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ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 & ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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Απόσπασµα από τα πρακτικά  
Της 6ης Συνεδρίασης, που έγινε στις 11.04.2019 

Αρ. Απόφασης: 09 
 

Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας συνεδρίασε στις 11.04.2019 ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 20:00 στην αίθουσα της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην οδό Καλλέργης 142 ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. 127/08.04.2019 πρόσκληση του Προέδρου της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας κου 
Βοiδονικόλα Ιωάννη σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρ. 88,παρ. 1,2 και άρ.89, περί 
σύγκλισης και λειτουργίας του Συµβουλίου ∆ηµοτικών Κοινοτήτων. 

 
 
Το Σώµα βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία µε παρόντες (08) Συµβούλους : 
 
1. ΒΟΪ∆ΟΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

22..  ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ∆ΟΥΡΕΚΑ-ΤΑΦΛΑΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

4. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 

5. ΚΟΥΖΗΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                           

6. ΜΕΛΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ 

7. ΞΙΦΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ        

8. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
 
Απόντες είναι οι κ.κ. Λεουτσάκου-Φραγκάκου Μαρία, Μέντη-Κυριακίδου Σταυρούλα, Πετρίτης 
Νικόλαος. 
 
 
Ο Πρόεδρος: Βοϊδονικόλας Ιωάννης 

O Γραµµατέας : Μαρούλης Αρσένιος 
 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

ΛΛήήψψηη  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν    
ΑΑ..  ΣΣηηµµεειιαακκήή  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΠΠοολλεεοοδδοοµµιικκοούύ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  γγιιαα  
ττηηνν  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  ΚΚοοιιµµηηττηηρρίίοουυ  ««ΗΗ  ΑΑννάάσστταασσηη»»  ααππόό  ««ΑΑθθλληηττιισσµµόόςς  ––  
ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη»»  σσεε  ππεερριιοοχχήή  χχρρήήσσηηςς  γγηηςς  ««ΕΕιιδδιικκέέςς  ΧΧρρήήσσεειιςς  ––  ΚΚοοιιµµηηττήήρριιαα»»  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  
γγιιαα  ττοονν  εεννττααφφιιαασσµµόό  σσεε  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύςς  ττάάφφοουυςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  
1133ββ,,  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  77  ττοουυ  ΝΝ..44444477//22001166  κκααιι  
ΒΒ..  ΈΈγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααππόό  ΜΜααρρττίίοουυ  22001199  ΤΤεεχχννιικκήήςς  ΈΈκκθθεεσσηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  
υυππ΄́ααρρ..  110077001177//0066  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ  --  ΦΦΕΕΚΚ  11222255ΒΒ//55--99--22000066.. 
 

             Το θέµα είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη και συζητείται νόµιµα 
 
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ασχολείται µε το πιο πάνω θέµα ύστερα από τη 

λήψη της µε αρ. πρωτ. 2589/27.03.2019 εισήγησης της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π - 
Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α, η οποία έχει ως εξής: 

 
                                                                                     

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.  
   
ΤΜΗΜΑ :  ΓΕΝ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α 
                    

ΘΕΜΑ: “Α. Σηµειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά 
για την αλλαγή της χρήσης γης του Κοιµητηρίου « Η Ανάσταση» από «Αθλητισµός - 
Εκπαίδευση» σε περιοχή χρήσης γης «Ειδικές χρήσεις –Κοιµητήρια» αποκλειστικά για τον 
ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13β, του 
άρθρου 7 του Ν.4447/2016 και 
Β. Έγκριση της από Μαρτίου 2019 Τεχνικής Έκθεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ 
αρ. 107017/06 Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006”     

 
 
       Σας διαβιβάζουµε για λήψη Απόφασης το ως άνω θέµα που αφορά:  
Α. στη Σηµειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά για 
την αλλαγή της χρήσης γης του Κοιµητηρίου «Η Ανάσταση» από «Αθλητισµός - Εκπαίδευση» σε 
περιοχή χρήσης γης «Ειδικές χρήσεις –Κοιµητήρια» αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε 
οικογενειακούς τάφους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν.4447/2016, 
και  
Β. την έγκριση της από Μαρτίου 2019 Τεχνικής Έκθεσης, που συνοδεύει την ανωτέρω πρόταση 
σηµειακής τροποποίησης Γ.Π.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 107017/06 Απόφασης 
Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006 και σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
     Η πολεοδοµική ρύθµιση αφορά στο Κοιµητήριο «Η Ανάσταση» που περικλείεται από τις οδούς 
Πλαστήρα – Αθ. Μιαούλη – Πλάτωνος – 25ης Μαρτίου.  Ανήκει στο Ο.Τ. 94α/Τ.32 περιβάλλεται από 
περιοχή που ανήκει στο ∆ήµο Κερατσινίου και βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Πειραιά.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                              
Εικόνα 1: απόσπασµα ρυµοτοµικού                                         Απόσπασµα Χάρτη ονοµατοθεσίας ∆ήµου Πειραιά                                                

  
     Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 44/31-3-1939 Απόφαση του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου κατά το 
άρθρο 9 του Α.Ν. 1210/1938 µε την οποία καθορίσθηκαν οριστικά τα διοικητικά όρια µεταξύ του 
∆ήµου Πειραιά και του ∆ήµου Αγ. Γεωργίου - Κερατσινίου, το Κοιµητήριο «Η Ανάσταση» και η οδός 
Αναλήψεως (νυν Αναπαύσεως) καθ’ όλο το πλάτος της παραµένει στο ∆ήµο Πειραιά (συν. 1). 
     Το κοιµητήριο αποτελεί ιδιόκτητη έκταση που ανήκει στο ∆ήµο Πειραιά επιφάνειας 86.462,00 
τ.µ. και σύµφωνα µε το Εθνικό Κτηµατολόγιο έχει λάβει ΚΑΕΚ: 050681511013.  Εντός του 
Κοιµητηρίου υφίστανται κτίσµατα οστεοφυλακείων, παρεκκλησίου, νεκροτοµείου, γραφείων, 
πλυντηρίου, κυλικείου, κεντρικού Ιερού Ναού.  Εντός της περιτοίχισης του κοιµητηρίου λειτουργεί 
νεκροταφείο Ελληνορώσων και Καθολικών, Αγγλικό Νεκροταφείο και Εβραϊκό νεκροταφείο. 
 
