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1 ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.)
για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο (Ε.Χ.Σ.) της περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά. Η ΣΜΠΕ στοχεύει
στον εντοπισμό, περιγραφή και αξιολόγηση των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων που
μπορεί να επιφέρει η εφαρμογή των προτάσεων του ΕΧΣ στο περιβάλλον και προτείνει μέτρα
αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών. Συντάσσεται σε εφαρμογή της Οδηγίας 2001/42 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων και σύμφωνα βέβαια με τη μεταφορά της οδηγίας στην Ελληνική
Νομοθεσία, δηλαδή την ΚΥΑ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ΦΕΚ/Β/1225/5-9-2006 και την
τροποποίηση αυτής με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 40238 (ΦΕΚ 3759/Β/25.10.2017).
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο των
απαιτούμενων ενεργειών για την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) της περιοχής
Αγίου Διονυσίου του Δήμου Πειραιά, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
4447/2016 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ΕΧΣ (Απόφ. ΥΠΕΝ 27022/7.6.2017, παρ. ΙΙΙ,
ΦΕΚ 1976/Β/2017).

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η σκοπιμότητα της θέσπισης του ΕΧΣ απορρέει από τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Η περιοχή επέμβασης πλήττεται από σημαντική πληθυσμιακή μείωση, απώλεια
επιχειρήσεων, χαμηλές συγκριτικά τιμές γης και κενά ή υποχρησιμοποιούμενα
ακίνητα.
2. Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πειραιά εμφανίζει τάσεις τριτογενοποίησης και
σημαντική εστίαση στις δραστηριότητες του Ναυτιλιακού Πλέγματος. Η περιοχή
επέμβασης από γεωγραφική άποψη αποτελεί κομβικό σημείο του Δήμου και
εντάσσεται πολύ ικανοποιητικά στο σύστημα υπερτοπικών μεταφορών, το οποίο της
προσδίδει εξαιρετικά ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.
3. Ο κλάδος του τουρισμού, ο οποίος έχει αλληλεπιδράσεις και με το Ναυτιλιακό
Πλέγμα, παραμένει προς το παρόν ανεπαρκώς αναπτυγμένος στον Πειραιά και
σχεδόν απών στην Περιοχή Επέμβασης.
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4. Το σύνολο των προγραμματικων κατευθύνσεων (ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και RIS3,
ΣΟΑΠ Πειραιά, Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής κοκ) που αφορούν την περιοχή
επέμβασης είναι απόλυτα συμβατές με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΕΧΣ.
5. Η περιοχή επέμβασης διαθέτει φέρουσα ικανότητα (ανενεργό κτηριακό/οικοπεδικό
δυναμικό, Ικανοποιητικό σημερινό οδικό δίκτυο κοκ) απόλυτα συμβατή με την
παρούσα πρόταση.

1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Το έργο (Ειδικό Χωρικό Σχέδιο) εντάσσεται σε μια διαδικασία ανάπλασης της περιοχής του
Αγίου Διονυσίου Πειραιώς, μιας περιοχής περίπου 370 στρ., η οποία αποτελεί τμήμα της 5ης
Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, η οποία περιλαμβάνει τις γειτονιές Αγία ΣοφίαΜανιάτικα, λόφος Βώκου, Ταμπούρια, Άγιος Διονύσιος.
Στο πλαίσιο της ανάπλασης της περιοχής προωθούνται δράσεις με συνέργεια μεταξύ τους,
συμπεριλαμβανόμενων τροποποίησης/προσαρμογής των χρήσεων γης, παρεμβάσεων σε 12
δρόμους, διαμορφώσεων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργίας ποδηλατοδρόμων,
χώρων αναψυχής και περιπάτου, δενδροφυτεύσεων, αποκαταστάσεων του κελύφους
μεγάλων κτηρίων, κλπ.
Μέσω του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, ειδικότερα, προωθείται η θέσπιση χρήσεων γης που
αποσαφηνίζουν το πολεοδομικό καθεστώς, υποστηρίζουν τον υπερκείμενο σχεδιασμό,
συνεργούν με τις χρήσεις γης στις όμορες περιοχές, επιτρέπουν τη χωροθέτηση λειτουργιών
αναγκαίων για τη χρήση κατοικίας, καθώς και την εγκατάσταση οικονομικών
δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την σε εξέλιξη αναπτυξιακή αναδιάρθρωση της περιοχής
του Αγίου Διονυσίου, του Δήμου Πειραιά γενικότερα, και τέλος και της ευρύτερης περιοχής
που εκτείνεται μέχρι το εμπορευματικό λιμάνια και περιλαμβάνει και άλλους Δήμους.
Σύμφωνα με την Απόφαση Προέγκρισης της χωροθέτησης του ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου Πειραιά
και επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της

Γενικής

Γραμματέως του ΥΠΕΝ (απ 9243/8.5.2018), οι κύριες κατευθύνσεις του ΕΧΣ είναι οι εξής:
1. Να καθοριστούν χρήσεις γης Πολεοδομικού Κέντρου κατά το άρθρο 4 του από
23.2.1987 ΠΔ(166 ΄Δ) όπως ισχύει, με εξαίρεση πολυκαταστημάτων και κέντρων
διασκέδασης.
2. Να καθορισθεί χώρος/οι «Αθλητικών εγκαταστάσεων» με χρήση όλων των
διαθέσιμων πολεοδομικών εργαλείων.
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3. Η συνολική δόμηση που θα μπορεί να υλοποιηθεί στην περιοχή να μην υπερβαίνει
την προκύπτουσα από το θεσμοθετημένο συντελεστή δόμησης.
4. Να εξεταστεί και να διασφαλιστεί η λειτουργική σύνδεση της περιοχής επέμβασης
με το όμορο βορειοδυτικό τμήμα της 5ης Δ.Κ. Πειραιά και τη 4η Δ.Κ.Πειραιά, σε
συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του ισχύοντος ΡΣΑ Αθήνας – Αττικής και του ΓΠΣ
Πειραιά.
Πέραν της προτεινόμενης πρότασης διατυπώθηκαν άλλες 2 κυρίως εναλλακτικές προτάσεις
χωρικού σχεδιασμού, εκ των οποίων η μία αποτελεί τη μηδενική λύση (δηλ. τη διατήρηση
της κατάστασης που υπάρχει σήμερα). Η άλλη εναλλακτική αφορά το σενάριο (Α)
θεσμοθέτησης Γενικής Κατοικίας, το οποίο υστερεί, όμως, ως προς τη συμβατότητα με τις
κατευθύνσεις του υπό έγκριση ΣΟΑΠ Πειραιώς, ενώ κρίνεται και υποδεέστερο
περιβαλλοντικά από την προτεινόμενη πρόταση

