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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αφορά την περιβαλλοντική 

αξιολόγηση της μελέτης του “Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και της τροποποίησης του ήδη 

εγκεκριμένου ΓΠΣ”, όπως αυτή εκπονήθηκε με ανάθεση του Δήμου Λαυρεωτικής, μετά από 

Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια. 

 

Η ΣΜΠΕ στοχεύει στην εκτίμηση των επιπτώσεων που μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου 

του Δήμου Λαυρεωτικής και της τροποποίησης του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ στο περιβάλλον (φυσικό 

και αθρωπογενές)  και προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών, δίνοντας  βασικές 

κατευθύνσεις και περιορισμούς. 

Συντάχθηκε σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ΚΥΑ Αριθμ. 

Υ.ΠΕ.Κ.Α./ΕΥΠΕ/οικ. 107017 (ΦΕΚ 1225/΄Β/05-09-2006) και σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

131334/15.10.2010 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α. πρώην Ε.Υ.ΠΕ.) του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

 

Α.1 Στοιχεία Υπηρεσιών 

Αρχή Σχεδιασμού της μελέτης αυτής και Φορέας  Εφαρμογής του νέου Γ.Π.Σ., μετά την έγκρισή 

του, είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής.  

Αρμόδια Υπηρεσία για την τελική διατύπωση της μελέτης του ΓΠΣ και την έγκρισή του είναι η 

Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού, Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής. 

Αρμόδια Υπηρεσία για την την τήρηση της διαδικασίας δημοσιοποίησης και για την έγκριση της 

ΣΜΠΕ είναι το Δ’ Τμήμα (Τμήμα Λοιπών Αδειοδοτήσεων και Εκτιμήσεων) της Δ/νσης 

Περιβαλλοντικών Αδειδοτήσεων (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Α.2 Στοιχεία Αναδόχου και Επίβλεψης 

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάχθηκε από τη Γεωργούλα Αικατερίνη, 

Περιβαλλοντολόγο, κάτοχο μελετητικού πτυχίου, κατηγορίας 27, Α’ τάξης, βάσει της υπ.αριθμ. 

8446/17.05.2019 Συμπληρωματικής Σύμβασης με το Δήμο Λαυρεωτικής. 

Επιβλέπουσα της μελέτης αυτής είναι η κα Μαγγενάκη Αναστασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια 

των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
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Α.3 Ιστορικό της μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στα Διοικητικά Όρια των Δ.Ε. 
Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου και Τροποποίησης του ήδη εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.  

 

Το αρχικό Γ.Π.Σ. του οικισμού Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε το 1993 με την 

Υ.Α. 85766/6244/16-09-93 (ΦΕΚ 1260 Δ’/05-10-93). Ακολούθησαν τρεις τροποποιήσεις: 

 Υ.Α. 2726/553/10.05.1995 (ΦΕΚ 374 Δ’/01.06.1995) 

 Υ.Α. 20548/16.05.2006 (ΦΕΚ 456 Δ’/24.05.2006), για τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ 

προκειμένου το ΒΙ.ΠΑ. να μετατραπεί σε ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση και για την οποία, με την 

276/2007 Απόφαση του Σ.Τ.Ε. οι καθορισθείσες χρήσεις κρίθηκαν μη νόμιμες και ο σ.δ. 

1,30 είναι ιδιαίτερα υψηλός και δεν προτάθηκε νόμιμα. 

 Υ.Α. 11489/13.03.2009 (ΦΕΚ 135 Δ’/31.3.2009), για τη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ, 

προκειμένου να περιορισθούν οι χρήσεις του ΓΠΣ του 2006,  που ακυρώθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 1824/12 Απόφαση του Ε’ τμήματος του Σ.Τ.Ε., επειδή δεν είχε προηγηθεί Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Με την υπ’ αριθμ. 2499/28.03.2006 Σύμβαση ανατέθηκε η «Μελέτη ΓΠΣ στα διοικητικά 

όρια του Δήμου Λαυρεωτικής και η Τροποποίηση του ήδη υπάρχοντος» στα συμπράττοντα 

μελετητικά γραφεία «Γεωργούλα Αικατερίνη – Κατσουλάρης Αναστάσιος». 

Στην Ομάδα εργασίας, πλην των συμπραττόντων μελετητών συμμετέχουν: 

1. Αηδόνη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ – Πολεοδόμος  

2. Ράπτη Κωνσταντίνα, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ – Πολεοδόμος 

3. Γιαννάτος Γεράσιμος, Γεωλόγος. 

Το  Α’ Στάδιο της μελέτης, που εκπονήθηκε στα διοικητικά όρια του τότε Δήμου 

Λαυρεωτικής, υποβλήθηκε στην Τ.Υ. του Δήμου στις 27.09.2006 και το Β1 Στάδιο, που 

εκπονήθηκε στα ίδια όρια, υποβλήθηκε στις 26.11.2010. 

Για την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στοιχεία πραχωρήθηκαν 

από :  

1. Τη Β’ Εφορεία Προιστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με το υπ. αριθμ. 

5620/20.10.2010 έγγραφο 

2. Την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με το υπ. αριθμ. 6753/08.02.2010 έγγραφο 

3. Την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδας με το υπ. αριθμ. 

2051/07.08.2009 έγγραφο 

Όμως, σύμφωνα με το Νόμο 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  ο Καλλικρατικός 
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Δήμος Λαυρεωτικής περιλαμβάνει πλέον στα διοικητικά του όρια τις Δ.Ε. Λαυρεωτικής και τις Δ.Ε. 

Αγίου Κωνσταντίνου και Κερατέας. Επιπλέον, κατά τη 10ετία από την υποβολή του Α’ Σταδίου 

μέχρι τώρα μεσολάβησαν τα νέα πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 2011, το 

νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας και πλήθος νομοθετημάτων, που επέβαλαν την επικαιροποίηση 

του Α’ Σταδίου της μελέτης και της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας.  

Επίσης, για την έγκριση του ΓΠΣ απαραίτητη συνοδευτική μελέτη είναι η παρούσα ΣΜΠΕ 

και προκειμένου να συμπεριληφθεί αυτή στο αρχικό συμβατικό αντικείμενο, εγκρίθηκε ο 1ος 

Συγκριτικός Πίνακας, με την υπ. αριθμ. 69/20.05.2016 Απόφαση του Δ.Σ. Λαυρεωτικής. 

Η επικαιροποίηση και συμπλήρωση του Α’ Σταδίου της μελέτης ΓΠΣ, που  εγκρίθηκε  με 

το υπ. αριθμ.12.971/17.07.2019 έγγραφο της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εκτείνεται στα διοικητικά όρια 

των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου, γιατί καθώς η Δ.Ε. Αγίου Κωνσταντίνου 

παρεμβάλλεται μεταξύ Λαυρίου και Λεγραινών κρίθηκε απαραίτητο για την ενότητα του 

σχεδιασμού να συμπεριληφθεί στη μελέτη. Ταυτόχρονα με το επικαιροποιημένο Α’ Στάδιο της 

μελέτης, υποβλήθηκε και η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.Ταυτόχρονα με 

την έγκριση του Α’ Σταδίου του ΓΠΣ, δόθηκε εντολή  για την επικαιροποίηση του Β1 Σταδίου και για 

την εκπόνηση της παρούσας Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), 

σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/05-09-

2006). 

Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση του Α’ Σταδίου της μελέτης  υποβλήθηκε στην Τ.Υ. 

του Δήμου στις 28.06.2019. Ταυτόχρονα υποβλήθηκε και η συμπληρωμένη Προκαταρκτική Μελέτη 

Γεωλογικής Καταλληλότητας. 

Το εν λόγω Α’ Στάδιο εγκρίθηκε με το υπ. αριθμ. 12971/17.07.2019 έγγραφο της Τεχνικής 

Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής και ταυτόχρονα δόθηκε εντολή για τη συμπλήρωση και  

επικαιροποίηση του Β1 Σταδίου και για την εκπόνηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.), σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/05-09-2006). 

Η Συμπληρωματική (Επικαιροποιημένη) Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας εγκρίθηκε με 

την υπ. αριθμ. 102308/4454/10.10.2019 Απόφαση της Γ.Δ/ντριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής. 

Το συμπληρωμένο και επικαιροποιημένο Β1 Στάδιο, μαζί με την ΣΜΠΕ, υποβλήθηκαν 

στην Τ.Υ. στις 24.07.2019 και το Β1 Στάδιο εστάλη στους φορείς για τις απόψεις τους. 

Έγγραφα με απόψεις διατύπωσαν: η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και 

Περιαστικών Περιοχών, με το υπ. αριθμ. ΥΠΕ/ΔΣΜΠ/73512/685/14.10.2019 έγγραφο και η 

Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων Αττικής, με το υπ. αριθμ. 20834/22.11.2019 έγγραφο. 
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Το Β1 Στάδιο και η ΣΜΠΕ παρουσιάστηκαν την 06η/10/2019 σε δημόσια διαβούλευση και 

στη συνέχεια 17 ιδιώτες και φορείς υπέβαλαν γραπτά τις απόψεις τους. 

Ταυτόχρονα με το Β1 Στάδιο, υποβλήθηκε στην Τ.Υ. του Δήμου και η ΣΜΠΕ. 

Την 17η/12/2019 παρουσιάστηκαν στο Δ.Σ. Λαυρεωτικής τα επικαιροποιημένα και 

συμπληρωμένα Α’ και Β1 Στάδια της μελέτης, καθώς και η ΣΜΠΕ και εγκρίθηκαν ομόφωνα με την 

υπ. αριθμ. 203/2019 Απόφαση του Δ.Σ., με την παρατήρηση η ΣΜΠΕ να ανασυνταχθεί σύμφωνα 

με τις προτάσεις του Β2 Σταδίου του ΓΠΣ.  Στην Απόφαση αυτή επισυνάπτονται Πίνακας με τις 

απόψεις των δημοτών, που υποβλήθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση, καθώς και οι 

κατευθύνσεις της Τ.Υ. για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου της μελέτης και της παρούσας 

ανασύνταξης της ΣΜΠΕ. 
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Β. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσας ΣΜΠΕ είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση του  επικαιροποιημένου και 

συμπληρωμένου  Β2 Σταδίου  της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των 

Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη 

εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

 

Β.1 Διοικητική Ταυτότητα του Δήμου/ Υπαγωγή στο ΡΣΑ 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής προήλθε, σύμφωνα με το Ν.3852/04.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010) – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης, από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων 

Λαυρεωτικής, Κερατέας και της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 

175.798 στρέμματα και ο πληθυσμός του 25.102 κάτοικοι (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011). Έδρα είναι το Λαύριο.  

Το έμβλημα του Δήμου Λαυρεωτικής είναι "μεταλλευτική κάμινος εκπέμπουσα καπνόν" σύμφωνα 

με το Β.Δ. της 22 Νοεμβρίου 1891 (ΦΕΚ 333) "Περί μετονομασίας του Δήμου Σουνιέων εις Δήμον 

Λαυρεωτικής και καθορισμού του εμβλήματος της σφραγίδος αυτού". 

Ο Δήμος Λαυρίου συστάθηκε την 1-10-1835 (ΦΕΚ 17 Α’/1835),  καταλάμβανε περίπου το χώρο 

που καλύπτουν οι σημερινοί Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Περιλάμβανε τους οικισμούς 

 Κερατέα, Κουβαρά, Καλύβια, Όλυμπο, Ανάβυσσο,   Εργαστήρια και Θορικό  και είχε πληθυσμό 

1.238 κατοίκους. Έδρα του Δήμου ορίστηκε η Κερατέα, η οποία είχε τότε πληθυσμό 474 κατοίκους. 

Ο Δήμος Λαυρίου διατηρήθηκε μέχρι το 1890 οπότε διασπάστηκε σε δύο νέους Δήμους, το Δήμο 

Σουνιέων και το Δήμο Θορικίων.  

Ένα χρόνο μετά, το 1891, ο Δήμος Σουνιέων  μετονομάστηκε σε Δήμο Λαυρεωτικής. Διατηρήθηκε 

ως ένας εκ των τριών Δήμων του νομού Αττικής και μετά τη διοικητική διαίρεση του 1912 (οι άλλοι 

δύο Δήμοι ήταν ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμος Πειραιώς). Παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος μέχρι 

το 1948 οπότε αποσπάστηκε ο οικισμός Καμάριζα, ο οποίος συγκρότησε την κοινότητα Καμάριζας, 

μετέπειτα κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. 

Με την εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας το 1997 παρέμεινε αμετάβλητος. Την περίοδο αυτή 

περιλάμβανε τους οικισμούς Λαύριο , Άνω Θορικό , Θορικό , Κάτω Ποσειδωνία , Κάτω 

Σούνιο , Λεγραινά. Η έκτασή του ήταν 41.300 στρέμματα  και ο πληθυσμός του 10.612 κάτοικοι 

σύμφωνα με την απογραφή του 2001. 

Με την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης το 2011, ο Δήμος Λαυρεωτικής περιλαμβάνει τις 

Δημοτικές Ενότητες Αγίου Κωνσταντίνου, έκτασης 10.450 στρεμμάτων (2 οικισμοί), Λαυρίου, 

έκτασης 35.484 στρεμμάτων (10 οικισμοί) και Κερατέας, έκτασης 129.864 στρεμμάτων (57 

οικισμοί) και αποτελείται από τους παρακάτω οικισμούς (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011): 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CE%B2%CE%B9%CE%B1_%CE%98%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B2%CF%85%CF%83%CF%83%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%98%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%A3%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%B3%CF%81%CE%B5%CE%BD%CE%AC
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου 

Άγιος Κωνσταντίνος,ο Εσπερίδες,οι 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Δημοτική Κοινότητα Κερατέας 

Αγία Μαρίνα Μικρολίμανου,η Μικρολίμανο,το 

Αγίασμα,το Μονή Κακής Θαλάσσης,η 

Άγιος Γεώργιος Θορικού,ο Μύλος,ο 

Άγιος Γεώργιος,ο Μυρτέζα,η 

Άνω Δασκαλειό,το Ντάρδεζα,η 

Αρί,το Παλιοκαμάριζα,η 

Αυρόκαστρο,το Πανόραμα Μικρολίμανου,το 

Βένιο Δασκαλειού,το Πεύκα,τα 

Βίντζι Δασκαλειού,το Πλάκα,η 

Δασκαλειό,το Πόρτο Εννιά,το 

Δημολάκι,το Πρισιλίμες,οι 

Διόνυσος,ο Ριμπάρι,το 

Διψέλιζα,η Ρουμουντί,το 

Ελαιοχώριον,το Ρουντζέρι Λεμπρού,το 

Ελιές Δασκαλειού,οι Σάκκα,η 

Ζαπάνι,το Σκάλεζα Μητραντώνη,η 

Ζάστανο,το Σπηλιαζέζα,η 

Κακή Θάλασσα,η Συντερίνα,η 

Καλοπήγαδο,το Συρί,το 

Κερατέα,η Τζαρδαβίλα Μόκριζας,η 

Κόντρα Βιλαρά,η Τζονίμα,η 

Μαλιακούκι,το Τογάνι Λάκιζας,το 

Μαλιαστέκα,η Τρεχαντιέρα,η 

Μανούτσο,το Τριανταφυλλιά,η 

Μαρίστρα,η Φάνωσι,το 

Μαρκάτι,το Φέριζα,η 

Μεγάλα Πεύκα,τα Χάρακας,ο 

Μεγάλη Αυλή,η Χάρβαλο,το 

Μητροπήσι,το  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Δημοτική Κοινότητα Λαυρεωτικής 

Άγιος Γεράσιμος,ο Κάτω Ποσειδωνία,η 

Άγιος Γεώργιος,ο (νησίς) Κάτω Σούνιον,το 

Άνω Θορικόν,το Λαύριον,το 

Εργατικές Κατοικίες,οι - Άγιος Ιωάννης Ρώσσος,ο Λεγραινά,τα 

Θορικόν,το Πάνορμος,ο 

 

Σύμφωνα με το από 31.07.14 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ156 Α’/2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –

Αττικής», που επέχει θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος Λαυρεωτικής μαζί με το Δήμο Σαρωνικού και τη 

Μακρόνησο αποτελούν τη Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής, που ανήκει στη Χωρική Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής. 
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Β.2 Συνοπτική Περιγραφή του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

Το αρχικό Γ.Π.Σ. του οικισμού Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής εγκρίθηκε το 1993 με την 

Κ.Υ.Α. 85766/6244/16-9-93 (ΦΕΚ 1260 Δ’/05-10-93). Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις που 

περιλαμβάνονταν στο σχέδιο είναι: 

 η πολεοδομική οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 17.000 κατοίκων, με: 

1. την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις αραιοδομημένες και πυκνοδομημένες, σε 

ζώνες άλλων χρήσεων πλην κατοικίας και την ένταξη στο σχέδιο οικισμού 

προϋφισταμένου του έτους 1923. Τη δημιουργία τεσσάρων (4) πολεοδομικών ενοτήτων 

– γειτονιών με μέση πυκνότητα και μέσο συντελεστή δόμησης ως εξής: 

 

Πιν. 1: Πολεοδομικές Ενότητες Λαυρίου (ΓΠΣ 1993) 

Πολεοδομικές Ενότητες 
Μέσος Συντελεστής 

Δόμησης 
Μέση Πυκνότητα 

(κατ./Ha) 

1. Νυκτοχώρι –  Αγ. Παρασκευή 2,00 209 

2. Νεάπολη - Πάνορμος 1,32 147 

3. Κεντρική Αγορά 2,30 227 

4. Κυπριανός – Θηραϊκά – 
Πράσινη Αλεπού 

1,24 190 

 

2. τον καθορισμό των χρήσεων γης και ειδικότερα: 

 Στην Π.Ε. «Κεντρική Αγορά» στο κέντρο του Δήμου επιτρέπονται οι χρήσεις του 

πολεοδομικού κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23.02.1987 Π.Δ/τος (Δ’/166), 

με περιορισμό στον αριθμό των κλινών για τα ξενοδοχεία μέχρι 100. Στο υπόλοιπο 

τμήμα της πολεοδομικής ενότητας επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας 

σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω Π.Δ/τος. 

 Στις Π.Ε. «Νεάπολη – Πάνορμος» και «Νυχτοχώρι – Αγία Παρασκευή», επιτρέπονται 

οι χρήσεις γενικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του παραπάνω Π.Δ/τος, με 

εξαίρεση τα ξενοδοχεία και περιορισμό των ξενώνων μέχρι 20 κλίνες. 

 Στην Π.Ε. «Κυπριανός – Θηραϊκά – Πράσινη Αλεπού», επιτρέπονται οι χρήσεις 

αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ίδιου Π.Δ/τος. 

 Τον καθορισμό χρήσεων βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

παραπάνω Π.Δ/τος. 

 Τη χωροθέτηση του τερματικού σταθμού του προαστιακού τρένου στη θέση του 

Παλαιού Σταθμού της Γαλλικής Εταιρείας. 
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 Τον καθορισμό χώρου πρασίνου μέσα στη βιομηχανική περιοχή στα νότια του 

οικισμού. 

3. τη γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (Ha) για κοινωνική υποδομή σε επίπεδο πόλης 

και σε επίπεδο πολεοδομικής ενότητας. 

 οι προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος με τον καθορισμό ζωνών 

προστασίας και ειδικότερα: 

1. ο χαρακτηρισμός του οικισμού του Παλαιού Κυπριανού ως παραδοσιακού και η σύνταξη 

ειδικής μελέτης για την ανάπλασή του. 

2. η κήρυξη ως διατηρητέων όλων των αξιόλογων κτισμάτων της πόλης. 

3. η διατήρηση της φυσιογνωμίας της κεντρικής περιοχής του Λαυρίου. 

4. η κήρυξη ως διατηρητέου του Παλαιού Σταθμού του τρένου και της εξέδρας φόρτωσης. 

5. η κήρυξη ως διατηρητέων των εγκαταστάσεων και κτιρίων της βιομηχανίας της Γαλλικής 

Εταιρείας (ΕΜΕΛ) και η χρήση τους για πολιτιστικούς σκοπούς. 

 ο καθορισμός ζωνών οικονομικών και θεσμικών κίνητρων και ειδικότερα: 

1. Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) σε έκταση στην Π.Ε. «Νυχτοχώρι- Αγ. Παρασκευή 

για την στέγαση των κατοίκων του οικισμού «Καβοδόκανο» και σε έκταση του οικισμού 

των «Θηραϊκών». 

2. Ζώνη Ανάπλασης στην περιοχή «Οξυγόνου» με την υπαγωγή της περιοχής στο άρθρο 

13. 

 οι προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής και ειδικότερα: 

Οδικό δίκτυο: 

 Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις γύρω και μέσα από την πόλη και πεζοδρόμηση του 

κεντρικού άξονα της πόλης. 

 Νέα χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής του προαστιακού τρένου ανατολικά του Λαυρίου, 

με εξασφάλιση στην παλαιά χάραξη κοινοχρήστων λειτουργιών ούτως ώστε να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση μη εφικτότητας κατασκευής της πρώτης. 

Δίκτυο αποχέτευσης: 

 Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της πόλης καθώς και των εγκαταστάσεων του 

βιολογικού καθαρισμού μόνο για τα λύματα του Δήμου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του 

Δήμου, μέσα στα όρια του ΒΙ.ΠΑ. 

Δίκτυο ύδρευσης: 
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 Κατασκευή υδατοδεξαμενής σε θέση μεταξύ Π. Φωκαίας και Σουνίου χωρητικότητας 

20.000 κ.μ.. 

Ενεργειακό δίκτυο: 

 Αύξηση της χωρητικότητας των Υ/Σ με την εγκατάσταση και νέων ή την αντικατάσταση 

μετασχηματιστών με άλλους μεγαλύτερης ισχύος. 

 

Το 1995 τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ. με την Υ.Α. 2726/553/10-05-95 (ΦΕΚ 374 Δ’/01-06-95), 

για την επέκταση των ορίων αυτού, για την ένταξη στο σχέδιο θυλάκων και την τροποποίηση του 

μέσου συντελεστή δόμησης και καθόρισε:  

 Την επέκταση των ορίων του γενικού πολεοδομικού σχεδίου στην πολεοδομική ενότητα 1 και 

ειδικότερα: 

1. στην περιοχή «ΤΕΛΜΑΤΑ» και τον καθορισμό σ’ αυτή χρήσης αμιγούς κατοικίας όπως 

προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23.02.1987 Π.Δ. (΄Δ/166). 

2. στις περιοχές μεταξύ της Εθνικής οδού Αθηνών - Λαυρίου και θαλάσσης, των παλαιών 

εγκαταστάσεων της ΕΜΜΕΛ και θαλάσσης και τον καθορισμό στις περιοχές αυτές 

χρήσης πρασίνου. 

 Η μέση πυκνότητα και ο μέσος Σ.Δ. της παραπάνω πολεοδομικής ενότητας μετά τις 

επεκτάσεις διαμορφώνονται ως εξής: 

Πιν. 2: Τροποποίηση όρων δόμησης 1995 

Πολεοδομική Ενότητα Μέσος Σ.Δ. 
Μέση Πυκνότητα 

(κατ./Ha) 

Νυκτοχώρι – Αγ. Παρασκευή 1,85 175 

 

 την τροποποίηση των χρήσεων γης ως εξής: 

1. την αλλαγή της χρήσης στο χώρο της πρώην Γαλλικής Εταιρίας Λαυρίου (ΕΜΜΕΛ) από 

Πολιτιστικό Κέντρο σε Τεχνολογικό, Ερευνητικό και Πολιτιστικό Πάρκο, με τις χρήσεις 

που προβλέπονται από το άρθρο 5 του από 23.02.1987 Π.Δ/τος (΄Δ/166) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του από 08.12.1990 Π.Δ/τος (΄Δ/706). 

2. την επέκταση της ζώνης πρασίνου μεταξύ του οικισμού «Κυπριανός» και του 

Τεχνολογικού, Ερευνητικού και Πολιτιστικού Πάρκου. 

3. τον αποχαρακτηρισμό περιοχής πρασίνου και τον καθορισμό χρήσης αμιγούς κατοικίας 

στην περιοχή «Οξυγόνο». 
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4. την αλλαγή των χρήσεων γης των περιοχών Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού της 

Γαλλικής Εταιρείας και Λιμεναρχείου από γενική κατοικία σε χώρο εγκαταστάσεων 

μαζικών μεταφορών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης Λιμένος. 

5. τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του Ο.Τ. 46 από χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων και 

τον χαρακτηρισμό του ως χώρου σχολείου. 

 

Με μεταγενέστερη τροποποίηση του Γ.Π.Σ. με την Υ.Α. 20548/16-05-06 (ΦΕΚ 456 Δ’/24-

05-06), ο χαρακτηρισμός της περιοχής που είχε καθοριστεί ως ΒΙ.ΠΑ. μετατράπηκε σε «ΒΙ.ΠΑ. 

προς εξυγίανση». Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις του άρθρου 5 του από 23.02.1987 

(Δ’/166) Π.Δ/τος. Επιπλέον των παραπάνω χρήσεων επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού 

κέντρου και τουρισμού – αναψυχής, όπως αυτές προσδιορίζονται από τα άρθρα 4 και 8 αντίστοιχα 

του παραπάνω Π.Δ/τος. Οι μη βιομηχανικές χρήσεις χωροθετούνται στην παράκτια ζώνη της 

περιοχής «ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση» και δεν υπερβαίνουν το 40% του συνόλου της περιοχής. Ο 

μέσος Σ.Δ. καθορίζεται σε 1,30, ο οποίος εξειδικεύεται κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 18 του Ν.2508/1997 (Α’/124). Ειδικότερα για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ορίζεται Σ.Δ. 

0,60. 

 

Η τελευταία τροποποίηση του Γ.Π.Σ. με την Υ.Α. 11489/13-03-09 για την προσθήκη 

επιπλέον χρήσεων στην περιοχή που χαρακτηρίσθηκε «ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση», ακυρώθηκε στο 

ΣΤΕ, λόγω έλλειψης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης.  Εν τω μεταξύ η ΣΜΠΕ για την τροποποίηση 

των χρήσεων του ΓΠΣ ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε, οπότε προωθείται για έγκριση και η 

τροποποίηση του ΓΠΣ. 

 

Β.3 Κύρια θεσμικά καθεστώτα χρήσεων γης και προστασίας στο Δ. Λαυρεωτικής 

 

1. ZOE Λαυρεωτικής 

Oι χρήσεις γης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής 

καθορίστηκαν με το από 17-02-1998 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 125 Δ’/27-2-1998) "Καθορισμός χρήσεων 

γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ 

του έτους 1923 περιοχή χερσονήσου Λαωρεωτικής (Ν. Αττικής)" ως εξής: 

Α - Περιαστικό Πράσινο ( Ε= 3.306 στρ.)  Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται: 

 Αναψυκτήρια και καθιστικά 

 Εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων 
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 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους 

βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) 

 Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις (campings) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους 

 Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας  

 Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών 

 κατοικία μόνο στις μη δασικές εκτάσεις 

Β1 - Απόλυτη προστασία τοπίου και αρχαιολογικών χώρων (Ε = 5.571 στρ.) Στις περιοχές 

αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση  

Β2 - Μέση προστασία τοπίου και αρχαιολογικών χώρων (Ε = 229 στρ.) Στις περιοχές αυτές 

επιτρέπονται: 

 Κατοικίες 

 Αγροτικές αποθήκες 

 Δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια 

Β3 - Προστασία και ήπια αναψυχή (Ε = 56 στρ.) Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται διαμορφώσεις 

εδάφους και κατασκευές εξοπλισμού υπαίθριας αναψυχής και χώροι υγιεινής 

 Γ - Γεωργική Γη ( Ε = 385 στρ.) Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται: 

 Αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή 

 Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις 

 Θερμοκήπια 

 Κατοικίες 

 Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις (campings) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους 

 Ε - Δεύτερη κατοικία και τουριστικές εγκαταστάσεις, (Ε = 2.661 στρ) Στις περιοχές αυτές 

επιτρέπονται: 

 Κατοικίες 

 Εστιατόρια-αναψυκτήρια 

 Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά 

κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) 

 Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, W.C., αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για 

θαλάσσια παιχνίδια 
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 Ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (campings) και λοιπές τουριστικές 

εγκαταστάσεις 

 Χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού   

Ζ - Αναψυχή (Ε = 475 στρ.) Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται: 

 Εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης 

 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

 Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώροι εξυπηρέτησής τους 

 Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές εγκαταστάσεις (campings) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους 

 Κατοικίες 

Η - Παραλία (Ε = 910 στρ.) Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται:  

 Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, W.C., αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για 

θαλάσσια παιχνίδια 

 Εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού 

Ι2 - Βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ΔΕΗ (Ε = 109 στρ.) Στην 

περιοχή αυτή επιτρέπονται μη ιδιαίτερα οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις και 

εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. 

 

2. Εθνικός Δρυμός Σουνίου 

Με το από 11-3-1974 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 80Α/26-3-1974) «περί καθορισμού των ορίων του 

πυρήνος και της περιφερειακής ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου» καθορίσθηκε ο 

Πυρήνας Εθνικού Δρυμού Σουνίου (Ε= 4.815 στρ.) 

 

3. Προστασία Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής 

Στη συνέχεια εκδόθηκε το από 24/1/2003 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 121 Δ’/2003) "Περί καθορισμού Ζωνών 

προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου της Λαυρεωτικής", το οποίο αποτελεί 

εξειδίκευση της ΖΟΕ Λαυρεωτικής στο χώρο προστασίας του Ορεινού Όγκου, ενώ οι σχετικοί 

χάρτες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 796 Δ’/29-7-2003. Τροποποιήσεις του Π. Δ/τος των ορεινών 

όγκων της Λαυρεωτικής εγκρίθηκαν με το Ν. 3212/2005 (ΦΕΚ 308 Α’/31-12-2005) 
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Σύμφωνα με το προαναφερθέν Π. Δ/γμα καθορίσθηκαν για το Δήμο Λαυρεωτικής κατά ζώνες οι 

εξής χρήσεις: 

Ζώνη Α: Είναι ζώνη απολύτου προστασίας με χρήσεις αναψυχής, υπαίθριων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων, υπαίθριων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων καθιστικών 

και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή. 

Ζώνη Β: Είναι ζώνη αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, μικρών 

αθλητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριων και 

ημιυπαίθριων χώρων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για 

την περιοχή. 

Ζώνη Γ: Είναι ζώνη γεωργικής χρήσης, αναψυχής, αθλητισμού, οργανωμένων κατασκηνώσεων 

και κατοικίας στην οποία επιτρέπεται μόνο η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων, 

αθλητικών εγκαταστάσεων, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, εγκαταστάσεων 

κατασκηνώσεων, υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης και κατοικίας. 

Ζώνη Δ: Είναι η ζώνη οργανωμένου Θεματικού ιστορικού πάρκου εξόρυξης μεταλλεύματος και εν 

γένει μεταλλουργίας στη Λαυρεωτική με δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εντός της ζώνης περιλαμβάνονται οι υποζώνες Δ1 και Δ2. 

Ειδικότερα: 

 Η υποζώνη Δ1 είναι περιοχή αναψυχής με χαρακτήρα μεγάλου υπαίθριου μουσείου εντός της 

οποίας επιτρέπεται η ανέγερση υπαίθριων ή υμιυπαίθριων  καθιστικών και περιπτέρων 

ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Επίσης, επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση 

των κτιρίων και εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εταιριών και η χρήση τους για τις ανάγκες 

του χώρου, η επισκευή και αποκατάσταση του δικτύου Decauville (βιομηχανικού τραίνου) και η 

κατασκευή των απαραίτητων για το θεματικό πάρκο δικτύων υποδομής, καθώς και χωρων 

υγιεινής και φύλαξης για τις ανάγκες του Πάρκου. 

 Η υποζώνη Δ2 είναι περιοχή πολιτισμού και αναψυχής εντός της οποίας επιτρέπεται η 

ανέγερση αναψυκτηρίων, εστιατορίων, κτιρίων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, 

χώρων εκθέσεως αντικειμένων και παρουσίασης της διαδικασίας εξόρυξης και μεταλλευτικής 

δραστηριότητας στο χρόνο, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, υπαίθριων ή υμιυπαίθριων  

καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης. Επίσης, επιτρέπεται η 

επισκευή και αποκατάσταση των κτιρίων και εγκαταστάσεων των μεταλλευτικών εταιριών και η 

χρήση τους για τις ανάγκες του πάρκου, η ανέγερση επιστημονικών εργαστηρίων και χώρων 

ερευνητών, καθώς και όλα τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και τα έργα υποδομής που θα 

διευκολύνουν στη δημιουργία, στη λειτουργία και στη φύλαξη του χώρου του πάρκου. 
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Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ MEΛΕΤΗΣ Γ.Π.Σ. – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

Γ.1  Η σκοπιμότητα εκπόνησης της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου  

 

 Η ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων βάσει των δυνατοτήτων της περιοχής, στα πλαίσια μιας 

πολυτομεακής ανάπτυξης και η αναζήτηση των απαιτούμενων ενεργειών και των μέτρων που 

θα συμβάλουν στην ανάπτυξη 

  Η οργάνωση των δραστηριοτήτων και η ενίσχυση των υποδομών  τουρισμού 

 Η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, με την 

πολεοδομική  οργάνωση των οικισμών,  

 Η ενσωμάτωση, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των μηχανισμών και ρυθμίσεων που θα 

αναδείξουν και θα παγιώσουν τον «οικοσυστημικό χαρακτήρα» και την εικόνα της «αειφόρου 

πόλης» στο Λαύριο και στους λοιπούς οικισμούς της περιοχής μελέτης, με εξοικονόμηση στο 

νερό ύδρευσης, ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων, ενεργειακή διαχείριση, χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργιας κ.α. 

 Η προστασία και ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και η αξιοποίησή 

τους για την ανάπτυξη της περιοχής,  

 Η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και η σύνδεσή της με την έρευνα και καινοτομία και 

 Η αναβάθμιση του λιμανιού του Λαυρίου με την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσής του και 

των μεταφορικών αξόνων (προαστιακός σιδηρόδρομος και περιμετρικός δρόμος της πόλης του 

Λαυρίου) και η  βελτίωση της σύνδεσης του Λαυρίου με το Αεροδρόμιο, την Αθήνα  και την 

υπόλοιπη Αττική, που θα καταστήσουν το Λαύριο κόμβο μεταφορών, όπως προβλέπεται από 

το ΡΣΑ. 

 Η άρση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί  από τη ΖΟΕ και από το ισχύον ΓΠΣ και τις 

τροποποιήσεις του, 

 

Γ.2  Συσχέτιση με το νέο Ρυθμιστικό της Αττικής - Αθήνας 

Σύμφωνα με το από 31.07.14 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ156 Α’/2014) «Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας –

Αττικής», που επέχει θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, ο Δήμος Λαυρεωτικής μαζί με το Δήμο Σαρωνικού και τη 

Μακρόνησο αποτελούν τη Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής, που ανήκει στη Χωρική Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής. (Άρθρο 8) 
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Για την οργάνωση της Λαυρεωτικής το νέο ΡΣΑ (Άρθρο 9, παρ.2.2) δίνει τις παρακάτω  

κατευθύνσεις: 

 α) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής έχει ρόλο φυσικού αποθέματος, καθώς και υποδοχής 

δραστηριοτήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας και αναψυχής, που θα κατευθυνθούν κυρίως στο 

εσωτερικό των υφισταμένων οικισμών. Η άμεση παρέμβαση για την οργάνωσή τους, καθώς και  η 

άμεση προστασία των εκτός σχεδίου περιοχών, αποτελούν μείζονα προτεραιότητα του ΡΣΑ. 

β) Με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την ύπαρξη 

πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς ακτινοβολίας, βασική προωθητική δραστηριότητα για την 

περιοχή αποτελεί η ανάδειξη αυτών των στοιχείων και η αναβάθμιση της τουριστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή, μέσω και της σύνδεσής τους με το Λιμάνι του Λαυρίου. 

γ) Η αναβάθμιση του Λιμανιού  του Λαυρίου σε δεύτερο λιμάνι της Αττικής, με την ολοκλήρωση 

των μεταφορικών αξόνων, πρόκειται να συντελέσει στην παραγωγική αναδιάρθρωση της 

Λαυρεωτικής, με τη διεύρυνση του φάσματος παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

δ) Προωθείται η ισχυροποίηση της δυναμικής του Λαυρίου, με ανάδειξη της βιομηχανικής 

κληρονομιάς του και σύνδεσή της με την έρευνα και καινοτομία, η οργάνωση των δραστηριοτήτων 

και η ενίσχυση των υποδομών  τουρισμού. 

 

Το νέο ΡΣΑ (Άρθρα 10 & 11) αναφέρει ότι ο Δήμος Λαυρίου είναι Κέντρο ευρείας ακτινοβολίας, 

γιατί συγκεντρώνει πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχει σημαντική εμβέλεια μέσα στη Χωρική Ενότητα 

Ανατολικής Αττικής. Επίσης συμμετέχει στον άξονα Αεροδρόμιο – Λαύριο. 

Το Λαύριο, σαν πόλος ενδοπεριφερειακής εμβέλειας, έχει εξειδίκευση στις μεταφορές, τον 

τουρισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. 

Στο Λαύριο : α) εναρμονίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης με το στρατηγικό αναπτυξιακό 

ρόλο του, 

β) προωθείται η οργάνωση και αναμόρφωση του θεσμοθετημένου πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, 

καθώς και του Τεχνολογικού Πάρκου, 

Επίσης το νέο ΡΣΑ (Άρθρο 13) , στα πλαίσια της αστικής αναζωογόννησης του Λαυρίου θεωρεί 

ότι: 

α)  οι ολοκληρωμένες αναπλάσεις θα αποτελέσουν βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των στόχων 

του ΡΣΑ σχετικά με την αναγέννηση του υφιστάμενου αστικού ιστού. 

β) οι αναπλάσεις  συμπεριλαμβάνουν ένα ευρύτερο φάσμα δράσεων, μεταξύ των οποίων ο 

αποτελεσματικός έλεγχος των χρήσεων γης, η διαχείριση της λειτουργίας του δημόσιου χώρου, η 

χρήση εργαλείων οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής και η χρήση λοιπών διαθέσιμων 

πολεοδομικών εργαλείων. 
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Στο νέο ΡΣΑ, αναφέρεται ότι προωθείται μελέτη για τον επανακαθορισμό των ορίων του ιστορικού 

κέντρου του Λαυρίου και τη θεσμοθέτηση χρήσεων γης και όρων δόμησης, στην κατεύθυνση 

προστασίας και ανάδειξης του πολεοδομικού ιστού και των αξιόλογων κτιρίων, καθώς και της 

επέκτασης των πεζόδρομων. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ιστορικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

τη δημοτική αγορά και τα αστικά μέτωπα της κεντρικής πλατείας, του χώρου της σιδηροδρομικής 

γραμμής και των ελεύθερων χώρων του λιμανιού και του παλαιού σιδηροδρομικού σταθμού και 

του νεκροταφείου. 

Παράλληλα προωθούνται μελέτες και έργα για την εξυπηρέτηση και οριοθέτηση της κυκλοφορίας 

που αφορά τη λειτουργία του λιμανιού. 

 

Άρθρο 14: Ως πρόγραμμα ειδικής παρέμβασης ορίζεται και η παρέμβαση στον ορεινό όγκο 

Λαυρεωτικής (Μερέντα, Μαυροβούνι, Πάνειο, Όλυμπος και υψώματα Λαυρεωτικής), με τον 

καθορισμό του ως περιοχής αναψυχής και ως σημαντικού χώρου γεωλογικού ενδιαφέροντος, 

εντός των οποίου ιδιαίτερη σημασία έχουν οι αρχαίες και νεότερες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, 

που χαρακτηρίζουν την περιοχή. Οι σημαντικοί πόλοι αναψυχής Σούνιο και Θορικό συνδέονται με 

τον ορεινό όγκο.  

 

Άρθρο 15: Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών 

υποδομών:  

1. Για την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών 

υποδομών, επιδιώκεται η εναρμόνιση της προστασίας της ιστορικής  και πολιτιστικής 

κληρονομιάς, με την προστασία των φυσικών πόρων, την οικονομική ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή. Αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτισμού ως πόρου ανάπτυξης και 

πεδίου προώθησης νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης. 

Για το σκοπό αυτό, αναφέρονται μέτρα για τη διαφύλαξη, την προστασία, την ανάδειξη και 

αξιοποίηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της φυσιογνωμίας της πόλης, 

ως σημαντικών πόρων για το σύνολο της κοινωνίας. 

Για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου του Λαυρίου : 

α) συμπληρώνεται η οριοθέτησή του και προωθούνται μελέτες, προγράμματα και μέτρα για την 

προστασία και ανάδειξή του. 

β) προβλέπονται μελέτες προστασίας και ανάδειξης του φυσικού χώρου, του πολεοδομικού ιστού, 

των παραδοσιακών και ιστορικών δραστηριοτήτων, των ελεύθερων χώρων, των αξιόλογων 

κτισμάτων και κατασκευών, των μετώπων των κτηρίων σε ελεύθερους χώρους και των λοιπών 

στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα κάθε ιστορικού κέντρου. 
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2. Για την προστασία και ανάδειξη συνόλων και μεμονωμένων διατηρητέων κτηρίων και 

εγκαταστάσεων με αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων είναι οι 

βιομηχανικοί συνοικισμοί που περιβάλλουν το ιστορικό κέντρο του Λαυρίου και η Καμάριζα : 

α) προωθούνται μελέτες και προγράμματα για κάθε ιστορικό ή παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα του ή 

αρχιτεκτονικό σύνολο και τα αξιολογούμενα στοιχεία προστατεύονται με κατάλληλες διατάξεις.  

β) προωθείται η καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που 

αποτελούν σημαντικά στοιχεία αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή αρχιτεκτονικής 

συγκρότησης και χωροθετούνται σε αυτά οι επιθυμητές χρήσεις και δραστηριότητες. Αναδεικνύεται 

η περιοχή, στην οποία εντάσσονται και θεσπίζονται κίνητρα για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας. 

3. Για την ανάδειξη και διασύνδεση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων: 

α) συμπληρώνεται η κήρυξη όλων των μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, στα οποία 

περιλαμβάνονται όλα τα κτίσματα και οι υποδομές που έχουν ιστορική αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική 

ή κατασκευαστική αξία. 

β) καθορίζονται ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων και προωθείται η 

συντήρηση, η ανάδειξη και η επισκεψιμότητά τους, με την ένταξή τους στη σύγχρονη ζωή, την 

αναβάθμιση της αντιληπτικής εικόνας τους και τη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος. 

γ) συμπληρώνεται το πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών τοπίων. 

δ) προωθείται η ένταξη των προστατευόμενων μνημείων και περιοχών εντός ευρύτερων ενοτήτων 

– τοπίων, ώστε να αναδεικνύεται η σχέση τους με το λειτουργικό – πολιτιστικό και φυσικό 

χαρακτήρα των περιοχών στις οποίες εντάσσονται. 

4 . Για την ανάδειξη και δημιουργία «διαδρομών πολιτισμικής διαχρονικότητας», όπως είναι η 

σύνδεση του ιστορικού κέντρου του Λαυρίου με το  Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Μεταλλείων 

Λαυρίου, τον αρχαιολογικό χώρο Θορικού και τον Αρχαιολογικό Χώρο Σουνίου προωθούνται 

προγράμματα για την οργάνωση πολιτιστικού περιπάτου, σε συνάρτηση με το ίχνος των αρχαίων 

δρόμων και μονοπατιών και με ιστορικούς, πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις. Η διαδρομή 

αυτή συνδέεται με τον πολεοδομικό ιστό και συνδυάζεται με το αστικό και περιαστικό πράσινο.  

 

Άρθρο 16: Σχετικά με τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διαχείριση του παράκτιου χώρου του 

Λαυρίου 

Δεδομένου ότι  ο παράκτιος χώρος της Αττικής, στον οποίο περιλαμβάνεται και η παράκτια ζώνη 

του Λαυρίου, αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτημα και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός του 

πρόκειται να μεγιστοποιήσει τα οφέλη, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά, που προκύπτουν 

από την αξιοποίησή του, εγκαθιδρύεται μία πρακτική ολοκληρωμένου σχεδιασμού και διαχείρισης 
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των παράκτιων ζωνών, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων 

διεθνών οργανισμών. 

Οι στόχοι και κατευθύνσεις γενικά για τον παράκτιο χώρο είναι οι εξής: 

α) Αξιοποίηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάδειξη της Αθήνας - Αττικής σε τουριστικό πόλο 

διεθνούς ακτινοβολίας, με δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής. 

β) Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων 

και εξυγίανση των παράκτιων οικοσυστημάτων, θαλάσσιων και χερσαίων. 

γ) Διεύρυνση και ενίσχυση του δημόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης με 

ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, εξασφάλιση της συνέχειας και βελτίωση των 

προσβάσεων στην ακτή από την ενδοχώρα. 

δ) Θεσμική και λειτουργική οργάνωση του συστήματος των λιμένων. 

ε) Ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα της και των λεκανών 

απορροής που καταλήγουν σε αυτή. 

στ) Συντονισμός προγραμμάτων δράσεων των εμπλεκόμενων ανά ζώνη φορέων, με στόχο τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. 

Θα εκπονηθεί από τη Δ/νση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού της Αθήνας Σχέδιο – Πλαίσιο 

Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ), το οποίο θα ρυθμίζει τις 

επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους δόμησης είτε στη στενή ζώνη δημόσιου χαρακτήρα (κρίσιμη 

ζώνη), είτε σε ευρύτερες ζώνες επιρροής του παράκτιου χώρου (δυναμική ζώνη), είτε και στις δύο. 

Τα ΣΟΔΑΑ θα εκπονηθούν κατά Χωρικές Ενότητες, θα περιέχουν κατευθύνσεις προς τα 

υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού και θα θεσπίζουν ειδικά διαχειριστικά μέτρα, όπου είναι αναγκαίο. 

 

Άρθρο 17: Οι στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος είναι : 

α) η μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων, 

β) η διατήρηση, οικολογική διαχείριση και ανάδειξη των προστατευόμενων φυσικών περιοχών ως 

πυρήνων βιοποικιλότητας, 

γ) η δημιουργία συνεκτικής οικολογικής υποδομής, 

δ) η διαμόρφωση εντός του αστικού ιστού ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 

ε) η διασφάλιση της προστασίας και αειφόρου χρήσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων και η 

ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης των υδάτινων οικοσυστημάτων ως 

αναπόσπαστου στοιχείου του αστικού και εξωαστικού χώρου,  

στ) η επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της 

Αττικής,  
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Άρθρο 18: Προστασία του φυσικού χώρου και της βιοποικιλότητας και προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή 

1. Για την αποτελεσματική διατήρηση και διαχείριση της δασικής γης και την αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων φυσικών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσματική προστασία και διαφύλαξη 

της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την ορθολογική βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού 

χώρου: 

α) Θα καταρτισθεί, από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ειδικό πρόγραμμα για την πρόληψη και αποκατάσταση των 

καμένων ή αποψιλωμένων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνει άμεση 

χαρτογράφησή τους. Η αποκατάστασή τους θα πραγματοποιειηθεί με βάση τη βέλτιστη διαθέσιμη 

επιστημονική εμπειρία και με κατεύθυνση τη χρήση περισσότερο σύνθετων μορφών δάσωσης, 

ανάλογα με τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφών και την τελική μορφή της οικολογικής 

κλίμακας, ώστε να καθίστανται περισσότερο ανθεκτικά σε μελλοντικές πυρκαγιές, δίχως να 

παραγνωρίζεται ο παράγοντας της βιοποικιλότητας. 

β) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των δασών και δασικών εκτάσεων, με εξαίρεση λόγους 

δημόσιου συμφέροντος και με προϋπόθεση την εξέταση και τον τεκμηριωμένο αποκλεισμό 

εναλλακτικών λύσεων. 

γ) Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατομείων και πρώην 

Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), με στόχο την αξιοποίησή τους με όρους 

βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης. 

δ) Προωθείται πρόγραμμα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά 

γεωπληροφοριακά εδαφολογικά δεδομένα και οριοθέτηση αγροτικών ζωνών της χώρας. 

ε) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των Γεωργικών Γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας, εκτός από 

λόγους εθνικού συμφέροντος, μετά από τεκμηριωμένο αποκλεισμό των εναλλακτικών λύσεων και 

μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων, μεταξύ 

των οποίων είναι και οι ορεινοί όγκοι Λαυρεωτικής : 

α) Ολοκληρώνεται η έκδοση Προεδρικού διατάγματος για τον καθορισμό των ορίων τους, καθώς 

και των ορίων ζωνών προστασίας, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης. Οι 

κυρίαρχες χρήσεις είναι η αναψυχή, ο αθλητισμός και ο πολιτισμός. 

β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του τυχόν 

συναρμόδιου υπουργού εγκρίνονται ειδικές μελέτες εξειδίκευσης των Προεδρικών διαταγμάτων της 

προηγούμενης παραγράφου για τη δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής με βάση τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής. 
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3. Προωθείται εξειδικευμένο πρόγραμμα προστασίας των ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων 

οικοσυστημάτων. 

4. Για την ανάδειξη σημαντικών βιοτόπων και τοπίων, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης και τη σύνδεση των κατοίκων με το φυσικό περιβάλλον: 

α) Προωθείται το πρόγραμμα οργάνωσης υπερτοπικών πόλων αναψυχής και περιαστικών 

Μητροπολιτικών Πάρκων Πρασίνου. Στα Μητροπολιτικά Πάρκα Πρασίνου περιλαμβάνεται και το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχαίων Μεταλλείων Σουνίου, που χαρακτηρίζεται σαν πόλος πρασίνου, 

πολιτισμού, εκπαίδευσης, αναψυχής, στη ζώνη προστασίας της Λαυρεωτικής. 

β) Διαμορφώνεται ένα «πράσινο τόξο», όπως περιγράφεται, το οποίο αποτελεί αδιάκοπη συνέχεια 

χώρων πρασίνου που ξεκινά από το Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο και καταλήγει στον 

Ευβοϊκό. Με το «πράσινο τόξο», αλλά και μεταξύ τους συνδέονται οι λοιποί ορεινοί όγκοι και χώροι 

πρασίνου της Αττικής. 

γ) Περιοχές πρασίνου, δασικού ή μη χαρακτήρα, εντός του αστικού ιστού, που διατηρούν 

σημαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από 

οποιαδήποτε πολεοδομική δραστηριότητα, ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδομικές 

ρυθμίσεις. 

5. Οι τόποι γεωμορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα σπήλαια Κερατέας, Χόνι-

Λιάγκι Μερέντας και Σπήλαιο Κίτσου Λαυρεωτικής, προστατεύονται, αναδεικνύονται και αποτελούν 

κομβικά σημεία του σχεδιασμού και της ενοποίησης των χώρων αναψυχής και πρασίνου. 

 

Άρθρο 19: Οργάνωση πλέγματος πρασίνου 

Ο σχεδιασμός και η διαχείριση των κοινόχρηστων ή άλλων ελεύθερων χώρων πρασίνου στον 

αστικό και περιαστικό χώρο αποτελούν δομικό στοιχείο για την οργάνωση και ανασυγκρότηση του 

αστικού χώρου. 

1. Η άρθρωση του αστικού πρασίνου αποτελεί οργανικό κομμάτι των συνδέσεων για την 

υλοποίηση του «πράσινου τόξου».  

2. Στο δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κατά το δυνατόν όλοι οι αρχαιολογικοί 

χώροι, ιστορικοί τόποι, ιστορικά κέντρα, μνημεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σημαντικά ρέματα, 

ακτές, μητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισμού και αθλητισμού. 

3. Στο δίκτυο πρασίνου ενσωματώνονται υφιστάμενοι φυσικοί σχηματισμοί, αλλά και δυνάμει νέοι 

υπό διαμόρφωση χώροι, με την ανάδειξη υποβαθμισμένων φυσικών στοιχείων, με κατάλληλες 

παρεμβάσεις, όπως συμπληρωματικές φυτεύσεις, αλλαγή χρήσης, απομάκρυνση υπαίθριων 

καταλήψεων, αναδιαμορφώσεις με αλλαγή υλικών, παρουσία υγρού στοιχείου. Στο δίκτυο 

πρασίνου εντάσσονται οργανικά οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι δημόσιων ή 

ιδιωτικών κτηρίων, των οποίων επιδιώκεται η φύτευση. 
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4. Για την υλοποίηση του «πράσινου τόξου» τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού καταγράφουν, 

αξιολογούν και προστατεύουν τις περιοχές και τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος που 

μπορούν να αποτελέσουν δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τα οποία συνδέουν τους 

κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους μητροπολιτικού ή υπερτοπικού επιπέδου, δασικού ή μη 

χαρακτήρα, με τους μικρότερους, δημοτικού ή συνοικιακού επιπέδου, κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς 

ελεύθερους χώρους. 

5. Προωθούνται ειδικότερες «μελέτες σχεδιασμού πλέγματος πρασίνου», που εντάσσονται σε 

ολοκληρωμένα προγράμματα ανάκτησης και διαχείρισης του δημόσιου χώρου, με βάση τα οποία 

εξειδικεύεται και ρυθμίζεται ο χαρακτήρας των κοινόχρηστων χώρων και επιδιώκεται η λειτουργική 

ενσωμάτωση και η διαχειριστική συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων πρασίνου.  

6. Για την εξασφάλιση μεγάλων κοινόχρηστων χώρων, που εντάσσονται στο πλέγμα πρασίνου και 

έχουν δημοτική ή συνοικιακή εμβέλεια, εφαρμόζεται το άρθρο 16 του ν. 2508/1997. 

 

Άρθρο 20: Διαχείριση υδάτων 

1. Για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων, η Δ/νση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ. 

εισηγείται και υλοποιεί εξειδικευμένες δράσεις προστασίας και παρακολούθησης της 

κατάστασης των υδάτων, καθώς και προγράμματα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης στο 

πλαίσιο των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης των Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών.  

Στο πλαίσιο αυτό, με ευθύνη της Δ/νσης Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ. θα εκπονηθούν: 

α. Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το συντονισμό και την εναρμόνιση: 

αα) του νέου ΡΣΑ με τα Σχέδια Διαχείρισης των Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταμών των 

Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Ανατολικής Πελοποννήσου 

αναφορικά με τα προγράμματα μέτρων και παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων, καθώς 

και τα προγράμματα ειδικών μέτρων κατά της ρύπανσης των λεκανών απορροής που ανήκουν 

γεωγραφικά στην Περιφέρεια Αττικής και 

ββ) του νέου ΡΣΑ με τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών Ανατολικής και 

Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τα θέματα που σχετίζονται με το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας. 

β. Πρόγραμμα ειδικών δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων και 

τη δημιουργία στρατηγικών υδάτινων αποθεμάτων για την αντιμετώπιση συνθηκών λειψυδρίας. 

γ. Ειδικό πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης υγροτόπων. Σε αυτό εντάσσονται όλοι οι 

υγρότοποι  της Αττικής και ιεραρχούνται για την οριοθέτησή τους, την εκπόνηση μελετών, τη 

χρηματοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής τους, 

σε τρία (3) επίπεδα προτεραιότητας. 

αα) Ως υγρότοποι Α’ προτεραιότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής θεωρούνται ο παράκτιος υγρότοπος 

Λεγραινών και το ρέμα Κερατέας, οι οποίοι οριοθετούνται, σύμφωνα με την υποπερ. δδ που 

ακολουθεί.  Μέτρα προστασίας των παραπάνω υγροτόπων είναι η απαγόρευση δόμησης, 
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επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει 

την οικολογική κατάστασή τους. 

ββ) Ως υγρότοποι Β΄ προτεραιότητας στο Δήμο Λαυρεωτικής θεωρούνται ο Παράκτιος Χώρος 

Επιχωματώσεων Λαυρίου και ο Παράκτιος Υγρότοπος στο Λιμανάκι Θορικού. 

γγ) Ως υγρότοποι Γ΄ προτεραιότητας θεωρούνται τα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήματα, τα οποία 

έχουν υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και δεν παρουσιάζουν αξιόλογα οικολογικά και υδρολογικά 

χαρακτηριστικά που χρήζουν άμεσης προστασίας, όπως στο Δήμο Λαυρεωτικής ο Τεχνητός 

Υγρότοπος Κανάτας Κερατέας και ο Παράκτιος υγρότοπος περιοχής ΔΕΗ Λαυρίου. 

δ. Πρόγραμμα σχεδιασμού και εφαρμογής συμπληρωματικών ειδικών δράσεων για την προστασία 

και αποκατάσταση των μεταβατικών υδάτων (περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 

3199/2003) της Αττικής, σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 

υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. 

ε. Πρόγραμμα εξειδικευμένων δράσεων για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής 

κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Περιφέρειας, με ενιαία αντιμετώπιση παράκτιων και 

θαλάσσιων υδάτων, στα οποία περιλαμβάνονται ο πυθμένας και το υπέδαφός τους, στο πλαίσιο 

των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, 

Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας  

στ. Εξειδικευμένο πρόγραμμα δράσεων για την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης υδατικών πόρων, 

την ελαχιστοποίηση αποβλήτων, την εξοικονόμηση, επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υδάτων 

κατά την οικιακή, τη βιομηχανική και τη γεωργική χρήση των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο των 

Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, 

Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι δράσεις αυτές είναι οι εξής: 

 Επαναχρησιμοποίηση υδάτων για τις ίδιες χρήσεις καθώς και για εμπλουτισμό του 

υπόγειου υδροφορέα 

 Εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης κατανάλωσης, εξοικονόμησης και ανακύκλωσης, σε 

επίπεδο Δήμου για πολυκατοικίες 

 Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αρδευτικών δικτύων 

 Εφαρμογή μέτρων για τις ευπρόσβλητες από νιτρορρύπανση και βιομηχανική ρύπανση 

περιοχές. 

ζ. Για τα δίκτυα ύδρευσης προβλέπεται εξειδικευμένο πρόγραμμα εφαρμογής συνδυασμένων 

δράσεων και διαδικασιών για την ορθολογική χρήση και τη διαχείριση των υδατικών πόρων της 

Περιφέρειας, επαρκές για την υγεία των κατοίκων καθεστώς επεξεργασίας και διανομής ύδατος για 

το σύνολο των δικτύων ύδρευσης, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 

Ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας. 

Το εξειδίκευμένο πρόγραμμα μέτρων για τα δίκτυα ύδρευσης περιλαμβάνει τα εξής: 
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 Προστασία των λεκανών απορροής των λιμνών των δύο οικοσυστημάτων ύδρευσης της 

πρωτεύουσας (Εύηνου – Μόρνου και Υλίκης – Μαραθώνα). 

 Παρακολούθηση των σεναρίων της προσφοράς ύδατος και της ζήτησης, καθώς και 

μελλοντικές προβλέψεις σεναρίων 

 Έλεγχο της ισορροπίας του ύδατος για να εντοπιστούν οι απώλειες που οφείλονται σε 

διαρροές. 

η. Πρόγραμμα συνδυασμένης διαχείρισης των δικτύων ομβρίων και της απορροής των ομβρίων, 

με την επαναχρησιμοποίησή τους και με την αποτελεσματική αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική 

λειτουργία των υδατορεμάτων. 

3. Για την προστασία και αποκατάσταση των υδατορεμάτων που αφορά στα ύδατα, στη φυσική 

κοίτη και στις παραρεμάτιες περιοχές και για τη δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων και 

πρασίνου, προβλέπεται ειδικό πρόγραμμα δράσεων οριοθέτησης, εκπόνησης μελετών και 

χρηματοδότησης δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης, με βάση την 

έκταση, την υδρολογική και χωροταξική σημασία τους, την οικολογική κατάσταση και 

σημαντικότητα. 

Τα καταγεγραμμένα από τον Οργανισμό Αθήνας υδατορέματα ιεραρχούνται σε τρία (3) επίπεδα 

προτεραιότητας: 

Στα υδατορέματα Α’ προτεραιότητας, που οριοθετούνται εντός τριετίας, περιλαμβάνεται το ρέμα 

Κερατέας του Δήμου Λαυρετικής.  

Στα υδατορέματα Β’ προτεραιότητας,που οριοθετούνται εντός πενταετίας, περιλαμβάνονται το 

Ρέμα Ποταμός στην Ανατολική Αττική και τα λοιπά ρέματα της Λαυρεωτικής. 

 

Άρθρο 21: Περιβαλλοντικές Υποδομές και παρακολούθηση κατάστασης περιβάλλοντος 

1. Αναφορικά με τη ρύπανση των εδαφών, θα συνταχθεί  ειδικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την 

Αττική, το οποίο θα εστιάζει στον εντοπισμό των ρυπασμένων εδαφών, μετά από εδαφοχημικές και 

υδροχημικές μελέτες, των κύριων σημειακών πηγών παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων και των 

παράνομων αποθέσεών τους, καθώς και στη συλλογή και μεταφορά τους σε χώρους ασφαλούς 

διάθεσης, απομάκρυνσης μπάζων και αποκατάστασης τοπίου. 

2. Για τη βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος, υλοποιείται με ευθύνη της Δ/νσης 

Μητροπολιτικού Σχεδιασμού του Υ.Π.ΕΝ.  πρόγραμμα στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου και 

χαρακτηρισμού «ήσυχων περιοχών», κατά το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 

13586/724/2006 (Β΄ 384) που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2002/49/ΕΚ.  

3. Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων: 

α) Ολοκληρώνεται το προβλεπόμενο από το Υ.ΠΕ.Ν. δίκτυο Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων 

(ΚΕΛ) με τη δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος λειτουργίας τους, με τριτοβάθμια 
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επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υδάτων, κατά προτεραιότητα στην 

Ψυτάλλεια και στη Μεταμόρφωση. 

β) Προωθείται η διοχέτευση των λυμάτων των Δήμων που βρίσκονται εκτός της Χωρικής Ενότητας 

Αθήνας−Πειραιά σε υφιστάμενα ή νέα ΚΕΛ, σύμφωνα με τις μελέτες των αρμόδιων φορέων. 

γ) Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη με αποχετευτικό δίκτυο όλων των εντός σχεδίου περιοχών. 

δ) Προωθείται πρόγραμμα ασφαλούς χρήσης της λάσπης βιολογικού καθαρισμού, μετά από 

εργασίες ανάκτησης,  

ε) Προωθείται πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, σύμφωνα 

με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, για τις κατάλληλες χρήσεις. 

4. Κύριος στόχος της πολιτικής για τα στερεά απόβλητα είναι η μείωση της παραγωγής αποβλήτων 

μέσω της πρόληψης και η μείωση της χρήσης φυσικών πόρων μέσω της επαναχρησιμοποίησης 

και της ανακύκλωσης των αποβλήτων ως πρώτων ή βοηθητικών υλών. Για τη συνολική διαχείριση 

των στερεών αποβλήτων, εφαρμόζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της 

Περιφέρειας Αττικής,  με υιοθέτηση ειδικών ρυθμίσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων 

αποβλήτων. 