     ∆υναµικότητα:       Αριθµός τάφων τριετούς χρήσεως:  0 
                                 Αριθµός οικογενειακών τάφων:  4.320 
                                 Αριθµός οστεοφυλακίων:   20.000 
                                 Αριθµός οστεοθυρίδων:  2.800 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 2: απόσπασµα google 

 
 
 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ – ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ  ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ 
     Η περιοχή που ανήκει το Νεκροταφείο «Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ» εντάχθηκε στο σχέδιο µε το από 25-8-
1931 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 316/1931 (συν.2) 
     Ακολούθησε το από 21-9-1932 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 349/1932 επεκτάσεως του σχεδίου 
πόλης (συν.3) 
     Ακολούθησε το από 31-8-1935 ∆/γµα Ρυµοτοµίας – ΦΕΚ 393/1935 αναθεώρησης και επέκτασης 
του σχεδίου (συν.4) 
     Με την υπ’ αρ. 2584/12-2-1936 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 56Β/1936 εγκρίθηκαν διαγράµµατα 
εφαρµογής του από 31-8-1935 ∆/γµατος Ρυµοτοµίας (συν. 5) 
     Σύµφωνα µε την ανωτέρω εγκεκριµένη ρυµοτοµία ο χώρος που περικλείεται από τις οδούς 
Πλαστήρα, Αθ. Μιαούλη, Πλάτωνος, 25ης Μαρτίου καθορίζεται ως χώρος «Νεκροταφείο 
Ανάσταση» µε περιµετρική πρασιά 12,00 µ.  
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. Ε.17280/19-5-1976 Απόφαση Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων ο χώρος 
πέριξ του Νεκροταφείου Ανάσταση χαρακτηρίστηκε ως χώρος προβλεπόµενος δια την εξυπηρέτηση 
του Νεκροταφείου και όχι προκήπιο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 5 του ΓΟΚ. (συν. 6).  Ο 
συντελεστής δόµησης της ευρύτερης περιοχής ορίζεται σε 2,6. 



     ∆εδοµένου ότι από το 1937 καθορίσθηκαν οριστικά τα διοικητικά όρια µεταξύ του ∆ήµου Πειραιά 
και ∆ήµου Κερατσινίου, και το Νεκροταφείο «Ανάσταση» καθώς και η οδός Αναπαύσεως καθ’ όλο το 
πλάτος της παραµένει στο ∆ήµο Πειραιά, αρµόδια πολεοδοµική αρχή για το χώρο του ανωτέρω 
∆ηµοτικού Κοιµητηρίου είναι η ∆/νση Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π. του ∆ήµου Πειραιά, ως περιοχή 
ανήκουσα στα διοικητικά του όρια. 
 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ 
     Σύµφωνα µε το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (Ν. 4277/2014 – ΦΕΚ 156Α/2014) τα 
κοιµητήρια ανήκουν στην κατηγορία κοινωνικών εξυπηρετήσεων του άρθρου 32, ως κοινωνική 
υποδοµή.  Σύµφωνα µε την παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου αναφέρεται: «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.  Οι χώροι αυτοί οριοθετούνται ανάλογα µε τις ανάγκες 
και τις δεσµεύσεις των εξειδικευµένων µελετών.» 
     Σύµφωνα µε τα ανωτέρω έχει ήδη δηµιουργηθεί το διαδηµοτικό κοιµητήριο στο Σχιστό, όµως 
εκτιµούµε ότι η παραµονή και η λειτουργία του κοιµητηρίου «Ανάσταση» αποκλειστικά για τον 
ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο. 
 
ΣΟΑΠ ΠΕΙΡΑΙΑ 
     Σύµφωνα µε το υπό έγκριση ΣΟΑΠ Πειραιά το κοιµητήριο «Ανάσταση» ανήκει στην Υποπεριοχή 
Β΄ (Εστίαση κοινωνικών και αναπτυξιακών δράσεων), χωρίς να υπάγεται σε κάποια ειδική ζώνη 
ανάπλασης, κι αυτό διότι η παραµονή και η λειτουργία του αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε 
οικογενειακούς τάφους, αποφασίσθηκε από το έτος 1999 µε την υπ’ αρ. 382 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,  και µέχρι σήµερα λειτουργεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. 
 
  ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ (Γ.Π.Σ.) 
     Σύµφωνα µε το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) του ∆ήµου Πειραιά – ΦΕΚ 79∆/1988, 
(Χάρτης Π2 – Χρήσεις Γης – Πρόταση- ∆ηµοσιευµένος Χάρτης) το Νεκροταφείο «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» 
βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Πειραιά και προτείνεται  ως «εκπαίδευση» και 
«αθλητισµός». (συν.7)   

 
Εικόνα 3: απόσπασµα Χάρτη Π2 - ΓΠΣ - ΦΕΚ 79∆/1988 

 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι: 



α) στο ψηφιακό αρχείο (ψηφιακή εικόνα) του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά (από Οργανισµό 
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας - ΟΡΣΑ) το νεκροταφείο Ανάσταση παρουσιάζεται λανθασµένα εκτός 
των διοικητικών του ορίων. 
 

