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ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ (ΠΡΟΤΑΣΗ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στόχοι και περιεχόμενο του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.)
Η μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του Δήμου Βύρωνα έχει ως σκοπό να καθορίσει και να
προτείνει για θεσμοθέτηση ένα χωροταξικό σχέδιο τοπικής σημασίας στα διοικητικά όρια του
Δήμου, το οποίο να εντάσσεται τόσο στο χωροταξικό σχεδιασμό για το Πολεοδομικό Συγκρότημα
της Αθήνας και της Αττικής, όσο και σε αυτόν της χώρας.
Το χωροταξικό αυτό σχέδιο έχει ως στόχο να

καθορίσει τις χρήσεις γης του συνόλου της

εδαφικής έκτασης του Δήμου Βύρωνα και τα όρια και τις κατευθύνσεις που θα διέπουν όλες τις
πολεοδομικές ρυθμίσεις για τον ορίζοντα σχεδιασμού που είναι το έτος 2031. Αν και η
θεσμοθέτησή του δεν προβαίνει σε ρυθμίσεις πολεοδομικής φύσεως, δηλαδή ρυθμίσεις που
επεμβαίνουν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το σχέδιο, μετά την θεσμοθέτησή του, θα καθορίζει
δεσμευτικά τους γενικούς όρους, τα μεγέθη και τις θέσεις που θα γίνουν οι ρυθμίσεις αυτές. Ενώ
θεσμικά η τροποποίηση του ΓΠΣ επιτρέπεται να γίνει μετά από πενταετία, το συγκεκριμένο σχέδιο
Δήμου Βύρωνα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα ισχύσει για την προαναφερθείσα 20ετή
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 του Δήμου.
Η μελέτη κατά βάση επιδιώκει:
 Την εισαγωγή των στοιχείων της αναπτυξιακής διαδικασίας του συνόλου του Δήμου.
 Tον προσδιορισμό των όρων που εξασφαλίζουν την βιώσιμη (αειφορική) ανάπτυξη στην
συγκεκριμένη χωρική ενότητα.
 Την εύρεση ισορροπίας μεταξύ των πιέσεων στις οποίες υποβάλλεται η περιοχή σχετικά με
τις αντοχές της, τις αναπτυξιακές προοπτικές αλλά και τις δεσμεύσεις του χώρου.
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2. Σύμβαση Ανάθεσης – Επιβλέποντες
Την 18η Ιουλίου 2000 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Βύρωνα, με εκπρόσωπο το Δήμαρχο κ.
Ν. Ρογκάκο και των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Πλανητική Α.Ε.», «Γεωγραφική Α.Ε.»,
Γεωργούλα Αικατερίνης και Ποριώτη Νικόλαου σύμβαση ανάθεσης της μελέτης «Χωροταξική –
Πολεοδομική

μελέτη

Δήμου

Βύρωνα

(τροποποίηση

ΓΠΣ

–

Αναθεώρηση

εγκεκριμένου

πολεοδομικού σχεδίου – αποτυπώσεις, επεκτάσεις σχεδίων – Κυκλοφοριακή μελέτη)» με αριθμό
πρωτοκόλλου 13528/18-7-00.
Στα πλαίσια της Σύμβασης αυτής εκπονήθηκαν το Α’ και Β1 Στάδιο της μελέτης Τροποποίησης
του ΓΠΣ.
Την 20η/03/2019 υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του
Δήμου Βύρωνα για την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Γεωλογικής Μελέτης, της ΣΜΠΕ, της
Κυκλοφοριακής Μελέτης και του Β2 Σταδίου της μελέτης του ΓΠΣ.
Ακολούθησε η υπ. αριθμ. 21332/03.09.2019 Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου
Βύρωνα και των «Πλανητική Α.Ε.», «Γεωγραφική Α.Ε.», Γεωργούλα Αικατερίνης και Βάσιου
Δημητρίου για την εκπόνηση των ως άνω μελετών.
Η παρούσα μελέτη αφορά την επικαιροποίηση του Β1 Σταδίου της Τροποποίησης του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου, όσον αφορά το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής (ΦΕΚ156Α’/2014) , το νέο
Π.Δ/γμα των επιτρεπόμενων χρήσεων γης (ΦΕΚ114 Α’/2018) και την εξέλιξη του θέματος της
Προστασίας του Υμηττού.
Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βύρωνα και επιβλέπουσα ορίσθηκεη
Μαρία Μίχου, Αρχιτέκτων Μηχανικός.

3. Προδιαγραφές Σύνταξης της Μελέτης
Η μελέτη τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βύρωνα συντάσσεται
σύμφωνα με το Ν. 2508/97 για τη «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της
χώρας», όπως συμπληρώθηκε με το χωροταξικό νόμο 2742/99 και τροποποιήθηκε πρόσφατα με
το Ν. 4269/14 για τη «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Οι προδιαγραφές και η διαδικασία σύνταξης της μελέτης ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση
με αριθμ. 9572/1845/7-4-00 (ΦΕΚ 209 Δ) και θέμα «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης
(Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών».
Η μελέτη ΓΠΣ εκπονείται σε δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του Α’ Σταδίου έγινε λεπτομερής
ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και διάγνωση των προβλημάτων της περιοχής. Η
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μελετητική ομάδα διερεύνησε τις προοπτικές και τάσεις της Δ.Ε. και διατύπωσε εναλλακτικές
προτάσεις και σενάρια ρύθμισης της περιοχής.
Το Β1 Στάδιο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια από τα οποία το πρώτο Π.1 «Δομικό Σχέδιο
Χωρικής Οργάνωσης» αφορά στην παρουσίαση του προτύπου οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής
οργάνωσης του Δήμου και την καταγραφή των βασικών αρχών και στόχων του σχεδιασμού. Στο
κεφάλαιο Π.2 «Οργάνωση χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος» παρουσιάζονται οι
χωρικές και κανονιστικές ρυθμίσεις και γίνεται καθορισμός των γενικών και ειδικών χρήσεων γης με
καθορισμό των περιοχών Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ), Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και στις
Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ). Στο επόμενο κεφάλαιο Π.3 «Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και
Ρύθμιση Οικιστικών Υποδοχέων» παρουσιάζονται τα προγραμματικά μεγέθη και παρέχονται οι
κατευθύνσεις για την πολεοδομική οργάνωση της εντός σχεδίου περιοχής του Δήμου. Τέλος το
κεφάλαιο Π.4 περιλαμβάνει το πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ και ειδικότερα το φορέα
διαχείρισης και τους εμπλεκόμενους φορείς όπως και τις απαιτούμενες μελέτες, έργα, παρεμβάσεις
και θεσμικές ρυθμίσεις.
4. Ιστορικό της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα
Το Α’ στάδιο της μελέτης υποβλήθηκε στο Δήμο Βύρωνα στις 29-10-12 (αρ. πρωτ. 28241/12).
Με το υπ’ αριθμ. 12464/15-5-13 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου έγινε η παραλαβή
του Α’ σταδίου και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση του παρόντος Β1 σταδίου της μελέτης.
To B1 Στάδιο παραδόθηκε στο Δήμο στις 12-07-13 (αρ. πρωτ. 19996/13) και εστάλη στους
φορείς για γνωμοδότηση, με το υπ. αριθμ. 19091/10.07.19 έγγραφο του Δήμου.
Ταυτόχρονα με την επικαιροποίηση του Β1 Σταδίου εκπονήθηκε η Προκαταρκτική Γεωλογική
Μελέτη, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η Κυκλοφοριακή Μελέτη.
Σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 5α του Π.Δ/τος

90/2018 (ΦΕΚ162Α’), η παρούσα μελέτη

Τροποποίησης του ΓΠΣ συνεχίζεται και ολοκληρώνεται με την έκδοση της σχετικής πράξης
έγκρισης μέχρι 03/09/2020. Είναι δυνατή η παράταση της προαναφερθείσας προθεσμίας από δύο
(2) έως έξη (6) μήνες, με απόφαση του

Γ.Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Ανάπτυξης του Υ.Π.ΕΝ.
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Π.1 ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Το δομικό σχέδιο της χωρικής οργάνωσης του Δήμου Βύρωνα, που αποτυπώνεται σχηματικά
στο Χάρτη Π.1 (κλ. 1:5.000), περιγράφει το πρότυπο ανάπτυξης του Δήμου σε σχέση με το
ευρύτερο περιβάλλον του, τις λειτουργικές σχέσεις αστικού – μη αστικού χώρου, τα στοιχεία της
προτεινόμενης οικιστικής ανάπτυξης, τις κύριες ζώνες προστασίας και τα κύρια δίκτυα
εξυπηρέτησης.
Π.1.1 Βασικές Αρχές της τελικής πρότασης
Όπως προαναφέρθηκε στην Εισαγωγή, αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η
ισόρροπη ρύθμιση του αστικού και του εξωαστικού χώρου, με τη θεσμοθέτηση των οικιστικών
περιοχών - πολεοδομικών ενοτήτων, των χρήσεων γης εντός αυτών, τον υπολογισμό του
απαραίτητου κοινωφελούς και κοινόχρηστου εξοπλισμού (τόσο για το σημερινό όσο και για το
μελλοντικό πληθυσμό του έτους 2031, που είναι ο ορίζοντας του σχεδιασμού), των περιοχών
προστασίας των φυσικών και ανθρωπογενών πόρων (ΠΕΠ), των περιοχών ειδικών χρήσεων
(ΠΕΧ) καθώς και των βασικών δικτύων υποδομής (οδικό δίκτυο, ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ.).
Για τη διαμόρφωση των βασικών αρχών της πρότασης της παρούσας μελέτης λαμβάνεται
υπόψη:


Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται κυρίως από το Ν. 2508/97 «Βιώσιμη
Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών», το Ν.4447/2016 «Χωρικός Σχεδιασμός –
Βιώσιμη Ανάπτυκη και άλλες διατάξεις» και την υπ’ αριθμ. 9572/1845/00 Απόφαση Υπουργού
ΠΕΧΩΔΕ «Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ & αμοιβές εκπόνησης» και την υπ’
αριθμ. 10788/04 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ – «Έγκριση πολεοδομικών σταθεροτύπων και
ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση ΓΠΣ /ΣΧΟΟΑΠ και ΠΜ».



Οι κατευθύνσεις των υπερκείμενων βαθμίδων του σχεδιασμού και ειδικότερα ο σχεδιασμός
του Μητροπολιτικού Συγκροτήματος Πρωτευούσης όπως προσδιορίζεται από το Ν. 4277/14
(ΦΕΚ 165 Α’/1-8-14) για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής. Το ΓΠΧΣΑΑ και τα
θεσμοθετημένα Ειδικά Πλαίσια για τις AΠΕ και τη Βιομηχανία παρουσιάστηκαν στο Α’ και Β1
Στάδιο της μελέτης.



Οι αναπτυξιακές δυνατότητες του Δήμου, όπως συνοψίστηκαν στον Πίνακα S.W.O.T Analysis
που παρουσιάστηκε στο Α’ Στάδιο της μελέτης.
Οι κύριοι στόχοι που θέτει το νέο ΡΣΑ για το σχεδιασμό είναι οι εξής:
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Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας − Αττικής,
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους
τους τομείς δραστηριοτήτων.



Βιώσιμη

χωρική

ανάπτυξη,

εξοικονόμηση

πόρων,

αποτελεσματική

προστασία

του

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.


Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των πόρων και
των ωφελειών από την ανάπτυξη.

Σε αυτά τα πλαίσια μεταξύ άλλων επιδιώκεται:


εκσυγχρονισμός

των

υφιστάμενων

δραστηριοτήτων,

διατήρηση

της

ισορροπίας

της

παραγωγικής βάσης και αντιμετώπιση της ανεργίας,


αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας − Αττικής ως τουριστικού προορισμού διεθνούς
ακτινοβολίας με δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού περιβάλλοντος,



διαφύλαξη των πόρων της Αττικής ως πολύτιμων και πεπερασμένων ιδίως με:
 διαμόρφωση δικτύου προστατευόμενων περιοχών και οικολογική διαχείριση των περιοχών
αυτών ως πυρήνων βιοποικιλότητας,
 ανάδειξη των ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου υπό μορφή «πράσινου
τόξου» από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο μέχρι τον Ευβοϊκό,
 διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού, δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη
δημιουργία ευνοϊκών μικροκλιματικών συνθηκών.



κάλυψη των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσμοθετημένης αστικής γης, με βάση την
αρχή της συμπαγούς πόλης με:
 βελτίωση της εσωτερικής συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού και χωρικής
διακυβέρνησης και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού,
 δραστικό περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης μέσω της σταδιακής κατάργησης των
παρεκκλίσεων,
 προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης,
 ανάπτυξη πολύπλευρου πλέγματος παρεμβάσεων μικρής, τοπικής κλίμακας, ένταξη των
αστικών κενών στη λειτουργία της πόλης και επανάχρηση εγκαταλελειμμένων κτιρίων,
 συγκρότηση συνεχούς δικτύου σημαντικών χώρων πρασίνου και αξιοποίηση ευνοϊκών
χώρων για την ανάπτυξη της αστικής φύτευσης,
 ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες.



εναρμόνιση της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης και ανάδειξης της ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς με την οικονομική ανάπτυξη και τη χωρική συνοχή με
 εμπλουτισμό πολιτιστικών υποδομών της Αττικής, ενίσχυση πολιτιστικών θεσμών και
σχετικών εκπαιδευτικών υποδομών, προώθηση έρευνας, καινοτομικής παραγωγής και
πολιτιστικής οικονομίας,
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 ανάδειξη της διαχρονικότητας μνημείων και τοπίων με τη δημιουργία δικτύων και
διαδρομών που συνδυάζονται με το δίκτυο χώρων πρασίνου,
 αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και της καθημερινότητας στην πόλη ως συστατικό
στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας,
 αξιοποίηση του κενού κτηριακού αποθέματος για την εγκατάσταση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων πολιτιστικής οικονομίας,
 ενίσχυση

πολιτικής

προστασίας

ιστορικών

κέντρων,

συνόλων

και

μεμονωμένων

εγκαταστάσεων μέσω των υποκειμένων επιπέδων σχεδιασμού και συντονισμό με την
πολιτική των αναπλάσεων.


ανάπτυξη του συστήματος μεταφορών στην κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας και της
αειφορίας



άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμηση των φαινομένων κοινωνικού
αποκλεισμού που έχουν χωρική διάσταση με:
 μείωση

των

αποστάσεων

κατοικίας,

εργασίας,

κατανάλωσης

και

αναψυχής,

με

ανακατανομή των οικονομικών και κεντρικών λειτουργιών βάσει ενός ιεραρχημένου
πλέγματος κέντρων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας Αττικής, αύξηση της
προσπελασιμότητας από όλους και παράλληλα μείωση του συνολικού όγκου των
μετακινήσεων και συνακόλουθα της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων
ρύπων,
 ενδυνάμωση της πολυλειτουργικότητας των κέντρων όλων των βαθμίδων με χρήσεις που
απευθύνονται σε ομάδες διαφορετικής οικονομικής, ηλικιακής και πολιτισμικής ταυτότητας,
 άσκηση πολιτικών για την εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας ή κατοικίας προσιτής τιμής για
συγκεκριμένες ευάλωτες ή στοχευμένες ομάδες του πληθυσμού.


ισόρροπη

χωρική

κατανομή

κοινωνικών

εξυπηρετήσεων,

αναπτυξιακών

έργων

και

επενδύσεων και αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος σε όλες τις περιοχές
Τέλος για την ανάπτυξη των πολεοδομικών κέντρων επιδιώκεται η ενίσχυση των κέντρων −
πυρήνων των Δήμων, η αποθάρρυνση της περαιτέρω ανά άξονες ανάπτυξης των κεντρικών
λειτουργιών και η αποφυγή της χωροθέτησης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας
σε περιοχές εκτός κέντρων και σε αδόμητη γη, για λόγους στήριξης της δυναμικότητας και της
ζωτικότητας των κέντρων, αλλά και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του εδαφικού πόρου και της
κυκλοφορίας.
Οι βασικές αρχές για το σχεδιασμό της πόλης του Βύρωνα προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί
στις ανάγκες, τις προσδοκίες και τα οράματα του 21ου αιώνα πρέπει να είναι οι εξής:
1) Έμφαση στο σχεδιασμό της πόλης με βάση τη γειτονιά, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει
τις χρήσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της.
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2) Διατήρηση, βελτίωση και κυρίως δικτύωση των ελεύθερων χώρων, οι οποίοι αποτελούν τους
τόπους όπου αναπτύσσεται η αίσθηση της κοινότητας, της κοινωνικής δράσης και της
ζωτικότητας.
3) Διατήρηση της ταυτότητας του αστικού περιβάλλοντος, ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της
περιοχής.
4) Ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο σχεδιασμό, η οποία συνίσταται στη
διατήρηση και εξασφάλιση για τις επόμενες γενιές των μη ανανεώσιμων πόρων και της
ενέργειας
5) Περιορισμός των μετακινήσεων με ΙΧ και ενίσχυση των μετακινήσεων πεζή και της τοπικής
συγκοινωνίας.
6) Επίτευξη ισορροπίας και όχι ανταγωνισμού μεταξύ περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης.
7) Ενσωμάτωση όλων των ομάδων (και αυτών που μειονεκτούν, π.χ. ΑΜΕΑ) στην κοινωνική,
οικονομική

και

πολιτιστική

ζωή

της

πόλης

μέσω

αναπτυξιακού

σχεδιασμού

και

κοινωνικοοικονομικών μέτρων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι στόχοι της πρότασης για την επιθυμητή μορφή του
Βύρωνα στην επόμενη εικοσαετία διαμορφώνονται ως εξής:
 μία πόλη με χαρακτηριστικά βελτιωμένα από τα ισχύοντα σήμερα,
 με χαμηλή ή έστω αποδεκτή καθαρή πυκνότητα,
 με καλό φυσικό περιβάλλον, τόσο αστικό, όσο και περιαστικό, με περαιτέρω περιβαλλοντική
αναβάθμιση,
 με χρήσεις στο εσωτερικό των πολεοδομικών ενοτήτων συμβατές με την κυρίαρχη χρήση της
κατοικίας
 με χρήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες κατάλληλες ώστε να μην παρεμποδίζεται η
παροχετευτικότητα του δικτύου
 με τροποποιημένα κέντρα επιπέδου Δήμου και Π.Ε. ως προς τη θέση που έχουν σήμερα ή
που απαιτείται από τις ανάγκες του Δήμου
 με επάρκεια σε κοινόχρηστο και κοινωφελή εξοπλισμό σύμφωνα με τα σταθερότυπα
 με δικτύωση των κοινοχρήστων, κοινωφελών χώρων και εμπορικών χρήσεων καθημερινής και
άμεσης εξυπηρέτησης με πεζόδρομους και ποδηλατόδρομους, έτσι ώστε οι περισσότερες
μετακινήσεις μέσα στις γειτονιές να γίνονται πεζή ή με ποδήλατα, δηλαδή δημιουργία ενιαίου
δικτύου ροής πεζών, πράσινου, ελευθέρων χώρων, καθώς και χώρων κοινωνικού εξοπλισμού.
 H επιθυμητή μορφή του Βύρωνα είναι επίσης μία πόλη με οικοσυστημικό χαρακτήρα. Σε
επίπεδο αρχών λειτουργίας αυτό συνεπάγεται περιορισμό της κατανάλωσης φυσικών πόρων,
χρήση της πρωτογενούς ηλιακής ενέργειας, επανάχρηση και ανακύκλωση φυσικών και
ανθρωπογενών πόρων, περιορισμό των εκροών στα όρια αντοχής του ευρύτερου φυσικού
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περιβάλλοντος και προϋποθέτει κοινωνική οργάνωση η οποία θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή
των πολιτών για την επίτευξη των παραπάνω.
Π.1.2 Προγραμματικά μεγέθη
Βασική συνιστώσα της τελικής πρότασης, αναφορικά με τον έλεγχο της χωρητικότητας, την
οργάνωση των χρήσεων γης και τον προσδιορισμό των αναγκών σε κοινόχρηστους και
κοινωφελείς χώρους, είναι η εκτίμηση των προγραμματικών του μεγεθών.
Ο χρόνος – στόχος της μελέτης του Γ.Π.Σ. προσδιορίζεται στο χρονικό διάστημα μεταξύ 5 και
20 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. Α2 της υπ’ αριθμ. 10788/04 Υπουργικής Απόφασης, περί
«Έγκρισης πολεοδομικών σταθεροτύπων, κ.λπ.» (ΦΕΚ 285 Δ’/5-3-04). Στην παρούσα μελέτη
επελέγη ως τελικός χρόνος – στόχος το έτος 2031 και θεωρήθηκε ως έτος βάσης το 2011 (έτος
τελευταίας απογραφής), ώστε να εξασφαλίζεται η χρήση επίσημων στατιστικών στοιχείων, σε
επίπεδο Δήμου.

