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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

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

 
Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ. 10/2022 

Σήμερα 19/1/2022, 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) της παρ. 1 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/Γ.Π.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/τ. Β’/14-1-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
(ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32262/13-1-2022 πρόσκλησης του Προέδρου κ. 
Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις 13/1/2022 στον 
Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα 
από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 6ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για 
τη “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, Δήμου 
Ωρωπού» Επικαιροποίηση μελέτης Β2 – Σταδίου. 

 
Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) 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 



2 

 

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
 
Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, 
Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Κεχρής Ιωάννης, 
Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), 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), Κούρτης Ανδρέας, 
Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, 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, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, 
Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς 
Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός 
Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια Χριστίνα, 
Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος 
Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη. 
 
Μη συμμετέχοντες/Απόντες: 
Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.: 
Αθανασίου Μάριος, Κοσμίδη Ευρώπη. 
 

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. 1102011/22-12-2021 
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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 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 
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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 
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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 ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 
2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις. 

26. Το με ΑΠ:218950/19-03-21 διαβιβαστικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
μετά του με ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/20367/1340/02-03-2021 ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/Τμήματος Δ΄ 
εγγράφου, μετά της ΣΜΠΕ του έργου του θέματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
(ΑΠ:169576/2-3-21 και 238465/26-03-21 Δ/νσής μας) 

27. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο σε κλίμακα 1:15.000 και τίτλο: 
«Σχέδιο ΣΜΠΕ΅» και ημερομηνία Δεκέμβριος 2020, υπό Ν Στάππας, Γεωλόγος 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Κ Δημόπουλος Δρ Χωρ/κτης – Πολεοδόμος  

28. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΧΑΡΤΗΣ Π-1 και τίτλο: 
«Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης ΔΕ - Καλάμου», σε κλίμακα 1:25.000, με 
ημερομηνία Δεκεμβρίου 2020, υπό Κ Δημόπουλος Δρ Χωρ/κτης – Πολεοδόμος και 
Ν Στάππας, Γεωλόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος 

29. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΧΑΡΤΗΣ Π-2 και τίτλο: 
«Χρήσεις Γης και Προστασία του Περιβάλλοντος», σε κλίμακα 1:15.000, με 
ημερομηνία Δεκεμβρίου 2020, υπό Κ Δημόπουλος Δρ Χωρ/κτης – Πολεοδόμος και 
Ν Στάππας, Γεωλόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος  

30. Το συνημμένο στην (26) σχετική μελέτη σχέδιο με αριθμό ΧΑΡΤΗΣ Π-3 και τίτλο: 
«Χρήσεις Γης και Πολεοδομική Οργάνωση Οικισμού Καλάμου και Πολεοδομικών 
Ενοτήτων Παραλιακού μετώπου», σε κλίμακα 1:10.000, με ημερομηνία Δεκεμβρίου 
2020, υπό Κ Δημόπουλος Δρ Χωρ/κτης – Πολεοδόμος και Ν Στάππας, Γεωλόγος 
Μηχανικός Περιβάλλοντος 

31. Το με ΑΠ:593808/15-7-21 Περιφερειακού Συμβουλίου διαβιβαστικό του με αρ 
4/2020 Αποσπάσματος πρακτικών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δ Ωρωπού 
της με ΑΑ 14/202 απόφαση του Δ Ωρωπού και της με αριθμ 20/31-8-2021 
πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ Ωρωπού με Αριθμ Απόφασης 
90/2021 όπου κατά πλειοψηφία αποφάσισε την έγκριση της ΣΜΠΕ του θέματος. 

 
i. Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την (26) 
Επικαιροποιημένη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για 
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής Ενότητας Καλάμου, Δήμου 
Ωρωπού. 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 Επικαιροποίησης κύριας μελέτης ΓΠΣ και της ΣΜΠΕ  
Το σύνολο των μελετών του ΓΠΣ-Καλάμου (κύρια χωροταξική/πολεοδομική), 
γεωλογική και περιβαλλοντική και της σχετικής ΣΜΠΕ, εκπονήθηκαν στο χρονικό 
διάστημα 2011-2014 με τις Δ/ξεις του Ν-2508/1997 και έχοντας ολοκληρώσει τις 
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διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και εγκρίσεων στο επίπεδο του Δήμου Ωρωπού, 
υπεβλήθησαν στον τότε αρμόδιο φορέα τον ΟΡΣΑ στις 30/06/2014 για τις διαδικασίες 
θεσμοθέτησης.  
Έκτοτε και μέχρι σήμερα:  

Το 2017 εγκρίθηκε από την αρμόδια Δ/νση η Γεωλογική μελέτη. Με τη δημοσίευση 
του νέου θεσμικού πλαισίου για τον Χωρικό Σχεδιασμό (Ν-4447,ΦΕΚ-241Α/2016, 
ΠΔ-59, ΦΕΚ-114Α/2018 και ΠΔ-90,ΦΕΚ-162Α/2018) και τους Δασικούς Χάρτες, 
κρίθηκε επιβεβλημένη η προσαρμογή των μελετών (ΓΠΣ Β2-σταδίου και ΣΜΠΕ Β-
σταδίου) στις χρήσεις γης του ΠΔ-59, ΦΕΚ-114Α/18 και η ανάλογη επικαιροποίηση 
στις λοιπές εξελίξεις που αφορούν τη Δημ. Ενότητα Καλάμου.  

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν-4447/16 άρθρο 13, παρ.1 και 
ειδικότερα ΠΔ-90/18, άρθρο 5, παρ5α) το εν θέματι ΓΠΣ θεσμοθετείται με τις 
διατάξεις του Ν-2508/2007 (άρθρα 4 & 5). Να σημειώσουμε ότι το ΠΔ-90/18, άρθρο 
5, §5α θέτει το χρονικό όριο των 2 ετών από την έκδοσή του (3.09.2018) για την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών θεσμοθέτησης του ΓΠΣ.  

 
Το τεύχος της αποσταλθείσας μελέτης, επικαιροποιεί τον προτεινόμενο σχεδιασμό του 
Β2-σταδίου στα εξής 5 σημεία:  

(1) Επικαιροποιεί τα υποβληθέντα το 2014 τελικά κείμενα και χάρτες του Β2-
σταδίου, διατηρώντας το προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος και το έτος-στόχο 
του ΓΠΣ που είναι το 2031. Προσαρμόζει τις χρήσεις γης του ΠΔ,ΦΕΚ-166Δ/1985 
στις χρήσεις γης του νεότερου ΠΔ-59,ΦΕΚ-114Δ/2018, τόσο για τις περιοχές προς 
πολεοδόμηση όσο και για τις περιοχές προστασίας του εξωαστικού χώρου.  

(2) Ενσωματώνει τον ήδη μερικώς κυρωμένο Δασικό Χάρτη Καλάμου ο οποίος 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του στο ΦΕΚ-522Δ/20.12.2018 καθίσταται 
οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για 
όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη 
διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 
5 του άρθρου 3 του N-998/1979, όπως ισχύει.  

(3) Εντάσσει στο σχεδιασμό του ΓΠΣ και επιλύει το ζήτημα νομιμότητας του 
καθορισμού ορίων για τον οικισμό Καλάμου δεδομένου ότι οι από τη δεκαετία 
του ’90 προωθούμενες από τη διοίκηση του δήμου, διαδικασίες καθορισμού 
διευρυμένων ορίων (επιπλέον των ορίων του οικιστικού πυρήνα προ του 1923) με 
Σχέδιο Πρ.Δ/γματος, ως οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων, κρίθηκαν μη νόμιμες 
από το ΣΤΕ.  

Το υπο θεσμοθέτηση ΓΠΣ της ΔΕ-Καλάμου προτείνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις τόσο 
(1) για την οριοθέτηση του οικισμού προ-23 και (2) για την περιοχή επέκτασης, όσο 
και (3) για την συνολική πολεοδομική οργάνωση του οικισμού σε μία ενιαία 
πολεοδομική ενότητα.  

(4) Ενσωματώνει στους χάρτες του ΓΠΣ τη θέση του ΕΕΛ-Καλάμου το οποίο 
χωροθετείται στη θέση «Ράχη Αγκώνα» σε έκταση 16 στρ. περίπου ιδιοκτησίας 
Δημ. Κοινότητας Καλάμου, με την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού 
163/2015 «Έγκριση χωροθέτησης ΕΕΛ Καλάμου & Αγίων Αποστόλων Δήμου 
Ωρωπού» ΑΔΑ: 7ΠΛ1Ω0Π-96Ο.  

(5) Ενσωματώνει στο σχεδιασμό του ΓΠΣ τις παρατηρήσεις της Δ/νσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών οι οποίες εστάλησαν στο Δήμο Ωρωπού 
(Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/7051/76/3.04.2020).  

(6) Ενσωματώνει στο σχεδιασμό του ΓΠΣ και της ΣΜΠΕ τις νεώτερες 
παρατηρήσεις της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών οι οποίες 
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διατυπώθηκαν στο έγγραφο (ΑΠ: ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/109627/1327/13.11.20) με το 
οποίο αρχικά διεβιβάσθη στη ΔΙΠΑ η μελέτη ΣΜΠΕ. 

(7) Τέλος η οργανωτική δομή των κεφαλαίων του επικαιροποιημένου κειμένου Β2-
Σταδίου ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Ν-4447/16 (άρθρο-7).  

 
iii. Στοιχεία Υπηρεσιών 
➢ Δήμος Ωρωπού – Δημοτική Ενότητα Καλάμου 
 
iv. Στοιχεία Αναδόχου και Επίβλεψης  
Ο συντονισμός και η επιστημονική επιμέλεια της μελέτης της μελέτης έγιναν από τον 
Νικόλαο Στάππα, γεωλόγο & μηχανικό περιβάλλοντος, ανάδοχο μελετητή, κάτοχο 
μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 (περιβαλλοντικές μελέτες), τάξης Γ. 
Στη σύνταξη της μελέτης συμμετείχαν: 

➢ Νικόλαος Στάππας, γεωλόγος & μηχανικός περιβάλλοντος 
➢ Κων/νος Δημόπουλος, Δρ πολεοδόμος – χωροτάκτης και αρχιτέκτων 
➢ Χρυσούλα Ζαχαριάδη, μηχανικός περιβάλλοντος, προστασία περιβάλλοντος και 

βιώσιμη ανάπτυξη M.Sc. 
➢ Κώστας Ανυφαντής, μηχανικός παραγωγής & διοίκησης 

 
v.  Περιεχόμενα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
1. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  ........................................................  9  
2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ..............................................................................................  17  
3. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΠΣ  .............................................................  19  
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΠΣ  .........................................................  29  
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ  ...............................................  79  
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ..............  83  
7.1 Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή της Β2 Φάσης του ΓΠΣ ............  107  
7.2 Προτάσεις/κατευθύνσεις/μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την 
αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων στο 
  Περιβάλλον .........................................................................................................  143  
7.3 Προτεινόμενο Σύστημα Παρακολούθησης  .........................................................  145  
8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  .................................................................  148  
9. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ  ................  150  
10. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ  .................................................................  150  
11. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  .................................................................................................  151  
12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ...............................................................................................  153  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: Εγγραφα - γνωματεύσεις  .........................................................  155  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  ......................................................................  159  
ΣΧΕΔΙΑ  

 
vi. Αφετηρία - Βασικές Κατευθύνσεις ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Η μελέτη αποτελεί την Επικαιροποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) της Δημοτικής 
Ενότητας Καλάμου, Δήμου Ωρωπού που εκπονήθηκε και υποβλήθηκε για έλεγχο τον 
Ιούνιο 2014, στον τότε αρμόδιο Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), 
τώρα Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του 
ΥΠΕΝ η οποία στη συνέχεια γράφεται Δ/νση ΜΣ). Η ΣΜΠΕ στοχεύει στον εντοπισμό, 
περιγραφή και αξιολόγηση των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων που μπορεί να 
επιφέρει η εφαρμογή των προτάσεων του ΓΠΣ στο περιβάλλον και προτείνει μέτρα 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Συντάσσεται σε εφαρμογή της Οδηγίας 
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2001/42 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων και σύμφωνα βέβαια με τη 
μεταφορά της οδηγίας στην Ελληνική Νομοθεσία, δηλαδή την ΚΥΑ-
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ΦΕΚ/Β/1225/5-9-2006.  
 
α. Οι Στοχοι του σχεδίου  

Οι προτάσεις του ΓΠΣ για τη ΔΕ-Καλάμου έχουν ως γενικό στόχο την ανατροπή 
της αναπτυξιακής στασιμότητας των τελευταίων ετών σε βιώσιμη αναπτυξιακή 
κατεύθυνση, με κοινωνική και οικονομική ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και 
πόρων, εις τρόπον ώστε η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της ΔΕ 
να συνδυάζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 
κατοίκων.  
Ειδικότερα το ΓΠΣ θέτει ως βασικό στόχο των χωροταξικών και πολεοδομικών 
ρυθμίσεων τη λελογισμένη αξιοποίηση των πόρων με παράλληλα τη διαφύλαξη και 
ανάδειξη όλων των παραμέτρων που συνθέτουν το εξαιρετικής ποιότητας φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον ώστε να συνεχίσει αυτό να αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα 
και βιώσιμο αναπτυξιακό πόρο.  
 
Ειδικότερα το τελικά προτεινόμενο απο το ΓΠΣ μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και 
χρήσεων γης έχει τις εξής βασικές αρχές :  
➢ Ενίσχυση της αναπτυξιακής και χωρικής ταυτότητας της περιοχής της ΔΕ 

στο χωρικό και λειτουργικό πλαίσιο της Βόρειας Αττικής και της ΔΕ Ωρωπού 
κυρίως με την ανάδειξη ενός αυτόνομου (ως προς τις υποδομές) και 
συμπληρωματικού (ως προς τις λειτουργίες) ρόλου και χαρακτήρα. Ρόλος που 
μπορεί να αναδειχθεί με τη ενδοδημοτική συνεργασία και κοινή οργάνωση 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους επιλεγμένους για την ΔΕ αναπτυξιακούς 
τομείς βιώσιμης ανάπτυξης (περιβάλλον, πολιτισμό-τουρισμό, παραθερισμό, 
υποδομές, γεωργία).  

➢ Διαχείριση του συνόλου του παραλιακού μετώπου σε συνδυασμό με την 
προτεινόμενη σχεδιασμένη ανάπτυξη οργανωμένων οικιστικών υποδοχέων 
και την προστασία του δασικού οικοσυστήματος και της γεωργικής γης.  
Ο στόχος αυτός αντιμετωπίζει ρεαλιστικά τρεις όχι εύκολα συντιθέμενες 
παραμέτρους-δεδομένα:  
● την τάση για οικοπεδοποίηση και άναρχη δόμηση αγροτεμαχίων η οποία λόγω 

της ύφεσης και της σταδιακής αυστηροποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης 
έχει μερικώς ανασταλεί,  

● την υποχρέωση και ταυτόχρονα αδυναμία της πολιτείας για παροχή επαρκούς 
πολεοδομημένης γης για κάλυψη της ζήτησης γης για οικιστική και λοιπή 
ανάπτυξη η οποία βρίσκεται σε ύφεση λόγω της κρίσης,  

● την ανάγκη προστασίας των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής 
(δασικό οικοσύστημα, γεωργική γη, φυσικό τοπίο, αρχαιολογικοί χώροι) με 
οριοθέτηση των βασικών χρήσεων μαζί και της οικιστικής χρήσης γης από την 
χωρίς έλεγχο εξάπλωση των πάσης φύσεως ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στα 
πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.  

➢ Σχεδιασμένη ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων βιώσιμων 
δραστηριοτήτων : συνεργασία πρωτογενή με τον δευτερογενή αλλά και με τον 
τριτογενή (μεταποίηση αγροτικής παραγωγής, αγροτουρισμός, τουρισμός-
πολιτισμός, υπηρεσίες και εμπορικές δραστηριότητες). Οι υποδοχείς αυτοί 
αφορούν την εγκατάσταση δραστηριοτήτων όπως την δημιουργία παραγωγικών 
πάρκων ή τουριστικών ζωνών.  
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➢ Δραστική αναβάθμιση (λειτουργική, αισθητική, ποιοτική) του οικιστικού 
περιβάλλοντος μέσα από τη σχεδιασμένη οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης. 
Στα πλαίσια του στόχου αυτού εντάσσεται ως ειδικότερος στόχος και κατεύθυνση η 
προσπάθεια για σταδιακή δημιουργία οικιστικής ταυτότητας για κάθε οικισμό της 
ΔΕ.  

➢ Διατήρηση και ανάδειξη των πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων 
της περιοχής, της αισθητικής του τοπίου και της γενικότερης προστασίας 
του περιβάλλοντος της ΔΕ με χρήση των προβλεπομένων θεσμικών εργαλείων 
όπως ο καθορισμός των Περιοχών Προστασίας των νόμων 2508/97, άρθρο-3 και 
4447/16, άρθρο-7.  

β. Περιγραφή του σχεδιου  
Λαμβάνοντας υπόψη την αναπτυξιακή και οικιστική κατάσταση στη ΔΕ-Καλάμου και 
τις υπάρχουσες προοπτικές για την περιοχή, διαμορφώθηκε το Δομικό Σχέδιο του 
ΓΠΣ. Το Δομικό Σχέδιο προτείνει μία χωρική οργάνωση, η οποία διακρίνεται στις 
παρακάτω 5 ομάδες προτάσεων-ρυθμίσεων:  

➢ Πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των περιοχών Οικιστικής ανάπτυξης. 
Προτείνονται δράσεις πολεοδομικής οργάνωσης των οικισμών, οριοθέτηση των 
υφιστάμενων οικισμών που δεν έχουν οριοθετηθεί και προσδιορίζονται νέοι 
οικιστικοί υποδοχείς (επεκτάσεις), λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις και το επιθυμητό 
πρότυπο ανάπτυξης, τα προγραμματικά μεγέθη για το χρονικό ορίζοντα 
σχεδιασμού και τέλος τις δεσμεύσεις που επιβάλλουν τα φυσικά χαρακτηριστικά 
του εδάφους και οι υφιστάμενες ή προτεινόμενες χρήσεις του περιαστικού χώρου. 
Προτείνεται ακόμη μία ζώνη αναζήτησης όρων καταλληλότητας οικιστικής 
ανάπτυξης εγκαταστάσεων τουρισμού.  

➢ Πολεοδομική οργάνωση των περιοχών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. 
Προτείνονται 2 μικρές Ζώνες Υποδοχής Παραγωγικών Δραστηριοτήτων χαμηλής 
και μέσης όχλησης (άρθρο-8, ΠΔ/59/18) για την κάλυψη αναγκών ζήτησης θέσεων 
σε οργανωμένους υποδοχείς από επιχειρήσεις κυρίως στον τομέα του εξοπλισμού 
για τις αγροτικές και τουριστικές υποδομές και στη μεταποίηση αγροτικών πρώτων 
υλών σε επώνυμα προϊόντα  

➢ Οργάνωση χρήσεων γης και ρυθμίσεις σε Περιοχές Προστασίας (ΠΠ). Οι 
περιοχές αυτές αφορούν σημαντικές εκτάσεις του περιαστικού χώρου της ΔΕ, εκτός 
των οικισμών, στις οποίες οι περιορισμοί χρήσεων γης και όρων δόμησης έχουν το 
χαρακτήρα αυστηρής προστασίας.  

➢ Ρυθμίσεις σε Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ). Οι περιοχές αυτές 
βρίσκονται εκτός των οικισμών και εκτός των περιοχών προστασίας (ΠΠ). 
Πρόκειται, δηλαδή, για την ενδιάμεση μεταβατική περιοχή. Στις περιοχές αυτές 
τίθενται περιορισμοί, τόσο στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων από τις 
χρήσεις, όσο και στις δυνατότητες πραγματοποίησης των μεγεθών που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ώστε να ακολουθηθεί το επιθυμητό 
χωρικό πρότυπο της κάθε περιοχής.  

➢ Προτάσεις για τα βασικά δίκτυα υποδομής. Μετά την αξιολόγηση της 
κατάστασης και της επάρκειας των βασικών δικτύων υποδομής της ΔΕ, γίνονται 
προτάσεις για βελτιώσεις και κάποιες προτάσεις για τη χωροθέτηση νέων 
υποδομών.  

➢ Κατευθύνσεις και προγραμματικά μεγέθη Κοινωνικού Εξοπλισμού της ΔΕ. 
Μετά την αξιολόγηση της κατάστασης και της επάρκειας των κοινωνικών υποδομών 
της ΔΕ και λαμβάνοντας υπόψη τα Σταθερότυπα Κοινωνικής και Τεχνικής 
υποδομής για οικισμούς 4ου και 5ου επιπέδου του ΥΠΕΝ (10788 ΦΕΚ-
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285/5.3.2004), προτείνονται τελικά νέες απαραίτητες κοινωνικές υποδομές 
(σχολεία, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις κ.α.).  

 
γ. Κύριες διαπιστώσεις, επιπτώσεις και προτάσεις οι οποίες εντοπίστηκαν από 
την ΣΜΠΕ  
Ειδικότερα, οι κύριες διαπιστώσεις, επιπτώσεις και προτάσεις οι οποίες εντοπίστηκαν 
από την ΣΜΠΕ παρουσιάζονται στη συνέχεια.  

-Με τους όρους που τίθενται και την προβλεπόμενη πολεοδόμηση, προστατεύονται 
οι οικισμοί από περαιτέρω αισθητική & λειτουργική υποβάθμιση και αναμένεται 
βελτιωση της εικόνας τους.  

-Η παραλιακή οδός σε συνδυασμό με τις δραστηριότητες των ανθρώπων στην ακτή 
και πλησίον της, βρίσκονται σε συνθήκες στενότητας χώρου. Δεν διαφαίνεται 
εύκολη λύση στο πρόβλημα.  

-Οι ακτές της περιοχής είναι σε μεγάλο βαθμό υποβαθμισμένες, κυρίως λόγω 
μείωσης του πλάτους τους από την παραλιακή κύρια οδό και τοπικά τη δόμηση. 
Επί πλέον επιβαρύνσεις αποτελούν η θαλάσσια διάβρωση και οι επιδράσεις του 
φαινομένου της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής (αυξηση της στάθμης της 
θάλασσας).  

-Τα προβλήματα αυτά στην στενή παράκτια ζώνη όπου βρίσκεται η βασική οδός 
της περιοχής μαζί με τις ακτές κολύμβησης και άλλες υποδομές, αποτελεί βασικό 
μεσοπρόθεσμο πρόβλημα το οποίο είναι δυνατό να μεταβάλλει αρνητικά τον 
χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης και ως τουριστικό πόρο. Η ΣΜΠΕ προτείνει 
εκπόνηση μελέτης αναβάθμισης του παραλιακού μετώπου η οποία θα 
περιλαμβάνει αξιολόγηση και διατήρησης των χαρακτηριστικών της παράκτιας 
ζώνης (βραχωδών και των αμμοχαλικωδών ακτών), και εξέταση συγκοινωνιακών 
και αρχιτεκτονικών δυνατοτήτων. Σκοπός της είναι η διατήρηση και ανάδειξη με 
ήπια μέσα των χαρακτηριστικών του παράκτιου τοπίου, ως περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών και ως στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και ταυτόχρονα η 
προστασία τους από την θαλάσσια διάβρωση και τις επιδράσεις του φαινομένου 
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, ώστε να στηριχθούν οι φυσικές και 
ανθρωπογενείς λειτουργίες.  

-Πολυάριθμοι χείμαρροι διασχίζουν την περιοχή. Στην παράκτια ζώνη, δηλαδή εκεί 
όπου προτείνεται πολεοδόμηση και ήδη είναι δομημένη σε μεγάλο βαθμό, 
υπάρχουν προβλήματα πλημμυρών και κατακλύσεων. Αυτά αναμένεται ότι θα 
μειωθούν μέσω των προβλεπόμενων ή προτεινόμενων αντιπλημμυρικών έργων και 
εργων ομβρίων. Στην παρούσα ΣΜΠΕ προτείνεται η μελέτη εργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας των γύρω περιοχών με κατά προτεραιότητα 
εφαρμογή μεθόδων ταυτόχρονης διατήρησης, αναβάθμισης και ανάδειξης των 
περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών των υδατορευμάτων. Σε περιπτώσεις όπου δεν 
θα εφαρμοστούν αυτές οι μέθοδοι, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο αστικό 
τοπίο, το βιοτικό περιβάλλον και πιθανά στις μικροκλιματικές συνθήκες, με ένταση 
εξαρτώμενη από τις τοπικές συνθήκες.  

