινόχρηστων χώρων, εις όφελος 
και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Στην εκτός σχεδίου περιοχή προτείνονται δύο (2) Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), 
οι Ζώνες Α και Β του Υμηττού, σύμφωνα με το Π.Δ/γμα Προστασίας του Υμηττού, άρα 
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δεν υπάρχει καμία δυσμενής επίδραση της μελέτης ΓΠΣ στο Φυσικό Περιβάλλον του 
Υμηττού. 
Επιπλέον προτείνεται η χωροθέτηση Δημοτικού Φυτωρίου, για την εξασφάλιση 
δένδρων για τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και για τους ιδιωτικούς 
ακάλυπτους χώρους, όπου ζητηθούν. 
Στο Φυτώριο θα γίνεται κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων για τη δημιουργία 
λιπάσματος, εις όφελος της χλωρίδας του Δήμου. 
Επίσης η προτεινόμενη Πράσινη Διαδρομή θα βελτιώσει το Φυσικό Περιβάλλον της 
εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου. 
 
Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία 
Η ρύθμιση των χρήσεων γης και η εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
εντός του αστικού ιστού θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες. Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς θα μειωθούν οι χρονοαποστάσεις των 
καθημερινών μετακινήσεων και θα διευκολυνθεί η άσκηση καθημερινών 
δραστηριοτήτων και λειτουργιών, με άμεσο αντίκτυπο στη μείωση του άγχους και της 
κούρασης και στην καλύτερη ψυχολογία των κατοίκων. 
Οι πεζοδρομήσεις και η Πράσινη Διαδρομή θα βελτιώσουν την πρόσβαση στους 
χώρους  κοινωνικής εξυπηρέτησης και αναψυχής. Τα μέτρα προστασίας του 
περιβάλλοντος θα λειτουργήσουν στη βελτίωση της αισθητικής του Δήμου και την 
παροχή προσιτής αναψυχής, ενώ μακροχρόνια θα έχουν ευεργετικές συνέπειες στην 
υγεία του πληθυσμού. 
 
Έδαφος 
Τα μέτρα συγκράτησης της οικιστικής ανάπτυξης (έλεγχος χρήσεων γης, επιπλέον 
κοινόχρηστοι χώροι) και τα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του φυσικού πρασίνου, με 
χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) θα έχουν θετικά αποτελέσματα, θα 
ελαττωθεί ο βαθμός κατάληψης του εδάφους, ενώ θα αυξηθεί το ποσοστό πράσινων 
χώρων και άρα θα μειωθεί η διάβρωση των εδαφών. Επίσης, οι προτάσεις 
ανακύκλωσης και λιπασματοποίησης θα βελτιώσουν το έδαφος. Και τέλος, τα μέτρα 
πρόληψης πλημμυρών θα προστατεύσουν το εκτός σχεδίου έδαφος από απόπλυση. 
 
Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα 
Έμμεσες θετικές επιπτώσεις αναμένονται από τα μέτρα πρόληψης πλημμυρών στα 
επιφανειακά ύδατα και από την ανακύκλωση στα υπόγεια. 
 
Ατμόσφαιρα – Κλιματικοί Παράγοντες 
Δεδομένου ότι ένας από τους κατευθυντήριους άξονες της μελέτης Γ.Π.Σ. είναι η 
προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση της ρύπανσης, σε γενικές γραμμές 
αναμένεται βελτίωση των κλιματικών παραγόντων. 
Ο έλεγχος των χρήσεων γης, η εξασφάλιση χώρων για τον κοινόχρηστο και κοινωφελή 
εξοπλισμό, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οι μεγάλες εκτός σχεδίου εκτάσεις που 
χαρακτηρίζονται σαν περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), το δίκτυο πεζοπορικών 
διαδρομών συντελούν στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και κατ’ επέκταση 
στην εξασθένιση του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Παράλληλα, το δίκτυο ροής πεζών θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση των αερίων ρύπων, 
καθώς θα ελαττωθεί η χρήση Ι.Χ. και θα περιορισθεί η κυκλοφορία. 
Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου θα επιφέρει πτώση των επιπέδων θορύβου μέσα στον 
αστικό ιστό. 
 
Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Όσον αφορά στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται αύξηση της αξίας των 
ιδιοκτησιών, λόγω της γενικότερης αναβάθμισης της περιοχής. 
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Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον 
Με τον καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και συγκεκριμένα των ΠΕΠ 3: 
Κηρυγμένα Βυζαντινά και Νεωτέρα Μνημεία, αναμένεται να προστατευθεί περαιτέρω ο 
Αρχαιολογικός, Ιστορικός και Πολιτιστικός πλούτος της περιοχής μελέτης. Επίσης σtην 
περιοχή Προστασίας του Υμηττού υπάρχουν τρεις εκτεταμένες κηρυγμένες 
αρχαιολογικές ζώνες, που έχουν αποτυπωθεί στο Α’ Στάδιο της μελέτης, δεν 
χαρακτηρίζονται σαν ΠΕΠ, γιατί εμπεριέχονται στις ΠΕΠ1 και 2 του Υμηττού, αλλά , 
όπως έχει επισημανθεί, συνεχίζουν να αποτελούν ζώνες προστασίας. 
 
Τοπίο 
Όσον αφορά στο αστικό τοπίο, το σύνολο των δράσεων θα είναι ευνοϊκό ως προς τη 
βελτίωσή του και την αισθητική του αναβάθμιση. Μέτρα τα οποία θα έχουν ισχυρή 
επίδραση θα είναι η σωστή χωροθέτηση των επιτρεπομένων χρήσεων, η αύξηση του 
κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισμού, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου και οι 
προτάσεις για αναπλάσεις. Όσον αφορά το εξωαστικό τοπίο, οι προτάσεις για περιοχές 
Ειδικής Προστασίας και οι πεζοπορικές διαδρομές θα έχουν θετικές συνέπειες στο 
Τοπίο. Οι επιπτώσεις στο τοπίο θα είναι κατά κανόνα μεσο- /μακροπρόθεσμες, αλλά θα 
επιφέρουν μόνιμη αναβάθμιση της προσφερόμενης ποιότητας ζωής.  
 

xiii. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η.1.1 Φυσικό Περιβάλλον (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα) 
Οι περιοχές Ειδικής Προστασίας στον Υμηττό, προγράμματα αναδάσωσης στις 

Αναδασωτέες περιοχές, η πρόληψη πλημμυρών, το Δημοτικό Φυτώριο με εγκατάσταση 
κομποστοποίησης, η αύξηση κοινόχρηστων χώρων στην εντός σχεδίου περιοχή του 
Βύρωνα, η Πράσινη Διαδρομή που  συνδέει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς 
χώρους θα συντελέσουν στη διατήρηση και βελτίωση του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- km2 αποκατεστημένων / επαναφυτεμένων εκτάσεων στις αναδασωτέες περιοχές. 
- Απώλειες ειδών πανίδας (%) 
 
Η.1.2 Πληθυσμός - Ανθρώπινη Υγεία 
Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία οι προτάσεις του ΓΠΣ, όπως ο έλεγχος των 

χρήσεων γης, ο κοινωνικός εξοπλισμός, οι περιοχές αναπλάσεων, οι περιοχές ειδικής 
προστασίας (ΠΕΠ), η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η βελτίωση των υποδομών 
ύδρευσης και αποχέτευσης θα έχουν θετικές επιπτώσεις. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- Η παρακολούθηση της κατάστασης του ανθρώπινου πληθυσμού και της ποιότητας 

ζωής προτείνεται κυρίως να στηριχθεί σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ όπως αυτά 
καταγράφονται σε εθνικό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό 
Παρατηρητηρίου Χωροταξίας (ESPON) και τη Eurostat. 

- Αριθμός καταγγελιών το έτος ως προς τα όρια θορύβου και την έλλειψη μέτρων 
διαχείρισης αποβλήτων 

- Επίπεδα θορύβου 
- Προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής 
 
Η.1.3 Έδαφος 
Θετικές επιπτώσεις στο έδαφος του Δήμου θα προκύψουν από τον έλεγχο των 

χρήσεων γης, την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης υλικών και μείωσης των 
απορριμμάτων, τη λιπασματοποίηση των οργανικών αποβλήτων και την προστασία του 
εκτός σχεδίου εδάφους από τις πλημμύρες.  

Προκειμένου οι πιέσεις αυτές να είναι πιο ήπιες, καθώς ανασταλτικά μέτρα θα 
οδηγήσουν στην αναστολή της ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ακόλουθα: 
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• Αυστηρά περιοριστικά μέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές 
κατασκευής και λειτουργίας των νέων έργων, 

• Τήρηση των σχετικών νομικών διατάξεων και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών 
Όρων, 

• Αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις, 
• Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
• Εντατικοί έλεγχοι στις μεταποιητικές μονάδες σχετικά με τη διαχείριση των 

αποβλήτων (όλων των κατηγοριών) και την τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων 
γενικότερα, και 

• Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων στους πόλους αναψυχής και 
αθλητισμού και στις ευαίσθητες φυσικές περιοχές όπου ήδη έχουν επισκεψιμότητα 
ή αναμένεται να αυξηθεί. 

• αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις 
Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- Αριθμός αποκαταστάσεων χώρων/ αριθμό επεμβάσεων 
- Αριθμός έργων προστασίας εδάφους από την διάβρωση/ αριθμό επεμβάσεων 
- Αριθμός αναπλάσεων/ φυτεύσεων που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τις 

απαιτούμενες 
- Αριθμός εγκατεστημένων και λειτουργούντων μέτρων πρόληψης και προστασίας 

από διαρροές 
- Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ 
 
Η.1.4 Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα 
Για την πρόληψη της ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων 

κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου της ποιότητας του νερού της υπόγειας 
υδροφορίας από τις δημοτικές υδρογεωτρήσεις και πηγάδια, καθώς και ελέγχου της 
εφαρμογής Περιβαλλοντικών Όρων στις υφιστάμενες δραστηριότητες. Ο 
προτεινόμενος έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από φορέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στις εγκαταστάσεις εντός των ορίων της μελέτης, αλλά και σε εκείνες που την 
επιβαρύνουν από περιβαλλοντική άποψη. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν προβλεφθεί δράσεις προστασίας και διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της περιοχής ενώ προβλέπονται μέτρα πρόληψης της ρύπανσης και 
δράσεις εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης των υδατικών πόρων. Παρόλα 
αυτά, ομοίως με την περίπτωση του εδάφους, αναμένονται επιπτώσεις από τις 
αναπτυξιακές δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται με τη ρύπανση των 
υπόγειων και επιφανειακών υδάτων. 

Τα μέτρα που πρέπει, επιπλέον των οριζόμενων από το Σχέδιο, να ληφθούν είναι: 
• Η παρακολούθηση της τήρησης των νομικών διατάξεων σχετικά με τη χρήση και 

διαχείριση των υδάτων 
• Η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη χρήση νερού και 

την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και η εντατικοποίηση των ελέγχων 
της εφαρμογής τους,  Η παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των 
υδάτων στις περιοχές συγκέντρωσης δραστηριοτήτων, 

• Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης 
νερού. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- Αλλαγές στις παραμέτρους των μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων 
- Βελτίωση ποιότητας επιφανειακών υδάτων 
- Βελτίωση ποιότητας υπόγειων νερών 
- Χρήση νερού κατά τομέα (%) 
- Ποσοστό ανακύκλωσης νερού 
- Αριθμός κυρώσεων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτων και 

επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων 
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Η.1.5 Ατμόσφαιρα και Κλιματικοί Παράγοντες 
Η ατμόσφαιρα του Δήμου δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη από τις εκπομπές της 

κεντρικής θέρμανσης και την κυκλοφορία. Παρόλα αυτά παρατηρούνται οι δυσμενείς 
επιπτώσεις της παγκόσμιας κλιματολογικής αλλαγής στο μικροκλίμα της περιοχής 
(άνοδος θερμοκρασίας, επιμήκυνση της θερμής – ξηρής περιόδου, τάσεις 
ερημοποίησης κ.λπ.) με τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πιο συχνά. 

Σχετικά με τις παραμέτρους αυτές τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον 
περιορισμό των επιπτώσεων αφορούν: 

• Συχνοί έλεγχοι των εμπλεκόμενων για την τήρηση των κείμενων νομικών διατάξεων 
και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, 

• Αυστηρό έλεγχο στα οχήματα για κατοχή ισχύουσας κάρτας ελέγχου καυσαερίων,  
• Πρόβλεψη της ομαλής και εύρυθμης πρόσβασης των οχημάτων και ειδικά των 

βαρέων οχημάτων. 
Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- Επίπεδα εκπομπής αερίων ρύπων (ιδιαίτερα για το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια 

και τα οξείδια του αζώτου όπου υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων) 
- Μεταβολή σε tn/έτος των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 
- Ποσοστά αύξησης/ μείωσης ρύπων 
- Πλήθος εφαρμογής μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης 
- Ημέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας 
- Εκπομπές ανά πηγή / κατά κεφαλή 
- Επιβατική κίνηση ανά μέσο 
- Εμπορευματική κίνηση ανά μέσο 
- Κυκλοφοριακοί φόρτοι 
- Ποσοστό αύξησης/ μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
- Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά πηγή (%) 
 
Η.1.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 
Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- Μεταβολές χρήσεων γης 
- Μεταβολές αξιών γης και αντικειμενικών αξιών 
- Ποσοστό υλοποίησης του σχεδιασμού και του καθορισμού χρήσεων γης 
- Βαθμός υλοποίησης των προγραμμάτων αναπλάσεων και αναβάθμισης. 
 