Π.1.2.1 Παραδοχές – Εκτιμήσεις Πληθυσμιακού Δυναμικού
Διερευνήθηκαν δύο πιθανές περιπτώσεις εξέλιξης του πληθυσμιακού δυναμικού της περιοχής
μελέτης που παρουσιάζονται παρακάτω.
Α’ Περίπτωση (Γραμμικής προβολής)
Η πληθυσμιακή εξέλιξη κατά την περίοδο 2011-2031 προέρχεται από τη γραμμική προβολή των
τάσεων της προηγούμενης δεκαετίας (2001-2011) θεωρώντας ως μέσο ετήσιο ρυθμό προβολής
(μ.ε.ρ.μ.) του πληθυσμού για τις δύο δεκαετίες πρόβλεψης (2011-2023 και 2021-2033) το ρυθμό
μεταβολής που παρατηρήθηκε τη δεκαετία 2001-2011.
Ο μ.ε.ρ.μ. υπολογίζεται μέσω του τύπου
r=(Ρt+n/Pt)^(1/10)-1

(A)

όπου: r: ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής.
Pt: ο πληθυσμός στην αρχή της περιόδου,
n: ο αριθμός των ετών που πέρασαν από το χρόνο εκκίνησης t,
Ρt+n: ο πληθυσμός στο τέλος της περιόδου
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Επίπεδο
αναφοράς
Βύρωνας

Μόνιμος πληθυσμός
1991

2001

60651

2011

64661

61308

μ.ε.ρ.μ.
πληθυσμού
1991 - 2001
0,64%

Πίνακας Π.1.1: Α’ Περίπτωση πληθυσμιακής εξέλιξης
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μ.ε.ρ.μ.
πληθυσμού
2001 - 2011
-0,53%

Μόνιμος πληθυσμός
2021

2031

58129

55115

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Ο μ.ε.ρ.μ. που προκύπτει για τη δεκαετία 2001-2011 είναι αρνητικός, επομένως σύμφωνα με αυτό
το σενάριο ο πληθυσμός του Δήμου αναμένεται να μειωθεί.
Β’ Περίπτωση (Αναμενόμενης Ανάπτυξης)
Ένα δεύτερο και πιο ασφαλές σενάριο είναι να θεωρηθεί ότι η πτωτική πορεία θα καμφθεί και ο
πληθυσμός θα ακολουθήσει μία πιο σταθερή πορεία όπως προκύπτει από τη διαχρονική εξέλιξη
του Δήμου κατά την τελευταία εικοσαετία. Έτσι χρησιμοποιείται ο μ.ε.ρ.μ. της περιόδου 1991-2011.

Επίπεδο
αναφοράς
Βύρωνας

Μόνιμος πληθυσμός
1991
60651

2001
64661

2011

μ.ε.ρ.μ.
πληθυσμού
1991 - 2011

61308

0,11%

Πίνακας Π.1.2: Β’ Περίπτωση πληθυσμιακής εξέλιξης

Μόνιμος πληθυσμός
2021
61972

2031
62643 ή
62.650

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της
πληθυσμιακής εξέλιξης δεν προβλέπουν με ακρίβεια τη μελλοντική μεταβολή, καθώς αυτή
καθορίζεται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι είναι ρευστοί και απρόβλεπτοι, όπως ο
αναπτυξιακός προγραμματισμός της ευρύτερης περιοχής, η επιτυχία των αναπτυξιακών στόχων
κ.ά..

Π.1.2.2 Χωρητικότητα Οικιστικής Περιοχής
Ο πληθυσμός χωρητικότητας οικιστικής περιοχής εκφράζει το μέγιστο αριθμό ατόμων,
ανεξαρτήτως εποχής, που μπορούν να στεγαστούν σε αυτή και αποτελεί το μέγεθος στο οποίο
υπολογίζονται οι πιθανές ανάγκες επέκτασής της και οι ανάγκες σε κοινωνική και τεχνική υποδομή.
Η χωρητικότητα προκύπτει μέσω του τύπου C= d*E*λ, όπου:
 d η «θεωρητική» πυκνότητα (καθαρή, netto, επί του συνόλου της έκτασης, αφαιρουμένων
των επιθυμητών κοινοχρήστων – κοινωφελών χώρων) της οικιστικής περιοχής, το εύρος της
οποίας ορίζεται, ανάλογα με το είδος της.
 Ε η συνολική επιφάνεια της οικιστικής περιοχής

μετά την αφαίρεση των κοινοχρήστων

χώρων.
 λ ο συντελεστής κορεσμού που καθορίζεται με βάση το «είδος» της εκάστοτε οικιστικής
περιοχής και εκφράζει το ποσοστό της επιφάνειας Ε που τελικά θα δομηθεί. Κριτήριο
επιλογής της τιμής του λ είναι το οικιστικό πρότυπο που έχει επιλεγεί.
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Αρχικά υπολογίζεται η χωρητικότητα της εντός σχεδίου περιοχής του Βύρωνα με βάση τα
υφιστάμενα μεγέθη κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων όπως προέκυψαν από την επί τόπου
καταγραφή που πραγματοποίησε η ομάδα μελέτης στο στάδιο της ανάλυσης.

Επίπεδο
Αναφοράς

Εμβαδόν
εντός
σχεδίου
περιοχής
(Ha)

Ε1=εμβαδόν
πλην
κοινόχρηστα
(Ha)

Μέσος
σ.δ.

κ= τμ.
κτιρίου για
κατοικία
ανά μόνιμο
κάτοικο

Βύρωνας
265,453
178,848
1,83
Πίνακας Π.1.3: Υφιστάμενη χωρητικότητα Βύρωνα
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u= τμ.
γηπέδου για
κοινωνικό
εξοπλισμό /
μόνιμο
κάτοικο
1,62

d=θεωρητική
πυκνότητα=
Συντελεστής
(σ/(κ'τμ
C=d*E1*λ
κορεσμού λ
κτιρίου+u'τμ
γηπέδου *σ))
*10000
0,85
504,17
76.730
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Διαπιστώνεται η μεγάλη έλλειψη σε κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, καθώς ο αντίστοιχος
δείκτης u ανέρχεται μόλις σε 1,62. Και εκ του μειωμένου εμβαδού του υπάρχοντος κοινόχρηστου
και κοινωφελούς εξοπλισμού, άρα του αυξημένου οικοδομήσιμου χώρου

προκύπτει ότι η

χωρητικότητα είναι μεγαλύτερη από τον αναμενόμενο πληθυσμό.
Ακολουθεί ο αναλυτικός υπολογισμός του κοινωνικού εξοπλισμού, ο υπάρχων και ο αναγκαίος
ανά χρήση και σύμφωνα με το αντίστοιχο σταθερότυπο:

Επίπεδο
Αναφοράς

Διοίκηση

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Γυμνά
σιο λύκειο

Νοσοκομείο

Βρεφονηπιακός
σταθμός

Υπάρχων
εξοπλισμό
0,04
0,13
0,27
0,66
0,02
0,12
ς
Σύμφωνα
με το
0,1 –
0,3 –
0,7 –
0,63 –
0,36 - 0,42
σταθερό1,0
0,48
1,1
0,99
τυπο
Πίνακας Π.1.4: Δείκτης u βάσει του υλοποιημένου κοινωνικού εξοπλισμού

Αθλητισμός

Πολιτιστικές
λειτουργίες

Ελεύθεροι
χώροι
Π.Ε. Πράσινο

Ενοριακοί
ναοί

Σύνολο

Σύνολο
χωρίς
ΚΧ

0,57

0,08

1,34

0,29

3,52

1,62

5,5

0,1

8

1,5

17,19 –
19,09

9,19 –
11,09

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Ακολουθεί επανεξέταση της χωρητικότητας του υφιστάμενου υποδοχέα με βάση τα σταθερότυπα
κατοικίας και κοινωνικού εξοπλισμού των προδιαγραφών.

Επίπεδο
Αναφοράς

Εμβαδόν
εντός
σχεδίου
περιοχής
(Ha)

Ε1=εμβαδόν
πλην
κοινόχρηστα
(Ha)

Μέσος
σ.δ.

κ= τμ.
κτιρίου για
κατοικία
ανά μόνιμο
κάτοικο

Βύρωνας
265,651
172,673
1,83
30
Πίνακας Π.1.5: Χωρητικότητα Βύρωνα βάσει προδιαγραφών

u= τμ.
γηπέδου για
κοινωνικό
εξοπλισμό /
μόνιμο
κάτοικο
5,40*

d=θεωρητική
πυκνότητα=
Συντελεστής
(σ/(κ'τμ
C=d*E1*λ
κορεσμού λ
κτιρίου+u'τμ
γηπέδου *σ))
*10000
0,85
459,09
67.382
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

*Δεν περιλαμβάνεται το σταθερότυπο του αθλητισμού γιατί θεωρείται ότι καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από τις εκτός σχεδίου αθλητικές
υποδομές.
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Ο πίνακας Π.1.5 επιβεβαιώνει το αρχικό συμπέρασμα της επάρκειας του εντός σχεδίου χώρου για
τη στέγαση τόσο του σημερινού όσο και του αναμενόμενου πληθυσμού. Επιβεβαιώνεται επίσης το
πρόβλημα της έλλειψης κοινόχρηστων χώρων και κοινωφελούς εξοπλισμού.
Η λύση για την ανατροπή της διαμορφωμένης κατάστασης είναι η απόκτηση χώρων με
απαλλοτρίωση. Η διαδικασία δεν είναι άμεσα εφικτή και απαιτεί τόλμη, επιμονή και οικονομική
ευχέρεια από την πλευρά της εκάστοτε δημοτικής αρχής, γεγονός που στην παρούσα συγκυρία
είναι πολύ δύσκολο. Στη συνέχεια της μελέτης (κεφάλαιο Π.3) θα γίνει λεπτομερής εξέταση της
χωρητικότητας και του κοινόχρηστου εξοπλισμού ανά πολεοδομική ενότητα.
Π.1.3 Μοντέλο χωρικής οργάνωσης του Δήμου Βύρωνα
Η μελλοντική οικιστική ανάπτυξη του Δήμου προσδιορίζεται από δύο ομάδες παραγόντων:


την εσωτερική δυναμική ανάπτυξης του Δήμου ως συνόλου και την επιμέρους δυναμική των
τμημάτων του και



τις ευρύτερες αλλαγές και προβλεπόμενες εξελίξεις, τόσο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα
Αθηνών, όσο και στο Λεκανοπέδιο και την Αττική ευρύτερα, μιας και τα τρία αυτά επάλληλα
σύνολα τείνουν πλέον να λειτουργούν και να αναπτύσσονται ως μία χωρική και λειτουργική
ενότητα.
Οι βασικές αρχές για την εξέλιξη του Δήμου αναλύονται ως εξής:

 Δικτύωση των κοινόχρηστων χώρων με τον ορεινό όγκο του Υμηττού και άνοιγμα της πόλης
προς το βουνό.


Πόλη πολυλειτουργική με εξυπηρέτηση κοινωνική, εμπορική και δυνατότητες απασχόλησης
για τον ντόπιο πληθυσμό.



Ενίσχυση του κέντρου του Δήμου και των τοπικών πολεοδομικών κέντρων, κυρίως εκεί όπου
έχουν διαμορφωθεί σήμερα, συνδυασμός με πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις κ.λπ. με στόχο τη
μείωση των μετακινήσεων και την αύξηση της κοινωνικής συνοχής.



Αναδιάταξη των πολεοδομικών ενοτήτων, ώστε να καλύπτουν, σύμφωνα με τα πρότυπα, τις
ανάγκες των κατοίκων.



Επιβολή και έλεγχος των υποχρεωτικών θέσεων στάθμευσης και της υποχρεωτικής φύτευσης
των ακαλύπτων χώρων για την εξασφάλιση περισσότερων πράσινων χώρων με στόχο την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.



Μέτρα για την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και δομικές παρεμβάσεις για τη
μετακίνηση ποδηλάτων και πεζών



Κυκλοφοριακά μέτρα για την προστασία των περιοχών κατοικίας από τις διαμπερείς κινήσεις
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Πιο αναλυτικά ως προς τον εξωαστικό χώρο προτείνεται η ουσιαστική σύνδεση του αστικού
ιστού με τον Υμηττό, μέσω διαδρομών που θα ξεκινούν από τα κέντρα του Δήμου και θα
καταλήγουν στο βουνό. Επίσης προτείνεται η αξιοποίηση και διαμόρφωση του χώρου ως
Περιαστικό Πάρκο με επανάχρηση των χώρων των παλιών λατομείων, ανάδειξη των αρχαιοτήτων
και των γεωτόπων, αναδασώσεις των καμένων εκτάσεων κ.λπ.. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να δοθεί
στη διαμόρφωση του ορίου μεταξύ δομημένων και αδόμητων περιοχών, στην κατεδάφιση των
αυθαιρέτων κτισμάτων του οικισμού των αξιωματικών και στη διερεύνηση κινήτρων για την
απομάκρυνση παντός είδους καταπατητών. Επίσης, θεωρείται απαραίτητη η εκπόνηση μελέτης για
τη διευθέτηση των υδάτων του ορεινού όγκου από το Σ.Π.Α.Υ.. Όσον αφορά στις αδόμητες
εκτάσεις της ζώνης Β, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προτείνεται η εγκατάσταση χρήσεων
κοινωνικού εξοπλισμού, κυρίως κοινόχρηστων χώρων πρασίνου ή αθλητισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Π.Δ. 14-6-11 (Φ.Ε.Κ. 187 Δ’/16-6-11).
Για τους σκοπούς αυτούς, ολόκληρη η περιοχή θα χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Ειδικής
Προστασίας (Π.Ε.Π.). Αυτή η πρόταση ενισχύεται από τις αρχές της αειφορίας, λόγω του συνολικά
ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής (δασικός χαρακτήρας, έντονες κλίσεις κ.λπ.), και λόγω των
ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του Δήμου για ελεύθερους χώρους και λοιπό κοινωνικό εξοπλισμό.
Σε κάθε περίπτωση κρίνεται απαραίτητος ο οριστικός χαρακτηρισμός των δασικών εκτάσεων
και η προστασία των εκτάσεων του Δήμου και του Δημοσίου που δεν έχουν καταπατηθεί μέχρι
σήμερα. Επίσης πρέπει να χαρακτηριστούν και να θεσπιστούν οι περιοχές αυτές σαν περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ώστε να διαφυλαχτούν και να παραμείνουν σαν Πάρκο πόλης.
Για τον αστικό χώρο προβλέπονται τα παρακάτω:
Πολεοδομική Οργάνωση του Δήμου
Τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων αναθεωρούνται και προτείνονται νέες Π.Ε. με κριτήρια το
βασικό οδικό δίκτυο, τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία, τους ιστορικούς πυρήνες, όπου
μπορούν να εντοπιστούν, το μέγεθός και την αυτάρκεια ως προς τις κοινωνικές υποδομές.
Ως προς τα πολεοδομικά κέντρα θα ισχύσουν τα εξής:


Παράλληλα με το υφιστάμενο κέντρο Δήμου, που θα περιοριστεί σε έκταση και διασπορά και
το οποίο θα έχει χαρακτήρα εμπορίου και αναψυχής, θα ιδρυθεί ένα συμπληρωματικό κέντρο
Δήμου κατά μήκος της Καραολή & Δημητρίου με χαρακτήρα διοικητικό – πολιτιστικό. Το
κέντρο θα ξεκινάει από την πλατεία Καραϊσκάκη και θα καταλήγει στα συγκροτήματα Εργάνης
και τα θέατρα Βράχων.

Επί της οδού

Καραολή & Δημητρίου θα δημιουργηθεί

ποδηλατόδρομος, ώστε να αποτελέσει χώρο αναψυχής και περιπάτου και σταδιακά θα
μεταφερθούν εκεί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Τα δύο κέντρα θα ενώνονται μέσω δικτύου
πεζοδρόμων και πράσινων χώρων.
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Τοπικά κέντρα, περιορισμένα σε έκταση, για τις νέες Π.Ε. θα θεσμοθετηθούν επί της Αγίας
Σοφίας στην πλατεία Γ. Κολλημένου και στην πλατεία Νεράιδας αντίστοιχα, δηλαδή σε θέσεις
όπου ήδη υφίστανται τέτοιες συγκεντρώσεις.



Το κέντρο του Καρέα θα μεταφερθεί στην πλατεία Καρέα.

Χρήσεις γης και όροι δόμησης
Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι περιοχές αμιγούς κατοικίας, ή αποκλειστικών χρήσεων εν γένει, με
την πάροδο του χρόνου καταλήγουν να δημιουργούν αποστειρωμένα περιβάλλοντα, ενώ συχνά
υποβαθμίζονται και περιθωριοποιούνται. Αντίθετα, η μίξη χρήσεων οδηγεί σε πιο ανθεκτικές
αστικές δομές τόσο σε λειτουργικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο, η χρήση
Αμιγούς Κατοικίας προτείνεται μόνο σε τμήματα του Καρέα, ενώ η χρήση Γενικής Κατοικίας
προτείνεται στην υπόλοιπη έκταση του Δήμου, διαβαθμισμένη σε κατηγορίες χρήσεων, ανάλογα
με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αξόνων και των οικοπέδων και τις ήδη υφιστάμενες χρήσεις.
Οι περιοριστικοί όροι όλων των επιτρεπομένων χρήσεων θα εξειδικευτούν στο κεφάλαιο Π.3.
Προτείνονται κίνητρα για να επιτευχθεί η απαραίτητη μείωση των πυκνοτήτων και του κτισμένου
χώρου και να βελτιωθούν οι συνθήκες αερισμού, ηλιασμού και θέας, στοιχεία σημαντικά για τη
βελτίωση ζωής των κατοίκων.
Κοινωνικός εξοπλισμός
Ο κοινωνικός εξοπλισμός θα εμπλουτιστεί και θα ενισχυθεί ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του
προβλεπόμενου μελλοντικού πληθυσμού, σύμφωνα με τα θεσμοθετημένα σταθερότυπα. Για την
υλοποίηση τους θα επιδιωχθεί η αξιοποίηση των αδόμητων εκτάσεων της ζώνης Β του Υμηττού,
όπου είναι δυνατό λόγω μορφολογίας του εδάφους, μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και αφού
εξασφαλισθούν οι φυγές της πόλης προς το βουνό. Επίσης προτείνεται ο Δήμος να προβεί στον
απαραίτητο χαρακτηρισμό κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων για όσα από τα διάσπαρτα κενά
οικόπεδα κριθεί ότι η θέση και το μέγεθός τους εξυπηρετούν τις ανάγκες του συνόλου.
Προτείνονται πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, φυτεύσεις και δικτύωση των
κοινόχρηστων χώρων στα πρότυπα της «πράσινης διαδρομής». Απαραίτητη είναι και η δημιουργία
χώρων στάθμευσης στα κέντρα του Δήμου και κοντά στους πόλους υπερτοπικής σημασίας
(θέατρα, μελλοντικός σταθμός μετρό κ.ά.).
Οδικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο του Δήμου αναμένεται να αποσυμφορηθεί σε σημαντικό βαθμό μέσω της
θέσπισης κινήτρων/αντικινήτρων για χωροθέτηση συγκεκριμένων χρήσεων επί του πρωτεύοντος
οδικού δικτύου και της εξασφάλισης τοπικών εξυπηρετήσεων σε επίπεδο γειτονιάς για την
ενθάρρυνση μετακινήσεων πεζών ή ποδηλάτων.
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Ειδικά για τη Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη Καρέα εντός της Π.Ε. 1, όπου έχει διαμορφωθεί περιοχή
αναψυχής, προτείνεται η μετατροπή της σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας με εκτροπή της υπερτοπικής
κυκλοφορίας, ώστε να μην αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες .
Βέβαια, οι θετικές επιδράσεις των παραπάνω είναι μακροπρόθεσμες και δεν θα αρχίσουν να
φαίνονται παρά μόνο αν ακολουθήσουν τροποποιήσεις σχεδίου, αγκαλιάζοντας το όραμα που
θέτει η παρούσα μελέτη.