1.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42, την
ελληνική νομοθετική εναρμόνιση (ΚΥΑ αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/ΦΕΚ/Β/1225/5-92006, όπως ισχύει) αλλά και τα χαρακτηριστικά του παρόντος Σχεδίου, εστιάζει στις εξής
περιβαλλοντικές παραμέτρους: Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα, Πληθυσμός και
Ανθρώπινη Υγεία, Έδαφος και Ύδατα, Ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες, Υλικά
περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον & υποδομές), Πολιτιστική κληρονομιά
(περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς) και Τοπίο.
Οι επιπτώσεις στην Βιοποικιλότητα- Χλωρίδα – Πανίδα αναμένονται να είναι θετικές μικρής
(ασθενούς) έντασης και ευρύτερου χαρακτήρα καθώς η εφαρμογή του ΕΧΣ θα δημιουργήσει
τις συνθήκες για ανάπτυξη χώρων πρασίνου και μειωμένη όχληση από κινήσεις αυτοκινήτων
(μείωση πλάτους ορισμένων οδών και προώθηση πεζοπορίας και κίνησης με ποδήλατα).
Οι επιπτώσεις στον Πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία αναμένονται να είναι ισχυρά θετικές
καθώς έναν από τους στόχους των προτάσεων του ΕΧΣ αποτελεί η δημιουργία ευνοϊκού
επενδυτικού κλίματος και η προσέλκυση μεγαλύτερου πληθυσμού στην περιοχή για μόνιμη
διαμονή ή/και εργασία, με θετικό αντίκτυπο για την τοπική οικονομία. Σημαντική θα είναι
και η συμβολή του Σχεδίου στην προστασία της υγείας των ανθρώπων, καθώς στο σύνολο
της περιοχής μελέτης εντοπίζονται σήμερα πηγές επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας, λόγω
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των εγκαταλελλειμένων χώρων/κτιρίων τα οποία συχνά μετατρέπονται σε εστίες ρύπανσης,
αλλά και λόγω της άναρχης λειτουργίας και της μη τήρησης περιβαλλοντικών όρων από
υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Οι επιπτώσεις στο Έδαφος και τα Ύδατα θα είναι θετικές ασθενούς έντασης καθώς τα
μελλοντικά έργα, που θα δρομολογηθούν κατόπιν της έγκρισης του ΕΧΣ, θα άρουν την εικόνα
υποβάθμισης της πρώην βιομηχανικής περιοχής και θα της προσδώσουν νέες χρήσεις, οι
οποίες θα ακολουθήσουν τις αδειοδοτικές διαδικασίες εγκατάστασης και έκδοσης ΑΕΠΟ.
Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν και αρνητικές εππτώσεις μικρής έντασης από τις εργασίες
κατά τη φάση κατασκευής, που θα είναι όμως προσωρινές και άμεσα αναστρέψιμες. Στα
θετικά προσμετράται, επίσης η αναμενόμενη εξοικονόμηση χώρου εντός του αστικού ιστού
από τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαθέσιμου κτιριακού δυναμικού και των ελεύθερων
υπαίθριων χώρων, αλλά και η μείωση εμφάνισης επικίνδυνων φαινομένων λόγω
παλαιότητας των κατασκευών, οι οποίες θα μειωθούν έως εξαλειφθούν σταδιακά λόγω των
δράσεων ανάπλασης.
Σε ότι αφορά την Ατμόσφαιρα και το κλίμα, πέραν προσωρινών αναστρέψιμων επιπτώσεων
κατά την κατασκευή, οι προτάσεις του ΕΧΣ μακροπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλλουν στον
περιορισμό της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και άρα στη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και συνεπώς θα συμβάλει θετικά στην αποφυγή της κλιματικής
αλλαγής. Το γεγονός αυτό θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα και στην ποιότητα της
ατμόσφαιρας τοπικά, καθώς σε συνδυασμό και με τη δημιουργία των ελεύθερων χώρων
πρασίνου, θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ατμόσφαιρας εντός του αστικού περιβάλλοντος,
κυρίως σε επίπεδο γειτονιάς.
Θετικές αναμένται να είναι οι επιπτώσεις και στα Υλικά περιουσιακά στοιχεία, καθότι η
εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΕΧΣ αναμένεται να επιφέρει αύξηση της αξίας γης,
χωροθέτηση και οργάνωση των λειτουργιών και χρήσεων γης. Ακόμα, αναμένεται να
αναβαθμιστεί μεγάλο ποσοστο του δομημένου περιβάλλοντος, καθώς και οι τεχνικές
υποδομές της περιοχής και ιδιαίτερα το οδικό δίκτυο.
Τέλος, σε ότι αφορά το αστικό τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, η
εφαρμογή του ΕΧΣ στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη των κτηρίων ιστορικής σημασίας
της περιοχής, όπως για παράδειγμα του πρώην καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ,
το οποίο θα διατηρηθεί και θα του δοθούν νέες σύγχρονες χρήσεις και λειτουργίες τοπικού
και υπερτοπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, σε συνέργεια με τις υπόλοιπες δράσεις που
προβλέπονται στα πλαισία της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά
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(αναβάθμιση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου, πρόγραμμα ανάπλασης προσόψεων
παραλιακού μετώπου κοκ.), μέρος των οποίων καθίστανται υλοποιήσιμες με την έγκριση του
ΕΧΣ, διασφαλίζεται η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής και βελτιώνεται
το αστικό τοπίο.

1.5 ΜΕΤΡΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΚΑΙ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΤΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Προσδιορίζονται ορισμένες γενικές κατευθύνσεις για την πρόληψη, τον περιορισμό των
δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή των δράσεων του ΕΧΣ της
περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά, τα οποία περιλαμβάνουν: την ιεράρχηση των
προτεραιοτήτων εφαρμογής και χρηματοδότησης των έργων/δράσεων που θα προκύψουν
από την έγκριση του σχεδίου, την επιδίωξη της μέγιστης συνέργειας και με τα επιμέρους
Σχέδια και Προγράμματα του Δήμου Πειραιά, τη συμμόρφωση με το ισχύον περιβαλλοντικό
νομοθετικό πλαίσιο, την επιδίωξη μέγιστης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των
φορέων, τη διαρκή ενημέρωση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την
επιδίωξη της μέγιστης αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
Πέρα από τις παραπάνω γενικές προτάσεις, διατυπώθηκαν επίσης μέτρα για την προστασία:


της βιοποικιλότητας, όπως κατάλληλες φυτεύσεις με οικολογική προσέγγιση,



των εδαφών και των υδάτων, όπως εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,
προώθηση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας, προστασία των εκχωμάτων από
παράσυρση από βροχές, διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων, μέτρα
μείωσης κατανάλωσης νερού



της ατμόσφαιρας και των κλιματικών παραγόντων, όπως μείωση των εκπομπών
σκόνης κατά την κατασκευή, σχεδιασμό κτηρίων με μέριμνα για βελτίωση
μικροκλίματος.



των υλικών περιουσιακών στοιχείων και υποδομών, όπως μέτρα για τις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις μέσης όχλησης.



του τοπίου και τις πολιτιστικής κληρονομιάς κυρίως με συντονισμό με το δήμο
Πειραιά σε ανάλογες δράσεις.
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Τέλος, περιγράφεται ένα προτεινόμενο σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του ΕΧΣ, το οποίο συμπεριλαμβάνει ορισμένους δείκτες για κάθε
περιβαλλοντικό θεματικό πεδίο. Συνοπτικά, οι προτεινόμενοι δείκτες είναι οι εξής:


Μεταβολή των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού.



Μεταβολή της ανεργίας σε επίπεδο Δήμου.



Μεταβολή του αριθμού και του είδους των νεοφυών και άλλων επιχειρήσεων.



Μεταβολή της έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών.



Μεταβολή της αξίας της γης.



Ετήσια μεταβοή της αλλαγής χρήσης γης σε απολύτη τιμή.



Μεταβολή του αριθμού νέων αιτήσεων αδειών νερού



Μεταβολή περιβαλλοντικών αδειοδοτικών διαδικασιών.



Μεταβολή των εκτάσεων πρασίνου και της βιοποικιλότητας.
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2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων συντάσσεται στο πλαίσιο των
απαιτούμενων ενεργειών για την έγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) της περιοχής
Αγίου Διονυσίου του Δήμου Πειραιά, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.
4447/2016 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ΕΧΣ (Απόφ. ΥΠΕΝ 27022/7.6.2017, παρ. ΙΙΙ,
ΦΕΚ 1976/Β/2017).
Σημειώνεται ότι έχει προηγηθεί η προέγκριση χωροθέτησης του ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου (Απόφ.
ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ 9243/8.5.18).

2.2 ΑΡΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ- ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Αρχή Σχεδιασμού είναι ο Δήμος Πειραιά, ενώ αρμόδια Εγκριτική Αρχή της παρούσας είναι η
Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ), όπως ειδικότερα προκύπτει από τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. με αριθμ.
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006

(Φ.Ε.Κ.