Η.1.7 Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον 
Το Γ.Π.Σ. προβλέπει μια σειρά μέτρων προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων της 

αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Γενικά, δεν 
προβλέπονται δυσμενείς επιπτώσεις καθώς υπάρχει πρόνοια προστασίας και 
ανάδειξής τους παρόλα αυτά απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή τους είναι η 
εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων και η ενημέρωση του κοινού με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 
- Κατάσταση διατηρητέων κτιρίων που δεν έχουν γίνει έργα 
- Πλήθος κτιρίων που θα κριθούν διατηρητέα 
- Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις 
 
Η.1.8 Τοπίο 
Τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν είναι ένας συνδυασμός των μέτρων που 

έχουν προταθεί σχετικά με τη βιοποικιλότητα και χλωρίδα, το έδαφος και τα ύδατα και 
αυτών που ήδη προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. 

Οι προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης του Γ.Π.Σ. στο επίπεδο του τοπίου, είναι 
οι εξής: 

- Ποσοστό εφαρμογής μέτρων ανάδειξης του τοπίου 
 



32 

 

Η.2 Προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης 
Προκειμένου να παρακολουθείται το είδος και το μέγεθος των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, απαιτείται η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα 
επιτρέπει την κατά το δυνατό άμεση συσχέτιση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. με την 
περιβαλλοντική κατάσταση του συνόλου της περιοχής μελέτης. Το προτεινόμενο 
σύστημα παρακολούθησης αφορά στη συλλογή πληροφοριών, στη διαχείριση αυτών 
και στην υιοθέτηση μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας σε όλες τις συναρμόδιες αρχές 
και στο ευρύ κοινό. Οι πληροφορίες αναφέρονται ουσιαστικά σε ένα σύνολο  
ενδεικτικών προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης που κατηγοριοποιούνται ανά 
περιβαλλοντική παράμετρο.  

Γενική κατεύθυνση για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι η τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας σχετικά με το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και ο σχεδιασμός και 
η υλοποίηση των έργων – δράσεων που απορρέουν από το Γ.Π.Σ. με γνώμονα την 
περιβαλλοντική συνιστώσα. Σε αυτό το πλαίσιο δέον να  ενσωματώνονται κριτήρια 
βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, να προκρίνονται έργα που θα επιφέρουν 
θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, να αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου 
αριθμού ταυτόχρονων παρεμβάσεων σε μία περιοχή και να υπάρχει σχετική απαίτηση 
περιβαλλοντικής συμμόρφωσης κατά την προκήρυξη/πρόσκληση ενδιαφέροντος των 
αναπτυξιακών έργων. Συνοπτικά ανά περιβαλλοντική παράμετρο αναφέρεται: 

 
Βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα 

• Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων/καθορισμού των ζωνών προστασίας να 
περιλαμβάνουν σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης 
πρότασης με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της και να 
δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση των δράσεων που ενισχύουν την προστασία 
και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων. 

• Να αξιοποιείται κατά το μέγιστο δυνατόν η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
των έργων και δράσεων του Γ.Π.Σ. για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στις 
ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. 

• Να γίνεται εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση της 
προκαλούμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

• Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
• Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης για 

έργα και δραστηριότητες όπως σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων και 
προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων υλικών. 

 
Πληθυσμός – ανθρώπινη υγεία 

• Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να ελαχιστοποιείται η 
προκαλούμενη περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων  

• Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε δημόσιες και ιδιωτικές 
μονάδες/ επιχειρήσεις 

• Να εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης ρίσκου και αποφυγής ατυχημάτων 
• Να γίνεται ορθολογική χωροθέτηση των δικτύων των υποδομών με γνώμονα το είδος, 

το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους 
 
Έδαφος- Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά 

• Κατά το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση των έργων του Γ.Π.Σ. να δίνεται προσοχή στην 
αποφυγή ρύπανσης και εν γένει δυσμενών μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου. 
Ειδική μέριμνα να ληφθεί κατά τη χωροθέτηση νέων ή την επέκταση υφισταμένων 
κοιμητηρίων. 

• Τα έργα αξιοποίησης των υδάτων να αξιολογούνται σε σχέση με τις γενικότερες 
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. 