Π.1.4 Σχέσεις με ευρύτερους άξονες ανάπτυξης
Σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ ο Δήμος Βύρωνα ανήκει στη Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά και
συγκεκριμένα στη Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας που περιλαμβάνει επίσης τους Δήμους
Αθηναίων, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Ηλιούπολης και
Δάφνης – Υμηττού. Η Χωρική Ενότητα Αθήνας − Πειραιά παραμένει η κύρια περιοχή
συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα μητροπολιτικών λειτουργιών, με
συνεχή οικιστικό ιστό. Βασική προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση, η οποία περιλαμβάνει
και τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των αστικών υποδομών, με προτεραιότητα το ιστορικό
κέντρο, τις περιοχές με στοιχεία πολεοδομικής υποβάθμισης, το γερασμένο κτηριακό απόθεμα και
τις μεγάλες πυκνότητες.
Ο Δήμος βρίσκεται στην ακτίνα επιρροής του Μητροπολιτικού κέντρου Αθήνας που αποτελεί το
επιτελικό κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής και της χώρας με πολλαπλότητα λειτουργιών και
παρουσία δραστηριοτήτων, κυρίως επιτελικής διοίκησης, χρηματοπιστωτικές, γραφείων και εδρών
επιχειρήσεων, εμπορίου, τουρισμού, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Επιδιώκεται σε όλους τους
τομείς η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με μέτρα που
αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών, με
παράλληλη τόνωση και νέων πυρήνων μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και στη
βελτίωση των παραμέτρων που συνδέονται με την ποιότητα διαβίωσης στο κέντρο της πόλης και
τη συγκράτηση του πληθυσμού που διαμένει σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αναβάθμιση
των πολιτιστικών πόρων, η συμπλήρωση και η αναβάθμιση των πολιτιστικών υποδομών
Μητροπολιτικού επιπέδου στην κατεύθυνση προώθησης του αστικού τουρισμού, όπως
συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, αναψυχής, υγείας, καθώς και
η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης και η αναβάθμιση του
κοινωνικού εξοπλισμού. Ο Δήμος δεν εντάσσεται στο πλέγμα αναπτυξιακών αξόνων της
Μητροπολιτικής περιοχής.
Τμήματα της αστικής περιοχής του Δήμου και συγκεκριμένα οι πυρήνες των προσφυγικών
συνοικισμών που ενώθηκαν στο σημερινό Δήμο, εντάσσονται στα σύνολα με ιδιαίτερα
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πολεοδομικά χαρακτηριστικά, καθώς διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και
ιστορικά τους χαρακτηριστικά. Στο δίκτυο αυτό εντάσσονται κι άλλοι προσφυγικοί συνοικισμοί της
Αττικής, όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, η Καισαριανή, η Νίκαια, η Νέα Ιωνία και η Δραπετσώνα. Οι
περιοχές αυτές θα αναδειχθούν μέσω μελετών και προγραμμάτων καθώς αποτελούν σημαντικά
στοιχεία αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου και αρχιτεκτονικής συγκρότησης. Επίσης,
σύμφωνα με τους χάρτες του ΡΣΑ, από το Δήμο διέρχεται και η διαδρομή πολιτισμικής
διαχρονικότητας που συνδέει τις περιοχές του Αμφιαράειου στον Ωρωπό, του Τατοΐου, του
Αμαρουσίου, του Υμηττού, της Λαυρεωτικής και του Σουνίου, οργανώνοντας ένα πολιτιστικό
περίπατο σε συνάρτηση με το ίχνος αρχαίων δρόμων και μονοπατιών, ιστορικούς/πολιτιστικούς
χώρους και εγκαταστάσεις, τον πολεοδομικό ιστό και το αστικό και περιαστικό πράσινο.
Ως τμήμα του ορεινού όγκου Υμηττού, ο εξωαστικός χώρος του Δήμου εντάσσεται στο πλέγμα
πρασίνου του Π.Σ. Ο Υμηττός χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο που επεκτείνεται προς νότο
μέχρι τη θάλασσα και διαμορφώνεται σε ένα ενιαίο πάρκο κυρίως αναψυχής, θέας και πεζοπορίας.
Αποτελεί ένα από τα Μητροπολιτικά Πάρκα και οι παρεμβάσεις σε αυτό είναι Μητροπολιτικές
Παρεμβάσεις του άρθρου 14, δηλαδή προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού
χαρακτήρα που συντελούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ρόλου της
Μητρόπολης και στην επίτευξη της κοινωνικής και χωρικής συνοχής της. Το πάρκο συνδέεται με το
πράσινο τόξο του ΠΣΠ που ξεκινά από το Σαρωνικό και καταλήγει στον Ευβοϊκό κόλπο, ενώ
προωθείται η διαμόρφωση ενιαίου περιαστικού πάρκου αναψυχής, πολιτισμού και πεζοπορίας
στους ορεινούς όγκους του λεκανοπεδίου (Αιγάλεω, Υμηττού, Πάρνηθας, Πεντέλης, Λαυρεωτικής,
Γερανείων, Πάστρα, Πατέρα) με διαδρομές, υποδομές παρατήρησης της φύσης και δίκτυο
μονοπατιών. Στο πλέγμα πρασίνου ανήκουν και οι μεταξύ Καρέα – Βύρωνα – Υμηττού αδόμητες
περιοχές, οι οποίες οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε
πολεοδομική δραστηριότητα, ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές ρυθμίσεις. Ανήκουν
στις νησίδες πρασίνου «που αποτελούν το βασικό κορμό των αστικών περιοχών σε συνδυασμό
με τα υπάρχοντα ακάλυπτα ρέματα και για τις οποίες προωθούνται σχέδια αναπλάσεων και
εξασφαλίζεται η σύνδεση περιαστικού και αστικού πρασίνου» (παράρτημα VII του ΡΣΑ)
Επιπλέον σημειώνεται ότι το Αισθητικό δάσος Καισαριανής – Άγιος Ιωάννης Θεολόγος ανήκει
στα προστατευόμενα τοπία του άρθρου 5 του Ν. 3937/11 και τα σπήλαια του Υμηττού στους
προστατευόμενους φυσικούς σχηματισμούς του ίδιου άρθρου και αποτελούν σημαντικά στοιχεία
του Αττικού τοπίου. Προωθείται η ένταξή τους ως κομβικών σημείων στο δίκτυο πρασίνου και στο
δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών της Αττικής.
Τέλος, ο Δήμος προσφέρεται για την υλοποίηση προγραμμάτων αστικής αναζωογόνησης του
άρθρου 13, καθώς εντάσσεται στις περιοχές της παρ. 4 του παραρτήματος ΙΙΙ: περιοχές υψηλής
πυκνότητας με μεταπολεμικές πολυκατοικίες και έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης
και συγκεκριμένα στον τύπο (1) προαστιακές περιοχές με πρόσφατο κτηριακό απόθεμα αλλά
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φθίνουσες συνθήκες πολεοδομικού περιβάλλοντος λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ υποδομών και
πυκνοτήτων.

Π.1.5 Κύριες Ζώνες Προστασίας
Στο παρόν Κεφάλαιο Π1 του Β1 Σταδίου της μελέτης Γ.Π.Σ. αναφέρονται οι κύριες Ζώνες
Προστασίας, που είναι οι εξής:
1.

Ζώνες Α – Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων και Β – Περιφερειακή ζώνη
προστασίας του από 14-6-11 Π.Δ. για την προστασία του Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’/16-6-11).

2.

Δασικές και Αναδασωτέες εκτάσεις

3.

Βιότοπος NATURA 2000 – Υμηττός – Αισθητικό δάσος Καισαριανής – Λίμνη
Βουλιαγμένης (GR 3000006) που κατατάσσεται στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.)

4.

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

5.

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

6.

Το μόνιμο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Υμηττού (Υ.Α. 38070/1972/6-5-76, ΦΕΚ 683 Β’/24-576)

7.

Κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι με έλεγχο δόμησης

Οι κύριες ζώνες προστασίας στο Κεφάλαιο Π2 της μελέτης και στον αντίστοιχο χάρτη Π2
οργανώνονται σε περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ) και γίνεται λεπτομερής οριοθέτησή τους με
τις αντίστοιχες προτάσεις για την προστασία τους.

Π.1.6 Ρόλοι πολεοδομικών ενοτήτων στο οικιστικό δίκτυο
Το οικιστικό δίκτυο της Μητροπολιτικής Περιοχής Πρωτευούσης, το οποίο διαμορφώνεται στη
βάση των αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και συμπληρωματικότητας, οργανώνεται σε τρία
ιεραρχικά επίπεδα: Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας και Δημοτικά
Κέντρα.
Ο Βύρωνας κατατάσσεται στη βαθμίδα των Δημοτικών Κέντρων, για τα οποία κατεύθυνση είναι
η ενίσχυση της επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε υπηρεσίες και αγαθά,
χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των
κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. Η πολυλειτουργικότητά τους
είναι στρατηγικής σημασίας για τη λειτουργία της πολυκεντρικής Περιφέρειας.
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Σύμφωνα με τις προτάσεις της παρούσας μελέτης, ο Δήμος χωρίζεται σε 7 πολεοδομικές
ενότητες:
Π.Ε. 1 – Καρέας
Π.Ε. 2 – Ζωοδόχος Πηγή και Αναπηρικά
Π.Ε. 3 – Δεξαμενή και Νέα Ελβετία
Π.Ε. 4 – Μεταμόρφωση
Π.Ε. 5 – Ντάνκαν και Νεράιδα
Π.Ε. 6 – Κέντρο Ι
Π.Ε. 7 – Κέντρο ΙΙ
οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3. Χωροθετείται ένα διπολικό κέντρο πόλης με
έναν πόλο εμπορίου – αναψυχής στο ιστορικό κέντρο του Δήμου (Π.Ε. 6), που αναμένεται να
ενισχυθεί από τη δημιουργία του σταθμού μετρό και ένα πόλο κατά μήκος της οδού Καραολή &
Δημητρίου που θα φιλοξενεί τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου (μεταξύ Π.Ε. 2 και 3). Οι
υπόλοιπες Π.Ε. που έχουν κατά κύριο λόγο χρήση κατοικίας εξαρτώνται από αυτά τα κέντρα.
Παρότι είναι σχετικά αποκομμένη από τον κυρίως Δήμο, η Π.Ε. 1 – Καρέας δεν αποτελεί αυτοτελή
ενότητα, αλλά ιδίως λόγω του προαστιακού χαρακτήρα της (πιο αραιή δόμηση, μεγαλύτερα
οικοδομικά τετράγωνα κ.λπ.), εξαρτάται λειτουργικά επίσης από το κέντρο του Δήμου.

Π.1.7 Ανάδραση προς το χωροταξικό – αναπτυξιακό σχεδιασμό
Κατά το λεπτομερή σχεδιασμό των χρήσεων εντοπίστηκαν τα εξής:
1. Στην περιοχή Αναπηρικά και συγκεκριμένα στα Ο.Τ. 556, 557 και σε τμήμα των Ο.Τ. 554
και 555 το όριο της ζώνης Α – Απόλυτη προστασία της φύσης του Π.Δ. 14-6-11 για την
προστασία του ορεινού όγκου του Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’/16-6-11) εισέρχεται στο
ρυμοτομικό σχέδιο Βύρωνα καλύπτοντας κατοικημένη περιοχή.
2. Αντίστοιχη αλληλοεπικάλυψη του ρυμοτομικού σχεδίου και της Ζώνης Β – Περιφερειακή
ζώνη προστασίας εντοπίστηκε στην περιοχή Μεταμόρφωση και συγκεκριμένα στα Ο.Τ.
286, 287, 288, 289 και 290 που αποτελούν επίσης περιοχές κατοικίας.
3. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στα βορειοανατολικά όρια του ρυμοτομικού σχεδίου Βύρωνα
(Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο και Κολυμβητήριο), που διαθέτουν τοπικό ρυμοτομικό (από
25.08.76 Π.Δ/γμα- ΦΕΚ280Δ’/76) και το 2ο Αθλητικό Κέντρο του Βύρωνα έχουν
συμπεριληφθεί στη Ζώνη Α’-Απόλυτη Προστασία της Φύσης και όχι στη Ζώνη Β’Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας, όπως θα ήταν αναμενόμενο, λόγω των επιοτρεπομένων
χρήσεων στην περιοχή αυτή.
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4. Το ίδιο συνέβη και με τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο δυτικό όριο του ρυμοτομικού
Καρέα (Γυμνάσιο και Κλειστό Γυμναστήριο Καρέα τα οποία διαθέτουν τοπικό ρυμοτομικό –
Π.Δ. 2-9-08, ΦΕΚ 426 ΑΑΠ/26-9-08 – και Λύκειο Καρέα).
5. Το Δημοτικό Αναψυκτήριο στη θέση Εργάνη συμπεριλήφθηκε στη Ζώνη Α – Απόλυτη
προστασία της φύσης και όχι στη Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας με την οποία
βρίσκονται σε επαφή.
6. Ομοίως και τα θέατρα Βράχων στη θέση Εργάνη συμπεριλήφθηκαν στη Ζώνη Α – Απόλυτη
προστασία της φύσης και όχι στη Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας με την οποία
βρίσκονται σε επαφή.
7. Στα νοτιανατολικά όρια του ρυμοτομικού Καρέα περιλήφθηκε στη ζώνη Α – Απόλυτη
προστασία της φύσης υφιστάμενη περιοχή κατοικίας που ανεγέρθηκε σύμφωνα με τους
όρους δόμησης του ρυμοτομικού Καρέα.
8. Η Ζώνη Ε – Νεκροταφείο δεν καλύπτει πλήρως το υλοποιημένο νεκροταφείο του Δήμου
Βύρωνα.
9. Ο υπάρχων ΣΜΑ, νότια του Στρατοπέδου Σακετά να επιτραπεί στην Τροποποίηση του
Δ/τος του Υμηττού.
Τα ως άνω προβλήματα έχουν τεθεί υπόψη της Δ/νσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του
Υ.Π.ΕΝ., που είναι Υπηρεσία αρμόδια για την υπό εκπόνηση μελέτη τροποποίησης του Δ/τος
Προστασίας του Υμηττού, καθώς και του μελετητή, με το υπ. αριθμ. 25578/05.10.2016 έγγραφο
του Δήμου.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, στο ίδιο έγγραφο του Δήμου, προτάθηκε να εξετασθεί η
δυνατότητα χωροθέτησης στη Ζώνη Προστασίας του Υμηττού (εντός των διοικητικών ορίων του
Δήμου και ιδιαίτερα σε χώρους ανενεργών λατομείων) χρήσεων για τη διαχείριση των
απορριμμάτων του Δήμου, όπως Πράσινα Σημεία και Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
(ΣΜΑ) με τις απαραίτητες συνοδευτικές εγκαταστάσεις στέγασης των υπηρεσιών και του
εξοπλισμού.
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Π.2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Π.2.1 Γενικές Αρχές
Η οργάνωση των χρήσεων γης και τα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στην έκταση
του Δήμου Βύρωνα απεικονίζονται στο χάρτη Π.2 (κλ. 1:5.000).
Στο κεφάλαιο αυτό εξειδικεύονται οι προτάσεις που αναφέρονται στο Δομικό Σχέδιο Χωρικής
Οργάνωσης του Δήμου (χάρτης Π.1) και συγκεκριμένα οι προτάσεις που αναφέρονται:
- στις Περιοχές Οικιστικής Οργάνωσης (ΠΟ): οικιστικές περιοχές
- στις

Περιοχές

Ειδικής

Προστασίας

(ΠΕΠ):

περιοχές

προστασίας

φυσικού

ή

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
- στις Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ)
Δεδομένου ότι όλο το εκτός σχεδίου τμήμα του καλύπτεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 14-6-11
για τον καθορισμό μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού (ΦΕΚ 187 Δ’/16-6-11) και
επομένως χαρακτηρίζεται ως ΠΕΠ, στο Δήμο Βύρωνα δε χωροθετείται καμία Περιοχή Ελέγχου και
Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ).
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός τις ήδη ισχύουσες χρήσεις και τις
υφιστάμενες βασικές υποδομές (οδικό δίκτυο, νεκροταφεία, ενεργειακό δίκτυο κ.λπ.) και αφ’ ετέρου
τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νομικό πλαίσιο. Οι προτεινόμενες περιοχές ρυθμίσεων και
ο καθορισμός χρήσεων σ’ αυτές αναλύονται στην συνέχεια.

Π.2.2 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)
Οι οικιστικές περιοχές αφορούν στην εντός σχεδίου περιοχή του Βύρωνα και του Καρέα και
αναλύονται στο Κεφάλαιο Π3 που ακολουθεί.

Π.2.3 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ)
Προτείνεται ο καθορισμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5
του Ν. 2508/97 σ’ όλη την έκταση του Δήμου. Οι ΠΕΠ γενικά διακρίνονται σε:
 Περιοχές απόλυτης προστασίας ΠΕΠ (ΑΠ), όπου γενικά δεν επιτρέπεται η ανέγερση μόνιμων
κατασκευών και
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 Λοιπές περιοχές προστασίας, στις οποίες οι περιορισμοί εξειδικεύονται ανάλογα με το
προστατευόμενο αντικείμενο.
Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας στο Δήμο Βύρωνα είναι:
 ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Α’ Ζώνη Προστασίας Υμηττού
 ΠΕΠ 2 – Β’ – Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας Υμηττού
 ΠΕΠ 3 – Βυζαντινά και νεώτερα μνημεία
Στις ΠΕΠ1 (ΑΠ) και ΠΕΠ2, επιπλέον των περιορισμών που επιβάλλει το Δ/γμα Προστασίας του
Υμηττού ισχύουν και οι επιμέρους ειδικοί περιορισμοί, όπως η ζώνη προστασίας ρεμάτων, ο
δασικός νόμος για τις δασικές και αναδασωτέες περιοχές κ.λ.π.

Π.2.3.1 ΠΕΠ 1 (ΑΠ) – Α’ Ζώνη Προστασίας Υμηττού
Πρόκειται σχεδόν για το σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Βύρωνα, το οποίο
περιλαμβάνεται στη Ζώνη Α «Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων» του Π.Δ. 14-6-11.
Εντός της ΠΕΠ εντοπίζονται δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι,
ανενεργά λατομεία, σπήλαια, μονές, εγκαταστάσεις στρατοπέδων κ.ά.. Στην ΠΕΠ 1 (ΑΠ) ισχύουν
οι διατάξεις του Π.Δ. 14-6-11 και απαγορεύεται κάθε δόμηση.
Προτείνεται η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την ανάδειξη των ανενεργών λατομείων1, των
κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και των σπηλαίων που εμπίπτουν στην ΠΕΠ 1 και αποτελούν
αξιόλογα φυσικά και ιστορικά στοιχεία. Η μελέτη να προβλέπει επίσης τη δημιουργία ή ανάδειξη
υφιστάμενων μονοπατιών και τη σύνδεση των μνημείων με τον αστικό ιστό (π.χ. ανάδειξη
«μονοπατιού του Αιγέα»). Κρίνεται σκόπιμο η μελέτη να αφορά στο σύνολο του ορεινού όγκου κι
επομένως να εκπονηθεί από το φορέα διαχείρισής του ή το ΣΠΑΥ και όχι από το Δήμο Βύρωνα
μεμονωμένα. Ειδική μέριμνα να δοθεί στην αποκατάσταση του τοπίου και των δασικών
οικοσυστημάτων στις χαρακτηρισμένες αναδασωτέες εκτάσεις και στη διευθέτηση των υδάτων του
ορεινού όγκου μετά από τις απαραίτητες συμπληρωματικές μελέτες.
Σε αυτά τα πλαίσια προστασίας επιβάλλεται η κατεδάφιση των οικοδομικών σκελετών του
οικισμού των αξιωματικών και οποιουδήποτε άλλου κτίσματος έχει προκύψει από καταπάτηση
δασικής έκτασης.
Στο σημείο αυτό αναφέρεται ότι ο Δήμος Βύρωνα δεν περιλαμβάνεται στην υπ. αριθμ.
40399/2017 Υ.Α. (ΦΕΚ329Α.Α.Π./17), περί «αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών
δόμησης και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα της περιοχής του ορεινού όγκου

1

Σύμφωνα με την §3, άρθρ. 7 του ΠΔ 14-6-11 «Όλα τα λατομεία τα κείμενα εντός των ζωνών προστασίας, χαρακτηρίζονται ως
ανενεργά. Επιβάλλεται μόνο η αποκατάσταση δίχως εξόρυξη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και η απομάκρυνση όλων των
εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων. Τα λατομεία αυτά οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος
εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.»
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Υμηττού», δηλαδή το Π.Δ/γμα για την προστασία του Υμηττού ισχύει για το Δήμο Βύρωνα, μέχρι
την αντικατάστασή του με νεώτερο.

Π.2.3.2 ΠΕΠ 2 – Β’ – Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας Υμηττού
Πρόκειται για την περιοχή των εκπαιδευτικών, αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων της
Εργάνης, η οποία εμπίπτει στη Ζώνη Β – Περιφερειακή ζώνη προστασίας του Π.Δ. 14-6-11. Στην
ΠΕΠ 2 επιτρέπεται η γεωργία και οι χρήσεις εκπαίδευσης, υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και
αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Π.Δ..