 
Εικόνα 4: Ψηφιακό αρχείο ΓΠΣ (από ΟΡΣΑ) 

 
β) στο Γ.Π.Σ του ∆ήµου Κερατσινίου – ΦΕΚ 206∆/1991 το νεκροταφείο «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» λανθασµένα 
εµφαίνεται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Κερατσινίου και µάλιστα µε χρήση «Αστικό 
Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι».   Επιπλέον κατά την πρόταση τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου 
Κερατσινίου το έτος 2010 εξακολουθούσε να προτείνεται µε την ίδια χρήση.  Με τις υπ’ αρ. 37/30-1-
2012 και 166/29-3-2012 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά, διαβιβάστηκαν 
οι απόψεις του ∆ήµου µας για το εν λόγω θέµα. (συν.8, συν.9).  Εν τέλει, στην τροποποίηση του 
Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας η οποία δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/5-5-2014, 
αν και δεν περιλαµβάνει στα διοικητικά του όρια το νεκροταφείο «Ανάσταση», στο κείµενο 
προτείνεται «η κατεύθυνση διασφάλισης του χαρακτήρα του ως χώρου στον οποίο προστατεύεται 
και ενισχύεται η υπάρχουσα βλάστηση». 
 



 
Εικόνα 5: απόσπασµα ΓΠΣ ∆ήµου Κερατσινίου – ΦΕΚ 206∆/1991 
 

 
Εικόνα 6: Απόσπασµα ΓΠΣ ∆ήµου Κερατσινίου - ΦΕΚ 142ΑΑΠ/2014 
 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ Ν.3852/2010  - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
     Σύµφωνα µε το Ν. 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης, άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
– Αρµοδιότητες» αναφέρεται ότι, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη 
λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροθέτησης κοιµητηρίων, κατά τις προβλέψεις του Ν. 2508/1997, 
κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων σχετικών µε το αντικείµενο αρµοδιοτήτων του». 
     Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του Ν. 2508/1997 στο οποίο καθορίζονται οι αποστάσεις των 
ιδρυόµενων ή επεκτεινοµένων κοιµητηρίων, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3, του άρθρου 148 
του Ν. 4495/17 αναφέρεται ότι: κοιµητήρια εντός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 1923 ή 
κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα, η δε επέκτασή τους 
είναι δυνατή µόνον προς το πλησιέστερο τµήµα του ορίου του οικισµού τηρούµενης απόστασης 
τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων από νοµίµως υφιστάµενη κατοικία». 
 
ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
     Τα εγκαίνια του Κοιµητηρίου Ανάστασης πραγµατοποιήθηκαν το Μάρτιο του 1904 και η επίσηµη 
λειτουργία του άρχισε το 1909.   



Το 1984 ιδρύθηκε ο σύνδεσµος ∆ήµων Πειραιώς και ∆υτικής Αττικής ο οποίος ανέθεσε σε 
κοινοπραξία εταιριών την κατασκευή νέου ∆ιαδηµοτικού νεκροταφείου στη θέση «Λακκώµατα» 
Σχιστού Σκαραµαγκά. 
Με την υπ’ αρ. 536/27-5-1996 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά (συν.10) 
εγκρίθηκε η διακοπή της λειτουργίας του νεκροταφείου Ανάστασης από την ηµέρα λειτουργίας του 
νέου νεκροταφείου, µε εξαίρεση στους οικογενειακούς τάφους. 
     Κατά το έτος 1998 λειτούργησε το νεκροταφείο Σχιστού και οι ∆ήµοι Πειραιώς, Νίκαιας και 
Περάµατος κλήθηκαν να διακόψουν τη λειτουργία των νεκροταφείων τους. 
Ο ∆ήµος Πειραιά µε την υπ’ αρ. 382/1999 (συν.11) Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποφάσισε 
την παύση λειτουργίας του µε εξαίρεση τους ενταφιασµούς στους οικογενειακούς τάφους και µέχρι 
σήµερα λειτουργεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό. 
     Επιπλέον, σύµφωνα και µε τις υπ’ αρ. 37/30-1-2012 και 166/29-3-2012 Αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ο ∆ήµος Πειραιά έχει διαχρονικά εκφράσει τη βούλησή του για τη διατήρηση 
της χρήσης του Κοιµητηρίου και τον καθορισµό του σε χώρο «ειδικές χρήσεις – νεκροταφείο».  Για 
το λόγο αυτό ανατέθηκε από τη ∆/νση Περιβάλλοντος – Πρασίνου του ∆ήµου Πειραιά το έτος 2014 
η σύνταξη περιβαλλοντικής µελέτης για το νεκροταφείο «Ανάσταση Πειραιά» που αφορά στην 
περιγραφή των χωροταξικών χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντος της περιοχής του κοιµητηρίου 
και στον εντοπισµό και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραµονή του 
κοιµητηρίου στην υφιστάµενη θέση και τη συνέχιση της διαδικασίας ταφής των νεκρών στους 
οικογενειακούς τάφους.  Αντικείµενο της εν λόγω µελέτης ήταν η έκδοση περιβαλλοντικών όρων 
από την αρµόδια ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, για τη λειτουργία του Κοιµητηρίου.  
     Η περιβαλλοντική µελέτη υποβλήθηκε στη ∆/νση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής και 
µετά από την εξέταση του φακέλου και σχετική αλληλογραφία, µε τα υπ’ αρ. πρωτ. 2388/2-2-18 & 
210541/2018/9-1-19 έγγραφά της η ∆/νση Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας Αττικής (συν.12, 
συν.13) γνωµοδότησε ότι η διατήρηση της διαδικασίας της ταφής νεκρών στους οικογενειακούς 
τάφους δεν είναι συµβατή µε όσα ορίζονται στα Γ.Π.Σ, περί µεταφοράς και αποµάκρυνσης του 
κοιµητηρίου από το συγκεκριµένο σηµείο, δεδοµένου ότι οι χρήσεις γης του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου 
Πειραιά είναι αυτοδικαίως δεσµευτικές από την 8-8-2018, σύµφωνα µε την παρ. 15 του άρθρου 51, 
του Ν. 4178/13.   
          