• Να καθοριστούν ζώνες προστασίας των υδατορεμάτων της έκτασης. Κατά το 
σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων να λαμβάνεται υπόψη ο ενιαίος χαρακτήρας 
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των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίησή τους ως 
φυσικό στοιχείο μέσα στους οικισμούς. 

• Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την ελαχιστοποίηση των υγρών 
λυμάτων, τη συλλογή και επεξεργασία τους και την επαναχρησιμοποίησή τους όπου 
είναι δυνατό. 

• Να γίνει προγραμματισμός και σωστή διαχείριση του νερού για άρδευση και ανόρυξη 
γεωτρήσεων, αλλά και δράσεις όπως η αντιπυρική προστασία. 

• Να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας των υπόγειων υδροφορέων μέσω 
υδρογεωλογικής μελέτης για την αποφυγή φαινομένων υφαλμύρινσης και ρύπανσης 
από υπόλοιπα μεταλλουργίας. 

• Να ενθαρρύνεται η υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες περιοχές με γνώμονα την 
αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών και όχι 
παραγωγικών γαιών. 

• Να ενθαρρύνεται η δημιουργία μικρών οικιακών μονάδων διαχείρισης υγρών ή 
στερεών αποβλήτων (οικιακοί βιολογικοί καθαρισμοί, κομποστοποιητές κ.ά.) και να 
προωθηθούν σύγχρονες μέθοδοι διάθεσης των στερεών αποβλήτων (διαλογή στην 
πηγή) με παράλληλη οργάνωση των συστημάτων ανακύκλωσης και επεξεργασίας τν 
οργανικών απορριμμάτων με κεντρικό γνώμονα τη δραστική μείωση τω αποβλήτων 
που θα καταλήξουν στο έδαφος. 

 
Ατμόσφαιρα 

• Να προωθηθεί η χρήση καθαρών τεχνολογιών και πράσινων καυσίμων, η 
εγκατάσταση συστημάτων αντιρρύπανσης και η υιοθέτηση συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Να ενθαρρύνεται η κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων και η χρήση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας στις μικρής κλίμακας επιχειρήσεις και στα 
δημόσια κτήρια. 

 
Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

• Να δημιουργηθεί γεωχωρική βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των φυσικών 
και ανθρωπογενών παραμέτρων. 

 
Πολιτιστικό περιβάλλον 

• Να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση των έργων και δράσεων του Γ.Π.Σ. δεν ενέχει 
κίνδυνο υποβάθμισης θέσεων και  περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

• Να αποφεύγεται η χωροθέτηση ασύμβατων ή οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον 
στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος  

• Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους 
εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος να μην αλλοιώνεται η ακεραιότητα του 
περιβάλλοντος. 

 
Τοπίο 

• Να λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης του τοπίου κατά το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των δράσεων του Γ.Π.Σ. 

• Να δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που ανατρέπουν την υποβάθμιση αστικών και 
εξωαστικών περιοχών όπως αναπλάσεις, αξιοποίηση ελεύθερων χώρων κ.λπ.. 

 
 
Συμπεράσματα 
Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής 

λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της υποβληθείσας Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το έργο του θέματος, προτείνει 
επιπρόσθετα τα ακόλουθα: 
➢ κατά το σχεδιασμό του έργου να ακολουθούνται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις 
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που προβλέπει «Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας» Νόμος 4277/2014 - ΦΕΚ 
156/Α/1-8-2014 

➢ το τελικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρόσφατο προς διαβούλευση 
ΠΔ για την προστασία του Υμηττού (βλέπε ενδεικτικό χάρτη στο Παράρτημα Β΄ της 
παρούσας εισήγησης) αλλά και το τελικό Διάταγμα  που θα εγκριθεί  

➢ για όλες τις περιοχές να προγραμματισθούν τα αναγκαία έργα υποδομής και 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων 

➢ να προβλεφθεί η διευκόλυνση και επιτάχυνση ενός επαρκούς δικτύου ομβρίων για 
την περιοχή με παράλληλη διερεύνηση των αναγκαίων υδραυλικών έργων επί των 
ρευμάτων του Δήμου στα ανάντη όπως και η άμεση απομάκρυνση κάθε αυθαίρετης 
δόμησης που εμποδίζει την ομαλή ροή τους 

➢ η Υπηρεσία δεν είναι σύμφωνη με οποιαδήποτε τροποποίηση επί τω δυσμενέστερω, 
περιοχών ειδικής προστασίας, όπως  προστατευόμενων ορεινών όγκων, 
αναδασωτέων εκτάσεων και δασικών περιοχών, περιοχών αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, ρεμάτων κλπ   