 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των περιοχών, συνιστώνται:  
➢ η ενοποίηση κατά το δυνατό των χώρων πρασίνου και ο σχεδιασμός τους ως 

στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος εντός της πόλης, συνδεόμενα με τα 
οικοσυστήματα και τα γεωμορφολογικά στοιχεία εκτός αυτής.  

➢ η μελέτη της βελτίωσης της μετακίνησης τως πεζών και γενικότερα της 
υποστήριξεης της ήπιας μετακίνησης (πεζή, ποδήλατο, μέσα δημόσιας μεταφοράς). 
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Η βελτίωση της πεζή μετακίνησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής και των οικονομικών δυνατοτήτων, ειδικά σε παριοχές τουρισμού 
και αναψυχής.  

➢ Συνιστάται η εκπόνηση και ενσωμάτωση στον προβλεπόμενο πολεοδομικό 
σχεδιασμό Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η οποία θα 
αντιμετωπίζει τουλάχιστον τα ανωτέρω.  

 
Επιπρόσθετα: 

• Επιβάλλονται μέτρα προστασίας του σημαντικού υγροτόπου Αγίων Αποστόλων 
(απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων, και 
κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή του). Προτείνεται 
η εκπόνηση οικολογικής-περιβαλλοντικής μελέτης καθορισμού προστατευτέων 
στοιχείων του υγροτόπου, και, τα μέσα ανάδειξης του.  

• Οι πυρκαγιές αποτελούν μεγάλη απειλή για την περιοχή της ΔΕ-Καλάμου 
δεδομένης της πλούσιας δασικής βλάστησης. Από τις πυρκαγιές απειλούνται 
περισσότερο τα εκτεταμένα δάση, οι περιορισμένες αναδασωτέες εκτάσεις, οι 
χορτολιβαδικές εκτάσεις που αποτελούν ζωτικό φυσικό και πλουτοπαραγωγικό 
πόρο στη ΔΕ για την κτηνοτροφία. Επίσης απειλούνται σημαντικά και οι 
περιοχές οικιστικής ανάπτυξης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται 
πλησίον ή σε επαφή με τα εκτεταμένα δάση ή συστάδες πεύκων. Οι πυρκαγιές 
δεν αποτελούν επίπτωση του σχεδίου του εξεταζόμενου ΓΠΣ. Η διαπίστωση του 
κινδύνου οδηγεί στην ανάγκη εκπόνησης και ύπαρξης μονίμως επίκαιρου σχεδίου 
διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιάς (αναγνώριση τρωτότητας συγκεκριμένων 
περιοχών αναλόγως της διεύθυνσης των ανέμων, οργάνωση δικτύου χώρων 
συγκέντρωσης κοινού σε έκτακτες ανάγκες, η πρόβλεψη και ενίσχυση του 
υπάρχοντος δικτύου κρουνών πυρόσβεσης και η προσπελασιμότητα οχημάτων 
πυροσβεστικής εντός των οικισμών κ.ά.).  

• Οι δασικές εκτάσεις μεταξύ των οποίων και οι Περιοχές Προστασίας ΠΠ2, ΠΠ3, 
ΠΠ4 αποτελούν ένα σημαντικό πόρο βιώσιμης ανάπτυξης για την περιοχή. Η 
σημασία τους αυξάνεται λόγω της γειτνίασης με τον πληθυσμό της Αθήνας. 
Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης αναγνώρισης και ανάδειξης του δασικού, 
γεωμορφολογικού και τοπιακού πλούτου της περιοχής, διαμόρφωσης δικτύου 
μονοπατιών, διαδρομών ποδηλάτου, ερμηνείας αβιοτικού και βιοτικού 
περιβάλλοντος, χαρακτηριστικών θέσεων προσέγγιζόμενων με ήπια μέσα η και 
μηχανοκίνητα, περιβαλλοντική αξιολόγηση και παρακολούθηση αυτών των 
δράσεων.  

• Στην χαρακτηρισμένη ως Γεωργική Γή Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) ιδίως 
στην περιοχή Περιβόλια, οι νέες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων προτείνεται να 
χωροθετούνται σε απόσταση 100μ τουλάχιστον από τις όμορες περιοχές κατοικίας, 
με σκοπό να μειώνει τις επιβαρύνσεις στην ατμόσφαιρα. Η ΣΜΠΕ προτείνει η 
ρύθμιση αυτή να εφαρμόζεται και στις περιοχές απλής αγροτικής γής (ΑΓ). Στις 
Ζώνες Φυσικού Τοπίου απλής Αγροτικής Γής (ΑΓ) δεν προβλέπονται παρεκκλίσεις 
αρτιότητας.  

• Εάν υλοποιηθούν οι προβλέψεις για τις 2 Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 
αναμένεται αύξηση της κυκλοφοριακή κίνησης και των διασταυρώσεων επί των 
οδών στα τμήματα που διέρχονται από αυτές. Επομένως προτείνεται ρύθμιση των 
εξόδων επί των πρωτευόντων διαδημοτικών και ενδοδημοτικών οδών στις 
περιοχές αυτές.  

• Οι μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας του ΓΠΣ έχουν εγκριθεί. Οι προτάσεις 
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του Α’ σταδίου της γεωλογικής μελέτης αφορούν το σύνολο της έκτασης της 
Δημοτικής Ενότητας. Στο Β1 Στάδιο της γεωλογικής μελέτης εξετάστηκαν 
λεπτομερέστερα οι περιοχές προς πολεοδόμηση. Για τον οικισμό του Καλάμου 
παλαιότερα είχαν καθοριστεί ζώνες και προϋποθέσεις γεωλογικής καταλληλότητας 
σε επίπεδο μελέτης πολεοδόμησης. Μέσω της εφαρμογής των συμπερασμάτων 
των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας ενισχύεται η ασφάλεια έναντι πολλών 
φυσικών κινδύνων.  

• Είναι πιθανή αύξηση των περιουσιακών στοιχείων στις προς πολεοδόμηση 
περιοχές λόγω καθορισμού χρήσεων, πολεοδόμησης και βελτιωσης της ποιότητας 
ζωής στην πόλη, μέσω της εκπλήρωσης των κύριων προτεραιοτήτων της 
πολεοδομικής μελέτης. 
 

vii. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΓΠΣ  
Η μελέτη ΓΠΣ της ΔΕ-Καλάμου έχει ως σκοπό να καθορίσει και να προτείνει για 

θεσμοθέτηση ένα τοπικό χώρο-αναπτυξιακό σχέδιο στα όρια της περιοχής μελέτης 
που να εντάσσεται τόσο στον χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής, όσο και 
σε αυτόν της χώρας. Το τοπικό αυτό χωροταξικό σχέδιο έχει ως στόχο να καθορίσει 
τις χρήσεις γης του συνόλου της εδαφικής έκτασης της περιοχής μελέτης και με 
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο τα όρια και τις κατευθύνσεις που θα διέπουν όλες τις 
πολεοδομικές ρυθμίσεις για τον ορίζοντα σχεδιασμού 10ετίας. Αν και η θεσμοθέτησή 
του δεν προβαίνει σε ρυθμίσεις πολεοδομικής φύσεως, δηλαδή ρυθμίσεις που 
επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το σχέδιο μετά τη θεσμοθέτησή του 
καθορίζει δεσμευτικά τους γενικούς όρους, τα μεγέθη και τις θέσεις που θα γίνουν οι 
ρυθμίσεις αυτές. Ενώ θεσμικά η αναθεώρηση ή τροποποίηση του ΓΠΣ μπορεί να γίνει 
μετά από πενταετία, είναι σχεδόν προβλέψιμο ότι πέραν κάποιας εξέλιξης που δεν 
φαίνεται πιθανή για την περιοχή, το συγκεκριμένο σχέδιο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
θα ισχύσει για την μεσοχρόνια προγραμματική περίοδο και για το λόγο αυτό θα πρέπει 
να περιλαμβάνει προβλέψεις για την περίοδο αυτή και να διαθέτει την ευελιξία 
προσαρμογής, τουλάχιστον για τα βασικά μεγέθη και ρυθμίσεις που θα 
θεσμοθετηθούν και θα δεσμεύουν τη διοίκηση και τους ιδιώτες που ζουν και 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή της ΔΕ.  
 
➢ Για τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου, του Δήμου Ωρωπού, έμφαση θα πρέπει να 

δοθεί στην ενδοδημοτική αποκέντρωση δραστηριοτήτων και λειτουργιών με 
επενδύσεις στις δημοτικές ενότητες ώστε να υπάρξει ισόρροπη ανάπτυξη.  

Το προτεινόμενο μοντέλο για τη ΔΕ-Καλάμου προσανατολίζεται στην ήπια 
ανάπτυξη, με έμφαση στη συνδυασμένη ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων, 
αγροτουρισμού, τουρισμού-αναψυχής, οικιστικών και παραγωγικών 
υποδομών στη βάση της βιώσιμης αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων (γεωργική γη, δασικό οικοσύστημα, παραλιακό μέτωπο, αρχαιολογικοί χώροι).  
 
viii. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΠΣ  

Η μελέτη του ΓΠΣ εκπονήθηκε σε 3 στάδια (Α-Στάδιο, Β1 και Β2 Στάδιο). Η ΣΜΠΕ 
πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία μελέτης του επικαιροποιημένου 
Β2-Σταδίου.  

Τα στοιχεία του Α-Σταδίου περιλαμβάνονται μέσα στα επιμέρους κεφάλαια της 
ΣΜΠΕ και δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο. Ειδικότερα τα στοιχεία 
που περιγράφουν την υπάρχουσα κατάσταση της περιοχής συμπεριλαμβάνονται στο 
κεφάλαιο-6 (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) της 
παρούσας ΣΜΠΕ, η διατύπωση εναλλακτικών προβλέψεων για το πρότυπο χωρικής 
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ανάπτυξης της περιοχής της ΔΕ αναλύεται στην παράγραφο 5 (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ) της ΣΜΠΕ όπου και αξιολογούνται συγκριτικά προκειμένου να 
επιλεγεί η βέλτιστη λύση και το επιθυμητό πρότυπο ανάπτυξης.  

Στο Στάδιο Β2, λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις και κατευθύνσεις του Β1 
σταδίου διατυπώνεται η τελική πρόταση η οποία έχει υποβληθεί το 2014 στην ΔΜΣΑΠ 
και εισάγεται στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού το οποίο εγκρίνει την τελική 
πρόταση προς θεσμοθέτηση.  

Η υποβληθείσα ΣΜΠΕ πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία μελέτης 
του Β2-Σταδίου και στόχος της είναι να αξιολογήσει περιβαλλοντικά τις επιπτώσεις 
των προτάσεων του Β2 Σταδίου. Στη συνέχεια, αφού γίνει συνοπτική περιγραφή του 
δομικού σχεδίου χωρικής οργάνωσης της ΔΕ, αναλύονται οι προτάσεις του 
επικαιροποιημένου Β2-Σταδίου.  
 
Π-1 Δομικό Σχεδιο Χωρικής Οργάνωσης ΔΕ Καλάμου  
Η πρόταση για το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης ΔΕ-Καλάμου διαμορφώνει ένα 
πρότυπο χωρικής οργάνωσης το οποίο ενσωματώνει τις παραμέτρους του 
επιλεγέντος σεναρίου βιώσιμης ανάπτυξης και τις γεωλογικές και λοιπές 
περιβαλλοντικές παραμέτρους και περιορισμούς.  
➢ Εφαρμόζει τις βασικές αρχές των Ν-2508/1997 και Ν-4447/2016 για τη συνολική 

χωρική οργάνωση του εξωαστικού χώρου και την οργανικότερη σύνδεσή του με 
τον ήδη διαμορφωμένο οικιστικό χώρο, προστατεύοντας αφενός το εκτεταμένο 
δασικό οικοσύστημα και την ελάχιστη εναπομείνασα παραγωγική γεωργική γη, και 
αφετέρου, με την ένταξη σημαντικών εκτάσεων σε ένα ευρύτερα οργανωμένο και 
πολεοδομημένο χώρο, προωθεί την εξυγίανσή τους με την πρόβλεψη όλων των 
απαραίτητων υποδομών που μπορούν να διασφαλιστούν μέσα από τις διαδικασίες 
πολεοδόμησης.  

➢ Δημιουργεί και προωθεί χωρική καταλληλότητα για πολεοδόμηση και για 
αξιοποίηση του χώρου από ευρύ φάσμα κοινωνικοοικονομικών ομάδων, ενώ 
ταυτόχρονα καθιστά ελκυστική την εγκατάσταση και ανάπτυξη καινοτόμων 
δραστηριοτήτων στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα (με ιδιαίτερη 
έμφαση στους τομείς αγροτικών καλλιεργειών και μεταποίησης τοπικών προϊόντων, 
αναψυχής, υποδομών και υπηρεσιών τουρισμού) και θωρακίζει την περιοχή από 
εξωγενείς πιέσεις, διασφαλίζοντας παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα 
με την βιώσιμη ανάπτυξη.  
Γεωμορφολογικά, η Δημοτική Ενότητα αποτελείται από δύο διακριτές ενότητες-

ζώνες: την ημιορεινή ενότητα της ευρύτερης ενδοχώρας που περιβάλλει τον οικισμό 
Κάλαμο, έδρα της ΔΕ, και την πεδινή ενότητα του παραλιακού μετώπου η οποία 
συγκεντρώνει τις διαμορφωμένες αυθαίρετες οικιστικές αναπτύξεις, τις κυριότερες 
παραγωγικές δραστηριότητες και δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις για αλλαγή χρήσης 
και αστικοποίηση.  

Βάσει των προαναφερομένων, διαμορφώνονται οι βασικές συνιστώσες του 
Δομικού Σχεδίου Χωρικής Οργάνωσης της ΔΕ-Καλάμου ως εξής :  
➢ Για το έτος 2031 έτος-στόχο του ΓΠΣ ο συνολικός προγραμματικός 

πληθυσμός εκτιμάται στους 30.000 κατοίκους από τους οποίους οι 7.500 
μόνιμοι (περίπου το 25%) και οι 22.500 μόνιμοι-παραθεριστές και τουρίστες 
(περίπου το 75%).  

➢ Τα βασικά δομικά στοιχεία του προτύπου χωρικής οργάνωσης της 
Δημοτικής Ενότητας οργανώνονται σε 5 ευρείες κατηγορίες χώρου, οι οποίες 
περιγραφονται στα επόμενα.  
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Π-2. Οργάνωση και ρύθμιση των περιοχών προς πολεοδόμηση  
Π-2.1 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης  

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται οι βασικές συνιστώσες των χρήσεων γης της 
κατηγορίας χώρου <Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης>. Στην κατηγορία αυτή 
ανήκουν οι περιοχές οι οποίες ήδη από το Β1-στάδιο της μελέτης ΓΠΣ προτείνονται 
για οικιστική και λοιπή ανάπτυξη και σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών της ΔΕ-
Καλάμου για αναβάθμιση-εξυγίανση των ήδη διαμορφωμένων περιοχών 
παραθεριστικής κατοικίας, κυρίως του παραλιακού μετώπου.  

Από την προηγηθείσα ανάλυση έχει διαπιστωθεί ότι, οι συγκεντρώσεις 
παραθεριστικής κατοικίας στη παραλιακή ζώνη έχουν διαμορφώσει μια ιδιόμορφη 
κατάσταση, με χαρακτηριστικά «εποχικού» οικιστικού περιβάλλοντος, μειωμένης 
ποιότητας και λειτουργικότητας, η οποία με την πάροδο του χρόνου έχει υποβαθμιστεί 
με επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία και επομένως απαιτεί δραστική 
παρέμβαση.  

Με δεδομένο ότι οι συγκεντρώσεις παραθεριστικής κατοικίας διαμορφώθηκαν κατά 
85% εντός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου με εξαίρεση την περιοχή Χιλιοπόταμος, δηλαδή 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της ΖΟΕ «απέτρεψε» τη διασπορά περισσοτέρων 
οικιστικών πυρήνων σε μια εκτεταμένη περιοχή του παραλιακού μετώπου, είναι 
επιτακτική η ανάγκη της χωρικής οργάνωσης και εξυγίανσης με πολεοδομικό 
σχεδιασμό των περιοχών αυτών, με σαφείς στόχους την ήπια ανάπτυξη με 
περιβαλλοντικά κριτήρια και χαμηλούς όρους δόμησης, και με ρυθμίσεις 
προστασίας του δασικού οικοσυστήματος και της απαραίτητης γεωργικής γης 
που περιβάλλουν τους οικισμούς.  

Σημειώνεται ότι: Η ΖΟΕ Αττικής με χρήση 2η κατοικία, θεσπίστηκε το 1985 ως 
υπερκείμενο χωροταξικό πλαίσιο για την ανάσχεση της εκτός σχεδίου δόμησης και 
την πολεοδόμηση των παραλιακών παραθεριστικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, τη 
δεκαετία 2000, προσπάθεια για πολεοδόμηση μέρους του παραλιακού μετώπου 
Καλάμου δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί, με σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση για την 
περιοχή.  

Το Δομικό Σχέδιο της ΔΕ-Καλάμου προτείνει παρεμβάσεις οικιστικής ανάπτυξης οι 
οποίες εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν τη διαμορφωμένη κατάσταση με 
ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό μιας εκτεταμένης περιοχής εντός και εκτός 
ΖΟΕ.  

Oι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης που προτείνει το ΓΠΣ είναι:  
- Στην ενδοχώρα : ο οικισμός Καλάμου (οικισμός προϋφιστάμενος του 1923 

με την απόφαση Νομάρχη 274/11, ΦΕΚ-136Δ/1978), ο οποίος αποτελείται από τον 
οικιστικό πυρήνα προ-23 έκτασης 572,65 στρ. και την περιοχή επέκτασης με 
πολεοδόμηση, έκτασης 287,70 στρ. Ο οικισμός έχει ανάγκη από ποιοτική 
αναβάθμιση λειτουργιών όπως το κυκλοφοριακό, η στάθμευση, και η διασφάλιση 
αναγκαίων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου μέσω πολεοδομικής 
μελέτης.  

 
- Στο παραλιακό μέτωπο :  

Εντός της ΖΟΕ Β-Κατοικίας έχουν οριοθετηθεί και προτείνονται για 
πολεοδόμηση 5 πολεοδομικές ενότητες με χρήσεις γενικής κατοικίας, αμιγούς 
κατοικίας και τουρισμού-αναψυχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου-4 του Ν-
2508/97 συνολικής (μικτής) έκτασης 4.587 στρ.  

Εκτός ΖΟΕ, σε εφαπτόμενη έκταση, σε συνέχεια και με τα ίδια χαρακτηριστικά, 
έχει οριοθετηθεί η περιοχή Χιλιοποτάμου η οποία προτείνεται να θεσμοθετηθεί ως 
ΠΕΠΔ - ζώνη οικιστικής καταλληλότητας για διερεύνηση των όρων ανάπτυξης 
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με μηχανισμό (Ειδικής Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης) 
ΕΠΠΑΙΠ Β-κατοικίας και ως υποδοχέας εγκαταστάσεων τουρισμού-
αγροτουρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων-1§γγ’ και 7 του Ν-
4280/2014, (ο οποίος αντικατέστησε το άρθρο-24 του Ν-2508/1997), συνολικής 
(μικτής) έκτασης 1.040 στρ. 
Η χωρική οργάνωση των διαμορφωμένων οικιστικών συγκεντρώσεων σε 

οικιστικούς υποδοχείς προωθείται κατά πολεοδομική ενότητα (γειτονιά), στη βάση των 
οριοθετήσεων των οικιστικών συγκεντρώσεων των σταδίων μελέτης που 
προηγήθηκαν οι οποίες εξειδικεύονται και οριστικοποιούνται στο στάδιο αυτό.  

 
Οι πολεοδομικές ενότητες για τις οποίες προτείνεται η χωρική οργάνωση και 

εξυγίανση μέσω του σχεδιασμού παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 

Βασικά χαρακτηριστικά και ανάγκες του Δήμου: 
Η εκτίμηση του πληθυσμιακού προγραμματικού μεγέθους, μαζί με τις 

περιβαλλοντικές παραμέτρους και τις γεωλογικές δεσμεύσεις προσδιορίζουν και 
καθορίζουν το όριο ανάπτυξης κάθε ενός οικισμού και πολεοδομικής ενότητας.  

Ο σημερινός πληθυσμός (μόνιμοι και μόνιμοι-παραθεριστές) στο σύνολο της ΔΕ 
εκτιμάται σε 15.500 κατοίκους ενώ η συνολική έκταση που οριοθετήθηκε ανέρχεται σε 
6.487 στρέμματα. Έχει καταγραφεί ένα σύνολο 5.832 κτισμάτων από τα οποία 4.934 
βρίσκονται εντός των περιοχών προς πολεοδόμηση. Από αυτά το 90% περίπου είναι 
κτίσματα κατοικίας και το υπόλοιπο είναι κτίρια άλλων χρήσεων και βοηθητικά 
κτίσματα.  

Η πραγματοποιηθείσα μέχρι σήμερα οικιστική ανάπτυξη, άναρχα χωρίς σχεδιασμό 
και υποδομές, στα όρια που προσδιορίσαμε, είναι χαμηλή, σε μια εκτεταμένη περιοχή 
και με πραγματοποιημένο ΣΔ να κυμαίνεται μεταξύ 0.07 (ΠΕΠΔ-Χιλιοπόταμος) και 
0.15, αντίστοιχα η πραγματοποιηθείσα πυκνότητα κυμαίνεται μεταξύ 12 κατ/Ha 
(αραιοδομημένη ΠΕΠΔ-Χιλιοπόταμος) και 36 κατ/Ha (ΠΕ2-Αγ.Αποστόλων).  

Από την επεξεργασία των δεδομένων χωρητικότητας για το έτος 2012-2014, 
προκύπτει για το σύνολο των οικιστικών ενοτήτων ένας συνολικός πληθυσμός 
(μόνιμος & μόνιμος παραθεριστικός) της τάξης των 15.500 κατοίκων.  

Ο πληθυσμός αιχμής (προστίθεται ο τουριστικός πληθυσμός) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 15% των μονίμων κατοίκων κατά συνέπεια ο σημερινός πληθυσμός 
αιχμής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 18.000 κατοίκων.  

Ο μέγιστος πληθυσμός χωρητικότητας για το σύνολο των οικιστικών ενοτήτων δεν 
είναι δυνατό να υπερβαίνει τους 44.500 κατοίκους. Ως περιβαλλοντικά και 
πολεοδομικά βιώσιμος εκτιμάται ο πληθυσμός με μέσο βαθμό κορεσμού 60% με 
αντιστοιχούντα μέσο πληθυσμό κορεσμού τους 25.000 κατοίκους.  

Ο βαθμός κορεσμού αντανακλά τη λειτουργική εικόνα του οικισμού και το βαθμό 
έντασης της οικιστικής ανάπτυξης για το χρόνο-στόχο. Ο πληθυσμός χωρητικότητας 
ή κορεσμού είναι ο πληθυσμός αναφοράς της μελέτης του ΓΠΣ υπό την έννοια ότι στο 
μέγεθος αυτό εκτιμώνται οι ανάγκες για νέες πολεοδομήσεις όπως επίσης και οι 
ανάγκες σε κοινωνική και τεχνική υποδομή των οικισμών. Ο πληθυσμός αιχμής 
(προστίθεται ο τουριστικός πληθυσμός) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των 
μονίμων κατοίκων κατά συνέπεια ο πληθυσμός αιχμής για το έτος 2031 δεν μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος των 30.000 κατ.  