5. Σε ό,τι αφορά εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη συλλογή, μεταφόρτωση, ανάκτηση και 

διάθεση στερεών αποβλήτων: 

α) Εφαρμόζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής,  

β) Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, καθώς 

και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας  

γ) Ιδρύονται  μονάδες εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στερεών αποβλήτων  

6. Το ενεργειακό σύστημα της Πρωτεύουσας οργανώνεται με στόχο την αποδοτικότερη χρήση της 

ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνεται η χρήση 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου για την 

κάλυψη όλων των πόλεων και οικισμών της Αττικής, η κατά τουλάχιστον 20% εξοικονόμηση 

ενέργειας, ενώ προωθούνται μέτρα για την ανακαίνιση υφιστάμενων κτηρίων με στόχο την 

ενεργειακή τους αναβάθμιση και μέτρα για την κατασκευή κτηρίων χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

7. Ειδικότερα, για την εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. στην Αττική ισχύουν τα εξής: 

α) Για την ηλιακή ενέργεια, εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήματα κατά προτεραιότητα: 

αα) Σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια και στέγαστρα, εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων, με την 

προϋπόθεση ότι η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών επιτρέπεται από τις κείμενες πολεοδομικές 

διατάξεις. 

ββ) Σε ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου, που βρίσκονται σε επιχειρηματικές ζώνες και σε 

εμπορευματικά πάρκα, όπως το πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση  στο Λαύριο. 
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γγ) Σε εγκαταστάσεις λιμανιών και γενικά σε εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών υποδομών. 

β) Για την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων, δίνεται προτεραιότητα σε υποβαθμισμένες 

περιοχές και σε περιοχές αποκατάστασης ΧΑΔΑ. 

γ) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ζώνες προστασίας ορεινών 

όγκων, ρεμάτων, υγροτόπων, δασών, ακτών, προστατευτέων ευαίσθητων περιοχών.  

δ) Για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στην με αριθμό 

49828/12.11.2008 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2464), που αφορά στο Ειδικό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

 

Άρθρο 22: Αττικό Τοπίο 

Το πρώτο στον κατάλογο των Αττικών Τοπίων (Παράρτημα XΙ του ΡΣΑ) είναι το : Σούνιο – Λαύριο 

- Μακρόνησος 

1. Προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Αττικής, Στρατηγικό Πρόγραμμα Προστασίας και Διαχείρισης του Αττικού Τοπίου, το οποίο 

υπόκειται σε αναθεώρηση, ώστε να ενσωματώνει κατευθύνσεις που προκύπτουν από εξειδικεύσεις 

των εθνικών πολιτικών για το τοπίο, σύμφωνα με το ν. 3827/2010. 

α) Αναγνωρίζονται «τοπία προτεραιότητας», για τα οποία εκπονούνται ειδικές μελέτες, με τις 

οποίες προωθούνται ολοκληρωμένες δράσεις διαχείρισης. 

β) Οι ειδικές μελέτες στοχεύουν στην αναγνώριση και ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του 

τοπίου, λειτουργούν ως διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές αναφοράς τους και περιέχουν 

κατευθύνσεις για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. 

2. Επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των εμπλεκομένων για την από κοινού κατάρτιση και 

διαμόρφωση των σχεδίων διαχείρισης. Προωθείται η δημόσια διαβούλευση και η συμμετοχή των 

πολιτών στη διαδικασία αναγνώρισης και λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία εφαρμόζεται καταρχήν 

πιλοτικά στα τοπία προτεραιότητας και αναπροσαρμόζεται για τα λοιπά τοπία με βάση ειδικές 

προδιαγραφές. 

3. Συμπληρώνεται ο κατάλογος αξιόλογων τοπίων προς ένταξη στο Εθνικό Σύστημα 

Προστατευόμενων Περιοχών (αρ. 3 του ν. 3937/2011), αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανάδειξης 

του φυσικού, σε συνδυασμό με τον πολιτιστικό, χαρακτήρα των περιοχών, μεταξύ των οποίων 

είναι τα Σπήλαια και οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Λαυρεωτικής. 

4. Προωθείται η ένταξη των προστατευόμενων περιοχών και στοιχείων του τοπίου ως κομβικών 

σημείων στο δίκτυο πρασίνου και στο δίκτυο πολιτιστικών διαδρομών της Αττικής. 

5. Προωθείται πρόγραμμα προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και τοπίων υδατικού 

ενδιαφέροντος της Αττικής, για τους χαρακτηρισμένους ή μη χώρους πολιτιστικού, ιστορικού, 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. 
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6. Δίδεται προτεραιότητα στην οριοθέτηση και προστασία των παράκτιων, νησιωτικών και 

θαλάσσιων τοπίων της Αττικής. 

 

Άρθρο 23: Πρωτογενής Τομέας Παραγωγής 

Αν και ο  Δήμος Λαυρεωτικής διαθέτει μόνο λίγες ελαιοκαλιέργειες και αλιεία, ακολουθούν οι 

κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ, όσον αφορά  τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. 

1. Διατηρείται και ενισχύεται ο πρωτογενής τομέας για λόγους συμβολής στην κάλυψη των 

αναγκών των κατοίκων της Αττικής και για περιβαλλοντικούς λόγους, που αναφέρονται στη 

διαφύλαξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας και των αγροτοοικοσυστημάτων. Ενισχύεται η 

προστασία και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς και των δραστηριοτήτων του σε ειδικά 

διαμορφωμένες ζώνες, παράλληλα με το δευτερογενή και τριτογενή. 

2. Ειδικοί στόχοι για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, 

είναι οι εξής: 

α) Η υποστήριξη, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των δραστηριοτήτων που αφορούν στη 

γεωργία, στην κτηνοτροφία και στην αλιεία. 

β) Η αναβάθμιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα και η στήριξη μεθόδων παραγωγής 

που συμβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιμων μορφών διαχείρισης, κυρίως 

βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, και ολοκληρωμένης διαχείρισης. 

γ) Η ενίσχυση συμπληρωματικών προς τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων, όπως η 

χωροθέτηση συμπληρωματικών χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 

3. Η γεωργική γη αντιμετωπίζεται ως σημαντικός περιβαλλοντικός και παραγωγικός πόρος. Για την 

αποτελεσματικότερη προστασία της γεωργικής γης: 

α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων καθορίζονται περιοχές Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) στην 

Περιφέρεια Αττικής. ‘Εως τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων ΓΓΥΠ με την ανωτέρω κοινή 

υπουργική απόφαση, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως προς την παραγωγικότητά τους 

γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός 

από την περίπτωση των ήδη θεσμοθετημένων χρήσεων γης μέσω των υφιστάμενων εργαλείων 

σχεδιασμού. 

β) Διατάξεις για τον καθορισμό και την οριοθέτηση γεωργικών περιοχών μπορούν να 

προβλέπονται με τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασμού, με τα οποία καθορίζονται και οι επιτρεπόμενες 

δραστηριότητες και επιβάλλονται ειδικοί όροι δόμησης.  

4. Για τη χωροθέτηση μονάδων και ζωνών Υδατοκαλλιεργειών στην Αττική εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Υδατοκαλλιέργειες (ΑΠ 31722/ 4.11.2011, ΦΕΚ 2505 Β’/11). Συντάσσονται ειδικές μελέτες, με τις 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   30 

 

οποίες αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους και οι δραστηριότητες των μονάδων στο 

θαλάσσιο και στο χερσαίο χώρο, όσον αφορά στις ίδιες και στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό 

άλλων χρήσεων ή δραστηριοτήτων, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό και την οριοθέτηση των 

ζωνών καταλληλότητας υδατοκαλλιεργειών εντός των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργιών ή 

τον καθορισμό νέων, εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες. 

 

Άρθρο 24: Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας −Χωρική στρατηγική για την οικονομική ανάπτυξη  

1. Διατηρείται και ενισχύεται ο βιομηχανικός χαρακτήρας της Αττικής με παράλληλη προστασία του 

περιβάλλοντος και ενισχύεται ο ρόλος της ως τόπου εγκατάστασης δραστηριοτήτων, για τις οποίες 

η μητροπολιτική χωροθέτηση αποτελεί βασικό όρο της αποτελεσματικής λειτουργίας τους, ιδιαίτερα 

αυτών που έχουν στρατηγική σημασία για την αναπτυξιακή διαδικασία σε εθνική κλίμακα και το 

διεθνή ρόλο της χώρας. 

2. Επιδιώκεται η ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας μέσω της εκσυγχρονισμένης 

κλαδικής εξειδίκευσής της, της σύζευξης βιομηχανίας και υπηρεσιών, της δημιουργίας υβριδικών 

επιχειρήσεων ή δικτυώσεων και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και μεθόδων. 

3. Ενδυναμώνεται ο ρόλος της Αττικής ως τόπου συγκέντρωσης σύγχρονων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι ασφάλειες και η 

ναυτιλία. Η Αττική αναδεικνύεται σε διεθνή κόμβο μεταφορών και διαμετακομιστικού εμπορίου, σε 

κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε πολιτιστική μητρόπολη, σε κέντρο παροχής 

υπηρεσιών υγείας, σε προορισμό μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, σε τουριστικό πόλο 

διεθνούς ακτινοβολίας με πολυσχιδή ταυτότητα, με έμφαση στον πολιτιστικό και συνεδριακό 

τουρισμό, καθώς και με δυνατότητες παραθεριστικού τουρισμού σε παράλιες περιοχές της Αττικής 

και στα πλησίον αυτής νησιά. 

 

Άρθρο 25: Οργάνωση Δευτερογενούς Τομέα 

1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τομέα στην Αττική ισχύουν τα 

προβλεπόμενα στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη 

βιομηχανία (ΑΠ 11508/2009, ΦΕΚ 151 ΑΑΠ΄/09) βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του 

δευτερογενούς τομέα είναι ιδίως οι εξής: 

α) Στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με παράλληλη 

προστασία του περιβάλλοντος. Ενθάρρυνση της παραμονής με βελτίωση των όρων λειτουργίας. 

Στήριξη της ίδρυσης νέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων χαμηλής και μέσης όχλησης στις 

περιοχές μικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεμα και 

ειδικότερα βιομηχανικό. 

β) Χωροθέτηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς με : 
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αα) Διαμόρφωση εξειδικευμένων ζωνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για έναν ή 

περισσότερους κλάδους που ενισχύονται από τη χωρική εγγύτητα και τη συνεργασία και 

συγκρότησή τους σε δίκτυα αναπτυξιακών ζωνών με διακριτούς ρόλους και συμπληρωματικές 

λειτουργίες. 

ββ) Σύζευξη βιομηχανίας και υπηρεσιών και δημιουργία υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων. 

γ) Δημιουργία κατάλληλων χωρικών συνθηκών για τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, την 

αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας και την παραγωγή  νέας γνώσης μέσω χωρικών 

οργανώσεων, όπως επιστημονικών−τεχνολογικών πάρκων (Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου), 

θερμοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων, συνεργατικών σχηματισμών ομοειδών ή και συμπληρωματικών 

επιχειρήσεων με κοινές υψηλού επιπέδου υποδομές και προβολή. 

δ) Μετεγκατάσταση των ασύμβατων ή και οχλουσών και ρυπαινουσών χρήσεων, ιδιαίτερα από 

περιοχές που υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή που διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική 

σημασία. 

ε) Βελτίωση των τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, προς εξυπηρέτηση του δευτερογενούς 

τομέα, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα αναπτυξιακής υστέρησης και 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

στ) Σύνδεση του δικτύου των «οργανωμένων υποδοχέων μεταποιητικών και επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων» της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 με τη χωρική οργάνωση του 

χονδρεμπορίου, των αποθηκών και των συστημάτων εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics), καθώς 

και με την πρόσβαση στις πύλες της Περιφέρειας (Λιμένας Λαυρίου). 

Συσχέτισή τους με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και ιδιαίτερα με τα Μέσα Σταθερής 

Τροχιάς (ΜΣΤ), ιδίως δε με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. 

2. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και υποδοχέων, οι 

μεταποιητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κατ’ αρχήν μέσα στα όρια των ήδη θεσμοθετημένων 

υποδοχέων και στις περιοχές όπου προβλέπονται οι σχετικές χρήσεις. Ειδικότερα : 

α) Προωθείται η πολεοδόμηση, κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 των ήδη 

θεσμοθετημένων υποδοχέων μεταποιητικών δραστηριοτήτων, όπως το Επιχειρηματικό  Πάρκο 

τύπου Β Λαυρίου, εντός της ΖΟΕ Λαυρεωτικής και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών. 

β) Επιδιώκεται η οργανωμένη ανάπτυξη των επιχειρηματικών και μεταποιητικών υποδοχέων και 

συγκεντρώσεων, με εφαρμογή των σχετικών θεσμικών εργαλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3982/2011. 

γ) Επιδιώκεται η στήριξη και ο εκσυγχρονισμός των μεταποιητικών μονάδων χαμηλής όχλησης 

εντός αστικού ιστού με την πρόβλεψη των απαραίτητων χώρων για τη φορτοεκφόρτωση 

εμπορευμάτων και κοινών δικτύων και υποδομών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους, με 

κατεύθυνση τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών. 
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δ) Υποστηρίζεται η επανάχρηση και αναβάθμιση κτηριακών κελυφών που προκύπτουν από 

ανακατατάξεις στον αστικό ιστό και στους υποδοχείς για την ανάπτυξη μεταποιητικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με βελτίωση της οργάνωσης και της πολεοδομικής ένταξής 

τους. 

3. Η οριοθέτηση, ο καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης, η πολεοδόμηση, 

καθώς επίση και η επέκταση Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών 

Δραστηριοτήτων υλοποιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011. 

4. Σε όλους τους υποδοχείς και τις μονάδες του δευτερογενούς τομέα επιδιώκεται, με πολιτικές 

κινήτρων και αντικινήτρων που προωθούνται στο πλαίσιο ειδικών προγραμμάτων, η εισαγωγή 

περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, η εξοικονόμηση ενέργειας, η 

μείωση των αερίων εκπομπών, εκπομπών του θερμοκηπίου και η συνολική μείωση του 

οικολογικού αποτυπώματος του τομέα. 

 

Άρθρο 26: Οργάνωση Δραστηριοτήτων Χονδρικού Εμπορίου και Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Για την ορθολογική οργάνωση των εμπορευματικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας συγκροτείται 

σύστημα Επιχειρηματικών Πάρκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, με προτεραιότητα 

στην εγκατάσταση επιχειρήσεων εφοδιαστικής, αποθήκευσης και εμπορίου. 

Το σύστημα αυτό συσχετίζεται με τους τόπους παραγωγής, τις εισόδους της Περιφέρειας, από και 

προς τον εθνικό αλλά και το διεθνή χώρο και τα σημαντικά κέντρα κατανάλωσης και εντάσσεται 

στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος συνδυασμένων μεταφορών, με το οποίο 

επιδιώκεται η αποφόρτιση του οδικού δικτύου από την κυκλοφορία βαρέων οχημάτων. 

 

Άρθρο 27: Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εμπορίου − Εμπορικά Κέντρα 

Η στρατηγική για την οργάνωση και ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου ακολουθεί τους παρακάτω 

βασικούς άξονες: 

α) Η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του πλέγματος των εμπορικών δραστηριοτήτων γίνεται κατά 

προτεραιότητα εντός της πόλης, σε συνάρτηση με τους αναπτυξιακούς πόλους και τα κέντρα 

πόλεων όλων των βαθμίδων, με γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας και την 

υποστήριξη της πολυκεντρικότητας. 

β) Σκοπός είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για τη διατήρηση και ανάπτυξη όλων των 

μορφών λιανικού εμπορίου και για την παροχή πολλαπλών επιλογών στους κατοίκους, αλλά και σε 

αυτούς που εξυπηρετούνται από την κάθε περιοχή. 

γ) Η οργάνωση των εμπορικών δραστηριοτήτων στο χώρο και ιδιαίτερα η χωροθέτηση και 

κατασκευή των μεγάλων εμπορικών επιφανειών εναρμονίζεται με τις επιταγές της βιώσιμης 

ανάπτυξης, λαμβάνεται δε ιδιαίτερη μέριμνα για τον περιορισμό των μετακινήσεων και για τα 

θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 
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δ) Οι εμπορικές επιφάνειες − εμπορικά κέντρα μικτής επιφάνειας άνω των 5.000 τμ, με 

συνυπολογισμό των χρήσεων εστίασης και αναψυχής, καθώς και των διαδρόμων κίνησης, 

θεωρούνται μητροπολιτικής ή διαδημοτικής εμβέλειας. Προτεραιότητα αποτελεί η χωροθέτησή 

τους: 

αα) εντός αστικού ιστού και ειδικότερα στις περιοχές των πολεοδομικών κέντρων, 

ββ) με ενθάρρυνση της επανάχρησης υφιστάμενων κελυφών, 

γγ) σε περιοχές ανενεργών χρήσεων (brownfields) ή σε φθίνουσες και υποβαθμισμένες περιοχές, 

όπου μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αναβάθμισή τους, με τον προσδιορισμό 

νέων κεντρικών χρήσεων, εφόσον εξυπηρετούνται από μέσα σταθερής τροχιάς ή εφόσον στα 

πλαίσια του ολοκληρωμένου προγράμματος αστικής ανασυγκρότησης περιληφθεί η επένδυση 

της επέκτασης του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς. 

ε) Για την υποστήριξη του μικρού, τοπικού εμπορίου στον αστικό ιστό, προωθούνται συγκεκριμένα 

μέτρα ως εξής: 

αα) Υποστήριξη της λειτουργίας «συστάδων εμπορικών επιχειρήσεων», σε συνδυασμό με 

προγράμματα αναβάθμισης του περιβάλλοντος αστικού ιστού, τα οποία προωθούνται σε 

συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Χωροθέτηση αυτών των συστάδων είτε στα πολεοδομικά κέντρα 

είτε σε καθορισμένες τουριστικές περιοχές είτε, τέλος, σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

ββ) Στρατηγικές παρεμβάσεις αναβάθμισης κεντρικών περιοχών, με θεματικούς θύλακες εμπορίου 

ως εξής: 

 υποστήριξη δημιουργίας θυλάκων νέων επιχειρήσεων με επανάχρηση κτηριακού 

δυναμικού σε υποβαθμισμένες περιοχές, 

 ανάδειξη παραδοσιακών εμπορικών συγκεντρώσεων και χαρακτηρισμό τμημάτων δρόμων 

ή συνόλων ως αξόνων εξειδικευμένης εμπορικής δραστηριότητας 

 προώθηση μικτών επιχειρηματικών χρήσεων, όπως ο συνδυασμός της εμπορικής χρήσης 

με την εκμετάλλευση χώρων πολιτισμού και αναψυχής. 

 

Άρθρο 28: Τουρισμός 

Βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής: 

α) Ενδυνάμωση της ελκυστικότητας της Αθήνας−Αττικής ως ευρωπαϊκού μητροπολιτικού 

τουριστικού προορισμού με διεθνή και εθνική ακτινοβολία. 

β) Εδραίωση του ρόλου της Αθήνας−Αττικής ως «Πόλης − Πύλης» σε επίπεδο χώρας για τον 

τουρισμό και συγκράτηση κατά το δυνατόν της τουριστικής κίνησης με συγκρότηση αναγνωρίσιμης 

τουριστικής ταυτότητας. 
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γ) Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη με στόχους την οικονομική ευημερία, την κοινωνική και 

ενδοπεριφερειακή συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία. 

Επί μέρους στόχοι για την ανάπτυξη του τομέα τουρισμού είναι οι εξής: 

α) Η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιμότητας των φυσικών πόρων και περιβαλλοντική 

αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος. 

β) Η ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και η προώθηση του εκσυγχρονισμού και της 

αναβάθμισης των υφιστάμενων καταλυμάτων, καθώς και της ανάπτυξης νέων με όρους «πράσινης 

ανάπτυξης». 

γ) Η βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα στην Αττική, με την 

προσαρμογή και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος. 

δ) Η διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς από το διεθνή και από τον 

εθνικό χώρο. 

ε) Η ορθολογική οργάνωση και η ανάπτυξη του τομέα, βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και 

χαρακτηριστικών των περιοχών, στα πλαίσια των επιμέρους χωρικών ενοτήτων. 

στ) Η αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. 

ζ) Η προώθηση της Αττικής, ως προορισμού συνεδριακού τουρισμού (MICE), και η ενίσχυση της 

τουριστικής έλξης της Αττικής, ως αυτόνομου προορισμού αστικού τουρισμού σύντομης διάρκειας 

(city break), με κατάλληλες επενδύσεις και εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν τη θέση της πόλης 

ως παγκόσμιου πόλου έλξης. 

η) Η ανάπτυξη στην Αττική ειδικών και εναλλακτικών νέων μορφών τουρισμού, όπως ιδίως ο 

συνεδριακός, ο θαλάσσιος και ο ιατρικός τουρισμός. Οι νέες μορφές τουρισμού περιλαμβάνουν το 

συνεδριακό, τον ιατρικό τουρισμό.  

θ) Η διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων ελλιμενισμού κρουαζιεροπλοίων και 

εξυπηρέτησης των επιβατών τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την ανάπτυξη 

της κρουαζιέρας στην Αττική, καθώς επίσης και η αντιμετώπιση πιθανών επιπτώσεων στους 

τόπους προορισμού και επισκέψεων. 

Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι οι εξής: 

α) Προωθείται η χωρική διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, ανάλογα με το χαρακτήρα 

και τις δυνατότητες κάθε χωροταξικής ενότητας, με χωρική κατανομή των ανάλογων μέτρων 

τουριστικής πολιτικής για την ανάπτυξή της. 

β) Ο κατεξοχήν τρόπος ανάπτυξης του τουρισμού είναι ο αστικός τουρισμός. 

γ) Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, καθώς και η 

δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών 

καταλυμάτων. 
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δ) Ο σχεδιασμός και η ανάδειξη ειδικών διαδρομών περιπάτου και επισκέψεων που αναδεικνύουν 

τα ιστορικά χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με τα ενδιαφέροντα της σύγχρονης πόλης. 

στ) Η δημιουργία και η ανάδειξη διαδρομών και δικτύων περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία 

φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Κυριότερες τέτοιες περιοχές είναι ο Μαραθώνας, το Τατόι, 

η Μακρόνησος, το Σούνιο, η ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής, η Ελευσίνα και το νησιωτικό 

σύμπλεγμα της Αττικής. 

ζ) Η επανάχρηση του υφιστάμενου κτηριακού αποθέματος οποιασδήποτε χρήσης, για τη 

μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα. 

η) Η κατασκευή νέων καταλυμάτων επιτρέπεται εντός των θεσμοθετημένων ζωνών των ΓΠΣ και 

ΖΟΕ ή σε οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις μεγάλης κλίμακας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην επόμενη περίπτωση θ΄. 

θ) Η χωροθέτηση των τουριστικών υποδομών μεγάλης κλίμακας γίνεται κατά προτεραιότητα εντός 

των θεσμοθετημένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ, όπου επιτρέπεται η χρήση ή με βάση τις διατάξεις 

για τους οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων. 

ι) Η εξυπηρέτηση των θεματικών πάρκων επιτυγχάνεται κατά προτεραιότητα από μέσα σταθερής 

τροχιάς και σε συνέργεια με αναπτυξιακούς πόλους και χώρους πρασίνου, αστικού και 

περιαστικού. 

4. Η ελκυστικότητα της Αθήνας ως παγκόσμιου τουριστικού προορισμού επιδιώκεται και μέσω 

παρεμβάσεων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δικτύωση της περιφέρειας, 

όπως: 

α) Αναπλάσεις σε περιοχές ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος και κατά προτεραιότητα 

των ιστορικών κέντρων και του παράκτιου μετώπου. 

β) Σύνδεση του θαλάσσιου μετώπου με τον οικιστικό ιστό και απόδοσή του στους κατοίκους και 

τους επισκέπτες. 

γ) Αναπλάσεις των πυλών − εισόδων της Περιφέρειας, όπως τα λιμάνια, οι εθνικές οδοί και οι 

τερματικοί σταθμοί του δικτύου σιδηροδρόμων και υπεραστικών λεωφορείων. 

δ) Προστασία, ανάδειξη και συνδυασμένη προβολή των πόρων του ευρύτερου περιαστικού χώρου. 

ε) Βελτίωση της εικόνας των δημόσιων χώρων και της εικόνας των κτηρίων. 

στ) Δικτύωση με μέσα σταθερής τροχιάς των προορισμών του αστικού τουρισμού και των μεγάλων 

πόλων τουριστικής έλξης στον εξωαστικό χώρο. 

ζ) Διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς προορισμούς από τις βασικές διεθνείς και 

εθνικές πύλες εισόδου. Διαμόρφωση προϋποθέσεων για τη διακίνηση μεγαλύτερου ποσοστού 

επισκεπτών με ήπιους τρόπους μετακίνησης. 

η) Η διαμόρφωση του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού με τρόπο που να 

εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας. Προκειμένου η Αττική να καταστεί 
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ελκυστικός προορισμός city break και κρουαζιέρας και λόγω των συγκεκριμένων απαιτήσεων των 

ως άνω μορφών τουρισμού, προβλέπεται η κατάρτιση ειδικού σχεδίου με κατευθύνσεις 

κυκλοφοριακής οργάνωσης και πολεοδομικών παρεμβάσεων προς ενσωμάτωση στον υποκείμενο 

σχεδιασμό. 

Στις κατευθύνσεις ( Παράρτημα XIII) αναφέρονται τα αρχαία μεταλλεία Σουνίου σαν Θεματικό 

Πάρκο, οι ορεινοί όγκοι Λαυρεωτικής ως προορισμός για Τουρισμό Φύσης-Ήπιο Ορεινό Τουρισμό 

και η ανάπτυξη της Κρουαζιέρας. 

 

Άρθρο 29: Μεταφορές, μετακινήσεις 

1. Η πολιτική των μεταφορών της Αττικής σχεδιάζεται στη βάση τριών (3) συμπληρωματικών 

μεταξύ τους συστημάτων: 

α) Υπεραστικά δίκτυα μαζικών μεταφορών (αεροδρόμια, λιμάνια, τερματικοί σταθμοί επιβατικών 

και εμπορευματικών μεταφορών). 

β) Δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης, με κορμό τα μέσα σταθερής τροχιάς, το 

βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών και τους σταθμούς μετεπιβίβασης. 

γ) Κύριο οδικό δίκτυο Αττικής και δίκτυο υποδομής στάθμευσης. 

2. Οι ειδικότεροι στόχοι της πολιτικής μεταφορών είναι: 

α) Η ενίσχυση της συνεκτικής πόλης και της πολυκεντρικότητας μέσω της εφαρμογής των αρχών 

του ενιαίου χωροταξικού, πολεοδομικού, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. 

β) Ο ανασχεδιασμός και η πύκνωση του δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας, με στόχο την 

αυξανόμενη συμμετοχή του στην εξυπηρέτηση των καθημερινών μετακινήσεων. 

Προτεραιότητα δίδεται στην εξυπηρέτηση των βασικών ροών καθημερινών μετακινήσεων από τα 

δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς και από το βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών. 

γ) Η εναρμόνιση της πολιτικής μεταφορών με την πολιτική εξοικονόμησης φυσικών και 

οικονομικών πόρων, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας των δημόσιων συγκοινωνιών, της αναβάθμισης 

του περιβάλλοντος, της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων σε επίπεδο εθνικής οικονομίας, της 

ενσωμάτωσης του εξωτερικού κόστους στη χρήση ανά μεταφορικό μέσο, της βελτίωσης της 

ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και της ανάσχεσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Σε 

αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη των μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική, σε 

συνδυασμό με ένα ιεραρχημένο και προσαρμοσμένο στους στόχους του πολεοδομικού και 

χωροταξικού σχεδιασμού σχέδιο συμπλήρωσης του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων. 

δ) Η οργάνωση της κυκλοφορίας σε επίπεδο Δήμου και πολεοδομικών ενοτήτων, με βάση τις 

αρχές της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και έμφαση στις ήπιες μορφές μετακίνησης, όπως 

δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, περπάτημα. 

ε) Η ελαχιστοποίηση των διαμπερών μετακινήσεων με μέσα ιδιωτικής χρήσης στην ευρύτερη 

κεντρική περιοχή του Λεκανοπεδίου και η ενθάρρυνση των ήπιων μορφών μετακίνησης. 
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στ) Η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως ευρωπαϊκής μητρόπολης διεθνούς εμβέλειας, μέσω της 

ανάδειξής της ως εθνικού και διεθνούς κόμβου μεταφορών και, ειδικότερα, κόμβου συνδυασμένων 

μεταφορών. 

3. Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι: 

α) Η επέκταση και η αναβάθμιση της δημόσιας συγκοινωνίας μητροπολιτικής εξυπηρέτησης, με 

κορμό τα δίκτυα των μέσων σταθερής τροχιάς. Η ιεράρχηση, ο καθορισμός και η χωροθέτηση των 

επί μέρους δικτύων και μέσων με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και τη δυνατότητα συμβολής 

τους στους στόχους του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

β) Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση των τοπικών και διαδημοτικών γραμμών λεωφορείων και 

τρόλεϊ σε ρόλο συμπληρωματικό ή τροφοδοτικό των μέσων σταθερής τροχιάς και η δημιουργία 

συγκοινωνιακών κέντρων / σταθμών μετεπιβίβασης σε κομβικά σημεία, σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή πολιτικών διαλειτουργικότητας, όπως είναι το ενιαίο κόμιστρο και ο συνδυασμός 

κομίστρου και τελών στάθμευσης. 

γ) Η ανάκτηση του δημόσιου χώρου, μέσω της αναβάθμισης και της επέκτασης του δικτύου 

κίνησης των πεζών και των ποδηλάτων και της χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης ιδιωτικής 

χρήσης εκτός οδού σε περιοχές  κατοικίας, σε συνδυασμό με προγράμματα αστικών αναπλάσεων. 

δ) Η πολιτική στάθμευσης, ως συμπληρωματικό εργαλείο κυκλοφοριακής οργάνωσης, στην 

κατεύθυνση ενθάρρυνσης της χρήσης ήπιων μέσων μετακίνησης για προσπέλαση σε κορεσμένες 

κυκλοφοριακά περιοχές, σε περιοχές καλά εξυπηρετούμενες από μέσα μαζικής μεταφοράς και 

γενικά στις καθημερινές μετακινήσεις. 

ε) Η αναβάθμιση των υπεραστικών μεταφορικών υποδομών και βασικών τερματικών σταθμών της 

Αττικής και η λειτουργική τους διασύνδεση και διεπαφή σε κομβικά σημεία με το αστικό σύστημα 

μεταφορών. 

στ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της τηλεματικής με σκοπό, μεταξύ άλλων, 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης και των μετακινήσεων, μέσω της ενοποιημένης 

πληροφόρησης των μετακινουμένων, της συλλογής και του ελέγχου κομίστρου, της διαχείρισης της 

κυκλοφορίας, του διατιθέμενου αποθέματος χώρων στάθμευσης και του στόλου των επιφανειακών 

μέσων μετακίνησης. 

ζ) Η σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών, όσον αφορά στις κατευθύνσεις σχεδιασμού των 

μεταφορών, στην εκπόνηση μελετών, καθώς και στο φυσικό σχεδιασμό και στην πληροφοριακή 

σήμανση. 

4. Σταδιακά αναθεωρείται και εξιδικεύεται ο σχεδιασμός του συστήματος μεταφορών στην Αττική 

σύμφωνα με γενικές ή τομεακές συγκοινωνιακές μελέτες, που εκπονούνται βάσει των 

κατευθύνσεων του ΡΣΑ και αξιολογούνται και επικαιροποιούνται ανά πενταετία. 

 

Άρθρο 30: Οργάνωση Συστήματος Μεταφορών 
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1. Διευρωπαϊκά και Υπεραστικά Δίκτυα Μεταφορών : αεροδρόμια, λιμάνια και τερματικοί σταθμοί. 

Οι κύριοι σταθμοί και τερματικές εγκαταστάσεις υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και 

εμπορευματικών μεταφορών συγκροτούν το σύστημα εισόδων/εξόδων – πυλών στην Αττική και 

διακρίνονται σε τέσσερα (4) υποσυστήματα: 

− Επιβατικοί − Εμπορευματικοί Αερολιμένες 

− Επιβατικοί − Εμπορευματικοί Λιμένες 

− Επιβατικοί − Εμπορευματικοί Σιδηροδρομικοί Σταθμοί 

−Τερματικοί Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων Εξωτερικού και Εσωτερικού 

α) Κύριος επιβατικός− εμπορευματικός Αερολιμένας είναι ο διεθνής αερολιμένας «Ελευθέριος 

Βενιζέλος», ως κόμβος εθνικής, ευρωπαϊκής και διηπειρωτικής σημασίας.  

β) Κύριοι επιβατικοί λιμένες είναι ο κεντρικός επιβατικός λιμένας Πειραιά και συμπληρωματικά οι 

επιβατικοί λιμένες Λαυρίου (ορισμένες γραμμές Αιγαίου/Κυκλάδων, κρουαζιερόπλοια) και 

Ραφήνας.  

Κύριος εμπορευματικός λιμένας είναι ο λιμένας Ικονίου – Κερατσινίου – Περάματος, ενώ 

συμπληρωματική λειτουργία παρέχουν οι λιμένες Ελευσίνας και Λαυρίου. Η εξειδίκευση του ρόλου 

τους περιλαμβάνεται στο Παράρτημα XIV του ΡΣΑ. 

γ)  Για τα ΚΤΕΛ Αττικής, προσδιορίζονται θέσεις τερματικών σταθμών σε περιφερειακούς 

σταθμούς του Μετρό και του Προαστιακού, επιμερισμένες γεωγραφικά για τις ενότητες Δυτικής 

Αττικής, Βόρειας Αττικής, Ανατολικής Αττικής – Μεσογείων. Ειδικά για την εξυπηρέτηση της 

Ανατολικής Αττικής/Μεσογείων τερματικοί Σταθμοί ΚΤΕΛ χωροθετούνται στο Σταθμό Προαστιακού/ 

Μετρό στο Κορωπί και στους Σταθμούς Μετρό Νομισματοκοπείο και Ελληνικό . 

2. Δίκτυα Δημόσιας Συγκοινωνίας, Μέσα Σταθερής Τροχιάς. 

Οι δημόσιες συγκοινωνίες μητροπολιτικής εξυπηρέτησης οργανώνονται σε δύο (2) βασικά δίκτυα, 

το πρωτεύον και το δευτερεύον. 

α) Το πρωτεύον δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας συνιστά τη σπονδυλική στήλη του ενιαίου 

συστήματος μεταφορών και έχει ως στόχο να διεκπεραιώνει το μεγαλύτερο όγκο συλλογικών 

μετακινήσεων στην Αττική. 

Αποτελείται από μέσα σταθερής τροχιάς, διαθέτει υψηλά λειτουργικά χαρακτηριστικά και έχει 

κυρίως ακτινικό ανάπτυγμα ως προς τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, υποστηρίζοντας παράλληλα τα 

διαδημοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας του Λεκανοπεδίου Αθήνας και της Αττικής. Το δίκτυο 

αυτό συγκροτείται από αστικές και  προαστιακές γραμμές και λειτουργεί συμπληρωματικά, ως 

εργαλείο οργάνωσης του χώρου, για την υποστήριξη και τόνωση σχετικά υψηλών οικιστικών 

πυκνοτήτων και πόλων έλξης μαζικών μετακινήσεων, στην εμβέλεια επιλεγμένων σταθμών του 

συστήματος που ανταποκρίνονται στις επιλογές χωρικής ανάπτυξης του νέου ΡΣΑ. 
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β) Το δευτερεύον δίκτυο δημόσιας συγκοινωνίας έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό και τροφοδοτικό 

ως προς το πρωτεύον και αποτελείται από γραμμές τρόλεϊ και λεωφορείων. Το δίκτυο αυτό 

αναδιαρθρώνεται σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη του πρωτεύοντος δικτύου, ώστε να λειτουργεί 

τροφοδοτικά και συμπληρωματικά ως προς αυτό. Η συμπληρωματική λειτουργία του ως προς το 

πρωτεύον δίκτυο αφορά και ένα βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραμμών που καθορίζεται και 

επικαιροποιείται από τον ΟΑΣΑ, εξυπηρετώντας, με γραμμές κορμού, διαδρόμους που δεν 

καλύπτονται εισέτι από μέσα σταθερής τροχιάς. Το δευτερεύον δίκτυο επεκτείνεται  επίσης, με 

τοπικές ή διαδημοτικές γραμμές σύνδεσης γειτονικών πολεοδομικών ενοτήτων όπως συνοικίες και 

δήμοι. 

γ) Το πρωτεύον δίκτυο τροφοδοτείται από ακτινικές και εγκάρσιες γραμμές του δευτερεύοντος 

δικτύου σε κομβικά σημεία – σταθμούς μετεπιβίβασης. Τα κυριότερα κέντρα ανταπόκρισης, τόσο 

μεταξύ γραμμών του πρωτεύοντος δικτύου όσο και μεταξύ των τελευταίων με γραμμές του 

δευτερεύοντος δικτύου, καθώς και με τα υπεραστικά μέσα μαζικής μεταφοράς, αναπτύσσονται σε 

οργανωμένα συγκοινωνιακά κέντρα και σταθμούς μετεπιβίβασης. 

δ) Για τις προαστιακές συνδέσεις της πρωτεύουσας και του λιμένα του Πειραιά με τα κυριότερα 

αστικά κέντρα εκτός Χωρικής Ενότητας Αθήνας−Πειραιά και το διεθνή αερολιμένα Αθηνών, βασικό 

μέσο είναι ο προαστιακός σιδηρόδρομος. Για την εξυπηρέτηση της Λαυρεωτικής, στο δίκτυο του 

Προαστιακού Σιδηρόδρομου εντάσσεται η γραμμή ΣΚΑ-Δουκίσης Πλακεντίας-Κορωπί-Διεθνής 

Αερολιμένας Αθήνας –Λαύριο, με τη διακλάδωση Δουκίσης Πλακεντίας – Ραφήνα. Ο διάδρομος 

της παλαιάς γραμμής Λαυρίου στο τμήμα Σ/Σ Κάντζας-Παιανίας- Κορωπιού διατηρείται για 

μελλοντική χρήση από Μέσα Σταθερής Τροχιάς. 

3. Συγκοινωνιακά κέντρα, σταθμοί μετεπιβίβασης και  αμαξοστάσια 

α) Για την ανταπόκριση των γραμμών του πρωτεύοντος δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας μεταξύ 

τους, με το δευτερεύον δίκτυο, καθώς και με τα δίκτυα υπεραστικών μέσων μαζικής μεταφοράς, 

δημιουργούνται, σε ορισμένα σημεία διεπαφής τους,  οργανωμένοι σταθμοί μετεπιβίβασης, που 

συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα χώρους στάθμευσης μέσων ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων. 

Για την εξυπηρέτηση της Λαυρεωτικής ορίζεται Συγκρότημα Προαστιακού Σταθμού και Επιβατικού 

Λιμένα Λαυρίου. 

β) Στους σταθμούς του πρωτεύοντος δικτύου δίνεται έμφαση στην ασφαλή προσπέλασή τους από 

πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδηλάτες, μέσω διαδρομών που θα διεισδύουν ακτινικά στις γειτονικές 

περιοχές και, κατά το δυνατόν, θα τους συνδέουν με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών 

Διαδρομών. 

γ) Για την απαιτούμενη λειτουργική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς, λειτουργούν ή 

χωροθετούνται αμαξοστάσια (Α/Σ) και υποστηρικτικές επισκευαστικές βάσεις (Ε/Β) σε θέσεις ανά 

μεταφορικό δίκτυο, όπως εξειδικεύονται στο Παράρτημα XIV του ΡΣΑ. 

4. Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής 
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α) Ως κύριο οδικό δίκτυο Αττικής ορίζεται ένα πλέγμα οδικών αξόνων που εξυπηρετεί τις βασικές 

ροές μετακινήσεων διαπεριφερειακής και μητροπολιτικής κλίμακας. Η ιεράρχησή τους βασίζεται 

πρωτίστως στη θέση και λειτουργία των αξόνων στον πολεοδομικό ιστό της Αττικής και, 

δευτερευόντως, στα γεωμετρικά και λειτουργικά τους χαρακτηριστικά. Οι άξονες που εντάσσονται 

στο κύριο οδικό δίκτυο Αττικής αποτελούν τμήμα του θεσμοθετημένου βασικού οδικού δικτύου της 

Περιφέρειας Αττικής.  

β) Οι άξονες που συγκροτούν το κύριο οδικό δίκτυο Αττικής ιεραρχούνται σε άξονες 

διαπεριφερειακής σημασίας και σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες μητροπολιτικής 

σημασίας. 

γ) Οι άξονες διαπεριφερειακής σημασίας, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά ελεύθερων και ταχειών 

λεωφόρων, διαχειρίζονται τις μεγαλύτερες ροές μετακινήσεων αγαθών και προσώπων μεταξύ των 

κύριων πυλών – εισόδων στην Αττική.Στους άξονες διαπεριφερειακής σημασίας υπάγεται η Αττική 

Οδός, από Ελευσίνα μέχρι το Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος (Νότια Πύλη) και την 

επέκταση αυτής μέχρι το Λαύριο. 

5. Πολιτική στάθμευσης 

Βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής στάθμευσης είναι: 

α) Ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο του Δήμου και σε κρίσιμες περιοχές και περιορισμός της 

παρόδιας στάθμευσης. Κατά προτεραιότητα εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους 

των περιοχών. 

β) Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης και μετεπιβίβασης σε περιφερειακούς και 

τερματικούς σταθμούς του πρωτεύοντος δικτύου δημοσίων συγκοινωνιών μητροπολιτικής 

εξυπηρέτησης. 

γ) Δημιουργία συλλογικών χώρων στάθμευσης, για την κάλυψη των αναγκών σε στάθμευση της 

κατοικίας και των επαγγελματικών χρήσεων, κατά προτεραιότητα σε πυκνοδομημένες περιοχές.  

δ) Συσχέτιση προσφοράς θέσεων οργανωμένης στάθμευσης με το βαθμό προσπελασιμότητας των 

μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα σε χρήσεις γης και πόλους έλξης σημαντικού αριθμού 

μετακινήσεων, προκειμένου να αυξηθεί η χρήση των μέσων αυτών στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

ε) Καθορισμός χώρων στάσης και στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων, με πρωτοβουλία του 

Δήμου, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τον Οργανισμό Αθήνας. 

στ) Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους 

στάθμευσης, καθώς και σε ανωδομές ή σε υπόγεια ακινήτων. 

6. Παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας υπερτοπικού και τοπικού χαρακτήρα 

Για την υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας οι προτεραιότητες είναι οι εξής: 

α) Ενίσχυση συλλογικών και ήπιων μορφών μετακίνησης, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

το ποδήλατο, το περπάτημα και η μεταξύ τους συνέργεια. 
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β) Συγκρότηση ολοκληρωμένων δικτύων κίνησης για πεζούς και ποδηλάτες, μεταξύ σημαντικών 

πόλων φυσικού, πολεοδομικού, συγκοινωνιακού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

γ) Επέκταση πεζοδρομήσεων ή δημιουργία διαδρόμων  αποκλειστικής ροής πεζών, ποδηλάτου και 

δημόσιας συγκοινωνίας σε εμπορικούς δρόμους, όπου ενδείκνυται, έπειτα από ειδικές 

συγκοινωνιακές μελέτες, καθώς και σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, με δημιουργία ζωνών ήπιας 

κυκλοφορίας. 

δ) Η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου ποδηλατικών διαδρομών μητροπολιτικής εμβέλειας, για τη 

διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων με ποδήλατο, σε συνδυασμό με τα τοπικά δίκτυα 

ποδηλατοδρόμων και ποδηλατολωρίδων, καθώς και πεζοδρόμων σε επίπεδο Δήμου και γειτονιάς. 

Στους άξονες πρώτης προτεραιότητας του Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρομών 

περιλαμβάνεται και ο παλαιός διάδρομος της καταργημένης σιδηροδρομικής γραμμής Λαυρίου.  

στ) Η προώθηση εκτός λεκανοπεδίου ποδηλατικών διαδρομών που εξυπηρετούν την πρόσβαση 

σε σημαντικές περιοχές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, όπως στην Ελευσίνα, στο 

Κτήμα Τατοΐου, στο Μαραθώνα και στο Σούνιο. 

 

Άρθρο 31: Ασφάλεια και προστασία 

1. Για την ασφάλεια και προστασία από σεισμούς και άλλους γεωλογικούς κινδύνους, 

εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί και σχεδιάζονται και προωθούνται ρυθμίσεις για 

προσεισμικές επεμβάσεις, με στόχο τη μείωση της σεισμικής τρωτότητας υφιστάμενων έργων και 

κτηρίων. 

2. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ατυχημάτων, 

ρυθμίζεται η χωροθέτηση χρήσεων γης σε περιοχές παρακείμενες εγκαταστάσεων Seveso, 

κατηγοριοποιούνται οι χρήσεις γης, με βάση τα επίπεδα ευπάθειας του πληθυσμού, τις πιθανές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόμενο βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και 

συνυπολογισμό οικονομικών κριτηρίων. Το Παράρτημα XV του ΡΣΑ, περιλαμβάνει κατά 

προτεραιότητα κατευθύνσεις και μέτρα για τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές 

καταστροφές. 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκρίνεται 

σχέδιο δράσης για αναπλάσεις περιοχών μεγάλης διακινδύνευσης από φυσικούς, τεχνολογικούς 

και άλλους κινδύνους. 

Προτεραιότητα δίνεται σε ζώνες πολεοδομικών κέντρων με ανεπαρκείς υποδομές, περιοχές με 

παλαιό κτηριακό απόθεμα, φθίνουσες χρήσεις του δευτερογενούς τομέα, με υψηλή πυκνότητα και 

έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης. 

4. Σχεδιάζεται η προσαρμογή της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών, στο οποίο 

περιλαμβάνονται κοι οι λιμένες και οι αερολιμένες, σε συνθήκες έκτακτης λειτουργίας λόγω 

καταστροφών και κινδύνων. 
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5. Εκπονούνται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής, χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας, σύμφωνα με την κ.υ.α. 31822/1542/ 

Ε103 (Β΄ 1108), με την οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και συντάσσονται 

σχέδια αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου για κάθε λεκάνη απορροής. 

6. Οργάνωση της προστασίας των αστικών περιοχών από πλημμύρες με καταγραφή των 

υδραυλικών ατυχημάτων, συσχέτιση, αιτιολόγηση και ανάδραση. 

Για τη διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές σχεδιάζεται  η χωροθέτηση 

και ρυθμίζεται, συντονισμένα, η εμβέλεια χρήσεων και λειτουργιών  κρίσιμων για τη διαχείριση 

έκτακτων αναγκών: όπως είναι μονάδες υγείας, σταθμοί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικοί 

σταθμοί πρώτων βοηθειών, πυροσβεστικοί σταθμοί, ραδιοφωνικοί/τηλεοπτικοί σταθμοί, 

σταθμοί/δίκτυα διανομής ενέργειας, ελικοδρόμια κ.λ.π. 

 

Άρθρο 32: Κοινωνικές εξυπηρετήσεις 

1. Κοινωνικές Υποδομές 

Σε όλες τις χωρικές ενότητες, όπως είναι η Ανατολική Αττική, με τη Λαυρεωτική ως υποενότητα, 

επιδιώκεται η εξασφάλιση της αναγκαίας κοινωνικής υποδομής μέσω τοπικών ή ειδικών χωρικών 

σχεδίων, χωρίς να είναι αναγκαίος ο ακριβής, εκ των προτέρων, προσδιορισμός του χώρου, με 

προδιαγραφές, όπως ελάχιστες επιφάνειες, πληθυσμιακά κριτήρια και κριτήρια απόστασης από 

άλλες υποδομές υγείας. 

2. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του δικτύου των υποδομών υγείας ανά χωρική ενότητα, 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, της ψυχικής υγείας και 

των μονάδων υποστήριξης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει 

το Υπουργείο Υγείας. 

3. Οργανώνεται, όπως περιγράφεται το δίκτυο των προνοιακών δομών σε επίπεδο χωρικών 

ενοτήτων σε συσχετισμό και με το δίκτυο των υποδομών υγείας. 

4. Προωθείται χωρική κατανομή των υποδομών υγείας του δημόσιου τομέα μείζονος σημασίας στο 

σύνολο της Αττικής, για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού όλων των χωρικών ενοτήτων. Η 

ανάπτυξή τους γίνεται σε περιοχές, οι οποίες διαθέτουν τις πολεοδομικές προϋποθέσεις για να 

αναπτυχθούν και να οργανωθούν.  

5. Για τη χωροθέτηση κοινωνικών υποδομών μεγάλης κλίμακας αναζητούνται τρόποι διαδημοτικής 

εξυπηρέτησης για τη βέλτιστη επιλογή θέσεων και την ενιαία 

διαχείρισή τους. Ειδικότερα: 

α) Προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση διαδημοτικών κοιμητηρίων, για την ορθολογική 

εξυπηρέτηση των αναγκών των επιμέρους χωρικών ενοτήτων. 
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Οι χώροι αυτοί οριοθετούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δεσμεύσεις των εξειδικευμένων 

μελετών. 

β) Εξειδικεύεται για την Αττική το «Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 

Καταστημάτων Κράτησης» (ΑΠ 28704/4362/26.11.2001, Β΄ 1575), ως εξής: Απομακρύνεται το 

κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού και χωροθετείται νέο ολοκληρωμένο συγκρότημα δικαστικής 

φυλακής Αθηνών, με μονάδες θηλέων και αρρένων, νοσοκομείο και ψυχιατρείο κρατουμένων. Η 

ακριβής περιοχή χωροθέτησης αναζητείται εναλλακτικά στη δυτική ή βόρεια Αττική, με βάση τα 

κριτήρια που προβλέπονται στο παραπάνω Ειδικό Πλαίσιο. 

 

Γ.3  Περιβαλλοντικοί Στόχοι που τίθενται από τη Νομοθεσία 

II.1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  

ΙΙ.1.1.Ποιότητα της ατμόσφαιρας 

ΙΙ.1.2. Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών 

ΙΙ.1.3. Ειδικά θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

ΙΙ.1.4. Λοιπές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 

ΙΙ.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΙΙ.2.1. Νόμος Υπ’ αριθ. 3017 “Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση– Πλαίσιο 

των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος” 

ΙΙ.2.2. Το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

ΙΙ.3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΙΙ.3.1. Η Οδηγία 99/31/ΕΚ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 

ΙΙ.3.2. Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. 

Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης) 

ΙΙ.3.3. Ο Νόμος 2939/2001 για τις συσκευασίες και την εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

ΙΙ.3.4. Οδηγία 2004/12 για τις Συσκευασίες και τα Απορρίμματα Συσκευασιών 

ΙΙ.3.5. Ειδικά ρεύματα αποβλήτων 

ΙΙ.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΙΙ.5.1. Η Οδηγία 2004/35/ΕΚ σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσο αφορά την 

πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς 

ΙΙ.5.2. Η Πρόταση Οδηγίας πλαισίου για την προστασία του εδάφους (COM(2006)232) 

ΙΙ.5. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΙΙ.7.1.Υδάτινοι πόροι: Η Οδηγία πλαίσιο για τα νερά 2000/60 ΕΕ 

ΙΙ.7.2. Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το περιβάλλον 

ΙΙ.6. ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΙΙ.8.1. Ο Νόμος 2742/1999 για το χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη 

II.8.2. Ο Νόμος 4269/14 για τη χωροταξική, πολεοδομική Μεταρρύθμιση και τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

ΙΙ.7.     ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ΙΙ.9.1. Η Οδηγία 91/271 ΕΕ για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων 

II.8.      ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
ΙΙ.8.1. Η Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για τη διατήρηση των άγριων πτηνών 
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ΙΙ.8.2. Η Οδηγία 1992/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της 
άγριας πανίδας και χλωρίδας  
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Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
Δ.1. Γεωμορφολογικό Ανάγλυφο 

Το ανάγλυφο της περιοχής του ΓΠΣ είναι γενικά ήπιο, πεδινό και λοφώδες. 

Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής οι κλίσεις είναι μικρότερες του 10%, ενώ περιορισμένες 

εκτάσεις έχουν εδαφικές κλίσεις που δεν υπερβαίνουν το 25%. 

Μορφολογικά η περιοχή σχηματίζεται από μία επιμήκη λοφοσειρά στα δυτικά, με κατεύθυνση 

Βορράς – Νότος, από την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι το ακρωτήριο Σούνιο. Στο 

ανατολικό ήμισυ της περιοχής το βόρειο τμήμα είναι σχεδόν πεδινό, ενώ στο τμήμα νότια της 

πόλης του Λαυρίου υπάρχουν δύο μικρότερες λοφώδεις απολήξεις , που εκκινούν από την 

κεντρική λοφοσειρά του δυτικού τμήματος και, με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, καταλήγουν στην 

ακτογραμμή μεταξύ Κάτω Ποσειδωνίας και Κάτω Σουνίου. 

Χαμηλά είναι και τα υψόμετρα στην περιοχή, με τις περισσότερες κορυφές να υψώνονται κοντά στα 

+200μ. και μια μόνο να υπερβαίνει οριακά τα +200μ. Στην επιμήκη λοφοσειρά του δυτικού 

τμήματος οι κορυφές των λόφων έχουν υψόμετρα, κατά σειρά από τον Άγιο Κωνσταντίνο προς τα 

νότια ως εξής: Χάος +213μ, Αγία Τριάδα +189μ., Πηγάδι +224μ. και Βίγλα +260μ., που είναι το 

μεγαλύτερο υψόμετρο της περιοχής κοντα στο Κάτω Σούνιο. 

Από τις υπόλοιπες κορυφές στα ανατολικά, υψηλότερη  είναι η κορυφή Βουνό Μιχάλη με 

υψόμετρο + 224μ. 

Στις πλαγιές της λοφώδους μορφολογίας υπάρχει αξιόλογη σε βάθος διάβρωση και μεγάλος 

αριθμός ρεμάτων που, με παράλληλη μεταξύ τους διάταξη, συμβάλλουν στις κεντρικές 

μισγάγγειες, οι οποίες απορρέουν παράλληλα με τους μέγιστους άξονες του αναγλύφου. 

Από τις πεδινές εκτάσεις της περιοχής, η μεγαλύτερη είναι αυτή που σχηματίζεται στην περιφέρεια 

της πόλης του Λαυρίου, που προς τα βόρεια περιλαμβάνει και τον κάμπο του Θορικού, ενώ στα 

νότια εκτείνεται μέχρι και την Κάτω Ποσειδωνία. 

Μικρές εδαφικές εξάρσεις υπολειμμάτων της μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή 

(σκουριές) απαιτούν έργα απορρύπανσης. Τέτοια έργα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο Τεχνολογικό 

Πάρκο και συνεχίζουν σε άλλα σημεία της περιοχής μελέτης, όπως στα Άνω Όρια. 

Άλλο χαρακτηριστικό του υπεδάφους της περιοχής μελέτης είναι οι υπόγειες στοές, που 

ενοπίστηκαν στην Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, το έδαφος πάνω από 

αυτές κρίθηκε ακατάλληλο για οικιστική χρήση και παρουσιάζονται στο Χάρτη Π2 του Β1 Σταδίου 

της μελέτης. 

Δ.2 Μετεωρολογικά στοιχεία 

 

Το κλίμα της περιοχής είναι θερμό μεσογειακό με ελάχιστες βροχές, ήπιους χειμώνες και θερμά 

καλοκαίρια και επηρεάζεται άμεσα από τη γεωγραφική της θέση, από την οποία ρυθμίζεται η αέρια 
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κυκλοφορία. Με βάση τη γεωγραφική της θέση καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης του 

κλίματος της περιοχής είναι: α) οι θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται στις τρεις πλευρές της 

Λαυρεωτικής χερσονήσου και ο Σαρωνικός Κόλπος, ίσως η περιοχή με τη μεγαλύτερη 

ομβροσκίαση του ελλαδικού χώρου και, β) ο δίαυλος του Ευβοϊκού Κόλπου, που καταλήγει στη 

Λαυρεωτική χερσόνησο και ευνοεί την πνοή των Βόρειων και ΒΑ/κών ανέμων. Οι άνεμοι αυτοί είναι 

ψυχροί και αποθέτουν τους υδρατμούς τους τη χειμερινή κύρια περίοδο στις ανάντη περιοχές 

Μαγνησίας, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας. Όταν φθάνουν στη Λαυρεωτική έχουν 

τελικά μικρό απόθεμα υγρασίας, που περιορίζει γενικά τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι Βόρειοι άνεμοι επικρατούν στη Λαυρεωτική, όπως προκύπτει από τα στοιχεία 

του Πίνακα 2. Ο Πίνακας 2 προέρχεται από τα δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού Λαυρίου 

που λειτουργεί υπό την ευθύνη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 

 

Πίνακας 1 
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΕΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΥΡΙΟΥ (Μ.Σ. του Ε.Α.Α.) 

ΜΗΝΑΣ 

2015 2016 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (km/hr) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ (km/hr) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΙΑΝ 13,0 88,5 Β 11,2 93,3 Ν.ΝΔ 

ΦΕΒ 14,6 93,3 Β 10,0 70,8 Ν.ΝΔ 

ΜΑΡ 12,7 90,8 Β 10,5 72,4 Ν.ΝΔ 

ΑΠΡ 11,2 78,9 Β 9,9 62,8 Β 

ΜΑΪ 10,7 75,6 Β 9,8 48,3 Ν 

ΙΟΥΝ 12,2 61,2 Β 11,3 62,8 Β 

ΙΟΥΛ 14,7 69,2 Β 14,9 62,8 Ν 

ΑΥΓ 15,6 62,8 Β 15,7 72,4 Β 

ΣΕΠ 11,5 62,8 Β 12,0 57,9 Β 

ΟΚΤ 14,3 70,8 Β 12,6 99,8 Β 

ΝΟΕ 11,6 74,0 Β 10,7 59,5 Β 

ΔΕΚ 12,0 64,4 Β    

 ΜΕΣΗ: 12,8 ΜΕΓΙΣΤΗ: 93,3 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ: Β ΜΕΣΗ: 11,7 ΜΕΓΙΣΤΗ: 99,8 ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ: Β 

 

Από τον ίδιο Μετεωρολογικό Σταθμό προέρχονται και τα δεδομένα θερμοκρασίας και 

βροχόπτωσης της περιοχής που δίδονται στη συνέχεια στους Πίνακες 3 και 4, τα οποία 

αναφέρονται στην περίοδο των ετών 2015 και  2016 (χρόνος σύνταξης του συμπληρωμένου Β1 και 

της ΣΜΠΕ). 

Πίνακας 2 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ 

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΕΡΑ (
ο
C) 

(2012 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 11,0 11,1 12,6 15,3 20,7 23,5 27,2 27,8 25,1 20,0 17,3 12,6 18,7 

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 13,8 13,6 15,1 19,1 24,7 26,6 30,1 30,4 28,2 22,5 20,3 15,2 21,7 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 7,8 8,2 10,0 11,6 17,3 20,5 24,3 25,3 22,4 18,0 14,3 9,7 15,8 

ΑΠΟΛΥ ΜΕΓΙΣΤΗ 18,4 19,7 20,1 24,1 31,6 33,3 34,8 34,9 38,7 28,5 24,1 19,3 ΣΕΠ 38,7 
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1,6 1,4 6,6 5,8 14,2 17,1 21,1 23,0 17,9 15,1 9,7 3,2 ΦΕΒ 1,4 
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Πίνακας 3 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΕΡΑ 

ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Α. ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΕΡΑ (
ο
C) 

(2013 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΕΤΗΣΙΑ 

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 11,8 14,3 13,9 18,0 20,1 25,6 27,9 27,4 24,2 20,1 16,7  20,1 

ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΩΝ 14,5 17,9 17,2 22,3 23,9 29,3 30,5 29,9 27,0 22,8 19,2  23,2 
ΜΕΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ 8,7 11,2 10,9 14,2 16,7 22,0 25,3 24,8 21,5 17,5 14,0  17,0 

ΑΠΟΛΥ  ΜΕΓΙΣΤΗ 20,0 22,9 21,1 27,4 30,7 33,8 33,4 33,9 33,9 29,7 25,2  ΑΥΓ 33,9 
ΤΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 1,5 5,1 8,1 11,3 12,8 17,1 22,0 20,8 16,2 13,6 10,1  ΙΑΝ 1,5 

 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι στην περιοχή της τάξης των 18 με 20°C, με μέγιστες γύρω στους 

33°C το καλοκαίρι και ελάχιστες της τάξης των 1 με 2°C την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου. 

Οι θερμοκρασιακές συνθήκες είναι γενικά ήπιες χωρίς ακραίες τιμές. 

Τα δεδομένα βροχόπτωσης της περιοχής δίδονται στους Πίνακες 5, 6 και 7 και αφορούν τις 

χρονικές περιόδους 1970 – 1978, 2009 – 2013 και 2015 – 2016. 

 

Πίνακας 4 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Α. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1970 - 1978 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

(mm) 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

1970 29,80 35,80 17,20 1,20 22,40 2,00 6,00 0,00 3,20 54,20 8,00 96,45 286,25 

1971 67,50 107,20 39,60 4,40 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 15,20 49,90 86,20 376,00 

1972 95,80 64,20 16,00 34,80 5,20 0,00 10,00 14,20 0,80 104,20 33,20 19,80 398,20 

1973 95,90 75,40 56,60 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,20 36,20 20,00 347,50 

1974 30,30 89,00 45,90 5,00 7,00 3,50 0,00 0,00 2,00 5,00 34,10 19,00 240,80 

1975 27,80 28,60 25,60 9,70 15,10 15,00 0,00 7,00 0,00 18,80 46,20 137,40 331,20 

1976 51,70 40,90 29,30 83,40 11,30 11,00 0,00 6,60 12,30 100,00 65,80 50,80 411,40 

1977 28,50 9,40 15,20 25,80 0,00 0,00 0,00 0,00 12,70 7,30 52,80 0,00 151,80 

1978 0.00 0,00 0,00 0,00 11,20 0,00 0,00 0,00 43,60 81,50 26,00 0,00 162,30 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 48,20 50,06 27,28 20,39 8,02 3,83 2,11 3,09 8,29 47,82 39,13 47,74 300,61 

 

Πίνακας 5 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Α. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009 – 2013 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

(mm) 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

2009 67,30 42,80 66,00 45,20 2,00 0,00 0,20 0,00 16,00 47,20 38,20 68,20 393,10 

2010 77,80 37,80 8,00 2,40 4,80 9,40 0,20 0,00 3,20 78,80 9,60 25,20 257,20 

2011 75,40 182,80 39,60 63,20 8,80 1,60 0,00 0,00 18,60 29,20 0,80 36,60 456,60 

2012 25,60 54,80 12,20 23,20 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40 42,20 91,40 276,20 

2013 66,60 70,20 60,10 3,00 2,00 4,80 0,00 0,00 0,00 24,40 106,20 79,30 416,50 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 62,54 77,68 37,18 27,40 5,00 3,16 0,08 0,00 7,56 39,80 39,40 60,12 359,92 

 

Πίνακας 6 
ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Α.Α. 

ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 & 2016 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 

(mm) 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΟΛΙΚΑ 
ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΤΟΣ 2015 114,80 53,40 99,80 13,00 10,40 3,60 0,00 0,80 73,20 103,20 21,80 2,20 496,40 

ΕΤΟΣ 2016 32,80 41,40 69,80 0,60 6,80 9,60 0,00 0,00 5,60 21,00   187,70 
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Οι βροχοπτώσεις εκδηλώνονται στην περιοχή κυρίως τη χειμερινή περίοδο, ενώ το καλοκαίρι είναι 

κατά βάση ξηρό. Ο μέσος ετήσιος όγκος βροχοπτώσεων της παραπάνω περιόδου, με την 

εξαίρεση των ετών 2014 και 2016 είναι 333,37mm. 

Τα απαραίτητα μετεωρολογικά στοιχεία που αφορούν την περιοχή μελέτης προέρχονται από τον 

μετεωρολογικό σταθμό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) “Ελληνικό” της Αθήνας 

που είναι ο πλησιέστερος στην περιοχή μελέτης και τα στοιχεία  του θεωρούνται αξιόπιστα, λόγω 

των πολλών ετών λειτουργίας του σταθμού (60ετία). Τα κλιματολογικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια (μέσες και ακραίες τιμές των μετεωρολογικών παραμέτρων κ.α.) 

αντιπροσωπεύουν τις μετρήσεις της περιόδου 1955 – 1997. 

 

 

Δ.3 Φυσικό περιβάλλον  

Δ.3.1 Καταγραφή Φυσικού Συστήματος  

 
Η Λαυρεωτική αποτελεί το νοτιότερο άκρο της Αττικής, έχει έκταση 175.798 στρέμματα και σε 

ολόκληρη την έκτασή της υπάρχουν διάσπαρτοι πολλοί χαμηλοί λόφοι. Αποτελεί ένα συνεχές 

κυματιστό ανάγλυφο, σημαντικό τμήμα του οποίου καλύπτεται από δασικές εκτάσεις πευκοδάσους 

και μακκίας.  

Παρατηρείται επίσης έντονος διαμελισμός των ακτών και κάποιοι μεμονωμένοι λόφοι χαμηλού 

υψομέτρου.  

 
Μια επιμήκης κοιλάδα, η κοιλάδα των Λεγραινών, τη χωρίζει σε δύο τμήματα, το Ανατολικό και το 

Δυτικό. Το λοφώδες ανάγλυφο παρουσιάζει μέγιστο υψόμετρο 258m στην θέση «Μεγάλη Βίγλα» 

ενώ οι κλίσεις δεν είναι πολύ έντονες: Στο Δήμο Λαυρεωτικής κλίσεις μεγαλύτερες του 40% 

παρατηρούνται μόνο στον ορεινό όγκο στο εσωτερικό του Δήμου, και σε κάποιες παραλιακές 

περιοχές (ιδιαίτερα στο Σούνιο και γύρω από αυτό). Μέσα στα όρια του Δήμου βρίσκεται όχι μόνον 

η κοιλάδα των Λεγραινών αλλά και τμήματα από τις δύο μεγάλες κοιλάδες της Λαυρεωτικής 

χερσονήσου, η κοιλάδα του Ποταμού ή των Μήλων, από την οποία διερχόταν η παλιά 

σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών-Λαυρίου και η κοιλάδα Πλάκας-Αδάμι Θορικού. Στις πεδινές 

εκτάσεις απαντώνται ελαιοκαλλιέργειες, λίγοι αμπελώνες και άλλες καλλιέργειες, σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Πάντως, η δομή του χώρου του Δήμου Λαυρεωτικής κυριαρχείται από την έντονη παρουσία του 

ήπιου πευκόφυτου ορεινού αναγλύφου που περιβάλλει την επιμήκη και δομημένη παραλιακή 

ζώνη. 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2051/7-8-2009 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – 

Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος στο Δήμο Λαυρεωτικής εντοπίζονται δύο σπήλαια: 
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α)  Η δολίνη (έγκοιλο χωρίς οροφή) Χάος, νότια του οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου, εντός του Εθνικού 

Δρυμού, με διάμετρο περίπου 120μ. 

β)  Το σπήλαιο Κίτσου στην ανατολική πλαγιά του λόφου Μικρό Ριμπάρι, σε υψόμετρο 288μ.  

 

Δ.3.2 Υδρογραφία 

 

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41369/327/2018 (ΦΕΚ2693Β’/18) Υ.Α., με την οποία 

εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής (EL06), η περιοχή μελέτης του ΓΠΣ των ΔΕ Λαυρίου και Αγίου 

Κωνσταντίνου, ανήκει στο Υδατικό Διαμέρισμα ή Λεκάνη Απορροής Μεσογείων, την οποία 

διαρρέουν τα ρέματα Καλυβίων, Αδάμι (Ποτάμι), Βρύσης, Αγίου Γεωργίου, Ερασινού(Ρέμα Αγίου 

Κωνσταντίνου – Μαρκόπουλου ) και  Μεγάλο Ρέμα (Κρυονέρι). 

Η περιοχή των Μεσογείων αποτελεί Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 

(GR06RAK0003) και  διαχωρίζεται, από υδρογραφική άποψη, σε δύο μείζονες λεκάνες απορροής. 

Τα βόρεια Μεσόγεια απορρέουν στο ρέμα Ραφήνας, ενώ τα κεντρικά Μεσόγεια απορρέουν στον 

Ερασίνο Ποταμό, που εκβάλλει στον όρμο της Βραυρώνας.Το κοινό όριο των υδρολογικών 

λεκανών εκτείνεται από τα πρανή του Υμηττού στα Γλυκά Νερά έως τον κόλπο της Αρτέμιδας. Οι 

περισσότεροι χείμαρροι που αναπτύσσονται στην περιοχή της Ζώνης, δεν καταλήγουν στη 

θάλασσα, λόγω της μικρής παροχής που παρουσιάζουν και λόγω της κατείσδυσης του νερού στα 

υδροπερατά πετρώματα από τα οποία διέρχονται. 

Το νοτιώτερο τμήμα της ζώνης, στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, αποστραγγίζεται από το 

ρέμα Ποταμός (ή Αδάμι ή Ρέμα Κερατέας).  

Με βάση τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης που έγινε στα πλαίσια της μελέτης για τη 

διαχείριση κινδύνων πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 

Αττικής (ΕΛ06), όσον αφορά το ρέμα αυτό, μέχρι το ύψος του οικισμού Μαλιακούκι δεν 

προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς η πλημμύρα περιορίζεται εντός της ευρύτερης 

πλημμυρικής κοίτης λόγω της έντονης μισγάγγειας. Στο υπόλοιπο τμήμα και μέχρι το ύψος των 

οικισμών Παλαιοκαμάριζα και Πανόραμα Μικρολίμανου προκύπτουν πλημμυρικά φαινόμενα σε 

όλες τις περιοόδους επαναφοράς.  

Στο κατώτερο τμήμα του, που εμπίπτει στο όριο μελέτης ΓΠΣ των Δ.Ε. Λαυρίου και Αγίου 

Κωνσταντίνου, διαπιστώνεται μέτριος κίνδυνος πλημμύρας, με περίοδο επαναφοράς 50 έτη. 

Αυτή η Πλημμυρική Ζώνη αποτυπώνεται στους Χάρτες Π2 και Π3.1α της μελέτης του ΓΠΣ.  
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Από την αποτύπωση στους παραπάνω χάρτες διαπιστώθηκε ότι δεν επηρεάζει τον οριοθετημένο 

οικισμό του Θορικού, αλλά  εκτείνεται στην Αρχαιολογική Ζώνη Β1 της ΖΟΕ, στη Γεωργική Γη -

Ζώνη Γ της ΖΟΕ και νοτιώτερα στην Υποζώνη Δ2 των Ορεινών Όγκων. Κατά συνέπεια η μελέτη 

Αναθεώρησης του ΓΠΣ είναι συμβατή με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 

Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΚΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (ΦΕΚ2693Β/2018) και 

τη σχετική απεικόνισή του σε Χάρτη. 

Τμήμα της Πλημμυρικής Ζώνης, στις εκβολές του ρέματος Αδάμι έχει χαρακτηριστεί υγρότοπος α’ 

προτεραιότητας (άρθρο 54 του Ν.4559/2018 ΦΕΚ 142Α’/18), με απαγόρευση δόμησης, 

επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει 

την οικολογική κατάσταση της περιοχής και απεικονίζεται στο Χάρτη Π3.1α της μελέτης του ΓΠΣ. 

Κατά τα λοιπά, η περιοχή μελέτης αποστραγγίζεται από πολυάριθμες μικρές μισγάγγειες, οι οποίες 

απολήγουν στους μικρούς ορμίσκους της ακτογραμμής. Στην περιοχή των Λεγραινών 

αποστραγγίζει το ρέμα Κόντη που πηγάζει στην περιοχή της Καμάριζας. Άλλα σημαντικά ρέματα 

που πηγάζουν στον Ορεινό Όγκο Λαυρεωτικής, αποστραγγίζουν στην περιοχή του Άσπρου 

Λιθαριού, Αγ. Αναργύρων και Κάτω Ποσειδωνίας νοτίως του Λαυρίου. 

Άλλα ρέματα που βρίσκονται εντός της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Πίνακας 7 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΗΚΟΣ (Μ.) ΕΥΡΟΣ ΚΟΙΤΗΣ (Μ.) 

1 Ρέμα Θορικού 4.000 7,00 

2 Ρέμα Κυπριανού 2.500 4,00 

3 Ρέμα 3
ου

 Δημοτικού Σχολείου (θέση τέλματα) 500 4,00 

4 Ρέμα Νυχτοχωρίου 1.000 2,00 

5 Ρέμα Οξυγόνου 300 3,00 

6 Ρέμα Νεκροταφείου 700 5,00 

7 Ρέμα Αναλήψεως Σουνίου 500 3,00 

8 Ρέμα Σουνίου 500 3,00 

9 Ρέμα Αγίου Πέτρου 800 3,00 

10 Ρέμα Λεγραινών 1.500 4,00 

 

Το νερό σαν φυσικός πόρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος σε επιδράσεις λόγω οικιστικής ανάπτυξης. 

Στην περιοχή οι υδάτινοι πόροι αφορούν κυρίως το υπόγειο νερό αφού το επιφανειακό είναι 

χειμαρρικής μορφής και πρακτικά μη εκμεταλλεύσιμο.  

Το υπόγειο νερό της περιοχής συγκεντρώνεται κυρίως στους ανθρακικούς γεωλογικούς 

σχηματισμούς (καρστικά νερά) και σε μικρότερο ποσοστό στους οφιόλιθους και στις προσχώσεις. 
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Οι υδατικοί πόροι της περιοχής προσδιορίστηκαν στα πλαίσια της πρόσφατα εκπονηθείσας 

Διαχειριστικής Μελέτης και διακρίθηκαν ως Υπόγειο Υδατικό Σύστημα (Υ.Υ.Σ.) «Λαυρεωτικής», 

κωδικός GR0600170. Ο χαρακτηρισμός αναφέρεται σε πολλά, επιμέρους και διαφορετικής μορφής 

υδροφόρα συστήματα, κύρια με μικρή δυναμικότητα, που αναπτύσσονται στα κρυσταλλοσχιστώδη 

και μετα-αλπικάπετρώματα της χερσονήσου της Αττικής, στην περιοχή νότια της νοητής γραμμής 

Βάρη – Καλύβια Θορικού – Πόρτο Ράφτη, έως το Σούνιο. 

Στη γεωλογική σύσταση του συστήματος συμμετέχουν κύρια ανθρακικά πετρώματα και λιγότερο 

τεταρτογενή ιζήματα. Από αυτά τα ανώτερα τμήματα των μαρμάρων έχουν υψηλή 

υδροπερατότητα, ενώ τα τεταρτογενή υλικά έχουν μέτρια υδροπερατότητα. 

Η τροφοδοσία των υδροφόρων του συστήματος προέρχεται από την απευθείας κατείσδυση του 

μετεωρικού νερού στην έκταση ανάπτυξης της μάζας του. Στις κοκκώδεις υδροφορίες τροφοδοσία 

υφίσταται και από πλευρικές μεταγγίσεις νερού από τις κατά θέση περιβάλλουσες ανθρακικές 

μάζες. 

Με βάση τα παραπάνω η ποσοτική κατάσταση του Υ.Υ.Σ. Λαυρεωτικής είναι καλή, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι το δυναμικό του φυσικού πόρου «νερό» στην περιοχή είναι, τουλάχιστον σήμερα, 

ανανεούμενο με ικανοποιητική επάρκεια και δεν παρατηρείται υπεράντληση ή εξάντληση των 

υπόγειων υδροφορέων. 

Καλή χαρακτηρίζεται και η ποιοτική κατάσταση του Υ.Υ.Σ. Λαυρεωτικής, δεδομένου ότι κάποιες 

υπερβάσεις τιμών στους χημικούς προσδιορισμούς νερών έχουν αξιολογηθεί ως τοπικό φαινόμενο 

που δεν χαρακτηρίζει την ποιοτική κατάσταση του συστήματος. 

 

Δ.3.3 Προστατευόμενα Οικοσυστήματα – Τοπία 

Α.  Στο Δήμο Λαυρεωτικής εντοπίζονται οι εξής περιοχές του Δικτύου Natura 2000: 

1. Η περιοχή SCI (GR 3000005): "Σούνιο – Νησίδα Πατρόκλου και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη" 

2. Η περιοχή SPA (GR 3000014): "Περιοχή Λεγραινών – Νησίδα Πατρόκλου"  

Β. Εντός του Δήμου βρίσκεται ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, η Περιφερειακή Ζώνη και ο Πυρήνας του 

οποίου τα όρια έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 182/11-03-1974 (ΦΕΚ 80 Α’/26-03-1974) 

Γ. Επίσης εντοπίζεται το χαρακτηρισμένο Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους "Βουνά Σουνίου" (ΑΤ 

2011019), έκτασης 750 Ηa, ενώ, με την Υ.Α. Α/Φ31/17670/1328/21.06.75 (ΦΕΚ 759Β’/75) 

χαρακτηρίσθηκε η Μεγάλη Πεύκα Καμαρίζης –Λεγραινών –Σουνίου ως Τόπος Ιδιαίτερου 

Φυσικού Κάλλους και με την Υ.Α. ΑΙ/Φ02/30896/1243 (ΦΕΚ 852 Β’/03-09-1980) το σύνολο της 

περιοχής Λαυρεωτικής κηρύχθηκε ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικός Τόπος. 

Δ. Τέλος, η ΖΟΕ Λαυρεωτικής χαρακτηρίζει περιοχές με στοιχείο  Α – περιαστικού πρασίνου, οι 

οποίες βρίσκονται δυτικά της πόλης του Λαυρίου, από την Κάτω Ποσειδωνία μέχρι τα Άνω 

Όρια, στις παρυφές του Ορεινού Όγκου της Λαυρεωτικής. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαμορφώνεται ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας της φύσης 

που αφορά στο σύνολο της εκτός σχεδίου περιοχής του Δήμου Λαυρεωτικής. Ο αποκλεισμός των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ακόμα και των πιο παραδοσιακών μορφών, θα επιδρούσε 

δυσμενώς στη φύση και δε συγκαταλέγεται στις σύγχρονες πολιτικές διαχείρισης των 

προστατευόμενων περιοχών. Αντίθετα, η παραμονή του ανθρώπου στην ύπαιθρο και η συμβολή 

της δραστηριότητάς του στη διαχείριση του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα επιθυμητές. 

Αναλυτικά οι προστατευόμενες περιοχές έχουν ως εξής: 

 

Α)  Περιοχές Βιοτόπων Natura 2000 

Η θέση της Λαυρεωτικής, οι χαρακτηριστικές μεσογειακές κλιματολογικές συνθήκες και το 

μορφολογικό ανάγλυφο, έδωσαν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα 

χλωρίδας και πανίδας τόσο σημαντικής σπουδαιότητας, ώστε οι συγκεκριμένες εκτάσεις του Δήμου 

να ενταχθούν στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 (οδηγία 2006/613/ΕΚ για την κύρωση της 

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την 19η Ιουλίου 2006 σχετικά με την έγκριση του 

καταλόγου, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)  για τη 

Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή). Οι αξιοσημείωτες περιοχές του Δικτύου που βρίσκονται  στο 

Δήμο Λαυρεωτικής είναι οι εξής:  

 

Α.1 Περιοχή  Ειδικής Προστασίας Ορνιθοπανίδας (SPA’s, Special Protection Areas) Περιοχή 
Λεγραινών – Νησίδα Πατρόκλου:  

Η περιοχή έχει κωδικό GR3000014 και  έκταση 18.300 στρέμματα. Είναι κυρίως παράκτια και 

περιλαμβάνει  δάσος Pinus, μακκία, φρύγανα και γκρεμούς. Συμπεριλαμβάνεται η νησίδα 

Πάτροκλος. 

Τα ενδιαιτήματα που συναντώνται στην περιοχή είναι:  

α) Τεχνητά τοπία σε ποσοστό 15%. Περιλαμβάνουν: άλλες αστικές και βιομηχανικές 

περιοχές, πολυετείς καλλιέργειες, δενδροκαλλιέργειες 

β) Βραχώδεις περιοχές σε ποσοστό 5%. Περιλαμβάνουν: εσωτερικούς απόκρημνους 

βράχους, βραχώδεις στήλες και νησίδες, απόκρημνες και βραχώδεις ακτές  

γ) Δάση και δασικές εκτάσεις σε ποσοστό 20%. Περιλαμβάνουν: αυτοφυή κωνοφόρα δάση,  

δ) Θαμνώνες σε ποσοστό 60%. Περιλαμβάνουν: σκληρόφυλλους θάμνους, γκαρίγκ και μακί 

Αναφορικά με τις χρήσεις γης, η περιοχή αποτελείται κυρίως από αγροτικές χρήσεις (60%), 

περιοχές τουρισμού / αναψυχής (10%), αστικές / βιομηχανικές / μεταφορές (5%).  

Η περιοχή εντάσσεται στις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ). Είναι σημαντική για είδη του 

δάσους και των παράκτιων θαμνώνων. Οι κύριες απειλές είναι οι πυρκαγιές, η αστικοποίηση και το 

κυνήγι.  
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Α.2 Ειδική Ζώνη Προστασίας (SAC, Special Areas of Conservation) Σούνιο – Νησίδα 

Πατρόκλου και παράκτια θαλάσσια ζώνη:  

Η περιοχή έχει κωδικό GR3000005 και έκταση 53.740 στρέμματα.  

Το χερσαίο τμήμα της περιοχής αποτελεί παράδειγμα μεσογειακού τοπίου. Διακρίνονται και οι τρεις 

κύριοι τύποι μεσογειακών οικοσυστημάτων της χώρας, δηλαδή τα Μεσογειακά πευκοδάση, η 

μακκία (ηπειρωτική και παράλια) και οι φρυγανότοποι. Στη δενδρώδη μακκία επικρατεί το 

πουρνάρι (Querqus coccifera) που υπόκειται σε έντονη βόσκηση. Στην περιοχή υπάρχουν 

μεταλλεία και μέρη αρχαιολογικού και παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος.  

Οι τύποι οικοτόπων που συναντώνται είναι : Εκτάσεις θαλάσσιου βυθού με βλάστηση 

(Ποσειδώνιες), Ύφαλοι, Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά 

Limonium spp.), Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea, Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι 

πουρναρότοποι (garrigues), Φρύγανα Sarcopoterium spinosum, Δάση σκληρόφυλλων που 

χρησιμοποιούνται για βοσκή (dehesas) με Quercus ilex, Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται 

τουριστική εκμετάλλευση, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου.  

Τα είδη πανίδας που συναντώνται στην περιοχή είναι: Monachus monachus, Testudo hermanni, 

Testudo marginata 

 

Β) Εθνικός Δρυμός Σουνίου και Περιοχή Βιοτόπου CORINE (με κωδικό AG0060045) 

Ο Πυρήνας και η Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Δρυμού Σουνίου καθορίσθηκαν με το υπ’ αριθμ. 

182/11-03-74 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 80 Α’/1974).  

Έκταση πυρήνα: 7.500 στρέμματα (κατά το ΦΕΚ, 4.815 στρ., όπως φαίνεται στους χάρτες της 

παρούσας μελέτης) 

Έκταση περιφερειακής ζώνης: 27.500 στρέμματα (κατά το ΦΕΚ, 36.884 στρ., όπως φαίνεται στους 

χάρτες της παρούσας μελέτης) 

Μέγιστο υψόμετρο 260 μέτρα και ελάχιστο υψόμετρο 40 μέτρα. 

Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου, στην ενδοχώρα της Λαυρεωτικής δυτικά της πόλης του Λαυρίου, απ' 

την Πλάκα μέχρι το Σούνιο και τα Λεγραινά, εκτείνεται σε μια μακρόστενη περιοχή στο Ν.Α. άκρο 

της Αττικής και είναι ένας τόπος πολυσήμαντος, με πυκνή τη μνήμη απ' την ιστορία της φύσης και 

την ιστορία του ανθρώπου και παρουσιάζει ιδιαίτερο ιστορικό, γεωλογικό – μεταλλευτικό και 

παλαιοντολογικό ενδιαφέρον. 

Στην Ελλάδα  υπάρχουν 10 εθνικοί δρυμοί, στον πυρήνα των οποίων σύμφωνα με το Ν. 

996/1971 και το Ν. 1650/16-10-86 απαγορεύεται κάθε ανθρώπινη επέμβαση, ενώ στην 

περιφερειακή τους ζώνη επιτρέπονται ορισμένες επεμβάσεις που όμως δεν αλλοιώνουν τα 

χαρακτηριστικά τους. Σαν εθνικοί δρυμοί έχουν χαρακτηριστεί δασικές επιφάνειες με μεγάλο 
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αριθμό και ποικιλία βιολογικών, οικολογικών, γεωμορφολογικών και αισθητικών στοιχείων, 

ανεπηρέαστες ή ελάχιστα επηρεασμένες από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο θεσμός των 

εθνικών δρυμών αποτελεί ένα σημαντικό μέτρο για την προστασία και διατήρηση της φυσικής 

κληρονομιάς, όπως είναι η αυτοφυής χλωρίδα, η άγρια πανίδα, οι αντιπροσωπευτικοί βιότοποι και 

οι ιδιαίτεροι φυσικοί σχηματισμοί. Κι ακόμη οι εθνικοί δρυμοί εξυπηρετούν στην εποχή μας ανάγκες 

υπαίθριας αναψυχής και αποτελούν κατάλληλους χώρους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Οι κίνδυνοι για τους εθνικούς δρυμούς και ομοίως για τον Εθνικό Δρυμό Σουνίου είναι οι 

ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως πυρκαγιές, οικοπεδοποίηση, ανεξέλεγκτο κυνήγι και βόσκηση, 

εξόρυξη ορυκτών, δασική εκμετάλλευση, κατασκευή και επέκταση οδικού δικτύου και 

υδροηλεκτρικών έργων, βιομηχανική και τουριστική ανάπτυξη κατά μήκος της περιφερειακής 

ζώνης. Υπεύθυνος φορέας για τη φύλαξη των Εθνικών Δρυμών είναι η Δασική υπηρεσία. Οι 

επισκέπτες επιτρέπεται να εισέρχονται στο χώρο κάτω από ειδικές συνθήκες για επιμόρφωση, 

έρευνα ή αναψυχή. Στους Δρυμούς επιτρέπονται οι ήπιες δραστηριότητες και δεν επιτρέπεται η 

φθορά των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών. 

 

Ιστορία: 

Υπάρχουν εκτεταμένα λείψανα αρχαίων μεταλλείων και εργαστηρίων των ιστορικών χρόνων, 

καθώς και οικισμών που καλύπτουν όλο το χρονικό φάσμα από την παλαιολιθική, νεολιθική και 

προϊστορική περίοδο (Σπήλαιο "Κίτσος" 2 χλμ. βόρεια του Αγ. Κωνσταντίνου). Στο σπήλαιο 

"Κίτσος" βρέθηκαν παλαιοβοτανικές και παλαιοντολογικές μαρτυρίες, απολιθώματα βοτανικών 

ειδών που δεν υπάρχουν σήμερα στην περιοχή, όπως η μαύρη πεύκη, το πυξάρι, ο φράξος, η 

αγριοφουντουκιά (Pinus nigra, Buxus sempervirens, Fraxinus, Corylus), ή στην Ελλάδα ολόκληρη, 

όπως η παραθαλάσσια πεύκη, η φελοδρύς (Pinus marritima, Quercus suber). Από την αρχαία 

εποχή μέχρι σήμερα λειτούργησαν κατά καιρούς μεταλλεία αργύρου, ψευδαργύρου, σιδήρου, 

μολύβδου κ.λ.π. και έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν στο χώρο γύρω στα 100 ορυκτά. Από τα αρχαία 

λατομεία μαρμάρου προέρχεται το μάρμαρο με το οποίο κατασκευάσθηκε ο Ναός του Ποσειδώνα 

και το ιερό της Σουνιάδας Αθηνάς στο ακρωτήριο Σούνιο. Το βάραθρο "Χάος" αποτελεί ένα 

μοναδικού ενδιαφέροντος φυσικό μνημείο. 

Ο Παλαιοζωολόγος R.Julien υποστηρίζει ότι κατά την νεολιθική περίοδο υπήρχαν ελάφια, 

αγριογούρουνα και αρκούδες, ζώα που μνημονεύονται και κατά τους ιστορικούς χρόνους. Σκελετοί 

ελαφιών που βρέθηκαν σε στοές μεταλλείων της περιοχής χρονολογούνται στον 2ο αι. μ.Χ. 

(Μπάουμαν, 1984). Ο λόφος στον οποίο υπάρχουν αυτές οι στοές ονομάζεται και σήμερα Έλαφος. 

Επίσης ακόμη και στα νεότερα χρόνια στα πρακτικά μιας δίκης του 1840 αναφέρεται ότι ένας 

δασοφύλακας είχε σκοτώσει μέσα σε δύο χρόνια 30 αγριογούρουνα. Κατά την ίδια εποχή ο 

βασιλιάς της Ελλάδας Όθων Βίτελσμπαχ επισκεπτόταν με τη συνοδεία του τον τόπο για το 

πλούσιο κυνήγι της. Σήμερα αυτά τα είδη δεν υπάρχουν. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit
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Φυσικό Περιβάλλον: 

Η απόφαση για την ίδρυση του συγκεκριμένου δρυμού πάρθηκε, αφού συνεκτιμήθηκε η 

οικολογική, ιστορική, γεωλογική και η παλαιοντολογική αξία της περιοχής. Δηλαδή το πευκοδάσος 

χαλεπίου πεύκης, που κυριαρχεί στη βλάστηση του δρυμού, ήταν (και ως ένα βαθμό συνεχίζει να 

είναι) το πιο εκτεταμένο και καλοδιατηρημένο πευκοδάσος της ανατολικής Αττικής. Η σημασία ενός 

τέτοιου δάσους για το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας 

είναι φανερή.  

Επίσης, η χλωρίδα του δρυμού, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δύο είδη είναι ενδημικά της 

Λαυρεωτικής και απαντούν μόνο στην περιοχή αυτή, και είναι τα Centaurea laureotica και 

Centaurea attica ssp. asperula. Όσον αφορά στην κατάσταση διατήρησης και τα δύο είναι τρωτά. 

Η χλωρίδα του δρυμού περιλαμβάνει πολλά άλλα ελληνικά ενδημικά. Ακόμη, περισσότερα από 

260 ορυκτά έχουν συλλεχθεί στην περιοχή, μερικά από τα οποία ήταν τελείως άγνωστα για την 

επιστήμη. Ακριβώς αυτή η ποικιλία ορυκτών ευνόησε την ανάπτυξη μιας μοναδικής "βιομηχανίας" 

εξόρυξης μετάλλων κατά την αρχαιότητα. Η έκταση του δρυμού είναι διάσπαρτη από σπηλιές και 

άλλους καρστικούς σχηματισμούς. Αυτοί οι σχηματισμοί λειτούργησαν ως παγίδες για ποικιλία 

οργανισμών σε διάφορους γεωλογικούς αιώνες, με αποτέλεσμα τη δημιουργία απολιθωμάτων σε 

μεγάλη συχνότητα που ανακαλύφθηκαν κυρίως στα βόρεια του δρυμού. Από τα φυτικά 

απολιθώματα ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα απολιθωμένα δείγματα Pinus maritima και Quercus 

suber, ειδών της Δυτικής Μεσογείου που δεν έχουν αρτίγονους αντιπροσώπους στη χώρα μας, και 

απολιθώματα Pinus nigra και Buxus sempervirens ειδών που σήμερα περιορίζονται σε περιοχές 

μεγάλου υψομέτρου. Από τα ζωικά απολιθώματα βρέθηκε ένα είδος Spalax που σήμερα δεν 

απαντά στην Ελλάδα, Ursus arctos που έχει εξαφανιστεί από τη νότια Ελλάδα και Cervus elaphus 

που δεν υπάρχει πλέον στη Λαυρεωτική.  

Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου αποτελεί το μόνο δρυμό με τυπική μεσογειακή βλάστηση, ενώ η 

πανίδα του είναι σχετικά φτωχή ιδίως όσον αφορά τα μεγάλα θηλαστικά. 

Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο μέρος του δρυμού καλύπτεται από πευκοδάση χαλεπίου πεύκης 

(Pinus halepensis) και θερμομεσογειακούς θαμνώνες από πουρνάρι (Quercus coccifera), σχίνο 

(Pistacia lentiscus), κουμαριές (Arbutus unedo), ρείκια (Erica sp.), κοκορεβυθιές (Pistacia 

terebinthus) και φρύγανα, όπως κουνούκλες, θυμάρια, αφάνες κ.α. Υπάρχει επίσης και το 

κυπαρισσόκεδρο (Juniperus phoenicea). Την ποώδη βλάστηση αντιπροσωπεύουν πολλά χειλανθή 

και ψυχανθή (τριφύλλια κ.α.) αγροστώδη και σύνθετα, μεταξύ των οποίων και ένα ενδημικό είδος 

κενταύριας, η Centaurea laureotica. 

Η πανίδα του δρυμού δεν είναι ιδιαίτερα πλούσια σε ποικιλία ειδών. Δεν υπάρχουν μεγάλα 

θηλαστικά, εκτός από την αλεπού (Vulpes vulpes), ενώ στην περιοχή φωλιάζουν μόνο κοινά και 

ευρέως διαδεδομένα στην Ελλάδα είδη πουλιών (κουκουβάγιες, σπίνους κ.ά.),, αν και κατά το 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   56 

 

χειμώνα ή και κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής περιόδου, εμφανίζεται στην περιοχή 

πρόσθετος αριθμός ειδών της πτηνοπανίδας (μεταναστευτικά πουλιά). 

Ο χώρος του δρυμού είναι εύκολα προσπελάσιμος από τους πολλούς δασικούς δρόμους που 

έχουν διανοιχτεί για την προστασία της εύφλεκτης βλάστησης από τις πυρκαγιές. 

Για την προστασία του πυρήνα του ορεινού όγκου της Λαυρεωτικής έχει εκδοθεί  το προαναφερθέν 

Π.Δ. 11-3-1974 (ΦΕΚ 80 Α ‘/74) «περί καθορισμού των ορίων του πυρήνος και της περιφερειακής 

ζώνης του Εθνικού Δρυμού Σουνίου». Στη συνέχεια εκδόθηκε το από 24/1/2003 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 

121 Δ’/03) "Περί καθορισμού Ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της Χερσονήσου της 

Λαυρεωτικής", ενώ οι σχετικοί χάρτες δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 796 Δ / 29-7-2003. Τροποποιήσεις 

του Π. Δ/τος των ορεινών όγκων της Λαυρεωτικής εγκρίθηκαν με το Ν. 3212/2005 (ΦΕΚ 308 Α /31-

12-2005). 

 

Άλλος χαρακτηρισμός 

Εθνικός Δρυμός Σουνίου: Η περιοχή έχει κωδικό ΑΒ2080003 σύμφωνα με την βάση δεδομένων 

ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ και έχει έκταση 6.130ha.  

 

Γ) Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
 
Γ1)Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους (ΤΙΦΚ) ΑΤ2011019 Βουνά Σουνίου:  

Η περιοχή έχει κωδικό ΑΤ2011019 σύμφωνα με την βάση δεδομένων ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ, έκταση 

12.350 στρέμματα μέγιστο υψόμετρο 250 μέτρα και ελάχιστο υψόμετρο 50 μέτρα. 

Ο τύπος του τοπίου χαρακτηρίζεται με βραχώδεις σχηματισμούς και ορθοπλαγιές, είναι ημιορεινό 

και αποτελείται από πευκοδάσος χαμηλού υψομέτρου, μακία και φρύγανα. Το κλίμα του τόπου 

είναι ξηρό με μεγάλη ηλιοφάνεια, ισχυρούς ανέμους και αραιές βροχοπτώσεις. Το κυρίαρχο 

πέτρωμα στην περιοχή είναι ο σερπεντίνης. 

Η περιοχή εμφανίζεται με μια σειρά από λόφους που κάποτε καλύπτονταν από πυκνά 

πευκοδάση. Τα δάση αυτά κάηκαν και τώρα βρίσκονται σε φάση φυσικής αναγέννησης. Υπήρξαν 

πολλές προσπάθειες καταπάτησης και οικοπεδοποίησης πριν από μερικά χρόνια αλλά όλες 

απέτυχαν.  

Η περιοχή φιλοξενεί εκτάσεις με Posidonia oceanica σε άριστη κατάσταση. Η νησίδα του 

Πατρόκλου έχει συμπεριληφθεί στην περιοχή, γιατί αποτελεί, λόγω θέσης, καταφύγιο 

μεταναστευτικών πτηνών κατά τις περιόδους μετανάστευσης, ενώ οι θαλάσσιες σπηλιές της 

αποτελούν δυνητικό καταφύγιο για άτομα του είδους Μonachus monachus.  

Αρκετά ανεπτυγμένο δίκτυο δασικών χωματόδρομων προσφέρονται για πεζοπορία και υπάρχουν 

πολλά σημεία με θέα προς το Σαρωνικό και προς τη Μακρόνησο. Στην περιοχή υπάρχει επίσης 
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ενδιαφέρουσα χλωρίδα και πολλά αρχαία μεταλλεία καθώς και εγκαταστάσεις για το πλύσιμο του 

μεταλλεύματος κατά την αρχαιότητα.  

Στην περιοχή βρίσκονταν τα μεταλλεία της Αρχαίας Αθήνας, όπου γινόταν εξόρυξη κυρίως 

αργύρου. Η οικολογική αξία της περιοχής είναι μεγάλη καθώς υπάρχουν σπάνια είδη χλωρίδας, 

τοπικά ενδημικά είδη και τρωτά είδη χλωρίδας, καθώς επίσης ενδημικά πουλιά και ερπετά. 

Τα σπάνια ενδημικά φυτά και οι εγκαταστάσεις των αρχαίων μεταλλείων προσδίδουν στην 

περιοχή ιδιαίτερη οικολογική και αρχαιολογική αξία. 

Μεγάλη δασική πυρκαγιά κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του πευκοδάσους πριν χρόνια. Η 

περιοχή έχει πληγεί πολλές φορές από εμπρησμούς και οι απόπειρες καταπάτησης και 

οικοπεδοποίησης της περιοχής στα όρια του Εθνικού Δρυμού και κυρίως στην περιφερειακή ζώνη 

του, αποτελούν σοβαρή απειλή καταστροφής και συρρίκνωσης του φυσικού τοπίου. 

Επίσης, με την Υ.Α. Α/Φ31/17670/1328/21.06.75 (ΦΕΚ759Β’/75) οι περιοχές «Μεγάλη Πεύκα 

Καμαρίζης, Λεγραινών, Σουνίου» χατρακτηρίσθηκαν ως Τόπος Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους. 

 
Γ2) Υ.Α. Α/Φ31/17670/1328/21.06.75 (ΦΕΚ 759Β’/75) Χαρακτηρισμός Μεγάλης Πεύκας 
Καμαρίζης – Λεγραινών – Σουνίου ως Τόπου Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 
 
Γ3) Υ.Α. ΑΙ/Φ02/30896/1243 (ΦΕΚ 852 Β’/03-09-1980) Χαρακτηρισμός του συνόλου της 
περιοχής Λαυρεωτικής ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους και Ιστορικός Τόπος 

 

Δ) Υγρότοποι 

Έλος Λαυρίου: Η περιοχή έχει κωδικό GR300316000 και χωροθετείται στο κεντρικό τμήμα της 

περιοχής μελέτης  

Με πρόσφατη σχετική Νομοθεσία (άρθρο 54 του Ν.4559/2018 ΦΕΚ 142Α’/18), στα παράλια της 

Δ.Ε. Λαυρεωτικής χαρακτηρίσθηκαν οι εξής υγρότοποι: 

1. παράκτιος υγρότοπος Λεγραινών και ρέμα Κερατέας (οι εκβολές) – υγρότοποι Α’ 

προτεραιότητας. Μέτρα προστασίας των υγροτόπων α’ προτεραιότητας είναι η 

απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε 

δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάστασή τους 

2. ο παράκτιος χώρος επιχωματώσεων Λαυρίου και ο παράκτιος υγρότοπος στο Λιμανάκι 

Θορικού – υγρότοποι Β’ προτεραιότητας 

3. ο παράκτιος υγρότοπος περιοχής ΔΕΗ Λαυρίου – υγρότοπος Γ’ προτεραιότητας,  

επιφανειακό υδάτινο οικοσύστημα, που έχει υποστεί κρίσιμη υποβάθμιση και δεν 

παρουσιάζοει αξιόλογα οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά που χρήζουν άμεσης 

προστασίας 
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Δ.4 Ανθρωπογενές περιβάλλον 

 

Δ.4.1  Πολιτιστικό – Ιστορικό Περιβάλλον 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 852 Β’/03-09-1980 «Περί κηρύξεως της περιοχής Λαυρεωτικής ως 

αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου και τοπίου ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» η περιοχή της 

Λαυρεωτικής  και συγκεκριμένα από την Ανάβυσσο έως τον κόλπο Δασκαλειού Κερατέας προς 

βορρά και έως το Σούνιο και το Λαύριο προς νότο, έχει κηρυχθεί ως αρχαιολογικός χώρος, 

ιστορικό τοπίο και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, επειδή: α. η περιοχή αυτή περιλαμβάνει 

σημαντικότατα αρχαία ερείπια και εκτεταμένες αρχαίες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, όπως π.χ. 

μεγάλα συγκροτήματα εργαστηρίων εμπλουτισμού αργυρούχου μεταλλεύματος, β. εκτός από τα 

γνωστά αρχαία ερείπια που εκτείνονται σε όλη τη χερσόνησο της Λαυρεωτικής και που δεν έχουν 

ακόμη ερευνηθεί, περιλαμβάνονται και γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως του Θορικού, Σουνίου, 

Λιμένος Πασσά, Πουνταζέζας κλπ., γ. περιλαμβάνει μεγάλες δασώδεις εκτάσεις που ένα μέρος τους 

έχει ήδη κηρυχθεί Εθνικός Δρυμός. 

Με την υπ. αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΑΧΜΑΕ /Φ57/177734 /105727 /9022 /2609 / 15 

(ΦΕΚ175 ΤΑΑΠΘ) εγκρίθηκε αναοριοθέτηση του χερσαίου (προστέθηκε  η νησίδα Άγιος Γεώργιος) 

και οριοθέτηση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Λαυρεωτικής. 

Δ.4.1.1 Η Λαυρεωτική στην αρχαιότητα  

Η ζωή και η ιστορία της περιοχής στην αρχαιότητα ήταν απόλυτα συνυφασμένη με την πορεία της 

Αθήνας, αφού η περιοχή ανήκε στη «χώρα» της μοναδικής πόλης-κράτους της Αττικής. Βασικό 

χαρακτηριστικό της περιοχής είναι η γεωλογική δομή του υπεδάφους της, το οποίο είναι εξαιρετικό 

πλούσιο σε πολλών ειδών μεταλλεύματα και ορυκτό. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά πορίσματα, η 

μεταλλευτική εκμετάλλευση της Λαυρεωτικής άρχισε τουλάχιστον το 3.000 περίπου π.Χ.. Όλοι οι 

μεγάλοι πολιτισμοί του προϊστορικού Αιγαίου φαίνεται ότι προμηθεύονταν από εδώ τις αναγκαίες 

ποσότητες αργύρου, μολύβδου και χαλκού.  

Το κυριότερο οικιστικό κέντρο της Λαυρεωτικής κατά την Προϊστορική περίοδο ήταν ο Θορικός. Στο 

δίκορφο λόφο, που σήμερα ονομάζεται Βελατούρι, έχουν ανασκαφεί λείψανα σημαντικής 

εγκατάστασης που χρονολογούνται από τις αρχές της Πρωτοελλαδικής ως τη Μυκηναϊκή εποχή 

(1550-1100 π.Χ.), οπότε πιστεύεται ότι έγινε «ο συνοικισμός», η πολιτική ένωση των 12 πόλεων 

της Αττικής από το Θησέα. Από τότε η Λαυρεωτική ανήκε στην αθηναϊκή επικράτεια και προσέφερε 

τον ορυκτό της πλούτο στην ανάπτυξη της οικονομίας της Αθήνας. Σύμφωνα πάντοτε με τα  

αρχαιολογικά ευρήματα, η εκμετάλλευση των μεταλλείων συνεχίστηκε αδιάπαυστα στην 

Πρωτογεωμετρική, Γεωμετρική και Αρχαϊκή περίοδο. Τα μεταλλεία του Λαυρίου όμως άρχισαν να 

αποτελούν αποφασιστικό και αναντικατάστατο ρυθμιστή της εξέλιξης της αθηναϊκής πολιτείας από 

τον 6ο π.Χ. αιώνα. Από τις αρχές ήδη του αιώνα αυτού η Αθήνα, χρησιμοποιώντας τον άργυρο της 

Λαυρεωτικής, άρχισε να κόβει το δικό της νόμισμα, τις περίφημες "αθηναϊκές γλαύκες", 
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περιεκτικότητας αργύρου 97,8% περίπου, με την κεφαλή της Αθηνάς στη μία όψη και τη γλαύκα 

στην άλλη, που πολύ γρήγορα κυριάρχησαν σε όλο τον χώρο της Μεσογείου και επικράτησαν στις 

συναλλαγές για μακρό χρονικό διάστημα.  

Ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση των μεταλλείων της Λαυρεωτικής έδωσε ο τύραννος 

Πεισίστρατος (561-527 π.Χ.), ο οποίος διέθεσε τα έσοδα από τα αργυρεία (μεταλλεία) για τα 

δημόσια έργα που πραγματοποίησε στην Αθήνα. Με την πτώση της τυραννίας, επί Κλεισθένη, τα 

μεταλλεία του Λαυρίου κρατικοποιήθηκαν και ο δήμος διένειμε στους Αθηναίους πολίτες ένα μέρος 

από τις προσόδους του.  

Με τα έσοδα από τα μεταλλεία της Μαρωνείας (σημερινής Καμάριζας), ναυπηγήθηκε ο στόλος που 

καταναυμάχησε τους Πέρσες το 400 π.Χ., ενώ η πραγματοποίηση των οικοδομικών 

προγραμμάτων του χρυσού αιώνα οφείλεται στις προσόδους από τη Λαυρεωτική γη. Σταθμό για τη 

λειτουργία των μεταλλείων αποτελεί το 413 π.Χ., όταν μετά τον πόλεμο στη Δεκέλεια οι δούλοι που 

εργάζονταν στο Λαύριο εξεγέρθηκαν κατά των Αθηναίων και κατέφυγαν στους αντιπάλους. Οι 

Αθηναίοι τότε, για πρώτη φορά, αναγκάστηκαν να κόψουν χάλκινα νομίσματα, ενώ η οικονομία 

τους εν γένει βρισκόταν σε παραλυτική ύφεση.  

Ο μαρασμός των μεταλλείων συνεχίστηκε και στην περίοδο της τυραννίας των τριάκοντα. Η 

εκμετάλλευσή τους επαναλήφθηκε μόλις κατά την τρίτη δεκαετία του 4ου π.Χ. αιώνα, οπότε τα 

έσοδα από τα αργυρεία ενίσχυσαν την προσπάθεια των Αθηναίων να γίνουν και πάλι η κυρίαρχη 

δύναμη, αλλά η ανεύρεση πλούσιων κοιτασμάτων γινόταν ολοένα και δυσκολότερη.  

Με την άνοδο των Μακεδόνων τα μεταλλεία του Λαυρίου παρήκμασαν αφού η πλούσια και 

φθηνότερη παραγωγή των μεταλλείων της Μακεδονίας και της Θράκης εκτόπισε τον αττικό 

άργυρο. Επί Δημητρίου του Φαληρέως (317-307 π.Χ.) και στους μετέπειτα χρόνους τα μεταλλεία 

εξακολούθησαν να λειτουργούν με περιορισμένη παραγωγή. Το 262 π.Χ. ο Αντίγονος Γονατάς 

απαγόρευσε στους Αθηναίους την κοπή νομισμάτων. Γύρω στο 196 π.Χ. η Αθήνα έκοψε και πάλι 

τετράδραχμα από τον άργυρο του Λαυρίου, κατώτερης όμως ποιότητας από τα αντίστοιχα 

κλασικά. Κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους συνεχίστηκε η ίδια μέθοδος παραγωγής. 

 Ένταση των εργασιών παρατηρήθηκε στους υστερορωμαϊκούς και πρώιμους βυζαντινούς 

χρόνους, χωρίς ποτέ όμως να φθάσει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η υστερότερη φιλολογική 

μαρτυρία είναι η πληροφορία ότι άργυρος της Λαυρεωτικής χρησιμοποιήθηκε μαζί με εκείνον του 

Παγγαίου για την ανέγερση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.  

(Πηγή: http://1tee-lavriou.att.sch.gr/)  

Δ.4.1.2 Αρχαιολογικά ευρήματα  

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην αρχαία αγορά των Αθηνών, αλλά και στην ίδια τη 

Λαυρεωτική, ήλθαν στο φως αρκετές επιγραφές που μαρτυρούν την οργάνωση και εκμετάλλευση 

των μεταλλείων, στην Κλασική κυρίως περίοδο. Είναι επίσης γνωστά κείμενα παραχωρήσεων για 
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την εκμετάλλευση κάποιου ή κάποιων μεταλλείων, οι μεταλλικοί όροι, όπου αναγράφονταν το 

όνομα του επιχειρηματία και η ονομασία του μεταλλείου, καθώς και οι μεταλλικοί νόμοι, ειδικοί 

κανονισμοί που όριζαν τη λειτουργία των μεταλλείων. Αδιάψευστα τεκμήρια της μεταλλευτικής 

δραστηριότητας στη Λαυρεωτική, σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας, είναι τα αρχαιολογικά 

ευρήματα. Εκτός από το πλήθος των κινητών ευρημάτων (εργαλείων, οστράκων υδροφόρων 

αγγείων και λυχναριών), που βρίσκονται μέσα στα μεταλλευτικό φρέατα (στοές), έχουν σωθεί σε 

εξαιρετική κατάσταση και οι εγκαταστάσεις καθαρισμού και επεξεργασίας του προϊόντος.  

Τα μεταλλευτικό φρέατα έχουν όλα ορθογώνια διατομή (1,50 x 1,60 μέτρα περίπου) και φθάνουν 

σε μεγάλα βάθη. Ανοίγονταν μόνο με σφυρί και καλέμι και μαρτυρούν την επιδεξιότητα των 

τεχνιτών. Από τον πυθμένα του φρέατος ξεκινούσαν οι ερευνητικές στοές, που είχαν πάντοτε μικρό 

ύψος και πλάτος, οπότε ο μεταλλευτής αναγκαζόταν να δουλεύει γονατιστός ή πρηνής. Οι στοές 

αυτές μπορούσαν να αποκτήσουν ιδιαίτερα μεγάλο μήκος. Ανάλογα με τη φλέβα του κοιτάσματος, 

το απαραίτητο οξυγόνο. αρκετό σε ποσότητα αφού επρόκειτο για χειρώνακτες, εξασφαλιζόταν με 

το άνοιγμα δεύτερου φρέατος σε κατάλληλη απόσταση και όμοιο με το πρώτο, που έφθανε ως την 

αίθουσα εξόρυξης.  

(Πηγή: http://1tee-lavriou.att.sch.gr/)  

Δ.4.1.3 Σημαντικοί Αρχαιολογικοί χώροι 

Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο 

 

Στο νοτιότερο σημείο του ακρωτηρίου και μέσα στο φρούριο, αλλά περιορισμένο σε ιδιαίτερο 

περίβολο βρίσκεται το ιερό του Ποσειδώνoς. Τα παλαιότερα ίχνη λατρείας ανάγονται στα 

γεωμετρικά χρόνια. αλλά η μεγάλη άνθηση του ιερού θα πρέπει να ήλθε στην αρχαϊκή εποχή (7ος-

6ος π.Χ. αιώνας), οπότε έχουμε και τη μεγάλη ανάπτυξη του ναυτικού και του εμπορίου στην 

Αθήνα.  

Ήταν τότε που πιθανώς κάποιοι πλούσιοι έμποροι ή ναυτικοί αφιέρωσαν στο ιερό ως αναθήματα 

πολλούς (περίπου 10-12) υπερμεγέθεις μαρμάρινους κούρους, που στημένοι στο ύπαιθρο 

μπορούμε να αναλογιστούμε τι εντύπωση θα προξενούσαν στους περιπλέοντες το ακρωτήριο 

ναυτικούς. Οι κούροι αυτοί (που βρέθηκαν μέσα σε μεγάλους αποθέτες και σήμερα εκτίθενται στο 
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Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας), καθώς και ο πρώτος ναός που είχαν αρχίσει να 

κτίζουν οι Αθηναίοι μετά το 500 π.X., υπέστησαν ζημιές κατά την περσική επιδρομή.  

Μετά τα μέσα του 5ου αιώνα και στα πλαίσια του οικοδομικού προγράμματος της αθηναϊκής 

δημοκρατίας με εμπνευστή τον Περικλή, οικοδομήθηκε ο κλασικός ναός, τμήματα του ιερού του 

οποίου σώζονται αναστυλωμένα μέχρι σήμερα. Ήταν ναός δωρικός με 6x13 κίονες, πρόδομο, 

σηκό με διπλή εσωτερική κιονοστοιχία - όπου και το λατρευτικό άγαλμα - και οπισθόδομο.  

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ναού ανήκει ανάγλυφη ζωφόρος με θέμα την κενταυρομαχία, που 

βρισκόταν στον πρόδομο πάνω από τους κίονες και τις παραστάδες. Στο αέτωμα του ναού 

πιθανώς ανήκει μια γυναικεία καθήμενη μορφή που βρέθηκε στις ανασκαφές, ενώ έχει 

αποκατασταθεί και το φυτικό, κεντρικό ακρωτήριο του ναού.  

Στον ιδιαίτερο περίβολο του ιερού, που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως δεύτερο οχυρό, έμπαινε 

κανείς από μεγαλόπρεπο πρόπυλο με 3 ανοίγματα, όπως και στα Προπύλαια της Ακρόπολης. 

Στην ΒΔ. γωνία του περιβόλου σώζονται τα θεμέλια και οι βάσεις των κιόνων δύο στοών που θα 

κάλυπταν προφανώς στεγαστικές ανάγκες του ιερού.  

 

Ναός της Αθηνάς στο Σούνιο 

 

Το ιερό της Αθηνάς Σουνιάδος ήταν τοπικό ιερό του δήμου Σουνιέων σε αντίθεση με το "αθηναϊκό", 

του Ποσειδώνος. Βρίσκεται 450 περίπου μέτρα ΒΑ. του ιερού του Ποσειδώνος και είναι προσιτό 

από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, λίγο πριν τη διχάλα του δρόμου που οδηγεί στο μεγάλο 

ιερό. Τα παλαιότερα ίχνη λατρείας ανάγονται στον 7ο π.X. αιώνα. Ήταν αττικά και κορινθιακά 

αγγεία, ειδώλια, χάλκινα σκεύη κ.ά., που βρέθηκαν ριγμένα σε βαθύ βόθρο (αποθέτη) στην ΝΑ 

άκρη του ιερού. Την ίδια εποχή υπήρχε και κάποιο τέμενος που ορίζεται με λίθινο ελλειψοειδή 

περίβολο ακριβώς στην κορυφή του λόφου, το οποίο θα πρέπει να ήταν ιερό άλσος αφιερωμένο 

στην λατρεία κάποιου τοπικού ήρωα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Όμηρος τοποθετεί στο 

Σούνιο το θάνατο του Φρόντιδος, του πηδαλιούχου του πλοίου του Μενελάου κατά το ταξίδι της 

επιστροφής του ήρωα από την Τροία. Αναφέρει μάλιστα ότι εκεί τον έθαψε ο Μενέλαος και του 

απέδωσε και τις πρώτες τιμές.  
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Σε νεώτερα χρόνια, ίσως τον 5ο π.Χ. αιώνα, δημιουργήθηκε το τέμενος της Αθηνάς μέσα σε 

τραπεζιόσχημο περίβολο. Το κυριότερο οικοδόμημα ήταν ο ναός της Αθηνάς, αρχικά ορθογώνιος 

μονόχωρος σηκός με 4 κίονες στο εσωτερικό και το βάθρο του λατρευτικού αγάλματος της θεάς. 

Στο οικοδόμημα αυτό προστέθηκε πτερό από 10 και 12 κίονες μόνο κατά την Α. και Ν. πλευρά του, 

δηλαδή μόνο από την είσοδο και από το μέρος που φαινόταν από το ιερό του Ποσειδώνος, 

δίνοντάς μας έτσι το μοναδικό παράδειγμα τέτοιας κάτοψης αρχαίου ναού. Το πιο εντυπωσιακό 

όμως στοιχείο του οικοδομήματος αυτού είναι ότι πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του βρέθηκαν στις 

ανασκαφές της Αγοράς των Αθηνών όπου είχαν χρησιμοποιηθεί για την ανοικοδόμηση άλλου 

ναού. Φαίνεται λοιπόν ότι στα πρώιμα αυτοκρατορικά χρόνια, οπότε υπήρχε η ανάγκη 

ανοικοδόμησης ναών στην Αθήνα για την λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων, πήραν και από τον 

ναό της Αθηνάς Σουvιάδος, όπως και από άλλους ερειπωμένους την εποχή εκείνη ναούς της 

Αττικής έτοιμο αρχιτεκτονικό υλικό, αντί να κατασκευάσουν εξαρχής νέο.  

Βόρεια του ναού της Αθηνάς σώζονται τα θεμέλια ενός δεύτερου μικρότερου ναού ενός άλλου 

ορθογώνιου οίκου με δύο κίονες στην ανατολική πλευρά και το βάθρο του αγάλματος στην θέση 

του, στο βάθος του σηκού. Ο ναΐσκoς και το άγαλμα, σύγχρονο ή λίγο νεώτερα του άλλου ναού, 

φαίνεται ότι ήταν έργο ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ίσως κάποιου μισθωτή των μεταλλείων του 

Λαυρίου και μάλλον ήταν αφιερωμένος στην Άρτεμη, την προστάτιδα των μεταλλουργών.  

Άλλωστε στην αρχαιότητα το Σούνιο είχε άμεση σχέση με την εκμετάλλευση των μεταλλείων της 

Λαυρεωτικής,  όχι μόνο ως πρωτεύουσα πόλη της περιοχής, αλλά και γιατί στο λιμάνι του υπήρχε 

μεγάλη αγορά δούλων για τα μεταλλεία.  

 

Αρχαίο θέατρο στο Θορικό 

 

Το θέατρο, ένα από τα αρχαιότερα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον για τις ιδιορρυθμίες του. Χτίστηκε 

στο 3ο τέταρτο του 5ου π.Χ. αιώνα. Το κοίλο, με χτιστά λίθινα εδώλια, δεν αποτελεί όπως στα άλλα 

θέατρα ημικύκλιο, άλλα μισή έλλειψη και έχει στη μια πάροδο ναΐσκο του Διονύσου και στην 

αντικρινή σύμπλεγμα μικρών δωματίων.  

Σε κάποια απόσταση δυτικά του θεάτρου βρέθηκαν τα θεμέλια του ναού της Δήμητρας και της 

Κόρης, του οποίου το καλύτερα διατηρημένο αρχιτεκτονικό υλικό φαίνεται ότι μεταφέρθηκε στην 

Αθήνα, όταν ο Θορικός παράκμασε και χρησιμοποιήθηκε στον πρόναο του ναού της Δήμητρας και 
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της Κόρης που χτίστηκε κοντά στο δυτικό κράσπεδο της οδού των Παναθηναίων. Εκτός από τη 

λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης, είναι γνωστή και η λατρεία του επώνυμου ήρωα Θορίκου, του 

Διός Αυαντήρος, της 'Ηρας Ειλειθυίας και του Διονύσου.  

Εκτός από το θέατρο, έχουν βρεθεί ερείπια τειχών που χρονολογούνται στο 409 π.Χ., τμήματα 

στοάς, ενώ πολύ σημαντικό είναι τα τμήματα της κλασικής πόλης του Θορικού, που έχουν 

ανασκαφεί από το 1963 από Βέλγους αρχαιολόγους, και ειδικότερα της βιοτεχνικής της συνοικίας.  

Μεταξύ άλλων βρέθηκε εργαστήριο καθαρισμού και πλυσίματος του μεταλλεύματος, που 

αποτελείται από περίπλοκο σύστημα δεξαμενών και αγωγών και το οποίο ήταν σε χρήση μέχρι τα 

τέλη του 5ου π.X. αιώνα. Τέλος, από το νεκροταφείο της πόλης ανασκάφηκαν συνολικά 72 τάφοι, 

γεωμετρικών, αρχαϊκών και κλασικών χρόνων.  

 

Θορικός  

 

Ο Θορικός ήταν στην αρχαιότητα μια από τις σημαντικές πόλεις της Αττικής, την οποία, σύμφωνα 

με την παράδοση, ίδρυσε ο Κέκρωψ. Ήταν χτισμένος στον βόρειο μυχό του κόλπου, στα ριζά του 

εκεί λόφου Βελατούρι και στον προς τα δυτικό ομαλό χώρο. 

 Τα παλαιότερα ίχνη κατοίκησης ανήκουν ίσως στα νεολιθικά χρόνια (αρχές 3ης χιλιετίας). Ήδη στα 

1900-1600 π.χ. οι κάτοικοι του Θορικού γνώριζαν και ασκούσαν την επεξεργασία των 

μεταλλευμάτων του Λαυρίου. Τη μυκηναϊκή εγκατάσταση στον χώρο επιβεβαιώνουν δύο Θολωτοί 

Τάφοι, στους οποίους υπάρχουν σαφή ίχνη ηρωολατρίας κατά την αρχαϊκή εποχή. Στο γεωμετρικά 

χρόνια υπήρχε οικισμός και νεκροταφείο, τα οποία εντοπίστηκαν.  

Στα κλασικά και στα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια ήταν σημαντικό οχυρό των Αθηναίων. Σύμφωνα 

με τη μυθική παράδοση, που μάλλον αντανακλά ιστορικά γεγονότα, πριν από τον Θησέα 

αποτελούσε ξεχωριστό δήμο, όπου ο Ερεχθεύς είχε κάνει βασιλιά το γαμπρό του Κέφαλο. Επί 

Κλεισθένους έγινε δήμος της Ακαμαντίδος φυλής. Ήταν κέντρο εμπορικής κίνησης, στο οποίο 

συγκεντρωνόταν η ξυλεία των γύρω δήμων.  

Τον Θορικό δεν τον αναφέρει καθόλου ο Παυσανίας, γιατί είχε τελείως παρακμάσει στην εποχή 

του. Ήδη από τα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα είχαν εμφανιστεί σοβαρά σημάδια παρακμής, που 

οφείλονται ίσως στις πολλαπλές ήττες της Αθήνας. Μια αναλαμπή τον 4ου π.Χ. αιώνα αποτέλεσε 
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πρόσκαιρη αναβίωση της οικονομικής άνθησης της πόλης, που παράκμαζε σταθερά μετά την 

εξάντληση των εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων του Λαυρίου και την υποτίμηση του αργύρου τον 4ο 

π.Χ. αιώνα.  

Ο Πομπώνιος ο Μέλας, ο οποίος έζησε κατά το πρώτο μισό του 1ου μ.Χ. αιώνα, υποστηρίζει ότι ο 

Θορικός και η Βραυρώνα ήταν κάποτε πόλεις, ήδη δε παρέμειναν ονομασίες μόνο, πράγμα που 

μας κάνει να συμπεραίνουμε ότι κατά την εποχή εκείνη ο Θορικός ήταν εγκαταλελειμμένος και 

κατεστραμμένος.  

Στη μέση της χερσονήσου που χωρίζει τον βόρειο όρμο (Φραγκολίμανο) από τον νότιο (το κυρίως 

λιμάνι του Θορικού) υπάρχουν φτωχά λείψανα ενός φρουρίου που είχαν χτίσει οι Αθηναίοι στο 

τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα για να προστατεύουν τα πλοία που θα περνούσαν από κει, αν υπήρχε 

ανάγκη. Το οχυρό μπορούσε να χρησιμεύει και ως ακρόπολη του Θορικού, ο οποίος βρισκόταν 1 

χλμ. δυτικότερα. Εκεί υπάρχουν σημαντικά λείψανα του θεάτρου, προσιτά από τη θέση όπου ο 

σημερινός δημόσιος δρόμος στρέφεται προς νότο, με κατεύθυνση προς το Λαύριο, το οποίο 

βρίσκεται σε απόσταση 3.5 περίπου χλμ.  

 (Πηγή: http://1tee-lavriou.att.sch.gr/)  

 

Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί Χώροι 

Με την Υ.Α. ΑΙ/Φ02/30896/1243 (ΦΕΚ 852 Β’/03-09-1980), όπως προαναφέρθηκε,  το σύνολο της 

περιοχής Λαυρεωτικής κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους. Εντός του Δήμου υπάρχουν πολλοί σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, οι κηρύξεις 

των οποίων δημοσιεύθηκαν στα εξής ΦΕΚ:  

 ΦΕΚ 184 Β’/08-07-57 και αναδημοσίευση στο 265 Β’/01-10-57: Υ.Α. 25666/984/30-05-57 «Περί 

κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής». 

 ΦΕΚ 175 Β’/26-03-66: Υ.Α. 2258/04-02-66 «Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων μνημείων». 

 ΦΕΚ 527 Β’/24-08-67: «Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών διατηρητέων 

μνημείων». 

 ΦΕΚ 767 Β’/08-09-79: Υ.Α. Φ 02/35222/1610/79 «Περί χαρακτηρισμού της περιοχής Σουνίου 

ως τοπίου φυσικού κάλλους και ιστορικού τόπου». 