➢ αυθαίρετες κατασκευές που τακτοποιούνται να μην απαλλάσσονται των προστίμων 
αλλοίωσης τοπίου και αισθητικής υποβάθμισης 

➢ η Υπηρεσία εκτιμά ότι η παρουσία του ΣΜΑ εντός του Προστατευόμενου Όγκου του 
Υμηττού δεν είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές προστασίας του, γιάυτό και δεν 
συμφωνεί με την διατήρησή του εντός του Όρους  

➢ για μια πιο ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων είναι 
επιβεβλημένη η δημιουργία πράσινων σημείων σε κατάλληλα στοχευμένα σημεία  

➢ προς την κατεύθυνση της αποφυγής νέων βλαβών σε περιοχές Natura θα βοηθούσε 
η απόδοση αυξημένων αρμοδιοτήτων ελέγχου και προστασίας στο Φορέα 
Διαχείρισης των Περιοχών αυτών. Να συνταχθούν και προωθηθούν προγράμματα 
αναδασώσεων για τους ορεινούς όγκους της περιοχής.  

➢ ο Δήμος θα πρέπει να προωθήσει και ενθαρρύνει ενέργειες προς την ανάδειξη και 
προστασία των πολιτιστικών, ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής 
αναπτύσσοντας συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού, Διεθνείς Οργανώσεις, 
Χορηγούς κλπ υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις 

➢ να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με τη συμβολή του Δήμου δίκτυο ποδηλατοδρόμων και 
πεζοδρόμων εντός των αστικών περιοχών αλλά και ελεγχόμενων περιπατητικών 
διαδρομών στους ορεινούς όγκους του Δήμου  

➢ μέσα από το Σχέδιο θα πρέπει να ενισχύεται η χρήση των ΜΜΜ και δημοτικής και 
διαδημοτικής συγκοινωνίας, πχ διευκολύνοντας την κυκλοφορία τους, 
χωροθετώντας, προγραμματίζοντας και οργανώνοντας κατάλληλα επαρκώς το 
δίκτυό τους, στοχεύοντας στις μετακινήσεις των πολιτών προς και από την εργασία, 
εγκαθιστώντας συστήματα τηλεματικής, και γενικότερα έξυπνης πόλης 

➢ στα πλαίσια της εξοικονόμησης νερού ο Δήμος μπορεί να ωθηθεί στην κατεύθυνση 
της αξιοποίησης των ομβρίων μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής και 
επεξεργασίας για άρδευση πρασίνου και καθαρισμό των οδών 

➢ προς την κατεύθυνση της προώθησης χρήσης οχημάτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας και γενικότερα προς την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να 
σχεδιασθεί επαρκές δίκτυο σημείων τροφοδοσίας 

➢ ο Δήμος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα 
πρέπει να ωθήσει του δημότες προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των 
παραγομένων αποβλήτων και προς την αξιοποίηση των οργανικών, οργανώνοντας 
κατάλληλα το δίκτυο συλλογής 

➢ ο Δήμος στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος 
θα πρέπει να προχωρήσει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων ευθύνης του, 
σε τακτικές συντηρήσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού του ή όπου είναι 
αναγκαίο και σε αντικατάστασή του υπάρχοντος, με περισσότερο αποδοτικό όπως 
επίσης και σε γενική χρήση περισσότερο αποδοτικών και μικρότερης κατανάλωσης 
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λαμπτήρων LED 
➢ νέα κτίρια του Δήμου να σχεδιάζονται επί τη βάσει των αρχών της βιοκλιματικής 

αρχιτεκτονικής ενώ να αξιοποιηθούν και όλες οι δυνατότητες για ιδιοπαραγωγή με 
ΑΠΕ 

➢ οι προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης (όπως θα 
προκύπτει από αντίστοιχη κυκλοφοριακή μελέτη) εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν την 
λειτουργία του  

➢ στο σχέδιο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται η διαπιστούμενη ανεπάρκεια των 
ενοτήτων και υποενοτήτων σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους (χώροι 
πρασίνου, πλατείες, πάρκα, χώροι εκπαίδευσης), γι’αυτό θα πρέπει να προταθούν 
συγκεκριμένα (να οριστούν συγκεκριμένοι χώροι) και όχι γενικά μέτρα αντιμετώπισης 
και κάλυψής τους  

➢ το τελικό ΓΠΣ δεν θα πρέπει να επιτρέπει την οικιστική επέκταση σε 
προστατευόμενες περιοχές, επί ιστορικών κοιτών ρεμάτων και γενικότερα περιοχών 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος  