Οι οικιστικές ενότητες μπορούν να εξελιχτούν σε βιώσιμες γειτονιές με 
εξυπηρετήσεις και κοινωνική υποδομή η οποία στο Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 
θα αναζητηθεί στη σχέση 60/40 ή 65/35 ανάμεσα στις καθαρές-ωφέλιμες επιφάνειες 
(κατοικία κλπ) και τις κοινόχρηστες-κοινωφελείς επιφάνειες.  
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Απο τη συνολική έκταση που οριοθετήθηκε, με εξαίρεση τον οικισμό Καλάμου 
(860,35στρ.), η συνολική προς πολεοδόμηση έκταση φτάνει τα 5.627 στρ., από τα 
οποία 1.040 στρ. προτείνονται ως περιοχή διερεύνησης ΠΕΠΔ-Ανάπτυξης 
εγκαταστάσεων τουρισμού με τον μηχανισμό ΠΠΑΙΠ (πρώην ΠΕΡΠΟ).  

Κατά συνέπεια η προς πολεοδόμηση με κανονιστικούς όρους έκταση είναι 4.587 
στρ. περίπου. Στην παραπάνω έκταση προστίθενται και τα 170 στρ. περίπου που 
προβλέπεται να αναπτυχθούν ως Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (χρήσεις του 
άρθρου-8 (ΠΔ 59/2018)..  

Έχοντας εκτιμήσει τον προγραμματικό πληθυσμό για το 2031 στους 25.000 
κατοίκους με πληθυσμό αιχμής τους 30.000 κατοίκους επόμενο βήμα είναι η 
παρουσίαση των δεδομένων πολεοδομικής οργάνωσης και των προβλεπόμενων 
ρυθμίσεων για κάθε πολεοδομική ενότητα.  

 
Π-2.2 Χαρακτηριστικά και ρυθμίσεις πολεοδομικής οργάνωσης  

Στο παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην 
πολεοδομική οργάνωση, εξειδίκευση και γενικότερα στον τρόπο ανάπτυξης και 
ρύθμισης των οικιστικών υποδοχέων της ΔΕ-Καλάμου.  

Οι βασικές γενικές αρχές σχεδιασμού που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία 
τόσο για την πολεοδομική αναβάθμιση του οικισμού Καλάμου όσο και την 
πολεοδομική οργάνωση των προς πολεοδόμηση περιοχών Β-κατοικίας είναι οι 
ακόλουθες:  
➢ Καθορισμός αποδεκτών ορίων ανάπτυξης (χαμηλοί μέσοι ΣΔ και πυκνότητες 

κατοίκησης)  
➢ Ορθολογική κατανομή και συσχέτιση των χρήσεων γης σε πολεοδομικό επίπεδο  
➢ Βελτίωση της λειτουργικότητας και της μορφής του οικιστικού ιστού  
➢ Εξασφάλιση των υποδομών για πρόληψη και ελαχιστοποίηση των συνεπειών από 

φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, θεομηνίες κλπ.)  
 

Οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις για την οικιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση 
της περιοχής απορρέουν από τα δεδομένα που διαμορφώνονται τόσο από τις 
σύγχρονες τάσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού όσο και από τις απαιτήσεις της 
κλιματικής αλλαγής για «βιώσιμο» σχεδιασμό με δημιουργία συνθηκών σταδιακής 
ενεργειακής επάρκειας.  

Οι σύγχρονες αντιλήψεις για βιώσιμη οικιστική οργάνωση που διαμορφώθηκαν την 
τελευταία τριαντακονταετία με ειδική έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση της 
οικιστικής ανάπτυξης (σχεδιασμός οικιστικών περιοχών με σεβασμό και ενσωμάτωση 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και λειτουργική-χωρική συσχέτιση και 
σύζευξη των χρήσεων της κατοικίας, της αναψυχής και της παραγωγής).  

 
Οι παραπάνω γενικές αρχές ειδικότερα εξειδικεύονται για την πολεοδομική 

οργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων του παραλιακού ως ακολούθως :  
• Διοικητικό και λειτουργικό κέντρο της ΔΕ παραμένει ο οικισμός Καλάμου σε άμεση 

σχέση με την περιοχή των Αγίων Αποστόλων (ΠΕ2-Αγίων Αποστόλων) η οποία 
λειτουργεί ως άτυπο παραλιακό κέντρο, στο οποίο σήμερα συγκεντρώνονται οι 
περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες με αρνητικές επιπτώσεις σε όλη την 
περιοχή. Με την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση επιδιώκεται η λειτουργική 
αυτονομία των υπολοίπων παραλιακών οικισμών προκειμένου να 
αποσυμφορηθούν τόσο ο οικισμός Καλάμου (κυκλοφοριακά) όσο και η περιοχή της 
ΠΕ2-Αγίων Αποστόλων.  
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Κατά συνέπεια:  
➢ Ο οικισμός των Αγ. Αποστόλων παραμένει ως άτυπο κέντρο του παραλιακού 

μετώπου με περιορισμό χωροθέτησης νέων λειτουργιών προκειμένου να 
επιτευχθεί αποσυμφόρηση λειτουργιών και κυκλοφορίας.  

Προτείνεται :  
- αποσυμφόρηση λειτουργιών με διάχυση τους μέσω διαβάθμισης της έντασης 

των χρήσεων και με χωροθέτηση εξυπηρετήσεων και κοινωνικής υποδομής σε 
όμορες πολεοδομικές ενότητες.  

- αποσυμφόρηση κυκλοφοριακή με ενίσχυση της προσβασιμότητας στις όμορες 
περιοχές και παράκαμψη της ΠΕ2, αναδιάταξη δικτύου μέσα από ειδική 
κυκλοφοριακή μελέτη.  

 
➢ Για τις πολεοδομικές ενότητες του παραλιακού μετώπου προτείνεται:  

■ Ενίσχυση της προσβασιμότητας και αυτονομίας των όμορων περιοχών με 
απευθείας κυκλοφοριακή πρόσβαση από/προς στις πολεοδομικές ενότητες από 
την ενδοχώρα και τον ΠΑΘΕ. 

■ Δημιουργία κατά το δυνατόν αυτόνομων γειτονιών παραθεριστικής 
κατοικίας με βιοκλιματικές προδιαγραφές και κοινωνικό εξοπλισμό κατάλληλα 
χωροθετημένο ώστε να προσελκύσει περισσότερο μόνιμο πληθυσμό.  

■ Διατήρηση του παραθεριστικού χαρακτήρα των περιοχών με βάση το 
περιεχόμενο της γενικής χρήσης Αμιγούς Κατοικίας (άρθρο-2, ΠΔ-59,ΦΕΚ-
114Α/2018).  

■ Στο μέτωπο της παραλίας, με βάση τη διαμορφωμένη κατάσταση, για την 
εξυπηρέτηση αναγκών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων τουριστικού 
χαρακτήρα, και σε βάθος μέχρι 200μ απο την ακτογραμμή (αναζήτηση φυσικού 
ορίου πχ δρόμος), προτείνονται οι χρήσεις Τουρισμού-αναψυχής (άρθρο-5, 
ΠΔ-59,ΦΕΚ-114Δ/18) (ΠΕ: Αγκώνα, Αγ.Μαρίνα, Βλαστός, Φανός) της οδού 
προτείνεται, η χρήση του Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς (ειδικές χρήσεις άρθρου-
4, ΠΔ-59,ΦΕΚ-114Δ/18).  

■ Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η περιοχή των Αγ.Αποστόλων, αλλά και το 
παραλιακό μέτωπο με μείωση των μετακινήσεων και για να καλυφθούν 
διευρυμένες ανάγκες και εξυπηρετήσεις των μονίμων κατοίκων όσο και των 
παραθεριστών για χρήσεις εμπορίου, τοπικής διοίκησης και υγείας-περίθαλψης 
αλλά και χωρίς να δημιουργηθούν συνθήκες και δυνατότητες συγκέντρωσης 
έντασης χρήσεων που είναι δυνατό να επιβαρύνουν την περιοχή, προτείνεται η 
χρήση Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς στις όμορες ΠΕ Αγκώνα και Αγία Μαρίνα ως 
ακολούθως: σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στις κύριες συλλεκτήριες οδούς 
(βλ. χαρτη ΣΜΠΕ) και σε τμήμα 50% του μήκους της οδού προτείνεται, η χρήση 
του Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς (ειδικές χρήσεις άρθρου-4, ΠΔ-59,ΦΕΚ-
114Δ/18).  

■ Αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος με αισθητική & περιβαλλοντική 
αναβάθμιση των γειτονιών με ενοποίηση των ελεύθερων χώρων που διατηρούν 
το φυσικό τους χαρακτήρα λόγω προστασίας και σύνδεσή τους με τις οικιστικές 
περιοχές μέσω δικτύων πεζοδρόμων / ποδηλατοδρόμων και λοιπών χώρων 
αναψυχής. Στο παραλιακό μέτωπο δημιουργία κατά το δυνατόν ζώνης 
κοινοχρήστων εξυπηρετήσεων και πρασίνου, με προσανατολισμό των εισφορών 
σε γη (πολεοδομική μελέτη).  

■ Προστατεύονται οι υπάρχοντες δασικοί θύλακες εντός των προς 
πολεοδόμηση περιοχών και συνήθως διευρύνονται με τον χαρακτηρισμό 
όμορων εκτάσεών τους, σε χώρους πρασίνου. Τα ρέματα της περιοχής, 
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διευθετούνται και διαμορφώνονται επίσης σε ζώνες πρασίνου, αναψυχής και 
πορείας πεζών. Επίσης χώροι πρασίνου χωροθετούνται σε περιοχές με έντονες 
(απαγορευτικές για δόμηση) κλίσεις εδάφους, γύρω από μεγάλους χώρους 
στάθμευσης και διάσπαρτα στις περιοχές κατοικίας (πολεοδομική μελέτη). 
Δημιουργία χώρων αστικού πρασίνου (άρθρο-7 ΠΔ, ΦΕΚ-59Δ/18).  

 
➢ Για την κάλυψη των αναγκών σε γη και χωροθέτηση παραγωγικών 

λειτουργιών προτείνεται:  
■ Οι περιοχές νότια των οικισμών Καλάμου και Αγ.Αποστόλων να θεσμοθετηθούν 

ως Ζώνες υποδοχής παραγωγικών & επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσης 
και χαμηλής όχλησης.  

■ Η περιοχή της ΠΕΠΔ-Χιλιοποτάμος να θεσμοθετηθεί ως Ζώνη οικιστικής 
καταλληλότητας και υποδοχέας κατοικιών Β-κατοικίας & εγκαταστάσεων 
τουρισμού-αγροτουρισμού με Ιδιωτική Πολεοδόμηση (ΕΠΠΑΙΠ).  

 
Π-2.3 Πλαίσιο ανάπτυξης οικισμών – οικιστικών ενοτήτων  

Οι παραπάνω εκτεθείσες αρχές και κατευθύνσεις πολεοδομικής οργάνωσης 
εξειδικεύονται για κάθε μια πολεοδομική ενότητα σύμφωνα και με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της και τον βαθμό διαμόρφωσης μέχρι σήμερα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται παρακάτω οι επιτρεπόμενες χρήσεις ανά 
πολεοδομική ενότητα, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα του ΠΔ-59 «Κατηγορίες 
και περιεχόμενο χρήσεων γης», ΦΕΚ-114Α/29.06.2018.  

Προτείνονται οι πολεοδομικές ρυθμίσεις για κάθε οικισμό-οικιστικό υποδοχέα στη 
βάση της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης και της διαπίστωσης των 
προβλημάτων και των προοπτικών που διαγράφονται τόσο στο σύνολο των χωρικών 
ενοτήτων της ΔΕ όσο και σε κάθε οικιστική μονάδα ξεχωριστά. Οι ρυθμίσεις αυτές 
συνιστούν τις βασικές κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης οι οποίες εξειδικεύονται και 
οριστικοποιούνται στο επίπεδο της πολεοδομικής μελέτης (Πολεοδομικό σχέδιο 
Εφαρμογής του Ν-4447/16).  

Η παρουσίαση των ρυθμίσεων περιλαμβάνει για κάθε πολεοδομική ενότητα:  
- σύντομη περιγραφή και γενικά χαρακτηριστικά (όρια, έκταση, πληθυσμός-

χωρητικότητα)  
- τις προτεινόμενες χρήσεις γης, και τον μέσο Συντελεστή Δόμησης (μΣΔ)  

 

ΠΕ1 Πολεοδομική Ενότητα Οικισμού Καλάμου  
Ο οικισμός Καλάμου χωροθετείται στο κέντρο περίπου της Δημοτικής Ενότητας 

(ΔΕ), στην ημιορεινή ενδοχώρα και περιβάλλεται κυρίως από δασικές εκτάσεις. Ως 
έδρα της ΔΕ, είναι οικισμός 4ου επιπέδου. Συγκεντρώνει τον περισσότερο μόνιμο 
πληθυσμό και το σύνολο σχεδόν των διοικητικών και κοινωνικών υποδομών. Από τον 
οικισμό διέρχεται το κύριο οδικό δίκτυο τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα το οποίο 
τον τριχοτομεί, διασπώντας τον πολεοδομικό ιστό του. Η ανάπτυξη του είναι 
συνδεδεμένη τόσο με την τοπική δραστηριότητα, όσο και με τους οικισμούς Β΄ 
Κατοικίας του παραλιακού μετώπου.  

Ο οικισμός αποτελείται από ένα διαμορφωμένο, συνεκτικό και πυκνοδομημένο 
τμήμα, τον ιστορικό πυρήνα, και από μια αραιοδομημένη περιοχή βόρεια και νότια 
αυτού η οποία εκτείνεται μέχρι το δασικό οικοσύστημα το οποίο ουσιαστικά οριοθετεί 
τον οικισμό. Ο οικιστικός πυρήνας έχει αναπτυχθεί μέσα στο όριο που διευθετήθηκε 
το 1978 με την Απόφαση Νομάρχη 274/11, ΦΕΚ-136Δ/1978 «ως οικισμός που 
υπήρχε νόμιμα πριν από το έτος 1923». Μαζί με την περιβάλλουσα αραιοδομημένη 
περιοχή συνιστούν ουσιαστικά μία ενιαία οικιστική-πολεοδομική ενότητα.  
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Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 τέθηκε ζήτημα της επέκτασης των ορίων 
του οικισμού προ-23 με κύριο αίτημα την κάλυψη οικιστικών αναγκών των πολιτών σε 
νόμιμα οικοδομήσιμη γη αλλά και την επίλυση χρονιζόντων λειτουργικών 
προβλημάτων όπως το κυκλοφοριακό (τοπικό και υπερτοπικό) με σημαντική έλλειψη 
χώρων στάθμευσης, η έλλειψη χώρων για κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες, 
η αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής κλπ. Η τότε Κοινότητα Καλάμου προώθησε στην 
ανάθεση τεχνικών μελέτες με κεντρικό ζήτημα τα όρια του οικισμού Καλάμου.  

Οι μελέτες αυτές (ψηφιακή αποτύπωση-οριοθέτηση πυρήνα οικισμού προ-23, 
γεωλογική μελέτη, μελέτη οριοθέτησης των ρεμάτων και εγκρίσεις αυτών) 
υπεβλήθησαν το 2011 και εγκρίθηκαν από την αρμόδια Δ/νση Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΝ η οποία στη συνέχεια προώθησε Σχέδιο Πρ.Δ/τος για 
δικαστικό έλεγχο στο ΣτΕ. (βλέπε ιστορικό στο Παράρτημα-2)  

Το υπο θεσμοθέτηση ΓΠΣ ΔΕ-Καλάμου, το οποίο προωθείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των νόμων 2508/1997 (άρθρο 4) και 4447/2018 (άρθρο 7), παρέλαβε από 
τη ΔΠΣ, επεξεργάστηκε και ενσωμάτωσε τις ως άνω τεχνικές μελέτες τόσο στην 
χωροταξική/πολεοδομική μελέτη όσο και στην ΣΜΠΕ και ήδη προτείνει την 
πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Καλάμου ως ακολούθως :  

► Η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Καλάμου προτείνεται να περιλαμβάνει:  
-- Την οριοθέτηση του οικιστικού πυρήνα ως οικισμός προϋφιστάμενος του 

1923, έκτασης 572,65 στρ.  
-- Την οριοθέτηση, ως περιοχών επέκτασης προς πολεοδόμηση, των 

τμημάτων (βόρεια και νότια του οικιστικού πυρήνα) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο 
όριο επέκτασης του προταθέντος από τη ΔΠΣ Σχεδίου Πρ.Δ/τος, έκτασης 287,70 στρ. 
Σύνολο έκτασης οικισμού προς θεσμοθέτηση: 860,35 στρ. 

 
-- Οι παραπάνω περιοχές εντάσσονται σε σχέδιο πόλης ως μία πολεοδομική 

ενότητα (ΠΕ1) με 2 Τομείς Χρήσεων και Όρων Δόμησης:  
► Τομέας-1, πυρήνας οικισμού προ-1923 : προτείνεται η Γενική Κατοικία 

(επιλεγμένες χρήσεις του άρθρου 3 του Π.Δ-59, ΦΕΚ-114Α/18) ως εξής: 
- (1) Κατοικία  
- (5) Θρησκευτικοί χώροι  
- (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις  
- (7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας  
- (8) Περίθαλψη ιατρεία και πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας  
- (10.1) και (10.2) Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα 

πολυκαταστήματα)  
- (11) Γραφεία (τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί)  
- (12) Εστίαση μέχρι 200μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης  
- (13) Αναψυκτήρια μέχρι 150μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης  
- (15) Τουριστικά καταλύματα μικρού δυναμικού (μέχρι 20 κλίνες) & λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις  
- (16.1) Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  
- (17) Πρατήρια καυσίμων & ενέργειας μόνο σε ιδιοκτησίες με πρόσωπο στην 

Καπανδριτίου – Καλάμου  
- (22) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (άρθρο-17, Ν-3982/11) που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες του οικισμού όπως αρτοποιείο, ξυλουργείο, 
στεγνοκαθαριστήριο κ.α.  

- (30) Γωνίες ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία  
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 Όροι Δόμησης:  
• για τον ΤΟΜΕΑ-1 (πυρήνας οικισμού προ-1923), προτείνεται :  
Μέσος Συντελεστής Δόμησης : 0,80  
• για τον ΤΟΜΕΑ-2 (περιοχή επέκτασης) προτείνεται:  
Μέσος Συντελεστής Δόμησης : 0,60  
Μεσοσταθμικά για την ΠΕ1 προτείνεται ΣΔ 0,70 με μέση μικτή πυκνότητα 54 άτομα 

/ Ha  
(Σημείωση: Με στόχο να υπάρξει ήπια και ομοιογενής ανάπτυξη τόσο στον 

πυκνοδομημένο πυρήνα όσο και στην περιοχή επέκτασης η πολεοδομική μελέτη 
μπορεί να επιλέξει κλιμακωτό Συντελεστή Δόμησης)  

►Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων  
-20 μ. από τον άξονα των ρεμάτων,  
-10μ. από τον άξονα της Καπανδριτίου-Καλάμου & όχι λιγότερο από 5μ από το όριο 

της οδού,  
-6μ. από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο από 3μ. από το όριο της οδού για 

τους άξονες Καλάμου-Αμφιαρείου και Καλάμου-Αγ. Αποστόλων  
-2μ. από το όριο της οδού για τις λοιπές οδούς του οικισμού  
-10 μ. από το όριο δασικών εκτάσεων  
►Ειδικοί Περιορισμοί :  
-Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου επί υποστυλωμάτων («pilotis»).  
-Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια με κλίση μέχρι 35%.  
-Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχών περιμετρικών ανοικτών εξωστών καθ’ όλο 

το μήκος των όψεων. Η έκτασή τους μπορεί να καταλαμβάνει μέχρι το μισό μήκος της 
όψης και το πλάτος που προεξέχει από την όψη του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 1,50 μ.  

►Διατάξεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα  
Οι περιοχές που αποτυπώνονται με καφέ χρώμα στους χάρτες Π-2, Π-3 και ΣΜΠΕ 

είναι γεωλογικώς ή εδαφοτεχνικώς ακατάλληλες για δόμηση και εξαιρούνται της 
περιοχής εντός των προτεινομένων ορίων. Στα λοιπά εδάφη που κρίθηκαν κατάλληλα 
υπό προϋποθέσεις, για την έκδοση κάθε οικοδομικής άδειας απαιτείται, σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, έγκριση εδαφοτεχνικής μελέτης 
του γηπέδου. (βλ. το με αρ.πρωτ. 45814/24.11.2004 έγγραφο της ΔΟΚΚ)  

► Μέχρι την πολεοδόμηση (θεσμοθέτηση της πολεοδομικής μελέτης), για τον 
οικισμό προ-23 ισχύουν τα προβλεπόμενα από το ΠΔ, ΦΕΚ-138Δ/1981. Για την 
περιοχή επέκτασης εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο για την «εκτός σχεδίου» δόμηση.  

► Πρόταση εκπόνησης ενιαίας πολεοδομικής μελέτης με κανονιστικούς 
όρους.  

Για την αντιμετώπιση των λειτουργικών και λοιπών προβλημάτων του οικισμού στο 
πλαίσιο της οποίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα:  

- το κυκλοφοριακό και η αναζήτηση χώρων στάθμευσης  
- η αναζήτηση και ανάδειξη κοινοχρήστων χώρων και λοιπών χώρων δημοσίου 

χαρακτήρα  
- η διαμόρφωση της μορφολογικής ταυτότητας του οικισμού  
προτείνεται η εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης στο πλαίσιο της οποίας θα 

πρέπει να εξασφαλιστούν τόσο η πλήρης λειτουργικότητα και ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη του συνόλου του οικισμού όσο και οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι / 
κοινωφελείς χώροι. (Πολεοδομικό σχέδιο Εφαρμογής του Ν-4447/16) 
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ΠΕ2 Πολεοδομική Ενότητα Αγίων Αποστόλων-Αγίου Ανδρέα 
 (2)  ΠΕ2  Πολεοδομική Ενότητα Αγίων Αποστόλων-Αγίου Ανδρέα  
Πολεοδομική Οργάνωση με πολεοδόμηση  

Ο οικισμός των Αγίων Αποστόλων, επίνειο του οικισμού Καλάμου απο τη δεκαετία 
'60, δημιουργήθηκε γύρω από τον μικρό ναό των Αγίων Αποστόλων και αποτελεί την 
κεντρική περιοχή για το σύνολο των οικιστικών ενοτήτων του παραλιακού μετώπου. 
Ως οικισμός προ-1923 καταγράφεται στην απογραφή του 1920 ως Άγιοι Απόστολοι 
Αττικοβοιωτίας 33 κατοίκους.  

Ως οικισμός προ του 1923, 85-90 στρ. περίπου οριοθετείται από το 1964 με 
απόφαση Νομάρχη στις 17/11/1964 περί «Καθορισμού περιγράμματος ορίων 
οικισμού Αγίων Αποστόλων», με ασαφές όριο.  

Το θεσμικό πλαίσιο δόμησης είναι αυτό των οικισμών προ-1923 (ΠΔ, ΦΕΚ-
138Δ/1981) όπως ισχύει.  

Στον οικισμό αυτόν διαμένει το μεγαλύτερο ποσοστό των μονίμων κατοίκων του σε 
σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Συγκεντρώνονται οι περισσότερες κεντρικές 
λειτουργίες και εξυπηρετήσεις μόνιμου και εποχικού χαρακτήρα. Στον οικιστικό 
πυρήνα, επί της παραλίας, καταλήγει το υπερτοπικό-διαδημοτικό και λοιπό τοπικό 
οδικό δίκτυο κυκλοφορίας, ενώ στο ίδιο σημείο έχει δημιουργηθεί και λιμενικό 
καταφύγιο το οποίο εξυπηρετεί την τοπική αλιεία. Η δομή αυτή του οδικού δικτύου σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι ο οικισμός αποτελεί ουσιαστικά το κέντρο εξυπηρέτησης 
όλων σχεδόν των λειτουργιών, με εμφανή την έλλειψη χώρων στάθμευσης δημιουργεί 
-κυρίως κατά την θερινή περίοδο- σημαντική συγκέντρωση πληθυσμού και 
δραστηριοτήτων με πολύ μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα.  