1225/Β/5.9.2006)

«Εκτίμηση

των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2001/42/ΕΚ οδηγίας «σχετικά με την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (ΦΕΚ 1225 Β’).

2.3 ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) εκπονήθηκε από
την εταιρεία μελετών:
Δ. Αργυρόπουλος & συνεργάτες Ο.Ε.
μελέτες για το περιβάλλον
Τήνου 2, Χολαργός ΤΚ 155 62, Αθήνα
Τηλ. 210 6540188, Fax. 210 6538615
e-mail: dargy@otenet.gr
στο πλαίσιο ανάθεσης από τo Δήμο Πειραιά στην Ένωση Προσώπων-Γραφείων Μελετών α)
Μωϋσιάδη Θεοδούλα και β) Δ.Αργυρόπουλος και Συνεργάτες ΟΕ, τη μελέτη «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».
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2.4 ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) αποτελεί μια διαδικασία εκτίμησης
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, η οποία έχει
θεσμοθετηθεί στη χώρα μας με την Κ.Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και τροποποιηθεί με την ΚΥΑ
Αριθμ. οικ. 40238 (ΦΕΚ 3759/Β/25.10.2017). Η εν λόγω Οδηγία θέτει στόχους που
περιλαμβάνουν την υψηλού επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση
περιβαλλοντικών θεωρήσεων στην προετοιμασία και υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων
με σκοπό την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης ενώ παράλληλα ρυθμίζει τη διεξαγωγή της
διαδικασίας αυτής στα εξής επίπεδα:
-

Διερεύνηση περιβαλλοντικών ζητημάτων καίριας και στρατηγικής σημασίας, μέσω
της κατάρτισης επιστημονικής μελέτης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
από το προτεινόμενο σχέδιο ή πρόγραμμα.

-

Διαβούλευση με τους πολίτες.

-

Ενσωμάτωση

των

αποτελεσμάτων

της

περιβαλλοντικής

διερεύνησης

και

διαβούλευσης στην προς έγκριση μορφή του σχεδίου ή προγράμματος.
-

Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με την ειλημμένη απόφαση.

-

Παρακολούθηση των μελλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή
προγράμματος.

Μέσω της διαδικασίας εκπόνησης μιας ΣΠΕ γίνεται μια εκτίμηση και περιγραφή των
σημαντικών άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων από την εφαρμογή ενός σχεδίου ή ενός
προγράμματος σε μια σειρά περιβαλλοντικών παραγόντων (βιοποικιλότητα, πληθυσμό και
υγεία των ανθρώπων, πανίδα, χλωρίδα, έδαφος, ύδατα, υλικά περιουσιακά στοιχεία κοκ.)
καθώς και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων αυτών. Μέσω της διερεύνησης των
προτάσεων του σχεδίου/προγράμματος, σε στρατηγικό επίπεδο, και της σύγκρισης τους με
εναλλακτικές λύσεις, αναδεικνύεται η βέλτιστη επιλογή με γνώμονα την περιβαλλοντική
διάσταση. Στην ουσία, η ΣΠΕ αποτελεί ένα εργαλείο βελτίωσης των σχεδίων/ προγραμμάτων,
το οποίο συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και

στη

μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών οφελών που προκύπτουν από τις προτεινόμενες
παρεμβάσεις.
Σημειώνεται ότι η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.) δεν αντικαθιστά την
Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ε.), αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα
ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού και προγραμματισμού της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
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Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) θα πρέπει να παρέχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με συγκεκιμένα πεδία
(Παράρτημα I της Οδηγίας). Τα πεδία αυτά παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα με αναφορά
του σχετικού κεφαλαίου στην παρούσα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΜΠΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ
(Άρθ. 5 & Παρ. Ι)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ

Περιγραφή σε γενικές γραμμές του περιεχομένου, της σκοπιμότητας του
σχεδίου προγράμματος και της σχέσης με άλλα σχετικά σχέδια και
προγράμματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Σχετικές πτυχές της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και εξέλιξη
του χωρίς την εφαρμογή του σχεδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των περιοχών που ενδέχεται να
επηρεαστούν σημαντικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Τυχόν υφιστάμενα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν το σχέδιο
συμπεριλαμβανομένων, κατά κύριο λόγο, εκείνων που αφορούν περιοχές
ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας, όπως περιοχές που χαρακτηρίζονται
σύμφωνα με τις οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΟΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε διεθνές ή κοινοτικό
επίπεδο ή σε επίπεδο κρατών μελών, οι οποίοι αφορούν το σχέδιο και ο
τρόπος με τον οποίο οι στόχοι αυτοί καθώς και τα περιβαλλοντικά ζητήματα
έχουν ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως η βιοποικιλότητα, ο πληθυσμός, η
υγεία των ανθρώπων, η πανίδα, η χλωρίδα, το έδαφος, τα ύδατα, ο αέρας,
οι κλιματικοί παράγοντες, τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική
κληρονομιά συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς, το τοπίο και οι σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά το
δυνατόν, εξουδετέρωση οποιωνδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων
στο περιβάλλον από την εφαρμογή του σχεδίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Παρουσίαση σε γενικές γραμμές των λόγων για τους οποίους επελέγησαν οι
εξετασθείσες εναλλακτικές δυνατότητες και η περιγραφή του τρόπου
διενέργειας της εκτίμησης, με μνεία των τυχόν δυσκολιών (όπως τεχνικά
ελαττώματα ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που προέκυψαν κατά τη συγκέντρωση
των απαιτούμενων πληροφοριών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Περιγραφή των προβλεπόμενων μέτρων σχετικά με τον έλεγχο σύμφωνα με
το άρθρο 10 (Σύστημα ελέγχου – παρακολούθησης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που παρέχονται βάσει των
ανωτέρω θεμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
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2.5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του
ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241), η μελέτη των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων συντάσσεται σε τρία
επίπεδα αναφοράς:
α) το επίπεδο της ευρύτερης περιοχής, η οποία αφορά στη Δημοτική ενότητα/ες του οικείου
Καλλικρατικού Δήμου/ων, στην οποία εμπίπτει η περιοχή επέμβασης,
β) το επίπεδο της ζώνης άμεσης επιρροής, η οποία αφορά στην περιβάλλουσα περιοχή που
βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την περιοχή επέμβασης λόγω της αλληλεπίδρασης και της
συσχέτισης με αυτήν,
γ) την περιοχή επέμβασης.
Κατά την εκπόνηση μιας ΣΜΠΕ, ως περιοχή μελέτης ορίζεται μια ευρύτερη περιοχή από
εκείνη του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος, στην οποία
αναμένονται σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του.
Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι ο Δήμος Πειραιά δεν υποδιαιρείται σε δημοτικές ενότητες
αλλά σε δημοτικές κοινότητες, οι οποίες αποτελούν ιεραρχικά χαμηλότερο επίπεδο εδαφικής
οργάνωσης των δήμων σε σχέση με τις δημοτικές ενότητες (βλ. ν. 3852/2010 άρ. 2).
Η περιοχή επέμβασης, αποτελεί τμήμα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, που περιλαμβάνει τις
γειτονιές Αγία Σοφία-Μανιάτικα, λόφος Βώκου, Ταμπούρια, Άγιος Διονύσιος.
Ως ζώνη άμεσης επιρροής ορίζεται η περιοχή εντός των ορίων της 5ης Δημοτικής Κοινότητας
Πειραιά.
Ως ευρύτερη περιοχή θεωρήθηκε το σύνολο του Δήμου Πειραιά, δεδομένου ότι η Περιοχή
Επέμβασης έχει εμβέλεια σε επίπεδο συνολικού δήμου και ο ρόλος δεν περιορίζεται στα όρια
της 5ης Δημοτικής Κοινότητας.
Η Περιοχή Επέμβασης ανέρχεται σε 372,8 στρ. και απεικονίζεται στον χάρτη του επομένου
σχήματος, ενώ παρατίθεται και απόσπασμα δορυφορικής εικόνας Google που δίνει μια
εποπτική εικόνα της σημερινής κατάστασης στην περιοχή.
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3 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
3.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΧΣ
Η σκοπιμότητα της θέσπισης του ΕΧΣ απορρέει από τους ακόλουθους παράγοντες:
1. Η περιοχή επέμβασης έχει πολύ χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, ενώ παράλληλα πλήττεται από
σημαντική πληθυσμιακή μείωση, απώλεια επιχειρήσεων και χαμηλά εισοδήματα (με όρους
ενδοδημοτικών ανισοτήτων). Αρνητικά σημερινά χαρακτηριστικά αποτελούν, επίσης, οι χαμηλές
συγκριτικά τιμές γης, και τα κενά ή υποχρησιμοποιούμενα ακίνητα, τα οποία δημιουργούν δυνητικές
ευκαιρίες αξιοποίησης και επανάχρησης του εγκαταλελειμμένου χώρου.
2. Η ευρύτερη περιοχή (Δήμος Πειραιά) ειδικεύεται στον τριτογενή τομέα, με τάση περαιτέρω
τριτογενοποίησης, και σημαντική εστίαση στους κλάδους της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης της
Αττικής και ιδίως στις δραστηριότητες του Ναυτιλιακού Πλέγματος, το οποίο εκτείνεται και εκτός
αυτής (στην ευρεία ζώνη Πειραιάς-Δραπετσώνα-Πέραμα-Σαλαμίνα-Σκαραμαγκά). Η περιοχή
επέμβασης από γεωγραφική άποψη αποτελεί τον κόμβο (σημείο επαφής) του Δήμου με την ευρεία
αυτή ζώνη, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε άμεση επαφή με το κέντρο του Δήμου. Επιπλέον,
εντάσσεται πολύ ικανοποιητικά στο σύστημα υπερτοπικών μεταφορών. Συνεπώς, οι εξαιρετικά
ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης αυτής της ζώνης, μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας, που
συνδέονται άμεσα με τις πρόσφατες ιδιοκτησιακές εξελίξεις στο λιμάνι, προσδιορίζουν αντίστοιχες
προοπτικές για την Περιοχή Επέμβασης.