      Προκειµένου ο ∆ήµος Πειραιά να διατηρήσει τη χρήση του Κοιµητηρίου απαιτείται σηµειακή 
τροποποίηση του Γ.Π.Σ. σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016. 
     Με το υπ’ αρ. πρωτ. 161/28-1-2019 έγγραφο του Τµ. Περιβάλλοντος της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου του ∆ήµου Πειραιά (συν.14) ζητείται να προβούµε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
για τη σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά που αφορούν τις χρήσεις γης του 
νεκροταφείου. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
     Με τις διατάξεις της παρ. 13β, του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασµός  - Βιώσιµη 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» προβλέπεται: «τα ισχύοντα κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Γενικά 
Πολεοδοµικά Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να 
τροποποιούνται σηµειακά µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 2508/1997» 
     Σύµφωνα µε την παρ. 7γ του άρθρου 4 του ν. 2508/97 είναι δυνατή η τροποποίηση του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου, µόνο προκειµένου να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδοµικές ανάγκες 
που δεν µπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό 
εξοπλισµό της πόλης ή την εφαρµογή έργων και προγραµµάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών 
παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας ή τεχνικής υποδοµής, καθώς και προκειµένου αυτό να εναρµονισθεί 
προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριµένων κατά τα άρθ.6 έως και αρθ.8 του ν. 2742/99, 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρ.11 και αρθ.12 του 
ν.2742/99 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωµένων Αστικών 
Παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ). 
  
     Σύµφωνα µε το από 23-2-87 Π.∆. – ΦΕΚ 166∆/6-3-1987 «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων 
γης», τα νεκροταφεία ανήκουν σύµφωνα µε την ειδική πολεοδοµική λειτουργία τους στην κατηγορία 
«Άλλες ειδικές χρήσεις» 



     Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 59 Π.∆. – ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018 «Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων 
γης» τα κοιµητήρια ανήκουν – σύµφωνα µε τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία στην 
κατηγορία  «Ειδικών χρήσεων» του άρθρου 13, µε κωδικό (38). 
     Τόσο  από το από  23-2-87 Π.∆. – ΦΕΚ 166∆/6-3-1987, όπως ισχύει, όσο και από το Π.∆.59 – 
ΦΕΚ 114Α/29-6-2018, προκύπτει ότι τα κοιµητήρια ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών χρήσεων 
και σύµφωνα µε το άρθρο 17, του Π.∆.59 – ΦΕΚ 114/Α/29-6-2018 «Γενικές και Μεταβατικές 
∆ιατάξεις» υπάρχει εναρµόνιση των χρήσεων. 
 
     Στη συγκεκριµένη περίπτωση εκτιµούµε ότι η σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. για την αλλαγή 
της χρήσης γης του Κοιµητηρίου «Η Ανάσταση» από «Αθλητισµός - Εκπαίδευση» σε περιοχή χρήσης 
γης «Ειδικές χρήσεις - Κοιµητήριο» αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, 
αφορά στον κοινωνικό εξοπλισµό – οικιστικές ανάγκες – κοινωνικές υποδοµές της πόλης και 
θεωρείται εξαιρετική πολεοδοµική ανάγκη που δεν µπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο του ισχύοντος 
Γ.Π.Σ. µιας και η προβλεπόµενη χρήση γης σήµερα, δεν επιτρέπει τη συνέχιση της λειτουργίας του.  
    Επιπλέον το υπ’ αρ. πρωτ. 1087/61/14/10-1-18 έγγραφο του ΥΠΠΟΑ (συν.15) αναφέρεται στην 
ιστορική και καλλιτεχνική αξία των οικογενειακών τάφων και των έργων τέχνης που υπάρχουν εντός 
του Κοιµητηρίου Αναστάσεως και στην εκκίνηση της διαδικασίας σύνταξης φακέλου και εξέτασης 
της υπαγωγής του χώρου στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της πολιτιστικής Κληρονοµιάς».  Σύµφωνα µε τα ανωτέρω η δεσµευτική χρήση που 
καθορίζεται από το Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά ως χώρου «Αθλητισµού και Εκπαίδευσης» δεν δύναται 
να υλοποιηθεί, δεδοµένου ότι η απαίτηση σε επιφάνεια τόσο για τη δηµιουργία αθλητικών χώρων, 
όσο και για τη δηµιουργία χώρου εκπαίδευσης είναι µεγάλη, η οποία θα επιφέρει σηµαντική 
καταστροφή στα ταφικά µνηµεία τα οποία έχουν µεγάλη ιστορική και καλλιτεχνική αξία, καθώς και 
στα έργα γλυπτικής τα οποία είναι εφάµιλλα σε αξία και κάλλος µε εκείνα του Α΄ Νεκροταφείου της 
Αθήνας, όπως η  «Κλαίουσα κόρη», «το Μνηµείο των Φονευθέντων ∆ηµοτών» κ.α.  Η λειτουργία 
όµως του Κοιµητηρίου αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, τηρώντας τις 
δεσµεύσεις που θα προκύψουν από την υπαγωγή του χώρου στις διατάξεις του Ν. 3028/2002, θα 
µπορούσε να υλοποιηθεί.   Με την σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. ουσιαστικά προτείνεται και η 
λειτουργική ανάκτηση του χώρου, η συντήρηση και ανακαίνισή του, ώστε να εξασφαλίζεται η 
αρχιτεκτονική µας κληρονοµιά από τη φθορά του χρόνου αλλά και η ποιοτική βελτίωση του 
οικιστικού περιβάλλοντος µε τη διατήρηση των έργων τέχνης που υπάρχουν εντός του Κοιµητηρίου. 
     Επίσης η προτεινόµενη σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά δεν καταστρατηγεί 
τις κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας ούτε έρχεται σε αντίθεση µε το εγκεκριµένο 
Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Κερατσινίου –∆ραπετσώνας (ΦΕΚ 142/ΑΑΠ/5-5-2014), στο οποίο προβλέπεται για 
το νεκροταφείο: «η κατεύθυνση διασφάλισης του χαρακτήρα του ως χώρου, στον οποίο 
προστατεύεται και ενισχύεται η υπάρχουσα βλάστηση».   
     Σύµφωνα µε το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ του ∆ήµου Πειραιά (Χάρτης Π-7 Παρεµβάσεις – Πρόταση), για 
το νεκροταφείο «Ανάσταση» προτείνεται στην παρ. Ε.16 η µεταφορά του και ένταξη εκπαίδευσης – 
αθλητικών εγκαταστάσεων. 
     Η εξασφάλιση του ισοζυγίου αθλητισµού και εκπαίδευσης µπορεί να καλυφθεί ως ακολούθως: 
- Το νεκροταφείο «Ανάσταση» δεδοµένης της γεωγραφικής του θέσης δεν έχει ενταχθεί σε κάποια 
πολεοδοµική ενότητα του ∆ήµου Πειραιά.  Οι προτεινόµενες χρήσεις θα µπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν τη γενικότερη περιβάλλουσα περιοχή και το σύνολο του ∆ήµου Πειραιά.  Έτσι 
δύνεται η δυνατότητα το ισοζύγιο να εξεταστεί µε βάση τους συνολικούς χώρους αθλητισµού και 
εκπαίδευσης που έχουν δηµιουργηθεί από το έτος 1988 (ηµεροµηνία έγκρισης του Γ.Π.Σ) έως και 
σήµερα. 
Ο ∆ήµος Πειραιά σύµφωνα µε την πολεοδοµική του οργάνωση αποτελείται από 5 ∆ιαµερίσµατα, 20 
συνοικίες και 51 πολεοδοµικές ενότητες. 
Για τις ανάγκες αθλητισµού προτείνονται σύµφωνα µε το Χάρτη Π2: 
Α΄ ∆ηµοτική Κοινότητα (∆ιαµέρισµα): επί των οδών Θεοτόκη και Ευρυµέδοντος 
Β΄∆ηµοτική Κοινότητα (∆ιαµέρισµα): επί της Ακτής Κουµουνδούρου – Παπαδιαµάντη - Καραγιώργη 
Σερβίας (Ο.Τ. 59, 59Α, 58 του Τοµέα 27) 
Γ΄ ∆ηµοτική Κοινότητα (∆ιαµέρισµα): Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, Στάδιο Καραϊσκάκη 
∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα (∆ιαµέρισµα), από το κείµενο του Γ.Π.Σ: α) ο χώρος µεταξύ των οδών 
Αµοργού – Κοµοτηνής – Κυθήρων -  Οριγόνη, β) ο χώρος µεταξύ των οδών Χίου – Λαµπελέτ – 
Μαχητών, γ) ο χώρος µεταξύ των οδών Αιτωλοακαρνανίας – Γρανικού 



Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα (∆ιαµέρισµα): α) επί της οδού Μεθώνης στο Ο.Τ. 197/Τ.25 που περικλείεται 
από τις οδούς Μεθώνης – Μαυροµιχάλη – Παλαµηδίου – Ασκληπιού, β) επί της οδού Μεθώνης στο 
Ο.Τ.204/Τ.25 που περικλείεται από τις οδούς Μεθώνης – Φωκίωνος – Παπαστράτου - Χαϊδαρίου 
(περιλαµβάνεται στην περιοχή έγκρισης του Ε.Χ.Σ Αγ. ∆ιονυσίου), γ) επί των οδών Θερµοπυλών – 
Παπαστράτου – Θεσµοφορίου – ∆ραγατσανίου Ο.Τ133 & 134/Τ.25 
 
Στο ∆ήµο Πειραιά υφίστανται οι ακόλουθοι αθλητικοί χώροι σύµφωνα και µε τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού: 
Α΄∆ηµοτική Κοινότητα: - ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» επί της Ακτής Θεµιστοκλέους 
                                  - ΓΗΠΕ∆Ο ΤΕΝΝΙΣ ΠΛ. ΟΙΝΟΥΣΩΝ επί της Ακτής Θεµιστοκλέους 
                                  - ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ «ΠΟΡΦΥΡΑΣ» επί της Ακτής Θεµιστοκλέους 
                                  -  «Π. ΣΑΛΠΕΑΣ» ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ επί της Ακτής Ξαβερίου 
Β΄∆ηµοτική Κοινότητα : - ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑ (κολυµβητήριο, γήπεδο µπάσκετ, δύο γή- 
                                    πεδα τέννις, δύο γήπεδα ποδοσφαίρου 5Χ5, γηπεδο beach – volley) 
                                    - ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ «ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ»  επί της οδού Χανίων 1 
Γ΄∆ηµοτική Κοινότητα:   - ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 
                                    - ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 
∆΄∆ηµοτική Κοινότητα:  - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ επί της οδού Αµοργού 
                                    - ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ «ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ» επί των οδών Θήρας & Μαντινείας 
                                    - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΕΛ επί των οδών Θηβών & Φαλήρου (για το οποίο έχει 
                                      ο ∆ήµος αιτηθεί τη σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. ώστε να επιτρέπε- 
                                     ται η χρήση) 
                                     - ΓΗΠΕ∆Ο ΜΠΑΣΚΕΤ «Ι. ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» επί των οδών Χίου & Λαµπελέτ 
Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα:  - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ επί των οδών Υπαπαντής & Μαυροµιχάλη 
                                     (γήπεδο µπάσκετ, στίβος) 
                                      - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σκοπευτήριο επί των οδών Παπαστράτου  
                                      Φωκίωνος – Χαϊδαρίου (περιλαµβάνεται στην περιοχή έγκρισης Ε.Χ.Σ. Αγ. 
                                      ∆ιονυσίου) 
                                      - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ» κολυµβητήριο επί των οδών  
                                      Παπαστράτου – Φωκίωνος – Γραβιάς – Χαϊδαρίου Ο.Τ. 142/Τ.25 
                                     - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓ. ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ επί των οδών ∆ραγα- 
                                      τσανίου και Θερµοπυλών 
 



     
Εικόνα 7: Απόσπασµα GIS Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού - Αθλητικοί Χώροι 

  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Επίσης σύµφωνα µε το GIS της Γραµµατείας Αθλητισµού στο ∆ήµο Κερατσινίου – ∆ραπετσώνας 
υφίστανται 11 χώροι Αθλητικών Εγκαταστάσεων. 
 