 ΦΕΚ 927 Β’/14-12-94: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/6690/376/94 «Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α 

και Β αρχ/κού χώρου Θορικού Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 1070 Β’/29-12-95: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/61126/3407/95 «Θεσμοθέτηση Ζωνών Α 

απολύτου προστασίας, αδόμητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής χερσονήσου, στο λόφο 

‘’Οβριόκαστρο’’ Κερατέας, στο Πάνειον Όρος, στις περιοχές ‘’Θέρμη’’ και ‘’Μαρκέλλου’’ 

Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνησο Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και στη νήσο Πατρόκλου Νομού 

Αττικής». 

http://1tee-lavriou.att.sch.gr/
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 ΦΕΚ 562 Β’/11-07-96: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/22052/1047/96 «Θεσμοθέτηση Ζώνης Α απολύτου 

προστασίας, αδόμητης, στη χερσόνησο ‘’Οξυγόνο’’ ή ‘’Καραβάκι’’ Λαυρίου» και 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/22053/1046/96 «Θεσμοθέτηση Ζωνών Α απολύτου προστασίας, 

αδόμητης, α) στην Πουνταζέζα Λαυρίου και β) στο λοφίσκο βόρεια του Λιμανιού Πασά 

Λαυρίου». 

Επιπλέον στη ΖΟΕ Λαυρεωτικής προσδιορίζονται περιοχές με στοιχείο Β1 – απολύτου 

προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων και Β2 – μέσης προστασίας τοπίου και 

αρχαιολογικών χώρων οι οποίες ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους παραπάνω κηρυγμένους 

αδόμητους ή με έλεγχο δόμησης αρχαιολογικούς χώρους αντίστοιχα. 

 

Δ.4.1.4 Νεότερη Ιστορία 

Το 1860 επισκέπτεται τη Λαυρεωτική ο νεαρός μεταλλειολόγος μηχανικός Α. Κορδέλλας, οι 

επιστημονικές εκθέσεις του οποίου για την κερδοφόρα ανάπτυξη των αρχαίων σκωριών έρχονται 

σε γνώση του Ιταλού επιχειρηματία J. B. Serpieri (1863). Ο τελευταίος μαζί με τον Ilarion Roux 

ιδρύουν το 1864 στη θέση Εργαστηριάκια, την Ιταλογαλλική Εταιρεία «Ilarion Roux et Cie». Η 

εταιρεία αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των αρχαίων σκωριών για την εξαγωγή αργυρούχου 

μολύβδου. Η εταιρεία εγκαινίασε το 1865 το μεταλλουργείο της που σταδιακά έφθασε να 

περιλαμβάνει 18 ισπανικές καμίνες τύπου Castiliano, μικρές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, 

μηχανουργείο και σιδηρόδρομο. Πρόκειται για τη σημαντικότερη βιομηχανία στην Ελλάδα εκείνη 

την εποχή. Το 1867 απασχολούσε 1.200 εργάτες, τεράστιο αριθμό για τα μεγέθη της απασχόλησης 

σε εθνικό επίπεδο.  

Από το τέλος του 1869 η εταιρεία έρχεται σε σύγκρουση με το ελληνικό κράτος για τη διεκδίκηση 

των αρχαίων μεταλλευτικών καταλοίπων, γνωστών ως εκβολάδων. Οι διαπραγματεύσεις 

καταλήγουν το 1873 στην εξαγορά της «Ilarion Roux et Cie» από τον Α. Συγγρό, ως εκπρόσωπο 

της Τράπεζας Κωνσταντινουπόλεως και τη μετονομασία της σε "Εταιρεία των Μεταλλουργείων του 

Λαυρίου" (ελληνική εταιρεία). Ταυτόχρονα, το 1873, ιδρύεται από τον J. B. Serpieri και πάλι τον 

Συγγρό η ελληνογαλλική εταιρεία "Τα Μεταλλεία της Καμάριζας". Δύο χρόνια αργότερα, το 1875, 

ιδρύεται από το J. B. Serpieri η "Compagnie Francaise des Mines du Laurium", που διαδέχθηκε τα 

"Μεταλλεία της Καμάριζας". Το  εργοστάσιο κατασκευάστηκε στη θέση Κυπριανός. Η Ελληνική και 

η Γαλλική Εταιρεία είναι οι βιομηχανίες που στήριξαν ουσιαστικά τη νέα περίοδο ακμής της 

Λαυρεωτικής και έβαλαν τη σφραγίδα τους τόσο στην ανάπτυξη της μεταλλευτικής βιομηχανίας 

στην Ελλάδα, όσο και στη δημιουργία και το χαρακτήρα της πόλης του Λαυρίου. Ο εργατικός 

συνοικισμός του 1867 μεταβλήθηκε σε πόλη 10.000 κατοίκων στο τέλος του 19ου αιώνα, ενώ η πιο 

ανθεκτική στο χρόνο από τις δύο εταιρείες, η Γαλλική, δημιούργησε εγκαταστάσεις 45.000 m2. 

μέτρων στο Κυπριανό. Οι δύο εταιρείες του Λαυρίου ήταν υπεύθυνες για τη λειτουργία της πόλης. 

Οι κατοικίες και τα καταστήματα ανήκαν στην ιδιοκτησία τους, αυτές φρόντιζαν για την υγειονομική 
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περίθαλψη με νοσοκομεία και φαρμακεία. Οι ίδιες κατασκεύαζαν τα σχολεία, τις εκκλησίες, τις 

λιμενικές εγκαταστάσεις. Η ζωή της πόλης του Λαυρίου είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τις 

βιομηχανίες της περιοχής, που όπως είναι φυσικό ακολούθησε την πορεία τους. Η πρώτη σοβαρή 

κρίση ήλθε στις δεκαετίες 1880 και 1890 με την πτώση της τιμής του μολύβδου. Το καθοριστικό 

όμως πλήγμα ήλθε με τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο πληθυσμός του Δήμου Λαυρεωτικής μειώθηκε κατά 50%. 

Με την εγκατάσταση των προσφύγων, μετά τον πόλεμο στη Μικρά Ασία το 1922, αναζωογονήθηκε 

ο πληθυσμός της πόλης. Από τα μέσα κυρίως της δεκαετίας του 1950 άρχισε μια καινούργια 

περίοδος για το Λαύριο που διαρκεί τις επόμενες δεκαετίες και χαρακτηρίστηκε από την ανάπτυξη 

των βιομηχανικών κλάδων. Μετά το 1980, το Λαύριο αντιμετώπισε ξανά ένα νέο κύκλο κρίσης σαν 

συνέπεια της αποβιομηχάνισης σε όλη την Ελλάδα. Δεκάδες μονάδες διέκοψαν τη λειτουργία τους 

και περισσότερο από 20% του πληθυσμού εγκατέλειψε την πόλη λόγω ανεργίας. 

(Πηγή: www.ltp.ntua.gr  - Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου) 

 

Κηρυγμένα Νεώτερα Μνημεία 

Η πλούσια βιομηχανική ιστορία του Λαυρίου έχει δώσει μια πληθώρα αξιόλογων αρχιτεκτονικών 

δειγμάτων, σπάνιων για τον ελληνικό χώρο. Έπειτα από σχετική αλληλογραφία με την 1η Εφορεία 

Νεώτερων Μνημείων καταρτίστηκε η εξής λίστα με τις κηρύξεις ιστορικών διατηρητέων μνημείων 

στο δήμο Λαυρεωτικής: 

 ΦΕΚ 239 Β’/30-06-64: «Περί των Διατηρητέων Ιστορικών Μνημείων και Αρχαιολογικών 

χώρων». 

 ΦΕΚ 455 Β’/03-08-81: «Περί χαρακτηρισμού ως έργων τέχνης και ως ιστορικών διατηρητέων 

μνημείων ένδεκα (11) κτιρίων στο Λαύριο Αττικής». 

 ΦΕΚ 500 Δ’/20-09-87: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται στη 

λεωφόρο Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 6 του ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου (Αττικής) και επιβολή 

ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης». 

 ΦΕΚ 277 Β’/06-05-87: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του μεταλλευτικού 

συγκροτήματος της Γαλλικής Εταιρείας στην Καμάριζα Λαυρίου Αττικής, μαζί με τον 

περιβάλλοντα χώρο του». 

 ΦΕΚ 1241 Δ’/28-12-87: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της σκάλας φόρτωσης 

μεταλλευμάτων που ανήκει στη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων και βρίσκεται στο λιμάνι του 

Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 293 Β’/29-04-92: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των 

εγκαταστάσεων του μεταλλουργικού εργοστασίου (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός) της 
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Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και της Ελληνικής Μεταλλευτικής Μεταλλουργικής 

Εταιρείας Λαυρίου (Ε.Μ.Μ.Ε.Λ.) στην πόλη του Λαυρίου και ορισμός ζώνης προστασίας». 

 ΦΕΚ 491 Β’/01-06-95: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης 

των εγκαταστάσεων της Γ.Ε.Μ.Λ. και Ε.Μ.Μ.Λ. στο Λαύριο και ορισμός ζώνης προστασίας». 

 ΦΕΚ 558 Β’/28-06-95: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των 

συγκροτημάτων κατοικιών των εργαζομένων στη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου στον 

Κυπριανό Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 85 Β’/12-02-96: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων τέχνης 

των κτιρίων των σταθμών του Αττικού Σιδηροδρόμου και ορισμός ζώνης προστασίας τους 15μ. 

περιμετρικά από το καθένα». 

 ΦΕΚ 884 Δ’/21-10-97: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων που βρίσκονται στο 

Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και καθορισμός 

ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». 

 ΦΕΚ 576 Δ’/06-08-98: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων εκατόν δεκαοκτώ (118) κτιρίων και 

μίας όψης κτιρίου που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. 

Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». 

 ΦΕΚ 88 Β’/10-02-99: «Συμπλήρωση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/658/2528/28-03-95 (ΦΕΚ 491 Β’/01-06-

95) απόφασης Υπουργού Πολιτισμού με το χαρακτηρισμό ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου 

του καπναγωγού της Ε.Ε.Μ.Λ. στο λιμάνι του Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 473 Δ’/20-06-01: «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης Λαυρίου (Ν. 

Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». 

 ΦΕΚ 1252 Β’/27-09-01: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου κτιρίου του 

συγκροτήματος πρώην ‘’Κλωστήρια Λαυρίου Α.Ε.’’ (Δέδε) στο λιμάνι Λαυρίου (Ν. Αττικής). Μη 

χαρακτηρισμός των κτιρίων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 στο συνημμένο τοπογραφικό σκαρίφημα». 

 

Ναοί 

Σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 4210/30.03.2011 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 

στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ναοί και Μνημεία αρμοδιότητάς της: 

Πίνακας 8 (ΛΑΥΡΙΟ –ΘΟΡΙΚΟ) 

α/α Μνημείο Θέση Χρονολόγηση Προστασία/Κηρύξεις 

1. Βασιλική 
Βόρεια του λιμανιού 
του Λαυρίου, στο 
λόφο Νικολή 

Παλαιοχριστιανικών 
χρόνων Αρχαίο Μνημείο 

2. Μητροπολιτικός Βόρεια του λιμανιού Όψιμου 19
ου

 αι. Νεώτερο Μνημείο Υ.Α. 
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Ναός Αγίας 
Παρασκευής 

του Λαυρίου ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/103
410/4330/27.10.10 

3. 
Ναός Αγίου 
Ανδρέα 

Στο Δ. τμήμα του 
Λαυρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

4. 
Ναός 
Ευαγγελιστρίας 

Στο Β. τμήμα του 
Λαυρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

5. 
Καθολικός Ναός 
Άγίας Βαρβάρας 

Στο Β. Τμήμα του 
Λαυρίου, στο χώρο 
των εγκαταστάσεων 
της Γαλλικής 
Εταιρείας 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

6. 
Ναός Αγίων 
Θεοδώρων 

Στο ΝΔ. Τμήμα του 
Λαυρίου,εντός του 
κοιμητηρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

7. 
Ναός Αγίου 
Νικολάου 

Χερσόνησος Αγίου 
Νικολάου Θορικού, 
εντός του 
αρχαιολογικού 
χώρου του όρμου 
του Θορικού 

Μεταβυζαντινών 
χρόνων με 
νεωτερικές 
προσθήκες και 
μετασκευές 

α) Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/6690/376/21.
11.94, ΦΕΚ927 Β’/94 (Ζώνη Α, 
απολύτου προστασίας, αδόμητη) 
β) Π.Δ. ΖΟΕ Λαυρεωτικής 17-02-
98 ΦΕΚ 125Δ’/98 (περιοχή Β1) 

8. 
Ναός Αγίου 
Γεωργίου 

Στην είσοδο του 
Θορικού, εντός του 
κοιμητηρίου. 

19
ου

 αι.  

 

Πίνακας 9 (ΣΟΥΝΙΟ) 

α/α Μνημείο Θέση Χρονολόγηση Προστασία/Κηρύξεις 

9. Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγριλέζα Όψιμου 19
ου

 αι.  

10. Ναός Αγίας Τριάδας 
3,5 χλμ. Ν. του οικισμού 
της Καμάριζας 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

11. Ναός Κοίμησης Θεοτόκου  Αρχών του 20
ου

 αι.  

12. Ναός Αγίου Πέτρου  1915 κατ’ επιγραφή  

13. Ναός Αγίων Αναργύρων  1930 κατ’ επιγραφή  

14. Ναός Αγίου Ιωάννη  1919 κατ’ επιγραφή  

15. Ναός Αγίας Παρασκευής  Αρχών του 20
ου

 αι.  

 

 

Δ.4.2 Ατμοσφαιρικό περιβάλλον 

Οι βασικότεροι ατμοσφαιρικοί ρύποι που επιδρούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας του αστικού 

περιβάλλοντος της Αθήνας και κατ’ επέκταση στο Δήμο Λαυρεωτικής, είναι το μονοξείδιο του 

άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια, το διοξείδιο του θείου και 

τα οξείδια του αζώτου. 

Στη χώρα μας ισχύουν νομοθετημένα όρια για τους ρύπους διοξείδιο του θείου, αιωρούμενα 

σωματίδια, διοξείδιο του αζώτου, μόλυβδο, όζον, μονοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, σύμφωνα με 

τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μία σειρά από 
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νέες οδηγίες σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση, θεσπίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

πέραν των άλλων, νέα όρια για τους διάφορους ατμοσφαιρικούς ρύπους. Τα όρια αυτά 

αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, όσο και των οικοσυστημάτων. 

Οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί μέχρι τέλους του 2008 και αφορούν στα νέα όρια είναι:  

 Οδηγία 1996/62/ΕΚ για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος 

(ΚΥΑ 3277/209/2000, ΦΕΚ 180/Β/17-2-2000).  

 Οδηγία 1999/30/ΕΚ για τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, 

σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος (ΠΥΣ 34/30.5.2002,ΦΕΚ125/Α/ 5-6-

02).  

 Οδηγία 2000/69/ΕΚ για τις οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα του 

περιβάλλοντος (ΚΥΑ 9238/332, ΦΕΚ 405Β/27.2.05).  

 Οδηγία 2002/3/ΕΚ σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 38638/2016, ΦΕΚ 

1334Β/21.9.05).  

 Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους 

πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 

920Β/8.6.07).  

 Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 

Ευρώπη, η οποία συσσωματώνει την 96/62/EΚ και τις τρεις θυγατρικές της (1999/30/ΕΚ, 

2000/69/ΕΚ και 2002/3/ΕΚ), όπως και την απόφαση 97/101/ΕΚ για την καθιέρωση διαδικασίας 

για την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 

μεμονωμένους σταθμούς και δίκτυα. 

Με τις οδηγίες αυτές ορίζεται, για κάθε ρύπο, μία οριακή τιμή για την προστασία της ανθρώπινης 

υγείας, με το αντίστοιχο έτος έναρξης ισχύος της. Παράλληλα, δίνεται και ένα περιθώριο ανοχής, το 

οποίο αθροίζεται στην οριακή τιμή, δίνοντας την ενδεικτική οριακή τιμή που ισχύει στο 

μεσοδιάστημα, έως τη θέση σε ισχύ της οριακής τιμής. Το περιθώριο ανοχής κάθε χρόνο 

μειώνεται, έτσι ώστε στην ημερομηνία ισχύος του νέου ορίου να μηδενιστεί.  

Στην ελληνική νομοθεσία εγκρίθηκε σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση επεισοδίων 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τέθηκαν «όρια εκτάκτων μέτρων», για τον περιορισμό της ρύπανσης 

σε περιπτώσεις που, κυρίως λόγω εξαιρετικά δυσμενών μετεωρολογικών συνθηκών, αναμένεται 

αύξηση των τιμών ρύπανσης με την Κ.Υ.Α 11824/1993.   

Τα μέτρα λαμβάνονται όταν οι μετρούμενες τιμές υπερβούν, ή προσεγγίσουν τα όρια εκτάκτων 

μέτρων (συναγερμού) και ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για συνθήκες, που ευνοούν τη 

διατήρηση ή αύξηση των τιμών ρύπανσης για τις επόμενες ή την επόμενη ημέρα.  

Τα αρχικά όρια για τη λήψη εκτάκτων μέτρων, που αναφέρονται στην παραπάνω ΚΥΑ, 

τροποποιήθηκαν για τους ρύπους ΝΟ
2
, SO

2 
και Ο

3 
με την εφαρμογή των Οδηγιών 1999/30/ΕΚ 

(ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο με την Π.Υ.Σ. 34/30.5.2002) και 2002/3/ΕΚ (ΚΥΑ ΗΠ 38638/2016, 

ΦΕΚ 1334Β/21.9.05). 
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Για το CO, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/69/ΕΚ (ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 

9238/332/2004) δεν προβλέπεται όριο συναγερμού. Με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 9238/332/2004, οι 

διατάξεις της ΚΥΑ 11824/1993 για τη λήψη εκτάκτων μέτρων που αναφέρονται στο CO 

καταργούνται.  

Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ
10

) δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, τόσο την 

ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική, όριο συναγερμού.  

Οι επικαιροποιημένες τιμές των ορίων προστασίας ατμόσφαιρας που ισχύουν σήμερα στην 

περιοχή της Αθήνας παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Πϊνακας 10: Όρια ποιότητας της Ατμόσφαιρας (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2008) 

  Μέση ωριαία τιμή Μέση ημερήσια τιμή 
Μέση 

ετήσια τιμή 
Όριο 

συναγερμού 

Οδηγία 
1999/30/

ΕΚ 

Διοξείδιο του θείου 
(μg/m³) 

350                                     
να μην υπερβαίνεται 
περισσότερο από 24 

φορές το χρόνο 

125  
να μην υπερβαίνεται 
περισσότερο από 3 

φορές το χρόνο 

- 

Ωριαία τιμή 
>500 για 3 

συνεχόμενες 
ώρες 

Αιωρούμενα 
σωματίδια (μg/m³) 

50                                       
να μην υπερβαίνεται 
περισσότερο από 35 

φορές το χρόνο 

- 40 - 

Διοξείδιο 
του 

αζώτου 
(μg/m³) 

2008 220 να μην 
υπερβαίνεται 
περισσότερο 
από 18 φορές 

το χρόνο 

- 

44 Ωριαία τιμή 
>400 για 3 

συνεχόμενες 
ώρες 

2009 210 42 

2010 200 40 

Μόλυβδος (μg/m³) - - 0,5 - 

Οδηγία 
2002/3/Ε

Κ 
Όζον (μg/m³) 180 

<120 για 8 
συνεχόμενες ώρες,   

να μην υπερβαίνεται 
περισσότερο από 25 
φορές το χρόνο, για 
διάστημα 3 χρόνων 

- 240 

Οδηγία 
2000/69/

ΕΚ 

Μονοξείδιο του 
άνθρακα (mg/m³) 

- 
<10 για 8 

συνεχόμενες ώρες 
- - 

Βενζόλιο 
(μg/m³) 

2008 

- - 

7 

- 2009 6 

2010 5 

Οδηγία 
2004/107

/ΕΚ 

Μέταλλα 
(ng/m³)  

αρσενικό - - 6 - 

κάδμιο - - 5 - 

νικέλιο - - 20 - 

Βενζο(α)πυρένιο 
(ng/m³) 

- - 1 - 

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   71 

 

Το Τμήμα Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, της Διεύθυνσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και 

Θορύβου, του Υ.ΠΕ.Κ.Α., συντάσσει ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης της ποιότητας της 

ατμόσφαιρας, βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται από ένα δίκτυο σταθμών μέτρησης 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική. Από αυτούς, πλησιέστεροι στο Δήμο Βριλησσίων,  

βρίσκονται εκείνοι του Μαρουσιού και της Αγίας Παρασκευής. Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση για 

το 2008 σημειώθηκε υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων, όσον αφορά στην εκπομπή όζοντος και 

στα αιωρούμενα σωματίδια. Αναλυτικότερα: 

 Διοξείδιο του θείου (SO2): Οι εκπομπές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, συνεπώς δεν 

αποτελεί ιδιαίτερη απειλή. 

        

Διάγραμμα 1: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών SO2 (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2013) 

 

 Αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10): Παρουσιάζουν ακόμα αρκετά σημαντικές υπερβάσεις των 

ορίων της νέας οδηγίας της Ε.Ε., καθώς η θέσπιση του ορίου είναι πρόσφατη. Παρόλ’ αυτά οι 

τάσεις φαίνονται σταθεροποιητικές προς πτωτικές , γεγονός ενθαρρυντικό για τη μελλοντική 

καταπολέμηση του ρύπου. 
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Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΑΣ10

ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

(*) Η μέση τιμή προέκυψε από ενδεικτικές μετρήσεις ομαλά κατανεμημένες στη διάρκεια του έτους. 
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Διάγραμμα 2: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΑΣ10 (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2013) 

 

 Οξείδια του αζώτου (ΝΟ2): Παρά τις οριακές τιμές που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν, τα δύο 

τελευταία χρόνια οι εκπομπές κυμαίνονται σε χαμηλότερο επίπεδο από το όριο που έχει τεθεί 

τόσο για το 2008, όσο και για το όριο που επιβάλλει η νέα οδηγία που θα ισχύσει από 1-1-

2010. 
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Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 

Διάγραμμα 3: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2013) 
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Διάγραμμα 4 : Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ2 (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2013) 

 

 Μόλυβδος (Pb): Βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν αποτελεί πρόβλημα. 

 Όζον (Ο3): Σημειώθηκαν υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης, κατά κύριο λόγο τους θερινούς 

μήνες, γεγονός αναμενόμενο, καθώς η μεγάλη ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες 

ευνοούν το σχηματισμό όζοντος. 

 

 

Διάγραμμα 5: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών Ο3 (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2013) 

 

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Δε σημειώθηκε καμία υπέρβαση της οριακής τιμής. 
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Διάγραμμα 6 : Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών CO (Πηγή: Τμήμα Ποιότητας Ατμόσφαιρας Υ.ΠΕ.Κ.Α., 

Έκθεση 2013) 

 

Η διαχρονική μεταβολή των τιμών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη Έκθεση, δείχνει ότι η τάση 

εξέλιξης είναι πτωτική έως σταθερή, ανάλογα με το ρύπο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στα 

πρόσφατα έργα μεταφορικής και συγκοινωνιακής υποδομής (Μετρό, ΗΣΑΠ, Τραμ, Προαστιακός 

σιδηρόδρομος, Αττική οδός κ.α.), τα οποία ήδη παράγουν σημαντική προστιθέμενη αξία στη 

βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, συμβάλλοντας έτσι και στην αναβάθμιση του αστικού 

περιβάλλοντος, στα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων, στη χρήση φυσικού αερίου κ.α.. Η πτωτική 

τάση σε ορισμένους ρύπους, έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι, διαχρονικά, υπάρχει αύξηση 

των ρυπογόνων δραστηριοτήτων της πόλης (αύξηση της χρήσης Ι.Χ., χωρίς παράλληλη πρόοδο 

στην τεχνολογία των νέων αυτοκινήτων ή την ποιότητα καυσίμου, σημαντική έλλειψη χώρων 

στάθμευσης, προβληματική λειτουργία των αναβαθμισμένων Μ.Μ.Μ. κ.α.). 

 

Δ.4.3 Ακουστικό περιβάλλον, ακτινοβολίες 

Θόρυβος 

Ο θόρυβος χαρακτηρίζεται από τη στάθμη της ηχητικής του πίεσης (σε ντεσιμπέλ dB) και από τις 

συχνότητές του (σε Hertz Hz). Η στάθμη του θορύβου έχει αυξηθεί σημαντικά, ιδιαίτερα στις πιο 

πυκνοκατοικημένες περιοχές και αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας. Κυριότερες πηγές θορύβου στο 

Δήμο Λαυρεωτικής  είναι: 

 η οδική κυκλοφορία 

 η εναέρια κυκλοφορία 

 άλλες δραστηριότητες (π.χ. αναψυκτήρια κ.λ.π.)  

Άλλες λιγότερο σημαντικές, αλλά εξίσου ενοχλητικές, πηγές θορύβου στο Δήμο, θεωρούνται: 

 αθλητικές εγκαταστάσεις (κυρίως γήπεδα άθλησης) 

 υπαίθριες αγορές  

 εγκαταστάσεις αναψυχής, υπαίθριο θέατρο  

 οικιακά ζώα (γαύγισμα σκύλων) 

 οικιακές συσκευές (τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.λπ.) 

Η θέσπιση ανώτατων επιτρεπτών ορίων θορύβου δεν έχει επιτευχθεί και είναι μάλλον απίθανο να 

συμβεί στο άμεσο μέλλον, εξαιτίας της φύσης του προβλήματος, που υπόκειται σε μεγάλο βαθμό 

σε υποκειμενικούς παράγοντες, στον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής και στην ελλιπή 

καταγραφή. Ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση του προβλήματος, από πλευράς 

Υ.Π.ΕΝ., είναι η κατάρτιση χαρτών θορύβου σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.   
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Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΠΣ ΛΑΥΡΙΟΥ  

 

Ε.1  Προτεινόμενες Ρυθμίσεις από τη  μελέτη ΓΠΣ 

 

Το νέο Γ.Π.Σ. αφορά το σύνολο της έκτασης των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρίου και Αγίου 

Κωνσταντίνου και τροποποιεί το ήδη υφιστάμενο Γ.Π.Σ. του Ν.1337/83.  

Είναι γεγονός ότι η περιοχή μελέτης καλύπτεται θεσμικά από ισχυρό πλαίσιο προστασίας 

και το Δ/γμα Προστασίας των Ορεινών Όγκων και η ΖΟΕ Λαυρεωτικής έχουν καθορίσει τις 

επιτρεπόμενες χρήσεις. Στα πλαίσια αυτά, στόχος της μελέτης ΓΠΣ είναι να αξιοποιήσει τις 

αναπτυξιακές κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής – Αθήνας, σεβόμενη το 

υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της περιοχής. Το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στην 

ανάδειξη και αξιοποίηση των ενδογενών πόρων και τη μεταξύ τους διασύνδεση προς όφελος της 

ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπο κατοικίας και τουριστικό προορισμό.  

Οι Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου διακρίνονται κατ’ αρχήν σε δύο χωρικές 

ενότητες – ζώνες, τόσο από πλευράς πραγματικής κατάστασης, όσο και θεσμικού πλαισίου: 

 Χωρική Ενότητα 1 – ορεινή ενδοχώρα και Σούνιο: πρόκειται για το μεγαλύτερο μέρος της 

περιοχής μελέτης και αποτελείται από διαβαθμισμένες ζώνες προστασίας του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος (περιοχές Natura, Εθνικός Δρυμός, Ορεινοί Όγκοι, 

Αρχαιολογικές Ζώνες, Αρχαιολογικό Πάρκο Μεταλλουργίας, Ζώνη Περιαστικού Πρασίνου) 

 Χωρική Ενότητα 2 – παραλιακή ζώνη: πρόκειται για τη νότια και ανατολική ζώνη κατά 

μήκος της ακτογραμμής και σε βάθος που κυμαίνεται περίπου από 200 έως 2000 μέτρα. 

Οι χρήσεις γης καθορίζονται από τη ΖΟΕ Λαυρεωτικής. Διακρίνονται δύο υποενότητες:  

 Χ.Ε. 2.1: η νότια και νοτιοανατολική περιοχή με χρήσεις κατοικίας, τουρισμού και 

αναψυχής 

 Χ.Ε. 2.2: η βορειότερη περιοχή όπου συγκεντρώνονται διάφορες παραγωγικές 

χρήσεις αναμεμειγμένες με κατοικία (ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση, Τ.Π.Π.Λ., λιμάνι 

Λαυρίου, γεωργική γη Θορικού και εγκαταστάσεις Δ.Ε.Η.)   

Από την ανάλυση που προηγήθηκε στο Α’ στάδιο του ΓΠΣ αναδύονται οι παρακάτω 

λειτουργικοί πόλοι που μπορούν να αποτελέσουν μοχλούς για την τοπική ανάπτυξη και τη 

δημιουργία συνεργειών: 

 το πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, που αποτελεί πόλο παραγωγής, με βιοτεχνίες χαμηλής 

και μέσης όχλησης και πόλο εμπορίου και τουρισμού:  
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η θέση του μεταξύ περιοχών α’ και β’ κατοικίας και σε επαφή με αυτές, αφενός δίνει δυνατότητα 

απασχόλησης στους κατοίκους του Λαυρίου αποφεύγοντας τις μεγάλες μετακινήσεις, αφετέρου 

υπαγορεύει την ανάγκη ελέγχου των χρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, ώστε να μην 

επιβαρύνεται το οικιστικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, η γειτνίασή του ΕΠ.ΠΑ. με το λιμένα 

Λαυρίου ευνοεί τη λειτουργική σύνδεση των δύο στην κατεύθυνση ενίσχυσης της θέσης του 

Λαυρίου ως εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο της Ανατολικής Αττικής. Οι διαθέσιμοι χώροι του 

ΕΠ.ΠΑ. μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση χρήσεων υποστηρικτικών του λιμανιού 

(αποθηκευτικοί χώροι, logistics κ.λπ.) Δεδομένου ότι η έννοια του ΒΙΠΑ προς εξυγίανση έχει 

καταργηθεί με το τελευταίο Π.Δ/γμα χρήσεων (59/2018), στο χώρο αυτό η μελέτη τροποποίησης 

του ΓΠΣ προτείνει δύο ζώνες χρήσεων, την πρώτη Τουρισμού Αναψυχής, σε συνδυασμό με 

κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, στο παράκτιο μέτωπο της περιοχής και τη δεύτερη 

Παραγωγικών Εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης, σε συνδυασμό με κοινόχρηστους 

χώρους πρασίνου. Και οι δύο ζώνες εμπεριέχουν χρήσεις υποστηρικτικές του λιμανιού. 

 το Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, που αποτελεί πόλο καινοτομίας και 

έρευνας: 

αποτελεί ένα χώρο διασύνδεσης της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας με τον 

επιχειρηματικό κόσμο. Στους χώρους του Πάρκου εγκαθίστανται επιχειρήσεις με εξειδίκευση στην 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, στην πληροφορική, την υψηλή τεχνολογία και την έρευνα. Η πόλη 

του Λαυρίου και η Λαυρεωτική ευρύτερα μπορούν να αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής δοκιμών 

και καινοτόμων λύσεων που προκύπτουν από την ερευνητική δραστηριότητα του ΤΠΠΛ. 

Προτείνεται η συνεργασία του Δήμου με το ΤΠΠΛ για προγράμματα που θα αφορούν τη βελτίωση 

της καθημερινότητας της πόλης του Λαυρίου στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων. Τέτοιες δράσεις 

μπορούν να αφορούν σε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των μετακινήσεων – 

μεταφορών, αξιοποίηση της τηλεματικής για την επισκόπηση των δικτύων υποδομής, διαχείριση 

των απορριμμάτων, αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων, εφαρμογή προγράμματος 

απορρύπανσης εδαφών (όπως π.χ. η μελέτη απορρύπανσης των εδαφών της περιοχής 

Καβοδόκανο που πρόσφατα ολοκληρώθηκε) κ.λπ.. Ταυτόχρονα, σε ένα σχήμα ανταποδοτικής 

συνεργασίας των δύο φορέων και άλλες δραστηριότητες του ΤΠΠΛ μπορούν να διαχυθούν στην 

περιοχή μελέτης όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διοργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων (στέγαση – εστίαση – αναψυχή των συμμετεχόντων).  

 το αρχαιολογικό πάρκο Λαυρίου, που αποτελεί  πόλο πολιτισμού: 

εκτείνεται στις περιοχές με στοιχείο Δ1 και Δ2 του διατάγματος προστασίας των ορεινών όγκων 

Λαυρεωτικής. Οργανώνεται στα πρότυπα ενός υπαίθριου, ανοιχτού μουσείου και χάρη στη 

μοναδικότητά του ως ενός από τους αρχαιότερους τόπους μεταλλευτικής δραστηριότητας στον 

κόσμο αναμένεται να αποτελέσει ένα τουριστικό πόλο εθνικής σημασίας. Το πάρκο μπορεί να 

λειτουργήσει συνδυαστικά με τα αντίστοιχα μνημεία της μεταλλευτικής ιστορίας που βρίσκονται 
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εντός του αστικού ιστού του Λαυρίου (Κυπριανός, Γαλλική Σκάλα κ.λπ.), αλλά και με τις υπόλοιπες 

αρχαιότητες της περιοχής (Ναός Ποσειδώνα, θέατρο Θορικού). Η ενσωμάτωση καινοτομικών 

μορφών διαχείρισης που συζητήθηκε παραπάνω και η χρήση νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη 

των αρχαιοτήτων (όπως ψηφιακές πλατφόρμες, εφαρμογές επαυξημένης/εικονικής 

πραγματικότητας κ.λπ.) μπορεί να λειτουργήσει και εδώ, ταυτοποιώντας την περιοχή της 

Λαυρεωτικής ως διαχρονικό πόλο τεχνολογικής αιχμής.  

Το ΓΠΣ προτείνει την ίδρυση του πάρκου με τον αντίστοιχο φορέα διαχείρισης και τη διασύνδεσή 

του με τους λοιπούς πολιτιστικούς χώρους του Δήμου (αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, νεώτερα 

μνημεία κ.λπ.) μέσω πολιτιστικών διαδρομών και ολοκληρωμένων δικτύων – προτάσεων 

τουριστικών προϊόντων. 

Επίσης αρχαιολογικοί πόλοι στην περιοχή μελέτης είναι το θέατρο Θορικού και ο Ναός στο Σούνιο. 

 η γεωργική γη, που αποτελεί παραγωγικό πόλο:  

βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης και κρίνεται θεμιτό να διαφυλαχθεί στα πλαίσια 

της πολυτομεακής ανάπτυξης της περιοχής. 

 

Η διασύνδεση της προστατευόμενης ενδοχώρας και της παράκτιας ζώνης μεικτών 

δραστηριοτήτων εκτός από τις παραπάνω λειτουργικές σχέσεις, ενισχύεται τόσο με την Πολιτιστική 

Διαδρομή Μεταλλείων που συνδέει τα μνημεία και τα κτηριακά συγκροτήματα που σχετίζονται με 

τη μεταλλευτική δραστηριότητα εντός και εκτός αστικού ιστού όσο και με σειρά μικρότερης 

κλίμακας παρεμβάσεων στον αστικό ιστό που αποσκοπούν στην ενίσχυση του πρασίνου 

 

Στα πλαίσια της παραπάνω ανάλυσης προτείνονται Οικιστικές Περιοχές, Περιοχές 

Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης και Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), ως εξής: 

 

Ε.1.1 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 

 

Οι οικιστικές περιοχές διακρίνονται σε: 

α) περιοχές εγκεκριμένου σχεδίου α’ κατοικίας Λαυρίου (4 πολεοδομικές ενότητες και Εργατικές 

Κατοικίες) και Λεγραινών 

β) επεκτάσεις ρυμοτομικών σχεδίων προβλεπόμενες από το ισχύον Γ.Π.Σ. (Άνω Όρια, Οξυγόνο 

και περιοχή μεταξύ του ορίου Άνω Θορικού και του ορίου του ισχύοντος ΓΠΣ) και από την 

παρούσα μελέτη βόρεια της επέκτασης του Οξυγόνου, με χρήση τουρισμού – αναψυχής 

γ)  προ του 23 οριοθετημένους οικισμούς (Θορικό και Άγιος Κωνσταντίνος) 
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δ) προ του 23 οριοθετημένο οικισμό Άνω Θορικό, με θεωρημένη Τεχνική Έκθεση καθορισμού 

ορίων, αλλά χωρίς Απόφαση Νομάρχη και ενδεικτικό όριο για την οριοθέτησή του ως οικισμού 

κάτω των 2000 κατοίκων, όπως απεικονίζεται στο ισχύον ΓΠΣ 

ε) περιοχές β’ κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων, προτεινόμενες από τη ΖΟΕ για ένταξη 

στο σχέδιο (Πουνταζέζα και Λιμάνι Πασά). 

στ) περιοχή τουρισμού -  αναψυχής στο παράκτιο μέτωπο του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση. 

 

Οικισμοί – ρυμοτομικά σχέδια – επεκτάσεις 

Ο Κυπριανός έχει όριο εργατουπαλληλικού οικισμού, τμήμα του οποίου είναι εντός 

σχεδίου και περιλαμβάνει τα Σαντορινέικα, που αποτελούν περιοχή ειδικού μορφολογικού 

ενδιαφέροντος. Όπως φαίνεται και στο χάρτη Π.3.1.α, σχεδόν όλη η έκταση που περιλαμβάνεται 

στο όριο του εργατουπαλληλικού οικισμού Κυπριανού περιλαμβάνεται και στο όριο του 

ρυμοτομικού σχεδίου του Λαυρίου. Ομοίως, τα Σαντορινέικα περιλαμβάνονται στο όριο του 

Κυπριανού, ενώ στο ρυμοτομικό Λαυρίου σχεδιάστηκαν ως ενιαίο Ο.Τ. – χώρο για εφαρμογή 

προγράμματος ΖΕΠ (Αποφ. Νομ. 21170/Π-722/10-7-92, ΦΕΚ 844 Δ’/1992), αλλά η ρύθμιση δεν 

ισχύει γιατί ο Νομάρχης δεν είχε την αρμοδιότητα ένταξης περιοχής στο σχέδιο. 

Τα όρια του προ του 23 οικισμού Άνω Θορικού ή Καβοδόκανου παρουσιάζονται στο από 

1975 θεωρημένο Διάγραμμα που δε συνοδεύεται από Απόφαση καθορισμού των ορίων. Το ισχύον 

ΓΠΣ θεωρεί το όριο του διαγράμματος και μάλιστα ευρύτερο, σαν όριο οικισμού προ του 23, αλλά 

πρότεινε τη μεταστέγαση των κατοίκων του στην Π.Ε. Νυχτοχώρι – Αγία Παρασκευή. 

Το Θορικό είναι οριοθετημένος οικισμός προ του 23 για τον οποίο προτείνεται η 

οριοθέτησή του ως οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων με τις χρήσεις της Ζώνης Γ της ΖΟΕ, με 

προϋπόθεση ότι θα επιτραπεί αυτή η αλλαγή χρήσης, είτε χωρίς τροποποίηση της ΖΟΕ, είτε μετά 

από τροποποίηση. Μέχρι την οριοθέτησή του, προτείνεται η μεν περιοχή του οριοθετημένου 

οικισμού προ του 23 να οικοδομείται με τις σχετικές διατάξεις και η υπόλοιπη περιοχή με τις 

διατάξεις της ΖΟΕ.  

Ο  Άγιος Κωνσταντίνος είναι οριοθετημένος οικισμός προ του 23. 

Ως προς τις επικτάσεις, η παρούσα μελέτη  προτείνει την υλοποίηση των επεκτάσεων που 

εγκρίθηκαν με το ισχύον ΓΠΣ στις περιοχές Άνω Όρια και Οξυγόνο-Τέλματα, ενώ η επέκταση του 

ρυμοτομικού σχεδίου των Εργατικών Κατοικιών προς νότο, στην έκταση που έχει οριστεί από τη 

ΖΟΕ και το ισχύον ΓΠΣ, δεν είναι άμεσης προτεραιότητας και η περιοχή παραμένει ως Τράπεζα 

Γης για μελλοντικές ανάγκες του Δήμου. Συμπληρωματική επέκταση προτείνεται σε παράκτιο 

δημοτικό ακίνητο, βόρεια του Οξυγόνου, με χρήση Τουρισμού – Αναψυχής για την ανάπτυξη του 

τουριστικού τομέα στην περιοχή μελέτης. 
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Σε όλες τις οικιστικές περιοχές προτείνονται επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σύμφωνα με το 

Π.Δ/γμα 59/2018.  

 

Περιοχή β’ κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων 

Πρόκειται για την ευρύτερη περιοχή της Κάτω Ποσειδωνίας (Πουνταζέζα –Λιμανάκι 

Πασά), νότια του ΒΙ.ΠΑ. Έχει έκταση 2.540,08 στρ., καλύπτεται σχεδόν στο σύνολό της από 

σχέδιο διανομής του Υπουργείου Γεωργίας του 1949 και σύμφωνα με τη ΖΟΕ μπορεί να 

πολεοδομηθεί με χρήσεις Τουρισμού και Β’ Κατοικίας. Στην έκταση περιλαμβάνεται επίσης μικρό 

τμήμα του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, έκτασης 44,43 στρ..  

Σύμφωνα με το Β.Δ. 24-11/24-12-70 περί «Καθορισμού ζωνών δομήσεως κλπ. και των 

όρων δόμησεως εκατέρωθεν της παραλιακής οδού από Σουνίου μέχρι Λαυρίου» (ΦΕΚ 303 Δ’), 

όπως τροποποιήθηκε με το από 30.11.1971 Β.Δ. (ΦΕΚ 301 Δ’/71), τμήμα της περιοχής αυτής 

(Κάτω Ποσειδωνία) ανήκε στη ζώνη Γ, εκτός σχεδίου περιοχή, με ειδικούς όρους δόμησης,  που 

προοριζόταν «για την ανάπτυξη οικισμού βάσει εγκεκριμένων σχεδίων ρυμοτομίας». Το 

υφιστάμενο ιδιωτικό σχέδιο ρυμοτομίας δεν εγκρίθηκε, η περιοχή παρέμεινε εκτός σχεδίου, αλλά η 

βάσει αυτού του Δ/τος επιτρεπόμενη δόμηση διαμόρφωσε τον οικισμό της Κάτω Ποσειδωνίας, 

έκτασης Ε=355,07 στρεμμάτων που απογράφηκε για πρώτη φορά στην ΕΣΥΕ το έτος 1981. Το 

1985 η ΖΟΕ Λαυρεωτικής κατάργησε τη Ζώνη Γ και το δυτικό τμήμα της (175,98 στρ.), που ανήκε 

στην Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων, συμπεριλήφθηκε στη Ζώνη Α – Περιαστικού πρασίνου. 

Το υπόλοιπο, ανατολικό τμήμα περιλήφθηκε στη Ζώνη Ε – Περιοχή β’ κατοικίας και τουριστικών 

εγκαταστάσεων. Όλη η περιοχή δομείται με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 

24.5.1985, ΦΕΚ 270 Δ’/85) και τις χρήσεις και τους περιορισμούς της ΖΟΕ, μέχρι την ένταξή της σε 

σχέδιο πόλης. 

 

Περιοχή Τουρισμού – Αναψυχής 

Πρόκειται για την παράκτια Ζώνη του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση. Δεδομένου ότι η χρήση ΒΙΠΑ 

προς εξυγίανση δεν υπάρχει πλέον στο Π.Δ/γμα 59/2018 (Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων 

γης) προτείνεται ζωνοποίηση της έκτασης και το παράκτιο τμήμα αυτής, περιλαμβανόμενης της 

έκτασης του πρώην Εργοστασίου ΑΙΓΑΙΟΝ, έκτασης Ε=923,57 στρ. χαρακτηρίζεται ως περιοχή 

Τουρισμού –Αναψυχής προς πολεοδόμηση, με επιτρεπόμενες χρήσεις των άρθρων 5 και 7 του 

προαναφερθέντος Π.Δ. και σ.δ. 0,60. 

 

Πολεοδόμηση οικιστικών περιοχών 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από τις περιοχές επεκτάσεων του Λαυρίου, 

απαιτείται πολεοδόμηση για το Άνω Θορικό και για το Θορικό μετά την προτεινόμενη οριοθέτησή 

τους ως οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων. Ομοίως πολεοδόμηση προτείνεται για τον Άγιο 
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Κωνσταντίνο, μετά από εκπόνηση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, για τη διερεύνηση της 

καταλληλότητας της περιοχής, σε σχέση με την ύπαρξη υπόγειων μεταλλευτικών στοών. Η 

πολεοδόμηση προτείνεται να γίνει με βάση τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του Ν. 2508/97, 

όπως ισχύουν, με την υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήμα. Μέχρι την πολεοδόμησή τους: 

 οι περιοχές επέκτασης Άνω Όρια και Οξυγόνο -Τέλματα θα οικοδομούνται με τις διατάξεις 

της εκτός σχεδίου δόμησης και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από τη 

μελέτη ΓΠΣ 

 Το Θορικό, το Άνω Θορικό και ο Άγιος Κωνσταντίνος θα οικοδομούνται με τους ισχύοντες 

όρους δόμησης και τους περιορισμούς που προτείνονται ανά χρήση από τη μελέτη ΓΠΣ 

Η πολεοδόμηση της Κάτω Ποσειδωνίας και της παράκτιας ζώνης του πρώην ΒΙΠΑ προς 

εξυγίανση θα γίνει βάσει των διατάξεων των άρθρων 7, 20 και 21 του Ν. 2508/97 όπως ισχύουν. 

Μέχρι την πολεοδόμηση η περιοχή οικοδομείται με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης και τις 

χρήσεις της ΖΟΕ. 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι οικισμοί της περιοχής μελέτης με τις αντίστοιχες 

εκτάσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού ή των οριοθετήσεών τους και τις προτάσεις της μελέτης 

ΓΠΣ. 

 

 Πίν. Π.2.1: Πρόταση ρύθμισης για τους οικισμούς 

Οικισμοί 
Οριοθέτηση 

(προ του 
’23) 

Διανομή 
Υπουργείου 

Γεωργίας 

Ρυμοτομικό 
Σχέδιο 

Έκταση 
οικισμού 

(στρ.) 
Πρόταση 

Τελική έκταση 
οικισμού (στρ.) 

Λαύριο - - Χ 1423,59 

Προτείνεται η πολεοδόμηση των 
Άνω Ορίων, του Οξυγόνου – 

Τελμάτων και της νέας επέκτασης 
προς βορρά με χρήσεις τουρισμού 
– αναψυχής και η ανάπλαση της 

εντός σχεδίου περιοχής του 
Οξυγόνου 

1654,46 

Κυπριανός- 
Σαντορινέικα 

 - 
Χ 

(τμήμα του) 
203,03 

Αναθεώρηση του ρυμοτομικού 
σχεδίου του Κυπριανού, ένταξη των 

Σαντορινέικων στο σχέδιο και 
Ανάπλαση του συνόλου του ορίου 
του εργατουπαλληλικού οικισμού 

203,03 

Άνω Θορικό Χ - - 63,99 
Οριοθέτηση σαν οικισμός κάτω των 

2000 κατοίκων και Πολεοδόμηση 
115,11 

Θορικό Χ - - 53,28 Πολεοδόμηση 53,28 

Εργατικές 
κατοικίες 

- 
Για αγροτική 

χρήση 
Χ 299,94 

Η αδόμητη έκταση του οικισμού 
προτείνεται να διατηρηθεί σαν 
Τράπεζα Γης για μελλοντικές 

ανάγκες του Δήμου. 

299,94 

Άγιος 
Κωνσταντίνος 

Χ - - 654,54 
Προ της πολεοδόμησης απαιτείται 

μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 
σε κατάλληλη κλίμακα. 

654,54 

Λεγραινά - - Χ 323,05 
Υλοποίηση του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου 
323,05 
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Γενικές χρήσεις γης ανά οικιστικό υποδοχέα 

1. Η χρήση Αμιγούς Κατοικίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ.59/18, 

προτείνεται για: 

 τον Κυπριανό και τα Άνω Όρια της 4ης Π.Ε. του Λαυρίου (Κυπριανός – Σαντορινέικα – 

Πράσινη Αλεπού),  

 για τα Ρουμάνικα, λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους,  

 για την προτεινόμενη επέκταση Άνω Θορικού.  

2. Γενική Κατοικία (ΓΚ1), με περιορισμούς σε σχέση με τις χρήσεις που περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 3 του Π.Δ.59/18 προτείνεται: 

 στα Σαντορινέικα  

 στις Εργατικές Κατοικίες, των οποίων εγκρίθηκε το σχέδιο (ΦΕΚ193 Δ’/63) 

προκειμένου να ανεγερθούν κατοικίες,  

 στους προ του 23 οικισμούς Θορικό και Άνω Θορικό. 

 στους τομείς Α και Αα των Λεγραινών, γιατί οι χρήσεις τους προσιδιάζουν στην αμιγή 

κατοικία  

Οι χρήσεις γραφείων, εστίασης, αναψυκτηρίων, τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών 

τουριστικών επιχειρήσεων, επαγγελματικών εργαστηρίων και άλλων χρήσεων πέραν των 

επιτρεπομένων στην αμιγή κατοικία, δεν αντιστρατεύονται στην προστασία του 

περιβάλλοντος, η διασφάλιση της οποίας συνιστά προτεραιότητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

της περιοχής. Αντιθέτως, οι χρήσεις αυτές κρίνονται επιθυμητές και αναμένεται να 

λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την ανάπτυξη των οικισμών. 

3. Με άξονα τους στόχους που έχουν τεθεί από την παρούσα μελέτη, που απαιτούν τόνωση 

του Λαυρίου για προσέλκυση τόσο μόνιμου πληθυσμού όσο και εποχικού, προτείνεται η 

χρήση Γενικής Κατοικίας του άρθρου 3 του ΠΔ 59/18 (ΓΚ2) με λιγότερους περιορισμούς 

σε σχέση με το ΓΚ1: 

 για την Π.Ε. 1 (Νυχτοχώρι – Αγία Παρασκευή), τόσο στην εντός σχεδίου περιοχή όσο 

και στην επέκταση αυτής στο Οξυγόνο,  

 για την Π.Ε. 2 (Νεάπολη – Πάνορμος) και την επέκτασή της,  

 για την Π.Ε. 3 (Κεντρική Αγορά)  

 για τον Άγιο Κωνσταντίνο  

 για τον τομέα Β των Λεγραινών 

4. Η χρήση «Πολεοδομικού Κέντρου» όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 4 του Π.Δ.59/18, 

χωροθετείται: 

 σε τμήμα της  3ης Πολεοδομικής Ενότητας του Λαυρίου, όπως ισχύει σήμερα στο ΓΠΣ 

και επεκτείνεται βόρεια και νότια, ώστε να συμπεριλάβει χρήσεις Πολεοδομικού 

Κέντρου, όπως το Δημαρχείο 
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 στο Τοπικό Κέντρο των Εργατικών Κατοικιών και  

 στο Τοπικό Κέντρο των Λεγραινών. 

5. Για την Πουνταζέζα και το Λιμανάκι του Πασά προτείνονται συνολικά (περιλαμβανομένου 

και του τοπικού κέντρου) οι χρήσεις «Τουρισμός – Αναψυχή», όπως καθορίζονται στο 

άρθρο 5 του Π.Δ.59/18, με τους περιορισμούς που θέτει η ΖΟΕ για τη Ζώνη Ε (ΤΑ2). Οι 

ίδιες χρήσεις προτείνονται και σε τμήμα της προς πολεοδόμηση έκτασης με χρήσεις 

τουρισμού – αναψυχής του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, όπου σήμερα έχουν ανεγερθεί 

κατοικίες. 

6. Η χρήση «Τουρισμός - Αναψυχή», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 59/18 

(ΤΑ1), προτείνεται για τα Ο.Τ. 168, 169α και 195 του παραλιακού μετώπου του Λαυρίου,  

σε δημοτική  εκτάση της παραλιακής ζώνης βόρεια του Οξυγόνου, σε Δημόσιο ακίνητο 

έναντι του Τεχνολογικού Πάρκου και στην περιοχή προς πολεοδόμηση με χρήσεις 

τουρισμού – αναψυχής του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, συμπεριλαμβανόμενης της 

έκτασης του πρώην εργοστασίου ΑΙΓΑΙΟΝ.  

7. Η χρήση «Κοινωφελείς Λειτουργίες», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 59/18, 

προτείνεται για το Ο.Τ. 130 του παραλιακού μετώπου του Λαυρίου (πρώην ΖΕΠ).  

8. Η χρήση «Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο», όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 του 

Π.Δ.59/18, προτείνεται: 

 για τους θεσμοθετημένους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Λαυρίου, των 

Εργατικών Κατοικιών και των Λεγραινών,  

 για τα Ο.Τ.166, 191Α και στο ανατολικό τμήμα του Ο.Τ.168 (πρώην Ο.Τ.167)  του 

Λαυρίου 

 για τμήμα της νέας επέκτασης πάνω από το Οξυγόνο, όπου προβλεπόταν χώρος 

πρασίνου από το ΓΠΣ του 1993 

 για τη ζώνη ανατολικά του Άνω Θορικού (Καβοδόκανο) μέχρι την ακτογραμμή 

 για τμήματα της περιοχής που προτείνεται για πολεοδόμηση με χρήση Τουρισμού – 

Αναψυχής (πρώην ΒΙΠΑ) 

 μεταξύ της περιοχής κατοικίας της Νεάπολης (Π.Ε. 2), των τουριστικών ζωνών και του 

ΕΠΠΑ τύπου Β’ 

 για τις υφιστάμενες χρήσεις πρασίνου στο Άνω Θορικό (παιδική χαρά) και στο Θορικό 

 για τις πευκόφυτες εκτάσεις του Αγίου Κωνσταντίνου 

9. Δεδομένου ότι στο Π.Δ/γμα 59/2018, περί χρήσεων γης, δεν υπάρχει πλέον η έννοια του 

ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, σαν κατεύθυνση για την  πολεοδόμηση της περιοχής του πρώην 

ΒΙΠΑ, εξαιρούμενης της παράκτιας Ζώνης για την οποία προτάθηκε Χρήση Τουρισμού – 

Αναψυχής, όπως προαναφέρθηκε, προτείνονται χρήσεις του  Άρθρου 8 του Π.Δ.59/18 

(Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης) και  7 του Π.Δ.59/18 
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(Ελεύθεροι Χώροι –Αστικό Πράσινο ). Οι Ειδικές Χρήσεις για την εξυπηρέτηση του λιμένα 

(ΖΠΔ 2) περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 και περιγράφονται αναλυτικά στο κεφ. Π.2.5.2. 

10. Για το εγκεκριμένο σχέδιο του Λαυρίου και για τα Λεγραινά προτείνεται, ανά Τομέα να 

παραμείνουν οι επιπλέον περιορισμοί, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τα αντίστοιχα 

Π.Δ/γματα. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι ειδικές χρήσεις ανά κατηγορία γενικών 

χρήσεων: 

 

Γενική χρήση Ειδικές χρήσεις 

Αμιγής κατοικία 

(άρθρο 2) 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 

(3) Εκπαίδευση: 

Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου. 

(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον από την υποκατηγορία (4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων οι 

Α1 και Δ χωρίς θεατές. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας, με καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(8) Περίθαλψη. 

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

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και Καταστήματα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη 

συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 

εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, με 

καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 3982/2011. 

Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης.  

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

Γενική κατοικία 

1 (άρθρο 3 με 

περιορισμούς) 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια 

(3) Εκπαίδευση Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις  

(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200 τ.μ. 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), 
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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) και Καταστήματα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 

(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 

20.1  

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(30) Γωνίες ανακύκλωσης και Μικρά Πράσινα Σημεία 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

Επιπλέον προτείνονται οι εξής περιορισμοί: 

α. η απαγόρευση χωροθέτησης πρατηρίων βενζίνης και πλυντηρίων αυτοκινήτων, για λόγους ασφάλειας και μη όχλησης, 

πλην του βασικού οδικού δικτύου 

β. η απαγόρευση της ελεύθερης χωροθέτησης συνεργείων αυτοκινήτων και δίκυκλων, συνεργείων γεωργικών 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και εργαστηρίων κατεργασίας μαρμάρου και προϊόντων σιδήρου, αλουμινίου, ξύλου και 

δέρματος. 

Γενική κατοικία 

2 (άρθρο 3 με 

περιορισμούς) 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια 

(3) Εκπαίδευση: τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 

επιφάνεια δόμησης μέχρι 500 τ.μ 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1.200 τ.μ. 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) και Καταστήματα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 

(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 

20.1  

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(30) Γωνίες ανακύκλωσης και Μικρά Πράσινα Σημεία 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

Επιπλέον προτείνονται οι εξής περιορισμοί: 

α. η απαγόρευση χωροθέτησης πρατηρίων βενζίνης και πλυντηρίων αυτοκινήτων, για λόγους ασφάλειας και μη όχλησης, 

πλην του βασικού οδικού δικτύου 
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β. η απαγόρευση της ελεύθερης χωροθέτησης συνεργείων αυτοκινήτων και δίκυκλων, συνεργείων γεωργικών 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και εργαστηρίων κατεργασίας μαρμάρου και προϊόντων σιδήρου, αλουμινίου, ξύλου και 

δέρματος. 

Πολεοδομικό 

κέντρο (άρθρο 

4) 

(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. 

(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(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. 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. 

Τοπικό κέντρο 

(άρθρο 4) 

(1) Κατοικία. 

(3.5) Ειδική Εκπαίδευση. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη. 

Επιτρέπονται μόνο Εργαστήρια φυσικοθεραπείας (8.1.7). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και Καταστήματα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2). 

(12) Εστίαση μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες. 

Τουρισμός – 

αναψυχή, ΤΑ1 

(άρθρο 5) 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική Πρόνοια. 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 
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(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα (10.1) και καταστήματα 

παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και υπεραγορές και πολυκαταστήματα (10.3 και 10.4) μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής 

επιφάνειας δόμησης. 

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(14) Αναψυχή. 

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

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). 

Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων (16.1) και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. 

(18) Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(24.5) Πολυλειτουργικό αγρόκτημα. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

(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. 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

(47) Κατασκηνώσεις - παιδικές εξοχές.  

Τουρισμός – 

αναψυχή, ΤΑ2 

(άρθρο 5 με 

τους 

περιορισμούς 

της ζώνης Ε της 

ΖΟΕ 

Λαυρεωτικής) 

(1) Κατοικία. 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

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

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). 

Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 

μοτοποδηλάτων (16.1) και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

(24.5) Πολυλειτουργικό αγρόκτημα. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

(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. 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο  

(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

(47) Κατασκηνώσεις - παιδικές εξοχές. 

Κοινωφελείς 

χρήσεις (άρθρο 

6) 

(2) Κοινωνική Πρόνοια 

(3) Εκπαίδευση 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις 
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(6) Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις. 

(8) Περίθαλψη 

Ελεύθεροι 

χώροι – αστικό 

πράσινο (άρθρο 

7) 

1. Κοινόχρηστους χώρους πού καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

Χώροι για την παραμονή, αναψυχή και μετακίνηση πεζών και τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, 

πεζόδρομοι, αμιγείς πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές.  

Στις πλατείες - πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της 

παρ. 1 και των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και 

αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο 

και τον πολεοδομικό κανονισμό. 

Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί 

αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε 

περιοχές πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο 

για την εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 

15% του κοινοχρήστου χώρου. 

2. Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

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. 

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. 

Παραγωγικές 

δραστηριότητες 

χαμηλής και 

μέσης όχλησης 

(άρθρο 8) 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1). 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

(10.2) Πολυκαταστήματα (10.4), Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα (10.6). 

(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(16) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

(18) Πλυντήρια-λιπαντήρια αυτοκινήτων 

(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) 

και αγροτικών μηχανημάτων. 

(20) Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης). 

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια. 

(23) Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις χαμηλής και μέσης όχλησης. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

(27) Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) 

(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών 
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Γενική χρήση Ειδικές χρήσεις 

(30) Πράσινα Σημεία. 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

(37) Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής . 

(39) Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) και Οστών 

Οι με κωδικό (2), (4.1), (9), (12) και (26) χρήσεις επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των 

βιομηχανικών/βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές. Οι χρήσεις αυτές δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής έκτασης των γηπέδων του υποδοχέα. Στο παραπάνω ποσοστό 

συμπεριλαμβάνονται και οι υπόλοιπες χρήσεις του τριτογενούς τομέα 

  

Πλαίσιο Δόμησης και Χωρητικότητα ανά Πολεοδομική Ενότητα 

Στους πίνακες που ακολουθούν αναγράφονται οι ισχύοντες μέχρι σήμερα όροι δόμησης 

για τους οικιστικούς υποδοχείς των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου. Για την 1η Οικιστική 

Ενότητα του Λαυρίου ως προς τους όρους δόμησης ισχύουν: 

 

Πίν. Π.3.1: Ισχύοντες όροι δόμησης 1
ης

 οικιστικής ενότητας (Λαυρίου) 

Θεσμικό πλαίσιο Τομέας Αρτιότητα 
Μέγιστη 
επιτρ.  
κάλυψη 

Μέγιστος 
επιτρ. σ.δ. 

Μέγιστο 
επιτρ. 
ύψος 

1. Αναθεώρηση ΡΣ: 
Α.Ν. 21170/Π-
722/10.07-14.08.92, 
ΦΕΚ 844 Δ'/92 

2. ΓΠΣ: Κ.Υ.Α. 
85766/6244/16-09-
93, ΦΕΚ 1260 Δ' 

3. Τοπ. ρυμ.: Π.Δ. 2-
3/26-3-01, ΦΕΚ 224 
Δ και Υ.Α. 6084/9-2-
05, ΦΕΚ 233 Δ’ 
 

Π.Ε.1: Νυκτοχώρι - 
Αγ. Παρασκευή 

Τομέας Β Ε=300m², Π=9m 70% 2.00 14.5 

επέκταση - ανάπλαση   
 

0.8 
 

τοπικά ΡΣ    0.8 / 0.15 11 

Π.Ε.2: Νεάπολη - 
Πάνορμος 

Τομέας Β Ε=300m², Π=9m 
70% 

2 14.5 

Τομέας Γ Ε=500m², Π=13m 1.2 11 

επέκταση   0.8  

σχολεία  
 

0.3  

Π.Ε.3: Κεντρική 
Αγορά 

Τομέας Α E=300m², Π=8m 
70% 

2.1 11 

Τομέας Β Ε=300m², Π=9m 2 14.5 

επέκταση   
 

0.8 
 

Π.Ε.4: Κυπριανός - 
Θηραϊκά – Άνω 

Όρια 

Τομέας Β Ε=300m², Π=9m 70% 2 14.5 

επέκταση   
 

0.8 
 

Π.Δ. 23/13-3-81 ΦΕΚ 
138 Δ' 

Π.Ε. 5: Άνω Θορικό 2000 70% 0.8 
7.50 + 

στέγη 1.50 

ΦΕΚ 505 Δ'/1993 Π.Ε. 6: Εργατικές Κατοικίες   40% 0.6 7.5 

Π.Δ. 23/13-3-81 ΦΕΚ 
138 Δ' 

Π.Ε. 7: Θορικό 2000 70% 0.8 
7.50 + 

στέγη 1.50 

 

Για τη 2η Οικιστική Ενότητα του Αγίου Κωνσταντίνου ισχύουν, ως προς τους όρους δόμησης, τα 

ακόλουθα: 

 

Πίν. Π.3.2: Ισχύοντες όροι δόμησης 2
ης

 οικιστικής ενότητας 

Θεσμικό πλαίσιο 
Οριοθετημένος 

οικισμός 
Αρτιότητα 

Μέγιστη επιτρ. 