Σχήμα 3.2.1-1. Σχηματική αναπαράσταση του κομβικής θέσης της περιοχής επέμβασης του ΕΧΣ
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3. Ο κλάδος του τουρισμού, που παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλη δυναμική στην Ελλάδα και έχει
αλληλεπιδράσεις και με το Ναυτιλιακό Πλέγμα, παραμένει προς το παρόν ανεπαρκώς ανεπτυγμένος
στον Πειραιά και σχεδόν απών στην Περιοχή Επέμβασης.
Τα προηγούμενα σημεία καθιστούν την Περιοχή Επέμβασης ιδανική περίπτωση για την εφαρμογή
προγράμματος αστικής αναγέννησης, όπως συνοψίζεται στο πιο κάτω διάγραμμα:

Σχήμα 3.2.1-2. Διαγραμματική απεικόνιση προγράμματος αστικής αναγέννησης περιοχής επέμβασης

Επιπροσθέτως, οι υφιστάμενες προγραμματικές κατευθύνσεις που αφορούν την περιοχή επέμβασης
είναι απόλυτα συμβατές με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα και
αναλύεται λεπτομερέστερα στο παρόν κεφάλαιο.
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Πίνακας 3.2.1-1. Υφιστάμενες προγραμματικές κατευθύνσεις της άμεσης και ευρύτερης περιοχής μελέτης
Προγραμματικά επίπεδα και
προγράμματα ή σχέδια

Κατευθύνσεις (Γ: γενικότερες, ΠΠ: αναφερόμενες άμεσα στην Περιοχή
Παρέμβασης). θετικές, αρνητικές

Αναπτυξιακά
ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και
προγράμRIS3
ματα
μεγάλης
Μνημόνιο Συναντίληψης
κλίμακας
Δήμου και DIMAND A.E.

Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων
[Γ ]

Γενικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ

Κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης: Γαλάζια οικονομία, Τουρισμός [Γ]
Εναρμόνιση της ιδιωτικής επένδυσης με τις προτεραιότητες της στρατηγικής του
Δήμου Πειραιά [ΠΠ]
Πειραιάς: ενίσχυση δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, συγκέντρωση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (χρηματοπιστωτικό σύστημα, ασφάλειες,
ναυτιλία), ανάδειξή σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας [Γ]

Αξιοποίηση μεγάλων πρώην βιομηχανικών χώρων για την κάλυψη ελλείψεων
κοινόχρηστων χώρων ή για τη χωροθέτηση άλλων εγκαταστάσεων μεγάλης
Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τη
κλίμακας. [Γ]
Βιομηχανία
Εκσυγχρονισμός του φθίνοντος βιομηχανικού ιστού στην κατεύθυνση σύγχρονων
δραστηριοτήτων σε κλάδους αιχμής και καινοτομίας [Γ ]
Χωροταξικές
κατευθύνσεις

[πρώην] Ειδικό Πλαίσιο
ΧΣΑΑ για τον Τουρισμό*

Παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων [Γ]
Κατασκευή νέων καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών [Γ]
Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα
Ικονίου−Κερατσινίου: Ενίσχυσή του ως ναυτιλιακού κέντρου, και υπηρεσιών όπως ο
τουρισμός και ο πολιτισμός [ΠΠ]

Ενεργοποίηση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς-ΘηβώνΡυθμιστικό Σχέδιο ΑθήναςΑλιπέδου και Κηφισού στα Καμίνια-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, με επανάχρηση του
Αττικής
ανενεργού κτηριακού αποθέματος και χωροθέτηση δραστηριοτήτων δευτερογενούς
και τριτογενούς τομέα [ΠΠ]
Παρεμβάσεις μητροπολιτικού χαρακτήρα στην περιοχή από το Γήπεδο Καραϊσκάκη
μέχρι τον Άγιο Διονύσιο [ΠΠ]
ΣΒΑΑ Πειραιά

Ανάπλαση περιοχής Αγίου Διονυσίου με με έμφαση στη δημιουργική οικονομία, τον
τουρισμό και τις υπηρεσίες συνδυασμού εστίασης και εμπορίου [ΠΠ]

Πρόγραμμα ανάπλασης
περιοχής Αγίου Διονυσίου Αστική αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής Αγίου
με χρηματοδότηση από Διονυσίου [ΠΠ]
Περιφέρεια Αττικής
Τοπικός
σχεδιασμός

ΣΟΑΠ Πειραιά^
Μελέτη αστικής
ανάπλασης (βιώσιμης
κινητικότητας) Αγ.
Διονυσίου
ΓΠΣ Πειραιά

Ειδική Ζώνη Ανάπλασης 2 (ΕΑΖ2) από τέσσερα τμήματα, ένα εκ των οποίων η
περιοχή Αγίου Διονυσίου [ΠΠ]
Μείζονες παρεμβάσεις στις οδούς Μεθώνης (στο όριο της Περιοχής Επέμβασης) και
Γραβιάς (διέρχεται από την Περιοχή Επέμβασης) [ΠΠ]
Προσδιορίζει την περιοχή ως «Ζώνη Ανάπλασης Περιοχής Αγίου Διονυσίου», όπου
προτείνεται επέκταση του κέντρου του Πειραιά [ΠΠ]
ΕΕ και ΖΕΚ για την την περιοχή Γκάζι-Παπαστράτου [ΠΠ]