➢ ο Δήμος να αναπτύξει τον εθελοντισμό στα πλαίσια της προστασίας του ορεινού 
όγκου 

➢ με την προτεινόμενη συγχώνευση και μεταβολή των πολεοδομικών ενοτήτων 
εμφανίζονται υποενότητες στις οποίες αυξάνεται ο ΣΔ. Δεδομένου του 
διαπιστώμενου ελλείμματος των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών 
εξυπηρετήσεων για την ομαλή λειτουργία της πόλης, η Υπηρεσία είναι αντίθετη με 
οποιαδήποτε αύξηση του ΣΔ σε σχέση με την υφιστάμενη τιμή, έστω και εντός 
υποενοτήτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Δήμος Βύρωνα 

Δήμος Βύρωνα 



37 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄  

(απόσπασμα χάρτη από το πρόσφατο προς διαβούλευση ΠΔ για την προστασία του ορεινού 
όγκου του Υμηττού για την περιοχή του Δήμου Βύρωνα) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Δήμος Βύρωνα 
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Στη συνέχεια ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης εισηγήθηκε 
τη θετική γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ, με τις επισημάνσεις που 
περιέχονται στην ανωτέρω εισήγηση. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω 
εισήγηση για τη γνωμοδότηση του Σώματος επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ. 

 

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

και  
λαμβάνοντας υπόψη:  
➢ την υπ’ αριθμ. 114/2020 (ΑΔΑ: 9ΕΙ9Ω9Ε-6ΦΤ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Βύρωνα, που απεστάλη με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20627/16-11-2021 
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

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

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) για την “Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου 

Βύρωνα”, σύμφωνα με τις ακόλουθες επιπρόσθετες παρατηρήσεις-επισημάνσεις : 

➢ κατά το σχεδιασμό του έργου να ακολουθούνται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις 
που προβλέπει «Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας» Νόμος 4277/2014 - ΦΕΚ 
156/Α/1-8-2014, 

➢ το τελικό σχέδιο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρόσφατο προς διαβούλευση 
ΠΔ για την προστασία του Υμηττού (βλέπε ενδεικτικό χάρτη στο Παράρτημα Β΄ της 
ανωτέρω εισήγησης) αλλά και το τελικό Διάταγμα  που θα εγκριθεί,  

➢ για όλες τις περιοχές να προγραμματισθούν τα αναγκαία έργα υποδομής και 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων, 

➢ να προβλεφθεί η διευκόλυνση και επιτάχυνση ενός επαρκούς δικτύου ομβρίων για 
την περιοχή με παράλληλη διερεύνηση των αναγκαίων υδραυλικών έργων επί των 
ρευμάτων του Δήμου στα ανάντη όπως και η άμεση απομάκρυνση κάθε αυθαίρετης 
δόμησης που εμποδίζει την ομαλή ροή τους, 

➢ δεν συμφωνεί με οποιαδήποτε τροποποίηση επί τω δυσμενέστερω, περιοχών 
ειδικής προστασίας, όπως  προστατευόμενων ορεινών όγκων, αναδασωτέων 
εκτάσεων και δασικών περιοχών, περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, 
ρεμάτων κ.λπ.,   

➢ αυθαίρετες κατασκευές που τακτοποιούνται να μην απαλλάσσονται των προστίμων 
αλλοίωσης τοπίου και αισθητικής υποβάθμισης. 

➢ εκτιμάται ότι η παρουσία του ΣΜΑ εντός του Προστατευόμενου Όγκου του Υμηττού 
δεν είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές προστασίας του, γι’ αυτό και το 
Περιφερειακό Συμβούλιο δεν συμφωνεί με την διατήρησή του εντός του Όρους, 

➢ για μια πιο ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων είναι 
επιβεβλημένη η δημιουργία πράσινων σημείων σε κατάλληλα στοχευμένα σημεία,  

➢ προς την κατεύθυνση της αποφυγής νέων βλαβών σε περιοχές Natura θα βοηθούσε 
η απόδοση αυξημένων αρμοδιοτήτων ελέγχου και προστασίας στο Φορέα 
Διαχείρισης των Περιοχών αυτών. Να συνταχθούν και προωθηθούν προγράμματα 
αναδασώσεων για τους ορεινούς όγκους της περιοχής, 

➢ ο Δήμος θα πρέπει να προωθήσει και ενθαρρύνει ενέργειες προς την ανάδειξη και 
προστασία των πολιτιστικών, ιστορικών και αρχαιολογικών μνημείων της περιοχής 
αναπτύσσοντας συνεργασίες με το Υπουργείο Πολιτισμού, Διεθνείς Οργανώσεις, 
Χορηγούς κ.λπ. υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις, 
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➢ να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με τη συμβολή του Δήμου δίκτυο ποδηλατοδρόμων 
και πεζοδρόμων εντός των αστικών περιοχών αλλά και ελεγχόμενων περιπατητικών 
διαδρομών στους ορεινούς όγκους του Δήμου,  