Ο ρόλος των Αγίων Αποστόλων τόσο στα πλαίσια του παραλιακού μετώπου, όσο 
και του συνόλου της ΔΕ και του δήμου, προβλέπεται ότι θα αναβαθμιστεί σημαντικά. 
Η έμφαση είναι στην αποφόρτιση μιας τόσο μικρής περιοχής, τόσο μέσα από τις 
εξυπηρετήσεις και τις κοινωνικές υποδομές που μπορεί να δημιουργηθούν στις 
όμορες πολεοδομικές ενότητες, όσο και μέσα από την αναδιάρθρωση του 
κυκλοφοριακού δικτύου ώστε να μειωθούν σημαντικά οι μετακινήσεις από /και προς 
την περιοχή των Αγίων Αποστόλων.  

Η προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση, ακριβώς για λόγους αποσυμφόρησης του 
οικιστικού πυρήνα, θεωρήθηκε σκόπιμο να περιλαμβάνει, εκτός από τον οικισμό προ-
23 έκτασης 85-90 στρ., την άμεσα ευρύτερη περιοχή μέχρι το ρέμα της Ρεβιθιάς, την 
περιοχή Σαλονίκη, και την όμορη περιοχή Άγιος Ανδρέας με σχετικά ομοιογενή 
χαρακτηριστικά πυκνότητας οίκησης και χρήσεων. Με τη διεύρυνση των ορίων της 
πολεοδομικής ενότητας των Αγ.Αποστόλων-Αγ.Ανδρέα μπορούμε να προβλέψουμε 
διάχυση των κεντρικού χαρακτήρα λειτουργιών καταρχήν στην άμεση περιβάλλουσα 
περιοχή, χωρίς να δημιουργήσουμε ένα μεγαλύτερο πολεοδομικό κέντρο. Κατά 
συνέπεια με σκοπό την αποφυγή έντασης χρήσεων και προκειμένου να γίνει εφικτή 
μια κατ’ αρχήν αποσυμφόρηση στις χρήσεις γης της περιοχής, προτείνεται ηπιότερη 
οργάνωση με βάση το περιεχόμενο των χρήσεων Γενικής Κατοικίας με απαγόρευση 
χωροθέτησης νέων ξενοδοχείων, επαγγελματικών εργαστηρίων και κέντρων 
διασκέδασης, χρήσεις που προτείνονται σε γειτονικές περιοχές. Παράλληλα γίνεται 
προσπάθεια να επιλυθούν κάποια από τα υπάρχοντα προβλήματα όπως αυτό της 
στάθμευσης χωρίς να χαθεί ο κεντρικός χαρακτήρας.  

Με βασικό στόχο τη λειτουργική και κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της ΠΕ2 
προτείνεται η οριοθέτηση, ως ΠΕ2-Αγιοι Απόστολοι-Αγ.Ανδρέας, περιοχής συνολικής 
έκτασης 814 στρ απο τα οποία προτείνεται η πολεοδόμηση 735 στρ. (εξαιρουμένων 
δασικών θυλάκων και ρεμάτων). Ειδικότερα:  

■ Για την επίτευξη του στόχου της αποσυμφόρησης λειτουργιών προτείνεται ο 
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καθορισμός 3 τομέων χρήσεων ως εξής :  
--Τομέας-3 περιοχή πυρήνα οικισμού προϋφισταμένου του 1923 και υπόλοιπο τμήμα 
οικισμού μέχρι το ρέμα Ρεβιθιάς, εκτός περιοχής Σαλονίκη  
Με το σκεπτικό της αποφόρτισης του οικισμού από χρήσεις κεντρικού χαρακτήρα και 
χρήσεις μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού (πχ ξενοδοχεία) προτείνονται οι χρήσεις 
Γενικής Κατοικίας (άρθρο 3 του ΠΔ-59, ΦΕΚ-114Α/18) ως εξής: 
 
--Τομέας-3α, πυρήνας οικισμού προ-1923 (έκτασης 90στρ.) προτείνεται η Γενική 
Κατοικία με επιλεγμένες χρήσεις του άρθρου-3 του ΠΔ-59, ΦΕΚ-114Α/18) ως εξής: 
- (1) Κατοικία  
- (2) Κοινωνική Πρόνοια  
- (5) Θρησκευτικοί χώροι  
- (10.1) Εμπορικά καταστήματα  
- (12) Εστίαση μέχρι 200μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης  
- (13) Αναψυκτήρια μέχρι 150μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης  
- (16.1) Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  
 
--Τομέας-3, άμεση περιβάλλουσα περιοχή μέχρι το ρέμα της Ρεβιθιάς βόρεια 
περιοχής Σαλονίκη: προτείνεται η Γενική Κατοικία με επιλεγμένες χρήσεις του 
άρθρου-3 του Π.Δ-59, ΦΕΚ-114Α/18 ως εξής: 
- (1) Κατοικία  
- (2) Κοινωνική Πρόνοια  
- (3) Κτίρια Εκπαίδευσης  
- (5) Θρησκευτικοί χώροι  
- (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις  
- (8) Κτίρια Περίθαλψης (ιατρεία, εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης)  
- (10.1) Εμπορικά καταστήματα  
- (11) Γραφεία (τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί)  
- (12) Εστίαση μέχρι 300μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης  
- (13) Αναψυκτήρια μέχρι 200μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης  
- (16.1) Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης  
-- (22) Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (άρθρο-17, Ν-3982/11) που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες του οικισμού όπως αρτοποιείο, ξυλουργείο, 
στεγνοκαθαριστήριο κ.α.  
 
--Τομέας-1, περιοχή Άγιος Ανδρέας ανατολικά ρέματος Ρεβιθιάς μέχρι το ρέμα 
Κοκκινογιάννη:  
Πρόκειται για περιοχή κατοικίας η οποία περιλαμβάνει αραιοδομημένα και αδόμητα 
τμήματα και προτείνεται ως γενική κατηγορία χρήσης η Αμιγής Κατοικία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του ΠΔ-59/2018.  
 
--Τομέας-2, περιοχή παραλίας, τμήμα ανατολικά της <δημοτικής πλαζ> έκτασης 
26 στρ. περίπου  
Προτείνεται η γενική χρήση Τουρισμός-Αναψυχή (άρθρο-5,ΠΔ-59,ΦΕΚ-114Α/18). 
Εξαιρούνται οι ειδικές χρήσεις: (17) πρατήρια καυσίμων και ενέργειας, (18) πλυντήρια, 
λιπαντήρια αυτοκινήτων, (24.5) πολυλειτουργικό αγρόκτημα, (26) εγκαταστάσεις 
μέσων μαζικής μεταφοράς, (32) χώροι επεξεργασίας λυμάτων, (34) εγκαταστάσεις 
ΑΠΕ4 (44) καζίνο, (47) κατασκηνώσεις.  
Κατά την ΣΜΠΕ δεν θα πρέπει να εξαιρείται η εγκατάσταση φωτοβολταικών σε στέγες 
ή δώματα οποιοωνδήποτε κτηρίων σε οποιοδήποτε περιοχή εάν γίνεται κατάλληλη 
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αρχιτεκτονική διαμόρφωση. Αφορά την ειδική χρήση (34) εγκαταστάσεις ΑΠ».  
 
■ Όροι Δόμησης :  
- για τον Τομέα-3α (πυρήνας οικισμού προ-1923) με χρήση Γενική Κατοικία, 
ισχύει το ΠΔ,ΦΕΚ-138Δ/1981 με ΣΔ 0,8 και για τον υπόλοιπο Τομέα-3 με χρήση 
Γενική Κατοικία προτείνεται ΣΔ 0,4  
- για τον Τομέα-1 με χρήση Αμιγή Κατοικία προτείνεται ΣΔ 0,4 και  
- για τον Τομέα-2 με χρήση Τουρισμός-Αναψυχή προτείνεται ΣΔ 0,4  
Μεσοσταθμικά για την ΠΕ2 προτείνεται ΣΔ 0,45 με μέση πυκνότητα 57 άτομα / 
Ha 

 

ΠΕ3 Πολεοδομική Ενότητα Αγκώνα 
(3) ΠΕ3 Πολεοδομική Ενότητα Αγκώνα  
Πολεοδομική Οργάνωση με πολεοδόμηση  
 
ΠΕ3 Πολεοδομική Ενότητα Αγκώνα 

Πρόκειται για μια εκτεταμένη διαμορφωμένη περιοχή παραθεριστικών κατοικιών και 
ξενοδοχείων (πραγματοποιημένος μέσος ΣΔ: 0,15 και μέση πυκνότητα 33 άτομα/Ha), 
στα ανατολικά των Αγίων Αποστόλων. Έχει άναρχα αναπτυχθεί, χωρίς 
κοινόχρηστους χώρους, υποδομές και ένα προβληματικό τοπικό οδικό δίκτυο με το 
οποίο γίνεται η πρόσβαση στις κατοικίες. 

Περιλαμβάνει την σχετικά πυκνοδομημένη περιοχή Ρέρα-Αγκώνας σε συνέχεια του 
Αγίου Ανδρέα ανάμεσα στα ρέματα Κοκκινογιάννη και Χιλιοπόταμος, την περιοχή της 
παραλίας Αγκώνα και νοτιότερα την περιοχή Ντρίζα-Κούκι. Για την πολεοδομική 
ενότητα προτείνονται : 

■ Η οριοθέτηση ως ΠΕ3-Αγκώνα περιοχή συνολικής έκτασης 1.213 στρ. απο τα 
οποία προτείνεται η πολεοδόμηση 1.109 στρ. (εξαιρουμένων δασικών θυλάκων και 
ρεμάτων). 

Η περιοχή λόγω της έκτασης και του χαρακτήρα της (παραθεριστική κατοικία και 
τουριστικές εξυπηρετήσεις) προτείνεται να αναπτυχθεί ως μια πολεοδομική ενότητα 
με δύο τομείς χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τη Β-κατοικία 
(ΠΔ,ΦΕΚ-416Δ/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν-2242/ΦΕΚ-
162Α/1994) ως εξής: 

Τομέας-1 σύνολο περιοχής ΠΕ3 νότια της συλλεκτήριου Αγίων Αποστόλων-
Αγκώνας 

Πρόκειται για περιοχή παραθεριστικής κατοικίας με αραιοδομημένα και αδόμητα 
τμήματα και προτείνεται ως γενική κατηγορία χρήσης η Αμιγής Κατοικία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του ΠΔ-59,ΦΕΚ-114Α/18. 

Τομέας-2 περιοχή παραλιακού μετώπου βόρεια της συλλεκτήριου Αγίων 
Αποστόλων-Αγκώνας 

H περιοχή της παραλίας Αγκώνα λόγω και της θέσης της στο παραλιακό μέτωπο, 
ενδείκνυται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής. Προτείνεται 
να αναπτυχθεί (έκταση 256 στρ.) με γενική κατηγορία χρήσης αυτή του Τουρισμού-
Αναψυχής, σύμφωνα με το άρθρο-5 του ΠΔ-59,ΦΕΚ-114Α/18) με εξαίρεση τα (17) 
πρατήρια καυσίμων & ενέργειας, και τις (26) εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς 

► Επιπρόσθετα, για την αποσυμφόρηση της περιοχής των Αγίων Αποστόλων 
αλλά και το παραλιακό μέτωπο με μείωση των μετακινήσεων, προτείνεται στην ΠΕ3-
Αγκώνα, σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στις συλλεκτήριες οδούς (Ελικώνος ή 
Θάσου) και σε τμήμα 50% του μήκους των οδών, το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 
να καθορίσει τη χρήση Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς του άρθρου-4, ΠΔ-59/18. 
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- (1) Κατοικία 
- (3.5) Ειδική Εκπαίδευση 
- (6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 500μ2 
- (7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας 
- (8) Περίθαλψη μόνο εργαστήρια φυσικοθεραπείας 
- (10.1) Εμπορικά καταστήματα μέχρι 600 τμ και (10.2) καταστήματα προσωπικών 
υπηρεσιών 
- (12) Εστίαση μέχρι 200μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης 
- (13) Αναψυκτήρια μέχρι 200μ2 συνολικής επιφανείας δόμησης 
- (16.1) Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης 
Εξαιρούνται: (15) ξενοδοχεία, (22) επαγγελματικά εργαστήρια (πλην 
ζαχαροπλαστείων, αρτοποιείων, εργαστηρίων οικοτεχνίας) (14) υπαίθρια 
καταστήματα διασκέδασης-αναψυχής, (17) πρατήρια βενζίνης. 
• Όροι Δόμησης : 
Για το σύνολο της ΠΕ3-Αγκώνα : μέσος ΣΔ 0,4 και μέση πυκνότητα (brutto) 46 
άτομα /Ηα 

 

ΠΕ4 Πολεοδομική Ενότητα Αγία Μαρίνα 
(5) ΠΕ4 Πολεοδομική Ενότητα Αγία Μαρίνα 
Πολεοδομική Οργάνωση με πολεοδόμηση 

Η πολεοδομική ενότητα ΠΕ4-Αγία Μαρίνα οριοθετείται δυτικά της λοφώδους 
δασικής περιοχής Πανόραμα, στα βόρειο-δυτικά με το ρέμα «Κακόρεμα» και την 
πεδινή γεωργική περιοχή Περιβόλια, και νότια από τα όρια των δασικών εκτάσεων. 
Αποτελεί μια διακριτή, και αρκετά συνεκτική οικιστική ενότητα με κυρίαρχα και σαφή 
χαρακτηριστικά αμιγούς παραθεριστικής κατοικίας. Για την πολεοδομική ενότητα 
προτείνονται : 

■ Η οριοθέτηση ως ΠΕ4-Αγία Μαρίνα περιοχής συνολικής έκτασης 1.397 στρ. απο 
τα οποία προτείνεται η πολεοδόμηση 1.115 στρ. (εξαιρουμένων δασικών θυλάκων και 
ρεμάτων). 

■ Προτείνεται η ανάπτυξη της περιοχής ως μια πολεοδομική ενότητα με δύο τομείς 
χρήσεων και με τις διατάξεις που αφορούν την Β-κατοικία (Π.Δ.-ΦΕΚ-416Δ/1985 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ.- ΦΕΚ-162Α/1994). Η πρόταση 
που διαμορφώνεται ως προς τις χρήσεις και τους όρους δόμησης περιλαμβάνει τα 
εξής: 

Τομέας-1 σύνολο περιοχής ΠΕ4 με εξαίρεση μικρό τμήμα του ΒΔ-παραλιακού 
μετώπου 

Πρόκειται για περιοχή κατοικίας η οποία περιλαμβάνει αραιοδομημένα και αδόμητα 
τμήματα. Προτείνεται ως γενική κατηγορία χρήσης η Αμιγής Κατοικία, σύμφωνα με το 
άρθρο-2 του Π.Δ-59, (ΦΕΚ-114Α/18). 

Τομέας-2 περιοχή τμήμα του ΒΔ-παραλιακού μετώπου μέχρι την <Ασκοτ> 
H περιοχή της παραλίας Αγίας Μαρίνας ενδείκνυται για την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων τουρισμού και αναψυχής. Προτείνεται να αναπτυχθεί μικρή έκταση 
66,5 στρ. περίπου) με γενική κατηγορία χρήσης αυτή του Τουρισμού-Αναψυχής, 
σύμφωνα με το άρθρο-5 του Π.Δ-59, ΦΕΚ-114Α/18) με εξαίρεση: (17) πρατήρια 
βενζίνης και (26) εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. 
► Επιπρόσθετα, και με στόχο να αποσυμφορηθεί η περιοχή των Αγίων Αποστόλων 
αλλά και το παραλιακό μέτωπο με μείωση των μετακινήσεων προτείνεται στην ΠΕ5-
Αγία Μαρίνα, σε ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στην κύρια συλλεκτήριο οδό 
Βλαστού και σε τμήμα 50% του μήκους της οδού το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής 
να καθορίσει τη χρήση Τοπικού Κέντρου Γειτονιάς (ειδικές χρήσεις του άρθρου 4, ΠΔ-
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59, ΦΕΚ-114Α/18) με επιτρεπόμενη μεγίστη κτιριακή επιφάνεια για (10.1) εμπορικά 
καταστήματα τα 600τμ ανά ιδιοκτησία) σε συνάρτηση με τις προτάσεις αναβάθμισης 
της περιοχής. 
Νομίμως υφιστάμενες χρήσεις εγκαταστάσεων που δεν προβλέπονται με το παρόν 
διατηρούνται εφόσον εξυπηρετούν βασικές ανάγκες του οικισμού και υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις τις περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη 
λειτουργία τους. 
Όροι δόμησης : 
Για το σύνολο της ΠΕ4 : Μέσος ΣΔ 0,4 και Μέση Πυκνότητα (brutto) 46 κατ/Ha 

 

ΠΕ5 Πολεοδομική Ενότητα Βλαστός 
(5) ΠΕ5 Πολεοδομική Ενότητα Βλαστός 
Πολεοδομική Οργάνωση με πολεοδόμηση 

Η προτεινόμενη πολεοδομική ενότητα ΠΕ5-Βλαστός έχει αναπτυχθεί στο σύνολό 
της μέσα στα όρια της θεσμοθετημένης ΖΟΕ-1985 Β-Κατοικίας και περιλαμβάνει (α) 
τον κυρίως οικισμό Βλαστός (με τις οικιστικές συσπειρώσεις Ταξιάρχης, Σπηλιά 
Βλαστού, Βλαστός) ο οποίος δυτικά και νότια περιβάλλεται από δασωμένο λοφώδες 
ανάγλυφο που φτάνει μέχρι την παραλία και ανατολικά από την πεδινή περιοχή 
Περιβόλια της οποίας απόληξη είναι (β) λωρίδα οικιστικής γης (διαστάσεων μήκους 
800 μέτρων και μέσου πλάτους 180 μέτρων περίπου), κατά μήκος της παραλίας με 
φυσικό όριο το ρέμα Κακόρεμα η οποία σχηματοποιήθηκε και αναπτύχθηκε ως ζώνη 
Β-Κατοικίας λόγω της ένταξής της στη ΖΟΕ-1985 με αραιή-διάσπαρτη δόμηση όπου 
συνυπάρχουν εξοχικές κατοικίες, τουριστικά καταλύματα, περιβόλια και περισσότερα 
θερμοκήπια. 

Για την πολεοδομική ενότητα προτείνονται : 
■ Η οριοθέτηση ως ΠΕ5-Βλαστός περιοχής συνολικής έκτασης 870 στρ. απο τα 

οποία προτείνεται η πολεοδόμηση 627 στρ. (εξαιρουμένων δασικών θυλάκων και 
ρεμάτων). 

■ Η περιοχή λόγω της έκτασης και του χαρακτήρα της (παραθεριστική κατοικία και 
τουριστικές εξυπηρετήσεις) προτείνεται να αναπτυχθεί ως μια πολεοδομική ενότητα 
με δύο τομείς χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τη Β-κατοικία (ΠΔ-
ΦΕΚ-416Δ/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν-2242/ΦΕΚ-
162Α/1994) ως εξής: 

Τομέας-1 Νότια λοφώδης περιοχή 
Πρόκειται για περιοχή κατοικίας η οποία περιλαμβάνει αραιοδομημένα και αδόμητα 

τμήματα και προτείνεται ως γενική κατηγορία χρήσης η Αμιγής Κατοικία, (άρθρο 2 του 
Π.Δ-59, (ΦΕΚ-114Α/18). 

Τομέας-2 περιοχή τμήμα του ΒΔ-παραλιακού μετώπου μέχρι την οδό Πρασίνου 
Λόφου 

H περιοχή της παραλίας Βλαστού προτείνεται να αναπτυχθεί σε έκταση 103 στρ. 
περίπου με γενική κατηγορία χρήσης αυτή του Τουρισμού-Αναψυχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Π.Δ-59, ΦΕΚ-114Α/18) με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και τις 
εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.  

Όροι δόμησης : 
Για το σύνολο της ΠΕ5 : μέσος ΣΔ 0,4 και μέση πυκνότητα (brutto) 38 άτομα/Ha 

 

ΠΕ6 Πολεοδομική Ενότητα Φανός 
(6) ΠΕ6 Πολεοδομική Ενότητα Φανός 
Πολεοδομική Οργάνωση με πολεοδόμηση 

Η προτεινόμενη πολεοδομική ενότητα ΠΕ6-Φανός είναι μία απομονωμένη περιοχή 
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στο δυτικότερο άκρο της ΔΕ-Καλάμου, η οποία οριοθετείται και διαχωρίζεται από την 
ΠΕ6-Βλαστός με την ύπαρξη δασικού λοφώδους τμήματος που φτάνει μέχρι την 
παραλία. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετική αυτονομία, διαμορφωμένη χωρίς 
σχεδιασμό, πάνω σε λοφώδες ανάγλυφο και πρανή, με σημαντικές υψομετρικές 
διαφορές που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα, και με το μεγαλύτερο τμήμα της να έχει 
δασικό χαρακτήρα. Περιλαμβάνει τις μικρές οικιστικές συσπειρώσεις παραθεριστικής 
κατοικίας: περιοχή Μετέωρα στο δυτικό άκρο, περιοχή Ταξιάρχης ή Κοιλάδος μέσα 
στο δάσος σε πλαγιές με κλίσεις της τάξης του 30-40% και ανατολικά η περιοχή Φανός 
η οποία φτάνει μέχρι την παραλία. 

Η προτεινόμενη πολεοδομική ενότητα ΠΕ6-Φανός οριοθετείται στο σύνολό της 
μέσα στα όρια της θεσμοθετημένης ΖΟΕ-1985 Β-Κατοικίας, σε έκταση 293 στρ. Από 
αυτά ένα σημαντικό μέρος έχει δασικό χαρακτήρα. Μαζί με τις ζώνες των ρεμάτων 
συναποτελούν θύλακες πρασίνου (156 στρ. περίπου) οι οποίοι εξαιρούνται της 
πολεοδόμησης και παραμένουν εκτός σχεδίου. Η εναπομένουσα καθαρή περιοχή 
προς πολεοδόμηση είναι 137 στρ. Για την πολεοδομική ενότητα προτείνονται : 

■ Η οριοθέτηση ως ΠΕ6-Φανός περιοχής συνολικής έκτασης 293 στρ. απο τα 
οποία προτείνεται η πολεοδόμηση 137 στρ. (εξαιρουμένων δασικών θυλάκων και 
ρεμάτων). 

■ Η περιοχή λόγω της έκτασης και του χαρακτήρα της (παραθεριστική κατοικία και 
τουριστικές εξυπηρετήσεις) προτείνεται να αναπτυχθεί ως μια πολεοδομική ενότητα 
με δύο τομείς χρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν τη Β-κατοικία (ΠΔ-
ΦΕΚ-416Δ/1985 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν-2242/ΦΕΚ-
162Α/1994) ως εξής: 

Τομέας-1 νότια λοφώδης περιοχή 
Πρόκειται για περιοχή κατοικίας η οποία περιλαμβάνει αραιοδομημένα και αδόμητα 

τμήματα και προτείνεται ως γενική κατηγορία χρήσης η Αμιγής Κατοικία, σύμφωνα με 
το άρθρο 2 του Π.Δ-59, (ΦΕΚ-114Α/18). 

Τομέας-2 τμήμα του παραλιακού μετώπου σε βάθος ενός δρόμου 
H περιοχή της παραλίας Φανού προτείνεται να αναπτυχθεί σε έκταση 10,3 στρ. 

περίπου με γενική κατηγορία χρήσης αυτή του Τουρισμού-Αναψυχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Π.Δ-59, ΦΕΚ-114Α/18) με εξαίρεση τα πρατήρια βενζίνης και τις 
εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών.  
Οροι δόμησης: 
Για το σύνολο της ΠΕ6 : μέσος ΣΔ 0,4 και μέση πυκνότητα (brutto) 46 άτομα/Ha 

 

ΠΕΠΔ Χιλιοπόταμος 
(7) ΠΕΠΔ ΠΕΠΔ Χιλιοπόταμος 
ΠΕΠΔ ως ζώνη – υποδοχέας αναζήτησης καταλληλότητας εγκαταστάσεων Β-
κατοικίας. Τουρισμού και αγροτοτουρισμού με μηχανισμό Ιδιωτικής Πολεοδόμησης 
ΕΠΠΑΙΠ 

Κεντρικό στόχο του ΓΠΣ αποτελεί η ήπια ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στους 
τομείς οικισμού-παραθερισμού-τουρισμού σε συνδυασμό με τον αγροτικό τομέα. 