* Δεν ισχύει πλέον, αλλά αναφέρονται οι κατευθύνσεις του ενδεικτικά

^ Υπό έγκριση
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Όπως φαίνεται, υπάρχουν σε όλα τα προγραμματικά επίπεδα μόνο θετικές κατευθύνσεις σε
συνάρτηση με την παρούσα πρόταση, τόσο γενικότερου χαρακτήρα όσο και με άμεση αναφορά στην
Περιοχή Επέμβασης.
Τέλος, η Περιοχή Επέμβασης διαθέτει φέρουσα ικανότητα απόλυτα συμβατή με την παρούσα πρόταση.
Ενδεικτικά στοιχεία:
1. Διαθέτει ανενεργό κτηριακό/οικοπεδικό δυναμικό που μπορεί να απορροφήσει τη ζήτηση για
χωροθετήσεις που θα ενθαρρυνθούν από την παρούσα πρόταση (επιχειρήσεις, κατοικία).
2. Υπάρχει συμβατότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τις υπάρχουσες χρήσεις γης (δεν
δημιουργούνται δυνητικές συγκρούσεις μεταξύ αυτών και των προτεινόμενων χρήσεων).
3. Βιωσιμότητα των προτεινόμενων χρήσεων και δραστηριοτήτων (βλ. ανάλυση αναπτυξιακών
προοπτικών).
4. Διατήρηση του ισχύοντος συντελεστή δόμησης, με αποτέλεσμα η νέα ζήτηση να μην οδηγεί σε
αύξηση της χωρητικότητας, αλλά σε ενίσχυση του σημερινού χαμηλού συντελεστή κορεσμού.
5. Ικανοποιητικό σημερινό οδικό δίκτυο από άποψη γεωμετρικών χαρακτηριστικών, που μπορεί
να υποδεχθεί χωρίς προβλήματα φόρτους από την προτεινόμενη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα
επιτρέπει την αναβάθμισή του με όρους βιώσιμης κινητικότητας.
6. Δεν δημιουργούνται νέες πιέσεις στις τεχνικές υποδομές (ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες)
δεδομένου ότι αυτές είναι ήδη δημιουργημένες με επίπεδο αναφοράς τον υπάρχοντα
συντελεστή δόμησης (σήμερα υπο-χρησιμοποιούνται, λόγω χαμηλού συντελεστή κορεσμού και
μικρών πυκνοτήτων).
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3.2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ, ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται το Νομικό Πλαίσιο που καθορίζει τους ευρωπαϊκούς και τους
εθνικούς στόχους της προστασίας του περιβάλλοντος. Απώτερος σκοπός είναι να διαφανούν οι
απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που σχετίζονται με την εφαρμογή των δράσεων του υπό
μελέτη ΕΧΣ. Οι στόχοι αυτοί περιβαλλοντικής προστασίας ελήφθησαν υπόψη κατά την προετοιμασία
του ΕΧΣ και προωθούνται από τα μέτρα και τις δράσεις του είτε άμεσα είτε έμμεσα.

3.2.1 Διεθνές Επίπεδο - Θεματολόγιο 2030 των Ηνωμένων Εθνών
Το Θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (το πλήρες όνομα του οποίου είναι «Μετασχηματισμός
του κόσμου μας: Το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030») εγκρίθηκε στη Σύνοδο
Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στη Νέα Υόρκη. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του θεματολογίου με ορίζοντα
το 2030, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο και γεφυρώνοντας διαφορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης.
Το Θεματολόγιο καθορίζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την εξάλειψη της φτώχειας και την επίτευξη
βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, λαμβάνοντας ως βάση τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας
(ΑΣΧ) που εγκρίθηκαν το 2000. Ως η πρώτη παγκόσμια συμφωνία που καθορίζει ένα καθολικό,
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, το θεματολόγιο 2030 αποτελείται από μια φιλόδοξη δέσμη
δεκαεφτά (17) στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ) και εκατόν εξήντα εννέα (169) συνδεόμενων
στόχων, κινητοποιεί όλες τις χώρες και τους φορείς για την επίτευξή τους και έχει αντίκτυπο στις εθνικές
πολιτικές.
Το νέο θεματολόγιο εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και πρέπει να έχει επιτευχθεί έως το 2030.
Η ΕΕ θα χρησιμοποιεί το θεματολόγιο ως βάση προβληματισμού για το μέλλον της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», η οποία περιγράφεται σε επόμενη παράγραφο.
Ο στόχος (ΣΒΑ) του Θεματολογίου που σχετίζεται άμεσα με το υπό μελέτη ΕΧΣ είναι ο ΣΒΑ 11.
Δημιουργία ασφαλών, προσαρμοστικών βιώσιμων πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, χωρίς
αποκλεισμούς, όπου περιλαμβάνονται οι εξής επιμέρους στόχοι:


Διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή στέγαση και βασικές υπηρεσίες,
και αναβάθμιση των φτωχογειτονιών.



Παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους,
βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων
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συγκοινωνιών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη
κατάσταση, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.


Βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης αστικοποίησης για όλους καθώς και των
ικανοτήτων για συμμετοχικό, ολοκληρωμένο και βιώσιμο σχεδιασμό και διαχείριση των
ανθρώπινων οικισμών για όλες τις χώρες.



Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής
και φυσικής κληρονομιάς.



Σημαντική μείωση του αριθμού των θανάτων και του αριθμού των πληγέντων από φυσικές
καταστροφές, καθώς και των άμεσων οικονομικών απωλειών σε σχέση με το παγκόσμιο
ακαθάριστο εγχώριο προϊόν που οφείλεται σε φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων
των σχετιζόμενων με το νερό καταστροφών, εστιάζοντας στην προστασία των φτωχών και των
ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση.



Μείωση του δυσμενούς, κατά κεφαλήν, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων
αποβλήτων.



Παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους πράσινους
και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με
αναπηρία.



Υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των
αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και
περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού.



Ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών που υιοθετούν και
εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη,
στην αποδοτικότητα των πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές, καθώς και ανάπτυξη και
εφαρμογή μιας ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών σε όλα τα επίπεδα, σύμφωνα
με το Πλαίσιο Sendai για τη Μείωση των Κινδύνων από Καταστροφές 2015-2030.



Υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών, μέσω οικονομικής και τεχνικής βοήθειας, για
την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων με τη χρήση τοπικών υλών.
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3.2.2 Ευρωπαϊκό επίπεδο - Στρατηγική «Ευρώπη 2020»
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» [COM/2010/2020] υιοθετήθηκε επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
στις 17 Ιουνίου 2010, όπου θεσπίσθηκε και ο μηχανισμός υλοποίησής της προκειμένου να αποτελέσει,
με χρονικό ορίζοντα το 2020, μια νέα Στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη
του 21ου αιώνα.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» περιλαμβάνει τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ και εστιάζει σε
νευραλγικούς τομείς (γνώση και καινοτομία, βιώσιμη οικονομία, υψηλό ποσοστό απασχόλησης και
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού), στους οποίους απαιτείται δράση ώστε να ενισχυθεί το
δυναμικό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» προτάσσει τρεις αμοιβαία ενισχυόμενες προτεραιότητες, ως
χαρακτηριστικά της σκοπούμενης ανάπτυξης:
1) έξυπνη, βασισμένη στη γνώση και την καινοτομία
2) βιώσιμη, περισσότερο πράσινη και ανταγωνιστική, καθώς και αποδοτικότερη στη χρήση πόρων,
3) χωρίς αποκλεισμούς, με υψηλή απασχόληση και ενισχυμένη κοινωνική και εδαφική συνοχή.
Η Στρατηγική θέτει πέντε πρωταρχικούς στόχους με ορίζοντα το 2020:
1. Απασχόληση


απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών

2. Έρευνα και Ανάπτυξη


το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη

3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα


μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι
συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990



εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές



αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης

4. Εκπαίδευση


μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%



ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής κατηγορίας
30-34 ετών

5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού


μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν
να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
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3.2.3