➢ μέσα από το Σχέδιο θα πρέπει να ενισχύεται η χρήση των ΜΜΜ και δημοτικής και 
διαδημοτικής συγκοινωνίας, π.χ. διευκολύνοντας την κυκλοφορία τους, 
χωροθετώντας, προγραμματίζοντας και οργανώνοντας κατάλληλα επαρκώς το 
δίκτυό τους, στοχεύοντας στις μετακινήσεις των πολιτών προς και από την εργασία, 
εγκαθιστώντας συστήματα τηλεματικής, και γενικότερα έξυπνης πόλης, 

➢ στο πλαίσιο της εξοικονόμησης νερού ο Δήμος μπορεί να ωθηθεί στην κατεύθυνση 
της αξιοποίησης των ομβρίων μέσω κατάλληλων συστημάτων συλλογής και 
επεξεργασίας για άρδευση πρασίνου και καθαρισμό των οδών, 

➢ προς την κατεύθυνση της προώθησης χρήσης οχημάτων αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας και γενικότερα προς την κατεύθυνση της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να 
σχεδιασθεί επαρκές δίκτυο σημείων τροφοδοσίας, 

➢ ο Δήμος σε συνεργασία με τα αντίστοιχα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα 
πρέπει να ωθήσει του δημότες προς την κατεύθυνση της ελαχιστοποίησης των 
παραγομένων αποβλήτων και προς την αξιοποίηση των οργανικών, οργανώνοντας 
κατάλληλα το δίκτυο συλλογής, 

➢ ο Δήμος στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος 
θα πρέπει να προχωρήσει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων ευθύνης του, 
σε τακτικές συντηρήσεις του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού του ή όπου είναι 
αναγκαίο και σε αντικατάστασή του υπάρχοντος, με περισσότερο αποδοτικό όπως 
επίσης και σε γενική χρήση περισσότερο αποδοτικών και μικρότερης κατανάλωσης 
λαμπτήρων LED, 

➢ νέα κτίρια του Δήμου να σχεδιάζονται επί τη βάσει των αρχών της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής ενώ να αξιοποιηθούν και όλες οι δυνατότητες για ιδιοπαραγωγή με 
ΑΠΕ, 

➢ οι προτεινόμενοι χώροι στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία της πόλης (όπως θα 
προκύπτει από αντίστοιχη κυκλοφοριακή μελέτη) εκτιμάται ότι θα διευκολύνουν την 
λειτουργία του,  

➢ στο σχέδιο δεν φαίνεται να αντιμετωπίζεται η διαπιστούμενη ανεπάρκεια των 
ενοτήτων και υποενοτήτων σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους (χώροι 
πρασίνου, πλατείες, πάρκα, χώροι εκπαίδευσης), γι’ αυτό θα πρέπει να προταθούν 
συγκεκριμένα (να οριστούν συγκεκριμένοι χώροι) και όχι γενικά μέτρα 
αντιμετώπισης και κάλυψής τους, 

➢ το τελικό ΓΠΣ δεν θα πρέπει να επιτρέπει την οικιστική επέκταση σε 
προστατευόμενες περιοχές, επί ιστορικών κοιτών ρεμάτων και γενικότερα περιοχών 
ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, 

➢ ο Δήμος να αναπτύξει τον εθελοντισμό στα πλαίσια της προστασίας του ορεινού 
όγκου, 

➢ με την προτεινόμενη συγχώνευση και μεταβολή των πολεοδομικών ενοτήτων 
εμφανίζονται υποενότητες στις οποίες αυξάνεται ο ΣΔ. Δεδομένου του 
διαπιστωμένου ελλείμματος των απαραίτητων κοινόχρηστων και κοινωφελών 
εξυπηρετήσεων για την ομαλή λειτουργία της πόλης, το Περιφερειακό Συμβούλιο 
είναι αντίθετο με οποιαδήποτε αύξηση του ΣΔ σε σχέση με την υφιστάμενη τιμή, 
έστω και εντός υποενοτήτων. 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Η. Σιώρας, Γ. Τημπλαλέξης, 
Ν. Χρονοπούλου,  
- ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην 
Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη.  
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Απείχαν της ψηφοφορίας οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική 
Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. 
Τατάγια. 
 

 
 
 
 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