κάλυψη 

Μέγιστος 

επιτρ. σ.δ. 

Μέγιστο 

επιτρ. ύψος 

1. Απόφ. Νομ. 50940/3707/3.12.77 

ΦΕΚ 88 Δ’/78 

2. Π.Δ. 23/13-3-81 ΦΕΚ 138 Δ' 

Άγιος 

Κωνσταντίνος 
2000  70% 0,80  

 7.50 + στέγη 

1.50 μ. 
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Για την 3η Οικιστική Ενότητα της Πουνταζέζας – Πασά Λιμάνι, το σύνολο της περιοχής εμπίπτει στη 

ζώνη Ε της ΖΟΕ Λαυρεωτικής και συνεπώς οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι αρτιότητες και οι όροι 

δόμησης της περιοχής είναι οι αντίστοιχες. Επομένως, για χρήση κατοικίας ισχύουν: 

 

Πίν. Π.3.3: Ισχύοντες όροι δόμησης 3
ης

 οικιστικής ενότητας 

Θεσμικό 

πλαίσιο 
Οικισμός Τομέας Αρτιότητα 

Μέγιστη 

επιτρ. κάλυψη 

Μέγιστος 

επιτρ. σ.δ. 
Όροφοι 

Μέγιστο 

επιτρ. ύψος 

Π.Δ. 27-2-1998 

ΦΕΚ 125 Δ’ 

Κάτω 

Ποσειδωνία 

Π.Ε.1: 1
η
 Πουνταζέζας 

 20000 

τ.μ. 
10% 

 280+(Ε-

8000)*0.01 
2 

7,50 + στέγη 

1.20 μ 

Π.Ε.2: 2
η
 Πουνταζέζας 

Π.Ε.3: 1
η
 Λιμάνι 

Πασσά 

Π.Ε.4: 2
η
 Λιμάνι 

Πασσά 

 

Για την 4η Οικιστική Ενότητα των Λεγραινών, ως προς τους όρους δόμησης, ισχύουν: 

 

Πίν. Π.3.4: Ισχύοντες όροι δόμησης 4
ης

 οικιστικής ενότητας 

Θεσμικό 

πλαίσιο 
Οικισμός Τομέας Αρτιότητα 

Μέγιστη 

επιτρεπόμενη 

κάλυψη 

Μέγιστος επιτρ. 

σ.δ. 

Μέγιστο 

επιτρ. ύψος 

Λοιποί όροι 

δόμησης 

Π.Δ. 4/09-10-

89, ΦΕΚ 618 

Δ’/1989 

Λεγραινά 

Τομέας Α 
Ε=1000m², 

Π=20m 

0-300m: 60% 

300-500m: 30%  

>500m: 10% 

0-300m: 0,80                

300-500m: 

0,40        

>500m: 0,20 

7,50  + 1,50                 

σε περίπτωση 

κατασκευής 

στέγης με 

κλίση 30% 

  

Τομέας Β 
Ε=1000m², 

Π=20m 
  

Τομέας Γ 
Ε=3000m², 

Π=30m 

Απόσταση 

κτηρίου από τα 

όρια του 

οικοπέδου ≥5m 

 

Οι όροι δόμησης για τους οικιστικούς υποδοχείς των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 

Κωνσταντίνου παραμένουν όπως ισχύουν, πλην: 

 του Τομέα Α του ρυμοτομικού σχεδίου του Λαυρίου, όπου ο σ.δ. από 2,1 μειώνεται σε 1,2, 

προκειμένου να προστατευθεί περαιτέρω το κέντρο του παραδοσιακού ιστού της πόλης  

 της περιοχής ανάπλασης του Οξυγόνου, που ο σ.δ. μειώνεται από 2,00 σε 0,80 λόγω 

κλίσεων της περιοχής και λόγω της προβολής της στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. 

Για τις επεκτάσεις ο σ.δ. δεν μπορεί να ξεπερνά το 0,8 και για την περιοχή της 

Πουνταζέζας το 0,4 εφόσον πρόκειται για περιοχή β’ κατοικίας. Για το τμήμα της επέκτασης με 

χρήση Τουρισμού Αναψυχής ο σ.δ. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,6. Εντός της πόλης του Λαυρίου 

και συγκεκριμένα στην Π.Ε. 1: Νυκτοχώρι – Αγία Παρασκευή στις περιοχές που συνορεύουν με την 

επέκταση προς Τέλματα και προορίζονταν για ΖΕΠ ή ΖΑΣ με υπαγωγή στο άρθρο 13 του 

Ν.1337/83, όπως ισχύει σήμερα, προτείνεται αναθεώρηση του σχεδίου με μείωση του σ.δ. από 2 

σε 0,8 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος από 11 σε 7,50 μ., λόγω του μορφολογικού αναγλύφου. 
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Σημειώνεται ότι με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θεσμοθετούνται μόνο οι χρήσεις γης που 

προαναφέρθηκαν και οι μέσοι συντελεστές δόμησης. Η αρτιότητα και οι λοιποί όροι δόμησης 

υπάρχει η δυνατότητα να επανακαθοριστούν με τις πολεοδομικές μελέτες οι οποίες θα εκπονηθούν 

μετά την έγκριση του ΓΠΣ.  

Οι μέσοι συντελεστές δόμησης που προτείνονται για τις Π.Ε. του Λαυρίου και τους 

οικισμούς παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

Πίν. Π.3.5: Προτεινόμενοι μέσοι σ.δ. 

Οικισμός 
Έκταση 

(Ha) 

Έκταση οικισμών 
ανά Π.Ε./ τομέα 

όρων δόμησης (Ha) 
σ.δ. 

μέσος 
σ.δ. 

Λαύριο, το 173.625       

Π.Ε.1: Νυκτοχώρι - Αγ. 
Παρασκευή 

Τομέας Β   23.702 2 

1.25 

επέκταση - 
ανάπλαση 

  17.431 0.8 

αθλητικά   1.080 0.15 

τουρισμός   13.572 0.6 

Π.Ε.2: Νεάπολη - 
Πάνορμος 

Τομέας Β   31.628 2 

1.74 
Τομέας Γ   9.434 1.2 

επέκταση   1.935 0.8 

σχολεία   1.036 0.3 

Π.Ε.3: Κεντρική Αγορά 

Τομέας Α   7.133 1.2 

1.64 Τομέας Β   23.692 2 

επέκταση   6.395 0.8 

Π.Ε.4: Κυπριανός - 
Θηραϊκά - Πράσινη 

Αλεπού 

Τομέας Β   19.579 2 

1.34 επέκταση 
(Πράσινη Αλεπού) 

  17.008 0.8 

Π.Ε. 5: Άνω Θορικόν, το 
οικισμός προ 23   6.399 0.8 

0.8 
λοιπή έκταση   5.107 0.8 

Π.Ε. 6: Εργατικές 
Κατοικίες 

Υλοποιημένο ΡΣ   14.237 0.6 
0.6 

χωρίς ΡΣ   15.757 0.6 

Π.Ε. 7: Θορικόν, το 
οικισμός προ 23   5.328 0.8 

0.8 
λοιπή έκταση   5.300 0.8 

Άγιος Κωνσταντίνος, ο 65.454 65.454 0.8 0.8 

Κάτω Ποσειδωνία 254.09     0.4 

Π.Ε. 1: 1η Πουνταζέζας     0.4   

Π.Ε. 2: 2η Πουνταζέζας     0.4   

Π.Ε. 3: 1η Λιμανάκι Πασά     0.4   

Π.Ε. 4: 2η Λιμανάκι Πασά     0.4   

Λεγρενά, τα 32.305     0.42 

Τομέας Α   29.573 0-300m: ΣΔ=0,80 Κ=60%  
300-500: ΣΔ=0,40 Κ=30% 

>500: ΣΔ=0,20 Κ=10% 

0.42   

Τομέας Β   2.272 0.42   

Τομέας Γ   0.460 0.27   

 

Προγραμματικά Μεγέθη / Ανάγκες σε Γη Πολεοδομικών Λειτουργιών 

Σύμφωνα με το (προτεινόμενο) δομικό σχέδιο (βλ. Πίνακα Π.1.6 και Χάρτη Π.1), οι 

οικισμοί της περιοχής μελέτης οργανώνονται λειτουργικά σε τέσσερις (4) οικιστικές και δεκατρείς 

(13) πολεοδομικές ενότητες. Βάσει αυτής της «ομαδοποίησης» και λαμβάνοντας υπόψη: 
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(α) την προτεινόμενη οργάνωση του οικιστικού δικτύου των Δ.Ε. και την αντίστοιχη κατάταξη 

των οικισμών,  

(β)  την εκτίμηση της εξέλιξης του πληθυσμού με έτος - στόχο το 2036, 

(γ) τις προδιαγραφές χωροθέτησης των κεντρικών λειτουργιών/ εξυπηρετήσεων ανά οικιστικό 

επίπεδο – κατηγορία (ΦΕΚ 285 Δ’/2004),  

(δ)  τον τουριστικό - παραθεριστικό χαρακτήρα της περιοχής Πουνταζέζα – Λιμανάκι Πασά 

(παράμετρος που συνεπάγεται αυξημένες ανάγκες σε κοινόχρηστους/ ελεύθερους 

χώρους),  

προτείνονται στη συνέχεια οι αναγκαίες κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες/εξυπηρετήσεις 

ανά οικισμό/οικιστική ενότητα. Ο απαιτούμενος κοινωνικός εξοπλισμός υπολογίζεται, κατά 

περίπτωση, με το συνολικό πληθυσμό χωρητικότητας (μόνιμοι και παραθεριστές), με τον 

προβλεπόμενο μόνιμο πληθυσμό ή με τον πληθυσμό χωρητικότητας. Σε γενικές γραμμές για κάθε 

κατηγορία χρήσης ισχύουν τα εξής: 

 Σχετικά με τη διοίκηση, το σύνολο του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου (24.883 κάτοικοι 

σήμερα και 25.749 προβλεπόμενοι για το έτος 2036) εξυπηρετείται από το Λαύριο, που 

συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες διοίκησης. Το Γραφείο Κοινότητας του Αγίου 

Κωνσταντίνου λειτουργεί ακόμα σε τοπικό επίπεδο, όμως το θεσμοθετημένο Γραφείο 

Παρέδρου (άρθρο 6 Π.Δ. 4/09.10.89, ΦΕΚ 618 Δ’/89) των Λεγραινών δεν έχει υλοποιηθεί, 

γιατί ο θεσμός του Παρέδρου έχει πλέον καταργηθεί. Οι απαιτούμενοι χώροι διοίκησης 

εξετάζονται στο Λαύριο με τους προβλεπόμενους μόνιμους κατοίκους του Δήμου. Παρόλ’ 

αυτά στους πίνακες των οικισμών που ήδη διαθέτουν διοικητικές υποδομές γίνεται 

υπολογισμός με τους μόνιμους κατοίκους της αντίστοιχης οικιστικής ενότητας. 

 Οι απαιτούμενοι χώροι νηπιαγωγείου – δημοτικού σχολείου εξετάζονται ανά οικιστική 

ενότητα με ποσοστό 2% και 5% των μόνιμων κατοίκων της για το έτος 2036 (9.109 για την 

1η οικιστική ενότητα του Λαυρίου, 745  για τη 2η Οικιστική Ενότητα του Αγίου 

Κωνσταντίνου, 446 για την 3η Οικιστική Ενότητα της Κάτω Ποσειδωνίας και 382 για την 

4η Οικιστική Ενότητα των Λεγραινών). Επειδή στην Κάτω Ποσειδωνία δεν μπορεί να 

χωροθετηθεί εκπαιδευτική μονάδα, ο μόνιμος πληθυσμός της συνυπολογίζεται στις δομές 

τις 1ης Οικιστικής Ενότητας. Η ακτίνα εξυπηρέτησης για τα νηπιαγωγεία είναι 400μ. και 

για τα δημοτικά σχολεία είναι 800μ.. 

 Οι απαιτούμενοι χώροι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν και έχουν κριτήριο την ακτίνα 

εξυπηρέτησης των 1500 μ., εξετάζονται με τον προβλεπόμενο μόνιμο πληθυσμό του 

συνόλου της Δ.Ε., ώστε οι ανάγκες όλων των οικισμών της περιοχής μελέτης να 

συνεχίσουν να καλύπτονται στο Λαύριο, δεδομένου ότι ο μόνιμος πληθυσμός των άλλων 

οικισμών δε δικαιολογεί βιώσιμες μονάδες Γυμνασίου – Λυκείου 
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 Οι χώροι για βρεφονηπιακούς σταθμούς ακολουθούν το σκεπτικό των νηπιαγωγείων. 

 Πλην του υπάρχοντος ΚΑΠΗ Λαυρίου, προτείνεται ΚΑΠΗ στα Λεγραινά. 

 Όσον αφορά την περίθαλψη, το περιφερειακό ιατρείο Λεγραινών παραμένει και 

προτείνεται αντίστοιχο ιατρείο στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ο υπόλοιπος πληθυσμός των Δ.Ε. 

εξυπηρετείται από το Κέντρο Υγείας Λαυρίου.  

 Οι χώροι αθλητισμού, κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές), ενοριακών ναών 

και πολιτιστικών λειτουργιών εξετάζονται με το πληθυσμό χωρητικότητας κάθε οικισμού 

ξεχωριστά.  

 Όσον αφορά τα κοιμητήρια Λαυρίου, Λεγραινών και Αγίου Κωνσταντίνου, εξετάζονται για 

τους μόνιμους κατοίκους του κάθε οικισμού ξεχωριστά, καθώς διαθέτουν ο καθένας από 

ένα και εξετάζεται η απόστασή τους από τα όρια των οικισμών. Το Θορικό, το Άνω Θορικό 

και οι Εργατικές Κατοικίες εξυπηρετούνται από το κοιμητήριο Λαυρίου. 

 

1η Οικιστική ενότητα Λαυρίου 

Η 1η Οικιστική ενότητα του Λαυρίου περιλαμβάνει το Λαύριο, τον προ του 1923 

οριοθετημένο με Απόφαση Νομάρχη οικισμό του Θορικού και τους οικισμούς Κυπριανό και Άνω 

Θορικό ή Καβοδόκανο, που είναι μεν προ του 23 αλλά δεν έχουν Αποφάσεις οριοθέτησης παρά 

μόνο θεωρημένα σχέδια με περίγραμμα και οργανώνεται σε επτά (7) πολεοδομικές ενότητες:  

 1η Π.Ε.: Νυκτοχώρι – Αγ. Παρασκευή,  

 2η Π.Ε.: Νεάπολη – Πάνορμος,  

 3η Π.Ε.: Κεντρική Αγορά, 

  4η Π.Ε.: Κυπριανός – Θηραϊκά – Πράσινη Αλεπού, 

  5η Π.Ε: Άνω Θορικό,  

 6η Π.Ε.: Εργατικές Κατοικίες και  

 7η Π.Ε.: Θορικό.  

Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει συνολικό πληθυσμό 8.168 κατοίκους και προβλεπόμενο 

για το έτος – στόχο 2036 8.452 κατοίκους. Ο πληθυσμός χωρητικότητας/κορεσμού της οικιστικής 

ενότητας είναι 19.504 άτομα. 

Σύμφωνα με τα πολεοδομικά σταθερότυπα, το Λαύριο συνιστά οικισμό 3ου επιπέδου, έδρα 

του Δήμου Λαυρεωτικής και κέντρο της 1ης Οικιστικής Ενότητας. Οι υπόλοιποι οικισμοί της 1ης 

Οικιστικής Ενότητας είναι 5ου επιπέδου. Κάθε οικισμός 3ου επιπέδου πρέπει να διαθέτει 

νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, αθλητικό πυρήνα Α,  βρεφικό σταθμό, περιφερειακό 

ιατρείο, γεροντική στέγη – ΚΑΠΗ, συμβουλευτικό σταθμό επιτόκων – βρεφών, πνευματικό κέντρο – 

κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης, βιβλιοθήκη – κέντρο νεότητας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,  
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κινηματογράφο, οικονομική εφορεία – δημόσιο ταμείο, ειρηνοδικείο, πταισματοδικείο, 

υποθηκοφυλακείο, αγρονομείο – δασονομείο, ταχυδρομείο. Για τους οικισμούς 5ου επιπέδου 

χωροθετούνται επιλεκτικά, σύμφωνα με τα σταθερότυπα: νηπιαγωγείο, δημοτικό σχολείο, βρεφικός 

σταθμός, ανοικτός χώρος άθλησης, πλατεία και παιδική χαρά. 

Αναλυτικά, τα προγραμματικά μεγέθη και η αναγκαία γη για την κάλυψη των 

πολεοδομικών λειτουργιών των οικισμών της 1ης Οικιστικής Ενότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4 

παρ.3. της υπ’ αριθμ. 10788/04 (ΦΕΚ 285 Δ’/5-3-04), καθώς και η υπάρχουσα και η αναγκαία νέα 

γη για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, παρατίθενται στους πίνακες που ακολουθούν. Στον 

πρώτο πίνακα φαίνονται οι υποδομές που χωροθετούνται εντός του Λαυρίου, σύμφωνα με το 

σκεπτικό που αναλύθηκε παραπάνω. Ξεχωριστά παρατίθενται οι ανάγκες σε κοινόχρηστους 

χώρους και πολιτιστικές εγκαταστάσεις για τις πολεοδομικές ενότητες – δορυφόρους, δηλαδή το 

Άνω Θορικό, τις Εργατικές Κατοικίες και το Θορικό. 

 

Πίν. Π.3.9: Κοινωνικός εξοπλισμός 1
ης

 οικιστικής ενότητας (Λαύριο) 

Α/Α 
Χρήσεις 
Περιοχής 

Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αξιοποιούμενη 
υπάρχουσα κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αναγκαία νέα κοιν. 
Υποδομή (στρ.)  

από έως από έως από έως 

1 Διοίκηση 25749 0.1 1.0 2.575 25.749 9.357 -6.782 16.391 

2 Εκπαίδευση 

2.1 Νηπιαγωγεία 191 15.0 24.0 2.867 4.586 13.113 -10.247 -8.527 

2.2 Δημοτικά Σχολεία 956 7.0 11.0 6.69 10.511 32.939 -26.250 -22.428 

2.3 Γυμνάσια - Λύκεια 2317 7.0 11.0 16.222 25.491 30.612 -14.390 -5.121 

3 Υγεία - Πρόνοια 

3.1 Περίθαλψη 11302     4.618   

3.2 
Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί 
191 8.0 20.0 1.53 3.822 14.453 -12.924 -10.631 

3.3 ΚΑΠΗ           

4 Αθλητισμός 18406 5.5 101.231 78.556 22.675 

5 
Πολιτιστικές 
Λειτουργίες 

18406 0.2 3.681 13.240 -9.558 

6 
Ελεύθεροι Χώροι 
- Πράσινο 

18406 8.0 147.245 143.043 4.201 

7 Ενοριακοί Ναοί 18406 1.5 27.608 3.129 24.479 

8 Νεκροταφεία 18406 0.5 1.0 9.203 18.406 28.258 -19.056 -9.853 

 

Πίν. Π.3.10: Κοινωνικός εξοπλισμός Άνω Θορικού (Π.Ε. 5) 

Α/Α 
Χρήσεις 

Περιοχής 
Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αξιοποιούμενη 
υπάρχουσα κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αναγκαία νέα κοιν. 
Υποδομή (στρ.)  

από εώς από εώς από εώς 

4 Αθλητισμός 762 5.5 4.19   4.188 

5 
Πολιτιστικές 
Λειτουργίες 

762 0.1 0.08   0.08 

6 
Ελεύθεροι Χώροι 
- Πράσινο 

762 2.5 1.90 2.641  -0.737 

7 Ενοριακοί Ναοί 762 1.5 1.14   1.142 
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Πίν. Π.3.11: Κοινωνικός εξοπλισμός Εργατικών Κατοικιών (Π.Ε. 6) 

Α/Α 
Χρήσεις 
Περιοχής 

Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αξιοποιούμενη 
υπάρχουσα κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αναγκαία νέα κοιν. 
Υποδομή (στρ.)  

από έως από έως από έως 

4 Αθλητισμός 1757 5.5 9.66 5.989 3.675 

5 
Πολιτιστικές 
Λειτουργίες 

1757 0.1 0.18 2.979 -2.803 

6 
Ελεύθεροι Χώροι 
- Πράσινο 

1757 2.5 4.39 20.101 -15.708 

7 Ενοριακοί Ναοί 1757 1.5 2.64 0.911 1.725 

 

 

Πίν. Π.3.12: Κοινωνικός εξοπλισμός Θορικού (Π.Ε. 7) 

Α/Α Χρήσεις 
Περιοχής 

Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) Αξιοποιούμενη 

υπάρχουσα κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αναγκαία νέα κοιν. 
Υποδομή (στρ.)  

από έως από έως από έως 

4 Αθλητισμός 350 5,5 1,93  1,926 

5 Πολιτιστικές 
Λειτουργίες 

350 0,1 0,04  0,035 

6 Ελεύθεροι Χώροι - 
Πράσινο 

350 2,5 0,88 1,018 -0,142 

7 Ενοριακοί Ναοί 350 1,5 0,53 0,586 -0,061 

 

Από τους πίνακες φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές οι ανάγκες της 1ης Οικιστικής Ενότητας 

καλύπτονται από τις υφιστάμενες και εγκεκριμένες  υποδομές.  

Ειδικά για το Λαύριο προκύπτει ανάγκη επιπλέον διοίκησης και μικρή ανάγκη επιπλέον 

αθλητικών χώρων. Το Ο.Τ.99 καθώς και η περιοχή βόρεια της Εκπαίδευσης χαρακτηρίζεται χώρος 

πρασίνου και παιδικής χαράς. Στην είσοδο της πόλης από Αθήνα έναντι του Τεχνολογικού Πάρκου 

χωροθετούνται Χώροι Στάθμευσης. Επίσης, στην περιοχή του Οξυγόνου που σύμφωνα με την 

Αναθεώρηση του 92 έχει χαρακτηρισθεί ΖΕΠ και συγκεκριμένα στο Ο.Τ.130 προτείνεται Χώρος 

Κοινωφελών Χρήσεων. Ανατολικά του Ανοιχτού Γυμναστηρίου και βόρεια του ΕΠΑΛ χωροθετείται 

Εδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο και στην περιοχή Τέλματα, βόρεια του Οξυγόνου 

χωροθετείται Ειδικό Σχολείο για ενήλικες. 

Για τις Εργατικές Κατοικίες προκύπτει ανάγκη για αθλητική εγκατάσταση. 

Από τον οικισμό του Λαυρίου εξαρτώνται ως προς τις δομές διοίκησης, εκπαίδευσης και 

υγείας – πρόνοιας και οι μόνιμοι πληθυσμοί που διαβιούν στην Κάτω Ποσειδωνία και στις εκτός 

σχεδίου περιοχές Άγιος Γεράσιμος, Πάνορμος και Κάτω Σούνιο [431+286+175+174=1066 άτομα 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ., 2011)]. 

 

2η Οικιστική ενότητα Αγίου Κωνσταντίνου 
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Η 2η Οικιστική ενότητα περιλαμβάνει τον οριοθετημένο οικισμό προ του 1923 Άγιο 

Κωνσταντίνο και οργανώνεται σε μία (1) πολεοδομική ενότητα. Σύμφωνα με την απογραφή του 

2011, έχει συνολικό πληθυσμό 651 κατοίκους και προβλεπόμενο για το έτος – στόχο 2036 745 

κατοίκους. Ο πληθυσμός χωρητικότητας/κορεσμού της οικιστικής ενότητας είναι 3.688 άτομα. 

Είναι οικισμός 5ου επιπέδου. Διαθέτει δημοτικό σχολείο το οποίο δε λειτουργεί, γραφείο 

κοινότητας και διαμορφωμένους χώρους πρασίνου και αθλητισμού. Διαθέτει επίσης το 

ορυκτολογικό – μεταλλευτικό μουσείο. Τα προγραμματικά μεγέθη και η αναγκαία γη για την κάλυψη 

των πολεοδομικών λειτουργιών της ενότητας, για τον πληθυσμό χωρητικότητας, καθώς και η 

υπάρχουσα και η αναγκαία νέα γη για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών, παρατίθενται στον 

παρακάτω πίνακα:  

 

Πίν. Π.3.14: Κοινωνικός εξοπλισμός Αγίου Κωνσταντίνου 

Α/Α 
Χρήσεις 
Περιοχής 

Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αξιοποιούμενη 
υπάρχουσα κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αναγκαία νέα κοιν. 
Υποδομή (στρ.)  

από έως από έως από έως 

2 Εκπαίδευση 

2.1 Νηπιαγωγεία 15 15.0 24.0 0.22 0.36   0.223 0.357 

2.2 Δημοτικά Σχολεία 9 7.0 11.0 0.07 0.10 0.848 -0.782 -0.74 

3 Υγεία - Πρόνοια 

 3.1  Περίθαλψη 745           1 ιατρείο 

3.2 
Βρεφονηπιακοί 

Σταθμοί 
15 8.0 20.0 0.12 0.30   0.119 0.298 

4 Αθλητισμός 3688 5.5 20.28 2.079 18.205 

5 
Πολιτιστικές 
Λειτουργίες 

3688 0.1 0.37 6.409 -6.040 

6 
Ελεύθεροι Χώροι 
- Πράσινο 

3688 2.5 29.50 78.612 -49.109 

7 Ενοριακοί Ναοί 3688 1.5 5.53 3.405 2.127 

8 Νεκροταφεία 745 0.5 1.0 0.37 0.74 3.204 -2.831 -2.459 

 

Από τον πίνακα φαίνεται ότι ο οικισμός υπολείπεται σε προσχολικές μονάδες, αθλητικές 

εγκαταστάσεις και χώρους πρασίνου. Ωστόσο, επειδή ο πληθυσμός χωρητικότητας, βάσει του 

οποίου υπολογίστηκαν οι ανάγκες, υπερβαίνει κατά πολύ τον αναμενόμενο για το έτος – στόχο 

2036 πληθυσμό η υλοποίηση των σχετικών υποδομών κρίνεται μειωμένης προτεραιότητας. 

 

3η Οικιστική ενότητα Κάτω Ποσειδωνίας 

Η 3η οικιστική ενότητα οργανώνεται σε 4 πολεοδομικές ενότητες: Π.Ε. 1: 1η Πουνταζέζας, 

Π.Ε. 2: 2η Πουνταζέζας, Π.Ε. 3: 1η Λιμανάκι Πασσά και Π.Ε. 4: 2η Λιμανάκι Πασσά. Με βάση την 

προς πολεοδόμηση επιφάνεια, ο πληθυσμός χωρητικότητας υπολογιστηκε σε 4117 άτομα. 

Δεν ακολουθεί την κατάταξη των οικισμών σε επίπεδα· ως παραθεριστική περιοχή έχει 

αυξημένες ανάγκες σε χώρους πρασίνου, αθλητισμού, πολιτισμού και περίθαλψης. Οι ανάγκες θα 

αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της σχετικής μελέτης πολεοδόμησης.  
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Στην 3η οικιστική ενότητα ανήκει ο καταγεγραμμένος και μη οριοθετημένος οικισμός Κάτω 

Σουνίου, που ευρίσκεται εξ’ ολοκλήρου εντός του Αρχαιολογικού Χώρου (προβλεπόμενος 

πληθυσμός 834 άτομα). Πιο αναλυτικά, τα προγραμματικά μεγέθη και η αναγκαία γη, για την 

κάλυψη των πολεοδομικών λειτουργιών της οικιστικής ενότητας, παρατίθενται στον πίνακα που 

ακολουθεί: 

 

Πίν. Π.3.13: Κοινωνικός εξοπλισμός Κάτω Ποσειδωνίας 

Α/Α Χρήσεις Περιοχής 
Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

3 Υγεία - Πρόνοια 

3.1 Περίθαλψη 4951 
  

3.3 ΚΑΠΗ   1 μονάδα 

4 Αθλητισμός 4951 5.5 27.23 

5 Πολιτιστικές Λειτουργίες 4951 0.2 0.99 

6 Ελεύθεροι Χώροι - Πράσινο 4951 8.0 39.61 

7 Ενοριακοί Ναοί 4951 1.5 7.43 

 

4η Οικιστική ενότητα Λεγραινών 

Η 4η οικιστική ενότητα Λεγραινών περιλαμβάνει τον οικισμό των Λεγραινών και 

οργανώνεται σε μία  πολεοδομική ενότητα. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει συνολικό 

πληθυσμό 277 μόνιμους κατοίκους και προβλεπόμενο πληθυσμό για το έτος – στόχο 2036 475 

κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός χωρητικότητας ανέρχεται στα 830 άτομα. 

Τα Λεγραινά είναι οικισμός 5ου επιπέδου. Διαθέτουν ήδη χώρο νηπιαγωγείου, που δεν 

λειτουργεί. Διαθέτουν επίσης αθλητικούς χώρους, ανισοκατανεμημένους χώρους πρασίνου, 

νεκροταφείο και θεσμοθετημένα περιφεριακό ιατρείο.  

Τα προγραμματικά μεγέθη και η αναγκαία γη, για την κάλυψη των πολεοδομικών 

λειτουργιών της οικιστικής ενότητας, για το έτος 2036, παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Στην υπάρχουσα κοινωνική υποδομή έχουν περιληφθεί και οι χώροι αθλητισμού και πρασίνου που 

θεσμοθετήθηκαν με τοπικό ρυμοτομικό (ΦΕΚ 497 Δ’/1998) εκτός του ρυμοτομικού σχεδίου 

Λεγραινών. Οι υπολογισμοί κοινωνικού εξοπλισμού λαμβάνουν υπόψη και τον προβλεπόμενο για 

το 2036 πληθυσμο της γειτονικής περιοχής Εσπερίδων. 

 

Πίν. Π.3.15: Κοινωνικός εξοπλισμός Λεγραινών 

Α/Α 
Χρήσεις 
Περιοχής 

Χρήστες - 
κάτοικοι 

Σταθερότυπο ανά 
χρήστη (m² /χρήστη) 

Απαιτούμενη κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αξιοποιούμενη 
υπάρχουσα κοιν. 
Υποδομή (στρ.) 

Αναγκαία νέα κοιν. 
Υποδομή (στρ.)  

από εώς από εώς από εώς 

2 Εκπαίδευση 

2.1 Νηπιαγωγεία 8 15.0 24.0 0.11 0.18 0.990 -0.876 -0.807 

2.2 Δημοτικά Σχολεία 38 7.0 11.0 0.27 0.42 1.980 -1.713 -1.561 

3 Υγεία - Πρόνοια 

3.1 Περίθαλψη     0.443  

3.2 
Βρεφονηπιακοί 
σταθμοί 

8 8.0 20.0 0.06 0.15  0.061 0.153 
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3.3 ΚΑΠΗ         1 μονάδα  

4 Αθλητισμός 1361 5.5 7.49 12.707 -5.220 

5 
Πολιτιστικές 
Λειτουργίες 

1361 0.1 0.14 0.443 -0.307 

6 
Ελεύθεροι Χώροι 
- Πράσινο 

1361 2.5 3.40 42.108 -38.705 

7 Ενοριακοί Ναοί 1361 1.5 2.04 0.464 1.578 

8 Νεκροταφεία 382 0.5 1.0 0.19 0.38 2.589 -2.398 -2.21 

 

Φαίνεται ότι οι ανάγκες της ενότητας υπερκαλύπτονται από τις υποδομές με εξαίρεση τους 

βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η χωροθέτηση της μονάδας κρίνεται απαραίτητη, δεδομένης της 

δυναμικής ανάπτυξης που παρουσιάζει η εξαρτώμενη γειτονική περιοχή Εσπερίδες. 

 

Ζώνες Πολεοδομικών Μηχανισμών  

Προτείνονται αναπλάσεις στις εξής περιοχές: 

 Στην Π.Ε. 1: Νυκτοχώρι – Αγία Παρασκευή, στις εκτάσεις (περιοχή Οξυγόνου) που με το 

ισχύον ΓΠΣ είχαν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ) και Ζώνη Αγοράς 

Συντελεστή (ΖΑΣ) με υπαγωγή στο άρθρο 13 του Ν. 1337/83 και στα Ο.Τ. της ΕΒΟ. Στις 

εκτάσεις αυτές δεν έχει υλοποιηθεί το ρυμοτομικό σχέδιο. Οι χαράξεις που προτείνει το 

ισχύον ρυμοτομικό δεν προσαρμόζονται στο ανάγλυφο της περιοχής, ενώ δεν 

προβλέπονται οι απαραίτητοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Ενόψει και της 

πολεοδόμησης της γειτονικής περιοχής επέκτασης του σχεδίου δίνεται η δυνατότητα 

συνολικής διαχείρισης των εκτάσεων. Η πολεοδομική αναμόρφωση (ανάπλαση) θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2508/97, όπως ισχύει. 

 Στην Π.Ε. 3: ευρύτερη περιοχή του Δημαρχείου 

 Στην Π.Ε. 4: (Κυπριανός – Σαντορινέικα – Πράσινη Αλεπού), στον Κυπριανό -

Σαντορινέικα. Ο Κυπριανός έχει όριο εργατουπαλληλικού οικισμού, τμήμα του οποίου 

είναι εντός σχεδίου και περιλαμβάνει τα Σαντορινέικα, που είναι πυκνά και άναρχα 

δομημένα χωρίς θεσμοθετημένες οδούς διέλευσης ή άλλους κοινόχρηστους χώρους και 

αποτελούν περιοχή ειδικού μορφολογικού ενδιαφέροντος, εκτός σχεδίου και εκτός 

ρύθμισης. Στο ρυμοτομικό σχέδιο του 70 τα Σαντορινέικα είχαν μεν αριθμό Ο.Τ.(26Α), 

αλλά δεν περιβάλλονται από κλειστή γραμμή, ενώ η Αναθεώρηση του 92 έκανε 

προσπάθεια ένταξης του οικισμού στο σχέδιο, αλλά ο Νομάρχης που υπέγραψε την 

Αναθεώρηση ήταν αναρμόδιος και η περιοχή παρέμεινε εκτός ρύθμισης, αν και το ισχύον 

ΓΠΣ προτείνει την ένταξή της στο σχέδιο. 

Επίσης ο Κυπριανός έχει ανάγκη αναθεώρησης του σχεδίου  γιατί η Αναθεώρηση του 92 

ρυμοτόμησε τα παραδοσιακά κτίσματα του εντός σχεδίου Κυπριανού. 
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Συνεπώς για το σύνολο των ορίων του εργατουπαλληλικού οικισμού, εκτός από το 

Πράσινο δυτικά, που η ΖΟΕ χαρακτήρισε Περιαστικό Πράσινο, προτείνεται Αναθεώρηση 

του σχεδίου του Κυπριανού, ένταξη των Σαντορινέικων στο σχέδιο και Ανάπλαση του 

συνόλου της περιοχής. 

 

Ε.1.2 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

Προτείνεται ο καθορισμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) σύμφωνα με τα άρθρα 4 

και 5 του Ν. 2508/97 σε όλη την έκταση των Δ.Ε. Οι προτεινόμενες ΠΕΠ διακρίνονται σε: 

 Περιοχές απόλυτης προστασίας ΠΕΠ (ΑΠ), όπου γενικά δεν επιτρέπεται η ανέγερση 

μόνιμων κατασκευών και  

 Λοιπές περιοχές προστασίας, στις οποίες οι περιορισμοί εξειδικεύονται ανάλογα με το 

προστατευόμενο αντικείμενο. 

Οι ΠΕΠ  –  περιοχές ειδικής προστασίας, είναι οι εξής: 

ΠΕΠ 1: Δασικές – Αναδασωτέες εκτάσεις 

ΠΕΠ 2: Ζώνες Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής 

ΠΕΠ 3: Περιαστικό Πράσινο 

ΠΕΠ 4 (ΑΠ): Ζώνη Προστασίας Ρεμάτων – Παρόχθιων Οικοσυστημάτων – Οικολογικοί Διάδρομοι 

ΠΕΠ 5 : Ζώνη Προστασίας Ακτογραμμής 

ΠΕΠ 6 (ΑΠ): Γεωλογικοί Σχηματισμοί – Υγρότοποι 

ΠΕΠ 7: Αρχαιολογικοί Χώροι 

ΠΕΠ 8 : Κηρυγμένα Βυζαντινά Μνημεία 

ΠΕΠ 9 : Κηρυγμένα Νεωτέρα Μνημεία 

ΠΕΠ 10 (ΑΠ): Ζώνη Προστασίας Μεταφορικού Δικτυού  

 

ΠΕΠ1 – Δασικές  – Αναδασωτέες Εκτάσεις 

Καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το δασικό κτηματολόγιο, οι παραπάνω περιοχές 

αφορούν σε εκτάσεις που θα οριστικοποιηθούν στο μέλλον και οι οποίες θα διέπονται από το 

καθεστώς της δασικής νομοθεσίας. Στις περιοχές αυτές οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης είναι ως 

εξής: 

1. Χρήσεις και εγκαταστάσεις σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία (Ν. 998/79 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει). Πιο συγκεκριμένα: 
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Γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση, διάνοιξη οδών, εγκαταστάσεις τουριστικού 

χαρακτήρα, κατασκηνώσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μεταλλεία – λατομεία, έργα 

υποδομής, έργα πολιτιστικού χαρακτήρα, στρατιωτικά έργα, ορειβατικά καταφύγια και 

λοιπές επεμβάσεις (άρθρα 47-57, Ν. 4280/14). 

2. Χώροι διημέρευσης και υπαίθριας (και) δασικής αναψυχής (ΦΕΚ 170 Β’/1995) 

3. Αντλητικές Εγκαταστάσεις, Υδατοδεξαμενές, Φρέατα, Μικραί Αποθήκαι για τη φύλαξη 

εργαλείων (άρθρο 3 του Π.Δ. 24-5/31-5-85, ΦΕΚ 270 Δ’). 

Τα παραπάνω όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

Για τις εκτάσεις οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ή θα χαρακτηρισθούν στο μέλλον με 

αποφάσεις των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών ως αναδασωτέες απαγορεύεται η πολεοδόμηση και 

η δόμηση. Σύμφωνα με το Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4280/14, επιτρέπονται μόνο 

«…τα αναφερόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 (διάνοιξη εθνικών, 

επαρχιακών, δημοτικών οδών και σιδηροδρομικών γραμμών), των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του 

άρθρου 53 (μεγάλα έργα υποδομής, όπως αεροδρόμια, τεχνητές λίμνες, φράγματα, υδροηλεκτρικοί 

σταθμοί, ταμιευτήρες και εγκαταστάσεις άντλησης για την αποθήκευση ενέργειας, χερσαίες 

εγκαταστάσεις λιμένων και εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων, έργα ΑΠΕ πλην 

φωτοβολταϊκών, μετεωρολογικοί και γεωδαιτικοί σταθμοί, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από 

συμβατικά καύσιμα), της παραγράφου 1 του άρθρου 54  (αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή), της 

παραγράφου 1 του άρθρου 55 (οχυρωματικά έργα) και της παραγράφου 5 του άρθρου 57 (κεραίες, 

πομποί, αναμεταδότες) του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 (ειδικά 

δασοτεχνικά έργα) του παρόντος νόμου.» (άρθρο 46, παρ. 1). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 

παρ. 3 του ίδιου άρθρου «ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα των ανωτέρω επεμβάσεων η σχετική 

εγκριτική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, με κριτήρια αναφερόμενα τόσο στην ιδιαίτερη 

σημασία του έργου, ανεξάρτητα προς την επιδίωξη αποδοτικότερης για το φορέα του έργου 

οικονομικής εκμετάλλευσης, όσο και στην απόλυτη αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην αναδασωτέα 

έκταση πριν από την πραγματοποίηση της αναδάσωσης, με γνώμονα αφενός την ανάγκη 

προστασίας του δασικού οικοσυστήματος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού 

στον οποίο αποβλέπει το έργο». 

Στο χάρτη Π.2 του ΓΠΣ απεικονίζονται μόνο οι χαρακτηρισμένες δασικές εκτάσεις εντός 

του ΒΙΠΑ, καθώς μέχρι σήμερα είναι οι μόνες για τις οποίες ανακτήθηκαν γεωαναφερμένα ψηφιακά 

αρχεία. 

 

ΠΕΠ 2: Ζώνες Προστασίας Ορεινών Όγκων Λαυρεωτικής 

Η ΠΕΠ 2 χωροθετείται επί των ζωνών Α και Δ του Π.Δ. περί «Καθορισμού Ζωνών 

Προστασίας Ορεινών Όγκων της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» (ΦΕΚ 121 Δ’/19-02-
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2003). Ακολουθεί τις ρυθμίσεις του Π.Δ/τος και συγκεκριμένα τα όσα αφορούν στις ζώνες Α και Δ, 

ώστε διαμορφώνονται τμήματα που υπόκεινται σε καθεστώς απολύτου προστασίας. 

 Η ΠΕΠ 2 απολύτου προστασίας περιλαμβάνει τις περιοχές της ζώνης Α και της υποζώνης 

Δ1 που βρίσκονται εντός του διοικητικού ορίου των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 

Κωνσταντίνου (πρβλ. χάρτης Π2, κλ. 1:20.000).  

 Τα υπόλοιπα τμήματα της ΠΕΠ 2 ταυτίζονται με τις περιοχές της υποζώνης Δ2 που 

βρίσκονται εντός των παραπάνω διοικητικών ορίων.  

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους δόμησης των παραπάνω περιοχών Α και Δ, ισχύουν 

όσα αναφέρει το Διάταγμα, όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

ΠΕΠ 3: Περιαστικό Πράσινο 

Η ΖΟΕ Λαυρεωτικής χαρακτηρίζει περιοχές με στοιχείο Α – περιαστικού πρασίνου, οι 

οποίες βρίσκονται δυτικά της πόλης του Λαυρίου, από την Κάτω Ποσειδωνία μέχρι την Πράσινη 

Αλεπού, στις παρυφές του Ορεινού Όγκου της Λαυρεωτικής. Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται 

ως ΠΕΠ 3 και εντός τους ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 125 Δ’/27-

02-98).  

Για τις περιοχές των μεταλλικών αποθέσεων εντός του Περιαστικού Πρασίνου και 

συγκεκριμένα για την περιοχή νότια των Άνω Ορίων και βορειοδυτικά του Κοιμητηρίου Λαυρίου, 

πλησίον της περιοχής Νεράκι, προτείνεται μελέτη εξυγίανσης, όπως εκπονήθηκε από το Ε.Μ.Π. 

για το δημοτικό ακίνητο βόρεια του Άνω Θορικού και έργο εξυγίανσης, όπως έγινε από το Ε.Μ.Π. 

μέσα στο Τεχνολογικό Πάρκο. 

 

ΠΕΠ 4 (ΑΠ): Ζώνη Προστασίας Ρεμάτων – Παρόχθιων Οικοσυστημάτων – Οικολογικοί 

Διάδρομοι   

Τα καταγεγραμμένα από τον Οργανισμό Αθήνας υδατορέματα ιεραρχούνται σε τρία (3) 

επίπεδα προτεραιότητας: 

 Στα υδατορέματα Α’ προτεραιότητας, που οριοθετούνται εντός τριετίας, περιλαμβάνεται το 

ρέμα Κερατέας του Δήμου Λαυρετικής.  

 Στα υδατορέματα Β’ προτεραιότητας, που οριοθετούνται εντός πενταετίας, περιλαμβάνονται 

το Ρέμα Ποταμός και τα λοιπά ρέματα της Λαυρεωτικής. 

Για την προστασία και αποκατάσταση των υδατορεμάτων που αφορά στα ύδατα, στη φυσική κοίτη 

και στις παραρεμάτιες περιοχές και για τη δημιουργία ανοικτών δημόσιων χώρων και πρασίνου, 

προτείνεται η εκπόνηση μελετών οριοθέτησης και έργων προστασίας, αποκατάστασης και  

ανάδειξης των παραρεμμάτιων ζωνών. 
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Οι ζώνες ΠΕΠ 4 αφορούν στην προστασία της παρόχθιας βλάστησης, είτε αυτή είναι 

φυσική αυτοφυής, είτε μεικτή, περιλαμβάνουσα και καλλιέργειες όπως ελαιώνες κ.λπ. (άρθρ. 19, 

παρ. 4 και άρθρ. 20 του Ν. 1650/86). Ακολουθούν τις κοίτες των ποταμών και των ρεμάτων, είναι 

οικολογικοί διάδρομοι και το ελάχιστο πλάτος τους ορίζεται στα 20 μέτρα από τη γραμμή 

πλημμύρας (άρθρο 9 παρ. 4, Ν. 4258/14, ΦΕΚ 94 Α’/14-4-14). Οι ζώνες προστασίας ισχύουν και 

για τα εντός των οικισμών τμήματα των ποταμών και των ρεμάτων και μπορούν να μειωθούν μόνο 

μετά από μελέτες οριοθέτησης που απαιτούνται υποχρεωτικά και θα επιτρέπουν τη μείωση με την 

προϋπόθεση το πλάτος των ζωνών αυτών να μην είναι λιγότερο 10μ. από τη γραμμή πλημμύρας 

του ρέματος (άρθρο 9 παρ. 4, Ν. 4258/14, ΦΕΚ 94 Α’/14-4-14). 

Εντός των ΠΕΠ 4 (ΑΠ): 

 Απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μη μόνιμων 

κατασκευών, από φυσικά υλικά, για χρήση αναψυχής και για σκοπούς διαχείρισης 

φυσικού περιβάλλοντος (π.χ. παρατηρητήρια ορνιθοπανίδας), ύστερα από σχετική 

έγκριση του Δήμου και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με μέγιστη επιφάνεια ανά 

κατασκευή 25 τ.μ.. Επίσης, απαγορεύονται οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις, εάν και 

όπου εμποδίζουν τη ροή του νερού. 

 Επιτρέπεται η διαμόρφωση μονοπατιών – πεζοπορικών διαδρομών. 

 Επιτρέπεται η άσκηση γεωργίας μόνο με εφαρμογή μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, 

καθώς και οι υφιστάμενες παραδοσιακές καλλιέργειες και οι δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στη διατήρηση και τον εμπλουτισμό της υφιστάμενης βλάστησης. 

 Επιβάλλεται η προστασία της παρόχθιας φυσικής βλάστησης.  

 Απαγορεύεται η βόσκηση. 

 Απαγορεύεται η αμμοληψία και η απόθεση αδρανών υλικών (μπάζωμα). 

 Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών και αποβλήτων γεωργικών καλλιεργειών, 

κτηνοτροφικών και βιοτεχνικών μονάδων. 

Τα δάση καθώς και οι δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται στις ζώνες εμπίπτουν στις 

διατάξεις του Ν. 998/79. Τυχόν έργα υποδομής (δρόμοι, γέφυρες) πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 

μέγιστη πλημμυρική παροχή 50ετίας.  

 

ΠΕΠ 5: Ζώνη Προστασίας Ακτογραμμής 

H ζώνη ΠΕΠ 5  ορίζεται ως το τμήμα της παράκτιας ζώνης των 50μ. από τη γραμμή 

αιγιαλού, όπου έχει ήδη καθορισθεί, ή όπου θα καθορισθεί μελλοντικά, το οποίο ευρίσκεται εκτός 

ορίων οικισμών και στο οποίο απαγορεύεται η δόμηση, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 18 εδάφιο ε 

του Π.Δ. 17-2-98 (ΦΕΚ 125 Δ’).  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   102 

 

Στις ΠΕΠ 5  περιλαμβάνονται και οι περιοχές με στοιχεία (Προστασίας και Ήπιας 

Αναψυχής) και Η (Παραλία) της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. 

Λόγω της κλίμακας του σχεδιασμού, στους χάρτες που συνοδεύουν το Β2 στάδιο και την 

παρούσα ΣΜΠΕ δεν απεικονίζεται η 50μετρη Ζώνη προστασίας της ακτογραμμής, ενώ 

απεικονίζονται οι Ζώνες Β3 και Η της ΖΟΕ. 

Τα μέτρα που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, στο σύνολό τους, 

υπηρετούν το στόχο της προστασίας και ανάδειξης του παράκτιου χώρου και είναι τα εξής: 

 Απαγορεύονται οι μόνιμες κατασκευές κάθε είδους και χρήσης στα εκτός ορίων οικισμών 

και εκτός ορίου εγκεκριμένου σχεδίου τμήματα της ανωτέρω ζώνης. Επιτρέπεται μόνο η 

τοποθέτηση μη μόνιμων (λυόμενων/μεταφερόμενων) κατασκευών, για την εξυπηρέτηση 

των λουομένων, ύστερα από σχετική έγκριση του Δήμου και του Συμβουλίου 

Αρχιτεκτονικής. 

 Απαγορεύεται η διάνοιξη δημόσιου δρόμου κυκλοφορίας οχημάτων παράλληλου προς την 

ακτογραμμή σε απόσταση 100μ από τον αιγιαλό, με εξαίρεση την περίπτωση δημιουργίας 

σχεδίου πόλεως, όπου η ως άνω απόσταση μπορεί να μειωθεί μέχρι τα 50 μέτρα. 

 Απαγορεύεται η αμμοληψία, η απόθεση αδρανών υλικών (μπάζωμα) και κάθε έργο που 

θίγει το φυσικό ανάγλυφο και προκαλεί οικολογική επιβάρυνση 

 Η τοποθέτηση του κινητού εξοπλισμού της παραλίας (ομπρέλες, καρέκλες, κλπ.) μέσα στη 

ζώνη αυτή θα πρέπει να καθοριστεί βάσει μελέτης που θα ανατεθεί από το Δήμο, με τον 

περιορισμό να παραμένει ελεύθερη εξοπλισμού:  

(α) ζώνη ελάχιστου πλάτους 3μ. εκατέρωθεν των ορίων των παραλιακών ιδιοκτησιών 

(β) ζώνη πλάτους 10μ. από τη θάλασσα, όταν αυτή βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας 

 Για την προστασία των παράκτιων περιοχών από εμφάνιση παλιρροϊκού κύματος – 

τσουνάμι, προτείνεται η χωροθέτηση σχολικών κτηρίων και άλλων χρήσεων 

συγκέντρωσης κοινού σε απόσταση τουλάχιστον 100μ. από τη γραμμή αιγιαλού. 

Eιδικότερα:  

1. στα τμήματα της ΠΕΠ 5, που έχουν χαρακτηριστεί Β3 (Προστασίας και Ήπιας 

Αναψυχής) από τη ΖΟΕ 98 επιτρέπονται μόνο διαμορφώσεις εδάφους και 

κατασκευές εξοπλισμού υπαίθριας αναψυχής και χώροι υγιεινής (βλ. Παράρτημα Ι). 

2. στα τμήματα της ΠΕΠ 5, που έχουν χαρακτηριστεί Η (Ζώνη Παραλίας)   από τη ΖΟΕ 

επιτρέπονται (βλ. Παράρτημα Ι) :  

 εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, WC, αναψυκτήρια, 

εγκαταστάσεις για θαλάσσια παιχνίδια) 
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 εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του 

ναυταθλητισμού. 

       Οι όροι και περιορισμοί των επιτρεπομένων χρήσεων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της 

μελέτης. 

3. Η ΠΕΠ 5 των Λεγραινών και η απόληξη του ρέματος Κερατέας στο Θορικό έχουν 

χαρακτηριστεί υγρότοποι α’ προτεραιότητας (άρθρο 54 του Ν.4559/2018 ΦΕΚ 142Α’/18), 

με απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε 

δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση της περιοχής.   

 

ΠΕΠ 6 (ΑΠ): Γεωλογικοί Σχηματισμοί  

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 2051/7-8-2009 έγγραφο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας – 

Σπηλαιολογίας Νοτίου Ελλάδος στις Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου εντοπίζονται δύο 

σπήλαια: 

1. η δολίνη (έγκοιλο χωρίς οροφή) Χάος, νότια του οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου εντός του 

Εθνικού Δρυμού, με διάμετρο περίπου 120μ. 

2. το σπήλαιο Κίτσου στην ανατολική πλαγιά του λόφου Μικρό Ριμπάρι, σε υψόμετρο 288μ..  

Στις περιοχές απαγορεύεται κάθε δόμηση και οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους και του φυσικού 

περιβάλλοντος.  

Tέλος, προτείνεται η μελέτη οριοθέτησης ευρύτερης ζώνης γύρω από τα σπήλαια για την 

προστασία και την ανάδειξή τους, όπου θα επιτρέπονται μόνο υπαίθριες κατασκευές για την 

ενημέρωση του κοινού 

 

ΠΕΠ 7: Αρχαιολογικοί Χώροι 

Με την Υ.Α. ΑΙ/Φ02/30896/1243 (ΦΕΚ 852 Β’/03-09-1980) το σύνολο της περιοχής 

Λαυρεωτικής κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τοπίο ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους.  

Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΑΧΜΑΕ /Φ57/177734 /105727/9022/2609/15 (ΦΕΚ 

175 ΤΑΑΠΘ) εγκρίθηκε αναοριοθέτηση χερσαίου (συμπεριλήφθηκε η νησίδα Άγιος Γεώργιος) και 

οριοθέτηση ενάλιου αρχαιολογικού χώρου Λαυρεωτικής. 

Εντός των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχουν πολλοί σημαντικοί 

αρχαιολογικοί χώροι, οι κηρύξεις των οποίων δημοσιεύτηκαν στα εξής ΦΕΚ:  

 ΦΕΚ 184/Β’/08-07-57 και αναδημοσίευση στο 265/Β’/01-10-57: Υ.Α. 25666/984/30-05-57 

«Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων Αττικής». 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   104 

 

 ΦΕΚ 175/Β’/26-03-66: Υ.Α. 2258/04-02-66 «Περί κηρύξεως ιστορικών διατηρητέων 

μνημείων». 

 ΦΕΚ 527/Β’/24-08-67: «Περί χαρακτηρισμού αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών 

διατηρητέων μνημείων». 

 ΦΕΚ 767/Β’/08-09-79: Υ.Α. Φ 02/35222/1610/79 «Περί χαρακτηρισμού της περιοχής 

Σουνίου ως τοπίου φυσικού κάλλους και ιστορικού τόπου». 

 ΦΕΚ 927/Β’/14-12-94: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/6690/376 «Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α 

και Β αρχ/κού χώρου Θορικού Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 1070/Β’/29-12-95: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/61126/3407 «Θεσμοθέτηση Ζωνών Α 

απολύτου προστασίας, αδόμητων σε περιοχές της Λαυρεωτικής χερσονήσου, στο λόφο 

‘’Οβριόκαστρο’’ Κερατέας, στο Πάνειον Όρος, στις περιοχές ‘’Θέρμη’’ και ‘’Μαρκέλλου’’ 

Καλυβίων Θορικού, στη χερσόνηση Αγ. Νικολάου Αναβύσσου και στη νήσο Πατρόκλου 

Νομού Αττικής». 

 ΦΕΚ 562/Β’/11-07-96: ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/22052/1047 «Θεσμοθέτηση Ζώνης Α 

απολύτου προστασίας, αδόμητης, στη χερσόνησο ‘’Οξυγόνο’’ ή ‘’Καραβάκι’’ Λαυρίου» και 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ 02/22053/1046 «Θεσμοθέτηση Ζωνών Α απολύτου προστασίας, 

αδόμητης, α) στην Πουνταζέζα Λαυρίου και β) στο λοφίσκο βόρεια του Λιμανιού Πασά 

Λαυρίου». 

Επιπλέον στη ΖΟΕ Λαυρεωτικής προσδιορίζονται περιοχές με στοιχείο Β1 – απολύτου 

προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων και Β2 – μέσης προστασίας τοπίου και 

αρχαιολογικών χώρων οι οποίες ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τους παραπάνω κηρυγμένους 

αδόμητους ή με έλεγχο δόμησης αρχαιολογικούς χώρους αντίστοιχα. 

Έτσι, ορίζονται: 

 ΠΕΠ 7 (ΑΠ) – απολύτου προστασίας οι οποίες περιλαμβάνουν τους κηρυγμένους 

αδόμητους αρχαιολογικούς χώρους και τις περιοχές με στοιχείο Β1 της ΖΟΕ. Στις ΠΕΠ 7 

(ΑΠ) απαγορεύεται κάθε δόμηση. Για τα επιτρεπόμενα έργα συντήρησης και ανάδειξης 

του χώρου ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

 ΠΕΠ 7 που περιλαμβάνει τη ζώνη Β του αρχαιολογικού χώρου Θορικού (ΦΕΚ 927 Β’/14-

12-94) και ταυτίζεται με τη Ζώνη Β2 της ΖΟΕ Λαυρεωτικής (μέσης προστασίας τοπίου και 

αρχαιολογικών χώρων  της ΖΟΕ). Επομένως, οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι 

δόμησης ακολουθούν τις διατάξεις της Ζώνης Β2 της ΖΟΕ, με απαραίτητη τη 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων για οποιαδήποτε εργασία..  

Η ανάδειξη των μνημείων της ευρύτερης περιοχής μελέτης μπορεί να γίνει με καθαρισμό, 

σήμανση και εκπόνηση σχετικών μελετών ανάδειξης υπό την επίβλεψη των αρχαιολογικών 
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υπηρεσιών. Σε περίπτωση οικοδόμησης στις περιοχές απλής και όχι απολύτου προστασίας, μετά 

από την έκδοση οικοδομικής άδειας, κρίνεται απαραίτητη η γνωμοδότηση της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας με έλεγχο κατά την εκσκαφή των θεμελίων. Γνωμοδότηση της αρμόδιας Εφορείας 

απαιτείται και για οποιαδήποτε εργασία επί των μνημείων. 

Η σχεδίαση των Αρχαιολογικών χώρων στη μελέτη έγινε βάσει των σχεδίων που 

συνοδεύουν τις παραπάνω κηρύξεις και βάσει των συντεταγμένων των ορίων των Αρχαιολογικών 

χώρων, όπου υπάρχουν. 

Ειδικότερα επί της ΠΕΠ 7 (ΑΠ) του Θορικού έχουν χαρακτηριστεί ως υγρότοπος α’ 

προτεραιότητας (άρθρο 54 του Ν.4559/2018 ΦΕΚ 142 Α’/18) οι εκβολές του ρέματος της Κερατέας 

όπως εμφανίζεται στο σχετικό χάρτη, με απαγόρευση δόμησης, επιχωμάτωσης, άσκησης 

οχλουσών δραστηριοτήτων και κάθε δραστηριότητας που υποβαθμίζει την οικολογική κατάσταση 

της περιοχής. Νοτιότερα των εκβολών του ρέματος και επίσης επί της ΠΕΠ7 (ΑΠ) έχει 

χαρακτηριστεί ο παράκτιος υγρότοπος στο Λιμανάκι Θορικού ως υγρότοπος β’ προτεραιότητας.  

 

ΠΕΠ 8: Κηρυγμένα Βυζαντινά Μνημεία 

Σύμφωνα με το Ν. 3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων, όλα τα μνημεία των 

βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, καθώς και όσα έχουν κτιστεί μέχρι το 1830 είναι 

αντικείμενα προστασίας. Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4210/30.03.2011 έγγραφο της 1ης Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην περιοχή μελέτης περιλαμβάνονται οι παρακάτω Ναοί και Μνημεία 

αρμοδιότητάς της: 

 

ΛΑΥΡΙΟ – ΘΟΡΙΚΟ 

α/α Μνημείο Θέση Χρονολόγηση Προστασία/Κηρύξεις 

1. Βασιλική 
Βόρεια του λιμανιού του 
Λαυρίου, στο λόφο Νικολή 

Παλαιοχριστιανικών 
χρόνων 

Αρχαίο Μνημείο 

2. 
Μητροπολιτικός 
Ναός Αγίας 
Παρασκευής 

Βόρεια του λιμανιού του 
Λαυρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι. 
Νεώτερο Μνημείο Υ.Α. 
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ26/103410/
4330/27.10.10 

3. Ναός Αγίου Ανδρέα 
Στο Δυτικό  τμήμα του 
Λαυρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

4. 
Ναός 
Ευαγγελιστρίας 

Στο Βόρειο τμήμα του 
Λαυρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

5. 
Καθολικός Ναός 
Άγίας Βαρβάρας 

Στο Βόρειο  τμήμα του 
Λαυρίου, στο χώρο των 
εγκαταστάσεων της 
Γαλλικής Εταιρείας 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

6. 
Ναός Αγίων 
Θεοδώρων 

Στο ΝΔ τμήμα του 
Λαυρίου, εντός του 
κοιμητηρίου 

Όψιμου 19
ου

 αι.  

7. 
Ναός Αγίου 
Νικολάου 

Χερσόνησος Αγίου 
Νικολάου Θορικού, εντός 
του αρχαιολογικού χώρου 
του όρμου του Θορικού 

Μεταβυζαντινών 
χρόνων με νεωτερικές 
προσθήκες και 
μετασκευές 

α) Υ.Α. 
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/6690/376/21.11.9
4, ΦΕΚ927 Β’/94 (Ζώνη Α, απολύτου 
προστασίας, αδόμητη) 
β) Π.Δ. ΖΟΕ Λαυρεωτικής 17-02-98 
ΦΕΚ 125Δ’/98 (περιοχή Β1) 

8. 
Ναός Αγίου 
Γεωργίου 

Στην είσοδο του Θορικού, 
εντός του κοιμητηρίου, που 

19
ου

 αι.  
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πλέον δεν λειτουργεί. 

 

ΣΟΥΝΙΟ 

α/α Μνημείο Θέση Χρονολόγηση Προστασία/Κηρύξεις 

9. Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγριλέζα Όψιμου 19
ου

 αι.  

10. Ναός Αγίας Τριάδας 3,5 χλμ. Ν. του οικισμού Καμάριζα Όψιμου 19
ου

 αι.  

11. 
Ναός Κοίμησης 
Θεοτόκου 

 Αρχών του 20
ου

 αι.  

12. Ναός Αγίου Πέτρου  1915 κατ’ επιγραφή  

13. Ναός Αγίων Αναργύρων  1930 κατ’ επιγραφή  

14. Ναός Αγίου Ιωάννη  1919 κατ’ επιγραφή  

15. 
Ναός Αγίας 
Παρασκευής 

 Αρχών του 20
ου

 αι.  

 

ΠΕΠ 9: Κηρυγμένα Νεώτερα Μνημεία 

Η πλούσια βιομηχανική ιστορία του Λαυρίου έχει δώσει μια πληθώρα αξιόλογων 

αρχιτεκτονικών δειγμάτων, σπάνιων για τον ελληνικό χώρο. Έπειτα από σχετική αλληλογραφία με 

την 1η Εφορεία Νεώτερων Μνημείων παρατίθεται ο κατάλογος με τις κηρύξεις ιστορικών 

διατηρητέων μνημείων στο Δήμο Λαυρεωτικής: 

 ΦΕΚ 239 Β’/30-06-64: «Περί των Διατηρητέων Ιστορικών Μνημείων και Αρχαιολογικών 

χώρων». 