7o Προγράμμα Δράσης για το Περιβάλλον

Τα Προγράμματα Δράσης για το Περιβάλλον (ΠΔΠ) κατευθύνουν τη χάραξη της περιβαλλοντικής
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τις αρχές της δεκαετίας του ’70.
Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του 6ου
Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον με τον τίτλο «Περιβάλλον 2010 – Το μέλλον μας, η επιλογή
μας» και στο πνεύμα της στρατηγικής για την ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στις πολιτικές της Ε.Ε.
διαμορφώθηκε το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη
μας».
Το 7ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε. για το Περιβάλλον εγκρίθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2013 από την
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής
προσέγγισης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων μέχρι το 2020. Το πρόγραμμα
προσδιορίζει εννέα θεματικές προτεραιότητες και προτείνει μια σειρά μέτρων που αποβλέπουν στη
βιώσιμη διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, στη μετάβαση σε μία αποτελεσματική
οικονομία με χαμηλή εκπομπή CO2, καθώς και στην προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας
ζωής των πολιτών.
Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, η Ένωση επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους προτεραιότητας:
1. προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης·
2. μετατροπή της Ένωσης σε μια πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων
ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων·
3. προστασία των πολιτών της Ένωσης από περιβαλλοντικές πιέσεις και κινδύνους για την υγεία
και την ευημερία·
4. μεγιστοποίηση των οφελών της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης·
5. βελτίωση της βάσης αποδεικτικών στοιχείων για την περιβαλλοντική πολιτική·
6. διασφάλιση των επενδύσεων στην περιβαλλοντική και την κλιματική πολιτική και διαμόρφωση
σωστών τιμών·
7. βελτίωση της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης και της συνοχής των πολιτικών·
8. ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης·
9. αύξηση της αποτελεσματικότητας της ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιφερειακών και
παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.
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Ειδικότερα ο στόχος 8. Ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων της Ένωσης σχετίζεται άμεσα με το υπό
μελέτη ΕΧΣ. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα οι πόλεις συχνά αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα (λόγου χάρη
η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας, μείωση των χώρων πρασίνου, μολυσμένες τοποθεσίες,
εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις κοκ) τα οποία δύνανται να αντιμετωπιστούν με
συνεργασία. Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών πόλεων καθορίζουν πρότυπα αστικής
αειφορίας και συχνά πρωτοστατούν σε καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών,
συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών για την αποδοτική χρήση των πόρων και την πράσινη οικονομία
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
Το ΠΔΠ προωθεί τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, στις
οποίες λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι μακροπρόθεσμες περιβαλλοντικές πτυχές, παράλληλα με τις
οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές προκλήσεις, με σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι αστικές κοινότητες
θα αποτελέσουν αειφόρους, αποδοτικούς και υγιεινούς τόπους διαβίωσης και εργασίας.
Ως εκ τούτου, το ΠΔΠ έχει ως στόχο να προάγει και να επεκτείνει τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν
την ανταλλαγή καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πόλεων, συμπεριλαμβανομένων
καινοτόμων προσεγγίσεων στους τομείς των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών και της αστικής
κινητικότητας, των αειφόρων κτιρίων, της ενεργειακής απόδοσης και της διατήρησης της αστικής
βιοποικιλότητας· ώστε να διασφαλιστεί ότι, έως το 2020, οι περισσότερες πόλεις στην ΕΕ θα
εφαρμόζουν πολιτικές πολεοδομικού προγραμματισμού και σχεδιασμού και θα χρησιμοποιούν την
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση που διατίθεται για αυτό τον σκοπό.

3.2.4 Εθνικό επίπεδο - Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της
Ελλάδας την 23η Μαΐου 2002, καθορίζει, σε επίπεδο πολιτικής, το πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός
Εθνικού Προγράμματος Δράσης, το οποίο εισάγει την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πτυχές της
ανάπτυξης. Η Εθνική Στρατηγική είναι συμβατή με τις σχετικές στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και,
ταυτόχρονα, είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της Ελληνικής πραγματικότητας.
Θεωρώντας ότι η περιβαλλοντική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης είναι ισότιμη με την οικονομική
και κοινωνική συνιστώσα, η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει και αναδεικνύει τις βασικές αρχές της
περιβαλλοντικής πολιτικής. Οι αρχές αυτές είναι:
1. Η αρχή της πρόληψης της ρύπανσης
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2. Η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»
3. Η αρχή της ισότητας και συνευθύνης
Οι κεντρικοί στόχοι γύρω από τους οποίους διαρθρώνεται η Εθνική Στρατηγική είναι:


Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής



Η μείωση των αέριων ρύπων



Η μείωση της παραγωγής και η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων



Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων



Η πρόληψη της ερημοποίησης



Η προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων

Η Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη ολοκληρώνεται συνθέτοντας τις βασικές κατευθύνσεις
που προκύπτουν από τα μέτρα μείωσης των περιβαλλοντικών πιέσεων σε τομεακές πολιτικές
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής συνιστώσας.

Οι εθνικοί στόχοι της Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" παρουσιάζονται στον επόμενο
πίνακα:
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Πίνακας 3.2.4-1. Eθνικοί στόχοι της Ελλάδας σε σχέση με τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020"
Στρατηγική «Ευρώπη 2020»

Στόχοι «Ευρώπη 2020»

Εθνικοί στόχοι για το 2020

Ποσοστό απασχόλησης (ηλικίες
20-64)

75%

70%

Επενδύσεις σε Ε&Α(% του ΑΕΠ)

3%

1,2%1

Μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, ποσοστιαία ως
προς το 1990

-20% (ή -30% εάν οι συνθήκες το
επιτρέψουν)

Εκπομπές για τομείς εκτός ΣΕΔΕ 4% (σε σχέση με τις τιμές του
2005, Απόφαση 406/2009/ΕΚ)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ως
% επί της μικτής τελικής
κατανάλωσης ενέργειας)

20%

20% με βάση το Ν. 851/2010

Ενεργειακή απόδοση –μείωση
κατανάλωσης σε Mtoe

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης
κατά 20%, που αντιστοιχεί στη
μείωση της πρωτογενούς
ενεργειακής κατανάλωσης κατά
368 Mtoe

Μείωση της κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,85
Mtoe το 2020

Πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου (%)

Κάτω από 10%

9,7%

Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (%)

Τουλάχιστον 40% των νέων ηλικίας
30-34 ετών

32%

Μείωση αριθμού ατόμων σε
κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας
ή αποκλεισμού

20 εκατομμύρια

Μείωση κατά 450.000

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat, National Inventory Report 2014-Greece, 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης,
Έκθεση Προόδου για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ)

1

Ο στόχος αυτός προέκυψε ύστερα από πρόταση της ελληνικής πλευράς στο πλαίσιο του νέου αναθεωρημένου
ΕΠΜ. Η επίτευξη του στόχου στηρίζεται σε συγκεκριμένες βασικές παραδοχές και υποθέσεις που αφορούν τόσο
στους πόρους των ΕΔΕΤ 2014-2020 που θα δαπανηθούν κατά το 2020 σε σχέση με αυτούς που δαπανήθηκαν το
έτος βάσης, όσο και στη σημαντική αύξηση των ιδιωτικών και των δημοσίων δαπανών Ε&Τ το 2020. Επίσης,
σημειώνεται ότι ο στόχος αφορά στη συνολική εθνική προσπάθεια (όπως άλλωστε ισχύει και για τους άλλους
στόχους του πίνακα). Ειδικότερα, οι πόροι των ΕΔΕΤ θα συμβάλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, σε ποσοστό
που αντιστοιχεί στο 15% περίπου των συνολικών προβλεπόμενων για Ε&Τ το 2020.
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3.3 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η μελέτη του ΕΧΣ της περιοχής Αγίου Διονυσιου Πειραιά παρέχει τις προτάσεις χωρικής οργάνωσης για
την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής, οι οποίες είναι διαρθρωμένες με βάση τις αρχές της «βιώσιμης
ανάπτυξης», ώστε να βελτιστοποιείται η εφαρμογή της διεθνούς, κοινοτικής και εθνικής
περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και η επιδίωξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης της χώρας.
Η περιβαλλοντική προστασία αφορά τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές περιβάλλον με την
έννοια της διαφύλαξης του οικολογικού και του κοινωνικο-οικονομικού «αποθέματος» της εκάστοτε
υπό μελέτη περιοχής. Στην περιοχή επέμβασης του ΕΧΣ αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου
Πειραιά, τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος είναι περιορισμένα λόγω του πυκνού αστικού ιστού
και ως εκ τούτου κυριαρχεί το ανθρωπογενές περιβάλλον. Συνεπώς, το πλαίσιο της περιβαλλοντικής
πολιτικής, το οποίο οφείλει το υπό μελέτη ΕΧΣ να ενσωματώσει, αφορά εκ των πραγμάτων, κυρίως, σε
θέματα αστικής αειφορίας, βιώσιμης κινητικότητας, αποδοτικής και αειφόρου χρήσης των πόρων και
ποιότητα ζωής και υγεία (περιορισμός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ηχορύπανσης κλπ.).
Συνοπτικά, οι προτεραιότητες και στόχοι που διαμορφώνονται από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις του ΕΧΣ
και αφορούν την περιβαλλοντική πολιτική είναι οι εξής:


Ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης και των αρχών της αειφορίας στις αναπτυξιακές
πολιτικές (μεταφορές, βιοτεχνία, αστική ανάπτυξη, τουρισμός κοκ) και το χωροταξικό
σχεδιασμό της περιοχής του Αγίου Διονυσίου.



Προώθηση της αστικής αειφορίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την εξάλειψη των
διαδημοτικών ανισοτήτων και την κοινωνική ευημερία των πολιτών στο σύνολο του Δήμο, στα
πλαίσια των όσων ορίζει και ο «ΣΒΑ 11. Δημιουργία ασφαλεών, προσαρμοστικών βιώσιμων
πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, χωρίς αποκλεισμούς» του Θεματολογίου 2030 των
Ηνωμένων Εθνών.



Προστασία, ανάδειξη και αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος, νερό,
ατμόσφαιρα) και προώθηση της καλής ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης διατήρησης των
φυσικών αποθεμάτων.



Χωροταξικός σχεδιασμός για την ανάπτυξη και χωροθέτηση των δραστηριοτήτων με βάση τη
φέρουσα ικανότητα του αστικού χώρου.



Κάλυψη της οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην ήδη θεσμοθετημένη αστική γη και αποφυγή της
κατάληψης εξωαστικού χώρου.
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3.4 ΣΧΕΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
3.4.1 Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Σκοπός του εγκεκριμένου Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΓΠΧΣΑΑ) (ΦΕΚ 128/Α/03-07-2008), είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου σε χρονικό ορίζοντα
15ετίας. Στόχο του αποτελεί η διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, στο πλαίσιο των αρχών
της αειφορίας, που θα είναι αποτέλεσμα μιας συνθετικής, ισόρροπης θεώρησης στο χώρο παραμέτρων
που προωθούν την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας και
ενισχύουν την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα.
Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) αποτελεί ένα κείμενο
στρατηγικής που κινείται σε υψηλό επίπεδο γενίκευσης και δεν αναφέρεται άμεσα σε θέματα τοπικού
επιπέδου. Μπορούν, ωστόσο, να εντοπιστούν ορισμένες κατευθύνσεις που αφορούν έμμεσα στο υπό
μελέτη ΕΧΣ. Συγκεκριμένα, ο Πειραιάς ως τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας, εμπίπτει στην
κατηγορία «Β.1 Μητροπολιτικά Κέντρα», για την οποία αναφέρονται ως στόχοι:
«…. Ο προσδιορισμός και η ενίσχυση δραστηριοτήτων διεθνούς εμβέλειας, η συγκέντρωση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (χρηματοπιστωτικό σύστημα, ασφάλειες, ναυτιλία), η ανάδειξή … σε
τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας…». Επίσης, μια ειδική κατεύθυνση για τα Μητροπολιτικά Κέντρα
είναι η εξής: «(γ) Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και της
ποιότητας ζωής, …, Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα σε περιοχές με
ιδιαίτερη τοπολογική σημασία…..,κ.ά.».

3.4.2 Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία
Σκοπός του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία, το
οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 11508/2009 (ΦΕΚ 151/ΑΑΠΘ/13-04-2009), είναι ο
μετασχηματισμός της χωρικής διάρθρωσης του εθνικής σημασίας τομέα της βιομηχανίας προς την
κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό το Πλαίσιο περιλαμβάνει κατευθύνσεις που
αφορούν στη μακρο‐χωρική οργάνωση της βιομηχανίας, καθώς και τη χωροθέτησή της σε τοπικό
επίπεδο σε συνάρτηση με τις χρήσεις γης.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει κατευθύνσεις για το εθνικό πρότυπο χωροταξικής οργάνωσης της
βιομηχανίας, με κατευθύνσεις για το καθεστώς και τους όρους οργανωμένης χωροθέτησης της
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βιομηχανίας καθώς και για τη χωροθέτησή της εκτός σχεδίου. Οι χρονικοί ορίζοντες του Ειδικού
Πλαισίου είναι το 2021 (μακροπρόθεσμος) και το 2013 (μεσοπρόθεσμος), το οποίο έχει παρέλθει.
Βάσει του ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία, ο Πειραιάς, ως τμήμα της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας,
τοποθετείται στις Περιοχές Ποιοτικής Aναδιάρθρωσης, στις οποίες «Η γενική κατεύθυνση πολιτικής
είναι η αναδιάρθρωση της βιομηχανικής βάσης για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, ενώ
ειδικότερες κατευθύνσεις είναι και οι εξής:
-

Σχεδιασμός χρήσεων γης και σημαντικός περιορισμός των δυνατοτήτων διάσπαρτης
χωροθέτησης νέων μονάδων.

-

Κάλυψη των αναγκών μετασχηματισμού μέρους της βιομηχανικής βάσης σε υφιστάμενες
θέσεις.

-

Παροχή δυνατότητας διατήρησης και επανάχρησης αξιόλογων βιομηχανικών κτηρίων, και
αξιοποίηση μεγάλων πρώην βιομηχανικών χώρων για την κάλυψη ελλείψεων κοινόχρηστων
χώρων ή για τη χωροθέτηση άλλων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του Ειδικού Πλαισίου, οι κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση της
βιομηχανίας σε επίπεδο τέως Νομαρχίας Πειραιώς (νυν Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων)
περιλαμβάνουν τα εξής: «Κλαδικές προτεραιότητες: …είναι αναγκαία η στήριξη κλάδων και τύπων
βιομηχανίας και των βασικών Συμπλεγμάτων 1 και 2, για λόγους διακλαδικών συμπληρωματικοτήτων.
Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η παρουσία του λιμανιού του Πειραιά που λειτουργεί ως δεσμευτικός
παράγων χωρικής πρόσδεσης για μια σειρά μονάδες, στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. Όσον
αφορά ειδικότερα στον οικιστικό χώρο, δεκτές νέες μονάδες είναι αυτές των κατηγοριών α και 1γ.1 των
περιφερειακών κατευθύνσεων και των μονάδων υψηλής τεχνολογίας. Υπάρχει σκοπιμότητα σταδιακής
αποκέντρωσης των μονάδων που δεν εμπίπτουν στις προηγούμενες περιπτώσεις και δεν έχουν άμεση
ανάγκη μητροπολιτικού περιβάλλοντος, πλην εξωστρεφών μονάδων εξαρτώμενων από υπερτοπική
μεταφορική υποδομή (λιμάνι, σιδηρόδρομος...).
Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Διατηρούνται τα υφιστάμενα ισχυρά στοιχεία της χωρικής
οργάνωσης της βιομηχανίας. Προτεραιότητα λαμβάνει ο εκσυγχρονισμός του φθίνοντος βιομηχανικού
ιστού στην κατεύθυνση σύγχρονων δραστηριοτήτων σε κλάδους αιχμής και καινοτομίας μέσω του
μετασχηματισμού-δικτύωσης των υφισταμένων μονάδων ή /και προσέλκυσης νέων. Αποσυμφόρηση
των αστικοποιημένων περιοχών από συμβατικές μονάδες, ενώ ειδικότερα η ευρύτερη παραλιακή ζώνη
Δραπετσώνας προσανατολίζεται στον τριτογενή τομέα αιχμής..»
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Σχήμα 3.4.2-1. Άξονες, πόλοι και περιοχές στη Μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας σύμφωνα με το ΕΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία
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3.4.3