Π.2.3.3 ΠΕΠ 3 – Βυζαντινά και νεώτερα μνημεία
Στις ΠΕΠ 3 περιλαμβάνονται βυζαντινά και νεώτερα μνημεία και οι τυχόν ζώνες προστασίας
τους.
Βυζαντινά μνημεία
Στο Δήμο εντοπίζονται τα εξής κηρυγμένα βυζαντινά μνημεία


Ι.Ν. της Μονής Αγίου Ιωάννη Πρόδρομου Καρέα (Β.Δ. 19-4-21, ΦΕΚ 68 Α’/26-4-21)



Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας (ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/43376/1036/17-12-87, ΦΕΚ 19 Β’/27-1-88)

Άλλα αξιόλογα βυζαντινά μνημεία στην επικράτεια του Δήμου είναι:


Η Ι.Μ. Αγίου Γεωργίου Κουταλά



Ο Ι.Ν. Αγίου Στυλιανού στον Καρέα



Λείψανα Πύργου κοντά στη Μονή Αγίου Ιωάννη Καρέα
Τυχόν βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία που δεν έχουν κηρυχθεί προστατεύονται

αυτοδίκαια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 3082/02 (ΦΕΚ 153 Α’/28-6-02) για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να απαιτείται έκδοση διοικητικής
πράξης. Για οποιαδήποτε επέμβαση ή δραστηριότητα επί και πέριξ μνημείων και χώρων απαιτείται
άδεια της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. Στην Υπηρεσία υπάγονται και τα εκκλησιαστικά
κτίσματα μετά το 1830, η δε προστασία εκτείνεται και στον περιβάλλοντα χώρο των μνημείων και
των χώρων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν στο ακέραιο οι δεσμεύσεις του Ν. 3028/02.
Προτείνεται η κήρυξη και οριοθέτηση των μνημείων και ο καθορισμός ζωνών προστασίας για τη
συντήρηση και την ανάδειξή τους. Στις θέσεις των παραπάνω χώρων και μνημείων απαγορεύεται
η δόμηση, η ανόρυξη και εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η απόληψη οποιουδήποτε
ορυκτού προϊόντος και η εκτέλεση οποιασδήποτε συναφούς εργασίας.
Νεώτερα μνημεία
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3028/02, ως νεώτερα μνημεία νοούνται όλα τα πολιτιστικά
αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830, εκτός των εκκλησιών και των οποίων η προστασία
επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.
Στο Δήμο Βύρωνα εντοπίστηκαν τα εξής κηρυγμένα νεώτερα μνημεία:


Κτίριο Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν (ΥΑ ΥΠΠΟ αριθ. 1765/39031/6-7-84, ΦΕΚ 530 Β’/68-84)



Κτίριο

του

πρώην

1ου

και

2ου

Δημοτικού

Σχολείου

Αγίας

Τριάδος

(ΥΑ

ΥΠΠΟΤ/ΔΝΣΑΚ/28382/561/8-7-11, ΦΕΚ 194 ΑΑΠ/3-8-11 και ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΑ αρίθμ. 1051/3012-08, ΦΕΚ 29 ΑΑΠ/27-1-09)


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

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


Το παλιό Δημαρχείο



Το κτίριο του Ταπητουργείου

Επίσης εντοπίστηκαν και άλλα μεμονωμένα, διάσπαρτα στον αστικό ιστό, κτίρια που διατηρούν
χαρακτηριστικά των προσφυγικών ή των αστικών κατοικιών του Μεσοπολέμου (π.χ. Αναλήψεως 6,
Κολοκοτρώνη και Ιθώμης, Κορδελιού και Μεσολογγίου, σειρά κτιρίων επί της οδού Κολοκοτρώνη,
Κυδωνιών,

Χρυσοθέμιδος

1,

Βρυούλων

33

κ.ά.).

Απαιτείται

Πολεοδομική

μελέτη

για

λεπτομερέστερη αξιολόγηση προκειμένου κάποια από αυτά να προταθούν για χαρακτηρισμό ως
διατηρητέα. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν. 3028/02, προστατεύονται
καταρχήν και όλα τα ακίνητα που είναι προγενέστερα των τελευταίων 100 χρόνων και η
κατεδάφισή τους ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται οικοδομική άδεια, ακόμα και αν
δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
Στα παραπάνω κηρυγμένα νεότερα μνημεία και σε όσα κηρυχθούν στο μέλλον απαγορεύεται
κάθε παρέμβαση χωρίς την άδεια των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 4 του Ν. 3028/02, «για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης
απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη
του Αρμόδιου Συμβουλίου». Για την προστασία των μνημείων και τις επιτρεπόμενες χρήσεις και
δραστηριότητες στον περιβάλλοντα χώρο τους ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3028/02 και ειδικότερα
το άρθρο 10.
Η ανάδειξη των μνημείων, κηρυγμένων και μη, μπορεί να γίνει με καθαρισμό, σήμανση και
εκπόνηση σχετικών μελετών ανάδειξης υπό την επίβλεψη των αρχαιολογικών υπηρεσιών.
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Π.2.4 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ)
Πρόκειται για τις παρακάτω κατηγορίες περιοχών:
ΠΕΧ 1: Κοιμητήριο – Ζώνη Ε του Π.Δ. 14-6-11.
ΠΕΧ 2: Δημοτικό Φυτώριο
ΠΕΧ 3: Σκοπευτήριο Βύρωνα
Παρότι βρίσκεται σε θέση εντός της ζώνης Α’ προστασίας του Υμηττού το Σκοπευτήριο προτείνεται
να παραμείνει και να εξακολουθήσει τη λειτουργία του, εφόσον σύμφωνα και με την παρ. 6 του
άρθρου 3 του ΠΔ 187/14-6-11, «τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις […] αθλητισμού,
[…] των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι δυνατόν να
παραμένουν στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται και να υφίστανται επισκευαστικές παρεμβάσεις,
χωρίς καμία δυνατότητα επεκτάσεως».
Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, εκτός από αυτή για την οποία εγκρίνονται.

Π.2.5 Βασικά Δίκτυα Υποδομής

Π.2.5.1 Οδικό δίκτυο
Το οδικό δίκτυο του Δήμου διευθετείται σύμφωνα με τη συμπληρωματική κυκλοφοριακή μελέτη
με άξονα εφαρμογής τη μελέτη «Αναθεώρησης και επικαιροποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης
Δήμου Βύρωνα».
Σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ η δυτική Περιφερειακή Υμηττού από τη συμβολή της με την Αττική οδό
μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης αποτελεί πρωτεύοντα άξονα μητροπολιτικής σημασίας, η δε
σύνδεσή της με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μέσω αστικής
σήραγγας. Παράλληλα προβλέπεται η βελτίωση της λεωφόρου Αλίμου – Καρέα από τον Α/Κ
Κατεχάκη έως τον κόμβο Σακέτα.
Η λειτουργική ιεράρχηση των οδών του αστικού δικτύου ανάλογα με τον βαθμό λειτουργίας
(κινητικότητας

ή

πρόσβασης)

σύμφωνα

με

τη

συμπληρωματική

κυκλοφοριακή

μελέτη,

διαμορφώνεται όπως παρακάτω:
Η οδός Ελλήνων Αξιωματικών - Λ. Αγ.Ι.Καρέα - Λ.Αλίμου Κατεχάκη, χαρακτηρίζεται από
ελεύθερη ταχεία λεωφόρος σε κύρια πρωτεύουσα αρτηρία.
Προτείνεται ο χαρακτηρισμός σε δευτερεύουσες αρτηρίες των οδών: Λ. Αγ.Ι.Καρέα Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, Φορμίωνος - Μυσίας, Φορμίωνος - Καραολή και
Δημητρίου, Λεωφ.Χρυσοστόμου Σμύρνης - Ηλιουπόλεος – Χειμάρας και Φρύνης - Κύπρου Κολοκοτρώνη - Ραιδεστού – Ελλησπόντου.
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Προτείνεται ο χαρακτηρισμός σε κύριες συλλεκτήριες των οδών: Καραολή και Δημητρίου Ταταούλων - Βοσπόρου - Αγίας Σοφίας(σε όλο της το μήκος) – Κορδελιού, Κωνσταντινουπόλεως,
Κολοκοτρώνη (από Χειμάρας) - Ουσακίου - Ν.Ελβετίας (έως Καραολή και Δημητρίου),
Λεωφ.Χρυσοστόμου Σμύρνης (από Ηλιουπόλεος - έως Ν.Ελβετίας), Π.Τσαλδάρη (από Κύπρου έως Λεωφ.Χρυσοστόμου Σμύρνης), Λ.Κύπρου (από Κολοκοτρώνη) - Βουτζά – Καισαρείας,
Ερυθραίας (από Λ.Κύπρου - έως Λεωφ.Χρυσοστόμου Σμύρνης), Μεσολογγίου - Γ.Παπανδρέου
(εώς Φορμίωνος), Εμπεδοκλέους - Π.Τσαλδάρη – Συβρισσαρίου, Εισόδιων Παναγίας, 28ης
Οκτωβρίου, Νικηδορίδη, Κερκύρας και Φορμίωνος (από Καραολή και Δημητρίου)- Γρανικού (έως
Λ. Αγ.Ι.Καρέα).
Προτείνεται ο χαρακτηρισμός σε δευτερεύουσες συλλεκτήριες των οδών: Ιλιάδος - Δικαιούχου Σεβδικίου - Ναυπλίου - Μ.Μερκούρη, Α.Κοραή, Π.Τσαλδάρη (από Δικαιούχου) – Χρυσοθέμιδος,
Δηλβόη, Π.Τσαλδάρη (από Δορυλαίου - έως Λ.Κύπρου), Π.Τσαλδάρη (από Λεωφ.Χρυσοστόμου
Σμύρνης

-

έως

Μεσολογγίου),

Ερυθραίας

(από

Λεωφ.Χρυσοστόμου

Σμύρνης

-

έως

Μεσσολογγίου), Νικ.Αρώνη, Λητούς - Γ.Γεννηματά- Τραλλέων - Νεοχωρίου, Κόνωνος, Τιμόθεου –
Αναλήψεως, Σαράντα Εκκλησιών – Πλαταιών, Ανδριανουπόλεως, Γ.Παπανδρέου (από Φορμίωνος
- έως Νεοχωρίου), Βυζαντίου (από Βοσπόρου - έως τέρμα), Τάκη Περτσεμλή, Κομνηνών,
Κρυστάλλη (από Τραλλέων - έως Καισαρείας), Τιμώλου (από Φορμίωνος) - Βοσπόρου (έως
Προποντίδος), Σεβαστείας (από Ν.Ελβετίας - εώς Καισαρείας), Μαγνησίας (από Καραολή και
Δημητρίου - έως Τιμώλου), Αγ.Δημητρίου και Αρχιεπισκόπυ Μακαρίου (από Λ. Αγ.Ι.Καρέα) Γρανικού - Ζωοδόχου Πηγής - Ωλένης).
Προτείνεται ο χαρακτηρισμός σε τοπικές οδούς για την Θεοτοκοπούλου, την Αμασείας και την
Αρήτης.
Τέλος προτείνεται ο χαρακτηρισμός των οδών, που περικλείονται από τις οδούς Λ.Αγ.Ιωάννη
Καρέα – Δάφνης – Κισσού και Γαζίας (η περιοχή των προσφυγικών) σε δρόμους ήπιας
κυκλοφορίας για την αποφόρτιση της περιοχής από τις διαμπερείς μετακινήσεις και τη βελτίωση
των συνθηκών ασφαλείας του αστικού περιβάλλοντος. Μακροπρόθεσμα το μέτρο θα συνεισφέρει
στον αποχαρακτηρισμό και επαναϊεράρχηση του εσωτερικού οδικού δικτύου, παρέχοντας τη
δυνατότητα βελτίωσης του εσωτερικού δικτύου, με πεζοδρομήσεις, αναπλάσεις κ.λπ..
Για όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου προτείνονται έργα βελτίωσης των γεωμετρικών και
κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των οδών (ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις, αντιπλημμυρικά
έργα, διαμόρφωση πεζοδρομίων και παρόδιων θέσεων στάθμευσης και κάδων όπου είναι εφικτό,
βελτίωση της σήμανσης κ.λπ.)
Δίκτυο εναλλακτικών μετακινήσεων
Προτείνεται η επέκταση του προγράμματος πεζοδρομήσεων σε περιοχές με επικρατούσα τη
χρήση της κατοικίας και ο συνδυασμός τους με τη κατασκευή ποδηλατοδρόμου. Σύμφωνα με το
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ΡΣΑ προτείνεται μητροπολιτικός ποδηλατοδρόμος που θα διασχίζει το Δήμο Βύρωνα (άξονας
9.Σύνδεση

Καισαριανής

-

Φαλήρου)

με

αφετηρία

τις

Αθλητικές

Εγκαταστάσεις

Πανεπιστημιούπολης, Φιλαδελφείας (Καισαριανή), με κατεύθυνση προς το Αλσος Καισαριανής,
και στη συνέχεια διέρχεται από την οδό Φωκαίας του Δήμου Βύρωνα, την οδό Βουτζά, την οδό
Λεωφόρου Κύπρου, την οδό Χειμάρας, την οδό Αθανασίου Διάκου (Υμηττός), πλατεία Αγίας
Λαύρας, Ελευθερωτών, Τριπόλεως, πλατεία Καλογήρων, λ. Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Αίνου
(Ν. Σμύρνη), Κερασούντος, Αγησιλάου, Σωκράτους, Πικροδάφνης (κατά μήκος ρέματος), παραλία.
Επίσης προτείνεται η διαμόρφωση της «Πράσινης Διαδρομής» όπως μελετήθηκε κατά μήκος
των οδών: Εκφαντίδου - πλατεία Σμύρνης - Βορείου Ηπείρου - Π.Τσαλδάρη – Κωνσταντιλιέρη –
Βουτζά – Φλέμιγκ - Τιμώλου - Καραολή και Δημητρίου - Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου, και
προτείνεται η επέκτασή της στο νότιο τμήμα του Δήμου ώστε να δημιουργηθεί ένας δακτύλιος που
θα ενώνει τους κυριότερους χώρους πρασίνου, ενώ κατά μήκος των οδών θα γίνουν
πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων .
Ενδεικτικά προτείνεται η διαδρομή από την πλατεία Βυζαντίου στις οδούς Τμώλου – Επταλόφου
– Ταταούλων – Ελπίδος – Βοσπόρου – πλατεία Γ. Κολλημένου – Ταύρου - Καλλιπόλεως –
Χρυσάφης – Χρυσοθέμιδος – πλ. Νεράιδας – Εμπεδοκλέους και σε δεύτερη φάση η δημιουργία και
άλλων εγκάρσιων συνδέσεων που θα διέρχονται από χώρους πρασίνου ή χώρους πολιτιστικού
ενδιαφέροντος.
Προτείνεται, στα πλαίσια εξεύρεσης χώρων πρασίνου να αξιοποιηθούν ως τέτοιοι τα αδόμητα
οικόπεδα που βρίσκονται επί της διαδρομής. Με αυτόν τον τρόπο συνδυάζονται οι ροές
πεζών/ποδηλάτων με το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων.
Σταδιακά προτείνεται η σύνδεση της διαδρομής με τα δίκτυα μονοπατιών του Υμηττού
προκειμένου να επιτευχθεί η σύνδεση του αστικού χώρου με τον ορεινό όγκο.
Δημοτική, Αστική και υπεραστική συγκοινωνία
Στο Δήμο Βύρωνα λειτουργεί Δημοτική Συγκοινωνία με δύο κυκλικές γραμμές, τη γραμμή 10 και
την 20, με σκοπό να ενώνει τον τόπο κατοικίας των Δημοτών με τα εμπορικά κέντρα του Δήμου τις
Δημοτικές και Δημόσιες Υπηρεσίες, το Δημαρχείο, το Νεκροταφείο κ.λπ. ελαχιστοποιώντας την
απόσταση και το χρόνο βαδίσματος, ειδικά για την εξυπηρέτηση ηλικιωμένων ατόμων. Επίσης να
υποστηρίζει τις καθημερινές μετακινήσεις των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους προς τα
κέντρα εκπαίδευσης.
Προτείνεται ο συνδυασμός του κομίστρου με τέλη στάθμευσης, και η αναδιοργάνωση των
δρομολογίων σε συσχετισμό με τις οργανωμένες θέσεις στάθμευσης, προκειμένου να αυξηθεί στο
μέγιστο βαθμό η χρήση της δημοτικής συγκοινωνίας και να αποτραπεί η χρήση ιδιωτικών
οχημάτων μετακίνησης. .
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Προτείνεται πύκνωση των δρομολογίων των τοπικών συγκοινωνιών για τη βελτίωση της
συνοχής, την ενίσχυση των καθημερινών εξυπηρετήσεων των κατοίκων με αυξημένη
προσβασιμότητα προς το κέντρο του Δήμου, τον μελλοντικό σταθμό ΜΕΤΡΟ, αλλά και τη βελτίωση
της πρόσβασης στο περιαστικό πράσινο του Υμηττού.
Στάθμευση
Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης και μετεπιβίβασης, συλλογικών χώρων
στάθμευσης, για την κάλυψη των αναγκών σε στάθμευση της κατοικίας και των επαγγελματικών
χρήσεων ειδικά σε πυκνοδομημένες περιοχές. Ολοκλήρωση δημιουργίας υπαίθριων χώρων και
κτηρίων στάθμευσης σύμφωνα με την αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου (2006).
Πέρα από τους ήδη υπάρχοντες χώρους στάθμευσης (Πλατεία Δημάρχου Νικολαΐδη, Πνευματικό
κέντρο - Μουσείο και γήπεδο του νεκροταφείου), προτείνεται επιπλέον η χωροθέτηση υπόγειων
χώρων στάθμευσης κάτω από ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους όπως: το πάρκο Ανάληψης, το
άλσος Αγ. Τριάδας , το γήπεδο της Εργάνης, η πλατεία Βαρουτίδη, η πλατεία Βυζαντίου, η πλατεία
Φατσέα και η πλατεία Τσιρακοπούλου.
Πρόβλεψη για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους στάθμευσης καθώς και για την
πρόβλεψη ΄χώρων στάθμευσης ποδηλάτων.
Ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο του Δήμου και σε κρίσιμες περιοχές και προορισμούς της
παρόδιας στάθμευσης, με προτεραιότητα στην εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους
των περιοχών.

Π.2.5.2 Ύδρευση
Για τη βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων του Δήμου κρίνεται
απαραίτητος ο έλεγχος και η εξοικονόμηση της κατανάλωσης. Ενδεικτικά προτείνεται η εφαρμογή
προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης της άρδευσης των χώρων πρασίνου. Επίσης προτείνεται η
αντικατάσταση των σωλήνων από αμιαντοτσιμέντο, έργο αναγκαίο προκειμένου να βελτιώσει την
ποιότητα του πόσιμου ύδατος και να απαλλάξει το δίκτυο από επικίνδυνα υλικά και φθορές λόγω
παλαιότητας.
Προτεινόμενα μέτρα σχετικά με την οικιακή χρήση των υδατικών πόρων είναι:


επαναχρησιμοποίηση υδάτων για τις ίδιες χρήσεις και για εμπλουτισμό των υπόγειων
υδροφορέων



εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης της κατανάλωσης, εξοικονόμησης και ανακύκλωσης σε
επίπεδο Δήμου για διαμερίσματα/πολυκατοικίες
Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων κρίνονται απαραίτητα η παρακολούθηση των

σεναρίων της προσφοράς ύδατος και της ζήτησης σε πραγματικό χρόνο καθώς και μελλοντικές
προβλέψεις σεναρίων προσφοράς – ζήτησης συναρτώμενα με διάφορα πιθανά μοντέλα
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ανάπτυξης (όπως τουριστική, οικιστική δραστηριότητα), με γνώμονα την αειφορία και την επάρκεια
του υδάτινου πόρου και ο έλεγχος της ισορροπίας του ύδατος, δηλαδή του όγκου του ύδατος που
εισάγεται στο σύστημα του δικτύου με σκοπό τον εντοπισμό του μη τιμολογημένου ύδατος και
ειδικότερα του ποσοστού απωλειών που οφείλονται σε διαρροές, ο εντοπισμός και η μείωση του
οποίου επιβάλλεται τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και για τη λήψη αποφάσεων (όπως τιμολογιακή
πολιτική, παρεμβάσεις, επένδυση σε νέα έργα κ.λπ.)

Π.2.5.3 Απορρίμματα – Αποχέτευση
Στη Ζώνη Α του Υμηττού λειτουργεί από το έτος 1990 Σταθμός Μεταφόρτωσης
Απορριμάτων(ΣΜΑ), που προτείνεται να επιτραπεί η χρήση του στη θέση αυτή με το Δ/γμα
τροποποίησης της Προστασίας του Υμηττού, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα χωροθέτησής του σε
άλλη θέση του Δήμου.
Με το υπ. αριθμ. 25578/05.10.16 έγγραφό του προς τη Δ/νση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του
Υ.Π.ΕΝ., στα πλαίσια επανεξέτασης του Π.Δ.14-06-11 για την προστασία του Υμηττού και των
Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή –Ιλισσίων, ο Δήμος Βύρωνα πρότεινε να επανεξεταστεί η
δυνατότητα χωροθέτησης Πράσινων Σημείων και ΣΜΑ, με τις απαραίτητες συνοδευτικές
εγκαταστάσεις στέγασης των υπηρεσιών και του εξοπλισμού, στη Ζώνη Προστασίας του Υμηττού
και ιδιαίτερα σε χώρους ανενεργών λατομείων. Η μελέτη τροποποίησης θα τεθεί σε δημόσια
διαβούλευση, όταν ολοκληρωθεί.
Με την παρούσα μελέτη τροποποίησης του ΓΠΣ, προτείνεται να διερευνηθεί η δυνατότητα
σημειακής χωροθέτησης ΣΜΑ (ειδική χρήση 28 του Π.Δ. 59/18) στην θέση που υφίσταται σήμερα ή
σε άλλη θέση, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Επίσης προτείνεται η έναρξη προγράμματος υπογειοποίησης των κάδων στερεών αποβλήτων,
ιδιαίτερα σε περιοχές πλατειών και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Επιπλέον προτείνεται η
βελτιστοποίηση των δρομολογίων των απορριμματοφόρων για τη μείωση του λειτουργικού
κόστους, της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών ρύπων από το στόλο οχημάτων του
Δήμου.
Όσον αφορά την Ανακύκλωση, στο Δήμο Βύρωνα λειτουργούν ήδη τρία ρεύματα :


Χαρτιού, από κάδους και Σχολεία



Ηλεκτρικών Συσκευών, σε container, που τα απομακρύνει Εταιρεία συμβεβλημένη με το
Δήμο και



Πλαστικών και η πρόθεση είναι για την επέκταση της ανακύκλωσης σε άλλα υλικά,
σύμφωνα με το Ν.4042/12 (ΦΕΚ24Α/12) και 1την ΚΥΑ 18485/17 (ΦΕΚ1412Β’/17).