 ΦΕΚ 455 Β’/03-08-81: «Περί χαρακτηρισμού ως έργων τέχνης και ως ιστορικών 

διατηρητέων μνημείων ένδεκα (11) κτιρίων στο Λαύριο Αττικής». 

 ΦΕΚ 500 Δ’/20-09-87: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται στη 

λεωφόρο Φωκίωνος Νέγρη αριθμ. 6 του ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου (Αττικής) και 

επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης». 

 ΦΕΚ 277 Β’/06-05-87: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του 

μεταλλευτικού συγκροτήματος της Γαλλικής Εταιρείας στην Καμάριζα Λαυρίου Αττικής, 

μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του». 

 ΦΕΚ 1241 Δ’/28-12-87: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέας της σκάλας φόρτωσης 

μεταλλευμάτων που ανήκει στη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων και βρίσκεται στο λιμάνι του 

Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 293 Β’/29-04-92: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των 

εγκαταστάσεων του μεταλλουργικού εργοστασίου (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός) της 

Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου και της Ελληνικής Μεταλλευτικής 

Μεταλλουργικής Εταιρείας Λαυρίου (Ε.Μ.Μ.Ε.Λ.) στην πόλη του Λαυρίου και ορισμός 

ζώνης προστασίας». 
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 ΦΕΚ 491 Β’/01-06-95: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων 

τέχνης των εγκαταστάσεων της Γ.Ε.Μ.Λ. και Ε.Μ.Μ.Λ. στο Λαύριο και ορισμός ζώνης 

προστασίας». 

 ΦΕΚ 558 Β’/28-06-95: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων των 

συγκροτημάτων κατοικιών των εργαζομένων στη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου 

στον Κυπριανό Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 85 Β’/12-02-96: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων και έργων 

τέχνης των κτιρίων των σταθμών του Αττικού Σιδηροδρόμου και ορισμός ζώνης 

προστασίας τους 15μ. περιμετρικά από το καθένα». 

 ΦΕΚ 884 Δ’/21-10-97: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων επτά (7) κτιρίων που βρίσκονται 

στο Τεχνολογικό – Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής) και 

καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». 

 ΦΕΚ 576 Δ’/06-08-98: «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων εκατόν δεκαοκτώ (118) κτιρίων 

και μίας όψης κτιρίου που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής 

(Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». 

 ΦΕΚ 88 Β’/10-02-99: «Συμπλήρωση ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/658/2528/28-03-95 (ΦΕΚ 491/Β’/01-

06-95) απόφασης Υπουργού Πολιτισμού με το χαρακτηρισμό ως ιστορικού διατηρητέου 

μνημείου του καπναγωγού της Ε.Ε.Μ.Λ. στο λιμάνι του Λαυρίου». 

 ΦΕΚ 473 Δ’/20-06-01: «Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης Λαυρίου 

(Ν. Αττικής) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». 

 ΦΕΚ 1252 Β’/27-09-01: «Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου κτιρίου του 

συγκροτήματος πρώην ‘’Κλωστήρια Λαυρίου Α.Ε.’’ (Δέδε) στο λιμάνι Λαυρίου (Ν. Αττικής). 

Μη χαρακτηρισμός των κτιρίων 2, 3, 4, 5, 6 και 7 στο συνημμένο τοπογραφικό 

σκαρίφημα». 

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 6 του Ν.3028/02 «Για την προστασία των 

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» θεωρούνται ως διατηρητέα και 

προστατεύονται όλες οι κατασκευές που είναι προγενέστερες των τελευταίων 100 χρόνων. 

Στα παραπάνω κηρυγμένα νεότερα μνημεία, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3028/02 

«για κάθε εργασία απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, 

ύστερα από γνώμη του Αρμόδιου Συμβουλίου». Προτείνεται ο καθορισμός αδόμητης ζώνης 5μ. 

γύρω από τα μνημεία και η άσκηση μορφολογικού ελέγχου των κτιρίων από την Υπηρεσία 

Νεωτέρων Μνημείων σε ακτίνα 50μ.  

 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   108 

 

ΠΕΠ 10 (ΑΠ): Ζώνη Προστασίας Μεταφορικού Δικτύου 

Οδικό Δίκτυο  

Ανάλογα με την κατάταξη κάθε τμήματος του οδικού δικτύου οι αποστάσεις ασφαλείας 

προκύπτουν από το Π.Δ. 209/15-7-98 ΦΕΚ 169 Ά περί «λήψης μέτρων για την ασφάλεια της 

υπεραστικής συγκοινωνίας» και είναι οι εξής: 

 Για το Δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται 

απόσταση 45μ. από τον άξονα του δρόμου και όχι λιγότερο των 30μ. από το όριο αυτής, 

ενώ για τις περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, η απόσταση 

ορίζεται σε 15μ. από τον άξονα του δρόμου. 

Στο δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο υπάγονται η νέα χάραξη της Ε.Ο. Σταυρού – Λαυρίου - 

επέκταση της Αττικής Οδού μέχρι το Λαύριο (υπ’ αριθμ. 49 του δευτερεύοντος Εθνικού 

Οδικού Δικτύου) και η Ε.Ο. 91 «Βάρκιζα –Σούνιο» στο εκτός σχεδίου τμήμα της (υπ. 

αριθμ. 46 του δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου) 

 Για το Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο για τις περιοχές εκτός ορίων οικισμών, ορίζεται απόσταση 

30μ. από τον άξονα του δρόμου, ενώ για τι περιοχές εντός ορίων οικισμών ή εγκεκριμένου 

σχεδίου πόλης, η απόσταση ορίζεται σε 10μ. από τον άξονα του δρόμου 

Στο τριτεύον Εθνικό Δίκτυο υπάγεται η παλαιά χάραξη της Ε.Ο. 89 Σταυρού – Λαυρίου και 

το τμήμα Λαύριο – Σούνιο (υπ’ αριθμ. 33 του τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου). 

 Για τις κύριες Κοινοτικές ή Δημοτικές οδούς, όπως η Αγίου Κωνσταντίνου –Λαυρίου και η 

Αγίου Κωνσταντίνου – Λεγραινών, ορίζεται απόσταση 15μ. από τον άξονα της οδού για τις 

περιοχές εκτός ορίων οικισμών και 3μ. από το όριο της οδού για περιοχές εντός ορίων 

οικισμών ή εντός σχεδίου πόλης, ή η απόσταση που καθορίζεται από τη διαμορφωμένη 

με πυκνή δόμηση σε ικανό μήκος οικοδομική γραμμή.  

 Για το λοιπό τοπικό δίκτυο προτείνεται η περίφραξη του αγροτεμαχίου να τοποθετείται σε 

απόσταση 3μ. από το όριο της οδού, χωρίς αυτό να σημαίνει οτιδήποτε για την απώλεια 

των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων επί της ζώνης αυτής. 

Σιδηροδρομικό Δίκτυο 

Η ελάχιστη απόσταση από το σιδηροδρομικό δίκτυο καθορίζει μια Ζώνη Προστασίας που 

συμπίπτει με τη ζώνη απαλλοτρίωσης. 

 

Ε.1.3 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 

 

Σύμφωνα με το Ν. 2508/97 προτείνεται ο καθορισμός Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού 

Δόμησης (ΠΕΠΔ) στις περιοχές των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου, εκτός της πόλης 
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του Λαυρίου και των επεκτάσεών του, των οριοθετημένων οικισμών, των Περιοχών Ειδικής 

Προστασίας και των Περιοχών Ειδικών Χρήσεων. Στις περιοχές αυτές τίθενται περιορισμοί, τόσο 

στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων από τις χρήσεις που προβλέπει το υφιστάμενο 

καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόμησης», όσο και στις δυνατότητες ανέγερσης των μεγεθών που 

προβλέπονται. Επίσης για κάθε περιοχή από αυτές προτείνεται η δυνατότητα εγκατάστασης 

πολλών χρήσεων, συμβατών μεταξύ τους, αλλά και με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής. 

Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα μιας ευελιξίας μέσα στο πλαίσιο γενικών περιορισμών 

που τίθενται από τους στόχους προστασίας του φυσικού τοπίου και της ανάπτυξης. Η ένταση των 

χρήσεων, αντανακλά σε μεγέθη δόμησης, πέραν των οποίων θα επέρχετο απαξίωση του χώρου. 

Οι περιοχές ΠΕΠΔ, διακρίνονται σε: 

ΠΕΠΔ 1 – Περιοχή Γεωργικής Γης 

ΠΕΠΔ 2 – Περιοχή Γεωργίας, Αναψυχής, Αθλητισμού, Οργανωμένων Κατασκηνώσεων και 

Κατοικίας 

ΠΕΠΔ 3 – Περιοχή Αναψυχής  

ΠΕΠΔ 4 – Περιοχή Τουρισμού και Αναψυχής 

 

ΠΕΠΔ 1: Περιοχή Γεωργικής Γης 

Η ΠΕΠΔ 1 περιλαμβάνει ένα μικρό κομμάτι στα βόρεια του Δήμου, κυρίως γύρω από τον 

οικισμό Θορικό, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2. Αντιστοιχεί στις περιοχές με στοιχείο Γ – Γεωργική 

γη της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι αρτιότητες και οι όροι δόμησης είναι τα αντίστοιχα της ζώνης 

Γ της ΖΟΕ. 

 

ΠΕΠΔ 2: Ζώνη Γεωργικής Χρήσης, Αναψυχής, Αθλητισμού, Οργανωμένων 

Κατασκηνώσεων και Κατοικίας 

Η ΠΕΠΔ 2 χωροθετείται βόρεια του οικισμού Λεγραινά, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2. 

Αντιστοιχεί στο τμήμα της ζώνης Γ του διατάγματος περί "Καθορισμού Ζωνών Προστασίας των 

Ορεινών Όγκων της Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)" (ΦΕΚ 121/Δ’/19.02.2003). Προτείνεται να 

χαρακτηριστούν ως ΠΕΠΔ 2 οι περιοχές: α) βόρεια του οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου μέχρι το όριο 

της ζώνης Δ2 του διατάγματος προστασίας ορεινών όγκων και β) μεταξύ του ρυμοτομικού των 

Εργατικών Κατοικιών και του ορίου της Δ2  

Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις και τους όρους δόμησης ισχύουν όσα αναφέρει το Π.Δ. των 

Ορεινών Όγκων για τη Ζώνη Γ. 
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ΠΕΠΔ 3: Περιοχή Αναψυχής 

Η ΠΕΠΔ 3 χωροθετείται στα νότια του Δήμου Λαυρεωτικής, δυτικά και ανατολικά του 

οικισμού Λεγραινά, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2. Αντιστοιχεί στις περιοχές με στοιχείο Ζ – 

αναψυχής της ΖΟΕ Λαυρεωτικής. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, οι αρτιότητες και οι όροι δόμησης είναι τα αντίστοιχα της ζώνης 

Ζ της ΖΟΕ. Η ανατολική ΠΕΠΔ 3 αφορά τον καταγεγραμμένο ως οικισμό Εσπερίδες, για τον οποίο 

έχουν εγερθεί αιτήματα για ένταξη στο σχέδιο, αλλά προυπόθεση αποτελεί η τροποποίηση της 

ΖΟΕ. 

 

ΠΕΠΔ 4: Περιοχή Τουρισμού και Αναψυχής 

Η ΠΕΠΔ 4 χωροθετείται στην έκταση του πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις είναι αυτές του άρθρου 5 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α’) και 

συγκεκριμένα: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική Πρόνοια. 

(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο εμπορικά καταστήματα 

(10.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2)  

(11) Γραφεία/Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(14) Αναψυχή. 

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

επιχειρήσεις. 

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο). 

Επιτρέπονται μόνο Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1) και Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) σκαφών και 

τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 

εξυπηρέτηση οχημάτων. 

(24.5) Πολυλειτουργικό αγρόκτημα. 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 
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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 και Μικρά πράσινα σημεία. 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο (34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

(46) Αστική γεωργία – λαχανόκηποι. 

(47) Κατασκηνώσεις – παιδικές εξοχές. 

Το όριο αρτιότητας των οικοπέδων ανέρχεται στα 20.000 στρ.. Ως προς τους λοιπούς 

όρους δόμησης, ακολουθούνται οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης (Π.Δ. 24/31-5-85, ΦΕΚ 

270 Δ’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

 

Ε.1.4  Ζώνες Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΖΠΔ) 

 

ΖΠΔ 1: Ζώνη Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (Άρθρο 8 Π.Δ.59/2018) 

Το ιστορικό των πολεοδομικών ρυθμίσεων για την περιοχή του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση έχει 

ως εξής: 

 

1. Με το από 23.07.1970 Β.Δ/γμα(ΦΕΚ189Δ’/70) και έχοντας υπόψη το Ν.3206/1955 «περί 

καθορισμού βιομηχανικών ζωνών κ.λπ.» (ΦΕΚ 108 Α’) στο Δήμο Λαυρίου εγκρίθηκε η 

πρώτη Βιομηχανική Περιοχή, έκτασης 107 στρ. ως Τομέας Ε, με αρτιότητα των εκτός 

σχεδίου περιοχών (Πρόσωπο 25μ., Βάθος 40μ. και Εμβαδόν 4.000τ.μ.), κάλυψη 50%, 3 

ορόφους και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11,00μ. Στο ίδιο Β.Δ/γμα αναφέρεται ότι «εντός 

του Τομέως Ε επιτρέπεται η ανέγερσις μόνον Βιομηχανικών κτιρίων και Εγκαταστάσεων, η 

μελέτη, η θέσις και η διάταξις των οποίων εγκρίνονται δι αποφάσεως του Υπουργού Δημ. 

Έργων κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Δημ. Έργων». Στο σχέδιο που συνοδεύει 

το Β.Δ/γμα η Βιομηχανική Περιοχή – Τομέας Ε περιβάλλεται με πράσινη γραμμή και η 

επιτρεπόμενη χρήση των οικοπέδων εντός αυτής «Βιομηχανική Περιοχή» αναγράφεται με 

ερυθρά γράμματα. 

2. Με το από 04/06/71 Β.Δ/γμα (ΦΕΚ134Δ’/71) για τον Τομέα Ε προστέθηκε η παρακάτω 

διάταξη «Δια τα οικόπεδα του  Τομέως Ε, αι πλάγιαι  και οπίσθιαι ακάλυπτοι αποστάσεις 

από των ορίων αυτών καθορίζονται εις πέντε (5) μέτρα», όπως τότε ίσχυε στην εκτός 

σχεδίου δόμηση.΄ 

3. Με το Π.Δ/γμα 84/1984 (ΦΕΚ33Α/84), περί «Ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και 

μετεγκατάστασης βιομηχανικών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού 

τμήματος του Νομού Αττικής», η ως άνω περιοχή και μικρή επέκτασή της προς νότον, 

χαρακτηρίσθηκαν ΕΜ (μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων), κατά την 
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έννοια του Π.Δ.81/80, στους χάρτες κλ. 1:5000, που θεωρήθηκαν από τον Προιστάμενο της 

Δ/νσης Πολεοδομικών Μελέτών Μείζονος Πρωτευούσης, του Υπουργείου Χωροταξίας, που 

συνοδεύουν το Π.Δ/γμα. Με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α’) 

ορίζεται ότι: «Τα γήπεδα που βρίσκονται σε περιοχές Ε.Μ. και σε περιοχές υποδοχής 

χρήσεων των άρθρων 5 και 6 του από 23.02.87Π.Δ/τος, που καθορίζονται από εγκεκριμένο 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και έχουν ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ., θεωρούνται 

οικοδομήσιμα εφόσον, πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας, οι ιδιοκτήτες των 

γηπέδων αυτών έχουν παραχωρήσει στον οικείο Δήμο , δωρεάν, με συμβολαιογραφική 

πράξη, έκταση ίση με το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον της επιφάνειας του γηπέδου. Ο 

προσδιορισμός του ποσοστού και της θέσης της παραχωρούμενης έκτασης γίνεται από την 

αρμόδια Υπηρεσία για την εξασφάλιση ή τη βελτίωση των συνθηκών προσπέλασης του 

γηπέδου. Η παραχωρούμενη έκταση κατά την πολεοδόμηση της περιοχής προσμετράται 

στον υπολογισμό των οφειλόμενων εισφορών της ιδιοκτησίας». 

4. Με το Άρθρο 2 του από 31.03.87 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 303 Δ’) καθορίστηκαν «οι όροι και 

περιορισμοί δόμησης για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων σε εκτός σχεδίου 

γήπεδα, που βρίσκονται μέσα στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών 

εγκαταστάσεων (ΕΜ), όπως αυτές απεικονίζονται στους χάρτες και τα διαγράμματα του 

Π.Δ.84/1984» ως εξής:  

α) Ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και κτιρίων από τα όρια του γηπέδου δέκα 

(10) μέτρα 

β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) και μέγιστο ύψος ένδεκα (11) μέτρα 

δ) Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,9 και ο συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 

3,3. 

5. Με την υπ’ αριθμ. 21170/Π-722/10.07.1992 Απόφαση Νομάρχη για την «Αναθεώρηση 

εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής» στην ως άνω περιοχή σχεδιάστηκαν 

οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, ως εάν η έκταση των 107 στρ. ήταν εντός σχεδίου και 

αποτελούσε ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο, οι οποίες, όπως αναγράφεται στο Άρθρο 6.1.α 

δεν ισχύουν, ως περιμετρικές του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, δεδομένου ότι ο 

Νομάρχης δεν είχε την αρμοδιότητα ένταξης της εκτός σχεδίου Βιομηχανικής Περιοχής στο 

σχέδιο.  

Σχετικό είναι το έγγραφο 11091/Π-307/93 της Πολεοδομίας Αν. Αττικής, σύμφωνα με το 

οποίο «η περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή Ε.Μ. δεν 

επηρεάζεται από την με αριθμό 21170/Π-722/92 (ΦΕΚ 88 Δ’/92) απόφαση Νομάρχη Αν. 

Αττικής «περί αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Λαυρεωτικής» διότι με το άρθρο 6 

αυτής έχουν εξαιρεθεί οι τροποποίήσεις των Ο.Γ. και Ρ.Γ. περιμετρικά του εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 της παραπάνω απόφασης. 
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Επομένως η εν λόγω περιοχή είναι εκτός σχεδίου με τη δέσμευση Ε.Μ. του Δ/τος 84/84, μη 

λαμβανομένων υπόψη των Ο.Γ. και Ρ.Γ. που φαίνονται στα σχέδια που συνοδεύουν την 

απόφαση στη συγκεκριμένη περιοχή.» 

6. Με το υπ’ αριθμ. 7416/02.07.1993 έγγραφο του Πολ. Γραφείου Μαρκόπουλου καθορίζονται 

οι όροι δόμησης της βιομηχανικής περιοχής Ε.Μ. Λαυρίου, σύμφωνα με το από 06.04.87 

Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 303 Δ’).  

7. Με το Γ.Π.Σ. Λαυρίου του 1993 (Κ.Υ.Α. 85766/6244/16-09-93, ΦΕΚ 1260 Δ’/05-10-93) 

επεκτάθηκε η ως άνω (Ε.Μ.) Βιομηχανική Περιοχή και χαρακτηρίσθηκε ως ΒΙΠΑ, όπως 

αναγράφεται στον Χάρτη Π1 που συνοδεύει την ΚΥΑ και σημαίνεται με ενιαίο raster οπότε 

η Βιομηχανική Περιοχή έχει πλέον συνολική έκταση Ε=1215,87στρ. στρ. σύμφωνα με τις 

από 02.05.91 και 10.09.92 Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού 

Αθήνας. Στο κείμενο της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «Το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει  χρήσεις  

βιομηχανίας – βιοτεχνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166 Δ’)».  

8. Με το ΓΠΣ 1995 ουδεμία τροποποίηση επήλθε στην ως άνω Βιομηχανική Περιοχή. 

9. Το έτος 1995 το ΥΠΕΧΩΔΕ αναθέτει στην πολεοδόμο κα Ουρανία Κλουτσινιώτη την 

εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για το σύνολο του ΒΙΠΑ, με εισφορά σε γη. 

10. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 2545/15-12-97 (ΦΕΚ 254 Α’) περιμετρικά του ΒΙ.ΠΑ. 

προβλέπεται ζώνη υψηλού πρασίνου ίση με τουλάχιστον το 5% της συνολικής του έκτασης, 

για την προστασία των όμορων περιοχών. 

11. Με την υπ’ αριθμ. 27295/6098/14.10.1998 Υ.Α. ανεστάλη για ένα χρόνο η εκτέλεση 

οικοδομικών εργασιών και η χορήγηση οικοδομικών αδειών στην εκτός σχεδίου περιοχή 

ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ του Δήμου Λαυρεωτικής, στην περιοχή που φαίνεται περικλειόμενη με μπλε 

γραμμή στο σχετικό πρωτότυποδιάγραμμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η έκταση της 

Euroterra. 

12. Στις 18.03.99 η Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγείται προς το 

Κεντρικό ΣΧΟΠ την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης για την ένταξη στο σχέδιο του ΒΙΠΑ 

–ΒΙΟΠΑ, με εισφορές και ταυτόχρονα την επιβολή χρήσεων και όρων δόμησης. Μεταξύ 

των άλλων «στα Ο.Τ. του Τομέα ΙΙΙ(πρώην ΑΙΓΑΙΟ), μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη, 

η επιτρεπόμενη χρήση είναι των άρθρων 5 (μη οχλούσας βιομηχανίας – βιοτεχνίας) και 7 

(χονδρεμπορίου) του από 06.03.87 Π.Δ/τος (ΦΕΚ166Δ’/87), ο συντελεστής δόμησης 

ορίζεται σε 0,6 και, 2 όροφοι και 9 μέτρα ύψος. 

13. Το έτος 2001 η Euroterra άλλαξε ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο νέος ιδιοκτήτης Π. 

Κουβουτσάκης υποβάλλει ένσταση κατά της πολεοδομικής μελέτης, όσον αφορά την 

ιδιοκτησία του, που «λανθασμένα χαρακτηρίζεται ως εκτός σχεδίου και υπόκειται σε 

εισφορές». 

14. Το ΥΠΕΧΩΔΕ πείθεται από την ένσταση και στη νέα εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού προς την Ε.Ε. του Οργανισμού Αθήνας της 25ης/01/2005 (3η Συνεδρίαση, 3η 
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Πράξη) αναφέρεται ρητά «η εντός σχεδίου περιοχή του ΒΙΠΑ καθορίζεται ως περιοχή 

ανάπλασης, σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Ν.2508/97, με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη 

ιδιοκτησία πριμοδοτείται ιδιαίτερα και επομένως από την εισφορά σε γη θα προκύψει όφελος 

για την πόλη του Λαυρίου». 

15. Η τροποποίηση του ΓΠΣ του 2006 (Υ.Α. 20548/16-05-06, ΦΕΚ 456 Δ’/24-05-06) 

χαρακτήρισε τη συνολική περιοχή έκτασης ως «ΒΙ.ΠΑ. προς εξυγίανση» και επέτρεψε «τις 

χρήσεις του Άρθρου 5 του από 23.02.1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) Π. Δ/τος και επιπλέον των 

παραπάνω χρήσεων, χρήσεις πολεοδομικού κέντρου και τουρισμού – αναψυχής σύμφωνα 

με τα άρθρα 4 και 8 του ίδιου Π.Δ/τος. Οι μη βιομηχανικές χρήσεις χωροθετούνται στην 

παράκτια ζώνη της περιοχής «ΒΙΠΑ προς εξυγίανση», δεν υπερβαίνουν το 40% του 

συνόλου της περιοχής και εξειδικεύονται στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης». Όρισε 

επίσης μέσο συντελεστή δόμησης 1,3 με εξειδίκευση κατά χρήση σύμφωνα με το άρθρο 18 

του Ν. 2508/97, ενώ ειδικά για τις τουριστικές εγκαταστάσεις όρισε σ.δ.=0,6. Με την 

276/2007 Απόφαση ΣΤΕ οι χρήσεις κρίθηκαν μη νόμιμες. 

16. Στη συνέχεια, η τροποποίηση του ΓΠΣ, του έτους 2009 (Υ.Α. 11489/13-03-09) περιόρισε τις 

χρήσεις σε κατοικία, διοίκηση, ξενοδοχεία και τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά 

καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εμπορικές εκθέσεις, 

εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης – αναψυχής, χώρους συνάθροισης κοινού 

και αθλητικές εγκαταστάσεις. Η τροποποίηση του ΓΠΣ, του έτους 2009 ακυρώθηκε από το 

ΣΤΕ γιατί δεν προηγήθηκε Περιβαλλοντική Μελέτη.  

17. Στις 24.06.2009 εγκρίθηκε από το Κεντρικό ΣΧΟΠ η Πολεοδομική Μελέτη για τη Εuroterra, 

με Ανάπλαση και εισφορές, ενώ τον Ιούλιο 2010 εγκρίθηκε η υπόλοιπη πολεοδομική 

μελέτη. 

18. Με το Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143 Α’/2011) καταργήθηκε η έννοια του ΒΙ.ΠΑ. και μετονομάσθηκε 

ως Επιχειρηματικό  Πάρκο τύπου Βτύπου Β (χώρος που καθορίζεται, οριοθετείται, 

πολεοδομείται και οργανώνεται για να λειτουργήσει αποκλειστικά ως χώρος υποδοχής 

δραστηριοτήτων μέσης και χαμηλής όχλησης, ενώ το ΒΙΠΑ προς εξυγίανση μετονομάσθηκε 

σε Επιχειρηματικό  Πάρκο τύπου Βπρος εξυγίανση.  

19. Με το Άρθρο 47 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α’/25.11.20111) τροποποιήθηκε το Άρθρο 15 

του Ν. 2508/97 και ορίζεται ότι «σε περιοχές δομημένες με νόμιμα κτίρια σε έκταση πλέον 

του 30% δεν επιτρέπεται Ανάπλαση με εισφορές».Στην περίπτωση αυτή του Νόμου 

υπάγεται και η έκταση της Euroterra. 

20. Το νέο Ρυθμιστικό της Αθήνας του έτους 2014 αναφέρει ότι: α. προωθείται η πολεοδόμηση, 

κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με το ν. 3982/2011 των ήδη θεσμοθετημένων υποδοχέων 

μεταποιητικών δραστηριοτήτων, όπως το Επιχειρηματικό  Πάρκο τύπου ΒΛαυρίου, εντός 

της ΖΟΕ Λαυρεωτικής και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών και β) επιδιώκεται η 

οργανωμένη ανάπτυξη των επιχειρηματικών και μεταποιητικών υποδοχέων και 
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συγκεντρώσεων, με εφαρμογή των σχετικών θεσμικών εργαλείων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ν. 3982/2011. 

Με βάση τα παραπάνω συμπεραινεται ότι η συνολική περιοχή είναι εκτός σχεδίου, προς 

πολεοδόμηση με εισφορές. Δεδομένου ότι στο Π.Δ.59/18 δεν υπάρχει η έννοια του ΒΙΠΑ προς 

εξυγίανση και ο χώρος περικλείεται από το σχέδιο πόλης του Λαυρίου και την παραθεριστική 

περιοχή της Πουνταζέζας, προτείνεται η ζωνοποίηση της έκτασης με χρήσεις Τουρισμού και 

Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. Η προς πολεοδόμηση ζώνη με χρήσεις τουρισμού – αναψυχής και 

ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου, συνολικής έκτασης Ε = 923,57 στρ., αναλύθηκε στο κεφ. 

Ε.1.1. 

Η Ζώνη Παραγωγικών χαμηλής και μέσης όχλησης καταλαμβάνει πλέον έκταση 

επιφανείας Ε = 232,25 στρ. και χωροθετείται στο νότιο τμήμα εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού 

Λαυρίου – Σουνίου.  

Επιτρέπονται χρήσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 59/2018 ο σ.δ. ορίζεται 

σε 0,80. Σαν κατεύθυνσεις προς την πολεοδομική μελέτη προτείνεται ο αποκλεισμός ορισμένων 

χρήσεων που κρίνονται μη συμβατές με τους περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς στόχους της 

εξυγίανσης και η ενδεχόμενη χωροθέτησή τους συγκρούεται με τις πιο ήπιες χρήσεις του κέντρου 

πόλης και του τουρισμού – αναψυχής, με ενδεχόμενο αποτέλεσμα τη διακύβευση των επενδύσεων 

που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου. 

Προβλεπόμενα Έργα στο πρώην ΒΙΠΑ και σχετικές μελέτες 

Στην περιοχή του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση προβλέπεται απορρύπανση των εδαφων στις 

Σκωρίες, που αποτελεί Δημοτικό Ακίνητο. Για την περιοχή αυτή του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση 

έχουν εκπονηθεί οι παρακάτω ειδικές μελέτες: 

1. Στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης της περιοχής αυτής, που εκπονήθηκε από το 

Γραφείο Ουρ. Κλουτσινιώτη, με ανάθεση του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκπονήθηκε Οριστική Μελέτη 

Γεωλογικής Καταλληλότητας, και εγκρίθηκε  με την υπ. αριθμ.87590/627γ/10.01.2001  

Απόφαση του Γ’ τμ. της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η εν λόγω εγκριτική Απόφαση  δίδει 

τις παρακάτω κατευθύνσεις για την πολεοδόμηση της περιοχής : «Οι περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως κατάλληλες υπό  προυποθέσεις για δόμηση σημειώνονται στο 

Χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας με κίτρινο χρώμα και την ένδειξη (ΚΠ). Συστήνεται οι 

περιοχές αυτές να αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα ως κοινόχρηστοι χώροι. 

Για όσες από τις περιοχές αυτές δομηθούν θα πρέπει να ισχύσουν οι εξής ειδικοί όροι: 

 «Να μην δομηθεί μία ζώνη πλάτους 20μ. από τα υψηλά πρανή των 

μεταλλουργικών μπάζων. Οι περιοχές αυτές σημειώνονται ως ακατάλληλες για 

δόμηση (ΑΚ) στο Χάρτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του ΒΙΠΑ. 
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 Πριν τη θεμελίωση να προηγείται εδαφοτεχνική μελέτη με την εκτέλεση 

γεωτρήσεων ή ερευνητικών ορυγμάτων, η οποία να προσδιορίσει εάν απαιτείται 

εξυγίανση του εδάφους και θα υποδείξει τον καταλληλότερο τρόπο θεμελίωσης.» 

 

2. Επίσης, στα πλαίσια της Πολεοδομικής Μελέτης Ουρ. Κλουτσινιώτη εκπονήθηκε ΣΜΠΕ, 

στην οποία ορίζονται επίσης περιοχή ακατάλληλη για πολεοδόμηση σε ζώνη 20μ. από τα 

υψηλά πρανή των σκωριών και περιοχή υπό προϋποθέσεις κατάλληλη, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη γεωλογική μελέτη. Επιπλέον των ειδικών όρων που αφορούν τη θεμελίωση, 

επιβάλλονται και όροι περιβαλλοντικής προστασίας σε όλη την περιοχή του ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ, 

δεδομένου ότι στην περιοχή έχουν εκπονηθεί μελέτες αναφορικά με τη ρύπανση από τις 

σκουριές μεταλλουργίας. Και η ΣΜΠΕ καταλήγει ότι η πολιτεία θα πρέπει να μεριμνήσει για 

την περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής του πρώην ΒΙΠΑ, με τη χρήση των βέλτιστων 

διαθέσιμων τεχνικών. Σε περίπτωση όπου αυτό δεν εφαρμοστεί, θα πρέπει ο κάθε 

ιδιοκτήτης να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για την περιβαλλοντική εξυγίανση της 

ιδιοκτησίας του.  

3. Επιπλέον, η περιοχή προς δόμηση με χρήσεις Τουρισμού, που προτάθηκε στο λόφο των 

Σκωριών από την Πολεοδομική Μελέτη Ουρ. Κλουτσινιώτη, όσο και από την παρούσα 

μελέτη Αναθεώρησης του ΓΠΣ έχει εγκριθεί στις 21.07.2010 από το Κ.ΣΧΟΠ (10η 

Συνεδρίαση, 60η Πράξη) και από το ΚΑΣ, με την υπ. αριθμ. 

ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/52716/2427/2011 Υ.Α., με παρατηρήσεις ως προς το σχήμα 

της, με στόχο τη διασφάλιση της θέασης της καπνοδόχου και του καπναγωγού από την 

πόλη του Λαυρίου και το λιμάνι, καθώς και τη διατήρηση της τοπογραφίας του λόφου και 

του πρανούς των εκβολάδων. Το τροποποιημένο σχήμα του Ο.Τ. 46 εγκρίθηκε και από το 

Κ.ΣΧΟΠ., ταυτόχρονα με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης του πρώην ΒΙΠΑ προς 

εξυγίανση, που εκπονήθηκε από το Γραφείο Ουρ. Κλουτσινιώτη, με ανάθεση του 

ΥΠΕΧΩΔΕ. 

4. Τέλος, για τον τρόπο απορρύπανσης και δόμησης κατευθύνσεις παρέχει το Ε.Μ.Π., 

Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής, της Σχολής 

Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών, με το από 09.10.2020 σχετικό έγγραφο. Σχετική 

μελέτη απορρύπανσης εδαφών και εγκατάστασης νέων χρήσεων έχει ήδη εκπονηθεί από 

το Ε.Μ.Π. για το λόφο Σκωριών, στην περιοχή Καβοδόκανο. 

 

 

ΖΠΔ 2: Παραγωγικές δραστηριότητες εξυπηρέτησης λιμανιού 

Η υπόλοιπη έκταση του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, έκτασης 43,06 στρ. χαρακτηρίζεται 

ως Ζώνη Παραγωγικών δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λιμανιού. Χωροθετείται σε επαφή με τη 

χερσαία ζώνη του λιμένα Λαυρίου και παραλαμβάνει χρήσεις του άρθρου 8 του Π.Δ 59/2018 που 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και 
Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   117 

 

σχετίζονται με τη λειτουργία του λιμανιού (π.χ. ναυπηγοεπισκευαστικά, μαρίνες, στάθμευση 

σκαφών κ.λπ.). Συγκεκριμένα επιτρέπονται: 

(1) Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας των εγκαταστάσεων. 

(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

(16) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους. 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας 

(18) Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 

(19) Συνεργεία επισκευής και συντήρησης οχημάτων χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, 

μηχανημάτων έργων (Σ.Ε.Μ.Ε.) και αγροτικών μηχανημάτων. 

(20) Αποθήκες (χαμηλής και μέσης όχλησης). 

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής. 

(22) Επαγγελματικά Εργαστήρια (άρθρο 17 του Ν. 3982/11) 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. 

Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80. 

 

ΖΠΔ 3: Περιοχή Βιομηχανικών – Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων της 

Δ.Ε.Η. 

Χωροθετείται στο βόρειο άκρο του Δήμου, στον όρμο Αγ. Νικολάου και ανήκει στις 

περιοχές με στοιχείο Ι2 της ΖΟΕ. Ταυτόχρονα είναι κηρυγμένος Αρχαιολογικός Χώρος (ΦΕΚ 

175/Β’/26-03-66). Θεωρείται ότι  η συνύπαρξη αντικρουόμενων χρήσεων όπως είναι η βιομηχανία 

και ο αρχαιολογικός χώρος θα μπορούσε να έχει ενδιαφέροντα αποτελέσματα στη διαμόρφωση 

του τοπίου της περιοχής, αρκεί να γίνει με σεβασμό προς το περιβάλλον και τις ιδιαιτερότητες του. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και οι όροι δόμησης ακολουθούν τις διατάξεις της ΖΟΕ, με απαραίτητη 

τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων για οποιαδήποτε εργασία. Βασική 

προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της περιοχής είναι η αντιμετώπιση της ρύπανσης από τη 

λειτουργία της ΔΕΗ και η αποκατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

 

ΖΠΔ 4: Τεχνολογικό Πάρκο 

Το Τεχνολογικό Πάρκο αποτελεί ένα χώρο διασύνδεσης της επιστημονικής και 

τεχνολογικής έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Στους χώρους του Πάρκου εγκαθίστανται 

επιχειρήσεις με εξειδίκευση στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, στην πληροφορική, την υψηλή 

τεχνολογία και την έρευνα. Η πόλη του Λαυρίου και η Λαυρεωτική ευρύτερα μπορούν να 

αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής δοκιμών και καινοτόμων λύσεων που προκύπτουν από την 

ερευνητική δραστηριότητα του ΤΠΠΛ. Προτείνεται η συνεργασία του Δήμου με το ΤΠΠΛ για 

προγράμματα που θα αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης του Λαυρίου στα 

πρότυπα των έξυπνων πόλεων. Τέτοιες δράσεις μπορούν να αφορούν σε αξιοποίηση των νέων 
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τεχνολογιών για τη διαχείριση των μετακινήσεων – μεταφορών, αξιοποίηση της τηλεματικής για την 

επισκόπηση των δικτύων υποδομής, διαχείριση των απορριμμάτων, παρακολούθηση της 

ενεργειακής κατανάλωσης ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες και να προσαρμοστεί η προσφορά, 

αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων, εφαρμογή προγράμματος απορρύπανσης εδαφών (όπως 

π.χ. η μελέτη απορρύπανσης των εδαφών της περιοχής Καβοδόκανο που πρόσφατα 

ολοκληρώθηκε) κ.λπ.. Ταυτόχρονα, σε ένα σχήμα ανταποδοτικής συνεργασίας των δύο φορέων 

και άλλες δραστηριότητες του ΤΠΠΛ μπορούν να διαχυθούν στην περιοχή μελέτης όπως 

ενδεικτικά αναφέρεται η διοργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (στέγαση – εστίαση 

– αναψυχή των συμμετεχόντων).  

 

Ε.1.5 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 

 

Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες περιοχών, στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη χρήση, 

εκτός από αυτή για την οποία θεσμοθετούνται: 

 

ΠΕΧ 1: Κοιμητήρια 

Αφορά στα 3 κοιμητήρια της περιοχής μελέτης (Λαυρίου, Αγίου Κωνσταντίνου και 

Λεγραινών). Σε κανένα από τα τρία κοιμητήρια δεν προτείνεται επέκταση, αλλά πρόκειται για 

κοιμητήρια εν λειτουργία. 

Ειδικότερα για το κοιμητήριο του Λαυρίου που περιβάλλεται από τη Ζώνη Α – Περιαστικού 

Πρασίνου της ΖΟΕ και γειτνιάζει με ρέμα και με τον οικισμό του Λαυρίου προτείνεται η εφαρμογή 

του Άρθρου 29 του Ν.2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 148 παρ.3 του Ν.4495/2017, 

μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ΚΥΑ 26882/5769/1998 (ΦΕΚ838Δ’) «Καθορισμός 

δικαιολογητικών και διαδικασία μείωσης της ζώνης πέριξ των Νεκροταφείων», όπως ισχύει.  

 

ΠΕΧ 2: Λιμενικές εγκαταστάσεις 

Περιλαμβάνει το Λιμένα Λαυρίου και την παρακείμενη Χερσαία Ζώνη Λιμένα που 

θεσμοθετήθηκε για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του. Η χερσαία ζώνη λιμένα καθορίστηκε με 

την 1445/20-1-48 απόφαση Υπ. Δημ. Έργων και τροποποιήθηκε με απόφαση του Υπ. 

Συγκοινωνιών και Δημ. Έργων (ΦΕΚ 106 Β’/16-6-55). Στη συνέχεια επεκτάθηκε με την ΤΥ 8259/94 

απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 1371 Δ’/30-12-94), ενώ με την υπ’ αριθμ. 3413/30-3-01 υπουργική 

απόφαση προσδιορίζεται η Ζώνη Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. η οποία 

περιλαμβάνει και τη χερσαία ζώνη. Τέλος, με την υπ’ αρίθμ. ΠΕ.ΧΩ.1617/ΦΑΑ/2007 η χερσαία 

ζώνη λιμένος τροποποιήθηκε εκ νέου, ώστε να εναρμονισθεί με την οριστικοποίηση του 

ρυμοτομικού σχεδίου. 
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Στην ΠΕΧ 2 περιλαμβάνονται επίσης οι εγκαταστάσεις της Olympic Μarine νότια του 

Επιχειρηματικού Πάρκου, η θεσμοθετημένη μαρίνα μεγάλων σκαφών αναψυχής στην Πλέντα 

Θορικού (Κομομπύλι) και οι λιμενικές εγκαταστάσεις στο Θορικό και στα Λεγραινά. 

 

ΠΕΧ 3: Στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

Αφορά στις εκτάσεις της ΕΑΣ (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) που περιλαμβάνουν τους 

χώρους των τέως ΕΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία  Όπλων) όπου λειτουργούν αποθηκευτικοί χώροι της 

στρατιωτικής βιομηχανίας. 

 

ΠΕΧ 4: Κατασκηνώσεις  

Στην περιοχή μελέτης λειτουργούν κατασκηνώσεις του Υπουργείου Οικονομικών, του 

Υπουργείου Γεωργίας, των Προσκόπων, των Ευαγγελιστών και μία ιδιωτική, το Ξένοιαστο Μελίσσι 

στην Πουνταζέζα. Επίσης προτείνεται Χώρος για Δημοτικές Κατασκηνώσεις σε Δημόσιες εκτάσεις 

έναντι των κατασκηνώσεων που λειτουργούν. 

 

ΠΕΧ 5: Υπαίθριες αθλοπαιδιές μικρής κλίμακας και εγκατάσταση περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης 

Σε Δημοτικό Ακίνητο, βόρεια του Άνω Θορικού, εντός της Ζώνης Δ2 προστασίας των 

Ορεινών Όγκων της Λαυρεωτικής. 

Ελλείψει της ειδικής μελέτης έργων και εγκαταστάσεων του Άρθρου 4 παρ. β του Δ/τος, οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις είναι του Άρθρου 2 παρ.1 του Δ/τος «Καθορισμός Ζωνών προστασίας των 

ορεινών όγκων της Χερσονήσου Λαυρεωτικής» και συγκεκριμένα επιτρέπονται : χρήσεις 

αναψυχής, υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, υπαίθριων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας και 

εγκαταστάσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση υπαίθριων ή 

ημιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την 

περιοχή, Η χωροθέτηση γίνεται μετά από έγκριση του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και 

γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Πολιτισμού. 

 

ΠΕΧ 6: Χώρος για ΑΠΕ και Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο.  

Για την ΠΕΧ6 προτείνονται δύο εναλλακτικές θέσεις: α) σε Δημοτικά ακίνητα βόρεια της 

ΠΥΡΚΑΛ και β) στο Χώρο του πρώην ΧΑΔΑ Λαυρίου. Χωροθετούνται χρήσεις του άρθρου 12 του 

Π.Δ 59/2018 που σχετίζονται με Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής  Ωφέλειας. 

Συγκεκριμένα στην ΠΕΧ 6 επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις: 
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(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

(28) Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

(29) Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών 

(30) Γωνιές ανακύκλωσκης και πράσινα σημεία (Μικρά, μεγάλα) 

(31) Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων / Χώρος 

επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων. 

(32) Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. 

(33) Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού 

αερίου και συναφείς εγκαταστάσεις. 

(34) Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. 

 

Ε.1.6  Ρυθμίσεις στις Υποδομές  

 

1. Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης και η κατασκευή του Δυτικού Περιφερειακού Δρόμου της 

πόλης του Λαυρίου για την εξυπηρέτηση του λιμανιού και της κυκλοφορίας. Η παρούσα 

μελέτη διατηρεί τη χάραξη του ισχύοντος ΓΠΣ, ωστόσο προτείνεται, κατά την εκπόνηση της 

μελέτης οδοποιίας, να εξετασθούν πιθανά εναλλακτικά σενάρια, να αναζητηθεί χάραξη 

τέτοια που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση, χωρίς να διασπά 

τον οικιστικό ιστό του Λαυρίου και σε κάθε περίπτωση να ληφθεί μέριμνα για το οικολογικό 

αποτύπωμα του νέου δρόμου και της λειτουργίας του από περιβαλλοντικής και αισθητικής 

άποψης. 

2. Προτείνεται ιεράρχηση του οδικού δικτύου στην πόλη του Λαυρίου με επικαιροποίηση της 

υπάρχουσας κυκλοφοριακής μελέτης για τον χαρακτηρισμό κύριων, δευτερευόντων 

δρόμων, δημιουργία δικτύου συλλεκτηρίων, διάνοιξη των οδών, όπως προτείνονται από το 

σχέδιο πόλης και αναβάθμιση του δικτύου των πεζοδρόμων. 

3. Προτείνεται η ολοκλήρωση της Αττικής Οδού μέχρι το λιμάνι και η κατασκευή των 

βοηθητικών δρόμωνκαι των κόμβων. 

4. Προτείνεται η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού Αγίου Κωνσταντίνου – 

Αναβύσσου. 

5. Προτείνονται η οργάνωση, σήμανση και ανάδειξη δικτύου διαδρομών πεζοπορίας και 

ποδηλάτου. 

6. Προτείνεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της τηλεματικής, με σκοπό 

την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ζήτησης και των μετακινήσεων, μέσω της 

ενοποιημένης πληροφόρησης των μετακινουμένων, της συλλογής και του ελέγχου 
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κομίστρου, της διαχείρισης της κυκλοφορίας, του διατιθέμενου αποθέματος χώρων 

στάθμευσης και του στόλου των επιφανειακών μέσων μετακίνησης. 

7. Προτείνεται επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο, κατά μήκος της 

παλαιάς γραμμής μέχρι το Θορικό, κατά μήκος της νέας χάραξης της Ε.Ο. Σταυρού 

Λαυρίου μετά το Θορικό και κατά μήκος της παραλιακής χάραξης, ανάντι του παραλιακού 

δρόμου, μέχρι το λιμάνι, σύμφωνα με την Περιβαλλοντική Μελέτη που ολοκληρώθηκε και 

εγκρίθηκε.  

8. Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης για εγκατάσταση ενδοδημοτικού δικτύου μέσων μαζικής 

μεταφοράς  

9. Προτείνεται η ολοκλήρωση των λιμενικών έργων στο εμπορικό τμήμα του λιμανιού του 

Λαυρίου.  

10. Προτείνεται η υλοποίηση της χωροθετημένης μαρίνας εξυπηρέτησης μεγάλων σκαφών 

αναψυχής στην Πλέντα Θορικού  

11. Προτείνεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στα Λεγραινά. Λόγω όμως της 

μεγάλης απόστασης και της ανομοιομορφίας του εδάφους, ως λύση θα πρέπει να μελετηθεί 

κάποιο compact σύστημα επεξεργασίας (λόγω και του μικρού Ι.Π) με ένα τοπικό δίκτυο 

συλλογής. Τα επεξεργασμένα θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση. 

12. Μετατροπή του Κ.Ε.Λ. Λαυρίου σε Εγκατάσταση 3βάθμιας Επεξεργασίας και αξιοποίηση 

του παραγόμενου νερού για άρδευση και πυροπροστασία. 

13. Ως προς τον τρόπο αξιοποίησης των συλλεγόμενων υδάτων προτείνονται τα εξής:  

 Εξοικονόμηση με επανάχρηση "γκρίζων νερών" και ανακύκλωση υγρών αστικών 

αποβλήτων. 

 Τα όμβρια που συλλέγονται από τις στέγες των κτιρίων και από τους δημόσιους 

χώρους να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς αγωγούς και να διοχετεύονται σε μικρές 

τεχνητές λίμνες. Οι λίμνες αυτές θα συγκροτήσουν ένα δίκτυο για τη διαμόρφωση των 

υπαίθριων χώρων πρασίνου και αναψυχής. Το νερό προτού διοχετευθεί στις τεχνητές 

λίμνες θα καθαρίζεται από φίλτρα άμμου. Οι βλαβερές ουσίες θα απομακρύνονται με 

βιολογική επεξεργασία. Το δίκτυο λιμνών θα αποτελέσει ένα βιότοπο που θα συγκρατεί 

τα όμβρια και θα εμπλουτίζει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, ενώ ταυτόχρονα η 

υδάτινη επιφάνεια θα συντελεί στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη 

βελτίωση του μικροκλίματος. Τέλος οι λιμνοδεξαμενές θα χρησιμοποιούνται για την 

άρδευση των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου και για την αποφυγή πλημμυρών. 

14. Προτείνονται μελέτες απορρύπανσης εδαφών στις περιοχές σαβούρα στα Άνω Όρια και    

     δυτικά από το νεκροταφείο του Λαυρίου. 
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15. Προτείνεται η χωροθέτηση Πράσινων Σημείων,  με ειδικούς χώρους ζύμωσης 

(κομποστοποίηση) και μετατροπής σε λίπασμα των φυτικών απορριμμάτων του δήμου, που 

θα χρησιμοποιείται στους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου. 

16. Προτείνεται η χωροθέτηση Πράσινου σημείου και ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, 

Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή) εντός του ΕΠΠΑ τύπου Β 

17. Προτείνεται η οργάνωση ολοκληρωμένου συστήματος ανακύκλωσης και η χωροθέτηση 

γωνιών ανακύκλωσης στους κοινόχρηστους χώρους του αστικού ιστού, σύμφωνα με το 

άρθρο 21 του Ν. 4447/16 

18. Προτείνεται η εγκατάσταση μικρών φ/β ή εγκαταστάσεων γεωθερμίας, για την ενεργειακή 

εξυπηρέτηση των δημοτικών κτηρίων και των κοινοχρήστων χώρων 
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Τ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ  ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 

ΣΤ.1 Θεματικοί άξονες εναλλακτικών σεναρίων ρύθμισης των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 

Κωνσταντίνου, του Δήμου Λαυρεωτικής 

Τα εναλλακτικά σενάρια που εξετάζονται στην παρούσα περιβαλλοντική μελέτη είναι το 

σενάριο τάσεων ή μη παρέμβασης που αναλύεται στη συνέχεια του κειμένου και το 

παρεμβατικό σενάριο (η τελική πρόταση ΓΠΣ στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και 

Αγίου Κωνσταντίνου και η τροποποίηση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. ) 

Τα σενάρια αναπτύσσονται σε έξη (6) θεματικούς άξονες, τους εξής: 

1. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 

2. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

3. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 

4. Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΖΠΔ) 

5. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 

6. Υποδομές 

 

ΣΤ.2. Σενάριο τάσεων ή μη παρέμβασης  

Η μελλοντική κατάσταση του περιβάλλοντος στην περίπτωση μη έγκρισης της μελέτης 

ΓΠΣ στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου και της τροποποίησης του 

ισχύοντος ΓΠΣ της πόλης του Λαυρίου Λαυρίου, για τους παραπάνω θεματικούς άξονες , είναι η 

εξής: 

 

2.1 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ: 

α. Δεν θα γίνει καθορισμός χρήσεων στους οικισμούς, με αποτέλεσμα στο Λαύριο να παραμείνει η 

χρήση αμιγούς κατοικίας στο παραλιακό μέτωπο  του Οξυγόνου, με αποτέλεσμα να μην 

αναπτυχθεί η περιοχή με χρήσεις που συνάδουν με το λιμάνι. 

β. Η περιοχή Πουνταζέζα – Λιμανάκι Πασά θα παραμείνει ενιαία περιοχή β’ κατοικίας και 

τουριστικών εγκαταστάσεων, χωρίς πολεοδομική οργάνωση 

γ. Δεν θα μειωθεί ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή Ανάπλασης του άρθρου 15 του Ν.2508/97 

και στις περιοχές ΖΑΣ και ΖΕΠ του Οξυγόνου, με αποτέλεσμα να δομηθεί η περιοχή κλίσεων του 

Οξυγόνου με υψηλά κτίρια που δεν συνάδουν με το χαρακτήρα της πόλης του Λαυρίου. 
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δ. Δε θα μειωθεί ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή του Κέντρου, με αποτέλεσμα να δομηθούν 

υψηλά κτίρια που δεν συνάδουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. 

ε. Ο κοινωνικός εξοπλισμός δεν θα καθοριστεί για τον αναμενόμενο πληθυσμό του έτους 2036 και 

τον πληθυσμό χωρητικότητας, πέραν του Λαυρίου και  για τους λοιπούς οικισμούς της περιοχής 

μελέτης 

στ. Δε θα προταθεί Ανάπλαση στα Σαντορινέικα και στον Παλαιό Κυπριανό 

 

2.2 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

Στο παρόν σενάριο μη παρέμβασης οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) καλύπτονται από τις 

επιμέρους διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, χωρίς επιπλέον περιορισμούς που προτείνει το Β’ 

Στάδιο της μελέτης τροποποίησης και επέκτασης του ΓΠΣ. 

 

2.3 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 

Οι ΠΕΠΔ 1 και ΠΕΠΔ 3 συμπίπτουν με τις Ζώνες Γ και Ζ της ΖΟΕ και ισχύουν ανεξάρτητα της 

έγκρισης της μελέτης τροποποίησης και επέκτασης του ΓΠΣ. 

Η ΠΕΠΔ 2 στην περιοχή που συμπίπτει με τη Ζώνη Γ των ορεινών όγκων ομοίως ισχύει 

ανεξάρτητα της έγκρισης του παρόντος ΓΠΣ. Ωστόσο οι επιπλέον περιοχές που ορίζονται ως 

ΠΕΠΔ 2, ΠΕΠΔ 3 και ΠΕΠΔ 4 θα παραμείνουν αρρύθμιστες. 

 

2.4 Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της μελέτης ΓΠΣ στην έκταση του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση δεν 

γίνει ζωνοποίηση και καθορισμός χρήσεων γης γης με βάση το νέο Δ/γμα 59/2018, με αποτέλεσμα 

η περιοχή να μην αναπτυχθεί. 

 

2.5 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ δεν θα έχει χωροθετηθεί η μαρίνα μεγάλων 

σκαφών αναψυχής στην Πλέντα  Θορικού (Κομομπύλι), ούτε οι κατασκηνώσεις, υπάρχουσες και 

προτεινόμενες, ούτε ο Χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ούτε τέλος  ο χώρος για ΑΠΕ και 

Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο  σε Δημοτικά ακίνητα βόρεια της 

ΠΥΡΚΑΛ και στο Χώρο του πρώην ΧΑΔΑ Λαυρίου. 
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2.6 Υποδομές 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ δεν θα υπάρχουν συγκεντρωμένες και 

εγκεκριμένες οι ανάγκες σε υποδομές των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου, 

οπότε θα είναι δυσχερέστερη η υλοποίησή τους ή οι μεμονωμένες εγκρίσεις θα είναι πλέον 

χρονοβόρες. 

 

ΣΤ.3. Παρεμβατικό Σενάριο  

3.1 Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) 

Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ: 

α. Θα γίνει καθορισμός επιτρεπομένων χρήσεων σε όλους τους οικισμούς των Δ.Ε. Λαυρεωτικής 

και Αγίου Κωνσταντίνου 

β. Στο Οξυγόνο η χρήση από Αμιγής Κατοικία θα μετατραπεί σε Γενική, που θα βοηθήσει στην 

ανάπτυξη της περιοχής. 

γ. Η περιοχή Β’ κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων Πουνταζέζα – Λιμανάκι Πασά θα 

οργανωθεί πολεοδομικά με προτάσεις πολεοδομικών ενοτήτων και χρήσεις γης. 

δ. Η παράκτια περιοχή του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση και τα παράκτια δημοτικά ακίνητα     

βόρεια του Οξυγόνου θα οργανωθούν πολεοδομικά, με χρήσεις Τουρισμού – Αναψυχής. 

ε. Θα μειωθεί ο συντελεστής δόμησης στην κεντρική περιοχή του Λαυρίου για την περαιτέρω   

προστασία του παραδοσιακού ιστού και στην περιοχή ανάπλασης του Οξυγόνου, με 

αποτέλεσμα να μην δομηθεί η περιοχή κλίσεων του Οξυγόνου με υψηλά κτίρια που δεν 

συνάδουν με το χαρακτήρα  της πόλης του Λαυρίου. 

στ. Ο κοινωνικός εξοπλισμός θα καθοριστεί για τον αναμενόμενο πληθυσμό του έτους 2036 και για 

τον πληθυσμό χωρητικότητας, πέραν του Λαυρίου   και  για τους λοιπούς οικισμούς της 

περιοχής μελέτης 

ζ. Πέραν του Οξυγόνου και του Κυπριανού, θα προταθεί Ανάπλαση και στα Σαντορινέικα.  

 

3.2 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

Στο παρόν παρεμβατικό σενάριο οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) καλύπτονται, πλέον των 

επιμέρους διατάξεων της Ελληνικής Νομοθεσίας, με επιπλέον περιορισμούς που προτείνει το Β’ 

Στάδιο της μελέτης ΓΠΣ. 

 

3.3 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 

Όσον αφορά τις ΠΕΠΔ, η παρούσα μελέτη παραμένει στις χρήσεις και τους περιορισμούς της ΖΟΕ 

Λαυρεωτικής και των Ορεινών Όγκων και συγκεκριμένα : 
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Οι ΠΕΠΔ 1 και ΠΕΠΔ 3 συμπίπτουν με τις Ζώνες Γ και Ζ της ΖΟΕ και ισχύουν ανεξάρτητα της 

έγκρισης του παρόντος ΓΠΣ. 

Η ΠΕΠΔ 2 στην περιοχή που συμπίπτει με τη Ζώνη Γ των ορεινών όγκων ομοίως ισχύει 

ανεξάρτητα της έγκρισης του παρόντος ΓΠΣ. Προτείνονται επιπλέον περιοχές ΠΕΠΔ 2 βόρεια των 

Λεγραινών και στις Εργατικές Κατοικίες. 

Επιπλέον ορίζεται ΠΕΠΔ 4 – Περιοχή Τουρισμού και Αναψυχής στην έκταση της πρώην ΠΥΡΚΑΛ. 

 

3.4 Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΖΠΔ)  

Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας μελέτης, στην έκταση του πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση θα 

γίνει ζωνοποίηση των χρήσεων, με χρήσεις Τουρισμού – Αναψυχής,  Παραγωγικών 

Εγκαταστάσεων χαμηλής και μέσης όχλησης και Ελευθέρων Χώρων Πρασίνου, για την καλύτερη 

ανάπτυξη της περιοχής. 

Προτείνεται η συνεργασία του Δήμου με το ΤΠΠΛ για προγράμματα που θα αφορούν τη βελτίωση 

της καθημερινότητας της πόλης του Λαυρίου στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων. Τέτοιες δράσεις 

μπορούν να αφορούν σε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση των μετακινήσεων – 

μεταφορών, αξιοποίηση της τηλεματικής για την επισκόπηση των δικτύων υποδομής, διαχείριση 

των απορριμμάτων, παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης ώστε να προσδιοριστούν οι 

ανάγκες και να προσαρμοστεί η προσφορά, αποκατάσταση διατηρητέων κτηρίων, εφαρμογή 

προγράμματος απορρύπανσης εδαφών (όπως π.χ. η μελέτη απορρύπανσης των εδαφών της 

περιοχής Καβοδόκανο που πρόσφατα ολοκληρώθηκε) κ.λπ.. Ταυτόχρονα, σε ένα σχήμα 

ανταποδοτικής συνεργασίας των δύο φορέων και άλλες δραστηριότητες του ΤΠΠΛ μπορούν να 

διαχυθούν στην περιοχή μελέτης όπως ενδεικτικά αναφέρεται η διοργάνωση συνεδρίων και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων (στέγαση – εστίαση – αναψυχή των συμμετεχόντων).  

 

3.5 Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 

Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ θα έχει χωροθετηθεί η μαρίνα μεγάλων 

σκαφών αναψυχής στην Πλέντα  Θορικού (Κομομπύλι), οι κατασκηνώσεις, υπάρχουσες και 

προτεινόμενες, ο Χώρος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τέλος  ο χώρος για ΑΠΕ και 

Εγκατάσταση Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βιοαέριο  σε Δημοτικά ακίνητα βόρεια της 

ΠΥΡΚΑΛ και στο Χώρο του πρώην ΧΑΔΑ Λαυρίου. 

 

3.6 Υποδομές 

Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ θα υπάρχουν συγκεντρωμένες και 

εγκεκριμένες οι ανάγκες σε υποδομές των Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου, 

οπότε θα είναι πιο εύκολη η υλοποίησή τους. 
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Πίνακας 13: Ρυθμίσεις Εναλλακτικών Σεναρίων 

1. Σενάριο τάσεων (μη παρέμβασης) 2. Σενάριο Παρέμβασης 

3. Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)  

Σε περίπτωση μη έγκρισης της παρούσας μελέτης 
ΓΠΣ: 
α. Δεν θα γίνει καθορισμός χρήσεων στους οικισμούς, 
β. Θα παραμείνει η χρήση αμιγούς κατοικίας στο 
παραλιακό μέτωπο  του Οξυγόνου, με αποτέλεσμα να 
μην αναπτυχθεί η περιοχή με χρήσεις που συνάδουν 
με το λιμάνι. 
γ. Η περιοχή Β’ Κατοικίας Πουνταζέζα – Λιμανάκι 
Πασά θα παραμείνει ενιαία περιοχή β’ κατοικίας και 
τουριστικών εγκαταστάσεων, χωρίς πολεοδομική 
οργάνωση 
γ. Δεν θα μειωθεί ο συντελεστής δόμησης στην 
περιοχή Ανάπλασης του άρθρου 13 του Ν.1337/83, 
όπως ισχύει σήμερα και στις περιοχές ΖΑΣ και ΖΕΠ 
του Οξυγόνου, με αποτέλεσμα να δομηθεί η περιοχή 
κλίσεων του Οξυγόνου με υψηλά κτίρια που δεν 
συνάδουν με το χαρακτήρα της πόλης του Λαυρίου. 
δ. Ο κοινωνικός εξοπλισμός δεν θα καθοριστεί για τον 
πληθυσμό χωρητικότητας, πέραν του Λαυρίου και  για 
τους λοιπούς οικισμούς της περιοχής μελέτης 
ε. Δεν θα προταθεί Ανάπλαση στα Σαντορινέικα 
 

Σε περίπτωση Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας μελέτης ΓΠΣ: 
α. Θα γίνει καθορισμός επιτρεπομένων χρήσεων σε 
όλους τους οικισμούς των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 
Κωνσταντίνου 
β. Στο Οξυγόνο η χρήση από Αμιγής Κατοικία θα 
μετατραπεί σε Γενική, που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη 
του λιμανιού. 
γ. Η περιοχή Β’ Κατοικίας Πουνταζέζα – Λιμανάκι Πασά 
θα οργανωθεί πολεοδομικά με προτάσεις πολεοδομικών 
ενοτήτων και χρήσεις γης. 
δ. Θα μειωθεί ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή 
Ανάπλασης του άρθρου 13 του Ν.1337/83, όπως ισχύει 
σήμερα και στις περιοχές ΖΑΣ και ΖΕΠ του Οξυγόνου, 
με αποτέλεσμα να μην δομηθεί η περιοχή κλίσεων του 
Οξυγόνου με υψηλά κτίρια που δεν συνάδουν με το 
χαρακτήρα της πόλης του Λαυρίου. 
ε. Ο κοινωνικός εξοπλισμός θα καθοριστεί για τον 
πληθυσμό χωρητικότητας, πέραν του Λαυρίου και  για 
τους λοιπούς οικισμούς της περιοχής μελέτης 
στ. Πέραν του Οξυγόνου και του Κυπριανού, θα 

προταθεί Ανάπλαση και στα Σαντορινέικα.  