Στην οργάνωση των χρήσεων γης της περιφέρειας της ΔΕ-Καλάμου το σύνολο 
σχεδόν των οικισμών του παραλιακού μετώπου προωθείται με κανονιστική 
πολεοδόμηση Β-κατοικίας, ως διαμορφωμένη περιοχή αυθαιρέτων προς αναβάθμιση-
εξυγίανση για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (κοινωνικών υποδομών, 
κυκλοφορίας κλπ) των ιδιωτών ιδιοκτητών γης, κυρίως μονίμων παραθεριστών. 

Στον τομέα του τουρισμού, αν και σχεδόν σε κάθε πολεοδομική ενότητα προτείνεται 
η χρήση τουρισμός-αναψυχή, είναι προφανές ότι εκτατικά η χρήση αυτή δεν είναι 
επαρκής για την ανάπτυξη των υποδομών που έχει ανάγκη η ΔΕ. Αυτό οφείλεται στο 



27 

 

ότι οι εντός ΖΟΕ περιοχές διαμορφώθηκαν άναρχα σε μικρό και ακανόνιστο μέγεθος 
γηπέδων, γεγονός το οποίο καθιστά ανέφικτη τη χωροθέτηση μεσαίου μεγέθους 
ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριστικών καταλυμάτων. Για την επίλυση του 
ζητήματος είναι αναγκαία η αναζήτηση στην ευρύτερη περιοχή κατάλληλων εκτάσεων 
οι οποίες να πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση τέτοιων μονάδων. 
Ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο, από τον Ν-2508/97 και πέρα, (Ειδικά Πλαίσια 
Τουρισμού και Βιομηχανίας, οι νόμοι Ν-4277/14, Ν-4280/14 κλπ) παρέχει μέσω των 
ΓΠΣ τη δυνατότητα καθορισμού εδαφικών εκτάσεων (χωρίς περιβαλλοντικές 
δεσμεύσεις) για χωροθετήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων με καθεστώς 
οργανωμένης δόμησης.  

Η περιοχή Χιλιοπόταμος (ή Φίχτι), σε έκταση 1.040 στρ περίπου, νότιο-
ανατολικά των Αγίων Αποστόλων, αποτελεί συνέχεια της ΠΕ3-Αγκώνα προς τα νότια 
μέχρι τον περιφερειακό Αγκώνας. Πρόκειται για μια εκτεταμένη, μη δασική, 
αραιοδομημένη περιοχή παραθεριστικών κατοικιών. Παρουσιάζει τα ίδια 
χαρακτηριστικά με την ΠΕ3-Αγκώνα, έχει άναρχα αναπτυχθεί, χωρίς κοινόχρηστους 
χώρους, υποδομές και ένα υποτυπώδες τοπικό οδικό δίκτυο με το οποίο γίνεται η 
πρόσβαση στις κατοικίες  

Ενώ αρχικά το σύνολο της περιοχής καλλιεργείτο, σήμερα η γη έχει μετατραπεί σε 
οικιστική όπου συνυπάρχουν η κατοικία με ελαιοκαλλιέργεια και κτήματα με 
οπωροφόρα δένδρα. Η μέση κατάτμηση γης έγινε σε αγροτεμάχια μεγαλύτερα των 
500μ έως 1000μ. Σε κάποιες μεγαλύτερες ιδιοκτησίες τουλάχιστον 4 στρεμμάτων 
έχουν κτιστεί εξοχικές μονοκατοικίες με το καθεστώς της εκτός σχεδίου.. Η χωρική 
συνέχεια της περιοχής διακόπτεται από τα ρέματα Κοκκινογιάννη και Χιλιοπόταμος 
για τα οποία απαιτείται οριοθέτηση και διευθέτηση. Διαμορφώνονται έτσι 3 ενιαίες 
εκτάσεις μεγαλύτερες των 100στρ. η κάθε μία.  

Δεδομένου ότι η περιοχή έχει χαρακτήρα αγροτικό με διάσπαρτες εξοχικές 
κατοικίες, είναι η λιγότερο δομημένη περιοχή, σε συνέχεια της ΠΕ3 Αγκώνα εφάπτεται 
δε της θεσμοθετημένης ΖΟΕ, θεωρούμε ότι είναι κατάλληλη να χαρακτηριστεί Περιοχή 
Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) ως ζώνη-υποδοχέας αναζήτησης 
καταλληλότητας εγκαταστάσεων Β-κατοικίας, τουρισμού και αγροτουρισμού 
για τη δημιουργία ΕΠΠΑΙΠ (μηχανισμού Ιδιωτικής Πολεοδόμησης) για τους 
παρακάτω λόγους:  

- Έχει χαρακτήρα σαφώς παραθεριστικό με χαμηλούς πραγματοποιημένους μέσο 
ΣΔ (0,07) και μέση πυκνότητα (12 άτομα/Ha), ενώ διατηρεί χαρακτηριστικά γεωργικής 
γης και ελκυστικό φυσικό περιβάλλον, σε σχετικά μικρή απόσταση απο τη θάλασσα.  

- Σε όλη την έκταση του παραλιακού μετώπου, κύρια λόγω της εκτατικά μεγάλης 
κατάτμησης και ανάπτυξης εξοχικών κατοικιών ιδιωτών εντός της θεσμοθετημένης 
ΖΟΕ Β-κατοικίας, η οποία περιβάλλεται απο δασικές εκτάσεις, δεν υπάρχουν 
κατάλληλες εκτάσεις διαθέσιμες για προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων 
ενδεχομένως στους τομείς που η ΔΕ-Καλάμου έχει συγκριτικό πλεονέκτημα: ήπια 
τουριστική ανάπτυξη, αγροτουρισμό, παραθερισμό και αναψυχή.  

Ως Περιοχή Ελέγχου & Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) η περιοχή Χιλιοπόταμος 
συνδυάζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μπορεί μέσω του θεσμού της 
Ιδιωτικής Πολεοδόμησης να λειτουργήσει ως υποδοχέας νέων κατοικιών Β-
κατοικίας και εγκαταστάσεων αγροτουρισμού-οικοτουρισμού και 
εξειδικευμένων εγκαταστάσεων τουρισμού, διατηρώντας, σε συνδυασμό με 
γεωργικές καλλιέργειες, τον σημερινό της χαρακτήρα, και με στόχο τη βελτίωση της 
απασχόλησης και μεσοπρόθεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της τουριστικής 
προσφοράς και ζήτησης στη ΔΕ-Καλάμου, σύμφωνα και με το πνεύμα του Ειδικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τον Τουρισμό (ΦΕΚ-3155/2013).  
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Η οικιστική ανάπτυξη με τον μηχανισμό της Ιδιωτικής Πολεοδόμησης αποτελεί 
μηχανισμό πολεοδόμησης ευνοϊκό για το δήμο και το περιβάλλον διότι 

1) έχουν ως οικιστικό αποτέλεσμα οργανωμένη δόμηση με αναβαθμισμένα 
χαρακτηριστικά, περιορισμένο οικιστικό αποτύπωμα και απόδοση 50% της έκτασης 
για κοινόχρηστους χώρους  

2) απαλλάσσουν το δήμο από το βάρος των δαπανών των έργων υποδομής  
Κατά συνέπεια η περιοχή Χιλιοποτάμου προτείνεται να θεσμοθετηθεί ως ΠΕΠΔ 

ζώνη οικιστικής καταλληλότητας για ανάπτυξη με μηχανισμό (Ειδικής 
Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης) ΕΠΠΑΙΠ Β-κατοικίας 
και ως υποδοχέας εγκαταστάσεων τουρισμού-αγροτουρισμού σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1§γγ’ και 7 του Ν-4280/2014, (ο οποίος αντικατέστησε το άρθρο 
24 του Ν-2508/1997), συνολικής (μικτής) έκτασης 1.040 στρ.  

Για την ΠΕΠΔ-Χιλιοπόταμος προτείνονται :  
■ Η οριοθέτηση της περιοχής συνολικής έκτασης 1.040 στρ. περίπου απο τα οποία 

προτείνεται η διερεύνηση καταλληλότητας για 950 στρ. (εξαιρουμένων δασικών 
θυλάκων και ρεμάτων)  

■ Εντός της παραπάνω ζώνης αναζητείται το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν της 
εδαφικής έκτασης που μπορεί να οριστεί ως ΕΠΠΑΙΠ, και να πολεοδομηθεί για 
εξυπηρέτηση της Β-κατοικίας και για ξενοδοχειακές υποδομές.  

Η προς πολεοδόμηση περιοχή που θα προκύψει από την ακριβή οριοθέτηση της 
έκτασης που θα αναπτυχθεί ως ΕΠΠΑΙΠ, θα αποτελέσει ένα ποσοστό της τάξης του 
50% λόγω δεσμευτικών παραγόντων, όπως ακατάλληλη μορφολογία, ρέματα κλπ.  

■ Ο καθορισμός των ορίων χωρητικότητας της παραπάνω ζώνης γίνεται βάσει 
σταθεροτύπων-πυκνοτήτων -χωρητικοτήτων κλπ στα πλαίσια των προδιαγραφών 
που θέτει η Y.A 6252/1342/1999, ΦΕΚ 292Β΄/99.  

■ Για τον υπολογισμό της χωρητικότητας θα ισχύσουν οι εξής όροι:  
• Ποσοστό κοινόχρηστων – κοινωφελών 50%.  
• Μέσος συντελεστής δόμησης των οικοδομήσιμων χώρων 0,3.  
• Αρτιότητα βάσει της Υ.Α. 6252/1342, ΦΕΚ-292Β/1999 για εκτιμώμενο πληθυσμό 

έτους 2031 3.050 κατοίκους (μονίμους-παραθεριστές) απο τους οποίους ένα ποσοστό 
30% θα είναι μόνιμοι κάτοικοι.  
Όροι δόμησης:  
Για το σύνολο της ΠΕΠΔ-Χιλιοπόταμος: Μέσος ΣΔ 0,3 και μέση πυκνότητα 
(brutto) 44 άτ /Ηα  

 

■ Οι επιτρεπόμενες χρήσεις στις ΕΠΠΑΙΠ Β΄ κατοικίας είναι η Αμιγής Κατοικία (άρθρο-
2 του ΠΔ-59, ΦΕΚ 114Α/18), οι χρήσεις Τουρισμού-Αναψυχής (άρθρο-5 του ΠΔ-
59/18) και οι χρήσεις Ελεύθεροι Χώροι-Αστικό Πράσινο (άρθρο-7 του ΠΔ-59/18) 
όπως ισχύουν.  
Δεν αναμένεται να επιβαρυνθεί ιδιαίτερα το περιβάλλον, καθόσον η εντός των 
ΕΠΠΑΙΠ πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας είναι καθαρά δυνητική και σε 
περίπτωση που υλοποιηθεί μετά από περιβαλλοντικούς ελέγχους σε διάφορα 
επίπεδα, θα δημιουργήσει οργανωμένες και αναβαθμισμένες πολεοδομικά αναπτύξεις 
Β΄ κατοικίας και ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων με χαμηλή δόμηση, συνολικές 
υποδομές και υψηλά οικιστικά σταθερότυπα, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στους 
περιβαλλοντικούς στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 
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Π-2.4 Ζώνες υποδοχής παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  
Οι παραγωγικές-μεταποιητικές δραστηριότητες στη ΔΕ-Καλάμου είναι λίγες, 

τοπικής εμβέλειας και χαρακτηρίζονται από μικρή συγκέντρωση, διάσπαρτες κατά 
μήκος του οδικού δικτύου. Λόγω όμως της θέσης, της καλής προσβασιμότητας και του 
παραδοσιακά αγροτικού-παραθεριστικού χαρακτήρα που έχει η ΔΕ, εκτιμούμε ότι στα 
επόμενα χρόνια θα υπάρξουν τάσεις αύξησης και εξειδίκευσης παραγωγικών 
μονάδων κυρίως στο τομέα του εξοπλισμού για τις αγροτικές και τουριστικές υποδομές 
και στη μεταποίηση αγροτικών πρώτων υλών σε επώνυμα προϊόντα (σύμφωνα με τις 
προτάσεις Α & Β1 Σταδίου).  

Επιπρόσθετα την τελευταία δεκαετία, γίνεται εκ των πραγμάτων κατανοητό, ότι η 
διάσπαρτη εγκατάσταση παραγωγικών-μεταποιητικών μονάδων στις περιοχές κυρίως 
της απλής γεωργικής γης με το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, χωρίς τις 
αναγκαίες υποδομές αλλά και χωρίς χρηματοδότηση από εθνικές και ευρωπαϊκές 
πηγές, καθίσταται όλο και περισσότερο ασύμφορη. Λόγω κυρίως των δυσκολιών 
εξυγχρονισμού του εξοπλισμού αλλά και της χαμηλής παραγωγικότητας και 
ανταγωνιστικότητας.  

Αντίθετα οι σχετικές κατευθύνσεις ως προς τη θέση εγκατάστασης των 
παραγωγικών μονάδων, το ισχύον αναπτυξιακό θεσμικό πλαίσιο (αδειοδοτήσεις, 
χρηματοδοτικά εργαλεία, δανειοδοτικά κίνητρα κλπ), αλλά και οι αυξανόμενες 
περιβαλλοντικές και ενεργειακές δεσμεύσεις και απαιτήσεις οδηγούν στη δημιουργία 
οργανωμένων ζωνών παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ως μια 
πρακτική προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της παραγωγικής υποδομής και εν 
τέλει της προστασίας του περιβάλλοντος.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω αναμένεται να υπάρξει ζήτηση για εγκατάσταση νέων 
επιχειρήσεων ή και μετεγκατάσταση οχλουσών χρήσεων (ελαιοτριβείων, 
μηχανουργείων, συνεργείων, κλπ) από την ευρύτερη προς πολεοδόμηση περιοχή και 
κατά συνέπεια προτείνεται η δημιουργία δύο οργανωμένων υποδοχέων 
παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης με τις χρήσεις του 
άρθρου-8 του ΠΔ-59/2018, σε κατάλληλες θέσεις σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο5. Ως κριτήρια για την πρόταση χωροθέτησης ελήφθησαν :  

-Η σχετική εγγύτητα με τους οικισμούς και λοιπούς πόλους κατανάλωσης του 
δήμου Ωρωπού. 

-Η άμεση πρόσβαση στα μεταφορικά δίκτυα (σιδηροδρομικό, λιμάνια, αεροδρόμια) 
μέσω του καλού οδικού δικτύου και η καθαρή από δασικές δεσμεύσεις (μη δασική), 
απλή γεωργική γη.  

 
Κατά συνέπεια στις θέσεις που ορίζονται στους χάρτες Π-1, Π-2, Π-3 και ΣΜΠΕ 

χωροθετούνται:  
= (8) Ζώνη (υποδοχής) Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Αγ.Αποστόλων (ΠΔ1) 

σε περιοχή νότια του οικισμού Αγίων Αποστόλων, σε έκταση 120 στρ. περίπου στη 
διασταύρωση της επαρχιακής οδού <Καλάμου-Αγίων Αποστόλων> με την συνδετήριο 
οδό <Περιφερειακή Αγκώνας> για να λειτουργήσει ως υποδοχέας δραστηριοτήτων 
κυρίως μεταποίησης & τυποποίησης τοπικών αγροτικών προϊόντων μέσης και 
χαμηλής όχλησης με τις χρήσεις του άρθρου-8, ΠΔ-59/2018).  

= (9) Ζώνη (υποδοχής) Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Καλάμου (ΠΔ2) στη 
νότια απόληξη του οικισμού Καλάμου, σε έκταση 50 στρ. περίπου επι της επαρχιακής 
οδού <Καλάμου-Καπανδριτίου> για να λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής 
δραστηριοτήτων αστικού τύπου χαμηλής όχλησης (ενδεικτικά: ξυλουργεία, συνεργεία 
αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, σιδηρουργεία, κλπ) με τις χρήσεις του 
άρθρου-8, ΠΔ-59/2018).  
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Οι παραπάνω υποδοχείς οργανώνονται επιχειρηματικά και πολεοδομικά με βάση 

τα διάφορα καθεστώτα που θεσμικά ισχύουν ώστε να υπάρχει η δυνατότητα, είτε 
υλοποίησης άμεσα, είτε σε βάθος χρόνου, με την ευελιξία και δυνατότητα 
προγραμματισμού υλοποίησης. 

 
Ενεργοποίηση: Για τη λειτουργία των περιοχών ΠΔ1 & ΠΔ2 απαιτείται (1) η 

σύσταση φορέα με επισπεύδοντα το Δήμο ή ιδιωτικό επενδυτικό σχήμα και (2) η 
πολεοδόμηση τους με όρους και περιορισμούς που να είναι σύμφωνοι με τα 
πολεοδομικά πρότυπα ανάπτυξης.  

Επιτρεπόμενες χρήσεις : Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και στις δύο ζώνες είναι 
οι οριζόμενες από το Άρθρο 8 του ΠΔ-59/2018 «Παραγωγικές δραστηριότητες 
χαμηλής & μέσης όχλησης» .  

Ειδικότερα:  
Για τη Ζώνη ΠΔ1 προτείνονται οι ειδικές χρήσεις του άρθρου-8 ως έχει.  
Για τη Ζώνη ΠΔ2 προτείνονται από τις χρήσεις του άρθρου-8 μόνο οι εγκαταστάσεις 

χαμηλής όχλησης.  
Μέχρι την πολεοδόμηση τους οι υποδοχείς αυτοί λειτουργούν με βάση τις 

προτεινόμενες από το ΓΠΣ χρήσεις γης και μέσο ΣΔ 0,6 υποδεχόμενοι εγκαταστάσεις 
επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο-4, §3 του Ν-2508/1997. Οι λοιποί όροι δόμησης 
καθορίζονται με βάση τα ΠΔ,ΦΕΚ-270Δ/85 & ΠΔ,ΦΕΚ-303Δ/1987.  

Με την πολεοδόμηση τους προτείνεται μέσος ΣΔ 0,9 και για τις δύο ζώνες.  
Κατάτμηση : Για τα προϋπάρχοντα της 7/7/1983 γήπεδα κατώτερο μέγεθος 

κατάτμησης τα 4 στρ. Για τις μεταγενέστερες νέες κατατμήσεις 20 στρ. σύμφωνα με το 
απο 22/6/83 ΠΔ, ΦΕΚ-284Δ, ΖΟΕ-Αττικής.  

Ισχύουν οι νόμιμοι περιορισμοί ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας ως προς τη 
γραμμή δόμησης των γηπέδων που βλέπουν προς το επαρχιακό (25μ απο άξονα) και 
κύριο τοπικό οδικό δίκτυο.  

 

 
Σύνοψη ρυθμίσεων περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Π-2.5 Προγραμματικά μεγέθη κοινωνικού εξοπλισμού  
(βλέπε αναλυτική επεξεργασία στο Παράρτημα-3 της κύριας μελέτης)  

Δεδομένης της ανισοβαρούς συγκέντρωσης των περισσοτέρων κοινωνικών 
υποδομών στον οικισμό Καλάμου) αλλά και της σημαντικής έλλειψης σε κοινωνικές 
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υποδομές, ειδικότερα στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο κατά τη θερινή περίοδο 
συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, για τον σχεδιασμό της κοινωνικής 
υποδομής και με κριτήριο τη χωρική και πληθυσμιακή επάρκεια των πολεοδομικών 
ενοτήτων κρίθηκε αναγκαία η ομαδοποίηση6 των οικιστικών περιοχών της ΔΕ σε 
3 ενότητες:  

 

- τον οικισμό Καλάμου : ως έδρα του πρώην δήμου και νυν έδρα της ΔΕ-Καλάμου 
συγκεντρώνει το σύνολο σχεδόν των κοινωνικών υποδομών της ΔΕ  

- τις περιοχές που αναπτύσσονται στο ανατολικό παραλιακό μέτωπο : ΠΕ2-
Αγ.Απόστολοι, ΠΕ3-Αγκώνα και νότια αυτής η προτεινόμενη ως ΠΕΡΠΟ περιοχή 
ΠΕ4-Χιλιοπόταμος.  

- τις περιοχές που αναπτύσσονται στο δυτικό παραλιακό μέτωπο : ΠΕ5-Αγία 
Μαρίνα, ΠΕ6-Βλαστός και ΠΕ7-Φανός 

 
Κατά συνέπεια για την εκτίμηση της κοινωνικής υποδομής της ΔΕ-Καλάμου για το 

έτος-στόχο, απο το σύνολο του προγραμματικού πληθυσμού των 30.000 κατοίκων, 
εξαιρουμένου του εποχικού τουριστικού πληθυσμού, θεωρούμε ότι ο αριθμός των 
μονίμων κατοίκων είναι 10.930 και οι μόνιμοι παραθεριστές 14.175 άτομα. Συνολικός 
πληθυσμός για την εκτίμηση του κοινωνικού εξοπλισμού : 25.000 κατ.  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα Σταθερότυπα Κοινωνικής και Τεχνικής υποδομής για 

οικισμούς 4ου και 5ου επιπέδου του ΥΠΕΝ (ΥΑ-10788, ΦΕΚ-285Δ/2004), 
προτείνονται σε ένα πρώτο επίπεδο οι απαραίτητες κοινωνικές υποδομές (σχολεία, 
αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώροι πρασίνου, κλπ) ως ακολούθως:  
 

Εκτίμηση αναγκών Εκπαίδευσης 
• Η ΠΕ1-Οικισμός Καλάμου καλύπτει τις σημερινές ανάγκες σε υποδομές 
Εκπαίδευσης. Σε ορίζοντα 10ετίας θα απαιτηθούν 1 Νηπιαγωγείο και 1 Δημοτικό 
συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 3 στρ. 
• Οι ανατολικές πολεοδ.ενότητες (ΠΕ2-ΠΕ3-ΠΕ4) θα απαιτήσουν 1-2θέσιο 
Νηπιαγωγείο, 1-6θέσιο Δημοτικό, το οποίο θα απορροφήσει το υπάρχον, και 1-6θέσιο 
Γυμνάσιο-Λύκειο συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 8 στρ. 
• Οι δυτικές πολεοδ.ενότητες (ΠΕ5-ΠΕ6-ΠΕ7) θα απαιτήσουν 1-1θέσιο 
Νηπιαγωγείο, 1-6θέσιο Δημοτικό, και 1-3θέσιο Γυμνάσιο-Λύκειο συνολικής 
εκτιμώμενης έκτασης 5,4 στρ. 
 
Εκτίμηση αναγκών σε χώρους Αθλητισμού 
Η ΠΕ1-Οικισμός Καλάμου διαθέτει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και στον διαθέσιμο 
χώρο μπορεί να καλυφθούν συμπληρωματικές ανάγκες άθλησης. Σε ορίζοντα 10ετίας 
θα απαιτηθούν πρόσθετοι χώροι άθλησης οι οποίοι θα αναζητηθούν σε επίπεδο 
πολεοδομικής μελέτης. 
Οι ανατολικές πολεοδ.ενότητες (ΠΕ2-ΠΕ3-ΠΕ4) θα απαιτήσουν τη χωροθέτηση ενός 
αθλητικού Πυρήνα τύπου Α συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 25στρ. 
Οι δυτικές πολεοδ.ενότητες (ΠΕ5-ΠΕ6-ΠΕ7) θα απαιτήσουν τη χωροθέτηση ενός 
αθλητικού Πυρήνα τύπου Α συνολικής εκτιμώμενης έκτασης 25στρ. με διασπορά των 
εγκαταστάσεων στις επιμέρους Π.Ε. σε συνδυασμό με την εξασφάλιση κοινόχρηστων 
χώρων σε επίπεδο πολεοδομικής μελέτης. 
 