Προτείνεται επέκταση του προγράμματος ανακύκλωσης με:
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προώθηση του συστήματος διαλογής στην πηγή για όλα τα ανακυκλούμενα υλικά και
συμπλήρωση του προγράμματος με διαχωρισμό των οργανικών αστικών απορριμμάτων και
κομποστοποίησή τους (μπλε, πράσινοι και καφέ κάδοι) – ένταξη στο πρόγραμμα Athens
Biowaste



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



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



ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.

Για την Χωρική Οργάνωση των σημείων Ανακύκλωσης προτείνονται :
1.) Γωνιές Ανακύκλωσης, δημόσιοι ή ιδιωτικοί χώροι πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες
εναποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα, τα οποία εν συνεχεία
συλλέγονται από το Δήμο και ήδη λειτουργούν 30 τέτοια σημεία.
2.) Πράσινα Σημεία, που πρόκειται για τα εξής: σύμφωνα με την παρ.21 του Άρθρου 11 του Ν.
4042/12 ως «Πράσινο Σημείο: ορίζεται χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, ο
οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό,
ώστε οι πολίτες να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή
χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για
επαναχρησιμοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά και σε μεγάλα
ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη
λειτουργία τους και την έκταση που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία δύνανται να
πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης του κοινού».
Ήδη, με το προαναφερθέν έγγραφό του, ο Δήμος ζήτησε από το Υ.Π.ΕΝ. τη χωροθέτηση
Πράσινου Σημείου, μέσα στην περιοχή προστασίας του Υμηττού, με την τροποποίηση του Δ/τος
Προστασίας του.
3.) ή Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.), χώρος
οργανωμένος από φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίο ισχύουν
όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δράσεις
εκπαίδευσης για τη διαλογή στην πηγή.
Σε

επίπεδο

ιδιωτών προτείνεται

η

εγκατάσταση

χώρου

κομποστοποίησης

οικιακών

απορριμμάτων στους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών και των μονοκατοικιών.
Τέλος, προτείνεται η χωροθέτηση θέσης Δημοτικού Φυτωρίου στο οποίο θα τοποθετηθεί
εγκατάσταση κομποστοποίησης των φυτικών υλικών που προέρχονται από την κλάδευση των
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δένδρων, είτε των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, είτε των ιδιωτών, τα οποία σήμερα
συλλέγονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου και καταλήγουν στη χωματερή των Λιοσίων.
Όσον αφορά στις υποδομές αποχέτευσης κρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση του δικτύου
ομβρίων για την αντιμετώπιση των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.

Π.2.5.4 Ενέργεια
Ηλεκτρική Ενέργεια – φυσικό αέριο
Προτείνεται η υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ και η επέκταση του
δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Επίσης, προωθούνται προγράμματα ανακαίνισης υφιστάμενων
κτιρίων με στόχο την ενεργειακή τους αναβάθμιση και μέτρα για την κατασκευή κτιρίων χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ
Σε επίπεδο μεμονωμένων κτιρίων, ιδίως Δημοσίων και σε κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται
και είναι επιθυμητή η εγκατάσταση μικρών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ή όπου είναι δυνατό
εγκαταστάσεων γεωθερμίας, για την ενεργειακή εξυπηρέτηση των κτιρίων και των κοινοχρήστων
χώρων.
Σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ (άρθρο 21), δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων στις ζώνες προστασίας ορεινών όγκων, ρεμάτων, δασών και προστατευτέων
ευαίσθητων περιοχών,

παρά μόνο αν υποδειχθούν ζώνες υποδοχής μικρής έκτασης

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων από τα Προεδρικά Διατάγματα προστασίας ορεινών όγκων και
αποκλειστικά για περιοχές που δεν είναι ιδιαίτερης οικολογικής, ιστορικής και τοπιακής αξίας και η
χωροθέτησή τους δεν αντίκειται στο χωροταξικό σχεδιασμό της ρυθμιζόμενης περιοχής, αξιοποιεί
τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών, παρέχει ανταποδοτικά οφέλη για την αναβάθμιση του
περιβάλλοντος, η δε συνολική μελέτη ενσωματώνει και τη συνιστώσα του τοπίου.

Π.2.5.5 Τηλεπικοινωνίες
Ολοκλήρωση του δικτύου οπτικών ινών για την παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης και σταθερής
τηλεφωνίας υψηλής ταχύτητας και ποιότητας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων, των
επιχειρήσεων και των σχολικών μονάδων.
Όσον αφορά στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η σχετική νομοθεσία (Ν. 3431/06, ΦΕΚ 13 Α’/3-206, «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις») δεν προβλέπει καθιέρωση ελάχιστης
απόστασης από κατοικημένες περιοχές. Ο μοναδικός περιορισμός αφορά στην απαγόρευση
εγκατάστασης κεραιών σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείων, νοσοκομείων και γηροκομείων, ενώ
ορίζεται ότι σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την
περίμετρο των παραπάνω κτιρίων τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το

31

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ B1 ΣΤΑΔΙΟΥ

60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα της ΚΥΑ 53571/3829/2000 (ΦΕΚ 1105 Β’/6-9-00)
«Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά».

32

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ B1 ΣΤΑΔΙΟΥ

Π.3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ

Π.3.1 Γενικές χρήσεις γης ανά οικιστικό υποδοχέα
Στην εντός σχεδίου έκταση του Δήμου Βύρωνα προτείνονται οι εξής γενικές κατηγορίες
χρήσεων γης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο Π.Δ/γμα 59/21.06.2018 (ΦΕΚ 114 Α’/29-062018) και εξειδικεύονται στη συνέχεια:


Γενική Κατοικία (Άρθρο 3)



Πολεοδομικό Κέντρο (Άρθρο 4)



Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο (Άρθρο 7)

Π.3.1.1 Γενικές Αρχές Καθορισμού Χρήσεων Γης
 Η χρήση Γενικής Κατοικίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 3 του Π.Δ/τος 59/2018,
προτείνεται στην εντός σχεδίου έκταση του Δήμου (όπως είναι σήμερα, σύμφωνα με το ισχύον
ΓΠΣ) με τις εξής διαφοροποιήσεις:
α. επί του βασικού οδικού δικτύου (κύριες και δευτερεύουσες αρτηρίες, κύριες και
δευτερεύουσες συλλεκτήριοι) επιτρέπονται όλες οι χρήσεις που ορίζει το άρθρο 3 (Κατηγορία
ΓΚ1)
β. στον υπόλοιπο Δήμο για λόγους ασφάλειας, μείωσης της όχλησης και διαφύλαξης της
κλίμακας

του

δομημένου

περιβάλλοντος

και

των

δραστηριοτήτων,

προτείνονται

απαγορεύσεις και περιορισμοί στις χρήσεις όπως περιγράφονται στη συνέχεια (κατηγορία
ΓΚ2).
Επισημαίνεται ότι ως μέτωπο της οδού νοείται η πρώτη σειρά οικοπέδων και έως εμβαδόν
αρτίου, ενώ η απεικόνιση στους χάρτες είναι ενδεικτική.
 Η χρήση πολεοδομικού κέντρου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 59/2018,
προτείνεται με τις εξής διαφοροποιήσεις:
α. χωροθετείται πολεοδομικό κέντρο πόλης (ΠΚ1) με χαρακτήρα εμπορίου και αναψυχής στη
θέση του υφιστάμενου κέντρου Δήμου και πολεοδομικό κέντρο πόλης (ΠΚ2) με χαρακτήρα
διοικητικό – πολιτιστικό κατά μήκος της οδού Καραολή & Δημητρίου, όπου προτείνεται να
μεταφερθούν σταδιακά όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου.
β. χωροθετούνται τοπικά πολεοδομικά κέντρα γειτονιάς (ΠΚ3) γύρω από τις πλατείες Γ.
Κολλημένου και Νεράιδας για τις Π.Ε. 4 και 5 αντίστοιχα και γύρω από την πλατεία Καρέα για
την Π.Ε. 1.
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 Η χρήση ελεύθεροι χώροι – αστικό πράσινο, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 του Π.Δ/τος
59/2018, χωροθετείται στους θεσμοθετημένους χώρους πρασίνου του σχεδίου πόλεως του
Δήμου (πάρκα, άλσος, πλατείες, παιδικές χαρές, ΚΧ πράσινο κ.λπ.) και παράλληλα δίνεται η
δυνατότητα να χωροθετηθεί σε νέες θέσεις μέσω τοπικών τροποποιήσεων του ρυμοτομικού
σχεδίου. Πρόσφορες θέσεις θεωρούνται τα αδόμητα οικόπεδα που εντοπίστηκαν στο Α’ Στάδιο
της μελέτης (βλ. χάρτες Α.3.3.α και Α.3.3.β)

Π.3.1.2 Περιεχόμενο Κατηγοριών Χρήσεων Γης
Με βάση τις γενικές αρχές καθορισμού χρήσεων γης, όπως αυτές αναπτύχθηκαν παραπάνω, το
περιεχόμενο των προτεινόμενων κατηγοριών γενικών χρήσεων γης εξειδικεύεται ως εξής:

Περιεχόμενα Γενικής Κατοικίας ΓΚ1 (άρθρο 3 του Π.Δ/τος 59/2018) επί του βασικού οδικού
δικτύου(κύριες και δευτερεύουσες αρτηρίες, κύριες και δευτερεύουσες συλλεκτήριοι)
Στις περιοχές Γενικής Κατοικίας του Βασικού Οδικού Δικτύου επιτρέπονται:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να
έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
(8) Περίθαλψη.
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι
100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και
καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4).
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα
(10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι
οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014).
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και
Κέντρα έρευνας.
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(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με
χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου
και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική
χρήση του οικοπέδου.
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων.
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9
ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων.
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’
εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα
αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας. δόμησης. Δεν επιτρέπονται
οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια
δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού
εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία.
Η χρήση Γενικής Κατοικίας ΓΚ2, στον υπόλοιπο Δήμο, πέραν του βασικού οδικού δικτύου και
των Πολεοδομικών Κέντρων, περιλαμβάνει περιορισμούς στην εκμετάλλευση, όπως απεικονίζεται
στον Πίνακα Π.3.1.1 που ακολουθεί.
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Περιεχόμενα πολεοδομικού κέντρου (ΠΚ) (άρθρο 4 του Π.Δ/τος 59/2018)
Στο ΠΚ1 – πολεοδομικό κέντρο με χαρακτήρα εμπορίου και αναψυχής επιτρέπονται:
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας
(8) Περίθαλψη.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτίρια.
(14) Αναψυχή - Κέντρα διασκέδασης.
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές
επιχειρήσεις
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο ή
οικόπεδο.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
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(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
Στο ΠΚ2 πολεοδομικό κέντρο με χαρακτήρα διοικητικό – πολιτιστικό επιτρέπονται:
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(7) Διοίκηση.
(8) Περίθαλψη.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης
(12) Εστίαση.
(13) Αναψυκτίρια.
(14) Αναψυχή - Κέντρα διασκέδασης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική
επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
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(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο ή
οικόπεδο.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
Στα ΠΚ3 τοπικά πολεοδομικά κέντρα γειτονιάς επιτρέπονται:
Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, επιτρέπονται μόνο:
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο).
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας
(8) Περίθαλψη.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης.
(12) Εστίαση μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης
(13) Αναψυκτίρια.
(14) Αναψυχή - Κέντρα διασκέδασης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.
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(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική
επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο ή
οικόπεδο.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων.
Περιεχόμενο ελεύθερων χώρων – αστικού πράσινου (άρθρο 7 του Π.Δ/τος 59/2018)
Οι περιοχές της κατηγορίας αυτής αφορούν:
1. Κοινόχρηστους χώρους πού καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
Ως κοινόχρηστοι χώροι για την εφαρμογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραμονή,
αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας,
πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές.
Στις πλατείες - πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (με εξαίρεση
την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον
περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του
κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον
πολεοδομικό κανονισμό.
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση
αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα
διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε άλση η
κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για την
εξυπηρέτηση των χρηστών.
Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν
καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου χώρου.
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2. Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται
από τον πολεοδομικό σχεδιασμό και νοούνται ως χώροι δημιουργίας πνευμόνων πρασίνου και
αναψυχής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.
Στους ελεύθερους
χώρους αστικού πρασίνου, εκτός από δραστηριότητες ήπιας αναψυχής - όπως παιδικές χαρές επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες εφόσον προβλέπονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό:
(5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού: μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με απαραίτητους
υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης.
(24.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
(46) Αστική γεωργία.

40

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Επιτρεπόμενη
κατηγορία χρήσης

Γενική Κατοικία
ΓΚ1
(επί του βασικού
οδικού δικτύου)

Γενική Κατοικία
ΓΚ2

ΠΚ1
(Κέντρο Εμπορίου
και Αναψυχής)
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ΠΚ2
(Διοικητικό
Κέντρο)

ΠΚ3
(Τοπικό
Κέντρο)

ΠΡ

(1)

Κατοικία











-

(2)

Κοινωνική
πρόνοια











-

(3) Εκπαίδευση

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

(4) Αθλητικές
Εγκαταστάσεις

Μικρές Αθλητικές
Εγκαταστάσεις

(5) Θρησκευτικοί Χώροι

(6) Πολιτιστικές
εγκαταστάσεις

(Καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο)

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



μέχρι 1.200 τ.μ.
συνολικής
επιφάνειας
δόμησης

μέχρι 800 τ.μ.
συνολικής
επιφάνειας
δόμησης

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

(9) Χώροι Συνάθροισης
Κοινού – Συνεδριακά
Κέντρα

-

(10) Εμπόριο και παροχή
προσωπικών υπηρεσιών

Επιτρέπονται μόνο
Εμπορικά
καταστήματα
(10.1),
Καταστήματα
παροχής
προσωπικών
υπηρεσιών (10.2)
και Υπεραγορές
τροφίμων (10.3) οι
οποίες πρέπει να
έχουν μέγιστη
συνολική επιφάνεια
δόμησης μέχρι
1.500 τμ. (ν.
4315/2014).

(11) Γραφεία/Κέντρα
Έρευνας/ Θερμοκοιτίδες
Επιχειρήσεων

Μικρές Αθλητικές
Εγκαταστάσεις



(7) Δοίκηση

(8) Περίθαλψη

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

-




τοπικής κλίμακας





-

-









τοπικής
κλίμακας



-

-

-

Μέχρι 1.500
τ.μ. συνολικής
επιφάνειας
δόμησης

Επιτρέπονται
μόνο Εμπορικά
καταστήματα
(10.1),
Καταστήματα
παροχής
προσωπικών
υπηρεσιών (10.2)
και Υπεραγορές
τροφίμων (10.3)
οι οποίες πρέπει
να έχουν μέγιστη
συνολική
επιφάνεια
δόμησης μέχρι
800 τμ. (ν.
4315/2014).



μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής
επιφάνειας δόμησης

-

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα
Έρευνας



μέχρι 1.500 τ.μ./οικόπεδο

-
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(12) Εστίαση





μέχρι 200 τ.μ.







-







(14) Αναψυχή – Κέντρα
Διασκέδασης

Τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες
και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις

(16) Στάθμευση (Κτίριο,
Γήπεδο)

(17) Πρατήρια Παροχής
Καυσίμων και Ενέργειας

(18) Πλυντήρια –
λιπαντήρια αυτοκινήτων

(19.1) Συνεργεία
αυτοκινήτων

μέχρι 400 τμ
συνολικής
επιφάνειας
δόμησης

μέχρι 300 τμ συνολικής επιφάνειας
δόμησης

(13) Αναψυκτίρια

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

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

περιορισμένης
έκτασης
δραστηριότητες
εστίασης
περιορισμένης
έκτασης
δραστηριότητες
αναψυχής
-

-

Αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
. Η παροχή φυσικού
αερίου γίνεται μόνο
για την εξυπηρέτηση
οχημάτων.
Η
εγκατάσταση
νέων
πρατηρίων
υγρών
καυσίμων
σε
συνδυασμό
με
χρήσεις
σταθμού
αυτοκινήτων,
πλυντηρίου
και
λιπαντηρίου
αυτοκινήτων,
αξεσουάρ
αυτοκινήτου και μίνι
μάρκετ
για
την
εξυπηρέτηση
των
πελατών, επιτρέπεται
μόνο
εφόσον
αποτελεί
μοναδική
χρήση
του
οικοπέδου.

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

-

-

-

-

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

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

-

-



-

-

-

-

-
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(20) Αποθήκες χαμηλής
όχλησης

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

Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες
με κωδικό 20.1
Επιτρέπονται μόνο
Αποθήκες
χονδρικού
εμπορίου χαμηλής
όχλησης (21.3.)
μέχρι 400 τ.μ.
συνολικής
επιφάνειας
δόμησης.

μέχρι 400 τμ συνολικής επιφάνειας
δόμησης.

(26) Εγκαταστάσεις
Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς

Με καθορισμό θέσης από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο




-

(22) Επαγγελματικά
εργαστήρια

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

-

-

μέχρι 500 τμ συνολικής επιφάνειας δόμησης.





-

-

-



-

-

-

Γωνιές
ανακύκλωσης
Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα
Επιτρέπονται μόνο γωνιές ανακύκλωσης
μέχρι 15% του
σημεία (μικρά, μεγάλα)
κοινόχρηστου
χώρου
Πίνακας Π.3.1.1 : Επιτρεπόμενες Χρήσεις στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου.
Πηγή:Επεξεργασία ομάδας μελέτης

(30) Γωνιές
ανακύκλωσης και
πράσινα σημεία

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

Π.Ε.

Έκταση (στρ.)

Π.Ε. 1
487,264
Π.Ε. 2
440,666
Π.Ε. 3
450,192
Π.Ε. 4
436,973
Π.Ε. 5
337,987
Π.Ε. 6
262,222
Π.Ε. 7
241,208
Δήμος Βύρωνα
2656,512
Πίνακας Π.3.1.2 : Χρήσεις Γης

Γενική
Κατοικία
(στρ.)

Πολεοδομικό
Κέντρο1
(στρ.)

Πολεοδομικό
Κέντρο 2
(στρ.)

368,98
305,20
303,95
309,71
257,93
157,16
176,80
1568,73

26,41
26,41

15,03
8,00
4,13
27,16

Ελεύθερο
ι Χώροι –
Αστικό
Πράσινο
(στρ.)
10,46
37,82
19,69
9,54
4,71
7,71
2,33
2,68
18,95
9,96
17,49
106,35
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης
Πολεοδομικό
Κέντρο 3
(στρ.)