4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

 
Οι ρυθμίσεις προστασίας θα ακολουθούν την 
ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία 

 
Εκτός από τις ρυθμίσεις προστασίας της ελληνικής 
Νομοθεσίας, προστίθενται στις δέκα (10) ΠΕΠ και άλλοι 
περιορισμοί. 

5. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 

Οι δεσμεύσεις και οι περιορισμοί των Ζωνών Γ και Ε, 
που χαρακτηρίζονται ως ΠΕΠΔ1 και ΠΕΠΔ 3 
αντίστοιχα και της Ζώνης Γ των Ορεινών Όγκων, που 
χαρακτηρίζεται σαν ΠΕΠΔ 2 στη μελέτη του ΓΠΣ θα 
συνεχίσουν να ισχύουν. 

 
Επιπλέον των ΠΕΠΔ του σεναρίου μη παρέμβασης, 
καθορίζονται ΠΕΠΔ με χρήσεις γης και όροι δόμησης για 
περιοχές που σήμερα δε διέπονται από κανένα 
καθεστώς 

6. Ζώνες Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΖΠΔ) 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της παρούσας μελέτης 
ΓΠΣ, η Πολεοδομική Μελέτη της περιοχής πρώην 
ΒΙΠΑ – Euroterra θα εγκριθεί με τις χρήσεις του ΓΠΣ 
1995 

Σε περίπτωση έγκρισης της παρούσας μελέτης η Ζώνη 
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων με χρήση του Άρθρου 8 
(Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης 
όχλησης) περιορίζονται σε τμήμα  της περιοχής πρώην 
ΒΙΠΑ – Euroterra και στο υπόλοιπο ορίζονται χρήσεις 
των Άρθρων 5 (Τουρισμός –Αναψυχή) , 7 (Ελεύθεροι 
Χώροι – Αστικό Πράσινο) και Ειδικές Κατηγορίες 
Χρήσεων για την εξυπηρέτηση του λιμανιού. 

7. Περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) 

 Τα κοιμητήρια Λαυρίου, Αγίου Κωνσταντίνου και 
Λεγραινών θα εξακολουθούν να λειτουργούν, 
χωρίς να είναι χαρακτηρισμένα ως ΠΕΧ 

 Οι χρήσεις των στρατιωτικών εγκαταστάσεων 
(πρώην ΕΒΟ- ΠΥΡΚΑΛ) και οι κατασκηνώσεις 
δεν έχουν χαρακτηριστεί. 

Με τη μελέτη ΓΠΣ των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 
Κωνσταντίνου τα κοιμητήρια Λαυρίου, Αγίου Κωνσταντίνου 
και Λεγραινών, οι Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις και οι 
Κατασκηνώσεις, καθώς και ο χώρος ΑΠΕ για την 
εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Βιοαέριο  
θα χωροθετηθούν. 
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7. Υποδομές 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της παρούσας 
μελέτης ΓΠΣ δεν θα υπάρχουν 
συγκεντρωμένες και εγκεκριμένες οι 
ανάγκες σε υποδομές των Δημοτικών 
Ενοτήτων Λαυρίου και Αγίου 
Κωνσταντίνου, οπότε θα είναι 
δυσχερέστερη η υλοποίησή τους ή οι 
μεμονωμένες εγκρίσεις θα είναι πλέον 
χρονοβόρες. 

 Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης και η κατασκευή του 
Περιφερειακού Δρόμου της πόλης του Λαυρίου για την 
εξυπηρέτηση του λιμανιού και της κυκλοφορίας.  

 Προτείνεται ιεράρχηση του οδικού δικτύου στην πόλη του 
Λαυρίου,  

 Προτείνονται πεζοπορικές διαδρομές –ποδηλατόδρομοι για 
τη σύνδεση του Αρχαιολογικού Πάρκου Μεταλλουργίας με τους 
λοιπούς Αρχαιολογικούς Χώρους και την πόλη του Λαυρίου. 

 Προτείνεται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και 
ιδιαίτερα της τηλεματικής, με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της ζήτησης και των μετακινήσεων, μέσω της 
ενοποιημένης πληροφόρησης των μετακινουμένων, της συλλογής 
και του ελέγχου κομίστρου, της διαχείρισης της κυκλοφορίας, του 
διατιθέμενου αποθέματος χώρων στάθμευσης και του στόλου των 
επιφανειακών μέσων μετακίνησης. 

 Προτείνεται η ολοκλήρωση των βοηθητικών δρόμων της 
επέκτασης της Αττικής Οδού μέχρι το Λαύριο. 

 Προτείνεται η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της 
οδού Αγίου Κωνσταντίνου – Αναβύσσου. 

 Προτείνεται  επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου 
μέχρι το Λαύριο 

  Προτείνεται η ολοκλήρωση των λιμενικών έργων στο 
εμπορικό τμήμα του λιμανιού του Λαυρίου.  

 Προτείνεται η κατασκευή μαρίνας εξυπηρέτησης μεγάλων 
σκαφών αναψυχής στην Πλέντα Θορικού  

 Προτείνεται η προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου 
συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου 
Λαυρεωτικής.  

 Προτείνεται η ενίσχυση και αντικατάσταση υφισταμένου 
δικτύου ύδρευσης στην Ποσειδωνία και στην περιοχή Άνω Όρια.   

 Προτείνεται η κατασκευή νέου αγωγού σύνδεσης προς την 
περιοχή του Κυπριανού. 

 Προτείνεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων 
στην παραλιακή ζώνη με αντλιοστάσιο στις περιοχές Πουνταζέζα – 
Λιμανάκι Πασά.  

 Προτείνεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων 
στα Λεγραινά.  

 Προτείνεται η  αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. Λαυρίου 

 Προτείνεται η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων 
στην περιοχή μελέτης.  

 Προτείνεται η αξιοποίηση  των συλλεγόμενων υδάτων  

 Προτείνεται η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο 
σύνολο της περιοχής μελέτης. 

 Προτείνεται ολοκλήρωση και επέκταση του συστήματος 
ανακύκλωσης 

 Προτείνονται ρυθμίσεις για την εκμετάλλευση των Α.Π.Ε. 
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 Ζ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Ζ.1 Γενικά 

Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός επηρεάζει άμεσα την πλειονότητα των 

περιβαλλοντικών παραμέτρων. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση των επιπτώσεων του χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών στόχων και η συνεκτίμησή 

τους μαζί με τους αναπτυξιακούς, κρίνεται απαραίτητη μέσα σε ένα πλαίσιο στρατηγικού 

σχεδιασμού. Οι πιθανές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. μπορεί να είναι άμεσες ή 

έμμεσες, σημαντικές ή όχι, σωρευτικές, συνεργιστικές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή 

μακροπρόθεσμες, μόνιμες ή προσωρινές.  

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδιασμού στο περιβάλλον 

της περιοχής  αφορά στην προβλεπόμενη εξέλιξή της σε σχέση με τη μηδενική λύση. Ο έλεγχος 

των χρήσεων γης και ο καθορισμός ζωνών προστασίας των ευαίσθητων περιοχών των Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου  θα λειτουργήσει σαφώς με θετικό τρόπο για την περιοχή, 

ωστόσο στη συνέχεια εξετάζονται αναλυτικά όλα τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του χώρου και 

αξιολογούνται οι άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις που θα έχει το σχέδιο. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

είναι ο χαρακτήρας, η ένταση και η διάρκεια και εξετάζονται για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο 

ξεχωριστά. Η εκτίμηση των επιπτώσεων αξιολογείται διαφορετικά για κάθε στοιχείο του φυσικού 

και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και αποτυπώνεται σε μορφή μήτρας ως συμπεράσματα που 

προκύπτουν από αυτή. Επίσης, γίνεται καταρχήν ποιοτικά, ωστόσο προβλέπεται στους δείκτες 

παρακολούθησης και ο ποσοτικός έλεγχος αυτών, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Ζ.2 Μεθοδολογία 

Oι περιβαλλοντικές παράμετροι που προτείνονται βασίστηκαν στην οδηγία 2001/42/ΕΚ περί 

«της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων».  

Αρχικά γίνεται καθορισμός των περιβαλλοντικών τομέων και δεικτών που είναι σχετικοί και 

μπορεί να επηρεαστούν από το υπό μελέτη σχέδιο και καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που 

θεωρήθηκαν σημαντικοί.  

Στη συνέχεια γίνεται μια πρώτη εκτίμηση των θετικών/αρνητικών επιπτώσεων των 

συγκεκριμένων προτάσεων σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους. Για την μεταβολή κάθε 

περιβαλλοντικής παραμέτρου προσδιορίζονται τρεις ιδιότητες που συναποτελούν την ταυτότητα 

της επίπτωσης και τελικά  δημιουργείται μήτρα για τη συνολική αξιολόγηση των προτάσεων του 

ΓΠΣ. 

Ακολουθεί η εκτίμηση των πλέον σημαντικών επιπτώσεων του προγράμματος αφού εκτιμηθούν 

οι επιπτώσεις του σχεδίου στο σύνολό τους και συσχετιστούν με την υφιστάμενη κατάσταση. Με 

βάση τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων και σε συνδυασμό με την ευαισθησία του περιβάλλοντος 

ως προς τη συγκεκριμένη μεταβολή αξιολογείται η αναγκαιότητα λήψης μέτρων είτε προς την 
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κατεύθυνση αντιμετώπισης αρνητικών επιπτώσεων είτε προς μεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού 

οφέλους από τις θετικές επιπτώσεις.  

 

Ζ.2.1 Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών στόχων 

Ως μεταβολές στρατηγικού επιπέδου σε μια από τις παραμέτρους που εξετάζονται θεωρούνται 

οι διαφοροποιήσεις που αναμένονται στο επίπεδο αναφοράς της συγκεκριμένης παραμέτρου στα 

διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου. Μεταβολές μικρότερης έκτασης και 

τοπικού μόνο χαρακτήρα θα αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των επιμέρους ΜΠΕ που θα διεξαχθούν 

στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την υλοποίηση των έργων του σχεδίου. Έτσι, 

στο μακροσκοπικό επίπεδο της εφαρμογής του ΓΠΣ των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 

Κωνσταντίνου είναι δυνατόν να εκτιμηθούν πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις πιο κάτω 

παραμέτρους ή τομείς:  

 Βιοποικιλότητα 

 Πληθυσμός 

 Ανθρώπινη Υγεία  

 Πανίδα - χλωρίδα 

 Έδαφος  

 Απορρίμματα  

 Ύδατα 

 Ατμόσφαιρα 

 Κλιματικοί παράγοντες  

 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 Πολιτιστική κληρονομιά 

 Τοπίο 

 Σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων 

Κάποιοι από τους τομείς αυτούς έχουν συνάφεια μεταξύ τους και μπορούν να εξεταστούν από 

κοινού. Τέτοια συνάφεια μπορεί να υπάρξει μεταξύ των τομέων: 

 Βιοποικιλότητα και χλωρίδα – πανίδα 

 Πληθυσμός και Ανθρώπινη υγεία 

 Έδαφος και Απορρίμματα 

 Αέρας και κλιματικοί παράγοντες 

 Πολιτιστική κληρονομιά και τοπίο.  

Για τους προαναφερθέντες περιβαλλοντικούς τομείς επιλέγονται οι εξειδικευμένοι βασικοί 

περιβαλλοντικοί στόχοι που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ΓΠΣ.  
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  Περιβαλλοντικός Τομέας Περιβαλλοντικός Στόχος 

1 
Βιοποικιλότητα Χλωρίδα – 

Πανίδα 

·     Προστασία βιοποικιλότητας και βιοτόπων και αποφυγή μη αντιστρέψιμων 
απωλειών 

·     Επίπτωση στον αριθμό, τον τύπο και την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων 

·     Αποφυγή της διάσπασης βιοτόπων  

·     Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και την πανίδα, τις φυσικές περιοχές 
και τα προστατευόμενα είδη  

2 
Πληθυσμός και Ανθρώπινη 

υγεία 

·     Βελτίωση βασικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού μέσω της περίθαλψης, της 
μείωσης της φτώχειας και της ανεργίας 

·     Επίδραση στην πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής 

·     Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές 

·     Διευκόλυνση της πρόσβασης στους χώρους εργασίας 

·     Προστασία ανθρώπινης υγείας 

3 Εδάφη, Ύδατα και Αέρας 

·     Βελτίωση της κατάστασης και της έκτασης των υποβαθμισμένων περιοχών 

·     Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και διαφύλαξη ποσότητας και ποιότητας  

·     Μείωση απορριμμάτων στο ελάχιστο και επαναχρησιμοποίηση μέσω 
ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή ανάκτησης ενέργειας 

·     Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης υλικών   

·     Μείωση της ρύπανσης των υδάτων σε επίπεδα αβλαβή για τα φυσικά 
οικοσυστήματα 

·     Μείωση στις απολήψεις νερού 

·     Μείωση στην παραγωγή υγρών αποβλήτων 

·     Μείωση κινδύνου πλημμυρών  

·     Μείωση αέριας ρύπανσης σε επίπεδα αβλαβή για τα φυσικά συστήματα  

·     Μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων 

·     Μείωση αεριών θερμοκηπίου 

·     Μείωση της ρύπανσης από συμβατικές πηγές ενέργειας 

·     Επιρροή  στην ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον 

·     Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ή των εκπομπών CO2 

4 
Υλικά περιουσιακά 

στοιχεία 

·     Βελτίωση της  πρόσβασης στις αγορές 

·     Προώθηση αειφόρου βιοκλιματικής κατασκευής  

5 
Πολιτιστική κληρονομιά και 

τοπίο 

·     Προστασία και ανάδειξη κτιρίων, μνημείων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος  

·     Προστασία και ανάδειξη αστικού τοπίου  

·   Επίδραση στον αριθμό των περιοχών και των μνημείων (πολιτιστικών, ιστορικών – 
αρχιτεκτονικών) από την εφαρμογή του σχεδίου. 

·     Ανακοπή της αλλοίωσης στις παραδόσεις και την πολιτιστική ταυτότητα 

·     Επίδραση στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του τοπίου  

Πίνακας 14 : Περιβαλλοντικοί Στόχοι  

 
 

Ζ.2.2 Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή και τις υφιστάμενες 

χρήσεις, συγκρίνοντάς τες με αυτές που θα διαμορφωθούν με την υλοποίηση του ΓΠΣ των Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου. Εστιάζεται στο πώς θα επηρεαστεί ο χαρακτήρας των 

επιπτώσεων στους επιμέρους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως αυτοί είχαν διατυπωθεί κατά 

την παρουσίαση των περιβαλλοντικών στόχων.  
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Οι τυχόν επιπτώσεις από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ. των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 

Κωνσταντίνου εκτιμώνται ως προς τα εξής επιμέρους χαρακτηριστικά: 

- Χαρακτήρας επιπτώσεων (αρνητικές – ουδέτερες – θετικές). Αφορά στο είδος των 

επιπτώσεων – επιδράσεων και αποδίδει το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της εκτιμώμενης 

περιβαλλοντικής μεταβολής. 

o Θετικές: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που συνεπάγονται ευνοϊκές μεταβολές και 

αναβάθμιση της κατάστασης του περιβάλλοντος. Ως αναβάθμιση χαρακτηρίζεται η θετική 

εξέλιξη του φυσικού περιβάλλοντος, η βελτίωση των συνθηκών που διαμορφώνουν το 

ανθρωπογενές περιβάλλον και η βελτίωση της ποιότητας των περιβαλλοντικών μέσων, 

όπως του τοπίου, της ατμόσφαιρας, των υδάτων κλπ. Απεικονίζεται με το σύμβολο    . 

o Ουδέτερες: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που δεν προκαλούν σημαντική μεταβολή της 

κατάστασης του περιβάλλοντος και βαθμολογείται με - . 

o Αρνητικές: Χαρακτηρίζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και βαθμολογείται με     . 

- Ένταση επιπτώσεων (Ισχυρές, μέτριες, ασθενείς). Ο εν λόγω χαρακτηρισμός σχετίζεται 

άμεσα με την εξέταση των παραμέτρων εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

αφορά στο μέγεθος της επίπτωσης. 

- Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης (Βραχυπρόθεσμη, μακροπρόθεσμη) Αφορά στον χρόνο που 

αναμένεται να μεσολαβήσει μεταξύ υλοποίησης του σχεδίου και εμφάνισης της 

περιβαλλοντικής μεταβολής (βάσει του οποίου η επίπτωση χαρακτηρίζεται ως άμεση – 

βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη) και αφετέρου ο χρόνος παραμονής, 

δηλαδή το εάν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη επίπτωση. 

 

Ζ.3 Πιθανές επιπτώσεις του Γ.Π.Σ. των  Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πιθανές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) της εφαρμογής του 

Γ.Π.Σ. σε σχέση με κάθε μία περιβαλλοντική παράμετρο.  

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδιασμού, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο Β1 

Στάδιο της μελέτης, στο περιβάλλον της περιοχής αφορά στην προβλεπόμενη εξέλιξή της σε 

σχέση με το σενάριο τάσεων ή μη παρέμβασης, για τις παρακάτω περιβαλλοντικές παραμέτρους: 

 

Ζ.3.1 Φυσικό περιβάλλον (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα - Πανίδα) 

Ως βιοποικιλότητα μιας περιοχής ορίζεται το σύνολο των γονιδίων, των βιολογικών ειδών, των 

οικοσυστημάτων και των πολιτισμών της. Τα μέλη μιας φυσικής βιοκοινότητας εξελίσσονται 

παράλληλα προσαρμοζόμενα στο πέρασμα του χρόνου στις αλλαγές του βιοτικού και αβιοτικού 

τους περιβάλλοντος (τροποποιήσεις τοπικού κλίματος, εισαγωγή/αφαίρεση ανταγωνιστικών 

ατόμων – ειδών στην περιοχή κ.α.). Η γενετική ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει τους 

περισσότερους πληθυσμούς των διαφορετικών ειδών προσφέρει συνήθως, τουλάχιστον σε ένα 
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ποσοστό του πληθυσμού, επαρκείς δυνατότητες προσαρμογής σε βαθμιαίες αλλαγές των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Ωστόσο όταν οι παραπάνω αλλαγές είναι ριζικές και συμβαίνουν 

απότομα (καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος, εισαγωγή ξενικών ανταγωνιστικών ειδών στο 

οικοσύστημα κ.α.) τα άτομα αδυνατούν να προσαρμοστούν άμεσα και κατά συνέπεια οι πληθυσμοί 

τους απειλούνται. 

Η παρούσα μελέτη δεν προτείνει καμία επιπλέον επέκταση σχεδίου, πέραν όσων είχαν προταθεί 

από το ισχύον ΓΠΣ. Για το Θορικό προτείνει την έγκριση της εκπονηθείσας μελέτης οριοθέτησης, 

για το Άνω Θορικό την οριοθέτηση σαν οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων μέχρι το ενδεικτικό όριο 

του ισχύοντος ΓΠΣ, για τις Εργατικές Κατοικίες η υπόλοιπη έκταση και για την Πουνταζέζα – 

Λιμανάκι Πασά την ένταξη στο σχέδιο, σύμφωνα με τη ΖΟΕ. 

Στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχή προτείνει δέκα (10) Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας (ΠΕΠ), εκ των οποίων οι έξι πρώτες (ΠΕΠ 1: Δασικές – Αναδασωτέες εκτάσεις, 

ΠΕΠ 2: Ζώνες Προστασίας Ορεινών Όγκων,ΠΕΠ 3: Περιαστικό Πράσινο, ΠΕΠ 4 (ΑΠ): Ζώνη 

Προστασίας Ρεμάτων – Παρόχθιων Οικοσυστημάτων – Οικολογικοί Διάδρομοι, ΠΕΠ 5 (ΑΠ): Ζώνη 

Προστασίας Ακτογραμμής, ΠΕΠ 6 (ΑΠ): Γεωλογικοί Σχηματισμοί – Υγρότοποι) εξασφαλίζουν τη 

διατήρηση και βελτίωση της βιοποικιλότητας, της χλωρίδας και της πανίδας της περιοχής μελέτης. 

Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) υπακούουν στα Π. Δ/γματα της ΖΟΕ 

Λαυρεωτικής και της Προστασίας των Ορεινών Όγκων, που έχουν θεσπιστεί για την προστασία 

του Φυσικού Περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης. 

Όσον αφορά το Επιχειρηματικό  Πάρκο τύπου Βτύπου Β, η έκτασή του περιορίζεται δραστικά, σε 

σχέση με το ισχύον ΓΠΣ, οπότε οι συνέπειες στο Περιβάλλον, κατά τη λειτουργία του, θα είναι 

μικρότερης έντασης και άρα ηπιότερες. Όσον αφορά τη Ζώνη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της 

ΔΕΗ και το Τεχνολογικό Πάρκο δεν αποτελούν προτάσεις της παρούσας μελέτης, αλλά 

προέρχονται από το παλαιότερο θεσμικό πλαίσιο  και συνεπώς η παρούσα μελέτη έχει ηπιότερες 

επιπτώσεις στο Φυσικό Περιβάλλον, συγκρινόμενη με τη μηδενική λύση. 

Ομοίως και οι περιοχές Ειδικών Χρήσεων (ΠΕΧ) και συγκεκριμένα τα Κοιμητήρια, οι Στρατιωτικές 

Εγκαταστάσεις και τα Λιμάνια.Για τη Μαρίνα  Μεγαγιότ στον κόλπο Θορικού και για το Εργοσάσιο 

Παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από Βιοαέριο, που είναι φιλιπεριβαλλοντικό, τα μέτρα 

προστασίας θα μελετηθούν με τη μελέτη ΑΕΠΟ, όταν συνταχθεί. 

Η χάραξη της προτεινόμενης περιμετρικής του Λαυρίου, όταν εκπονηθεί η μελέτη,  θα πρέπει να 

λάβει υπόψη την προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.  

Οι υπόλοιπες προτάσεις για το μεταφορικό δίκτυο, όπως είναι οι βοηθητικοί δρόμοι της Αττικής 

Οδού, η αναβάθμιση του δρόμου Αγίου Κων/νου – Αναβύσσου και η επέκταση του προαστιακού 

τραίνου μέχρι το Λαύριο έχουν δρομολογηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και ακολουθείται ο 

σχετικός περιβαλλοντικός έλεγχος. 
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Από την παρούσα μελέτη προτείνεται η ιεράρχηση του οδικού δικτύου μέσα στο Λαύριο και οι 

πεζοπορικές – ποδηλατικές διαδρομές επί υφιστάμενου οδικού δικτύου, που δεν επηρεάζουν 

αρνητικά το Φυσικό Περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

Οι προτάσεις για την ύδρευση, την αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, τα απορρίμματα και την 

ενέργεια συντελούν στην προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος. 

 

Ζ.3.2 Πληθυσμός – Ανθρώπινη Υγεία  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θετικές επιπτώσεις θα έχουν  τα μέτρα οργάνωσης των χρήσεων γης, 

μείωσης του συντελεστή δόμησης στο Κέντρο του Λαυρίου(από 2,1 σε 1,2) και στο Οξυγόνο(από 

2,00 σε 0,80), εξασφάλισης κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων εντός του αστικού ιστού, ο 

καθορισμός μεγάλων εκτάσεων ως ελεύθερων Χώρων - Αστικού Πρασίνου  και ο χαρακτηρισμός 

Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ). 

 Η ρύθμιση των χρήσεων γης, σε συνδυασμό με τα μέτρα για το οδικό δίκτυο και το δίκτυο ροής 

πεζών, θα συμβάλουν σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις Δ.Ε. Λαυρεωτικής και 

Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς θα μειωθούν οι χρονοαποστάσεις των καθημερινών μετακινήσεων και 

θα διευκολυνθεί η άσκηση καθημερινών δραστηριοτήτων και λειτουργιών, με άμεσο αντίκτυπο στη 

μείωση του άγχους και της κούρασης και στην καλύτερη ψυχολογία των κατοίκων. Η εξασφάλιση 

των απαραίτητων κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων θα συνδράμουν στη βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος θα λειτουργήσουν άμεσα ως 

προς τη βελτίωση της αισθητικής των Δ.Ε. και την παροχή προσιτής αναψυχής, ενώ μακροχρόνια 

θα έχουν ευεργετικές συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού.  

 

Ζ.3.3 Έδαφος 

Τα μέτρα συγκράτησης της οικιστικής ανάπτυξης (έλεγχος χρήσεων γης, επιπλέον κοινόχρηστοι 

χώροι, μείωση του σ.δ. στο Οξυγόνο), και τα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης του φυσικού 

πρασίνου, με χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) θα έχουν θετικά αποτελέσματα, 

θα ελαττωθεί ο βαθμός κατάληψης του εδάφους, ενώ θα αυξηθεί το ποσοστό πράσινων χώρων και 

άρα θα μειωθεί η διάβρωση των εδαφών. Σημαντική βελτίωση του εδάφους αναμένεται από την 

εκτέλεση μελετών και έργων απορρύπανσης των διάσπαρτων περιοχών όπου απορρίπτονταν στο 

παρελθόν τα κατάλοιπα της μεταλλευτικής δραστηριότητας. 

 

Ζ.3.4  Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα 

Έμμεσες θετικές επιπτώσεις αναμένονται από τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά 

από αυτά που αφορούν στις παραρεμάτιες περιοχές και στην επέκταση του προγράμματος 

απορρύπανσης των εδαφών.  
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Ζ.3.5 Ατμόσφαιρα – Κλιματικοί Παράγοντες  

Δεδομένου ότι ένας από τους κατευθυντήριους άξονες της μελέτης Γ.Π.Σ. είναι η προστασία του 

περιβάλλοντος και η μείωση της ρύπανσης, σε γενικές γραμμές αναμένεται βελτίωση των 

κλιματικών παραγόντων.  

Η απορρύπανση των εδαφών θα μειώσει τα ποσοστά επικίνδυνων σωματιδίων (μόλυβδος, 

αρσενικό κ.λπ.) που εκλύονται στην ατμόσφαιρα. 

Ο έλεγχος των χρήσεων γης, η μείωση των συντελεστών δόμησης, η εξασφάλιση χώρων για τον 

κοινόχρηστο και κοινωφελή εξοπλισμό, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, οι μεγάλες εκτός σχεδίου 

εκτάσεις που χαρακτηρίζονται σαν περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), το δίκτυο πεζοπορικών 

διαδρομών – ποδηλατόδρομων συντελούν στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και κατ’ 

επέκταση στην εξασθένιση του φαινομένου του θερμοκηπίου.  

Παράλληλα, το δίκτυο ροής πεζών και ποδηλάτων θα συμβάλει έμμεσα στη μείωση των αερίων 

ρύπων, καθώς θα ελαττωθεί η χρήση Ι.Χ. και θα περιορισθεί η κυκλοφορία.  

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου θα επιφέρει πτώση των επιπέδων θορύβου μέσα στον αστικό 

ιστό. 

Τοπική αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης θα επιφέρει η προτεινόμενη περιμετρική οδός του 

Λαυρίου, όμως οι επιβαρύνσεις αντισταθμίζονται από την αντίστοιχη ελάφρυνση που θα επιφέρει η 

μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου εντός της πόλης και ιδίως στην περιοχή του λιμένα Λαυρίου. 

 

Ζ.3.6 Υλικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Όσον αφορά στα υλικά περιουσιακά στοιχεία, αναμένεται αύξηση της αξίας των ιδιοκτησιών, λόγω 

της γενικότερης αναβάθμισης της περιοχής. 

 

Ζ.3.7 Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον 

Με τον καθορισμό τριών Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και συγκεκριμένα των ΠΕΠ 7: 

Αρχαιολογικοί Χώροι, ΠΕΠ 8: Κηρυγμένα Βυζαντινά Μνημεία, ΠΕΠ 9: Κηρυγμένα Νεωτέρα 

Μνημεία, την ίδρυση του αρχαιολογικού πάρκου Λαυρεωτικής και τη διασύνδεση των πολιτιστικών 

χώρων του Δήμου μέσω δικτυώσεων και διαδρομών, αναμένεται να προστατευθεί περαιτέρω ο 

Αρχαιολογικός, Ιστορικός και Πολιτιστικός πλούτος της περιοχής μελέτης.  

 

Ζ.3.8 Τοπίο 

Όσον αφορά στο αστικό τοπίο, το σύνολο των δράσεων θα είναι ευνοϊκό ως προς τη βελτίωσή του 

και την αισθητική του αναβάθμιση. Μέτρα τα οποία θα έχουν ισχυρή επίδραση θα είναι η σωστή 

χωροθέτηση των επιτρεπομένων χρήσεων, η μείωση των συντελεστών δόμησης, η αύξηση του 

κοινόχρηστου και κοινωφελούς εξοπλισμού, η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η Ανάπλαση του 

Οξυγόνου, του Κυπριανού και των Σαντορινέικων, καθώς και της περιοχής του Δημαρχείου. Όσον 

αφορά το εξωαστικό τοπίο, η ίδρυση και λειτουργία του αρχαιολογικού πάρκου, οι προτάσεις για 
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περιοχές Ειδικής Προστασίας και οι πεζοπορικές διαδρομές θα έχουν θετικές συνέπειες στο Τοπίο. 

Οι επιπτώσεις στο τοπίο θα είναι κατά κανόνα μεσο-/μακροπρόθεσμες, αλλά θα επιφέρουν μόνιμη 

αναβάθμιση της προσφερόμενης ποιότητας ζωής.  

Τοπικά, αναμένονται να σημειωθούν αλλοιώσεις από την προτεινόμενη περιμετρική οδό του 

Λαυρίου, κάποιες από τις οποίες θα είναι παροδικές και αναστρέψιμες (όσες γίνουν κατά την 

περίοδο κατασκευής του έργου). Ωστόσο, τα οφέλη που θα προκύψουν για την πόλη από τη 

λειτουργία της περιμετρικής κρίνονται σαφώς πιο σημαντικά, ενώ οι αισθητικές οχλήσεις από τη 

λειτουργία του δρόμου μπορούν να ελαχιστοποιηθούν μετά από σχετικές προβλέψεις της 

αντίστοιχης μελέτης. 

 

Ζ.4 Συνοπτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μορφή μήτρας 

Χαρακτήρας 

Θετικές ↑ 

Ουδέτερες - 

Αρνητικές ↓ 

 

Ένταση 

Ασθενείς   

Μέτριες   

Ισχυρές   

 

Διάρκεια 

Βραχυχρόνιες          ▫ 
Μακροχρόνιες ∞ 
 

Ακολουθεί ο Πίνακας 15 με τη Μήτρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
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Παρέμβαση 
1.Βιοποικιλότητα 

Πανίδα -
Χλωρίδα 

2. Πληθυσμός  
Ανθρώπινη 

υγεία 
3.Έδαφος 

4. Επιφανειακά 
και Υπόγεια 

Ύδατα 

5. Αέρας και  
Κλιματικοί 

παράγοντες 

6.Υλικά 
περιουσιακά 

στοιχεία 

7. Ιστορικό και 
Πολιτιστικό 
Περιβάλλον 

8. Τοπίο 

Οικιστική Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής               

Ρύθμιση των χρήσεων γης στους οικιστικούς υποδοχείς -  ↑    ∞ ↑    ∞ ↑    ∞ ↑  ∞ ↑    ∞ - ↑    ∞ 

Τροποποίηση των χρήσεων στο Οξυγόνο από Αμιγή σε Γενική 
Κατοικία 

-  ↓ ↑  ∞  -  - ↓ ↑  ∞ ↓ ↑  ∞ -  - 

Υπολογισμός του αναγκαίου Κοινωνικού Εξοπλισμού για όλους 
τους οικισμούς 

-  ↑     ∞   -   - ↑     ∞ ↑   ∞ -   

Μείωση του σ.δ. στην περιοχή του Κέντρου και στο Οξυγόνο - ↑      ∞ - ∞ ↑    ∞ ↑   ∞ ↓ ↑  ∞ - ↑     ∞ 

Πολεοδομική Οργάνωση της Πουνταζέζας – Λιμανάκι Πασά - ↑      ∞ - ∞ ↑   ∞ - ∞ ↑   ∞ - ↑     ∞ 

Ανάπλαση του Οξυγόνου, Παλαιού Κυπριανού, των 
Σαντορινέικων και της περιοχής του Δημαρχείου. 

- ↑      ∞ - ∞ ↑   ∞ ↑   ∞ ↑   ∞ - ↑     ∞ 

Περιβάλλον                 

Απορρύπανση εδαφών από μεταλλευτικά κατάλοιπα ↑    ∞ ↑    ∞ ↑   ∞ ↑   ∞ ↑     ∞ ↑     ∞ ↑    ∞ ↑   ∞ 

Στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας, πέραν των ρυθμίσων της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προτείνονται και πρόσθετοι περιορισμοί. ↑    ∞ ↑    ∞ ↑   ∞ ↑   ∞ ↑     ∞ - ↑   ∞ ↑   ∞ 

Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

Περιορισμός της έκτασης και καθορισμός επιτρεπομένων 
χρήσεων του Επιχειρηματικού  Πάρκου, τύπου Β 

- ↑    ∞ ↑   ∞ ↑    ∞ ↑     ∞ ↑      ∞ - ↑   ∞ 

Συνεργασία του Δήμου με το ΤΠΠΛ για προγράμματα που θα 
αφορούν τη βελτίωση της καθημερινότητας της πόλης του 
Λαυρίου στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων.  

- ↑    ∞ ↑     ∞ ↑   ∞ - ↑     ∞ - - 

Ίδρυση και λειτουργία αρχαιολογικού πάρκου και φορέα 
διαχείρισης και διασύνδεση των πολιτιστικών χώρων ↑    ∞ - - - - ↑      ∞ ↑   ∞ ↑  ∞ 

Υποδομές                 

Μελέτη και κατασκευή του περιμετρικού δρόμου του Λαυρίου ↓    ∞  ↑   ▫ ↓  ∞   - ↓↑  ▫ ∞ ↑     ∞  -  ↓↑ ▫ ∞  

Ιεράρχιση  του οδικού δικτύου στο Λαύριο  - ↑      ▫  -  - ↑     ∞ ↑    ∞  - ↑   ∞ 

Πεζοπορικές διαδρομές –ποδηλατόδρομοι ↑   ∞  ↑    ∞  -  - ↑     ∞ ↑     ∞ ↑   ∞ ↑   ∞ 
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα της τηλεματικής, 
για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων. 

 ↑     ∞ - -  ↑     ∞ ↑   ∞  ↑   ∞   



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ για το “Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. Λαυρεωτικής  και Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής και Τροποποίηση του ήδη 
εγκεκριμένου ΓΠΣ” 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΑΤΣΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 138 

Ολοκλήρωση των βοηθητικών δρόμων της επέκτασης της 
Αττικής Οδού μέχρι το Λαύριο. 

- ↑     ▫ - - ↑     ∞  - - 

Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών της οδού Αγίου 
Κωνσταντίνου – Αναβύσσου. 

- ↑     ▫ - - ↑     ∞  - - 

Επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο - ↑     ∞ ↓  ▫    - ↓↑  ▫   ∞ ↑     ▫ - - 

Ολοκλήρωση των λιμενικών έργων στο εμπορικό τμήμα του 
λιμανιού του Λαυρίου.  

- ↑     ∞ - - - ↑     ∞ - ↑     ∞ 

Κατασκευή μαρίνας εξυπηρέτησης μεγάλων σκαφών αναψυχής 
στην Πλέντα Θορικού 

- ↑     ∞ - -- -- ↑     ∞ - - 

Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος 
μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Λαυρεωτικής. 

- ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Ενίσχυση και αντικατάσταση υφισταμένου δικτύου ύδρευσης 
στην Ποσειδωνία και στην περιοχή Άνω Όρια.   

- ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Κατασκευή νέου αγωγού σύνδεσης προς την περιοχή του 
Κυπριανού. 

- ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στην παραλιακή 
ζώνη με αντλιοστάσιο στις περιοχές Πουνταζέζα – Λιμανάκι 
Πασά. 

- ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων στα Λεγραινά. - ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Αναβάθμιση της Ε.Ε.Λ. Κερατέας - ↑     ▫ - ↑     ∞ - ↑     ∞ - - 

Επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή 
μελέτης.  

- ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Αξιοποίηση  των συλλεγόμενων υδάτων - ↑     ▫ - ↑     ▫ - ↑     ∞ - - 

Αξιοποίηση Α.Π.Ε. ↑     ∞ ↑     ▫ ↑     ∞ ↑     ∞ ↑    ∞ ↑     ∞ - ↑     ∞ 

Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών στο σύνολο της περιοχής 
μελέτης. 

- ↑     ∞ - - - ↑     ∞ - - 
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Η. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Η.1 Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

Οι μελέτες Γ.Π.Σ. – ΣΧΟΟΑΠ, που εκπονούνται βάσει του Νόμου 2508/97, έχουν στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα με την ανάπτυξη. 

Ειδικότερα, όλα τα μέτρα που προτείνει η μελέτη του Γ.Π.Σ. στα διοικητικά όρια των Δ.Ε. 

Λαυρεωτικής και  Αγίου Κωνσταντίνου και της τροποποίησης του εγεκριμένου ΓΠΣ του Λαυρίου 

έχουν στόχο την ανάδειξη και την προστασία του περιβάλλοντος των Δ.Ε., τόσο του φυσικού, όσο 

και του ανθρωπογενούς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι θετικές. 

 Κατά συνέπεια, αναμένεται η μελέτη αυτή να έχει θετική επίδραση στις περιβαλλοντικές 

παραμέτρους  των Δ.Ε. 

 

Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα μέτρα πρόληψης, 

περιορισμού και αντιμετώπισης των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

εφαρμογή του Σχεδίου. 

Σε γενικές γραμμές, το ΓΠΣ Λαυρίου και Αγίου Κωνσταντίνου αναμένεται να έχει θετική 

επίδραση στο σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

σχεδιασμός του έχει γίνει με στόχο την αειφορία και την αντιμετώπιση τις ποικιλίας των θεμάτων 

που χρόνια τώρα δεν επιλύονται και δρουν σωρευτικά στην υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης της περιοχής εφαρμογής του σχεδίου.  

Σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις που αναγνωρίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα γίνει 

ανάλυση των μέτρων πρόληψης, περιορισμού και αντιμετώπισης των προβλεπόμενων δυσμενών 

επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων από το 

σχέδιο. Η ανάλυση θα γίνει σε επίπεδο περιβαλλοντικής παραμέτρου. 

Επίσης, η Οδηγία προβλέπει και την κατάρτιση συστήματος παρακολούθησης, που αναλύεται 

στο επόμενο κεφάλαιο, έτσι ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα των ενεργειών για την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων. 

 

Η.1.1 Φυσικό Περιβάλλον (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα) 

Η εφαρμογή του ΓΠΣ των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου, όσον αφορά τη 

βιοποικιλότητα, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής δεν αναμένεται να έχει στρατηγικού 

χαρακτήρα αρνητικές επιπτώσεις, αλλά πολλές θετικές. Επειδή όμως προβλέπεται η κατασκευή 

νέων υποδομών, όπως η περιμετρική του Λαυρίου, είναι πιθανό να υπάρξουν σχετικές επιπτώσεις 

στη χλωρίδα και την πανίδα. 
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Για να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι παραπάνω επιπτώσεις θα πρέπει να 

ληφθούν περιοριστικά μέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας των νέων έργων (ιδιαίτερα της Περιμετρικής), με έμφαση στην αποτροπή της 

κατάτμησης βιοτόπων. Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα αποκατάστασης της φυτοκάλυψης με 

κατάλληλα είδη χλωρίδας και προστασίας της πανίδας. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις 

στις περιοχές που προτείνονται για απορρύπανση,  τα παραρεμάτια οικοσυστήματα, η περιοχή 

Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (πρώην ΒΙΠΑ προς εξυγίανση, του οποίου η έκταση έχει ήδη 

περιοριστεί δραστικά με την παρούσα μελέτη ΓΠΣ,  όπου οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι ήπιες 

και να συμπεριλαμβάνουν έργα προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Βαθμός κατάτμησης οικοσυστημάτων 

- Ποσοστό κατάτμησης περιοχών διαβίωσης πανίδας 

- Απώλειες ειδών πανίδας (%) 

- Ισοζύγια πρασίνου 

- km2 αποκατεστημένων / επαναφυτεμένων εκτάσεων 

- km2 απορρυπασμένων μεταλλευτικών υπολοίπων 

 

Η.1.2 Πληθυσμός - Ανθρώπινη Υγεία 

Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία οι προτάσεις του ΓΠΣ, όπως ο έλεγχος των χρήσεων 

γης, η μείωση των συντελεστών δόμησης, ο κοινωνικός εξοπλισμός, οι περιοχές αναπλάσεων, οι 

περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ), η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η βελτίωση των υποδομών 

ύδρευσης και αποχέτευσης θα έχουν θετικές επιπτώσεις. 

Οι επιπτώσεις από τη διέλευση της περιμετρικής οδού ή την εγκατάσταση δραστηριοτήτων στην 

περιορισμένης πλέον έκτασης Περιοχή Χαμηλής και Μέσης Όχλησης (άρθρο 8 του π.δ. 59/2018), 

αναμένεται να έχουν θετικές επιπτώσεις, ως προς τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, αλλά και αρνητικές, που.σχετίζονται με την αύξηση της κυκλοφορίας, των 

επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης στην περιμετρική και στοπρώην ΒΙΠΑ προς 

εξυγίανση. Επίσης, στο Επιχειρηματικό  Πάρκο τύπου Βαναμένεται να υπάρξει πρόβλημα με τη 

διαχείριση των αποβλήτων.  

Τα αντισταθμιστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό των προαναφερόμενων 

αφορούν: 

 Την παρακολούθηση από την πολιτεία της εφαρμογής της Νομοθεσίας και των Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. 

 Τη χάραξη της Περιμετρικής, ώστε να επιφέρει την ελάχιστη επιβάρρυνση στα 

οικοσυστήματα.  
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 Την απαγόρευση επιβαρρυντικών χρήσεων μέσα στην περιοχή Χαμηλής και Μέσης Όχλησης 

(άρθρο 8 π.δ. 59/2018) 

 Την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων του Επιχειρηματικού Πάρκου 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Η παρακολούθηση της κατάστασης του ανθρώπινου πληθυσμού και της ποιότητας ζωής 

προτείνεται κυρίως να στηριχθεί σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,  όπως αυτά καταγράφονται σε 

εθνικό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητηρίου Χωροταξίας 

(ESPON) και τη Eurostat.  

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

αποβλήτων 

- Επίπεδα θορύβου 

- Επίπεδα εκπομπής αερίων ρύπων (ιδιαίτερα για το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια και τα 

οξείδια του αζώτου όπου υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων) 

- Προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής 

 

Η.1.3 Έδαφος 

Θετικές επιπτώσεις στο έδαφος των δύο Δημοτικών Ενοτήτων θα προκύψουν από τα έργα 

απορρύπανσης που εκτελούνται και προτείνεται να συνεχιστούν στις περιοχές των μεταλλευτικών 

αποβλήτων. 

Πιέσεις στο Περιβάλλον προβλέπεται να υπάρξουν από τα νέα κατασκευαστικά έργα που θα 

γίνουν από την επέκταση των υποδομών και των οικονομικών δραστηριοτήτων στο Επιχειρηματικό  

Πάρκο τύπου Β.  

Προκειμένου οι πιέσεις αυτές να είναι πιο ήπιες, καθώς ανασταλτικά μέτρα θα οδηγήσουν στην 

αναστολή της ανάπτυξης, θα πρέπει να εφαρμοστούν τα ακόλουθα: 

 Αυστηρά περιοριστικά μέτρα ως προς τη χωροθέτηση και τις προδιαγραφές κατασκευής και 

λειτουργίας των νέων έργων, 

 Τήρηση των σχετικών νομικών διατάξεων και των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, 

 Αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις, 

 Έργα αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής προστασίας, 

 Εντατικοί έλεγχοι στις μεταποιητικές μονάδες, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων 

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

 Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης απορριμμάτων στις ακτές, τους πόλους αναψυχής και 

αθλητισμού και στις ευαίσθητες φυσικές περιοχές όπου ήδη έχουν επισκεψιμότητα ή 

αναμένεται να αυξηθεί. 

 αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Αριθμός αποκαταστάσεων χώρων/ αριθμό επεμβάσεων 
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- Αριθμός έργων προστασίας εδάφους από την διάβρωση/ αριθμό επεμβάσεων 

- Αριθμός αναπλάσεων/ φυτεύσεων που υλοποιήθηκαν σε σχέση με τις απαιτούμενες 

- Αριθμός εγκατεστημένων και λειτουργούντων μέτρων πρόληψης και προστασίας από 

διαρροές 

- Ποσότητες στερεών αποβλήτων που διατίθενται σε ΧΥΤΑ 

- Ποσότητες υγρών αποβλήτων που δεν καταλήγουν σε Ε.Ε.Λ. 

 

Η.1.4 Επιφανειακά και Υπόγεια Ύδατα 

Για την πρόληψη της ρύπανσης και ποιοτικής υποβάθμισης των υδατικών πόρων κρίνεται 

απαραίτητη η διενέργεια ελέγχου της ποιότητας του νερού της υπόγειας υδροφορίας από τις 

δημοτικές υδρογεωτρήσεις και πηγάδια, καθώς και ελέγχου της εφαρμογής Περιβαλλοντικών 

Όρων στις υφιστάμενες δραστηριότητες. Ο προτεινόμενος έλεγχος θα πρέπει να διενεργείται από 

φορέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στις εγκαταστάσεις εντός των ορίων της μελέτης, αλλά και 

σε εκείνες που την επιβαρύνουν από περιβαλλοντική άποψη. 

Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν προβλεφθεί δράσεις προστασίας και διαχείρισης των υδατικών 

πόρων της περιοχής, ενώ προβλέπονται μέτρα πρόληψης της ρύπανσης και δράσεις 

εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης των υδατικών πόρων. Επίσης ορίζεται η ολοκλήρωση 

των έργων υποδομής για τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων ως έργο πρώτης 

προτεραιότητας. Παρόλα αυτά, ομοίως με την περίπτωση του εδάφους, αναμένονται επιπτώσεις 

από τις αναπτυξιακές δραστηριότητες. Οι επιπτώσεις αυτές σχετίζονται με τη ρύπανση των 

υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.  

Τα μέτρα που πρέπει, επιπλέον των οριζόμενων από το Σχέδιο, να ληφθούν είναι: 

 Η παρακολούθηση της τήρησης των νομικών διατάξεων σχετικά με τη χρήση και διαχείριση 

των υδάτων από τη βιομηχανία, τις τουριστικές επενδύσεις και τον αγροτικό τομέα, 

 Η τήρηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων σχετικά με τη χρήση νερού και την 

επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων και η εντατικοποίηση των ελέγχων της εφαρμογής 

τους, 

 Η παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων στις περιοχές συγκέντρωσης 

δραστηριοτήτων, 

 Ενθάρρυνση της χρήσης τεχνολογιών εξοικονόμησης και επαναχρησιμοποίησης νερού.  

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Αλλαγές στις παραμέτρους των μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων 

- Βελτίωση ποιότητας επιφανειακών υδάτων 

- Βελτίωση ποιότητας υπόγειων νερών 

- Χρήση νερού κατά τομέα (%) 

- Ποσοστό ανακύκλωσης νερού 
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- Αριθμός κυρώσεων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτων και 

επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων 

 

Η.1.5 Ατμόσφαιρα και Κλιματικοί Παράγοντες 

Η ατμόσφαιρα των Δημοτικών Ενοτήτων δεν είναι άμεσα επιβαρημένη από τις εκπομπές της 

κεντρικής θέρμανσης και την κυκλοφορία. Παρόλα αυτά παρατηρούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις 

της παγκόσμιας κλιματολογικής αλλαγής στο μικροκλίμα της περιοχής (άνοδος θερμοκρασίας, 

επιμήκυνση της θερμής – ξηρής περιόδου, τάσεις ερημοποίησης κ.λπ.) με τα ακραία καιρικά 

φαινόμενα είναι πιο συχνά. Περαιτέρω ρύπανση είναι πιθανό να προκαλέσουν η ανάπτυξη των 

μεταφορικών δικτύων και η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου. 

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

επιπτώσεων αφορούν: 

 Συχνοί έλεγχοι των εμπλεκόμενων για την τήρηση των κείμενων νομικών διατάξεων και των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων, 

 Αυστηρό έλεγχο στα οχήματα για κατοχή ισχύουσας κάρτας ελέγχου καυσαερίων, 

 Πρόβλεψη της ομαλής και εύρυθμης πρόσβασης των οχημάτων και ειδικά των βαρέων 

οχημάτων αποφεύγοντας, στο βαθμό που αυτό είναι αυτό δυνατό, τη διέλευση μέσω των 

οικισμών. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Μεταβολή σε tn/έτος των εκπομπών στην ατμόσφαιρα 

- Ποσοστά αύξησης/ μείωσης ρύπων 

- Πλήθος εφαρμογής μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης 

- Ημέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας 

- Εκπομπές ανά πηγή / κατά κεφαλή 

- Επιβατική κίνηση ανά μέσο 

- Εμπορευματική κίνηση ανά μέσο 

- Κυκλοφοριακοί φόρτοι 

- Ποσοστό αύξησης/ μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

- Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά πηγή (%) 

 

Η.1.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Μέσω της εφαρμογής των χωρικών ρυθμίσεων του Γ.Π.Σ. αναμένεται σημαντική μείωση των 

σχετικών συγκρούσεων χρήσεων γης, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στο επενδυόμενο κεφάλαιο 

και αύξηση της ζήτησης για αναπτυξιακές δραστηριότητες. Επομένως τα αποτελέσματα στην αξία 

των υλικών περιουσιακών στοιχείων θα είναι θετικά . 
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Βέβαια, ρυθμίσεις όπως αυτή του καθορισμού των χρήσεων γης, της απαγόρευσης δόμησης σε 

συγκεκριμένες ζώνες (ΠΕΠ-ΑΠ) ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις καθώς μειώνεται η 

δυνατότητα εκμετάλλευσής τους.  

Συνεπώς για την άμβλυνση των όποιων επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου έχει 

υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και πολίτες, ώστε να υπάρχει η 

απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση με τις προτεινόμενες αλλαγές χρήσεων αλλά και να διεξάγονται 

συστηματικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Μεταβολές χρήσεων γης 

- Μεταβολές αξιών γης και αντικειμενικών αξιών 

- Ποσοστό υλοποίησης του σχεδιασμού και του καθορισμού χρήσεων γης 

- Βαθμός υλοποίησης των προγραμμάτων αναπλάσεων και αναβάθμισης. 

 

Η.1.7 Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον 

Το Γ.Π.Σ. προβλέπει μια σειρά μέτρων προστασίας και ανάδειξης των στοιχείων της 

αρχαιολογικής, αρχιτεκτονικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς. Γενικά, δεν προβλέπονται 

δυσμενείς επιπτώσεις καθώς υπάρχει πρόνοια προστασίας και ανάδειξής τους παρόλα αυτά 

απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίησή τους είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων 

χρηματοδοτήσεων και η ενημέρωση του κοινού με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Προτεινόμενοι Δείκτες Παρακολούθησης: 

- Αριθμός διατηρητέων κτιρίων που αποκαταστάθηκαν  

- Κατάσταση διατηρητέων κτιρίων που δεν έχουν γίνει έργα αποκατάστασης 

- Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις 

 

Η.1.8 Τοπίο 

Τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν είναι ένας συνδυασμός των μέτρων που έχουν 

προταθεί σχετικά με τη βιοποικιλότητα και χλωρίδα, το έδαφος και τα ύδατα και αυτών που ήδη 

προβλέπονται από το Γ.Π.Σ. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε οι 

περιοχές που είναι ήδη επιβαρημένες περιβαλλοντικά (αποθέσεις μεταλλουργικών υπολοίπων) να 

μη χρησιμοποιηθούν για τη συγκέντρωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, με την αιτιολογία ότι είναι 

έτσι και αλλιώς υποβαθμισμένες. Ειδικά για τις τους χώρους αυτούς προτείνεται η αποκατάσταση 

κάθε χώρου με εργασίες όπως διαμόρφωση επιφανειών με χωματοκάλυψη, εγκατάσταση φυτών, 

περίφραξη κ.λπ..  

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

- Ποσοστό εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης ή ενσωμάτωσης στο τοπίο της περιοχής 

παρέμβασης 

- Βαθμός αποκατάστασης τοπίου 
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Η.2 Προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης 

 

Η Οδηγία 2001/42/ΕΚ και η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 

107017/28.8.2006 απαιτούν την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την 

υλοποίηση ενός σχεδίου ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού και 

αντιμετώπισης.  

Η πλειονότητα των μέτρων που προτείνει η μελέτη Γ.Π.Σ. των  Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου 

Κωνσταντίνου έχουν στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και 

ουσιαστικά επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης της διαδικασίας εκτίμησης και αξιολόγησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, εν γένει, την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των 

περιβαλλοντικών όρων, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα.  

Προκειμένου να παρακολουθείται το είδος και το μέγεθος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

απαιτείται η εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης το οποίο θα επιτρέπει την κατά το 

δυνατό άμεση συσχέτιση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. με την περιβαλλοντική κατάσταση του συνόλου 

της περιοχής μελέτης. Το προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης αφορά στη συλλογή 

πληροφοριών, στη διαχείριση αυτών και στην υιοθέτηση μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας σε 

όλες τις συναρμόδιες αρχές και στο ευρύ κοινό. Οι πληροφορίες αναφέρονται ουσιαστικά σε ένα 

σύνολο ενδεικτικών προτεινόμενων δεικτών παρακολούθησης που κατηγοριοποιούνται ανά 

περιβαλλοντική παράμετρο. Η συλλογή πληροφοριών μπορεί να βασίζεται σε δύο πηγές: α) στην 

πρωτογενή παραγωγή περιβαλλοντικής πληροφορίας από μετρήσεις περιβαλλοντικών 

παραμέτρων ή/και β) στην εκτίμηση περιβαλλοντικών δεικτών. 

Το σύστημα παρακολούθησης πρέπει να επιτρέπει τόσο την ποσοτική εκτίμηση της εξέλιξης της 

κατάστασης του περιβάλλοντος, όσο και τη δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών μέτρων, 

όπου και όταν κάτι τέτοιο απαιτείται. Σε αυτή τη σύνθετη διαδικασία, κατά την οποία προκειμένου 

να υπάρξουν αξιόπιστα και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα, θα πρέπει να συνδυαστούν: 

 Η δημιουργία και λειτουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. 

 Η παρακολούθηση των μελετών και των έργων που απαιτούνται για την εφαρμογή του 

εγκεκριμένου Γ.Π.Σ.. 

 Ο έλεγχος και η προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής μελέτης και ιδιαίτερα 

στις προστατευόμενες περιοχές. 

 

Η πλειονότητα των μέτρων που προτείνει η τροποποίηση μελέτη του Γ.Π.Σ. στα διοικητικά όρια 

των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου και της Τροποποίησης του εγεκριμένου ΓΠΣ του 

Λαυρίου έχουν στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ουσιαστικά 

επισημαίνουν την ανάγκη τήρησης της διαδικασίας εκτίμησης και αξιολόγησης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και εν γένει, την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των  
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περιβαλλοντικών όρων, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα. Το προτεινόμενο σύστημα 

παρακολούθησης αφορά στη συλλογή πληροφοριών, στη διαχείριση αυτών και στην υιοθέτηση 

μεθόδων διάχυσης της πληροφορίας σε όλες τις συναρμόδιες αρχές και στο ευρύ κοινό. Οι 

πληροφορίες αναφέρονται ουσιαστικά σε ένα σύνολο ενδεικτικά προτεινόμενων δεικτών 

παρακολούθησης που κατηγοριοποιούνται ανά περιβαλλοντική παράμετρο. 

Συνολικά, οι προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης ανά περιβαλλοντική παράμετρο, όπως 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, έχουν ως εξής: 

 

Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Δείκτες παρακολούθησης 

Βιοποικιλότητα, χλωρίδα - 
πανίδα 

Μεταβολή της έκτασης των οικοτόπων (%)                                                                                   

Ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών που παρακολουθούνται 

Ποσοστό των προστατευόμενων περιοχών που βελτιώθηκε η κατάστασή τους 

Ποσοστό κατάτμησης περιοχών διαβίωσης πανίδας 

Βαθμός κατάτμησης οικοσυστημάτων                                                                                        

Απώλειες ειδών πανίδας (%) 

Ρυθμός μείωσης ή αύξησης των πληθυσμών των προστατευόμενων ειδών (κατά είδος 
εάν είναι εφικτό)                 

Ισοζύγια πρασίνου 

km² ή στρ. αποκατεστημένων/ αναφυτεμένων εκτάσεων 

Πληθυσμός, ανθρώπινη 
υγεία 

Κατάστασης ανθρώπινου πληθυσμού και ποιότητας ζωής  

Επίπεδα θορύβου 

Επίπεδα εκπομπής αερίων ρύπων (ιδιαίτερα για το όζον, τα αιωρούμενα σωματίδια και 
τα οξείδια του αζώτου όπου υπάρχουν υπερβάσεις των ορίων) 

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

Προσδόκιμα έτη υγιούς ζωής                                                                                                             

Έδαφος 

Αριθμός γεωτεχνικών μελετών/πλήθος υποδομών 

Αριθμός αποκαταστάσεων χώρων/αριθμό επεμβάσεων 

Αριθμός αναπλάσεων                     

Αριθμός έργων προστασίας εδάφους από την διάβρωση/αριθμό επεμβάσεων 

Αριθμός εγκατεστημένων και λειτουργούντων μέτρων πρόληψης – προστασίας από 
διαρροές 

Αλλαγή χρήσεων γης 

Ποσότητες στερεών και υγρών αποβλήτων που δεν διατίθενται στους κατάλληλους 
χώρους 

Ύδατα 

Αλλαγές στις παραμέτρους των μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων 

Βελτίωση ποιότητας επιφανειακών υδάτων 

Βελτίωση ποιότητας υπόγειων νερών 

Χρήση νερού κατά τομέα (%) 

Ποσοστό ανακύκλωσης νερού 

Αριθμός κυρώσεων για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί διαχείρισης υδάτων και 
επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

Ατμόσφαιρα και κλιματικοί 
παράγοντες 

Μεταβολή σε tn/έτος των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα 

Ποσοστά αυξομείωσης ρύπων 

Εκπομπές ανά πηγή/κατά κεφαλή 
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Περιβαλλοντική 
παράμετρος 

Δείκτες παρακολούθησης 

Ποσοστό αυξομείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου ανά πηγή (%) 

Ημέρες υπέρβασης ορίων ποιότητας 

Επιβατική κίνηση ανά μέσο 

Εμπορευματική κίνηση ανά μέσο 

Κυκλοφοριακοί φόρτοι 

Πλήθος εφαρμογής μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης 

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Ποσοστό μεταβολής των χρήσεων γης 

Μεταβολές αξιών γης και αντικειμενικών αξιών 

Ποσοστό μεταβολής της αξίας των ακινήτων 

Βαθμός υλοποίησης των προγραμμάτων αναπλάσεων και αναβάθμισης 

Ποσοστό καταβολής αποζημιώσεων ή εφαρμογής αντισταθμιστικών μέτρων 

Ιστορική - Πολιτιστική 
κληρονομιά 

Αριθμός διατηρητέων κτιρίων που αποκαταστάθηκαν  

Κατάσταση διατηρητέων κτιρίων που δεν έχουν γίνει έργα 

Αριθμός επισκεπτών σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις 

Τοπίο 

Βαθμός αποκατάστασης τοπίου 

Ποσοστό εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης ή ενσωμάτωσης στο τοπίο της περιοχής 
παρέμβασης 

Πίνακας 16 : Προτεινόμενοι Δείκτες 

 

Η.2.1 Βιοποικιλότητα, χλωρίδα, πανίδα 

Προτείνεται η συλλογή της υπάρχουσας πληροφορίας από όλες τις δυνατές πηγές 

πληροφόρησης, η συστηματική καταγραφή των συνδέσεων πληροφόρησης και η τακτική 

ενημέρωση των στοιχείων έτσι ώστε να συνδέονται τυχόν αλλαγές με την υλοποίηση και τη 

λειτουργία των προβλεπόμενων παρεμβάσεων. 

Πηγές πληροφόρησης αποτελούν: 

- Το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. όπου υπάρχουν διαθέσιμα 

στοιχεία από το Δίκτυο Natura 2000 και από το Δίκτυο ΦΙΛΟΤΗΣ (Βάση Δεδομένων για την 

Ελληνική Φύση). 

- Οι δημοσιεύσεις και εξειδικευμένες έρευνες της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για την 

ορνιθοπανίδα. 

- Το EKBY (Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων), στο πλαίσιο προγράμματος 

συνεργασίας με το Υ.Π.ΕΝ.  (1999-2001), ανέπτυξε εφαρμογή με τίτλο «ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ». Σκοπός ήταν η παραγωγή ενός εύχρηστου 

εργαλείου για την ενιαία διαχείριση περιγραφικών και χαρτογραφικών δεδομένων των 

προστατευόμενων περιοχών, δηλαδή την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα και την εύκολη 

εξαγωγή πληροφοριών. 

- H πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων «CORINE Biotopes Sites Database» που περιλαμβάνει 

για την Ελλάδα τα στοιχεία των βιοτόπων CORINE. Η καταγραφή των οικοτόπων αποτελεί 
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αξιόλογη προσπάθεια, υπάρχουν, ωστόσο, μεγάλες ελλείψεις οι οποίες αντανακλούν κυρίως 

την ανεπαρκή καταγραφή των ελληνικών οικοτόπων. 

Φυσικά, τα στοιχεία των παραπάνω βάσεων θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα στο πλαίσιο έργων και μελετών που υλοποιούνται από αρμόδιους φορείς. 

Από τη δραστηριότητα αυτή θα προκύψουν απαντήσεις σε μια σειρά δεικτών που έχουν 

προταθεί, όπως ο πληθυσμός ειδών χλωρίδας και πανίδας (κατά είδος) και μεταβολές αυτών 

(ρυθμός μείωσης ή αύξησης των πληθυσμών των προστατευόμενων ειδών) και οι συνδεόμενές 

απώλειες ειδών, μεταβολές εκτάσεων οικοτόπων κλπ. 

Επιπλέον, σε κάθε είδους παρέμβαση στο πλαίσιο του Γ.Π.Σ. προτείνεται, εφόσον η 

παρέμβαση γειτνιάζει με προστατευόμενη περιοχή να συγκεντρώνονται στοιχεία φύλαξης και 

σήμανσης αυτών, στοιχεία γειτνίασης, καθεστώς παρακολούθησης (σε σχέση με τις υφιστάμενες 

περιοχές παρακολούθησης, όπως περιγράφηκε στα παραπάνω), δράσεις βελτίωσης. 