Εκτίμηση αναγκών Υγείας (Περίθαλψη) 
Στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με βάση το προγραμματικό μέγεθος των 
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μόνιμων κατοίκων (10.930 κάτοικοι) και των μόνιμων παραθεριστών (14.175 
παραθεριστές) για το έτος στόχο των 10 ετών, προκύπτει η ανάγκη προγραμματισμού 
ενός μη αστικού Κέντρου Υγείας (για την κάλυψη των αναγκών πληθυσμού από 5.000 
έως 30.000 κατοίκους), σύμφωνα με τα σταθερότυπα και λαμβάνοντας υπόψη τον 
έντονα παραθεριστικό-τουριστικό χαρακτήρα της περιοχής της ΔΕ οι οποίοι επίσης 
πρέπει να εξυπηρετούνται κατά τη διάρκεια του θέρους. 
Το προτεινόμενο μη αστικό Κέντρου Υγείας προτείνεται να χωροθετηθεί καταρχήν 
στον οικισμό Καλάμου, ως έδρα της ΔΕ, ο οποίος βρίσκεται σε κεντρική θέση για 
λόγους καλύτερης προσπελασιμότητας από μόνιμους κατοίκους, παραθεριστές και 
επισκέπτες. Προτείνεται επίσης να λειτουργήσουν μικρά περιφερειακά ιατρεία στους 
οικισμούς ανατολικά και δυτικά του παραλιακού μετώπου. 
 
Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις 
Προτείνεται να καλυφθούν οι ανάγκες σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις χώρου ως εξής: 
o Πνευματικό Κέντρο και Δημοτική Βιβλιοθήκη με επιφάνεια γηπέδου 1000 τ.μ. στον 
Κάλαμο (ήδη προωθείται) 
o Αίθουσα Τέχνης και Πινακοθήκη με επιφάνεια γηπέδου 1000 τ.μ. στην ΠΕ3-Αγκώνα 
o Πνευματικό Κέντρο με επιφάνεια γηπέδου 500-1000 τ.μ. στην ΠΕ5-Αγία Μαρίνα 
 
Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι 
Τα σταθερότυπα του ΥΠΕΝ περιλαμβάνουν ενδεικτικά μεγέθη εκτάσεων για νησίδες 
πρασίνου, πλατείες, παιδικές χαρές, πάρκα πόλης-γειτονιάς. 
Για τον οικισμό Καλάμου ως αποδεκτή επιφάνεια γης ανά κάτοικο με βάση το 
πληθυσμιακό μέγεθος για το έτος-στόχο των 10 ετών (2031) λαμβάνεται  
(πλατείες : 0,50 μ2 γηπέδου / κάτοικο,  
παιδικές χαρές : 0,25 μ2 γηπέδου / κάτοικο,  
λοιποί χώροι: 1,0 μ2 γηπέδου / κάτοικο,  
σύνολο 1,75 μ2 γηπέδου / κάτοικο) οπότε απαιτούνται : 
4.426 άτομα x 1,75 = 7,75 στρ γης.  
Οι επιφάνειες αυτές θα πρέπει να αναζητηθούν τόσο στον οικιστικό πυρήνα όσο και 
κυρίως στην περιοχή επέκτασης κατά την πολεοδόμηση του οικισμού. 
 
Για τις πολεοδομικές ενότητες του παραλιακού μετώπου και για το έτος-στόχο 2031 
ως αποδεκτή επιφάνεια γης λαμβάνονται 10μ2 γηπέδου / κάτοικο οπότε στον πίνακα 
που ακολουθεί για τους χώρους πρασίνου-ελεύθερους χώρους απαιτούνται : 
Πίνακας: Κατανομή χώρων πρασίνου και λοιπών ελεύθερων χώρων στις ενότητες του 
παραλιακού μετώπου 
Ομαδοποιημένες Πολεοδομικές ενότητες παραλιακού μετώπου 
Εμβαδό ΠΕ (στρ) Προγραμματικός πληθυσμός έτος 2031 Γενική εκτίμηση (στρ) 
υπάρχοντες θύλακες πρασίνου κλπ (στρ) 
ΠΕ2-ΠΕ3-ΠΕΠΔ 2.871 12.520κατ x 10μ2/κατ 125,20 261,00  
ΠΕ5-ΠΕ6-ΠΕ7 1.618 8.159κατ x 10μ2/κατ 81,59 682,00 
Σύνολο 5.386 20.680 206,80 943,00 

 
Παρατηρούμε ότι σύμφωνα με τις κατά πολεοδομική ενότητα εκτιμήσεις αναγκών 

σε χώρους πρασίνου και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, αυτές υπερκαλύπτονται απο 
τους καταγεγραμμένους υπάρχοντες δασικούς θύλακες και χώρους επιφανειακών 
ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών εντός των προτεινομένων προς πολεοδόμηση 
περιοχών. Κατά συνέπεια θα πρέπει η πολεοδομική μελέτη να προχωρήσει σε 
λεπτομερέστερο σχεδιασμό για τους χώρους αυτούς. 
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Π-3. Οργάνωση και ρύθμιση του εξωαστικού χώρου 

Στο κεφάλαιο αυτό εξειδικεύονται οι προτάσεις χωρικής οργάνωσης του Δομικού 
Σχεδίου οι οποίες αφορούν τον εξωαστικό χώρο και καλύπτουν το σύνολο της 
εδαφικής έκτασης που δεν πολεοδομείται. Όλες οι εκτάσεις αυτές έχουν ανάγκη 
καθορισμού της ταυτότητας τους, μέσω του καθορισμού χρήσεων γης και ρυθμίσεων 
ανάσχεσης της «εκτός σχεδίου» δόμησης, και ανάγκη ανάλογης περιβαλλοντικής 
προστασίας με κλιμακούμενες ρυθμίσεις των συνιστωσών του όπως η βιοποικιλότητα, 
το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις των Ν-2508/97 και Ν-4447/18, για το σύνολο 
εξωαστικού χώρου της ΔΕ, προτείνεται η οργάνωση δύο ευρέων χωρικών ενοτήτων 
με ειδικότερες κατηγοριοποιήσεις και ρυθμίσεις, λαμβάνοντας υπόψη την τυπολογία 
του χώρου. Οι περιοχές αυτές ορίζονται ως : 
► Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) οι οποίες αφορούν τις οικολογικά ευαίσθητες 
περιοχές που λειτουργούν ως φυσικό απόθεμα και οι οποίες είτε διότι διέπονται από 
ίδιο νομικό καθεστώς είτε λόγω της φύσης τους ή του κάλλους τους χρήζουν ειδικής 
προστασίας και ανάδειξης. 
► Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) οι οποίες αποτελούν ένα ενδιάμεσο 
δίκτυο ανοικτών-φυσικών χώρων ανάμεσα τους οικισμούς και τις περιοχές 
προστασίας και για το οποίο απαιτείται έλεγχος της οικιστικής εξάπλωσης με ρύθμιση 
και περιορισμούς στις χρήσεις ώστε να εξασφαλίζεται γη για την διατήρηση και 
περαιτέρω ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και ταυτόχρονα να κατευθύνουν τις 
επενδύσεις σε οργανωμένους υποδοχείς. 
 
 
Π-3.1 Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) 

Οι Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) περιλαμβάνουν εκτάσεις με ιδιαίτερα αξιόλογη 
οικολογική, αισθητική και πολιτισμική αξία οι οποίες δεν πολεοδομούνται σύμφωνα με 
την παρ. 4 του άρθρου-4 του Ν. 2508/1997 και το άρθρο-7 παρ.2γ. του Ν-4447/2016. 

Ως Περιοχές Προστασίας (ΠΠ) στον εξωαστικό χώρο της ΔΕ-Καλάμου 
προσδιορίζονται εκτάσεις αρχαιολογικού χαρακτήρα και εκτάσεις φυσικού χαρακτήρα 
ως εξής: 
(10) ΠΠ1 Περιοχές προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων 
(11) ΠΠ2 Περιοχές Προστασίας Δασικού Οικοσυστήματος 
(12) ΠΠ3 Περιοχές προστασίας ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών 
(13) ΠΠ4 Περιοχή προστασίας υγροτόπου πηγών Αγίων Αποστόλων 
(14) ΠΠ5 Καταφύγια Αγριας Ζωής Μαυροσουβάλας 
(15) ΓΓΥΠ Περιοχές Προστασίας Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητος 
 

ΠΠ1 Περιοχή προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων 
Ο καθορισμός των περιοχών αυτών αποσκοπεί στην προστασία των αρχαιολογικών 

χώρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι περιοχές αυτές διέπονται από ίδιο 
νομικό καθεστώς και εξαιρούνται απο τις ρυθμίσεις του ΓΠΣ. Ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο ο νόμος 3028/2002 "Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς". 

 
► Θεσμοθετημένα μνημεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων: 
Αρχαιολογικός χώρος του Αμφιάρειου Καλάμου 
Κήρυξη : ΥΑ-25666/984/30.05.1957 (ΦΕΚ-184/Β/8.07.1957) και (ΦΕΚ-

832/Β/20.09.1979) 
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Ζώνη Προστασίας Αμφιάρειου : 500 μέτρα από τον αρχαιολογικό χώρο. 
Στη Ζώνη Προστασίας Αμφιάρειου απαγορεύεται κάθε οικιστική και παραγωγική 

δραστηριότητα σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη ζώνη αυτή. Yποχρεωτικός έλεγχος 
της αρχαιολογίας για τα γήπεδα της ζώνης. 

Για τον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιάρειου εκκρεμεί καθορισμός Ζώνης Α ή Β. Κατά 
συνέπεια, για την περίοδο μέχρι τον καθορισμό των ζωνών, σύμφωνα με το άρθρο 
13 του Ν-3028/2002, παρεμβάσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα (περίπτερα 
ενημέρωσης, υπαίθριοι χώροι άθλησης και καθιστικά, γεωργία όπως αυτή ασκείται 
σήμερα κλπ) προϋποθέτουν έλεγχο της αρμόδιας εφορίας αρχαιοτήτων. 

 
► Θεσμοθετημένα μνημεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων: 
● Βυζαντινός Ναός Αγίου Νικολάου (Κοιμητήριο Καλάμου) 
Κήρυξη ως αρχαίο μνημείο (διατηρητέο) : ΥΠΠΕ_ΦΕΚ-1077/Β/27-11-1979) 
● Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρος 
Κήρυξη ως αρχαίο μνημείο (διατηρητέο) : ΦΕΚ-2/Β/3-1-1935) 
● Ναός Αγίου Γεωργίου (στη θέση Καλό Λιβάδι) 
Κήρυξη ως αρχαίο μνημείο (διατηρητέο) : ΒΔ_9-7-1923, ΦΕΚ-194/17-7-1923) 
(10) ΠΠ1 Περιοχή προστασίας και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων 
 
► Μη θεσμοθετημένα μνημεία : 
● Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Θεοτόκου 
● Εκκλησία Αγίων Αποστόλων 
● Λόφος Ρεβιθιά - εξωκλήσι Αγίου Πέτρου - αρχαίος δήμος Ψαφίς 
Για τα παραπάνω μνημεία σύμφωνα με το 7220/17.11.2011 έγγραφο της 1ης 

Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων προβλέπονται οι κάτωθι όροι: 
Για όλα τα Βυζαντινά Μνημεία που έχουν σημειακό χαρακτήρα, επιβάλλεται ζώνη 

προστασίας 300μ. πέριξ αυτών. Στους χώρους αυτούς, η αρμόδια Εφορεία 
αρχαιοτήτων δύναται να επιβάλλει πρόσθετους περιορισμούς στην δόμηση και στις 
επιτρεπόμενες χρήσεις. 

1) Δεν επιτρέπεται η ελάττωση της επιφάνειας των κοινοχρήστων χώρων που 
υφίστανται γύρω από τα μνημεία. Για οποιαδήποτε μεταβολή θα πρέπει να δοθεί 
κατά περίπτωση έγκριση μετά την υποβολή σχεδίων σε λεπτομερή κλίμακα. Εάν 
κατά την εφαρμογή της μελέτης αποκαλυφθούν αρχαιότητες, οι εργασίες θα 
διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της 
οποίας θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων 
οργάνων του ΥΠΠΟ. 

2) Κατά την επιλογή κοινοχρήστων χώρων, να επιλέγονται οι γύρω από τα μνημεία 
χώροι, ώστε και τα μνημεία να αποτελούν εστίες κοινωνικών χώρων και οι 
κοινόχρηστοι χώροι να χωροθετούνται στην πιθανότερη ιστορική θέση τους. 

 
 

ΠΠ2 Ζώνη Προστασίας Δασικού Οικοσυστήματος 
(11) ΠΠ2 Ζώνη Προστασίας Δασικού Οικοσυστήματος (παραλιακό μέτωπο και ημι-

ορεινή ενδοχώρα) 
Η Ζώνη αυτή καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης της ΔΕ (το 60% 

περίπου) και περιλαμβάνει τις περιοχές οι οποίες σύμφωνα με τον θεωρημένο και 
ήδη μερικώς κυρωμένο Δασικό Χάρτη Καλάμου (ΦΕΚ-522Δ/20.12.2018) 
αποτελούν δάσος ή δασική έκταση και αποτυπώνονται στους χάρτες με πράσινο 
χρώμα. Οι εκτάσεις αυτές εξαιρούνται των ρυθμίσεων του ΓΠΣ, και διέπονται από 
ίδιο νομικό καθεστώς, την δασική νομοθεσία (Ν-998/1979 «Περί δασών», άρθρο-
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3, παρ.1,2,3,4 & 5). Από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ-522Δ/18 ο δασικός 
χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή 
δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο 
περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει 
εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου-3 του Ν-998/1979, όπως ισχύει. 

 
Ειδικότερα στους χάρτες Π-1, Π-2, Π-3 και ΣΜΠΕ του ΓΠΣ αποτυπώνονται: 
► Οι εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα (κωδικοί: ΔΔ, ΔΑ, ΑΔ, ΠΔ, ΑΝ) οι 

οποίες αποτυπώνονται με πράσινο χρώμα και περίγραμμα. (1) 
► Οι εντός των προς πολεοδόμηση περιοχών δασικοί θύλακες, σύμφωνα και με τον 

εγκεκριμένο από το δασαρχείο Καπανδριτίου Δασικό Χάρτη σε κλίμακα 1/10.000, 
οι οποίοι μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία. Για 
την υλοποίηση των προβλέψεων του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έκδοση 
τελεσίδικης Πράξης Δασικού Χαρακτηρισμού.(2) 

► Οι εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα, (κωδικοί: ΑΑ, ΠΑ, ΠΧ, ΧΧ, ΧΑ, ΑΧ) οι οποίες 
αποτυπώνονται με κίτρινο-μπέζ χρώμα και περίγραμμα (εκτάσεις χορτολιβαδικές, 
πετρώδεις και βραχώδεις ή άλλης μορφής/κάλυψης) κυρίως αγροτεμάχια-θύλακες-
ξέφωτα οι οποίες δεν διέπονται από τη δασική νομοθεσία 

Εντός των περιοχών (1) και (2) δηλαδή τα δάση, τις δασικές ή τις αναδασωτέες 
περιοχές και στους δασικούς θύλακες απαγορεύεται η δόμηση. Επιτρέπονται μόνο 
υποδομές για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια 
αναψυχή. Οι χρήσεις και η δόμηση επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις 
προβλεπόμενες διαδικασίες της δασικής νομοθεσίας (Ν-998/79 όπως εκάστοτε 
ισχύει). Ειδικότερα επιτρέπονται : 

- Υποδομές για την προστασία του δάσους και την υπαίθρια δασική αναψυχή, με ήπιες 
διαμορφώσεις του χώρου, χωρίς αλλοίωση του ανάγλυφου, με ελαφρές, μη μόνιμες 
εγκαταστάσεις, (ξύλινα ημιυπαίθρια περίπτερα, καθιστικά, μονοπάτια, 
παρατηρητήρια που αποσκοπούν στην άσκηση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης, επιστημονικής έρευνας και παρατήρησης της φύσης, 
περιηγήσεων και επισκέψεων, υπαίθριας αναψυχής και αρχαιολογικών εργασιών. 

- Έργα διαχείρισης και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων 
- Έργα, δίκτυα και εγκαταστάσεις υποδομών και κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, 

τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου κλπ) και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις. 
Περιορισμοί δόμησης και περιβάλλοντος : 
- Ειδικοί όροι και περιορισμοί στη δόμηση ισχύουν και για τον περιβάλλοντα χώρο 

γραμμικών ή σημειακών δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων τεχνικής υποδομής, 
όπως είναι τα αιολικά πάρκα, τα νεκροταφεία και οι γραμμές υψηλής τάσης. 

- Επιτρέπεται η υδρομάστευση νέων πηγών για ύδρευση και άρδευση οικισμών και 
αγρών της περιοχής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, υπό την αυστηρή 
προϋπόθεση λήψης μέτρων για την διατήρηση των υφιστάμενων πληθυσμών 
πανίδας και χλωρίδας. 

 
 

ΠΠ3 Ζώνη προστασίας ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών 
(12) ΠΠ3 Ζώνη προστασίας ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών 
Η περιοχή της ΔΕ-Καλάμου χαρακτηρίζεται από σημαντικό υδρογραφικό δίκτυο του 

οποίου οι πηγές κείνται στη νότια ημι-ορεινή ενδοχώρα και εκτείνονται στην 
κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά μέχρι την εκβολή τους στη θάλασσα του Νότιου 
Ευβοϊκού. Τα ρέματα της ενδοχώρας εκβάλλουν στο παράκτιο μέτωπο και 
εμφανίζουν μέτριου έως υψηλού βαθμού διάβρωση εκατέρωθεν της κοίτης τους. 
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Σύμφωνα με τη γεωλογική μελέτη διακρίνονται σε ρέματα επιφανειακής ροής και σε 
ρέματα με μη σαφή κοίτη. 

Η αντιπλημμυρική λειτουργία και η προστασία των ρεμάτων, καθώς και των 
παραρεμάτιων περιοχών τους εκατέρωθεν και κατά μήκος του άξονα της κοίτης 
τους γίνεται με διαδικασίες οριοθέτησης7 και έχει σκοπό την ανάδειξή τους ως 
φυσικών σχηματισμών-οικοσυστημάτων, την ελεύθερη διακίνηση των 
επιφανειακών υδάτων και γενικότερα τη διευκόλυνση των φυσικών λειτουργιών 
που αυτά προκαλούν, όπως η διακίνηση ρευμάτων αέρα από τη θάλασσα προς την 
ενδοχώρα και το αντίστροφο. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός και οι μελλοντικές 
παρεμβάσεις οφείλουν να στοχεύουν κατά προτεραιότητα στη διατήρηση της 
φυσικής κοίτης και κατάστασης των ρεμάτων. Δεδομένου ότι στη ΔΕ-Καλάμου δεν 
έχει γίνει οριοθέτηση των ρεμάτων, σύμφωνα με τον Κτιριοδομικό Κανονισμό και τη 
γεωλογική μελέτη, στο ΓΠΣ καθορίζεται προσωρινή ζώνη-οριογραμμή ως 
ακολούθως: 

Στις προς πολεοδόμηση περιοχές ως ζώνη προστασίας ρεμάτων και παραρεμάτιων 
περιοχών, και μέχρι την οριστική οριοθέτηση, ορίζεται ζώνη τουλάχιστον 20 μ. 
εκατέρωθεν του άξονα των ρεμάτων και των εκβολών τους. Στις υπόλοιπες 
περιοχές ως ζώνη προστασίας ρεμάτων και παραρεμάτιων περιοχών ορίζεται 
ζώνη 50 μ. εκατέρωθεν του άξονα της κοίτης των ρεμάτων και των εκβολών τους. 

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την οριστική οριοθέτηση, για την έκδοση οικοδομικών 
αδειών, ισχύει το άρθρο 6 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. (ΥΑ-3046/304 της 30-
1/3.02.1989 / ΦΕΚ-59Δ'). 

Η ζώνη προστασίας, περιλαμβάνει ενδεχομένως τμήματα όμορων 
γεωτεμαχίων/ιδιοκτησιών και υπόκειται σε συγκεκριμένους πολεοδομικούς και 
περιβαλλοντικούς περιορισμούς: 

--Στις προς πολεοδόμηση περιοχές, εντός της ζώνης προστασίας των 20μ από τον 
άξονα ρέματος απαγορεύεται κάθε δόμηση8. 

Επιτρέπονται μόνο κατασκευές εξοπλισμού υπαίθριας αναψυχής και χώροι υγιεινής, 
από μη μόνιμα υλικά, για αποκλειστική χρησιμοποίηση ως χώρων πρασίνου και 
περιπάτου. 

--Στις εξωαστικές περιοχές, πέραν των 20μ, στην ευρύτερη παραρεμάτια ζώνη, 
επιτρέπονται και οι χρήσεις: Περίπτερα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, Υπαίθριες 
παιδικές χαρές, Υπαίθρια γήπεδα άθλησης μικρής κλίμακας απο μη μόνιμες 
κατασκευές από υλικά φιλικά στο περιβάλλον. 

Οι ως άνω ειδικές χρήσεις είναι επιτρεπτές για τα μη δασικά γήπεδα τα οποία τυχόν 
υπάρχουν για τα οποία κατισχύουν οι κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
Τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν ίδιον νομικό καθεστώς κατισχύουν της 
παρούσας πρότασης. 

Προϋπάρχουσες σήμερα νόμιμες χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν 
επιτρέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ΓΠΣ, μπορούν να εκσυγχρονίζονται στα 
γεωτεμάχια για τα οποία είχε χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης με τις διατάξεις στη 
βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν, εφόσον, για κάθε μια επιβληθούν ειδικοί 
περιβαλλοντικοί όροι ανάλογα με την κατηγορία τους. 

 

ΠΠ4 Ζώνη Προστασίας Υγροτόπου Αγ. Αποστόλων 
(13) ΠΠ4 Ζώνη Προστασίας Υγροτόπου Αγ. Αποστόλων 
Αφορά τον παράκτιο υγρότοπο βόρειο-ανατολικά των Αγίων Αποστόλων, ανατολικά 
των εκβολών του ρέματος Ρεβιθιάς και δυτικά της κατά χρήση δημοτικής ακτής, όπου 
αναβλύζουν οι πηγές των Αγ.Αποστόλων. Ο χώρος των πηγών, καταλαμβάνει μια 
λωρίδα γης, κατά μήκος της παραλίας, μήκους 500μ. και πλάτους 200-250μ περίπου. 
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Η άμεσα ευρύτερη περιοχή αποτελεί υγρότοπο, στον οποίο αναπτύσσονται διάφορα 
υδροχαρή φυτά, όπως καλαμιές και αλμυρίκια. Η υπάρχουσα βλάστηση αποκόπτει 
και απομονώνει τον υγρότοπο απο το υπόλοιπο παραλιακό μέτωπο και απειλείται από 
απόρριψη μπαζών. Σύμφωνα με στοιχεία του Δασαρχείου η περιοχή αποτελεί δασική 
έκταση. Η περιοχή προστατεύεται απο σχετική οδηγία της ΕΕ ενώ στο ΡΣΑ-Α 2021 ο 
υγρότοπος Αγίων Αποστόλων καταγράφεται ως υγρότοπος Α' προτεραιότητας 
(άρθρο 20, § 2γ αα). Λόγω της σπουδαιότητας του υγροτόπου κρίνεται αναγκαία η 
εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης η οποία θα καθορίσει τις επιτρεπόμενες 
παρεμβάσεις οικολογικής προστασίας και αποκατάστασης, τα προστατευταία στοιχεία 
και τα μέσα ανάδειξής τους καθώς και τις κατάλληλες χρήσεις γης. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις : 
Ως επιτρεπόμενες χρήσεις γης ορίζονται: 
- (13) Υπαίθρια αναψυκτήρια συνολικής επιφανείας δόμησης μέχρι 50μ2 
--Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης μέχρι 50μ2 
--Υπαίθρια καθιστικά από δασικού τύπου υλικά 
--Υπαίθρια γήπεδα άθλησης μικρής κλίμακας με υλικό δαπέδου αποκλειομένου του 
σκυροδέματος 
--Ενδεχομένως πεζόδρομος-μονοπάτι από φυσικά υλικά κατά μήκος της παραλίας για 
την ήπια προσπέλαση απο το κοινό 
Επιτρέπεται η επίσκεψη με σκοπό την αναψυχή και την επιστημονική έρευνα και η 
περίφραξη ιδιαίτερα ευαίσθητων τμημάτων που χρήζουν απόλυτης προστασίας. 
(Τα ορια του υγροτόπου ειναι ενδεικτικά λόγω έλλειψης λεπτομερών τοπογραφικών 
στοιχείων και δείχνουν την αναγκη οριοθετησης με σκοπό την αντιπλημμυρική 
λειτουργία και την περιβαλλοντικής διατηρηση και αναβάθμιση, τουλαχιστον στην 
ζωνη αυτή.) 
 