Π.3.2 Όροι δόμησης και Χωρητικότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα
Τα όρια των πολεοδομικών ενοτήτων αναδιαμορφώνονται με κριτήρια το βασικό οδικό δίκτυο,
τα φυσικά και ανθρωπογενή στοιχεία, τους ιστορικούς πυρήνες, όπου μπορούν να εντοπιστούν, το
μέγεθός και την αυτάρκεια ως προς τις κοινωνικές υποδομές. Οι νέες Π.Ε. είναι:
Π.Ε. 1 – Καρέας: ταυτίζεται με την παλιά Π.Ε.1
Π.Ε. 2 – Ζωοδόχος Πηγή και Αναπηρικά: ταυτίζεται με την παλιά Π.Ε. 2
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Π.Ε. 3 – Δεξαμενή και Νέα Ελβετία: αποτελείται από τη συνένωση των παλιών Π.Ε. 3 και 4 και
ορίζεται από τις οδούς Καραολή & Δημητρίου, Άνθιμου Γαζή, Θεοτοκοπούλου,
Αμασείας, Φορμίωνος, Κολοκοτρώνη και Ουσακίου
Π.Ε. 4 – Μεταμόρφωση: αποτελείται από τη συνένωση της Π.Ε. 5 και μέρους της Π.Ε. 6 και
ορίζεται από τις οδούς Ουσακίου, Ν. Ελβετίας, Καραολή & Δημητρίου, Ταταούλων,
Κριεζώτου, Τσακάλωφ, Μ. Μερκούρη, Ναυπλίου, Σεβδικίου, Ελλησπόντου, Ραιδεστού
και Κολοκοτρώνη
Π.Ε. 5 – Ντάνκαν & Νεράιδα: αποτελείται από τη συνένωση μέρους της Π.Ε. 6 (από
Ελλησπόντου προς τα δυτικά), της Π.Ε. 7 και μέρους της Π.Ε. 9 και ορίζεται από τις
οδούς Κύπρου, Κολοκοτρώνη, Ραιδεστού, Ελλησπόντου, Σεβδικίου, Δικαιάρχου και
Ιλιάδος
Π.Ε. 6 – Κέντρο Ι: αποτελείται από τη συνένωση της Π.Ε. 8 και τμήματος της Π.Ε. 9 και ορίζεται
από τις οδούς Κύπρου, Κολοκοτρώνη και Μεσολογγίου
Π.Ε. 7 – Κέντρο ΙΙ: αποτελείται από τη συνένωση των Π.Ε. 10 και 11 και ορίζεται από τις οδούς
Φορμίωνος, Μεσολογγίου, Νικ. Νικηφορίδη και Αρήτης.
Στη συνέχεια καθορίζονται οι νέοι μέσοι συντελεστές δόμησης ανά Π.Ε. και υπολογίζονται εκ
νέου η θεωρητική πυκνότητα και η χωρητικότητα. Υπολογίζεται τέλος η μεικτή πυκνότητα κάθε
Π.Ε.. Σημειώνεται ότι, τόσο ο μέσος συντελεστής δόμησης, όσο και η μεικτή πυκνότητα αποτελούν
στοιχεία των χαρτών Π3 των οικισμών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Όροι δόμησης
Δεδομένης της σχετικά πρόσφατης τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης του
εγκεκριμένου Ρ.Σ. Βύρωνα (ΠΔ 24-7-06, ΦΕΚ 717 Β’/31-8-06), δεν προτείνονται άλλες αλλαγές. Οι
νέοι μέσοι συντελεστές δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα, που προκύπτουν από τη σύμπτυξη
των Π.Ε., φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Επίπεδο
Αναφοράς
Βύρωνας
Π.Ε. 1
Π.Ε. 2
Π.Ε. 3
Τομέας ΙΙ
Τομέας VΙ
Π.Ε. 4
Τομέας ΙΙ
Τομέας VΙ
Τομέας ΙΧ

Εμβαδόν
οικιστικού
υποδοχέα
(Ha)
265,453
48,726
44,067
45,019
7,013
38,006
43,697
5,247
35,466
2,984

σ.δ.

Μέσος
σ.δ.

1
1,4

1
1,4

2,6
1,7

1,84

2,6
1,7
1

1,76
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Π.Ε. 5
Τομέας ΙΙ
Τομέας VΙ
Π.Ε. 6
Τομέας Ι
Τομέας ΙΙ
Π.Ε. 7
Πίνακας Π.3.2.1 : Προτεινόμενος μέσος σ.δ. ανά Π.Ε.

33,799
21,643
12,155
26,222
21,166
5,057
24,121
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2,6
1,7

2,28

3
2,6
2,6

2,92
2,6
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Θεωρητική πυκνότητα – Χωρητικότητα
Στη συνέχεια υπολογίζεται εκ νέου η θεωρητική πυκνότητα και η χωρητικότητα κάθε Π.Ε. και
γίνεται σύγκριση με τον αναμενόμενο πληθυσμό για το έτος 2031. Ο επιμερισμός των κατοίκων
ανά Π.Ε. βασίζεται στην ανά οικοδομικό τετράγωνο απογραφή της ΕΣΥΕ για το 2001.
κ= τμ.
u= τμ.
κτιρίου
γηπέδου για
για
κοινωνικό
Επίπεδο
Μέσος
κατοικία
εξοπλισμό
Αναφοράς
σ.δ.
ανά
και πράσινο /
μόνιμο
μόνιμο
κάτοικο
κάτοικο
Βύρωνας
265,651
144,315
1,83
28
4,87
Π.Ε. 1
48,726
34,453
1
28
4,58
Π.Ε. 2
44,067
23,879
1,4
28
5,08
Π.Ε. 3
45,019
23,710
1,84
28
5,38
Π.Ε. 4
43,697
21,481
1,76
28
4,88
Π.Ε. 5
33,799
16,511
2,28
28
4,88
Π.Ε. 6
26,222
12,601
2,92
28
4,74
Π.Ε. 7
24,121
11,681
2,6
28
4,57
Πίνακας Π.3.2.2 Θεωρητική πυκνότητα και χωρητικότητα ανά Π.Ε.
Εμβαδόν
οικιστικού
υποδοχέα
(Ha)

Ε1
=εμβαδόν
πλην
κοινόχρηστα
(Ha)

Συντελεστής
κορεσμού λ

0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85
0,85

d=θεωρητική
πυκνότητα=
(σ/(κ'τμ
κτιρίου+u'τμ
γηπέδου*σ))
*10000

C
=d*E1*λ

Μόνιμος
πληθυσμός
2031

495,97
60840
62643
306,94
8989
6605
398,72
8093
5293
485,54
9785
10804
481,08
8784
7803
582,05
8169
12103
698,49
7482
9956
651,92
6473
10079
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Συμπερασματικά, η σύγκριση των επιμέρους χωρητικοτήτων και του αναμενόμενου πληθυσμού
ανά Π.Ε. δείχνει ότι απαιτείται μετακίνηση των κατοίκων από τις κεντρικές περιοχές προς τις Π.Ε. 1
και 2. Αυτό μπορεί να προωθηθεί με κίνητρα όπως η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με
χωροθέτηση των απαραίτητων κοινόχρηστων, κοινωφελών και τεχνικών υποδομών κατά
προτεραιότητα, βελτίωση της προσπελασιμότητας με δημόσια συγκοινωνία, αναπλάσεις, μείωση
των δημοτικών τελών, επιδότηση ενοικίου κ.λπ.. Περαιτέρω μείωση της πυκνότητας μπορεί να
επιτευχθεί με μείωση των όρων δόμησης.
Μεικτή πυκνότητα
Τέλος δίνεται η μεικτή πυκνότητα κάθε Π.Ε. ως ο λόγος του πληθυσμού χωρητικότητας για το
2031 προς τη συνολική έκτασή της. Βοηθητικά δίνεται στον ίδιο πίνακα και ο Μέσος Σ.Δ..

Επίπεδο Αναφοράς
Π.Ε. 1
Π.Ε. 2
Π.Ε. 3

Μ.Σ.Δ.

Μεικτή Πυκνότητα

1
1,4
1,84

184
184
217
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Π.Ε. 4
Π.Ε. 5
Π.Ε. 6
Π.Ε. 7
Πίνακας Π.3.2.3 Μεικτή πυκνότητα ανά Π.Ε.

1,76
2,28
2,92
2,6

ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ B1 ΣΤΑΔΙΟΥ

201
242
285
268
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Π.3.3 Προγραμματικά μεγέθη – ανάγκες σε γη πολεοδομικών λειτουργιών
Λαμβάνοντας υπόψη:
(α) τις προδιαγραφές εκπόνησης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΦΕΚ 209 Δ’/2000),
(β) την προτεινόμενη πολεοδομική οργάνωση του αστικού ιστού,
(γ) την εκτίμηση της εξέλιξης του πληθυσμού του Δήμου για το έτος – στόχο 2031,
(δ) τα πολεοδομικά σταθερότυπα που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ), των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής
Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και των πολεοδομικών μελετών (ΦΕΚ 285 Δ’/2004),
(ε) τη λεπτομερή καταγραφή των υφιστάμενων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ανά Π.Ε.
που πραγματοποιήθηκε στο Α’ στάδιο της παρούσας μελέτης
γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός των αναγκών σε κοινωφελείς λειτουργίες/ εξυπηρετήσεις και
χώρους ανά Πολεοδομική Ενότητα. Οι κατάλληλοι χώροι θα προσδιορισθούν με πολεοδομικές
μελέτες αναθεώρησης του σχεδίου ή τοπικών τροποποίσεων, που θα εκπονηθούν σε συνέχεια του
ΓΠΣ.
Ο υπολογισμός της αναγκαίας γης για την κάλυψη των πολεοδομικών λειτουργιών ανά Π.Ε. και
στο σύνολο του Δήμου παρατίθεται στους πίνακες που ακολουθούν:

Π.Ε. 1: Καρέας, Ε=487,264 στρ., Πληθυσμός=8989 κάτοικοι

Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

8989

0,1

1,0

0,899

8,989

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Υλοποιημένη

Μη υλοποιημένη

Σύνολο

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής (στρ.)

0

0,899

8,989

2,1

Νηπιαγωγείο

180

15,0

24,0

2,697

4,315

1,356

1,356

1,341

2,959

2,2

Δημοτικό

899

7,0

11,0

6,292

9,888

2,712

2,712

3,580

7,176

Γυμνάσιο - Λύκειο

809

7,0

11,0

5,663

8,899

17,099

17,099

-11,436

-8,200

0

0

0

0

3,236

3,775

7,357

7,357

-4,121

-3,581

0

0

2,698

2,698

-2,698

-2,698

2,3
3
3,1
3,2
3,3
4

Υγεία - Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός

180

8989

18,0

5,5

21,0

49,438

0

3,807

45,631
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5
6
7

Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί
Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ B1 ΣΤΑΔΙΟΥ

8989

0,2

1,798

1,432

1,432

0,365

8989

0,5

4,494

4,577

4,577

-0,082

8989

8,0

71,909

17,668

19,611

52,298

1,943

Πίνακας Π.3.3.1: Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.1

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Π.Ε. 2: Ζωοδόχος Πηγή & Αναπηρικά, Ε=440,666 στρ., Πληθυσμός=8093 κάτοικοι
Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Μη υλοΥλοποιημένη
Σύνολο
ποιημένη
2,123
2,123

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

8093

0,1

1,0

0,809

8,093

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής (στρ.)
-1,314

5,970

2,1

Νηπιαγωγείο

162

15,0

24,0

2,428

3,885

1,611

1,611

0,817

2,273

2,2

Δημοτικό

809

7,0

11,0

5,665

8,902

2,436

2,436

3,229

6,467

2,3

Γυμνάσιο - Λύκειο

728

7,0

11,0

5,099

8,012

0

5,099

8,012

0

0

0

0

0

2,913

3,399

5,214

-2,300

-1,815

0

0

0

0

3
3,1
3,2
3,3
4
5
6
7

Υγεία - Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί
Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

162

18,0

21,0

0,335

4,878

0

8093

5,5

44,512

0

44,512

8093

0,2

1,619

0

1,619

8093

0,5

4,047

0,301

3,745

8093

8,0

64,744

0,301
18,879

Πίνακας Π.3.3.2 : Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.2

18,879

45,865

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Π.Ε. 3: Δεξαμενή - Νέα Ελβετία, Ε=450,192 στρ., Πληθυσμός=9785 κάτοικοι
Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

9785

0,1

1,0

0,979

9,785

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Μη υλοΥλοποιημένη
Σύνολο
ποιημένη
0,236
0,236

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής
(στρ.)
0,743

9,550

2,1

Νηπιαγωγείο

196

15,0

24,0

2,936

4,697

1,548

1,548

1,388

3,149

2,2

Δημοτικό

979

7,0

11,0

6,850

10,764

0,774

0,774

6,076

9,990

Γυμνάσιο - Λύκειο

881

7,0

11,0

6,165

9,687

0

6,165

9,687

0

0

0

0

0

3,523

4,110

0

3,523

4,110

0

0

0

0

0

2,3
3
3,1
3,2
3,3
4
5
6
7

Υγεία – Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί
Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

196

18,0

21,0

9785

5,5

53,818

31,892

31,892

21,926

9785

0,1

0,979

0,171

0,171

0,808

9785

0,5

4,893

1,052

1,052

3,840

9785

8,0

78,281

8,8

8,8

69,469

Πίνακας Π.3.3.3 : Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.3

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης
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Π.Ε. 4: Μεταμόρφωση, Ε=436,973 στρ., Πληθυσμός=8784 κάτοικοι

Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

Υλοποιημένη

Μη υλοποιημένη

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής (στρ.)

Σύνολο

8784

0,1

1,0

0,878

8,784

0,136

0,136

0,742

8,648
3,811

2,1

Νηπιαγωγείο

176

15,0

24,0

2,635

4,216

0,405

0,405

2,230

2,2

Δημοτικό

878

7,0

11,0

6,149

9,662

7,646

7,646

-1,497

2,016

2,3

Γυμνάσιο - Λύκειο

791

7,0

11,0

5,534

8,696

19,279

19,279

-13,745

-10,583

0

0

0

0

0

3,162

3,689

0,604

2,559

3,086

0

0

0

0

Υγεία - Πρόνοια

3

Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.

3,1
3,2
3,3

Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί

4
5
6

Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

7

176

18,0

21,0

0,604

0

8784

5,5

48,312

0

48,312

8784

0,1

0,878

0

0,878

8784

0,5

4,392

1,665

1,665

2,727

8784

8,0

70,272

6,639

6,639

63,632

Πίνακας Π.3.3.4 : Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.4

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Π.Ε. 5: Νεράιδα - Ντάνκαν, Ε=337,987 στρ., Πληθυσμός= 8169 κάτοικοι

Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Υλοποιημένη

Μη υλοποιημένη

Σύνολο

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής
(στρ.)

8169

0,1

1,0

0,817

8,169

0,249

0,249

0,568

7,920

Νηπιαγωγείο

163

15,0

24,0

2,451

3,921

0,378

0,378

2,072

3,543

2,2

Δημοτικό

817

7,0

11,0

5,718

8,985

0,756

0,756

4,962

8,229

2,3

Γυμνάσιο - Λύκειο

735

7,0

11,0

5,146

8,087

0

5,146

8,087

0

0

0

0

0

2,941

3,431

0,084

0,084

2,857

3,347

0

0

0,265

0,265

2,1

3
3,1
3,2
3,3
4
5
6
7

Υγεία - Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί
Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

163

18,0

21,0

8169

5,5

44,927

0

44,927

8169

0,1

0,817

1,061

1,061

-0,244

8169

0,5

4,084

1,046

1,046

3,039

8169

8,0

65,348

2,014

2,443

62,905

Πίνακας Π.3.3.5 : Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.5

0,429

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Π.Ε. 6: Κέντρο Ι, Ε=262,222 στρ., Πληθυσμός= 7482 κάτοικοι

Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

2,1

Νηπιαγωγείο

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

7482

0,1

1,0

0,748

7,482

150

15,0

24,0

2,244

3,591

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Μη υλοΥλοποιημένη
Σύνολο
ποιημένη
0,000
2,437

2,437

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής
(στρ.)
0,748

7,482

-0,193

1,154
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2,2

Δημοτικό

748

7,0

11,0

5,237

8,230

2,3

Γυμνάσιο - Λύκειο

673

7,0

11,0

4,713

7,407

0

0

1,065

1,065

2,693

3,142

1,450

1,450

0

0

3
3,1
3,2
3,3
4
5
6
7

2,437

2,437

2,800

5,793

0

4,713

7,407

1,244

1,693

0

0

Υγεία – Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί
Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

150

18,0

21,0

0

7482

5,5

41,148

1,213

1,213

39,936

7482

0,1

0,748

1,743

1,743

-0,995

7482

0,5

3,741

3,006

3,006

0,735

7482

8,0

59,852

18,439

18,439

41,413

Πίνακας Π.3.3.6 : Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.6

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Π.Ε. 7: Κέντρο ΙΙ, Ε=241,208 στρ., Πληθυσμός= 6473 κάτοικοι

6473

0,1

1,0

0,647

6,473

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Μη υλοΥλοποιημένη
Σύνολο
ποιημένη
0

Νηπιαγωγείο

129

15,0

24,0

1,942

3,107

0

2,2

Δημοτικό

647

7,0

11,0

4,531

7,120

2,3

Γυμνάσιο - Λύκειο

583

7,0

11,0

4,078

6,408

0

0

2,330

2,719

0

0

Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

2,1

3
3,1
3,2
3,3
4
5
6
7

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής
(στρ.)
0,647

6,473

1,942

3,107

0

4,531

7,120

4,130

-0,052

2,278

0

0

0

0,625

0,625

1,705

2,094

0

0

4,130

Υγεία – Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες
Ενοριακοί Ναοί
Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

129

18,0

21,0

0

6473

5,5

35,600

1,692

1,692

33,908

6473

0,1

0,647

0,703

0,703

-0,055

6473

0,5

3,236

6,042

6,042

-2,805

6473

8,0

51,782

9,637

9,637

42,145

Πίνακας Π.3.3.7 : Κοινωνικός εξοπλισμός Π.Ε.7

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Δήμος Βύρωνα, Ε=2654,529 στρ., Πληθυσμός= 60840 κάτοικοι
Α/Α

Χρήσεις

1

Διοίκηση

2

Εκπαίδευση

Χρήστες κάτοικοι

Σταθερότυπο
ανά χρήστη
(τ.μ./κάτοικο)

Απαιτούμενη
κοινωνική
υποδομή
(μονάδες/στρ.)

60840

0,1

1,0

6,084

60,840

Υπάρχουσα υποδομή (Κ.Χ. + Κ.Φ.)
(στρ.)
Μη υλοΥλοποιημένη
Σύνολο
ποιημένη
10,868
10,868

Έλλειμα
κοινωνικής
υποδομής (στρ.)
-4,784

49,972

2,1

Νηπιαγωγείο

1217

15,0

24,0

18,252

29,203

7,736

7,736

10,516

21,467

2,2

Δημοτικό

6084

7,0

11,0

42,588

66,924

16,761

16,761

25,827

50,163

2,3

Γυμνάσιο - Λύκειο

5476

7,0

11,0

38,329

60,232

40,507

40,507

-2,178

19,724

0

0

1,065

1,065

21,902

25,553

10,454

6,570

10,220

0

0

3
3,1
3,2
3,3
4
5

Υγεία - Πρόνοια
Νοσοκομεία
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί
Κ.Α.Π.Η.
Αθλητισμός
Πολιτιστικές
Λειτουργίες

1217

18,0

21,0

4,878

15,332

2,962

2,962

60840

5,5

334,620

106,439

110,246

224,374

60840

0,1

6,084

16,459

16,459

-10,375
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6

Ενοριακοί Ναοί

60840

0,5

30,420

22,500

7

Ελεύθεροι χώροι
Π.Ε. - Πράσινο

60840

8,0

486,720

82,828

8 Νεκροταφεία
60840
0,5
1,0 30,420
Πίνακας Π.3.3.8 : Κοινωνικός εξοπλισμός Δήμου Βύρωνα

60,840

80,210
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2,372

22,500

7,920

85,200

401,520

80,210 -49,790
-19,370
Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης

Γενικά παρατηρείται σχετική αλληλοκάλυψη των αναγκών, τόσο σε τοπικό επίπεδο μεταξύ των
ΠΕ, όσο κυρίως με τις υπερτοπικές χρήσεις που έχουν χωροθετηθεί εκτός σχεδίου προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα κοινωνικού εξοπλισμού.
Ανά χρήση προκύπτουν οι εξής ανάγκες:
Ως προς τις διοικητικές υπηρεσίες, οι συνολικές ανάγκες του Δήμου, φαίνονται να καλύπτονται,
οπότε θεωρούμε ότι οι μικρές απαιτήσεις που προκύπτουν από τους επιμέρους πίνακες
(λαμβάνοντας υπόψη τα ελάχιστα σταθερότυπα) δεν αποτελούν πρόβλημα.
Όσον αφορά στις απαιτούμενες ανάγκες σε μονάδες Εκπαίδευσης (τάξεις – σχολεία) φαίνεται
ότι θα υπάρξει ανάγκη για νηπιαγωγείο/α και δημοτικό/α σχολείο/α. Μεγαλύτερες ελλείψεις
παρουσιάζονται στις Π.Ε 4, 5 και 7 για τα νηπιαγωγεία και στις Π.Ε. 1, 3, 5 και 7 για τα δημοτικά.
Οι ανάγκες σε εγκαταστάσεις μέσης εκπαίδευσης καλύπτονται σε επίπεδο Δήμου. Επισημαίνεται
ότι ο Δήμος δε διαθέτει ειδικά σχολεία ή άλλη κατηγορία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των
ενιαίων γυμνασίων – λυκείων.
Αντίστοιχη ανάγκη με τα νηπιαγωγεία προκύπτει και για χώρους βρεφονηπιακών σταθμών.
Εδώ οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στις Π.Ε. 3, 4 και 5. Ως προς τα ΚΑΠΗ, δεδομένου ότι ο
Δήμος διαθέτει ήδη 3 μονάδες και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες τάσεις γήρανσης θεωρείται ότι δεν
παρουσιάζονται ανάγκες α’ προτεραιότητας. Προτείνεται η επαναλειτουργία των δημοτικών
ιατρείων (Ο.Τ. 146 στην Π.Ε. 4).
Δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερες ελλείψεις σε πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Προτείνεται η
μετατροπή του κτιρίου του παλιού Δημαρχείου σε μουσείο και του κτιρίου του Ταπητουργείου σε
πολιτιστικό πολυχώρο (για την κατάρτιση του πίνακα τα δύο κτίρια έχουν περιληφθεί στις
πολιτιστικές εγκαταστάσεις).
Εντοπίζονται σημαντικές ελλείψεις σε αθλητικούς χώρους, οι οποίες αντισταθμίζονται εν μέρει
από τις εκτός σχεδίου αθλητικές εγκαταστάσεις (περιοχή Εργάνης, νεκροταφείου) και εν μέρει από
τις αθλητικές εγκαταστάσεις των σχολικών μονάδων, χωρίς σε καμία περίπτωση να θεωρούνται
αυτά αρκετά.
Τέλος, από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι είναι
σήμερα πολύ περιορισμένοι. Απαιτείται ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων – χώρων
πρασίνου που θα καλύπτει το σύνολο του αστικού ιστού. Μέρος αυτού θα αποτελέσει η πράσινη
διαδρομή για την οποία έγινε λόγος παραπάνω και οι προτεινόμενες επεκτάσεις της. Για τη
δημιουργία χώρων πρασίνου, δεδομένου ότι οι αδόμητοι χώροι είναι ελάχιστοι και η διαδικασία
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απαλλοτρίωσης κτισμάτων είναι αρκετά δύσκολη και μακροχρόνια, προτείνεται να δοθεί
προτεραιότητα στη δέσμευση των υφιστάμενων αστικών κενών με χαρακτηρισμό τους ως χώρους
πρασίνου, πρακτική που ενισχύεται και από τις διατάξεις του νέου ΡΣΑ (άρθρο 5, § 2).