 
Εικόνα 8: Απόσπασµα gis Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 
 
     Από τα παραπάνω εκτιµούµε ότι η προτεινόµενη σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. για την 
αλλαγή της χρήσης γης στο νεκροταφείο «Ανάσταση», αναφορικά µε την απαλοιφή του χώρου 
αθλητισµού, δε θα επιφέρει επιπτώσεις µιας και οι αθλητικοί χώροι που υφίστανται είναι 
περισσότεροι από τους προτεινόµενους από το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ.  Επιπλέον λόγω της παλαιότητας 
του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά, µε την επικείµενη αναθεώρησή του, θα ληφθεί υπόψη η 
συγκεκριµένη σηµειακή τροποποίηση ώστε οι τυχόν ανάγκες να καλυφθούν. 
 
Για τις ανάγκες στην εκπαίδευση: 
     Μετά την έγκριση του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά το έτος 1988 ακολούθησαν: α) η υπ’ αρ. πρωτ. 
66668/3696/10-6-1994 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 663∆/5-7-1994 µε την οποία 
τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά για τον αποχαρακτηρισµό του χώρου που βρίσκεται 
µεταξύ των οδών Περικλέους – Σκουζέ – Καραϊσκου και Γλάδστωνος από χώρο στάθµευσης 
αυτοκινήτων σε χώρο σχολείου και β) η υπ’ αρ. πρωτ. 89674/5240/12-9-1996 Απόφαση Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 1152∆/1996 µε την οποία τροποποιήθηκε το Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά για τον 
αποχαρακτηρισµό του χώρου στάθµευσης που βρίσκεται µεταξύ των οδών Σηραγγείου – Ακτή 
Μουτσοπούλου – αδιεξόδου Ηλιού και το χαρακτηρισµό του σε χώρο σχολείου. 
     Από τα παραπάνω εκτιµούµε ότι η προτεινόµενη σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. για την 
αλλαγή της χρήσης γης στο νεκροταφείο «Ανάσταση», αναφορικά µε την απαλοιφή του χώρου 
εκπαίδευσης, δεν θα επιφέρει επιπτώσεις µιας και έχουν ήδη προστεθεί δύο σχολικοί χώροι µε τις 
ανωτέρω τροποποιήσεις Γ.Π.Σ.  Επιπλέον µε την επικείµενη αναθεώρηση του Γ.Π.Σ του ∆ήµου 



Πειραιά θα ληφθεί υπόψη η συγκεκριµένη σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. ώστε σε συνάρτηση µε 
τον πληθυσµό να προταθούν και οι απαιτούµενοι χώροι εκπαίδευσης. 
 
 ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  
      
Με το υπ’ αρ. 1128/80 Π.∆ – ΦΕΚ 284Α/1980 καθορίσθηκαν οι ελάχιστες αποστάσεις για τα 
ιδρυόµενα ή επεκτεινόµενα κοιµητήρια και ορίσθηκε σε 100 µ. από µεµονωµένες κατοικίες. 
Στο άρθρο 29 του Ν. 2508/97 – ΦΕΚ 124Α/1997 (όπως ισχύει) αναφέρεται ότι, µε απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από γνώµη του οικείου Πολεοδοµικών Θεµάτων και 
Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) και του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, δύναται να µειώνεται η 
απόσταση των ιδρυόµενων ή επεκτεινόµενων κοιµητηρίων που ορίστηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 
1 του Π.∆ 1128/80, έως 50 µ. από εγκεκριµένα σχέδια πόλης ή όριο οικισµού ή νοµίµως υφιστάµενη 
µεµονωµένη κατοικία εφόσον από µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκύπτει ότι η µείωση 
αυτή δεν έχει επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και τη δηµόσια υγεία.  Η ανωτέρω απόσταση των 
50 µ. δύναται να µειωθεί στα 20 µ. µε απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου µετά από γνώµη του 
οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 
Σηµειώνουµε ότι οι ανωτέρω αποστάσεις αφορούν στα ιδρυόµενα ή επεκτεινόµενα κοιµητήρια και 
όχι στα ήδη υπάρχοντα. 
 