Οι ως άνω ειδικές χρήσεις είναι επιτρεπτές για τα μη δασικά γήπεδα τα οποία τυχόν 
υπάρχουν για τα οποία κατισχύουν οι κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. 
Τυχόν ειδικές διατάξεις που αφορούν ίδιον νομικό καθεστώς κατισχύουν της 
παρούσας Απόφασης. 
Περιορισμοί Δόμησης και Περιβάλλοντος : 
--Επιβάλλεται ο καθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας 
--Επιβάλλεται έλεγχος των πηγών και των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 
--Είναι δυνατή η επιβολή αυστηρότερων όρων και περιορισμών εφόσον κατόπιν 
ειδικής μελέτης αναγνώρισης, οριοθέτησης και αξιολόγησης του υγροτόπου προκύψει 
η ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας (γνωμοδότηση ΥΠΕΚΑ, Γενική Δ/νση 
Περιβάλλοντος, αρ.πρωτ.158490/4205/18.11.2004). 

 
 

ΠΠ5 Περιοχή Προστασίας Καταφυγίων Αγριας Ζωής Μαυροσουβάλας 
(14) ΠΠ5 Περιοχή Προστασίας Καταφυγίων Αγριας Ζωής Μαυροσουβάλας 
- Η περιοχή βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της ΔΕ και καταλαμβάνει μικρή έκταση αυτής. 
Τα δύο Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) καταλαμβανουν σχεδόν την ίδια επιφάνεια, το 
μεγαλύτερο μέρος της οποίας βρίσκεται εκτός της ΔΕ και καθορίστηκαν με τα ΦΕΚ 
Β638/1979 και Β691/1976. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις : 
Σύμφωνα με το N. 3937/2011 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α60/2011): 
-Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. 
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-Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων όπως και δρόμων 
επιτρέπεται, εάν έχει υποβληθεί μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων τύπου Α και 
έχει χορηγηθεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων. 
Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν 
να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του 
βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου 
των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, 
διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, 
διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών 
εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία 
δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα 
αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον 
Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι προδιαγραφές για τη 
σύνταξή τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής. 
Περιορισμοί Δόμησης και Περιβάλλοντος : 
Σύμφωνα με το N. 3937/2011 απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών 
ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της 
άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η 
καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και 
αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή 
απόρριψη αποβλήτων, η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών 
ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή 
ρυμοτομικό σχεδιασμό. 

 
 

ΓΓΥΠ Περιοχές Προστασίας Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 
(15) ΓΓΥΠ Περιοχές Προστασίας Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 
Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι αυστηρά αγροτικός και η προστασία τους, 
ως μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος εν ανεπαρκεία, είναι επιβεβλημένη. Η πρόταση 
για την οριοθέτηση της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας αφορά κυρίως τις 
περιοχές Αυλοτόπι-Κουτρούλη-Περιβόλια, σύμφωνα με το 3118/13.06.2014 έγγραφο 
της ΠΕΧΩΠ Ανατολικής Αττικής, η οποία εξέδωσε βεβαίωση χωροθέτησης και 
χαρακτηρισμού της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο-14 του ΠΔ-59/2018 σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 
δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις πλην της αγροτικής εκμετάλλευσης-αγροτικής 
δραστηριότητας, κατά την έννοια του Ν-3874/2010, ΦΕΚ-151Α, όπως ισχύει, εκτός αν 
προβλέπονται από ειδική διάταξη νόμου και είναι σύμφωνες με τις κατευθύνσεις του 
χωροταξικού σχεδιασμού. Ειδικότερα επιτρέπονται οι ειδικές χρήσεις με κωδικό (24) 
Αγροτικές εκμεταλλεύσεις-εγκαταστάσεις ως ακολούθως: 
24.1. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις & 
δραστηριότητες 
24.2. Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια & λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα 
24.3. Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Αντλητικές εγκαταστάσεις. 
Για τις ως άνω επιτρεπόμενες χρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ,ΦΕΚ-
270Δ/85 και ΠΔ,ΦΕΚ-707Δ/79, xωρίς παρεκκλίσεις. Ειδικότερα στη ζώνη γεωργικής 
γης υψηλής παραγωγικότητας δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις των διατάξεων περί εκτός 
σχεδίου δόμησης (εδάφια α και β, §2 του άρθρου-1, του ΠΔ,ΦΕΚ-270Δ/85) που 
προβλέπουν αρτιότητα μικρότερη των 4 στρεμμάτων. 
---Κατάτμηση: Σύμφωνα με το ΠΔ,ΦΕΚ-284Δ83, ΖΟΕ-Αττικής, για τα προϋπάρχοντα 
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της 7/7/1983 γήπεδα κατώτερο μέγεθος κατάτμησης τα 4 στρ. Για τις μεταγενέστερες 
κατατμήσεις 20 στρ. 
---Περιορισμοί δόμησης: 
-Γεωργικά κτίρια: μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 100m2 χωρίς διάσπαση όγκων 
-Αγροτικές αποθήκες: Σύμφωνα με τους όρους της εκτός σχεδίου χωρίς να 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις 
-Κτηνοτροφικές & σταυλικές εγκαταστάσεις: Ελάχιστη απόσταση από οικισμούς 
1.000μ και σε μη οπτική θέα από αυτούς, μέγιστος Σ.Δ 0,1, μέγιστη κάλυψη 15% και 
μέγιστο ύψος 5μ. 
-Θερμοκήπια: Κατασκευάζονται σε απόσταση 5μ από όρια γηπέδου. Λόγω της 
χρήσης φυτοφαρμάκων κλπ. συνιστούν μονάδες οχλούσες για τις όμορες οικιστικές 
περιοχές. Για το λόγο αυτό, ειδικότερα στην χαρακτηρισμένη ως ΓΓΥΠ περιοχή 
Περιβόλια, οι νέες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων προτείνεται να χωροθετούνται σε 
απόσταση 100μ τουλάχιστον από τις όμορες περιοχές κατοικίας. 
-Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, ως ΠΔ, ΦΕΚ-270Δ/85. 
Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
---Απαγορεύονται: Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η 
καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων, η 
ρύπανση των υδατικών πόρων, οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες 
Προϋπάρχουσες σήμερα χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν επιτρέπονται 
εφεξής από τις διατάξεις του ΓΠΣ μπορούν να εκσυγχρονίζονται με τις διατάξεις στη 
βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν εφόσον, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, 
για κάθε μια επιβληθούν ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι ανάλογα με την κατηγορία τους. 

 
 

Π-3.2. Περιοχές Ελέγχου Χρήσεων Γης (Π.Ε.Χ.Γ) 
Σε αυτή την κατηγορία του εξωαστικού χώρου ανήκουν οι λοιπές μη-δασικές, κυρίως 
αγροτικές περιοχές στην ενδοχώρα της ΔΕ οι οποίες αποτελούν ένα ενδιάμεσο δίκτυο 
ανοικτών-φυσικών χώρων που περιβάλλει τους οικισμούς και οι οποίες δέχονται 
ισχυρές πιέσεις οικοπεδοποίησης και αλλαγής χρήσης και συνιστούν τον φυσικό 
αποδέκτη παραγωγικών και λοιπών χρήσεων χωρίς σχεδιασμό χωρίς υποδομές, με 
καταστροφή του τοπίου, και με ρύπανση του περιβάλλοντος με μόνο κριτήριο τη 
σχετικά φθηνή γη και την γειτνίαση σε κάποιο δίκτυο μεταφορών. 
Για τις περιοχές αυτές απαιτείται έλεγχος της οικιστικής εξάπλωσης με ρυθμίσεις και 
περιορισμούς στις χρήσεις ώστε να εξασφαλίζεται γη τόσο ως φυσικό απόθεμα όσο 
και για τη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής γεωργίας. 
Επίσης με στόχο να κατευθύνονται οι επενδύσεις σε οργανωμένους υποδοχείς 
τίθενται περιορισμοί, τόσο στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων από τις χρήσεις 
που προβλέπει το υφιστάμενο καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόμησης», όσο και στις 
δυνατότητες πραγματοποίησης των μεγεθών που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις και παροχή κινήτρων τα οποία να καθιστούν ελκυστική τη χωροθέτηση 
στους οργανωμένους υποδοχείς. 
 
Ως Περιοχές Περιορισμού Χρήσεων Γης (ΠΕΧΓ) στον εξωαστικό χώρο της ΔΕ-
Καλάμου προσδιορίζονται: 
• Η γεωργική γη και το αγροτικό τοπίο (Αγροτική χρήση, άρθρο-14, ΠΔ-59/2018) 
και η δυνατότητα για χωροθέτηση-ανάπτυξη των παραγωγικών χρήσεων του 
πρωτογενούς (γεωργικές καλλιέργειες και μεταποίηση τοπικών προϊόντων, 
κτηνοτροφικές μονάδες) 
• Οι θύλακες εκτός σχεδίου κατοικίας (νησίδες κατοικίας σε δασική έκταση) 
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• Οι ζώνες προστασίας Φυσικού Τοπίου Αμφιάρειου-Μαλακάσας 
• Η εξασφάλιση καταλληλότητας για ανάπτυξη και πολεοδόμηση ως ΠΕ-4-
Χιλιοπόταμος σε περιοχή εφαπτόμενη της θεσμοθετημένης ΖΟΕ-1985 ως 
υποδοχέας Β-κατοικίας και εγκαταστάσεων τουρισμού-αγροτουρισμού 
παραθεριστικής περιοχής με τον μηχανισμό ΕΠΠΑΙΠ (Ειδική Περιβαλλοντική 
Αναβάθμιση και Ιδιωτική Πολεοδόμηση). (αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο Π-2.2) 
• Η χωροθέτηση και οργανωμένη ανάπτυξη των παραγωγικών και 
επιχειρηματικών χρήσεων του δευτερογενούς μέσω του θεσμού των 
Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ1 και ΕΠ2) (αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο Π-2.4) 
 
Οι προτεινόμενες ΠΕΧΓ συνοψίζονται ως εξής: 
(16) ΑΓ Περιοχές λοιπής αγροτικής-γεωργικής γης  
(17) Κ-ΔΑΣ Θύλακες Κατοικίας εντός Δασικής Έκτασης ΑΓ Περιοχές αγροτικής γης 
(16) ΑΓ Περιοχές αγροτικής γης 
Σύμφωνα με το ΠΔ-59/2018 ως περιοχές με αγροτική χρήση νοούνται οι περιοχές 
που περιλαμβάνουν εκτάσεις γεωργικής γης. Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών 
είναι κύρια γεωργικός, με καλλιέργειες μέσης ή χαμηλής παραγωγικότητας, αλλά και 
συχνά μικτός με γεωργικές, παραγωγικές, παραθεριστικές και λοιπές δραστηριότητες 
αγροτουρισμού-αναψυχής. 
Η προτεινόμενη, περιορισμένης έκτασης, ζώνη γεωργικής γης, η οποία περιβάλλει τις 
προς πολεοδόμηση περιοχές και συνυπάρχει με τις επικρατούσες εκτάσεις δασικού 
χαρακτήρα στοχεύει, τόσο στην προστασία και βελτίωση των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων, όσο και στη διαμόρφωση αποθέματος γης για τις μελλοντικές 
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι παρακάτω οι 
ειδικές χρήσεις του άρθρου-14, ΠΔ-59/18 με τους παρακάτω περιορισμούς: 
(1) Κατοικία για την εξυπηρέτηση της αγροτικής χρήσης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μεχρι 30 κλίνες. 
(23) Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις: επιτρέπονται αυτές που έχουν άμεση 
λειτουργική σχέση με την τοπική αγροτική καλλιέργεια πχ οινοποιεία, τυροκομεία κλπ 
με βεβαίωση του αρμόδιου φορέα. 
(24) Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις. Ειδικότερα οι κωδικοί : 24.1. 
Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις & 
δραστηριότητες 
24.2. Γεωργικές αποθήκες, θερμοκήπια & λοιπές εγκαταστάσεις 
24.3. Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις – Αντλητικές εγκαταστάσεις. 
24.5. Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο-52 του Ν-4235/2014, ΦΕΚ-32Α). 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και μικρά πράσινα σημεία 
(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ (διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με 
ΕΠΧΣ_ΑΠΕ) 
(47) Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές μέχρι 400μ2 
Για τις ως άνω επιτρεπόμενες χρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ,ΦΕΚ-
270Δ/85 και ΠΔ,ΦΕΚ-707Δ/79, xωρίς παρεκκλίσεις. Ειδικότερα στη ζώνη γεωργικής 
γης προτείνεται να μην ισχύουν οι παρεκκλίσεις των διατάξεων περί εκτός σχεδίου 
δόμησης (εδάφια α και β, §2 του άρθρου-1, του ΠΔ,ΦΕΚ-270Δ) που προβλέπουν 
αρτιότητα μικρότερη των 4 στρεμμάτων. 
Σύμφωνα με το άρθρο-64, §2 του Ν-3982/2011, καταργούνται όλες οι παρεκκλίσεις 
στους όρους δόμησης που προβλέπονται για την εκτός σχεδίου δόμηση βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου-4 του ΠΔ,ΦΕΚ-270Δ/85 πλην 
της παρέκκλισης ύψους και με εξαίρεση τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας μέχρι τη δημοσίευση του Ν-3982/2011. 
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---Κατάτμηση: Σύμφωνα με το ΠΔ,ΦΕΚ-284Δ83, ΖΟΕ-Αττικής για τα προϋπάρχοντα 
της 7/7/1983 γήπεδα κατώτερο μέγεθος κατάτμησης τα 4 στρ. Για τις μεταγενέστερες 
κατατμήσεις 20 στρ. 
---Περιορισμοί δόμησης: 
-Κατοικία και γεωργικά κτίρια: μέγιστη δομήσιμη επιφάνεια 200m2 χωρίς διάσπαση 
όγκων 
-Τουριστικά καταλύματα: μέγιστος ΣΔ= 0,2 
-Εγκαταστάσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων: Μέγιστη κάλυψη 40%, μεγ.ύψος 
7μ., μεγ.ΣΔ=0,4 
-Αγροτικές αποθήκες: Σύμφωνα με τους όρους της εκτός σχεδίου χωρίς να 
επιτρέπονται παρεκκλίσεις 
-Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις: Ελάχιστη απόσταση από οικισμούς 
1.000μ και σε μη οπτική θέα από αυτούς, μέγιστος Σ.Δ 0,1, μέγιστη κάλυψη 15% και 
μέγιστο ύψος 5μ 
-Θερμοκήπια: Κατασκευάζονται σε απόσταση 5μ από όρια γηπέδου. 
-Κατασκηνώσεις: μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 400μ2 σε περισσότερα του ενός 
κτίρια 
-Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρεάτια, ως ΠΔ, ΦΕΚ-270Δ/85. 
Επιβάλλεται έλεγχος των αντλήσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Προτείνεται: τα Θερμοκήπια να κατασκευάζονται σε απόσταση 5μ από όρια γηπέδου. 
Λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων κλπ. συνιστούν μονάδες οχλούσες για τις όμορες 
οικιστικές περιοχές. Για το λόγο αυτό, ειδικότερα στην χαρακτηρισμένη ως ΓΓΥΠ 
περιοχή Περιβόλια, οι νέες εγκαταστάσεις θερμοκηπίων προτείνεται να 
χωροθετούνται σε απόσταση 100μ τουλάχιστον από τις όμορες περιοχές κατοικίας.» 

 
 

Κ-ΔΑΣ Θύλακες κατοικίας εντός δασικής έκτασης 
(17) Κ-ΔΑΣ Θύλακες κατοικίας εντός δασικής έκτασης 
Στις περιοχές δασικού χαρακτήρα, εντός της ΖΟΕ, ειδικότερα στην περιοχή 
Πανοράματος, περιλαμβάνονται και περιοχές, "ξέφωτα", δηλαδή μη δασικά 
αγροτεμάχια, με καταγεγραμμένες τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού. Τα 
περισσότερα απο αυτά είναι δομημένοι θύλακες με ένα σημαντικό αριθμό κτισμάτων 
με ενδεχομένως νόμιμη οικοδομική άδεια. 
Αν και ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών ενώ είναι αγροτικός έχουν αναπτυχθεί 
δραστηριότητες παραθεριστικής κατοικίας και λοιπές δραστηριότητες τουρισμού-
αναψυχής. Η δόμηση παραθεριστικών κατοικιών έχει διαμορφώσει χαρακτηριστικά 
συσπείρωσης. Δεδομένου ότι για τις περιοχές αυτές ισχύει το από 24-5-1985 ΠΔ, 
ΦΕΚ-270Δ/1985, προτείνονται οι θύλακες αυτοί να ενταχθούν ως ζώνη ΠΕΧΓ με 
χαρακτηριστικά Κ-ΔΑΣ. 
Επιτρεπόμενες χρήσεις : 
Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, τα οποία τυχόν υπάρχουν για τα οποία 
κατισχύουν οι κείμενες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας προτείνεται η χρήση Γενική 
Κατοικία (άρθρο-3, ΠΔ-59/18) με περιορισμό στις ειδικές χρήσεις ως ακολούθως: 
-(1) Κατοικία 
-(2) Κοινωνική πρόνοια (εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής) 
-(4.1) Υπαίθριες μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά κτίσματα 
-(12) Εστίαση μέχρι 150μ2, (13) Αναψυκτήρια μέχρι 150μ2 επιφανείας δόμησης 
-(15) Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις δυναμικότητας μέχρι 30 κλίνες 
-(47) Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές μέχρι 400μ2 
Προϋπάρχουσες σήμερα χρήσεις και δραστηριότητες οι οποίες δεν επιτρέπονται 
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εφεξής από τις διατάξεις του ΓΠΣ μπορούν να εκσυγχρονίζονται με τις διατάξεις στη 
βάση των οποίων πραγματοποιήθηκαν εφόσον, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, 
για κάθε μια επιβληθούν ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι ανάλογα με την κατηγορία τους. 
Για τις ως άνω επιτρεπόμενες χρήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ,ΦΕΚ-
270Δ/85 και ΠΔ,ΦΕΚ-707Δ/79, xωρίς παρεκκλίσεις. Ειδικότερα στις περιοχές αυτές 
προτείνεται να μην ισχύουν οι παρεκκλίσεις των διατάξεων περί εκτός σχεδίου 
δόμησης (εδάφια α και β, §2 του άρθρου-1, του ΠΔ,ΦΕΚ-270Δ) που προβλέπουν 
αρτιότητα μικρότερη των 4 στρεμμάτων. 

 
 

ΤΟΠ Ζώνες Φυσικού Τοπίου 
(18) ΤΟΠ Ζώνες Φυσικού Τοπίου 
Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι κύρια προστατευτικός του αγροτικού τοπίου 
και αποτρεπτικός της δόμησης όπου πρέπει να υπάρξει περιορισμός των 
δραστηριοτήτων χωρίς κατ’ ανάγκη να είναι περιοχές προστασίας. Οι περιοχές αυτές 
νοούνται ως χώροι δημιουργίας πνευμόνων πρασίνου και αναψυχής, με στόχο τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Στη ζώνη αυτή εντάσσονται οι κηρυγμένες ως 
τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους: 
 
--(ΤΟΠ1) Ζώνη Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) Αμφιάρειου: ΦΕΚ-
832Β/20.09.1979 
--(TOP2) Ζώνη Τοπίου Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) Μαλακάσας: ΦΕΚ-
300Β/24.03.1980 
=Στα τμήματα της ζώνης ΤΙΦΚ-Αμφιάρειου και της ζώνης ΤΙΦΚ-Μαλακάσας που 
εμπίπτουν στα 500μ της ζώνης του Αρχαιολογικού χώρου Αμφιάρειου : Απαγορεύεται 
κάθε οικιστική και παραγωγική δραστηριότητα σύμφωνα με τα ισχύοντα για τη ζώνη 
αυτή (Ζώνη ΠΠ1) 
=Στα υπόλοιπα μη δασικά τμήματα της ζώνης ΤΙΦΚ Μαλακάσας ορίζονται επιλεγμένες 
χρήσεις των άρθρου-5 και άρθρου-7 του ΠΔ-59/2018: 
-(5) Μικρές Υπαίθριες Αθλητικές εγκαταστάσεις 
-(6) Υπαίθριες πολιτιστικές εγκαταστάσεις: περίπτερα ενημέρωσης έως 50μ2, παιδικές 
χαρές 
-(24.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις με έγκριση 
δασαρχείου 
-(12), (13), (14) Εστίαση, Αναψυκτήρια, Αναψυχή μικρής κλίμακας: κτίσματα ως 
120μ2 
-(47) Κατασκηνώσεις, παιδικές κατασκηνώσεις μέχρι 400μ2 
-Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών & γεωδυναμικών σταθμών μετά από περιβαλλοντική 
αδειοδότηση 
--Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται κατά χρήση οι 
διατάξεις του ΠΔ-ΦΕΚ-270Δ/85 και του ΠΔ,ΦΕΚ-707Δ/79, xωρίς παρεκκλίσεις. 
Ειδικότερα προτείνεται να μην ισχύουν οι παρεκκλίσεις των διατάξεων περί εκτός 
σχεδίου δόμησης (εδάφια α και β, §2 του άρθρου-1, του ΠΔ,ΦΕΚ-270Δ/85) που 
προβλέπουν αρτιότητα μικρότερη των 4 στρεμμάτων--Ως κατώτατο μέγεθος 
κατάτμησης & αρτιότητας των γηπέδων στη ζώνη αυτή ορίζονται τα 20 στρ. 
Περιορισμοί δόμησης και περιβάλλοντος : 
--Επιτρέπεται το κυνήγι με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και περιορισμούς που 
τίθενται από την δασική υπηρεσία. Ισχύουν οι νόμιμοι περιορισμοί αποστάσεων 
ασφαλείας ως προς τη γραμμή δόμησης των γηπέδων που βλέπουν προς το εθνικό, 
επαρχιακό και τοπικό οδικό δίκτυο πρώτης προτεραιότητας 
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Απαγορεύονται : 
Η καταστροφή κάθε είδους περιοχής με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των 
φυτοφρακτών, η αμμοληψία και η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων καθώς και οι 
ρυπαίνουσες δραστηριότητες. 
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Π-3.3 Προτεινόμενες γενικές ρυθμίσεις εξωαστικού χώρου 
(στο σχετικό κεφάλαιο της μελέτης αναφέρεται οι σχετικοί γενικοί όροι και περιορισμοί) 
 

12.-Ρυθμίσεις για την προστασία του παράκτιου χώρου  
Απαγορεύεται, η δημιουργία νέων παραλιακών οδικών αξόνων (με εξαίρεση τις 

περιοχές προς πολεοδόμηση) για την διασύνδεση των παράκτιων περιοχών, σε 
απόσταση μικρότερη των 300,00 μ. από την ακτή. Η εξυπηρέτηση της παράκτιας 
ζώνης πρέπει να γίνεται με οδούς τοπικής σημασίας κάθετες προς αυτήν. Των 
ρυθμίσεων αυτών εξαιρούνται υφιστάμενοι οδοί που μπορούν να συντηρούνται και να 
αναβαθμίζονται και τμήματα οδών κάθετων προς την ακτή, που οδηγούν σε χώρους 
στάθμευσης. Επιτρέπεται η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, οδών ήπιας 
ή περιορισμένης κυκλοφορίας οχημάτων.  