Π.3.4 Ζώνες κινήτρων και εν γένει πολεοδομικών μηχανισμών
Για την αντιμετώπιση των φαινομένων υποβάθμισης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος
δεν κρίνεται σκόπιμη η συνολική αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βύρωνα, αλλά μία
αναθεώρηση επικεντρωμένη στη χωροθέτηση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού ώστε μετά
την έγκρισή της να ακολουθήσει η νόμιμη διαδικασία απαλλοτρίωσης εφόσον διασφαλισθούν οι
οικονομικοί πόροι. Εκτός από τη χωροθέτηση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, η συντήρηση
και διαμόρφωση υφιστάμενων κοινοχρήστων χώρων, η πεζοδρόμηση του οδικού δικτύου που
συνδέει τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, η οργάνωση και διαμόρφωση των χώρων
στάθμευσης κ.λπ. είναι ορισμένες από τις βασικότερες αναγκαίες επεμβάσεις.
Από την ανάλυση του οικιστικού αποθέματος και τις αυτοψίες που πραγματοποίησε η ομάδα
μελέτης διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών διάσπαρτων ή συνόλων κτιρίων αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος (προσφυγικά, μεσοπολεμικές κατοικίες κ.λπ.) τα οποία μπορούν να κριθούν
διατηρητέα, να ανακαινιστούν (ή να αναπλαστεί όλη η περιοχή στην περίπτωση κτιριακού
συνόλου) και να χρησιμοποιηθούν ως κοινωφελείς χώροι ή κατοικία (δες σχετικά § Π.2.3.3).
Ως περιοχές ανάπλασης κατά την έννοια του Ν. 2508/97 προτείνονται:


η περιοχή του ιστορικού κέντρου του Βύρωνα και συγκεκριμένα το τμήμα που περικλείεται από
τις οδούς Κύπρου – Μεσολογγίου – Ευαγγελικής Σχολής ως κατάλοιπο πολεοδομικής δομής
προσφυγικού οικισμού για την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης



η περιοχή πέριξ του Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας για την ανάδειξη του μνημείου



η περιοχή πέριξ της πλατείας Νεράιδας και κατά μήκος της οδού Χρυσοθέμιδος όπου
χωροθετείται το τοπικό κέντρο της Π.Ε. 5



η περιοχή του τοπικού κέντρου του Καρέα



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

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


Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) δεν προτείνονται γιατί
η μέχρι σήμερα πρακτική έχει αποδείξει τη δυσκολία υλοποίησης τους.



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



Ζώνες Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ) δεν προτείνονται με βάση την αρνητική εμπειρία της
τελευταίας 20ετίας σε εθνικό επίπεδο, καθώς μόνο σε αραιοκατοικημένες περιοχές ή ακόμα
καλύτερα σε σχεδόν ή τελείως αδόμητες οικοπεδοποιημένες περιοχές είναι δυνατή με επιτυχία
η εφαρμογή του μέτρου. Και αυτό γιατί μόνο όταν τα οικόπεδα είναι ακάλυπτα μπορούν να
πειστούν οι ιδιοκτήτες τους να τα ανταλλάξουν με άλλα, που μάλιστα -λόγω της εισφοράς σε
γη- θα είναι και μικρότερα (Αραβαντινός, 1997).

Π.3.5 Ο.Τ.524 του Καρέα
Ο Καρέας εντάχθηκε στο σχέδιο με το από 02.02.38 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ39Α/07.02.38).
Στην αρχική ένταξη του 1938 η τελευταία οδός νοτιοανατολικά ήταν η οδός Ελλήνων Πατριωτών, η
οποία είχε νοτιοανατολικά οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή συνεχείς.
Με την τροποποίηση του 1956 (ΦΕΚ258Α’/56) οι παραπάνω γραμμές άνοιξαν στη συνέχεια της
οδού Αναπήρων Πολέμου.
Με το από 18.08.1960 Β.Δ/γμα (περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου
Βύρωνος κ.λ.π.) το ρυμοτομικό σχέδιο του Καρέα επεκτάθηκε νοτιοανατολικά εντός του
περιγράμματος του συνεταιρισμού και συμπεριέλαβε τα Ο.Τ.523,525,540,541 και 542, οπότε η
ακραία οδός νοτιοανατολικά είναι πλέον η οδός Παύλου Μελά. Εκ του διατάγματος αυτού
συμπεραίνεται ότι η αρχική ένταξη αφορούσε μόνο τα οικοδομικά τετράγωνα του συνοδευτικού
σχεδιαγράμματος και όχι το σύνολο της έκτασης του συνεταιρισμού.
Με το Β.Διάταγμα του 1960 δημιουργήθηκε το οικοδομικό τετράγωνο 524, νοτιοανατολικά της οδού
Παύλου Μελά, με ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή επ’ αυτής.
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Αυτό το Ο.Τ. είναι ανοικτό δηλαδή δεν περικλείεται από ρυμοτομικές γραμμές στις άλλες πλευρές
του, αλλά στη θέση των ρυμοτομικών γραμμών που λείπουν απεικονίζονται οι γραμμές των ορίων
της έκτασης για την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο αυτό, δηλαδή τα όρια του Συνεταιρισμού.
Με την υπ. αριθμ. 2014/32/1987 Απόφαση Νομάρχη τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο του
Καρέα, με τη διάνοιξη οδού στο Ο.Τ.525 κάθετη στην οδό Παύλου Μελά και τη συνέχιση αυτής
μέσα στο ανοικτό Ο.Τ.524
Τα λοιπά οκτώ πολεοδομικά νομοθετήματα που αφορούν τον Καρέα και παρουσιάζονται στο
επικαιροποιημένο Α’ Στάδιο του ΓΠΣ, δεν τροποποίησαν τη ρυμοτομική και οικοδομική γραμμή του
Ο.Τ.524 επί της οδού Παύλου Μελά.
Ναι μεν με την υπ. αριθ. 768/1998 Απόφαση του ΣΤΕ, «το Ο.Τ.524 είναι περιοχή εκτός σχεδίου, η
οποία ούτε κατά την αρχική ένταξη του Συνοικισμού Καρέα υπήχθη στο ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον
ο τότε ισχύων ΓΟΚ απαιτούσε την ένταξη στο ρυμοτομικό σχέδιο κλειστών οικοδομικών
τετραγώνων», αλλά η μεταγενέστερη Νομοθεσία, όπως το Άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2831/2000, που
τροποποίησε το Άρθρο 29 του Ν.1577/85 και το Άρθρο 8 παρ.2 του Ν.4067/12 τροποποίησαν το
πολεοδομικό καθεστώς του Ο.Τ.524 ως εξής:


Σύμφωνα με το Άρθρο 29 παρ.2 του Ν.1577/85 (ΦΕΚ210Α’/85), όπως τροποποιήθηκε με
το Άρθρο 24 παρ.2 του Ν.2831/2000, «αν απέναντι από τα οικοδομικά τετράγωνα που
βρίσκονται στα ακραία σημεία του ρυμοτομικού σχεδίου που έχει εγκριθεί μέχρι τη 13-3-83
προβλέπεται οικοδομική γραμμή, τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στη γραμμή αυτή, εφ'
όσον έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού είναι οικοδομήσιμα μόνο
κατά το τμήμα τους, το οποίο έχει επιφάνεια που αντιστοιχεί στις ελάχιστες απαιτούμενες για
το εμβαδόν και το πρόσωπο διαστάσεις αρτιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τις
πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για το απέναντι οικοδομικό τετράγωνο… Για τα
παραπάνω τμήματα οικοπέδων, τα οποία θεωρούνται ότι ευρίσκονται εντός σχεδίου,
έχουν εφαρμογή όλες οι πολεοδομικές διατάξεις που εφαρμόζονται για τις εντός σχεδίου
περιοχές».

Επίσης, με το Άρθρο 8 παρ.1 του Ν.4067/12:
« α. Κατ’ εξαίρεση των παραγράφων 48, 49, 53, 76 του άρθρου 2 του παρόντος, ως οικοδομικό
τετράγωνο θεωρείται και το τετράγωνο που βρίσκεται στα ακραία σημεία ρυμοτομικού σχεδίου που
έχει εγκριθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 χωρίς να περιβάλλεται από όλες τις
πλευρές από κοινόχρηστους χώρους ή και χωρίς να περιβάλλεται από όλες τις πλευρές από
ρυμοτομικές γραμμές, εφόσον στην περίπτωση αυτή, στη θέση των ρυμοτομικών γραμμών που
λείπουν απεικονίζονται οι γραμμές των ορίων της έκτασης, για την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο αυτό.
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β. Οικόπεδα που βρίσκονται στα πιο πάνω οικοδομικά τετράγωνα και δεν έχουν πρόσωπο σε
εγκεκριμένη από το σχέδιο ή προϋφιστάμενη αυτού οδό, δομούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 5 των ενοποιημένων άρθρων 43, 44, 45 του ν.δ. της 17.7/16.8.1923.
γ. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτρέπεται, στις παραπάνω
περιπτώσεις ρυμοτομικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί μέχρι 13.3.1983, ο καθορισμός της οριακής
οδού του ρυμοτομικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923 με τη
διαδικασία του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος αυτού.
Πλην όμως, σύμφωνα με το από 11.06.2018 έγγραφο του Τμήματος Όρων Δόμησης της Δ/νσης
Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, « το όριο του Συνοικισμού, όπως αυτό εμφαίνεται στα διαγράμματα
που συνοδεύουν το ΦΕΚ 39/Α/07.02.38 και το ΦΕΚ128Δ’/05.09.1960, είναι διαφορετικό σε
πλευρικές διαστάσεις και στον προσανατολισμό, σε σχέση με αυτό που εμφαίνεται στο από
10.06.1952 θεωρημένο «Κτηματολογικό και υψομετρικό διάγραμμα της εις τον Συνεταιρισμό
«Θερινή Διαμονή» ανηκούσης εκτάσεως παρά τον Άγιο Στυλιανό και προς Δυσμάς του Αγίου
Ιωάννη Καρέα’, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η σαφής οριοθέτηση της εντός σχεδίου περιοχής
με την εκτός σχεδίου περιοχή»,

Το Ο.Τ. 524 παρουσιάζεται με περίγραμμα, δηλαδή, όπως μας γνώρισε το αρμόδιο Δασαρχείο,
εξαιρέθηκε από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, σύμφωνα με το Άρθρο 23.2.β του
Ν.3889/2010

(ΦΕΚ182Α’)

(Αποτύπωση

ορίων

οικισμών

σε

δασικούς

χάρτες),

όπως

τροποποιήθηκε με το Άρθρο 155 του Ν.4389/16 (ΦΕΚ94Α’/16), προκειμενου να επανεξεταστεί. Για
τις περιοχές αυτές :
1. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, σε διάστημα πέντε (5) μηνών από την παραλαβή των
υποβάθρων, στα οποία απεικονίζονται οι περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 23 του παρόντος, υποχρεούται να επισημάνει εγγράφως, τις περιπτώσεις τυχόν
περιέλευσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στα όρια των ως άνω περιοχών και να εντοπίσει τις
εκτάσεις αυτές επί των ως άνω υποβάθρων, μη νοουμένων ως τέτοιων των εκτάσεων της
παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει.
2. Για τις εκτάσεις αυτές ακολουθείται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων .
Κατά το ανωτέρω διάστημα των πέντε (5) μηνών, η έκδοση νέων οικοδομικών αδειών, ή αδειών
επέκτασης, σε εκτάσεις κείμενες εντός των ως άνω περιοχών, επιτρέπεται μόνο αν βεβαιώνεται
από το αρμόδιο Δασαρχείο ότι ο χαρακτήρας τους δεν είναι δασικός.
Για τις περιοχές εκείνες στις οποίες έχουν συμπεριληφθεί δασικού χαρακτήρα εκτάσεις με
απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτείται μία ή
περισσότερες επιτροπές, αποτελούμενη έκαστη από:
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α) έναν δασολόγο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο,
β) έναν δασολόγο ή δασοπόνο εκπρόσωπο της Δασικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας,
γ) έναν μηχανικό της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ),
δ) έναν μηχανικό-εκπρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. και
ε) έναν δικηγόρο οριζόμενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο».

3. Έργο της Επιτροπής, για τις περιοχές της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23
του νόμου, που υποδείχτηκαν ως κατ’ αρχάς δασικές κατά την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, είναι η εντός οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης τεσσάρων (4)
μηνών) από τη συγκρότηση τους, εξέταση και ο έλεγχος μετά από αυτοψία, όπου απαιτείται,
όλων των δεδομένων και η σύνταξη έκθεσης, όπου καταγράφονται τεκμηριωμένα:
α) οι υφιστάμενες χρήσεις γης,
β) ο χρόνος μεταβολής της δασικής μορφής,
γ) η ύπαρξη διοικητικής πράξης που δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί δυνάμει της οποίας επήλθε
μεταβολή της δασικής μορφής,
δ) η κτήση εμπραγμάτων δικαιωμάτων από επαχθή αιτία.
Η έκθεση δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του οικείου Ο.Τ.Α. επί δύο (2) μήνες,
εντός των οποίων είναι δυνατή η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου της εκ μέρους
των ενδιαφερομένων, από κοινού ή χωριστά, στον οικείο Ο.Τ.Α.. Οι αντιρρήσεις διαβιβάζονται
στις ΕΠ.Ε.Α. του οικείου δασικού χάρτη του άρθρου 18 του παρόντος νόμου με μέριμνα του
οικείου Ο.Τ.Α., και κρίνονται από αυτές εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, η οποία άρχεται από
τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης της
επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4. Αντίγραφα των εκθέσεων της παραγράφου 3 αποστέλλονται αμέσως μετά την κατάρτιση τους
στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας και στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένης της
επεξεργασίας, επί τη βάσει αυτών, ενιαίων κριτηρίων για την κρίση από τις ΕΠ.Ε.Α. των
αντιρρήσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Για τον καθορισμό των ως άνω
κριτηρίων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοσιοποίησης και εξέτασης των αντιρρήσεων, η
έκθεση διορθωμένη και συμπληρωμένη, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ΕΠ.Ε.Α. της
προηγουμένης παραγράφου, αποστέλλεται στη Διεύθυνση Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, η οποία εισηγείται την έγκρισή της στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
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6. Μετά την έγκριση του περιεχομένου της έκθεσης της Επιτροπής από τον Συντονιστή της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμπληρώνονται οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20.
8. Η διαδικασία του παρόντος άρθρου, δεν αναστέλλει τη διαδικασία προόδου του οικείου
δασικού χάρτη, για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνει.

Πέραν των παραπάνω πολεοδομικών διατάξεων και των διατάξεων του δασικού νόμου, όπως
ισχύει σήμερα, για το Ο.Τ.524 υπάρχουν οι εξής περιορισμοί, οι οποίοι θα ληφθούν υπόψη από τις
5μελείς επιτροπές, κατά την εξέταση του Ο.Τ.524.
1) Στην από 29-07-2005 εισήγηση του Δασαρχείο Πεντέλης, του άρθρου 14 του Ν.998.79 για
τον χαρακτηρισμό έκτασης στον Καρέα, αναφέρεται ότι «οι απομείνασες αδόμητες εκτάσεις
του Ο.Τ.524 περιλαμβάνονται στην 4026/13.11.2001 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής για
την κήρυξη αναδασωτέας περιοχής λόγω πυρκαγιάς. Είχε δασική μορφή το 1937 και στο
μεγαλύτερο μέρος είναι δασική και σήμερα.»
2) Με την υπ. αριθμ. 3985/2015 Απόφαση Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά

την πυρκαγιά της 17.07.1915 στον Υμηττό, κηρύχτηκε και επανακηρύχτηκε ως αναδασωτέα
έκταση συνολικού εμβαδού 7.929,00 στρ. στη θέση «Δυτικός Υμηττός» των Δήμων
Βύρωνα, Ηλιούπολης και Αργυρούπολης- Ελληνικού της Π.Ε. Αν. , στην οποία
συμπεριλαμβάνεται και το μη δομημένο νοτιοανατολικό δασικό τμήμα του Ο.Τ.524, όπως
αυτό απεικονίζεται στο Χάρτη του Φυσικού Περιβάλλοντος του επικαιροποιημένου Α’
Σταδίου του ΓΠΣ. Λόγω του αναδασωτέου χαρακτήρα της έκτασης αυτής, ισχύουν τα
άρθρα 16, 48 παρ.1, 53 παρ.1,3,4 και 5, 54 παρ.1, 55 παρ.1 και 57 παρ.5 του Ν.998/79 ,
όπως ισχύει σήμερα, δηλαδή απαγορεύεται η δόμηση, πλην ειδικών δασοτεχνικών έργων,
έργων υποδομής, δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση και
λειτουργία εξοπλισμών για τη μέτρηση της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του
ανέμου, όπως ιστών και παρεμφερών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για ερευνητικούς
σκοπούς, μετεωρολογικών και γεωδαιτικών σταθμών, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν
αναγκαίων έργων οδοποιίας πρόσβασης, ύστερα από έγκριση του οικείου δασάρχη ή του
Διευθυντή Δασών, αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές εντός δασών, δασικών εκτάσεων,
αναδασωτέων εκτάσεων με ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής, στρατιωτικά έργα και η
εγκατάσταση δομικών ή μηχανικών κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες,
πομποί, αναμεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των
απαραίτητων συνοδών έργων αυτών, δηλαδή απαγορεύεται η δόμηση κατοικιών και των
άλλων χρήσεων Γενικής Κατοικίας, που ισχύουν στον Καρέα.
3) Τμήμα της περιοχής αυτής περιλαμβάνεται στη Ζώνη Α του από 14.06.2011 Π. Δ/τος για

τον «Καθορισμό μέτρων προστασίας Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή –
Ιλισσίων (ΦΕΚ187 Δ’/11), στην οποία απαγορεύεται η δόμηση.
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4) Στο υπ. αριθμ. ΠΕΧΩ/Φ.24/5201/2014 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού

και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής αναφέρεται ότι «για τη συνολική και οριστική αντιμετώπιση του θέματος ,
η άρση της ασυμφωνίας των Ρ.Γ. και ο καθορισμός του ορίου του συνοικισμού στην περιοχή
του Ο.Τ. 524 θα πρέπει να γίνει εξετάζοντας παράλληλα και προσδιορίζοντας τα όρια των
προστατευομένων περιοχών, στα οπόια τυχόν εμπίπτει η περιοχή».
5) Στο νοτιοανατολικό τμήμα του, σύμφωνα με τη μελέτη για την τροποποίηση του Δ/τος του

Υμηττού, το Ο.Τ. 524 διαθέτει κωδ.9320 «Δάση με Olea και και Ceratonia” και τμήμα της
τον κωδικό 5420 «Φρύγανα με Sarcopoterum spinosum”.
Κατά την επανεξέταση του Καρέα από την προαναφερθείσα 5μελή επιτροπή θα ληφθούν
υπόψη οι παραπάνω περιορισμοί για την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος, αλλά και το
γεγονός ότι , σύμφωνα με το Άρθρο 154 παρ.7 του Ν.998/79, όπως ισχύει σήμερα, τα κτίσματα
που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια καθώς και ο απαιτούμενος χώρος για τη λειτουργία τους,
θεωρούνται μη δασικά.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καταβλήθηκε προσπάθεια για την οριοθέτηση του
εντός σχεδίου τμήματος του Ο.Τ.524 και χαράχτηκε στα σχέδια Α.3.3.β και Π.3.1β της
παρούσας μελέτης ΓΠΣ, το κατ’ αρχήν όριο, που διαχωρίζει το εντός σχεδίου δομημένο τμήμα
του Ο.Τ.524 από το αδόμητο, δασικό και αναδασωτέο εκτός σχεδίου τμήμα του . Αυτό το όριο
είναι κοντά με το όριο της αναδάσωσης του έτους 2015.
Η οριστικοποίηση της γραμμής απαιτεί, αφενός την επανεξέταση του δασικού χάρτη από την
5μελή επιτροπή, αφ’ ετέρου ειδική μελέτη σχετικά με τα στοιχεία κτηματολογίου των ιδιοκτησιών με
πρόσωπο στην Παύλου Μελά.
Π.3.6 Δίκτυα αστικής υποδομής
Τα αστικά δίκτυα υποδομών αναλύθηκαν στο κεφάλαιο Π.2.5

Π.3.7 Ασφάλεια/προστασία οικισμών (σεισμοί – πλημμύρες)
Για την ασφάλεια και την προστασία των κατοίκων του Δήμου Βύρωνα από τους σεισμούς, τις
πλημμύρες και τις πυρκαγιές ακολουθείται το σχέδιο Ξενοκράτης που ορίζει τους χώρους
συγκέντρωσης και καταυλισμού του πληθυσμού.
Ειδικότερα, μετά την Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/18(ΦΕΚ2693Β’/18)του Προέδρου της
Εθνικής Επιτροπής Υδάτων – Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, για την “Έγκριση του
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Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Δ/τος
Αττικής (ΕL06)” και δεδομένου ότι το Ρέμα Πικροδάφνης πηγάζει και από το Βύρωνα- Καρέα και
μεγάλη έκταση του Δήμου ανήκει στις περιοχές Κινδύνου Πλημμύρας, απαιτούνται μέτρα για την
Πρόληψη – Προστασία –Ετοιμότητα και Αποκατάσταση, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο
10 της Απόφασης.
Η έκταση κινδύνου πλημμύρας παρουσιάζεται στο Χάρτη Α.3.1 του Φυσικού Περιβάλλοντος του
επικαιροποιημένου Α’ Σταδίου της μελέτης του ΓΠΣ.
Π.3.8 Σύγκριση ισχύοντος ΓΠΣ με τις προτάσεις της παρούσας μελέτης.
Ακολουθεί ο Πίνακας.
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Ρυθμίσεις

Υ.Α. 30958/1269/12.03.90 (Φ.Ε.Κ. 221 Δ'/10-04-90)
(Φ.Ε.Κ. 221 Δ'/10-04-90), περί «Έγκρισης γενικού πολεοδομικού
σχεδίου
του
Δήμου
Βύρωνα»
και
Υ.Α.
101505/7705/96
(Φ.Ε.Κ.108Δ’/05.02.96) για τη δημοσίευση των χαρτών.