Με την υπ’ αρ. 31650/23/93 εγκύκλιο (συν.16) (µετά την υπ’ αρ. 228/93 γνωµοδότηση του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους) διευκρινίζεται ότι, δεν απαιτείται η τήρηση αποστάσεως 100 µ. από 
υφιστάµενα κοιµητήρια για την ανέγερση οικοδοµών ή κατοικιών εφ’ όσον βέβαια η ανέγερσή τους 
επιτρέπεται από γενικές διατάξεις. 
Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/2-4-07 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 635Β/27-4-07 «περί 
καθορισµού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων για την ανέγερση ∆ηµοσίων 
διδακτηρίων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς και χώρων µετά κτιρίων 
κατάλληλων για στέγαση σχολικών Μονάδων», αναφέρεται ότι, κατά την επιλογή του χώρου 
προοριζόµενου για σχολικό, πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η γειτνίαση µε οδικές αρτηρίες 
µεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, σιδηροδροµικές γραµµές, σταθµούς λεωφορείων, 
επαγγελµατικούς χώρους στάθµευσης αυτοκινήτων, ζώνη άµεσης επιρροής διαδρόµων αερολιµένων 
και αεροδιαδρόµων κλπ και γενικότερα κάθε χώρου που η  λειτουργία του µπορεί να βλάψει την 
ασφάλεια και την υγεία των µετακινουµένων µαθητών.   Ο προτεινόµενος χώρος επιβάλλεται να 
βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση µε την οριζόµενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και 
κανονιστικών πράξεων και σύµφωνα µε τους εκάστοτε περιορισµούς που επιβάλλουν οι αρµόδιοι 
φορείς  κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας, όπως αυτή καθορίζεται για 
τα κατωτέρω: 3.5 Σωφρονιστικά ιδρύµατα, Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Νεκροταφεία. 
Επιπλέον όπως ήδη αναφέρθηκε σύµφωνα µε την παρ. 1γ του άρθρου 29 του Ν.2508/1997 όπως 
ισχύει, τα κοιµητήρια εντός ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 1923 θεωρούνται νοµίµως 
υφιστάµενα.    
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, δεδοµένου ότι δεν πρόκειται για ιδρυόµενο ή επεκτεινόµενο κοιµητήριο,  
αλλά για κοιµητήριο το οποίο λειτουργεί από το έτος 1909, εκτιµούµε ότι η συνέχιση της 
λειτουργίας του αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, είναι συµβατή µε το 
περιεχόµενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού, και δεν επιβαρύνει το 
οικιστικό περιβάλλον ούτε την οµαλή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. 
 
     Σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 107017/06 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε – ΦΕΚ 1225Β/5-9-2006, 
προκειµένου να αξιολογηθεί η συµβατότητα της προτεινόµενης τµηµατικής έγκρισης µε το 
περιεχόµενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και µε σκοπό την 
προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις, 
πριν από την έγκριση της Σηµειακής Τροποποίησης από το ΥΠΕΝ, η πρόταση υποβάλλεται σε 
διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου προκειµένου η αρµόδια αρχή να κρίνει εάν το εν λόγω 
σχέδιο έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθεί σε 
Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίµηση (Σ.Π.Ε.)   
     Σύµφωνα µε την Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει συνταχθεί για το Νεκροταφείο Αναστάσεως 
από το µελετητή κ. Π. ∆αφνή, δεν προβλέπεται καµία επέµβαση στο χώρο παρά µόνο συνέχιση της 



υφιστάµενης λειτουργίας του, η οποία εκτιµάται ότι δεν προκαλεί δυσµενείς περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις.   
 
Πέραν αυτής της µελέτης οι υπηρεσίες ∆όµησης & Γ.Σ.Π. και Περιβάλλοντος και Πρασίνου του 
∆ήµου Πειραιά,  µε την τεχνική υποστήριξη του µελετητή κ. Π. ∆αφνή, εκπόνησαν την από Μαρτίου 
2019 Τεχνική Έκθεση Περιβαλλοντικού Προελέγχου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 
πρότασης της Σηµειακής Τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Πειραιά, προκειµένου να υποβληθεί 
σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, και να κριθεί από την αρµόδια αρχή η συµβατότητά της 
µε το περιεχόµενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού. 
     Σύµφωνα µε την ανωτέρω Τεχνική Έκθεση – κεφάλαιο 5 εκτιµάται ότι η παραµονή του 
κοιµητηρίου στην υφιστάµενη θέση και κατ’ επέκταση η πρόταση της σηµειακής τροποποίησης του 
Γ.Π.Σ.: 

- επηρεάζει ελάχιστα έως καθόλου τους υδάτινους πόρους της περιοχής 
- δεν επηρεάζει τις κοινωνικές συνθήκες της περιοχής 
- δεν επιφέρει αλλαγές στην υφιστάµενη κατάσταση και δεν αναµένεται σηµαντική 

επιβάρυνση στην κυκλοφορία 
- δεν επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στο ακουστικό περιβάλλον µιας και η όχληση είναι 

αναστρέψιµη, η οποία θα αποκαθίσταται µετά το τέλος της τελετής ταφής 
- δεν επιφέρει αλλαγές στην ήδη διαµορφωµένη κατάσταση της περιοχής και στην αισθητική 

τοπίου 
- οι επιπτώσεις από την παραµονή του κοιµητηρίου θεωρούνται µέτρια σηµαντικές ως προς τις 

χρήσεις γης, όµως δεν επέρχονται αλλαγές στις υφιστάµενες χρήσεις, δεδοµένου ότι η 
αρχική πρόβλεψη του Γ.Π.Σ. ως χώρος εκπαίδευσης και αθλητισµού δεν υλοποιήθηκε.  

- δεν επιφέρει αλλαγές στην ήδη διαµορφωµένη κατάσταση και στη φυσιογνωµία της 
περιοχής.  

- δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής 
 

     Σε συνέχεια των ανωτέρω, θεωρούµε ότι η πρόταση της Σηµειακής τροποποίησης του Γενικού 
Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά για την αλλαγή της χρήσης γης του Κοιµητηρίου « Η 
Ανάσταση» από «Αθλητισµός - Εκπαίδευση» σε περιοχή χρήσης γης «Ειδικές χρήσεις –Κοιµητήρια», 
όπως απεικονίζεται στον από Φεβρουαρίου 2019 Χάρτη της Υπηρεσίας ∆όµησης & Γ.Σ.Π.,  
αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 
13β, του άρθρου 7 του Ν.4447/2016, αφορά στην κάλυψη οικιστικών αναγκών, και θεωρείται 
εξαιρετική πολεοδοµική ανάγκη που δεν µπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ.  
Επιπλέον, είναι συµβατή µε τον ισχύοντα πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής 
χωρίς να επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, δεν επιβαρύνει την οµαλή 
λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, και δεν αντιστρατεύεται τις αρχές και τη φιλοσοφία του 
Ρυθµιστικού Σχεδίου αλλά και του θεσµοθετηµένου Γ.Π.Σ. για την περιβάλλουσα περιοχή της 
προτεινόµενης ρύθµισης. 
 