Ειδικότερα στον παράκτιο χώρο και για τις μη πολεοδομούμενες περιοχές 
προτείνονται οι παρακάτω δεσμεύσεις στην δόμηση: Σε απόσταση μικρότερη ή ίση 
των 50 μ. από την οριογραμμή του αιγιαλού και μέχρι τον καθορισμό του σε απόσταση 
μικρότερη ή ίση των 70 μ. από την ακτογραμμή, απαγορεύεται η δόμηση. Στην ζώνη 
αυτή επιτρέπονται μη μόνιμες κατασκευές (κιόσκια, πέργκολες, και άλλες κατασκευές), 
με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, για εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των 
λουομένων, ημιυπαίθρια αναψυκτήρια μέγιστης επιφάνειας έως 30,0μ2., χερσαίες 
εγκαταστάσεις στήριξης υδατοκαλλιεργειών, προσωρινές λιμενικές και αλιευτικές 
εγκαταστάσεις, προσωρινές ναυταθλητικές εγκαταστάσεις. Δεν επιτρέπονται οι 
υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οικοδομικών υλικών σε ζώνη βάθους 200,00 
μ. από τη γραμμή αιγιαλού. 

 
13.-Προστασία μονοπατιών  
Προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς 
και τοποθεσίες μεταξύ τους. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου 
όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Σε 
περίπτωση κατά την οποία νέοι οδικοί άξονες τέμνουν παλαιά μονοπάτια επιβάλλεται 
η σύνδεση τους με το νέο οδικό δίκτυο και η εξασφάλιση της ομαλής πεζή 
διακίνησης στο μονοπάτι.  
 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
Μεταφορικές υποδομές  
Για την αναβάθμιση του υπάρχοντος οδικού δικτύου προτείνονται τα ακόλουθα:  
- Κυκλοφοριακή μελέτη σε επίπεδο ΔΕ, εξωαστικών συνδέσεων και τοπικού δικτύου 

επιπέδου γειτονιάς. Ειδικότερα η μελέτη θα διερευνήσει ένα μοντέλο στάθμευσης 
το οποίο σε συνδυασμό με ρυθμίσεις της περιοχής των Αγίων Αποστόλων 
(παρακάμψεις, μονοδρομήσεις, νέες διανοίξεις) θα προτείνει τη διασφάλιση χώρων 
στάθμευσης σε θέσεις με κύριο κριτήριο την αποσυμφόρηση τόσο της περιοχής των 
Αγίων Αποστόλων όσο και της υπόλοιπης παραλίας. Θέσεις στάθμευσης θα πρέπει 
να προβλεφθούν: σε θέσεις στις εισόδους των γειτονιών κυρίως για λεωφορεία, και 
σε θέσεις κοντά στις κύριες συλλεκτηρίους σε συνδυασμό με τις <θέσεις> με 
χρήσεις γενικής κατοικίας που προτείνονται στις περιοχές όπου ήδη υπάρχει 
εμπορική κίνηση.  

- Αναβάθμιση και εν μέρει διάνοιξη-διπλάτυνση του οδικού δικτύου επιπέδου (2) 
ειδικότερα στις βασικές πρωτεύουσες δημοτικές οδούς (Δ1), (Δ2) και Δ3) που 
συνδέουν το διαδημοτικό δίκτυο με τους δυτικούς οικισμούς, παρακάμπτουν τους 
Αγίους Αποστόλους και μειώνουν την κίνηση στην κεντρική αρτηρία Κάλαμος-
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Αγ.Απόστολοι.  
- Διάνοιξη παρακαμπτηρίου του οικισμού Καλάμου στο ανατολικό τμήμα συνδέοντας 

την Καπανδριτίου-Καλάμου με τους δυτικούς οικισμούς μέσω των προτεινομένων 
συνδέσμων.  

- Οργάνωση και διάνοιξη κόμβων σε επιλεγμένα κρίσιμα σημεία του εξωαστικού 
δημοτικού δικτύου.  

- Διάνοιξη δρόμου σύνδεσης της παραλίας με τη συλλεκτήριο Αγ.Αποστόλων-
Αγκώνας σε επαφή με τον προτεινόμενο υγρότοπο. Η διάνοιξη αυτή εκτιμάται ότι 
θα διοχετεύσει την κυκλοφορία έξω απο την περιοχή της παραλίας στο σημείο 
κυρίως που συνδέεται με την Καλάμου-Αγ.Αποστόλων.  

 
Λιμενικές εγκαταστάσεις  

Το λιμενικό καταφύγιο Αγίων Αποστόλων αποτελεί σημαντικό στοιχείο οικονομικών 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλιεία στην περιοχή και με τη θάλασσα 
γενικότερα. Συνδέει τις παραθαλάσσιες περιοχές στο Νότιο Ευβοϊκό.  
Προβλέπεται και στον ορίζοντα του ΓΠΣ να λειτουργήσει με τη σημερινή του μορφή 
αλλά με ποιοτικές παρεμβάσεις εκ μέρους του λιμενικού ταμείου. Η διαχείριση του 
χώρου του λιμενικού καταφυγίου απαιτεί την αποκέντρωση και διάκριση των 
λειτουργιών και υποδομών επαγγελματικής, εμπορευματικής και τουριστικής κίνησης 
και σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή των Αγίων Αποστόλων και τα προβλήματα 
κυκλοφορίας /στάθμευσης.  
 
Ύδρευση, αποχέτευση, απορρίμματα  

Εχει ήδη ολοκληρωθεί μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) στη 
θέση «Ράχη Αγκώνα», στα ανατολικά όρια της περιοχής, πλησίον της ακτής (βλ 
σχέδιο ΣΜΠΕ). Για το έργο έχουν εκδοθεί περιβαλλοντικοί όροι (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ / Δ/ΝΣΗ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ.: 46372/2793-17/10/2018, ΑΔΑ: 
ΩΒΓ5ΟΡ1Κ-ΜΘ0). Η εξοδος των επεξεργασμένων εκροών προβλέπεται στη 
θάλασσα, σε απόσταση 200m από την ακτή.  

Ο παλαιός ΧΑΔΑ έχει ήδη αποκατασταθεί (βλ. σχέδιο ΣΜΠΕ).  
Υπο τις σημερινές συνθήκες, η διαχείριση των απορριμμάτων ακολουθεί τις εθνικές 

κατευθύνσεις όπως εξειδικεύονται σε επίπεδο Περιφέρειας. Σε αυτό το πλαίσιο, για 
τον δήμο υπάρχει το ευρύ πεδίο βελτιστοποίησης της διαχείρισης των απορριμμάτων 
σε επίπεδο δήμου, κυρίως στους άξονες συλλογής, ανακύκλωσης και διαχωρισμού 
υλικών, μείωσης ποσοτήτων, μείωσης οικονομικού κόστους, ελέγχου παράνομων 
απορρίψεων και ενημέρωσης του κοινού.  
 
Ενεργειακές Υποδομές (Δίκτυο ηλεκτροδότησης και Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας)  

Τα δίκτυα ηλεκτροδοτησης καλύπτουν πλήρως την περιοχή.  
Υπάρχει ενδιαφέρον για εγκατάσταση μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Στο σχέδιο που εξετάζουμε προβλέπεται η υποστήριξη υποδοχής φωτοβολταϊκών σε 
συγκεκριμένες περιοχές.  

Υπάρχει κλάδος αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος οδεύει προς τη θάλασσα και 
καταλήγει με υποθαλάσσια σύνδεση σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στην Ευβοια (βλ. 
σχέδιο ΣΜΠΕ). 
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ  

Η πρόβλεψη και εξασφάλιση υποδομών για την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση 
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των συνεπειών από φυσικές καταστροφές αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για 
την οργάνωση των πόλεων και των οικισμών. Επί πλέον, λόγω του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα αύξηση της 
συχνότητας εμφάνισης και της έντασης των φυσικών καταστροφών.  

Μεγάλη απειλή για το παραλιακό μέτωπο αφορά πλημμυρικά φαινόμενα στις 
απολήξεις των ρεμάτων και εντοπίζεται κυρίως στους πεδινούς οικισμούς που 
βρίσκονται εντός, ή πλησίον, της λεκάνης απορροής των ρεμάτων.  

Επίσης, μεγάλη απειλή για την περιοχή της ΔΕ-Καλάμου αποτελούν οι πυρκαγιές 
δεδομένης της πλούσιας δασικής βλάστησης.  

Οι υποδομές ασφάλειας – προστασίας αφορούν κυρίως στις περιπτώσεις:  
➢ πυρκαγιάς,  
➢ πλημμυρών .  
➢ σεισμών και άλλων γεωλογικών κινδύνων  
➢ προβλήματα λόγω του παγκόσμιου φαινομένου της κλιματικής στην 

παράκτια ζώνη  
 
Συναρτώνται με την οργάνωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών, την πυκνότητα και 

κατάσταση των υδροστομίων, τις δυνατότητες πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε 
πυρκαγιές, τη διευθέτηση ρεμάτων και την ύπαρξη δικτύου για όμβρια καθώς και την 
ύπαρξη χώρων κατάλληλων για τη συγκέντρωση πληθυσμού στις περιπτώσεις 
σεισμών ή πυρκαγιών. Συναρτώνται επίσης με την εκπόνηση μελετών και τη 
συγκέντρωση πληροφοριών,  

 
Πυρκαγιές. Μεγάλη απειλή για την περιοχή της ΔΕ-Καλάμου αποτελούν οι πυρκαγιές 
δεδομένης της πλούσιας δασικής βλάστησης. Από τις πυρκαγιές απειλούνται 
περισσότερο τα εκτεταμένα δάση, οι περιορισμένες αναδασωτέες εκτάσεις, οι 
χορτολιβαδικές εκτάσεις που αποτελούν ζωτικό φυσικό και πλουτοπαραγωγικό πόρο 
στη ΔΕ για την κτηνοτροφία. Επίσης απειλούνται σημαντικά και οι περιοχές οικιστικής 
ανάπτυξης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται πλησίον ή σε επαφή με τα 
εκτεταμένα δάση ή συστάδες πεύκων.  

 
Πλημμύρες. Τα πλημμυρικά φαινόμενα εξετάστηκαν λεπτομερώς κατά τις γεωλογικές 
μελέτες των Α και Β1 σταδίων και σε προηγούμενες υδραυλικές μελέτες, και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικά για τις περιοχές προς πολεοδόμηση.  
Για τον οικισμό Καλάμου, τεκμηριώθηκε ότι δεν υπάρχει σημαντική πλημμυρική 
διακινδύνευση.  
Για τις ανατολικές και δυτικές πολεοδομικές ενότητες (παράκτια ζώνη), 
διαπιστώθηκαν τα εξής:  
Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο μεγάλος 
αριθμός χειμάρρων που καταλήγουν στην παράκτια ζώνη, η διακοπή της συνέχειας της 
κοίτης τους προς τα κατάντη, η δόμηση που έχει αναπτυχθεί και οι τροποποιήσεις που 
έχουν γίνει στο υδρογραφικό δίκτυο, δημιουργούν συνθήκες αυξημένης 
διακινδύνευσης πλημμυρών στην παράκτια ζώνη.  
Από την διερεύνηση που έγινε, αξιολογήθηκε ότι συντρέχουν οι συνθήκες για εκδήλωση 
πλημμυρικών φαινομένων με επιδράσεις στις πολεοδομικές ενότητες της παράκτιας 
περιοχής σε 12 χειμάρρους. Τα προβλήματα στις πολεοδομικές ενότητες της παράκτιας 
περιοχής αξιολογήθηκαν σε τρεις κατηγορίες προτεραιότητας και επίσης 
διαχωρίστηκαν τα έργα άμεσης προτεραιότητας, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα 
(βλ. Σχ. ΣΜΠΕ)  
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Ιεράρχηση προτεραιότητας επεμβάσεων  για την 
αντιμετώπιση πλημμυρών  
(κατά τη μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Β1 Σταδίου)  

Συμβολισμός 
υδατορεύματος στα 
σχέδια Β1 & B2 
σταδίου  

Όνομα 
υδατορεύματος  

Ιεράρχηση 
προτεραιότητας 
επεμβάσεων  

Χ2  Κοκκινόξυλο  Β  

Χ3  Χιλιοπόταμος  Α  

Χ4  Κοκκινογιάννη  Β  

Χ5  Αγ. 
Αποστόλων  

Α  

Χ7   Γ  

Χ9  Λάση  Α*  

Χ10   Γ  

Χ11   Γ  

Χ12  Κακόρεμμα  Α*  

Χ13   Γ  

Χ14   Γ  

Χ15   Γ  

 
*για τα ρέματα Λάση (Χ9) και Κακόρεμα (Χ12), έχει πλήρως δειχθεί η σημασία της 

αντιπλημμυρικής προστασίας, υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες και αδειοδοτήσες 
και είναι ώριμα προς κατασκευή. Προτείνεται η κατά προτεραιότητα κατασκευή των 
έργων που μελετήθηκαν.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλες τις περιοχές υπάρχει ήδη δόμηση και επομένως 
διακινδύνευση από πλημμυρικά φαινόμενα. Τα παραπάνω αφορούν τις συνήθεις 
συνθήκες που υφίστανται τώρα. 

Εντοπίστηκαν επίσης περιοχές με πιθανότητα κατάκλυσης - πλημμύρας σε 
περιοχές χωρίς σαφή κοίτη υδατορευμάτων. Αφορά σημαντικές εκτάσεις της 
παραλιακής ζώνης, η οποία είναι δομημένη σε μεγάλο βαθμό. Ανάντη των περιοχών 
αυτών υπάρχουν κοίτες υδατορευμάτων, η σαφής συνέχεια των οποίων προς τα 
κατάντη συχνά διακόπτεται πλήρως (και σπανίως μόνο τοπικά). Οι περιοχές αυτές 
είναι μικρής κλίσης και σε μεγάλο βαθμό δομημένες. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατό 
να πληγούν από πλημμύρες και κατακλύσεις, καθώς συνήθως είναι δυσχερής η 
απομάκρυνση των όμβριων νερών. Για να δοθούν αυτές οι εκτάσεις σε οικιστική ή 
άλλη συναφή χρήση χωρίς προβλήματα, απαιτείται να μελετηθεί και να εφαρμοστεί η 
στράγγιση τους από τα όμβρια νερά. Οι σχετικές υδραυλικές μελέτες πρέπει να γίνουν 
κατά προτεραιότητα, αφού σημαντικές εκτάσεις είναι ήδη δομημένες. Οπωσδήποτε 
πρέπει να εκπονηθούν κατά την φάση του πολεοδομικού σχεδιασμού και θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί κατά τον σχεδιασμό των δικτύων υποδομής της πόλης, ή εάν 
η περιοχή είναι ήδη δομημένη σε κάθε αλλαγή του σχεδιασμού της ή μετά από 
εντοπισμό σχετικού προβλήματος. Συστήθηκε επίσης να εξετάζεται (κατά την 
πολεοδομική μελέτη) η σκοπιμότητα διατήρησης ζώνης τουλάχιστον 20m γύρω από 
κύριες γραμμές επιφανειακής στράγγισης σε περιοχές χωρίς σαφή κοίτη, οι οποίες να 
διατηρούνται ως φυσικές ή γενικά αδόμητες ζώνες μέσα στον αστικό χώρο. Σε πολλές 
περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό λόγω υφιστάμενης δόμησης. Έργα σε αυτές τις 
περιοχές μπορεί να έχουν χαρακτήρα «πράσινων υποδομών».  

Στην παρούσα επικαιροποιημένη ΣΜΠΕ προτείνεται η μελέτη εργων 
αντιπλημμυρικής προστασίας των γύρω περιοχών με κατά προτεραιότητα εφαρμογή 
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μεθόδων ταυτόχρονης διατήρησης, αναβάθμισης και ανάδειξης των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των υδατορευμάτων. Σε περιπτώσεις οπου δεν θα εφαρμοστούν 
αυτές οι μέθοδοι, αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο, το βιοτικό περιβάλλον 
και πιθανά στις μικροκλιματικές συνθήκες, με ένταση εξαρτώμενη από τις τοπικές 
συνθήκες.  

Τα προβλήματα πλημμυρών πρέπει να συμπεριληφθούν σε σχέδια έκτακτης 
ανάγκης της παράκτιας περιοχής. Αφενός πρέπει να υπάρχει πρόληψη επιπτώσεων 
των πλημμυρικών φαινομένων υπό τις υφιστάμενες συνθήκες και προγραμματισμός 
αντιπλημμυρικών δράσεων και αφετέρου να οργανωθεί η προληπτική αντιμετώπιση 
πυρκαγιάς στα δασώδη ανάντη των λεκανών απορροής καθώς και πλημμυρών μετά 
από τέτοιο συμβάν. 
 

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: 
➢ Η Υπηρεσία συμφωνεί με όλους τους προτεινόμενος περιβαλλοντικούς 

σχεδιασμούς του προγράμματος όπως: 
o ανάπλαση της παράκτιας περιοχής με ανάδειξη και προστασία του παράκτιου 

μετώπου 
o απόλυτη προστασία και ανάδειξη αρχαιοτήτων και πολιτιστικών υποδομών 
o σταθεροποίηση της καλλιεργούμενης γεωργικής γης 
o οριοθέτησης των προτεινόμενων οικιστικών ενοτήτων 
o οριοθέτηση και διευθέτηση όλων των ρεμάτων που διασχίζουν την περιοχή 
o εκσυγχρονισμός της γεωργικής παραγωγής 
o ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του δήμου 
o εξασφάλιση ελεγχόμενης οδικής προσπέλασης στις δασικές εκτάσεις για 

λόγους αποκλειστικά πυρόσβεσης 
αλλά και  
o 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 και  

o οι σχεδιαζόμενες ενότητες να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες δασικούς 
χάρτες και τους υφιστάμενους οριοθετημένος αρχαιολογικούς χώρους 

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

 
➢ επιπρόσθετα τονίζονται τα ακόλουθα, κατά το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου. Θα 

πρέπει: 
o για όλες τις περιοχές να εξασφαλισθούν κατά προτεραιότητα οι αναγκαίοι πόροι 

για τα έργα υποδομής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων 
o 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 

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

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

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

o προς την κατεύθυνση της αποφυγής νέων βλαβών σε περιοχές οικολογικού 
ενδιαφέροντος (όπως ο Υγρότοπος Αγίων Αποστόλων και η Προστατευόμενη 
Περιοχή Μαυροσουβάλας) θα βοηθούσε η απόδοση αυξημένων αρμοδιοτήτων 
ελέγχου και προστασίας σε αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης. Να συνταχθούν και 
προωθηθούν προγράμματα αναδασώσεων για τους ορεινούς όγκους της 
περιοχής αλλά και αντιπλημμυρικής προστασίας και διερεύνησης από πιθανές 
κατολισθήσεις ιδίως μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές.  

o αντίστοιχα για τους πολιτιστικού ενδιαφέροντος χώρους και λοιπά μνημεία 
(βλέπε Αμφιαράειο και λοιποί ιστορικοί χώροι) να συντάσσονται και 
ακολουθούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, μελέτες 
συντήρησης και ανάδειξής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή 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 

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

o 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 

o 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 

o 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 

o 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 

o 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 

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

o ο Δήμος να αναπτύξει τον εθελοντισμό στα πλαίσια της προστασίας και 
πυροφύλαξης των δασικών και λοιπών προστατευόμενων περιοχών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

 

 



52 

 

 
 

 
 

 
 



53 

 

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. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους Αντιδημάρχους κ. Π. Δέδε και κ. Ε. 
Ηλιάσκο του Δήμου Ωρωπού, στους επικεφαλής και στους ειδικούς αγορητές των 
περιφερειακών παρατάξεων και στους Περιφερειακούς Συμβούλους που ζήτησαν να 
τοποθετηθούν επί του θέματος. 
 
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. 14/2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΒΩ0Π-ΠΜΖ) απόφαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και την υπ’ αριθμ. 90/2020 (ΑΔΑ: 6Γ8ΞΩ0Π-Κ78) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

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

 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) για τη “Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας 
Καλάμου, Δήμου Ωρωπού» Επικαιροποίηση μελέτης Β2 – Σταδίου, καθώς συμφωνεί 
με όλους τους προτεινόμενος περιβαλλοντικούς σχεδιασμούς του προγράμματος 
όπως: 

o ανάπλαση της παράκτιας περιοχής με ανάδειξη και προστασία του παράκτιου 
μετώπου, 

o απόλυτη προστασία και ανάδειξη αρχαιοτήτων και πολιτιστικών υποδομών, 
o σταθεροποίηση της καλλιεργούμενης γεωργικής γης, 
o οριοθέτησης των προτεινόμενων οικιστικών ενοτήτων, 
o οριοθέτηση και διευθέτηση όλων των ρεμάτων που διασχίζουν την περιοχή, 
o εκσυγχρονισμός της γεωργικής παραγωγής, 
o ολοκλήρωση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του δήμου, 
o εξασφάλιση ελεγχόμενης οδικής προσπέλασης στις δασικές εκτάσεις για 

λόγους αποκλειστικά πυρόσβεσης, 
αλλά και  
o 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 και  

o οι σχεδιαζόμενες ενότητες να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες δασικούς 
χάρτες και τους υφιστάμενους οριοθετημένος αρχαιολογικούς χώρους, 

o το τελικό ΓΠΣ δεν θα πρέπει να επιτρέπει την οικιστική επέκταση σε 
προστατευόμενες περιοχές, επί ιστορικών κοιτών ρεμάτων και γενικότερα 
περιοχών ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος.  
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επιπρόσθετα τονίζονται τα ακόλουθα, κατά το στάδιο υλοποίησης του σχεδίου. Θα 
πρέπει: 

o για όλες τις περιοχές να εξασφαλισθούν κατά προτεραιότητα οι αναγκαίοι 
πόροι για τα έργα υποδομής και κοινωνικών εξυπηρετήσεων, 

o 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, 

o δεν είναι αποδεκτή οποιαδήποτε τροποποίηση επί τω δυσμενέστερω, 
περιοχών ειδικής προστασίας, όπως  προστατευόμενων ορεινών όγκων, 
αναδασωτέων εκτάσεων και δασικών περιοχών, περιοχών αρχαιολογικού 
ενδιαφέροντος, ρεμάτων, υγροτόπων κ.λπ.,   

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

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

o προς την κατεύθυνση της αποφυγής νέων βλαβών σε περιοχές οικολογικού 
ενδιαφέροντος (όπως ο Υγρότοπος Αγίων Αποστόλων και η Προστατευόμενη 
Περιοχή Μαυροσουβάλας) θα βοηθούσε η απόδοση αυξημένων 
αρμοδιοτήτων ελέγχου και προστασίας σε αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης. Να 
συνταχθούν και προωθηθούν προγράμματα αναδασώσεων για τους ορεινούς 
όγκους της περιοχής αλλά και αντιπλημμυρικής προστασίας και διερεύνησης 
από πιθανές κατολισθήσεις ιδίως μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές,  

o αντίστοιχα για τους πολιτιστικού ενδιαφέροντος χώρους και λοιπά μνημεία 
(βλέπε Αμφιαράειο και λοιποί ιστορικοί χώροι) να συντάσσονται και 
ακολουθούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες εφορείες αρχαιοτήτων, μελέτες 
συντήρησης και ανάδειξής τους. Προς την κατεύθυνση αυτή 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, 

o να σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με τη συμβολή του Δήμου δίκτυο 
ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων εντός των αστικών περιοχών αλλά και 
ελεγχόμενων περιπατητικών διαδρομών,  

o 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, 

o 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, 

o 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, 

o ο Δήμος στα πλαίσια της ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού του 
αποτυπώματος θα πρέπει να προχωρήσει σε ενεργειακές αναβαθμίσεις των 
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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, 

o 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, 

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

o ο Δήμος να αναπτύξει τον εθελοντισμό στα πλαίσια της προστασίας και 
πυροφύλαξης των δασικών και λοιπών προστατευόμενων περιοχών. 

 
 

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

 
 
Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. 
Βαθιώτης.  
 

 
 

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

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