Προτάσεις παρούσας μελέτης “Τροποποίησης ΓΠΣ Δήμου Βύρωνα ”

1.

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

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

2.

Αφορά την πολεοδομική οργάνωση της πόλης του Βύρωνα για
πληθυσμό 63.000 κατοίκων το έτος – στόχο 1991 και σταθεροποίησή
του στο επίπεδο αυτό

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

3.

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

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

4.

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

5.

6.

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

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

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

Α. Καθορισμός χρήσεων πολεοδομικού κέντρου πόλης (ΠΚ1) με χαρακτήρα εμπορίου
και αναψυχής στη θέση του υφιστάμενου κέντρου του Δήμου και πολεοδομικού κέντρου
πόλης (ΠΚ2) με χαρακτήρα διοικητικό – πολιτιστικό κατά μήκος της οδού Καραολή &
Δημητρίου, όπου προτείνεται να μεταφερθούν σταδιακά όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του
Δήμου, όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 59/2018, με περιορισμούς.
Β. Καθορισμός τοπικών πολεοδομικών κέντρων γειτονιάς (ΠΚ3) γύρω από τις πλατείες Γ.
Κολλημένου και Νεράιδας για τις Π.Ε. 4 και 5 αντίστοιχα και γύρω από την πλατεία Καρέα
για την Π.Ε. 1. , όπως καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ/τος 59/2018, με περιορισμούς.

Υλοποιήθηκαν τα Σχολεία (Γυμνάσιο και Λύκειο Καρέα) κάτω από τη Λεωφόρο Καρέα
ο
ο
ο
και στην Εργάνη (3 , 4 και 5 Γυμνάσιο –Λύκειο). Στα Αναπηρικά και στη Ζωοδόχο
Πηγή δεν υλοποιήθηκαν, λόγω Α’ Ζώνης Υμηττού.
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7.

8.

9.
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Ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής των πρώην λατομείων, όπου
εκτός της χωροθέτησης των σχολικών συγκροτημάτων οργανώνεται
υπερτοπικός πόλος αναψυχής, αθλητισμού και πολιτιστικών
λειτουργιών, όπως προβλέπεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της
Αθήνας.

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

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


Αξιοποίηση του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος για την προστασία και ανάδειξη
διατηρητέων κτισμάτων και συνόλων, μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους
(σύνολα κατοικιών, παλιά δημοτικά σχολεία).



Ολοκλήρωση της μετατροπής του κτιρίου του παλιού Δημαρχείου σε μουσείο και
Μετατροπή του κτιρίου του Ταπητουργείου σε πολιτιστικό πολυχώρο

-

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

10.

11.

Υλοποιήθηκαν Σχολεία, Αθλητικά και στον υπερτοπικό πόλο αναψυχής Αναψυκτήριο
και το Θέατρο Βράχων.

Εκπόνηση συμπληρωματικής κυκλοφοριακής
αντιμετώπιση του προβλήματος της στάθμευσης

μελέτης

για



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



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



Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης
κοινόχρηστους χώρους του Δήμου



Εφαρμογή
ολοκληρωμένου
συστήματος
ελεγχόμενης
στάθμευσης
με
αυτοματοποιημένο έλεγχο παραβάσεων και ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης και
διαχείρισης κλήσεων.

την

κάτω

από

τους

ελεύθερους
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12.

Απελευθέρωση κάποιων τμημάτων δρόμων από την κυκλοφορία και
απόδοσή τους στους πεζούς και διαμόρφωση πεζοδρόμων με
βαθμίδες σε δρόμους με απαγορευτική για τα οχήματα κλίση.
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Υλοποίηση των έργων της «πράσινης διαδρομής» καθώς και αυτών που θα
προκύψουν από τη μελέτη επέκτασής της στο Νότιο τμήμα του Δήμου.



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



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



Αντικατάσταση και αναβάθμιση των παλαιών δικτύων αμιαντοσωλήνων.
Επέκταση προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης σ’ όλους τους αρδευόμενους
χώρους πρασίνου.

13.

Επέκταση και πύκνωση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης



14.

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

Ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων


Δυνατότητα λειτουργίας του υφιστάμενου ΣΜΑ στην περιοχή Προστασίας του
Υμηττού



Χωροθέτηση Πράσινων Σημείων, ένα τουλάχιστον ανάΠολεοδομική Ενότητα



Υπογειοποίηση κάδων στερεών απορριμμάτων



Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης



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



Υπογειοποίηση των γραμμών της ΔΕΗ

15.

16.

Επαύξηση της ισχύος των μετασχηματιστών. Όπου υπάρχουν
καταναλωτές
αέργου
ισχύος
(ηλεκτροκινητήρες,
εξοπλισμοί
ηλεκτροσυγκόλλησης) επιβάλλεται η χρήση ηλεκτρικών πυκνωτών.
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Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου

 Ολοκλήρωση του δικτύου ευρυζωνικότητας (οπτικές ίνες).

17.

18.

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



Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων στα δημόσια κτίρια, στους δημόσιους
χώρους και στις εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.



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



Έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων.

Ολοκλήρωση της μελέτης για την τροποποίηση του Π.Δ/τος Προστασίας του Υμηττού,
ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει στο εγκεκριμένο σχέδιο του
Βύρωνα


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



Διευθέτηση υδάτων του Υμηττού



Διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών που θα συνδέουν τον αστικό ιστό με τον
ορεινό όγκο Υμηττού
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Π.3.9 Γενικές και Μεταβατικές Διατάξεις


Στην εντός σχεδίου περιοχή του Δήμου υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι
οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος αλλά υφίστανται νόμιμα (με βάση την
οικοδομική άδεια) διατηρούνται. Σε περίπτωση κατεδάφισης, η νέα χρήση πρέπει να
είναι συμβατή με τις επιτρεπόμενες από το ΓΠΣ.



Για κτίρια και εγκαταστάσεις εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες της παρούσας διατάξεις, εφ’
όσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του Ν.
4164/13.
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Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ.

Το Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ. του Δήμου Βύρωνα, περιλαμβάνει τρία
επίπεδα προτάσεων – δράσεων:
- τις απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες,
- τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις
- τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση αυτών των μελετών και έργων.

Π.4.1. Φορέας εφαρμογής του Γ.Π.Σ.
Φορέας Εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Βύρωνα είναι το
Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού
Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ και ο Δήμος Βύρωνα.
Ο Φορέας Διαχείρισης/Εφαρμογής του ΓΠΣ που προαναφέρθηκε, βάσει του άρθρου 6
του Ν. 2508/97 (ΦΕΚ 124/Α’), όπως ισχύει σήμερα, θα πρέπει να συντάσσει ανά πενταετία
τουλάχιστον εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες θα αποτιμάται ο τρόπος εφαρμογής των
κατευθύνσεων και ρυθμίσεων του παρόντος ΓΠΣ, θα καταγράφονται τυχόν αστοχίες,
αδυναμίες και προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του και θα διατυπώνονται
προτάσεις αντιμετώπισης. Οι εκθέσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και
στο Υ.ΠΕ.Κ.Α., προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές ενέργειες και δράσεις που
άπτονται των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.
Η υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και ιδίως των προτάσεων οργανωμένων
παρεμβάσεων τύπου ανάπλασης ή αναμόρφωσης και η υλοποίηση των κοινόχρηστων
χώρων, μετά τις τοπικές τροποποιήσεις των ρυμοτομικών σχεδίων που θα ακολουθήσουν το
ΓΠΣ ή είναι σε εξέλιξη, απαιτούν τη διαχείριση των δράσεων αυτών από ένα εξειδικευμένο
και καλά στελεχωμένο φορέα που θα μπορεί να «επιχειρεί» αποτελεσματικά. Παράλληλα, η
διαχείριση και ο συντονισμός της εφαρμογής των σχεδίων απαιτούν από το Δήμο σύγχρονο
εξοπλισμό διαχείρισης χωρικών και πολεοδομικών δεδομένων.
Για το εκτός σχεδίου τμήμα (Υμηττός) φορέας διαχείρισης είναι ο ΣΠΑΥ, στον οποίο
συμμετέχει και ο Δήμος Βύρωνα.
Τέλος, για τα υπερτοπικά έργα χρειάζεται η συντονισμένη λειτουργία του Δήμου με την
Περιφέρεια για την αποτελεσματική προώθηση Έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα, όπως
και η συνεργασία με το ΥΠΕΝ, το Υπ. Μεταφορών, το ΥΠΑΝ κ.λπ. για την προώθηση έργων
στο Περιφερειακό και στο Εθνικό Επίπεδο.
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Π.4.2 Απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις μελέτες και έργα
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ΓΠΣ προτείνεται ο προγραμματισμός και η εκπόνηση
των ακόλουθων:
Π.4.2.1 Μελέτες
Προτείνονται οι εξής μελέτες που θα εγκριθούν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Μελέτες Σημειακών Τροποποιήσεων του Ρυμοτομικού Σχεδίου


Για τη χωροθέτηση του απαραίτητου κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισμού,
όπως αυτός προκύπτει από την παρούσα μελέτη Γ.Π.Σ.

Κτηριακές μελέτες


Μελέτες για τη μετατροπή του κτιρίου του παλιού Δημαρχείου σε μουσείο και του κτιρίου
του Ταπητουργείου σε πολιτιστικό πολυχώρο.



Μελέτες υπόγειων χώρων στάθμευσης κάτω από τους ελεύθερους κοινόχρηστους
χώρους του Δήμου

Μελέτες

διατηρητέων

(παραδοσιακών)

οικιστικών

συνόλων και

διατηρητέων

κτισμάτων
Μελέτη αξιοποίησης του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος για την προστασία και ανάδειξη
διατηρητέων κτισμάτων και συνόλων, μέσω της επαναχρησιμοποίησής τους (σύνολα
κατοικιών, παλιά δημοτικά σχολεία).
Μελέτες Διαμόρφωσης
 Μελέτη επέκτασης της «πράσινης διαδρομής» όπως περιγράφεται στην § Π.2.5.1
 Μελέτες για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου του Βύρωνα, της περιοχής πέριξ του
Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας, των τοπικών κέντρων της πλατείας Νεράιδας και του Καρέα, της
Λεωφ. Καρέα από την οδό Ιερού Λόχου μέχρι την οδό Ελλήνων Πατριωτών και
οποιασδήποτε άλλης περιοχής κριθεί αναγκαίο.
 Μελέτες

που

αφορούν

πεζοδρομήσεις,

ποδηλατοδρόμους,

δενδροφυτεύσεις,

αποκατάσταση όψεων αξιόλογων κτιρίων κ.λπ.

Μελέτες Ύδρευσης
 Μελέτη προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης της άρδευσης των χώρων πρασίνου
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 Μελέτη ανακύκλωσης υδάτων και κατάρτιση προγράμματος μείωσης της κατανάλωσης
σε επίπεδο Δήμου.
Μελέτες Διαχείρισης Απορριμμάτων
 Μελέτη επέκτασης συστήματος ανακύκλωσης με ανακύκλωση οικιακών ελαίων,
ηλεκτρικών συσκευών και εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 Μελέτη βελτιστοποίησης των δρομολογίων των απορριμματοφόρων
 Μελέτη υπογειοποίησης κάδων
 Μελέτη χωροθέτησης Δημοτικού Φυτωρίου με εγκατάσταση κομποστοποίησης των
φυτικών υλικών από την κλάδευση των δένδρων των κοινόχρηστων – κοινωφελών
χώρων και των ιδιωτών.
Μελέτες Αποχέτευσης
Μελέτη ολοκλήρωσης του δικτύου ομβρίων
Μελέτες Ενέργειας – Τηλεπικοινωνιών
 Μελέτη υπογειοποίησης του δικτύου ΔΕΗ
 Μελέτη επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.
 Μελέτη επέκτασης δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας.
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Μελέτες τοποθέτησης φωτοβολταϊκών μονάδων στα δημόσια κτίρια, στους δημόσιους
χώρους και στις εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
 Μελέτες εκμετάλλευσης της γεωθερμίας για την ενεργειακή αυτοτέλεια των δημόσιων
χώρων και κτιρίων.
 Μελέτες βιοκλιματικής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων.
Ειδικές Μελέτες


Ολοκλήρωση της μελέτης για την τροποποίηση του Π.Δ/τος Προστασίας του
Υμηττού, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που εντοπίσθηκαν στο Κεφ.Π.1.7 της
παρούσας μελέτης.

 Μελέτη για τη διαμόρφωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Υμηττού με ανάδειξη των
λατομείων, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και σπηλαίων και των μονοπατιών
που εμπίπτουν στην Ζώνη Α προστασίας Υμηττού όπως περιγράφεται στην § Π.2.3.1
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 Μελέτη διευθέτησης υδάτων του ορεινού όγκου Υμηττού και μελέτη για την πρόληψη και
αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης
Πλημμυρών Αττικής.

Π.4.2.2 Έργα
Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ΓΠΣ προτείνεται ο προγραμματισμός και η υλοποίηση
των ακόλουθων έργων. Για όσα έργα έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες μελέτες, προτείνεται
να υλοποιηθούν την πρώτη 5ετία. Για τα υπόλοιπα προτείνεται να υλοποιηθούν οι μελέτες
εντός της πρώτης 5ετίας και τα έργα να ολοκληρωθούν μέχρι το έτος – στόχο του ΓΠΣ,
δηλαδή μέχρι το 20313.
Αναπλάσεις – Πεζόδρομοι – Ποδηλατόδρομοι / Πεζοπορικές Διαδρομές
 Έργα για τη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων όπως θα
προκύψουν από τιςτοπικές τροποποιήσεις..
 Έργα αναπλάσεων (ανάδειξης, αποκατάστασης, βελτίωσης υποβαθμισμένων χώρων
κ.λπ.), όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω.
 Έργα που αφορούν πεζοδρομήσεις, δενδροφυτεύσεις, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων
κ.λπ..
 Ολοκλήρωση των έργων της «πράσινης διαδρομής» και υλοποίηση των έργων που θα
προκύψουν από τη μελέτη επέκτασής της.
 Διαμόρφωση πεζοπορικών διαδρομών που θα συνδέουν τον αστικό ιστό με τον ορεινό
όγκο Υμηττού
 Αποκατάσταση, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των πεζοπορικών και ποδηλατικών
διαδρομών με διαμορφώσεις, σήμανση, καθιστικούς χώρους και πρόγραμμα καθαρισμού
και συντήρησης αυτών.
 Διαμόρφωση και ανάδειξη των λατομείων, των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και
σπηλαίων που εμπίπτουν στη Ζώνη Α προστασίας Υμηττού.
 Έργα ανάπλασης και συντήρησης διατηρητέων κτιρίων και συνόλων που θα προκύψουν
από την αντίστοιχη μελέτη.
Οδικό δίκτυο
 Έργα βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις, συντηρήσεις,
αντιπλημμυρικά έργα, διαμόρφωση πεζοδρομίων και παρόδιων θέσεων στάθμευσης και
κάδων όπου είναι εφικτό, βελτίωση της σήμανσης κ.λπ.)
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 Ολοκλήρωση δημιουργίας υπαίθριων χώρων και κτιρίων στάθμευσης σύμφωνα με την
αναθεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη του Δήμου (2008) με μέριμνα για θέσεις φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων.
 Έργα

κατασκευής

υπόγειων

χώρων

στάθμευσης

κάτω

από

τους

ελεύθερους

κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Ύδρευση
 Αντικατάσταση και αναβάθμιση των παλαιών δικτύων αμιαντοσωλήνων.
 Εφαρμογή προγράμματος τηλεματικής διαχείρισης της άρδευσης των χώρων πρασίνου.
Απορρίμματα


Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης με ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών,
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και οικιακά έλαια.



Υπογειοποίηση κάδων



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

Αποχέτευση
Ολοκλήρωση του δικτύου ομβρίων
Ενέργεια – Τηλεπικοινωνίες
 Υπογειοποίηση των γραμμών της ΔΕΗ
 Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου
 Επέκταση δικτύων κινητής τηλεφωνίας και ευρυζωνικότητας (οπτικές ίνες).
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Έργα για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών μονάδων στα δημόσια κτίρια, στους
δημόσιους χώρους και στις εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
 Έργα εγκατάστασης συστήματος εκμετάλλευσης της γεωθερμίας για την ενεργειακή
αυτοτέλεια των δημόσιων χώρων και κτιρίων.
 Έργα βιοκλιματικής αναβάθμισης των δημόσιων κτιρίων.

Π.4.2.3 Νομοθετικές ρυθμίσεις


Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την έγκριση της τροποποίησης του ΓΠΣ

68

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ



ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΣΗ B1

Τροποποίηση του Π.Δ. 14-6-11 (ΦΕΚ 187 Δ’/16-6-11) ως προς τα όρια των ζωνών Α, Β
και Ε εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βύρωνα, όπως περιγράφεται στην §
Π.1.7.



Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου
Βύρωνα

και

συγκεκριμένα

τη

χωροθέτηση

του

κοινωνικού

εξοπλισμού,

την

αντιμετώπιση των ανοικτών τετραγώνων, την επανεξέταση της κατά παρέκκλιση
αρτιότητας κ.λπ..

Π.4.3 Εμπλεκόμενοι φορείς
Οι φορείς για την υλοποίηση των μελετών και των έργων που προτείνονται από τη μελέτη
ΓΠΣ μπορεί να είναι του δημόσιου φορέα, του ιδιωτικού αλλά και μεικτά σχήματα. Σχετικά με
το δημόσιο τομέα, οι φορείς που εμπλέκονται είτε σε θέματα διαδικασιών είτε σε θέματα
χρηματοδοτήσεων μπορεί να ποικίλουν από το τοπικό (Δήμος Βύρωνα), το περιφερειακό
(Περιφέρεια Αττικής) μέχρι το εθνικό επίπεδο ανάλογα με τη γεωγραφική εμβέλεια και την
οικονομική απαίτηση κάθε δράσης. Υπάρχουν επίσης δράσεις που η εμπλοκή του ιδιωτικού
τομέα είναι είτε απαραίτητη, είτε σημαντική για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι
προτεινόμενες μελέτες και έργα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (INTERREG IVC – INTERREG EUROPE, URBACT ΙΙΙ κ.τ.λ.), από
Εθνικούς πόρους, ίδιους πόρους του Δήμου και πόρους του ιδιωτικού τομέα.
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