Το είδος της ανάλυσης θα είναι αυτό της σύγκρισης με την υφιστάμενη κατάσταση. Παρόλο που 

στην ενότητα εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων δίνεται μια ποσοτική διάσταση στους 

προτεινόμενους δείκτες, εντούτοις το περιεχόμενο των δεικτών είναι κυρίως ποιοτικό και 

περιλαμβάνει σύνθετες πληροφορίες και όχι απλές τιμές και μεταβολή αυτών. 

 

Η.2.2 Πληθυσμός και ανθρώπινη υγεία 

Η παρακολούθηση της κατάστασης του ανθρώπινου πληθυσμού προτείνεται να στηριχθεί 

κυρίως σε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσον αφορά το θόρυβο και τον όγκο 

αποβλήτων από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις (κυρίως από τα προγραμματιζόμενα έργα, όπως 

είναι τα έργα της περιμετρικής οδού), προτείνεται να καταγράφονται οι δείκτες που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. 

Θα χρησιμοποιούνται επίσης στοιχεία από ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. 

 

Η.2.3 Έδαφος 

Όσον αφορά το έδαφος προτείνεται,  μέσα από την παρακολούθηση των αλλαγών στις χρήσεις 

γης, να καταγράφονται αυτές που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων/παρεμβάσεων 

υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 

μέτρων αντιμετώπισης. Κατά τα άλλα προτείνονται οι δείκτες που αναφέρθηκαν παραπάνω, των 

οποίων όμως τα στοιχεία μπορεί να χρειάζεται να καταγράφονται κατά την έναρξη υλοποίησης των 

έργων και να διατηρούνται σε περιφερειακό επίπεδο. 

 

Η.2.4 Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά 

Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα του Υ.Π.ΕΝ.  που αφορούν στην 

παρακολούθηση της ποιότητας των υδατικών πόρων και τα οποία είναι: 
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α) Το εθνικό πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των νερών, που αφορά 

στον έλεγχο της ποιότητας των νερών ποταμών και λιμνών, σύμφωνα με την κατά περίπτωση 

οριζόμενη χρήση νερών. 

β) Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υπόγειων νερών στο πλαίσιο της Οδηγίας 

91/767 για την μείωση της νιτρορύπανσης, βάσει του οποίου προσδιορίστηκαν επτά 

ευπρόσβλητες ζώνες ως προς τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.  

γ) Η εθνική βάση δεδομένων “ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ” για υδρολογικά και μετεωρολογικά δεδομένα. 

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων παρακολούθησης της Οδηγίας για τη ΣΠΕ και σε συνδυασμό με 

τα υπάρχοντα δίκτυα παρακολούθησης θα πρέπει να προσδιορισθούν επακριβώς τα σημεία 

μέτρησης για τα επιφανειακά, υπόγεια, πόσιμα καθώς επίσης και οι παράμετροι οι οποίες 

καταγράφονται. 

Σε κάθε περίπτωση η ποιότητα των υδάτων επηρεάζεται από πολλές και διαφορετικές 

δραστηριότητες, οι οποίες μπορεί να λαμβάνουν χώρα και εκτός των ορίων της γεωγραφικής 

περιοχής και επομένως οι δείκτες ποιότητας υδάτων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για 

αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρεμβάσεων του Σχεδίου, θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη και άλλες ποιοτικές πληροφορίες (π.χ. στοιχεία για δραστηριότητες, 

παρεμβάσεις και έργα άλλων προγραμμάτων κλπ). Έτσι στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 

Πλαίσιο για τα Ύδατα (Οδηγία 2000/60ΕΚ), έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί η σύνταξη των Σχεδίων 

Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας η οποία αποτελεί μια συνολική προσπάθεια 

προστασίας και διαχείρισης των υδατικών πόρων και το πιο βασικό θεσμικό εργαλείο που 

εισάγεται στον τομέα του νερού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  

 

Η.2.5 Ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες 

Τα στοιχεία από το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ) 

καταγράφονται από το Υ.Π.ΕΝ.  στο Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το 

ΕΔΠΠ (Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Περιβάλλοντος)  διαχειρίζεται στοιχεία που αφορούν 

Δίκτυα Μέτρησης, Σταθμούς Μέτρησης, Μετρήσεις Παραμέτρων και Συγκρίσεις με Εθνικά Όρια 

Ποιότητας Ατμόσφαιρας. Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων αυτών και την ανάλυση 

των μεταβολών τους (μειώσεις, αυξήσεις, χρονική εμφάνιση τάσεων κατά τη διάρκεια του έτους) 

μπορούν να προκύπτουν συμπεράσματα για την επίδραση των διαφορετικών δραστηριοτήτων στις 

παραμέτρους ποιότητας της ατμόσφαιρας. 

Επιπλέον δείκτες που προτείνεται να περιλαμβάνονται στο σύστημα παρακολούθησης και οι 

οποίοι μπορεί να παρακολουθούνται σε νομαρχιακό -περιφερειακό επίπεδο και με τη χρήση των 

αποτελεσμάτων από ελέγχους του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, είναι: 

 Αριθμός παραβάσεων που σχετίζονται με υπερβάσεις εκπομπών αερίων ρύπων 

 Ποσοστό σοβαρών παραβάσεων/ σύνολο των παραβάσεων 

 Ποσοστό κυρώσεων /σύνολο παραβάσεων 
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 Πλήθος εφαρμογής μέτρων πρόληψης και περιορισμού της ρύπανσης 

 

Η.2.6 Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

Όσον αφορά τα υλικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να παρακολουθούνται οι αλλαγές στις 

χρήσεις γης μέσα από διάφορα προγράμματα που εκπονούνται (π.χ. μέσα από τα στοιχεία του 

CORINE LAND COVER, αεροφωτογραφήσεις κλπ), οι μεταβολές στην αξία της γης στα διάφορα 

σημεία της περιοχής μελέτης και οι περιπτώσεις καταβολής αποζημιώσεων ή εφαρμογής 

αντισταθμιστικών μέτρων στην περιοχή. 

 

Η.2.7 Ιστορικό και Πολιτιστικό περιβάλλον 

Όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστορικών και 

αρχιτεκτονικών στοιχείων και αρχαιολογικών χώρων, στο Σχέδιο προβλέπεται η ανάδειξη και 

αξιοποίηση των σημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Ως στοιχείο παρακολούθησης 

της παραμέτρου αυτής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πλήθος και ο βαθμός αλλαγής των 

στοιχείων αυτών.  

 

Η.2.8 Τοπίο 

Η παρακολούθηση του τοπίου θα μπορεί να πραγματοποιείται μέσω των προτεινόμενων 

δεικτών που περιγράφηκαν παραπάνω. Παρόλο που οι δείκτες που προτείνονται έχουν ποσοτικό 

χαρακτήρα, εν τούτοις ποιοτικές πληροφορίες και παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τις 

αλλαγές τοπίου κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των παρεμβάσεων είναι αυτές που θα 

αποτελέσουν την κύρια πληροφόρηση ως προς τις δημιουργούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, 

θετικές ή αρνητικές. 
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Θ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό αποτυπώνονται τα στοιχεία της Κανονιστικής πράξης περιβαλλοντικής έγκρισης 

του Γ.Π.Σ. των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006, τα στοιχεία της κανονιστικής πράξης περιλαμβάνουν τα εξής: 

i. Προτάσεις κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την κατά το 

δυνατόν αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον. 

ii. Προτάσεις για το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρμογή του σχεδίου (monitoring). 

Η απόφαση έγκρισης της παρούσας ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

Α) Συνοπτική περιγραφή του Γ.Π.Σ.με αναφορά στο σκοπό και τους στόχους του. 

Β) Τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που εξετάζονται και στις οποίες είναι δυνατό να εκτιμηθούν 

πιθανές σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του Γ.Π.Σ.. Γενική 

κατεύθυνση για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με 

το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων – 

δράσεων που απορρέουν από το Γ.Π.Σ. με γνώμονα την περιβαλλοντική συνιστώσα. Σε αυτό το 

πλαίσιο δέον να ενσωματώνονται κριτήρια βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, να 

προκρίνονται έργα που θα επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, να 

αποφεύγεται η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού ταυτόχρονων παρεμβάσεων σε μία περιοχή και 

να υπάρχει σχετική απαίτηση περιβαλλοντικής συμμόρφωσης κατά την προκήρυξη/πρόσκληση 

ενδιαφέροντος των αναπτυξιακών έργων. Συνοπτικά ανά περιβαλλοντική παράμετρο 

αναφέρεται: 

Βιοποικιλότητα – χλωρίδα – πανίδα 

 Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων/καθορισμού των ζωνών προστασίας να περιλαμβάνουν 

σαφείς απαιτήσεις ως προς τη συμβατότητα της αξιολογούμενης πρότασης με τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της και να δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση των 

δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτημάτων. 

 Να αξιοποιείται κατά το μέγιστο δυνατόν η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των 

έργων και δράσεων του Γ.Π.Σ. για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στις ευαίσθητες 

οικολογικά περιοχές. 

 Να γίνεται εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την ελαχιστοποίηση της 

προκαλούμενης περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

 Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οριοθέτηση και στον καθορισμό χρήσεων γης για έργα και 

δραστηριότητες κτηρίων και εγκαταστάσεων αναψυχής (π.χ. εστιατόρια), τουριστικών 
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επιχειρήσεων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης εντός περιοχών που εμπίπτουν 

στις ζώνες προστασίας. 

 Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης για έργα και 

δραστηριότητες όπως σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων και προσωρινής αποθήκευσης 

ανακυκλώσιμων υλικών.  

Πληθυσμός – ανθρώπινη υγεία 

 Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να ελαχιστοποιείται η προκαλούμενη 

περιβαλλοντική όχληση από την παραγωγή κάθε είδους αποβλήτων 

 Να εφαρμόζονται συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σε δημόσιες και ιδιωτικές 

μονάδες/ επιχειρήσεις 

 Να εφαρμόζονται προγράμματα διαχείρισης ρίσκου και αποφυγής ατυχημάτων 

 Να γίνεται ορθολογική χωροθέτηση των δικτύων των υποδομών με γνώμονα το είδος, το 

κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους 

Νερά – έδαφος 

 Κατά το σχεδιασμό και τη χωροθέτηση των έργων του Γ.Π.Σ. να δίνεται προσοχή στην 

αποφυγή ρύπανσης και εν γένει δυσμενών μεταβολών του υδρογραφικού δικτύου. Ειδική 

μέριμνα να ληφθεί κατά τη χωροθέτηση νέων ή την επέκταση υφισταμένων κοιμητηρίων. 

 Τα έργα αξιοποίησης των υδάτων να αξιολογούνται σε σχέση με τις γενικότερες επιπτώσεις 

τους στο περιβάλλον.  

 Να καθοριστούν ζώνες προστασίας των υδατορεμάτων της έκτασης. Κατά το σχεδιασμό 

των αντιπλημμυρικών έργων να λαμβάνεται υπόψη ο ενιαίος χαρακτήρας των ρεμάτων, η 

προστασία της φυσικής τους οντότητας και η αξιοποίησή τους ως φυσικό στοιχείο μέσα στους 

οικισμούς. 

 Να εφαρμόζονται οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για την ελαχιστοποίηση των υγρών 

λυμάτων, τη συλλογή και επεξεργασία τους και την επαναχρησιμοποίησή τους όπου είναι 

δυνατό. 

 Να γίνει προγραμματισμός και σωστή διαχείριση του νερού για άρδευση και ανόρυξη 

γεωτρήσεων, αλλά και δράσεις όπως η αντιπυρική προστασία. 

 Να καθορισθούν περιοχές ειδικής προστασίας των υπόγειων υδροφορέων μέσω 

υδρογεωλογικής μελέτης για την αποφυγή φαινομένων υφαλμύρινσης και ρύπανσης από 

υπόλοιπα μεταλλουργίας. 

 Να ενθαρρύνεται η υλοποίηση των έργων σε κατάλληλες περιοχές με γνώμονα την 

αξιοποίηση κατά το δυνατόν υποβαθμισμένων περιοχών και εδαφών και όχι παραγωγικών 

γαιών. 

 Να ενθαρρύνεται η δημιουργία μικρών οικιακών μονάδων διαχείρισης υγρών ή στερεών 

αποβλήτων (οικιακοί βιολογικοί καθαρισμοί, κομποστοποιητές κ.ά.) και να προωθηθούν 

σύγχρονες μέθοδοι διάθεσης των στερεών αποβλήτων (διαλογή στην πηγή) με παράλληλη 
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οργάνωση των συστημάτων ανακύκλωσης και επεξεργασίας τν οργανικών απορριμμάτων με 

κεντρικό γνώμονα τη δραστική μείωση τω αποβλήτων που θα καταλήξουν στο έδαφος. 

Ατμόσφαιρα 

 Να προωθηθεί η χρήση καθαρών τεχνολογιών και πράσινων καυσίμων, η εγκατάσταση 

συστημάτων αντιρρύπανσης και η υιοθέτηση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 Να ενθαρρύνεται η κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων και η χρήση φωτοβολταϊκών 

συστημάτων για την παραγωγή ενέργειας στις μικρής κλίμακας επιχειρήσεις και στα δημόσια 

κτήρια.  

Υλικά περιουσιακά στοιχεία 

 Να δημιουργηθεί γεωχωρική βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των φυσικών και 

ανθρωπογενών παραμέτρων. 

Πολιτιστικό περιβάλλον 

 Να διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση των έργων και δράσεων του Γ.Π.Σ. δεν ενέχει κίνδυνο 

υποβάθμισης θέσεων και περιοχών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

 Να αποφεύγεται η χωροθέτηση ασύμβατων ή οχλουσών δραστηριοτήτων πλησίον 

στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος  

 Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε χώρους 

εκδηλώσεων πολιτιστικού ενδιαφέροντος να μην αλλοιώνεται η ακεραιότητα του περιβάλλοντος. 

Τοπίο 

 Να λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης του τοπίου κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

των δράσεων του Γ.Π.Σ. 

 Να δίνεται προτεραιότητα σε δράσεις που ανατρέπουν την υποβάθμιση αστικών και 

εξωαστικών περιοχών όπως αναπλάσεις, αξιοποίηση ελεύθερων χώρων κ.λπ.. 

Γ) Περιγραφή του συστήματος παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

από την εφαρμογή του σχεδίου. 

Δ) Προτεινόμενες πρόσθετες περιβαλλοντικές μελέτες και έργα που πρέπει να εκπονηθούν μετά 

την έγκριση του Γ.Π.Σ. για την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής μελέτης. 

Ε) Το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης. Σε περίπτωση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. απαιτείται 

τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται στην ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017 /2006 

ΣΤ) Λοιπές διατάξεις  

 Η ΣΜΠΕ συνοδεύει την απόφαση έγκρισης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 Η μελέτη του Γ.Π.Σ. πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με τους όρους και τις παρατηρήσεις 

της απόφασης έγκρισης της ΣΜΠΕ. 

 Στην απόφαση έγκρισης του Γ.Π.Σ. των Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Αγίου Κωνσταντίνου πρέπει 

να αναφέρεται ρητά η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ. 

Ζ) Τη διαδικασία δημοσιοποίησης της απόφασης έγκρισης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ρυθμίσεις της ΖΟΕ Λαυρεωτικής  

Η εγκεκριμένη ΖΟΕ Λαυρεωτικής (ΦΕΚ 125 Δ’/17.02.98) καθορίζει χρήσεις γης, όρους και 

περιορισμούς δόμησης, στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή 

της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής). Ειδικότερα αφορά τους Δήμους Καλυβιών Θορικού, 

Κερατέας, Λαυρεωτικής και τις πρώην κοινότητες Αγίου Κωνσταντίνου, Αναβύσσου, Κουβαρά, 

Παλαιάς Φώκαιας και Σαρωνίδας, στους οποίους καθορίζει χρήσεις γης και όρους και 

περιορισμούς δόμησης κατά περιοχές. Συγκεκριμένα για τον Δήμο Λαυρεωτικής ορίζονται: 

 

Α. Περιοχές με στοιχείο Α (περιαστικού πρασίνου) 

1. Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι χρήσεις: 

- Αναψυκτήρια και καθιστικά 

- Εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων 

- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους 

βοηθητικά κτίσματα (γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) 

- Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους 

Κατ’ εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με 

τη διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.90 (Β’/678). 

- Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας 

- Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών 

Όλες οι παραπάνω χρήσεις είναι επιτρεπτές μετά από έγκριση των αρμόδιων δασικών αρχών μόνο 

στα μη δασικά τμήματα των περιοχών Α καθώς και στις δασικές εκτάσεις των περιοχών αυτών 

εφόσον αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του Έκτου Κεφαλαίου του Ν.998/1979 και με τις 

προϋποθέσεις που αυτός ορίζει. 

Στις παραπάνω περιοχές δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1947/1991 

(Ά/70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Ά/52). 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

α. Για τα αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων και τις αθλητικές εγκαταστάσεις: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,02 
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- Μέγιστη συνολική επιφάνεια αυτών: 200 τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4μ. 

β. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους και παιδικές 

κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους (κτίσματα απαραίτητα για τη λειτουργία τους): 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιφάνεια αυτών: 400 τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4μ. 

γ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και 

γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που ισχύουν κατά τη μέρα 

δημοσίευσης της ΖΟΕ. 

δ. Επιτρέπεται επί του αυτού γηπέδου η ανέγερση αναψυκτηρίων, εγκαταστάσεων πολιτιστικών 

εκδηλώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας, των οποίων η συνολική δομήσιμη 

επιφάνεια δεν δύναται να υπερβαίνει τα 200τ.μ. 

3. Στα τμήματα των περιοχών με στοιχείο Α τα οποία δεν χαρακτηρίζονται δάση ή δασικές εκτάσεις 

από το δασικό κτηματολόγιο, επιτρέπεται η ανέγερση κατοικίας με: 

- Μέγιστη συνολική κάλυψη και επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων κτιρίου: 200 τ.μ.  

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου: 7,50μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

 

Β. Περιοχές με στοιχείο Β1 (απολύτου προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων) 

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται κάθε δόμηση. 

 

Γ. Περιοχές με στοιχείο Β2 (μέσης προστασίας τοπίου και αρχαιολογικών χώρων) 

1. Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι χρήσεις: 

- Κατοικία 

- Αγροτικές αποθήκες 

- Δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 
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α. Για κτίρια κατοικίας: 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια των κτιρίων: 100 τ.μ.  

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

β. Για αγροτικές αποθήκες: 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια του κτιρίου: 30 τ.μ.  

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 2,50μ. 

γ. Για τα δημόσια και δημοτικά καθιστικά και αναψυκτήρια: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,02 

- Μέγιστη συνολική επιφάνεια του κτιρίου: 200 τ.μ. 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1, με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών: 4μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με 

κεραμίδια βυζαντινού ή ελληνορωμαϊκού τύπου, το ύψος της οποίας δεν υπερβαίνει τα 2μ. 

3. Στις παραπάνω περιοχές δεν επιτρέπονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1947/1991 

(Ά/70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Ά/52). 

 

Δ. Περιοχές με στοιχείο Β3 (προστασίας και ήπιας ανάπτυξης) 

Στις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται διαμορφώσεις εδάφους και κατασκευές εξοπλισμού 

υπαίθριας αναψυχής και χώροι υγιεινής. 

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο Γ (γεωργική γη) 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

- Αγροτικές αποθήκες που εξυπηρετούν την πρωτογενή παραγωγή 

- Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις  

- Θερμοκήπια 

- Κατοικία 
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- Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους 

 Κατ’ εξαίρεση στην περιοχή αυτή επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα 

με τη διαδικασία της παρ.2 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. 69269/5387/24.10.90 (΄Β/678). 

- Εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών 

- Εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας 

- Εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και γεωδυναμικών σταθμών 

Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1947/1991 

(Α’/70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Α’/52). 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

α. Αγροτικές αποθήκες: 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 30 τ.μ.  

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4μ. 

Απαγορεύεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 

Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων εδαφίων δύναται να ορίζεται κατά τη διαδικασία της παρ.1 

του άρθρου 2 του από 24.05.1985 Π. Δ/τος: 

- Συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια μέχρι 100μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μέχρι 5μ. 

β. Για τις κτηνοτροφικές ή σταυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 14% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,10 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: 5μ. 

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να ορίζεται μέγιστο ύψος 7,50μ. κατά τη 

διαδικασία της παρ.1 του άρθρου 2 του από 24.05.1985 Π. Δ/τος 

Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 

γ. Για θερμοκήπια: 

- Οι αποστάσεις των θερμοκηπίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,5μ. ανεξαρτήτως 

υλικού κατασκευής. 

- Τα θερμοκήπια κατασκευάζονται μόνο σε γήπεδα των οποίων ο ιδιοκτήτης είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότης και μετά από βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας. 
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- Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ.2 του από 24.05.1985 Π. Δ/τος. 

δ. Για κατοικία: 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: 200 τ.μ.  

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,50μ.  

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

ε. Για τις κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους (camping) και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιφάνεια αυτών: 400τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4μ. 

στ. Για τις εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκαταστάσεις μετεωρολογικών και 

γεωδυναμικών σταθμών οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται με την απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που ισχύουν κατά τη μέρα 

δημοσίευσης της ΖΟΕ. 

3. Για τις αγροτικές, κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις και υδατοκαλλιέργειες, εκτός των 

αγροτικών αποθηκών επιφάνειας 30τ.μ., απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου 

Γεωργίας. 

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο Ε (δεύτερης κατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων) 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

- Κατοικία 

- Εστιατόρια – αναψυκτήρια 

- Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα για τη λειτουργία τους βοηθητικά κτίσματα 

(γραφεία, αποδυτήρια, ντους, W.C.) 

- Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, W.C., αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για θαλάσσια 

παιχνίδια) 

- Ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και λοιπές τουριστικές 

εγκαταστάσεις 

- Χερσαίες και θαλάσσιες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού 
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Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

α. Για την κατοικία: 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 

- Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του από 

24.05.1985 Π. Δ/τος (Δ’/270) πλην της παρ.4, όπως ισχύουν και χωρίς τις αντίστοιχες 

παρεκκλίσεις. 

β. Για εστιατόρια – αναψυκτήρια: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400τ.μ. 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1μ. με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

γ. Για υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τα απαραίτητα βοηθητικά κτίσματα: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,02 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 200τ.μ. 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1μ. με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 4μ. 

- Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

δ. Για τις εγκαταστάσεις λουομένων: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 300τ.μ. 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1μ. με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5μ. 

- Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

ε. Για τα ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και τις λοιπές τουριστικές 

εγκαταστάσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του από 06.10.1978 Π. Δ/τος (Δ’/538) 

όπως ισχύει. 
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Ζ. Περιοχή με στοιχεία Ζ (αναψυχής) 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

- Εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης 

- Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

- Αθλητικές εγκαταστάσεις 

- Εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώροι εξυπηρέτησής τους 

- Κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους 

- Κατοικία 

Στην παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1947/1991 

(Α’/70) καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Α’/52). 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

α. Για εστιατόρια, αναψυκτήρια, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400τ.μ. 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1μ. με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

β. Για πολιτιστικές εγκαταστάσεις: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

γ. Για εγκαταστάσεις υπαίθριας αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού και χώροι εξυπηρέτησής τους: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 3% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,02 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 5μ. 
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- Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

δ. Για κατασκηνώσεις, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) χωρίς οικίσκους και 

παιδικές κατασκηνώσεις χωρίς οικίσκους: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 400τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 4μ. 

ε. Για κατοικία: 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη κάλυψη και επιφάνεια ορόφων των κτιρίων: 200τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,50μ. 

- Απαγορεύεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

στ. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του 06.10.1978 (Δ’/538) Π. 

Δ/τος. 

 

Η. Περιοχή με στοιχείο Η (παραλία) 

1. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις: 

- Εγκαταστάσεις λουομένων (αποδυτήρια, ντους, W.C., αναψυκτήρια, εγκαταστάσεις για θαλάσσια 

παιχνίδια) 

- Εγκαταστάσεις χερσαίες και θαλάσσιες για την εξυπηρέτηση του ναυταθλητισμού. Στην 

παραπάνω περιοχή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν.1947/1991 (Α’/70) 

καθώς επίσης και οι διατάξεις του Π. Δ/τος 93/1987 (Α’/52). 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων καθορίζονται ως εξής: 

α. Για εγκαταστάσεις λουομένων: 

- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 7% 

- Συντελεστής Δόμησης: 0,05 

- Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια: 300τ.μ. 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1μ. με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5μ. 

- Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου 

β. Για εγκαταστάσεις ναυταθλητισμού: 
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Οι ως άνω εγκαταστάσεις επιτρέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

Θ. Περιοχές με στοιχείο Ι2 (βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις ΔΕΗ) 

1. Είναι περιοχή βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται μη ιδιαίτερα 

οχλούσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως ορίζονται από τον πίνακα του άρθρου 2 του Π. 

Δ/τος 84/1984 (Α’/33) 

2. Επιτρέπονται εγκαταστάσεις της Δ.Ε.Η. 

3. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 31.01.1987 Π. 

Δ/τος (Δ’/303) 

 

Γενικές διατάξεις 

2. Το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για όλες τις περιοχές ορίζεται σε 

20.000τ.μ. 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και 

οικοδομήσιμα, τα γήπεδα τα οποία υφίστανται στις 7.7.1983, ημερομηνία δημοσίευσης του από 

22.6.1983 Π. Δ/τος (Δ'284) και  

α. βρίσκονται εντός των ορίων των ζωνών Α και Β που καθορίστηκαν με το από 5.12.1979 Π. 

Δ/γμα (Δ'707/79) και είχαν κατά την από 13.12.1979 ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω Π. 

Δ/τος ελάχιστο εμβαδόν 4.000τ.μ. 

β. βρίσκονται στην υπόλοιπή περιοχή της καθοριζομένης με το παρόν διάταγμα Ζ.Ο.Ε και είχαν 

κατά την 7.7.1983 ημερομηνία δημοσίευσης του από 22.6.1983 Π. Δ/τος (Δ'284) ελάχιστο 

εμβαδόν 4.000τ.μ. 

γ. προορίζονται για την ανέγερση ι. κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκαταστάσεων ιι. 

οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) και παιδικών κατασκηνώσεων ιιι. 

Θερμοκηπίων και είχαν κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες των προηγουμένων περιπτώσεων 

α και β, ελάχιστο εμβαδόν 12.000τ.μ., 8.000τ.μ. και 2.000τ.μ. αντίστοιχα. 

4. Τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο υπό διεθνών εθνικών και επαρχιακών οδών 

απαιτείται για να είναι οικοδομήσιμα και έχουν ελάχιστο πρόσωπο 45μ. και ελάχιστο βάθος 

50μ. 

5. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές πλην των περιοχών με στοιχεία Α, Β1, Β2 και Β3 

επιτρέπεται η κατασκευή πρατηρίων βενζίνης σε γήπεδα που έχουν πρόσωπο στο βασικό και 

στο δευτερεύον εθνικό οδικό δίκτυο με τους εξής όρους δόμησης: 

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: επτά τοις εκατό (7%) 
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 Συντελεστής δόμησης: 0,05 

 Μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη επιφάνεια των κτιρίων: 200τ.μ. 

 Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 1 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 5μ. 

 Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου. 

6. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές πλην των περιοχών με στοιχείο Β1, Β3 και Η 

επιτρέπεται η κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, υδατοδεξαμενών και φρεάτων, σύμφωνα 

με το άρθ. 3 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος (Δ'270). Στις περιοχές με στοιχείο Α και Β2, δεν 

επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε υποστυλώματα. 

7. Σε όλες τις παραπάνω περιοχές επιτρέπονται οι απαραίτητες εγκαταστάσεις του 

συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου (ΔΕΠΑ) σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθ. 6 παρ.3 του Ν.2052/1992 (Α'94). 

8. α. Επίσης επιτρέπεται να εγκαθίστανται σε όλες τις παραπάνω περιοχές, πλην των 

περιοχών με στοιχείο Β1, Β3 και Η, πυλώνες των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

υψηλής τάσης, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ 2 

του αρθρ. 8 της ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 (Β'678). 

β. Όπου στις παραπάνω περιοχές διέρχεται γραμμή μεταφοράς 150KV και 400 KV της ΔΕΗ σε 

ζώνη 25μ. εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής και πυλώνων απαγορεύεται κάθε δόμηση, 

υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με τους εγκρινόμενους κατά περίπτωση περιβαλλοντικούς 

όρους δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση. 

9. Σε όλες τις περιοχές εκτός των περιοχών με στοιχεία Α, Γ και Η, επιτρέπονται οι 

εγκαταστάσεις υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της 

ΔΕΗ, οι εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού Ο.Τ.Ε., καθώς και τα αναγκαία έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, σύμφωνα με το άρθ. 7 του από 24.5.1985 Π. Δ/τος 

(Δ'270) και ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 2 του 

άρθ. 8 της ΚΥΑ 69269/24.10.1990 (Β'678). 

10. Στην περιοχή Γ επιτρέπεται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου με τις διατάξεις 

του άρθ. 26 του Ν.1337/1983, όπως ισχύει, για τον καθορισμό χώρων νεκροταφείων, καθώς 

και η χωροθέτηση εγκαταστάσεων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και σταθμών 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης σύμφωνα με τη 

διαδικασία της παρ.2 του άρθ. 8 της ΚΥΑ 69269/24.10.1990 (Β'678). 

11. Σε όλες τις περιοχές, πλην των περιοχών Α, Β1, Β2, Β3 και Η επιτρέπεται η 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης 

κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. 
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12. Στις περιοχές που εκτείνονται σε απόσταση 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα των 

ρεμάτων και έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος με την 

9173/1642/3.3.1993 απόφαση του Υφ. Περιβάλλοντος, Χωροταξ. και Δημ. Έργων (Δ'281) 

επιτρέπονται μόνο τα απολύτων απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, 

καθώς και οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθ. 19 του Ν.1577/85 (ΓΟΚ).  

Επίσης, επιτρέπεται η κατασκευή έργων προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης των 

ρεμάτων καθώς και δημόσια έργα κάθετα στον άξονα των ρεμάτων. 

13. Στις βραχονησίδες απαγορεύεται κάθε δόμηση. 

14. Δεν επιτρέπεται η ανέγερση στο ίδιο γήπεδο κτιρίων διαφορετικών χρήσεων, εκτός 

αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση. 

15. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του 

κτιρίου ή μέρους αυτού, χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής 

υπηρεσίας και πάντως η μεταβολή αυτή δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που οι όροι δόμησης 

με τους οποίους έχει εκδοθεί η άδεια για την αρχική χρήση είναι ευμενέστεροι από τους 

προβλεπόμενους για τη νέα χρήση. 

16. Οι ιδιοκτησίες που εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας ζώνες δομούνται σύμφωνα 

με τις διατάξεις μιας εκ των ζωνών αυτών και το κτίσμα κατασκευάζεται στο τμήμα του γηπέδου 

που εμπίπτει στη ζώνη αυτή. Στην περίπτωση που το τμήμα αυτό δεν έχει την προβλεπόμενη 

από τη ζώνη και για την αιτούμενη χρήση αρτιότητα, θεωρείται ότι εντός της ζώνης αυτής 

περιλαμβάνεται τμήμα της ιδιοκτησίας μεγέθους που αντιστοιχεί: 

α. στην κατά κανόνα αρτιότητα, στην περίπτωση που η ιδιοκτησία στο σύνολό της είναι κατά 

κανόνα άρτια. 

β. στην κατά παρέκκλιση αρτιότητα κατά χρήση και περιοχή, στην περίπτωση που το οικόπεδο 

είναι κατά παρέκκλιση άρτιο. 

17. Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειούνται συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως 

διεθνών εθνικών ή επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μετά την 

απομείωση αυτή έχουν ελάχιστον εμβαδόν 4.000τ.μ. ελάχιστο πρόσωπο 45μ. και ελάχιστο 

βάθος 50μ. 

18. Για την ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίου εντός του γηπέδου, όπου επιτρέπεται, 

απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). 

19. α. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 15μ. 

τουλάχιστον, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης 

παραγράφου προκειμένου για ανέγερση κτιρίου κατοικίας σε κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα, 

οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορίζονται σε 7,5μ. εφόσον, 
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τηρούμενης της αποστάσεως των 15μ., δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος 

του κτιρίου στην περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα 10μ. 

β. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί βασικού εθνικού οδικού δικτύου, τα ανεγερθησόμενα κτίρια 

πρέπει να απέχουν 60μ. από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 40μ. από το όριο 

αυτής. 

γ. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου τα ανεγερθησόμενα 

κτίρια πρέπει να απέχουν 45μ. από τον άξονα της οδού και όχι λιγότερο των 30μ. από το όριο 

αυτής. 

δ. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί τμημάτων του εθνικού οδικού δικτύου που έχουν 

κατασκευαστεί και λειτουργούν σαν αυτοκινητόδρομοι ή οδοί ταχείας κυκλοφορίας με 

κατασκευασμένους παράπλευρους δρόμους (service road) σε επαφή με την κύρια οδό ή σε 

απόσταση από αυτήν, τα κτίρια τοποθετούνται στην οριζόμενη απόσταση από τον άξονα της 

κύριας οδού και 20 μέτρα από τον άξονα του παράπλευρου δρόμου (S.R). 

ε. Στα γήπεδα που βρίσκονται επί του επαρχιακού οδικού δικτύου και παράπλευρους δρόμους 

(SR) του εθνικού δικτύου, τα κτίρια τοποθετούνται τουλάχιστον 20μ. από τον άξονα της οδού. 

Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων β, γ, δ, και ε το όριο της οδού, εφόσον τούτο 

δεν είναι καθορισμένο με απαλλοτρίωση, λαμβάνεται σε απόσταση 5μ. και 3μ. αντίστοιχα για το 

εθνικό και λοιπό οδικό δίκτυο, από το σημείο συνάντησης του εξωτερικού άκρου της τάφρου, ή 

του πρανούς του εκχώματος ή επιχώματος με το φυσικό έδαφος. 

στ. Επίσης τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν: 

 από το κτίριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική γραμμή 15μ. τουλάχιστον. 

 από την όχθη ρέματος 10μ. τουλάχιστον εκτός αν είχε οριστεί ευρύτερη ζώνη προστασίας. 

 από το όριο δασικής έκτασης 10μ. τουλάχιστον. 

 από τη γραμμή του αιγιαλού 50μ. τουλάχιστον εκτός αν άλλως ορίζεται από ειδική διάταξη. 

20. Το ύψος του κτιρίου μετράται από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παρ. 

23 του παρόντος άρθ. έδαφος. 

21. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο του κτιρίου δεν επιτρέπεται να 

υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. 

22. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται η διαμόρφωση του γηπέδου με 

αναλημματικούς τοίχους ή πρανή μεγίστου ύψους 1,50μ. και επίπεδα ελαχίστου πλάτους 5μ. Σε 

περίπτωση που οι κλίσεις του εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων υψηλοτέρων του 1,50μ. 

ή επιπέδων πλάτους μικρότερου των 5μ. απαιτείται η γνώμη της ΕΠΑΕ. 
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23. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνον η 

κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 2,00μ., στηθαίου και τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30μ. 

και καπνοδόχων, εκτός αν άλλως ορίζεται κατά περίπτωση. 

24. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS). 

25. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εξωστών μέσα σε υψηλές αίθουσες 

συγκεντρώσεως κοινού για αναψυχή ή εργασία. Οι εξώστες αυτού προσμετρώνται στο 

συντελεστή δόμησης και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων. 

26. Ο χώρος του υπογείου και ο στεγασμένος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων 

προσμετρώνται στο σ.δ. και τη συνολική επιφάνεια των ορόφων (βλ. και άρθ. 10 Ν. 3843/10, 

ΦΕΚ 62/Α’/28-4-10) 

27. Για την περίφραξη των αρτίων γηπέδων σε μόνιμη κατασκευή επιβάλλεται η έκδοση 

άδειας. 

28. Σε ζώνη πλάτους 200μ. από το όριο εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από το 

εγκεκριμένο όριο οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων δεν επιτρέπεται τα κτίρια να 

τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του 

οικισμού. 

29. Για όλες τις εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των επί των οδών 

κινουμένων ή λόγω της λειτουργίας τους προκαλούν αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 

την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γεν. Γραμ. Δημ. Έργων ή της οικείας Νομαρχίας, 

απαιτείται εξασφάλιση της κυκλοφοριακής σύνδεσης με την οδό σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Β.Δ. 465/25.6.1970 (Α'/150) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π. Δ/γμα 143/1989 (Α'/69). 

30. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα προηγούμενα απαιτείται έκδοση απόφασης 

Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, αυτή εκδίδεται μετά από γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Οργανισμού Αθήνας. 

31. Ειδικές διατάξεις προστασίας, όπως αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, 

περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους αυστηρότερες των προβλεπομένων από τις διατάξεις του 

παρόντος Διατάγματος εξακολουθούν να ισχύουν. 

32. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών, σε όλες τις παραπάνω περιοχές, απαιτείται 

προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων, η οποία επιβλέπει τις 

εκτελούμενες εργασίες. 

33. Νομίμως υφιστάμενες βιομηχανίες μπορούν να λειτουργούν και να εκσυγχρονίζονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 84/84 (Α'33) και του από 31.3.1987 Π. Δ/τος (Δ'303). 
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Για τις μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με στοιχείο Β, δεν επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός 

όταν αυτός συνεπάγεται και αύξηση του κτιριακού όγκου, η επέκταση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων ή η ανέγερση νέων. 

34. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν επιτρέπεται 

από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δύναται να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση 

στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και να επισκευάζονται μόνο για λόγους χρήσεως 

και υγιεινής. 

35. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των νομίμως υφισταμένων 

τουριστικών εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την περιοχή, από 

τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης του κτιριακού τους όγκου 

εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται αύξηση της δυναμικότητάς τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Π. Δ/τος της 20.1.1988 (Δ'61) Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις 

μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με στοιχείο Β, για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

της προηγούμενης παραγράφου. 

36. Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των νομίμως υφισταμένων 

εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ) καθώς και των 

εγκαταστάσεων Κέντρων Τεχν. Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) σύμφωνα με τις διατάξεις των από 

6.10.1978 (Δ'538) και από 24.5.1985 (Δ'270) Π. Δ/των , όπως ισχύουν. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Ρυθμίσεις του Π. Δ/τος για την Προστασία των Ορεινών Όγκων χερσ. Λαυρεωτικής 

Στο Π.Δ. περί ‘’Καθορισμού Ζωνών Προστασίας Ορεινών Όγκων της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. 

Αττικής)’’ (ΦΕΚ 121/Δ’/19-02-2003) καθορίζονται τα όρια των ορεινών όγκων Μερέvτα, 

Μαυρoβoύvι, Ολύμπου, Παvείoυ (Κερατoβoυvίoυ) και Λαυρεωτικής που βρίσκονται στην εκτός 

σχεδίου περιοχή των Δήμων Μαρκoπoύλoυ, Κερατέας, Λαυρεωτικής, Καλυβίωv και των 

κoιvoτήτωv Π. Φώκαιας, Αναβύσσου, Αγ. Κωvσταvτίvoυ, Σαρωvίδας, Κoυβαρά και ορίζονται ζώνες 

προστασίας με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ (Δ1 και Δ2) ως εξής: 

 

Ζώνη Α: 

Είναι ζώνη απολύτου προστασίας με χρήσεις αναψυχής, υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

υπαίθριων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην 
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οποία επιτρέπεται η ανέγερση υπαίθριων ή ημιυπαίθριωv καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και 

περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή. Η χωροθέτηση των εγκαταστάσεων γίνεται μετά 

από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας και γνώμη των αρμοδίων 

Υπηρεσιών των Υπουργείων Γεωργίας και Πολιτισμού. 

 

Ζώvη Β: 

Είvαι ζώvη αναψυχής, αθλητισμού, πoλιτιστικώv εκδηλώσεωv και περιβαλλovτικής εκπαίδευσης 

στη Απία επιτρέπεται η αvέγερση αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, μικρών αθλητικών 

εγκαταστάσεωv, εγκαταστάσεωv πoλιτιστικώv εκδηλώσεωv, υπαίθριωv ή ημιυπαίθριωv καθιστικώv 

και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλovτικής ενημέρωσης για τηv περιοχή. Η χωρoθέτηση τωv 

παραπάvω εγκαταστάσεωv γίvεται μετά από έγκριση τoυ Οργαvισμoύ Αθήvας και γνωμοδότηση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας και τoυ Υπoυργείoυ Πολιτισμού.  

 

Ζώvη Γ: 

Είvαι ζώvη γεωργικής χρήσης, αναψυχής, αθλητισμού, oργαvωμέvωv κατασκηνώσεων και 

κατοικίας στη oπoία επιτρέπεται μόvo η αvέγερση γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων, 

αθλητικών εγκαταστάσεωv, αναψυκτηρίων, εστιατορίων, καφενείων, εγκαταστάσεων 

κατασκηνώσεων, υπαίθριωv ή ημιυπαίθριωv καθιστικώv και περιπτέρων περιβαλλovτικής και 

ιστορικής ενημέρωσης και κατοικίας. 

 

Ζώvη Δ: 

Είvαι η ζώvη oργαvωμέvoυ Θεματικού Αστρικού Πάρκoυ εξόρυξης μεταλλεύματος και ε γένει 

μεταλλουργίας στη Λαυρεωτική με δραστηριότητες αναψυχής, πολιτισμού και περιβαλλovτικής 

εκπαίδευσης. Εvτός της ζώvης αυτής περιλαμβάνεται oι υπoζώvες Δ1 και Δ2 και ειδικότερα: 

Υπoζώvη Δ1 

Είvαι περιοχή αναψυχής με χαρακτήρα μεγάλου υπαίθριου μουσείου εvτός της ποίας επιτρέπεται η 

αvέγερση υπαίθριωv ή ημιυπαίθριωv καθιστικώv και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλovτικής 

ενημέρωσης. Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση τωv κτιρίωv και εγκαταστάσεωv 

τωv μεταλλευτικών εταιρειών και η χρήση τους για τις ανάγκες τoυ χώρου επισκευή και 

αποκατάσταση τoυ δικτύου Decauville (βιομηχανικού τραίνου) και η κατασκευή τωv απαραίτητων 

για τo θεματικό πάρκα δικτύων υπoδoμής, καθώς και χώρωv υγιεινής και φύλαξης για τις ανάγκες 

τoυ Πάρκoυ. 

Υπoζώvη Δ2  

Είvαι περιοχή πολιτισμού και αναψυχής εvτός της ποίας επιτρέπεται η αvέγερση αναψυκτηρίων, 

εστιατορίων, κτιρίωv πoλιτιστικώv και εκπαιδευτικώv εκδηλώσεωv, χώρωv εκθέσεως αντικειμένων 

και παρουσίασης της διαδικασίας εξόρυξης και μεταλλευτικής δραστηριότητας στo χρόνο, χώρωv 

στάθμευσης αυτοκινήτων, υπαιθρίωv ή ημιυπαιθρίωv καθιστικώv και περιπτέρωv ιστορικής και 
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περιβαλλovτικής ενημέρωσης. Επίσης επιτρέπεται η επισκευή και αποκατάσταση κτιρίωv και 

εγκαταστάσεωv τωv μεταλλευτικών εταιρειών και η χρήση τους για τις ανάγκες τoυ πάρκoυ, η 

αvέγερση επιστημονικών εργαστηρίων και χώρωv ερευνητών καθώς και όλα τα κτίρια oι 

εγκαταστάσεις και τα έργα υπoδoμής πoυ θα διευκoλύvoυv στη δημιουργία, στη λειτουργία και στη 

φύλαξη τoυ χώρου τoυ πάρκoυ. Εvτός της ζώvης Δ κάθε έργο καθώς και oι εγκαταστάσεις τωv 

επιτρεπομένων χρήσεων χωρoθετoύvται μετά από ειδική μελέτη πoυ εγκρίνεται από τηv 

εκτελεστική επιτροπή τoυ Οργαvισμoύ Αθήvας μετά από γνώμη τωv αρμόδιωv Υπηρεσιώv τoυ 

Υπoυργείoυ Γεωργίας και τoυ Υπoυργείoυ Πολιτισμού. Για τηv ζώvη αυτή και μέχρι τηv έγκριση της 

ως άγω μελέτης εφαρμόζovται oι όροι και περιορισμοί πoυ καθoρίζovται για τη ζώvη Α στην παρ.1 

τoυ άρθρου 2 τoυ παρόντος Π.Δ/τoς. Στη ζώvη Δ και εκτός τωv ζωvώv Α απoλύτoυ πρoστασίας 

αρχαιoλoγικώv χώρωv πoυ καθορίστηκαν με τηv ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14.12.1995 

απόφαση τoυ Υπoυργoύ Πολιτισμού (Β 1070) και μέχρι τηv έγκριση της ως άνω μελέτης για τη 

ζώvη Δ επιτρέπεται χρήση αναψυχής και η εγκατάσταση μόvo υπαίθριωv καθιστικώv. 

 

Εvτός τωv ζωvώv Α, Β, Γ και Δ επιτρέπovται και τα παρακάτω: 

α. Δημόσια έργα αναγκαία για τηv εξασφάλιση και πρoστασία της χλωρίδας και της πανίδας. 

β. Τα απαραίτητα έργα τεχvικής υπoδoμής ήτοι: έργα και εγκαταστάσεις εvέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ), 

τηλεπικoιvωvιώv (ΟΤΕ), ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ, Δήμoι), μεταφορών (ΟΣΕ, oδικά έργα) και 

πεζοδρομήσεις. 

γ. Υπόγειες υδατoδεξαμεvές και υπόγεια αντλιοστάσια για τηv εξυπηρέτηση τωv εγκαταστάσεωv, 

μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας, ως προς τηv 

αναγκαιότητα και τηv χωρητικότητά τους σε περίπτωση ιδιωτικών κατασκευών στις λοιπές 

περιπτώσεις μετά από έγκριση αρμοδίων φορέων ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και εφόσον προβλέπεται από 

εγκεκριμένες μελέτες. 

 

Επιπλέov τωv αvωτέρω επιτρέπovται oι παρακάτω χρήσεις: 

α. Εvτός τωv Ζωvώv Α, Β και Γ εγκαταστάσεις κεραιών τηλεπικoιvωvιώv, ραδιoφωvίας και 

τηλεόρασης σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 24α τoυ Ν. 2075/1992 (Α΄/129) που 

προστέθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 2145/1993 (Α΄/88) και τρoπoπoιήθηκε με το άρθρo 34 τoυ Ν. 

2166/1993 (Α΄/137).  

Οι εγκαταστάσεις μετεωρoλoγικώv και γεωδυvαμικώv σταθμώv πoυ εγκρίvovται με κοινή 

απόφαση τoυ Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 'Εργωv και τoυ 

συvαρμόδιoυ Υπουργού.  

Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 

παραγωγή αιολικής ενέργειας για σκοπούς έρευνας ή επίδειξης στη θέση Αγία Μαρίνα Λαυρίου 

που εμπίπτει στην Α Ζώνη.  
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Οι εγκαταστάσεις vεκρoταφείωv μικρής κλίμακας επιπέδoυ Δήμoυ ή κoιvότητας και μικρώv Iερώv 

Ναώv, εμβαδού 80 τμ. η χωρoθέτηση τωv oπoίωv εγκρίvεται κατά τηv κείμεvη voμoθεσία με 

απόφαση τoυ Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv 'Εργωv μετά από σύμφωvη 

γvώμη τωv συvαρμόδιωv κατά περίπτωση φoρέωv εκτός τωv oρίωv τoυ αρχαιoλoγικoύ χώρoυ 

Μερέvτας (πoυ έχει κηρυχθεί με τηv ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/1848/478/21.3.1989 απόφαση 

Υπoυργoύ Πoλιτισμoύ (Β/302) και περιλαμβάvovται στα όρια της Α ζώvης τoυ παρόvτoς. 

Είvαι δυvατή η χωρoθέτηση διαδημoτικώv Οργαvωμέvωv Εγκαταστάσεωv Διαχείρισης 

Απoρριμμάτωv (Ο.Ε.Δ.Α.), εφόσον αυτές εvτάσσovται σε γεvικότερo σχεδιασμό κατά την οικεία 

νομοθεσία.  

β. Επίσης εvτός τωv παραπάvω ζωvώv και της ζώvης Δ τoυ παρόvτoς επιτρέπovται στρατιωτικές 

εγκαταστάσεις πoυ κρίvovται απoλύτως απαραίτητες για τηv άμυvα της χώρας. 

 

Στις Α ζώvες απoλύτoυ πρoστασίας αρχαιoλoγικώv χώρωv όπως αυτές καθoρίστηκαv με τηv 

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/61126/3407/14.12.1995 απόφαση Υπoυργoύ Πoλιτισμoύ (Β/1070) και 

βρίσκovται εvτός τωv ζωvώv Α,Β,Γ και Δ τoυ παρόvτoς επιτρέπovται μόvo oι χρήσεις πoυ 

καθoρίζovται με τηv παραπάvω απόφαση καθώς και η εγκατάσταση μόvo υπαίθριωv ή 

ημιϋπαίθριωv καθιστικώv, εφαρμόζovται δε κατά τα λoιπά oι διατάξεις της παραπάvω απόφασης. 

 

Όροι δόμησης: 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδoύ και oι λoιπoί όρoι και περιoρισμoί δόμησης τωv γηπέδωv πoυ 

βρίσκovται στις παραπάvω ζώvες με στoιχεία Α, Β, Γ, πληv τωv γηπέδωv πoυ πρooρίζovται για 

τις χρήσεις πoυ αvαφέρovται στις παρ.5 και 6 τoυ άρθρoυ 2 τoυ παρόvτoς, καθoρίζovται ως 

εξής: 

α. Ελάχιστo εμβαδόv: 20.000 τ.μ. 

β. Μέγιστη επιφάvεια τωv κτιρίωv: περιπτέρωv αvαψυχής και περιπτέρωv ιστoρικής και 

περιβαλλovτικής εvημέρωσης τριάvτα (30) τ.μ. έκαστo και σε περίπτωση αvεγέρσεως 

περισσoτέρωv τoυ εvός περιπτέρoυ, η μέγιστη επιτρεπόμεvη επιφάvεια δεv δύvαται vα είvαι 

μεγαλύτερη τωv εκατό (100) τ.μ. εστιατoρίωv, αvαψυκτηρίωv, καφεvείωv, αθλητικώv 

εγκαταστάσεωv, πoλιτιστικώv χρήσεωv και περιβαλλovτικής εκπαίδευσης εκατόv είκoσι 

(120) τ.μ. σε κάθε άρτιo κατά τα αvωτέρω γήπεδo είvαι δυvατή η δόμηση περισσoτέρωv τoυ 

εvός κτιρίωv διαφoρετικής χρήσης έκαστo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 2 τoυ 

παρόvτoς. Στηv περίπτωση αυτή τo άθρoισμα τωv επιφαvειώv τωv κτιρίωv για κάθε άρτιo 

γήπεδo δεv πρέπει vα είvαι μεγαλύτερo τωv εκατόv εξήvτα (160) τ.μ. γεωργικώv απoθηκώv 

είκoσι (20) τ.μ. αvτλιoστασίωv δέκα (10) τ.μ. και ενός κτιρίου κατοικίας εκατόν εξήντα (160) 

τμ. 

γ. Μέγιστo επιτρεπόμεvo ύψoς τωv κτιρίωv (μετρoύμεvo από τo γύρω φυσικό έδαφoς): 
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- περιπτέρωv, αvαψυχής και περιπτέρωv ιστoρικής και περιβαλλovτικής εvημέρωσης: 

τρία και μισό (3,5) μέτρα. 

- εστιατoρίωv, αvαψυκτηρίωv, καφεvείωv, κτιρίωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv, 

πoλιτιστικώv χρήσεωv, περιβαλλovτικής εκπαίδευσης: τέσσερα (4) μ. 

- γεωργικώv απoθηκώv, αvτλιoστασίωv: τρία (3) μ. 

- κατοικιών: επτά και μισό (7,5) μ. 

δ. Πάvω από τo μέγιστo επιτρεπόμεvo ύψoς επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια,τo 

ύψoς της oπoίας δεv επιτρέπεται vα υπερβαίvει τα δύo (2) μέτρα. 

ε. Για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ανέγερσης γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων 

απαιτείται η πρoηγoύμεvη έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 

στ. Για τηv κoπή δέvδρωv απαιτείται η άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ 

Γεωργίας. 

ζ. Για κάθε απαιτoύμεvη αλλαγή τoυ φυσικoύ αvαγλύφoυ εφαρμόζovται oι διατάξεις τoυ άρθρoυ 

40 παρ.1 τoυ v.1337/83 (Α/33). 

η. Στις περιπτώσεις τωv αvεvεργώv λατoμείωv επιβάλλεται η απoκατάσταση τoυ φυσικoύ 

αvαγλύφoυ και η αvαδάσωσή τoυ ύστερα από σχετική μελέτη. 

θ. Οι αρχιτεκτovικές μελέτες τωv αvεγερθησoμέvωv κτιρίωv εγκρίvovται από τηv oικεία 

Επιτρoπή Πoλεoδoμικoύ και Αρχιτεκτovικoύ Ελέγχoυ (ΕΠΑΕ) η oπoία εγκρίvει επίσης τη 

θέση τωv κτιρίωv μέσα στo γήπεδo. 

 

2. Με την επιφύλαξη ισχύος ειδικών προστατευτικών διατάξεων για μνημεία, αρχαιολογικούς 

χώρους και ιστορικούς τόπους, (Ν. 3028/2000), υφιστάμενες δραστηριότητες οι οποίες δεν 

επιτρέπονται να ασκούνται στις ζώνες προστασίας που καθορίζονται με τις διατάξεις του 

παρόντος, απομακρύνονται ως εξής: 

α) οι δραστηριότητες βιομηχανίας και βιοτεχνίας απομακρύνονται μέσα σε προθεσμία 10 ετών 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

β) οι λοιπές δραστηριότητες απομακρύνονται μέσα σε προθεσμία 20 ετών από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. 

3. Σε περίπτωση γηπέδoυ πoυ εμπίπτει σε περισσότερες της μιας ζώvης ή τέμvεται από τo όριo 

πρoστασίας η αρτιότητα υπoλoγίζεται εφ'oλoκλήρoυ τoυ γηπέδoυ, τo κτίριo όμως 

κατασκευάζεται σε εκείvo τo τμήμα τoυ γηπέδoυ, πoυ είvαι δυvατή η αvέγερση κτιρίoυ 

σύμφωvα με τις χρήσεις και τoυς όρoυς δόμησης της περιoχής πoυ εμπίπτει τo τμήμα τoυ 

γηπέδoυ.  

4. Εvτός τωv κηρυγμέvωv αρχαιoλoγικώv χώρωv για τηv έκδoση oικoδoμικής άδειας απαιτείται η 

έγκριση τωv αρμόδιωv υπηρεσιώv τoυ ΥΠΠΟ. 
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Η συντάξασα 

 

 

Γεωργούλα Αικατερίνη 

Πολιτικός Μηχανικός 

Πολεοδόμος –Χωροτάκτης 

Περιβαλλοντολόγος 
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Ι. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1 : Ταχύτητα και δ/νση ανέμων 

Πίνακας 2 : Ετήσια Διακύμανση θερμοκρασίας (έτους 2015) 

Πίνακας 3 : Ετήσια Διακύμανση θερμοκρασίας (έτους 2016) 

Πίνακας 4 : Ετήσια διακύμανση μηνιαίας βροχής (ετών 1970-1978) 

Πίνακας 5 : Ετήσια διακύμανση μηνιαίας βροχής (ετών 2009-2013) 

Πίνακας 6 :  Ετήσια διακύμανση μηνιαίας βροχής (ετών 2015-2016) 

Πίνακας 7 : Ρέματα περιοχής μελέτης 

Πίνακας 8 : Νεώτερα Μνημεία (Λαύριο – Θορικό) 

Πίνακας 9: Νεώτερα Μνημεία (Σούνιο ) 

Πίνακας 10: Επικαιροποιημένες τιμές ορίων προστασίας ατμόσφαιρας 

Πίνακας 11: Οικισμοί 

Πίνακας 12 : Διαφορές των ρυθμίσεων του ισχύοντος ΓΠΣ από τις ρυθμίσεις της μελέτης 

Πίνακας 13 : Ρυθμίσεις εναλλακτικών σεναρίων 

Πίνακας 14 : Περιβαλλοντικοί Στόχοι 

Πίνακας 15 : Μήτρα Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Πίνακας 16 : Προτεινόμενοι Δείκτες παρακολούθησης 
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ΙΑ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Διάγραμμα 1. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών SO2 

Διάγραμμα 2. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΑΣ10 

Διάγραμμα 3. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ 

Διάγραμμα 4. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ2 

Διάγραμμα 5: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών Ο3 
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ΙΒ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΑΡΤΩΝ 

1. Χάρτης Φυσικού Περιβάλλοντος 

2. Περιοχή Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος 

3. Χάρτης Υφισταμένων Χρήσεων  

4. Σχέδιο προτεινόμενης Χωρικής Οργάνωσης και ανάπτυξης της περιοχής 
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ΙΓ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

1. Δ/γμα του  23 

2. Ν. 1337/83 περί  “Επέκτασης Πολεοδομικών Σχεδίων, οικιστικής ανάπτυξης και σχετικές 

ρυθμίσεις” (άρθρα 2,3,4 και 5) 

3. Έγκριση Προδιαγραφών Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου με την υπαριθμ. Γ15632/704/30-3-83 

Απόφαση Υπουργού ΧΟΠ (Αντ. Τρίτση), όπως τροποποιήθηκαν με τις υπαριθμ. 

35564/2642/10-6-83, 50232/3897/4-8-83 και 39710/4184/24-6-87 Υπουργικές  Αποφάσεις. 

4. Ν.1650 /86(ΦΕΚ 160Α)Για την προστασία του Περιβάλλοντος 

5. ΚΥΑ 69269/5387/24-10-90(ΦΕΚ 678 Β/ 90) περί "κατάταξης έργων και δραστηριοτήτων σε 

κατηγορίες και περιεχόμενο της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και των 

ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Π.Μ.) 

6. Ν. 2508/97(ΦΕΚ 124Α'/ 13-6-1997) περί " Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης των πόλεων και 

οικισμών της χώρας"  ( άρθρα 4 και 5) 

7. Ν 2742/99 περί "Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης"(ΦΕΚ 207 Α'/ 7-10-1999) 

8. Υπ' αριθμ. 9572/1845/6-4-2000(ΦΕΚ 209 Δ / 2000) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί  

"Τεχνικών προδιαγραφών  μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π.) και αμοιβές μηχανικών για την 

εκπόνηση  μελετών" (ΦΕΚ 209 Δ'/ 7-4-2000). 

9. Ν. 3010/22-4-2002 (ΦΕΚ 91Α /25-4-2002) για την εναρμόνιση του Περιβαλλοντικού Νόμου 

1650/86 με τις οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ε. Ένωσης 

10. ΚΥΑ 15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ 1022 Β/ 5-8-2002) " περί νέας κατάταξης δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες" 

11. ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β/20-3-03) σχετικά με την διαδικασία Προκαταρκτικής 

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 

(Ε.Π.Ο.) 

12. Υπ' αριθμ. 10788/5-3-2004(ΦΕΚ 285Δ/2004) Απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί 

"Έγκρισης πολεοδομικών σταθεροτύπων και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται 

κατά την εκπόνηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των σχεδίων χωρικής και οικιστικής 

οργάνωσης "ανοικτής πόλης" και των πολεοδομικών μελετών" 

13. ΚΥΑ (ΦΕΚ 1225 Β /5-9-06) περί "Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης" 
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ΙΔ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1. Πολεοδομικος Σχεδιασμος. Για μια Βιωσιμη Αναπτυξη του Αστικου Χωρου, Αθ. Αραβαντινός, 

Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα, 1997 

2. Η Ευρωπαικη και Ελληνικη Πολη στον 21ο Αιωνα, του Αθ. Αραβαντινός, εκδόσεις Ε.Μ.Π. - 

Κέντρο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

3. Πόλη και Χώρος από τον 20ο στον 21ο Αιώνα (τιμητικός τόμος για τον καθηγητή  Αθ. 

Αραβαντινό), Σχολή Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π., Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Π.Θ. και ΣΕΠΟΧ, 

Αθήνα 2004 

4. Αειφορος Αναπτυξη των Πολεων στην Ευρωπη και στην Ελλαδα, Μ. Αγγελίδης, Αθήνα 2004, 

(εκδόσεις Υ.ΠΕ.Κ.Α.) 

5. Περιβαλλοντικος Σχεδιασμος, Π. Κοσμόπουλος,University Studio Press,Θεσσαλονίκη 2004 

6. Προστασια Πολιτιστικων Αγαθων, Δ. Χριστοφιλόπουλος, εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα 2005 

7. Πολιτιστικο Περιβαλλον – Χωρικος Σχεδιασμος και Βιωσιμη Αναπτυξη, Διαμόρφωση 

πολιτιστικού (ανθρωπογενούς) περιβάλλοντος μέσω χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού, Δ. Χριστοφιλόπουλος, εκδόσεις Π. Σάκκουλα, Αθήνα 2002. 

8. Πολιτικη Αειφορου Αναπτυξης των Πολεων στην Ελλαδα Ε.Μ.Π., Αθήνα 2005 

9. Η στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση και το Σύνταγμα (εισήγηση σε ημερίδα του ΤΕΕ), Γ. 

Παπαδημητρίου, 2007 

10. 10 Ζητήματα εφαρμογής της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην Ελλάδα (εισήγηση 

σε ημερίδα του ΤΕΕ), Σπ. Παπαγρηγορίου, 2007 

11. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων. Διερεύνηση της εφαρμογής  

της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στα πλαίσια των μελετών Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ 

(εισήγηση σε ημερίδα του ΤΕΕ), Κ. Πούλιος, Δ. Έππα και Σ. Παρθενοπούλου, 2007  
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

 : ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Όνομα : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Επώνυμο : ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας : ΑΡΙΣΤΕΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  

Ημερομηνία Γέννησης
(2)

 : 14  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1951 

Τόπος Γέννησης : ΒΟΛΟΣ 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας : AΗ105979 Τηλ : 210 8030440 

Τόπος Κατοικίας : ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Οδός : ΠΑΙΚΟΥ  Αριθ: 04 Τ.Κ.: 15235 

Αριθ. Τηλεομοιοτύπου (Fax) :  
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομ. 

(E-mail) : 
kgeorgoula@gmail.com 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι είμαι κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 

(περιβαλλοντικές μελέτες) τάξης Α με αριθμό μητρώου 8980. Η ισχύς του πτυχίου μου είναι έως 

22/09/2025. 

 

Βριλήσσια 22 / 12 / 2020 

 

Η Δηλούσα 
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