Υπενθυµίζεται η νοµοθεσία του άρθρου 172 του Ν. 3852/2010 
 
          
 
 
                      Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                ΚΑΙ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ 
                   Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
          ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π 
           Και ∆/ΝΣΗΣ ΑΡΧ/ΚΟΥ & Λ.Τ.Ε 
 
 
 
 
                    ΚΥΡ. ΣΙΓΑΛΑΚΟΣ 

 
 

 



 
 
Το αναπτύσσει ο Πρόεδρος κ. Βοιδονικόλας Ιωάννης και ακολουθούν οι προτάσεις των κ.κ. 

Συµβούλων, ανάµεσα τους & του Συµβούλου κ. Γαλανάκη Ιωάννη, ο οποίος ανέφερε ότι διαφωνεί 
µε την εν λόγω Σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ του ∆ήµου Πειραιά για αλλαγής χρήσης γης του 
Κοιµητηρίου «Η Ανάσταση», από «Αθλητισµός – Εκπαίδευση» σε περιοχή χρήσης γης «Ειδικές 
χρήσεις – Κοιµητήρια», βάση της λειτουργίας του αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε 
οικογενειακούς τάφους, καθώς αποφασίστηκε από το έτος 1999 µε την υπ¨αρ. 382 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Πειραιά & µέχρι σήµερα λειτουργεί αποκλειστικά γι αυτό το 
σκοπό. Συνέχισε λέγοντας πως σύµφωνα µε το Γ.Π.Σ του ∆ήµου Πειραιά ΦΕΚ79∆/1988 το 
κοιµητήριο «Η Ανάσταση» βρίσκεται εντός των ορίων του ∆ήµου Πειραιά & προτείνεται ως 
«Αθλητισµός – Εκπαίδευση». Επιπροσθέτως ανέφερε πως υπάρχει το παράδειγµα του 
Κοιµητηρίου της Νεάπολης του ∆ήµου Νίκαιας, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για το χώρο σχολείου και 
ελεύθερων χώρων και κατέληξε πως µε όλο το σεβασµό προς τους αποθανόντες και τα µνηµεία 
που υπάρχουν στο χώρο, µπορούν να µεταφερθούν µε ασφάλεια σε αντίστοιχους χώρους. 

 
Το Συµβούλιο της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας αφού είδε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 και 
λαµβάνοντας υπόψη την ως άνω εισήγηση (µε όλα τα συνηµµένα σε αυτή) της ∆/νσης Υπηρεσίας 
∆όµησης & Γ.Σ.Π – Τµήµα Γενικού Σχεδιασµού – Π.Ε.Α σύµφωνα µε την οποία,  η Υπηρεσία 
προτείνει  
α. την Σηµειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ του ∆ήµου Πειραιά για αλλαγής χρήσης γης του 
Κοιµητηρίου «Η Ανάσταση», από «Αθλητισµός – Εκπαίδευση» σε περιοχή χρήσης γης 
«Ειδικές χρήσεις – Κοιµητήρια»,αποκλειστικά για τον ενταφιασµό σε οικογενειακούς τάφους, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν.4447/2016 &  
β. ΤΤηηνν  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααππόό  ΜΜααρρττίίοουυ  22001199  ΤΤεεχχννιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  υυππ΄́ααρρ..  
110077001177//0066  ΑΑππόόφφαασσηηςς  ΥΥπποουυρργγοούύ  ΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ  --  ΦΦΕΕΚΚ  11222255ΒΒ//55--99--22000066 και ύστερα από διαλογική 
συζήτηση µεταξύ του Προέδρου και των µελών του Σώµατος, 
 
 

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία 
 

Και εγκρίνει την ΑΑ..  ΣΣηηµµεειιαακκήή  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  ΓΓεεννιικκοούύ  ΠΠοολλεεοοδδοοµµιικκοούύ  ΣΣχχεεδδίίοουυ  ττοουυ  
∆∆ήήµµοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  γγιιαα  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυ  ΚΚοοιιµµηηττηηρρίίοουυ  ««ΗΗ  ΑΑννάάσστταασσηη»»  ααππόό  
««ΑΑθθλληηττιισσµµόόςς  ––  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηη»»  σσεε  ππεερριιοοχχήή  χχρρήήσσηηςς  γγηηςς  ««ΕΕιιδδιικκέέςς  ΧΧρρήήσσεειιςς  ––  ΚΚοοιιµµηηττήήρριιαα»»  
ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττοονν  εεννττααφφιιαασσµµόό  σσεε  οοιικκοογγεεννεειιαακκοούύςς  ττάάφφοουυςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ππααρρ..  1133ββ,,  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  77  ττοουυ  ΝΝ..44444477//22001166  κκααιι ΒΒ..  ΤΤηηνν  ααππόό  ΜΜααρρττίίοουυ  22001199  
ΤΤεεχχννιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  υυππ΄́ααρρ..  110077001177//0066  ΑΑππόόφφαασσηηςς  
ΥΥπποουυρργγοούύ  ΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ  --  ΦΦΕΕΚΚ  11222255ΒΒ//55--99--22000066 
             
 

Αποφασίστηκε και εκδόθηκε µε αύξοντα αριθµό 09. 
 

Πειραιάς 12 Απριλίου 2019 
 
      Ακριβές αντίγραφο 
      Πειραιάς 12.04.2019 
 
 

                    Ο                               Ο 
             Πρόεδρος                   Γραµµατέας        
 
 
     Βοϊδονικόλας Ιωάννης                Μαρούλης Αρσένιος 
 