[πρώην] Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον
Τουρισμό

Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον τουρισμό (ΦΕΚ
3155/Β/2013) έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ με τη Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ' αρ. ΣΤΕ
ΟΛ. 3632/2015 -καθώς δεν είχε τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία για την έγκρισή του. Παρόλα αυτά, αξίζει
να αναφερθούν ορισμένες βασικές κατευθύνσεις που περιλαμβάνει για την περιοχή του Αγίου
Διονυσίου και την ευρύτερη περιοχή της.
Ο Πειραιάς κατατάσσεται στην κατηγορία «Μητροπολιτικές Περιοχές (Γ)». Μεταξύ των κατευθύνσεων
για τις περιοχές Γ αναφέρονται οι εξής (άρθρο 5): «[..] β. Επιτάχυνση των ρυθμών ανάπλασης του
ιστορικού κέντρου και του παράκτιου μετώπου της Αθήνας. […] η. Δρομολόγηση αναπλάσεων σε
περιοχές με βιομηχανικό ενδιαφέρον, που έχουν χωρική συνέχεια με άλλες περιοχές αστικού τουρισμού.
[…] ε. …παροχή κινήτρων για αναπλάσεις ιδιωτικών χώρων σε συνδυασμό με τη βελτίωση των
κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων.»
Επίσης, για τον Αστικό Τουρισμό αναφέρονται και τα εξής: «α. Υποστήριξη του ρόλου των πόλεων ως
αυτόνομων προορισμών τουρισμού σύντομης διάρκειας (city break). β. […] ε. Εκσυγχρονισμός και
βελτίωση της ποιότητας του ξενοδοχειακού δυναμικού των αστικών περιοχών με κατασκευή νέων
καταλυμάτων υψηλών προδιαγραφών, […] επανάχρηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος
οποιασδήποτε χρήσης με τη μετατροπή του σε τουριστικά καταλύματα και υποστηρικτικές χρήσεις.»

3.4.4 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (ΡΣΑ)
Το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (ΡΣΑ) (Ν. 4277/2014 «νέο Ρ.Σ.Α.») εγκρίθηκε τον Αύγουστο
2014. Αναφέρονται πιο κάτω ορισμένα στοιχεία του νέου ΡΣΑ που έχουν άμεση ή έμμεση αλλά πολύ
σημαντική σχέση με τον Πειραιά και το παρόν έργο.
Στο άρθρο 6, που αναφέρεται σε θέματα ποιότητας ζωής, αναφέρονται και τα εξής: «ανάδειξη της
πολυλειτουργικής φυσιογνωμίας των Κέντρων Αθήνας−Πειραιά».
Στο άρθρο 8, δίνονται κατευθύνσεις για την οργάνωση των Χωρικών Ενοτήτων: « α) Η Μητροπολιτική
περιοχή Πειραιά συνιστά τη Νότια Πύλη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του λεκανοπεδίου […] γ)
Προτεραιότητα αποτελεί και η ενεργοποίηση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς ΠειραιώςΘηβών-Αλιπέδου και Κηφισού στα Καμίνια-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, […] με την επανάχρηση του ανενεργού
κτηριακού αποθέματος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς
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τομέα.». Όπως φαίνεται στο χάρτη του Σχήματος 3.4.4-1, η περιοχή Αγίου Διονυσίου βρίσκεται στην
απόληξη αυτής της ζώνης επανάχρησης του κτηριακού αποθέματος με δευτερογενείς και τριτογενείς
χρήσεις.
Στο άρθρο 10, που έχει ως αντικείμενο το οικιστικό δίκτυο και το δίκτυο πολεοδομικών κέντρων,
αναφέρονται και τα εξής:
«β) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, επιδιώκεται: […]
γγ) Η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού χαρακτήρα, με ταυτόχρονη διατήρηση της
κατοικίας και ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονομιάς.
δδ) Η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής και οικονομικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.»

Θηβών
Περιοχή Αγιου
Διονυσίου

Αλιπέδου

Σχήμα 3.4.4-1. Zώνη επανάχρησης του κτηριακού αποθέματος σύμφωνα με το νέο ΡΣΑ και περιοχή του υπό
μελέτη ΕΧΣ
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Στο άρθρο 11, που αναφέρεται στους άξονες και πόλους ανάπτυξης, περιλαμβάνονται και τα εξής:
«2.1. Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εμβέλειας:
α) Κεντρικός Άξονας του Πολεοδομικού Συγκροτήματος: Αρχίζει από την περιοχή του Επιβατικού Λιμένα
και την κεντρική περιοχή του Πειραιά, διέρχεται από την περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, […]. Κατά
μήκος αυτού του άξονα αναπτύσσονται πλέγματα λειτουργιών μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας,
με κύριο χαρακτήρα τις τριτογενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, και ιδιαίτερα τους γραφειακούς
χώρους και τις έδρες επιχειρήσεων, τις τουριστικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές λειτουργίες, τις
υπηρεσίες υγείας και τον αθλητισμό. […]
ββ) Η Περιοχή Επιβατικού Λιμένα Πειραιά, σε συνδυασμό με τον Εμπορευματικό Λιμένα
Ικονίου−Κερατσινίου. Αποτελεί τη Νότια Πύλη της Περιφέρειας και τη σημαντικότερη θαλάσσια πύλη
της χώρας. Επιδιώκεται η ενίσχυσή του ως ναυτιλιακού κέντρου, και κόμβου συνδυασμένων μεταφορών
και υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού, όπως είναι η ακτοπλοΐα και οι εξυπηρετήσεις
κρουαζιερόπλοιων, ο τουρισμός και ο πολιτισμός […]»
Στο άρθρο 12, που αναφέρεται στην οικιστική ανάπτυξη και πολεοδομική οργάνωση, αναφέρονται και
τα εξής:
«4. β) Κύριοι άξονες πολιτικής για την ανασυγκρότηση των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, είναι οι εξής:
[…]γ) Για την επίτευξη των στόχων και κατευθύνσεων και την ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
των φαινομένων κρίσης στις περιοχές των κέντρων καταρτίζονται Σχέδια Ολοκληρωμένης Οικιστικής
Παρέμβασης (ΣΟΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/ 1999 (Α΄ 207).
ε) Για το κέντρο του Πειραιά προβλέπονται τα εξής:
στ) Ανάπλαση της παραλιακής και της αρχαιολογικής ζώνης και προώθηση των εξής δύο σημαντικών
παρεμβάσεων σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου του Πειραιά: της ονομαζόμενης «Νότιας Πύλης» που
περιλαμβάνει την περιοχή από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο και της
«Λιμενοβιομηχανικής Ζώνης Δραπετσώνας−Κερατσινίου».
Το άρθρο 14 αναφέρεται στις μητροπολιτικές παρεμβάσεις. Αποδελτιώνονται τα εξής:
«4. Ως προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική στο παρόν
ορίζονται […] στην περιοχή της «Νότιας Πύλης» από το Γήπεδο Καραϊσκάκη μέχρι τον Άγιο Διονύσιο, […]
Παράρτημα IV, όπου αναφέρονται και οι εξής κατευθύνσεις: Τόνωση της παραγωγικής βάσης της
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περιοχής με ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα,
Χωροθέτηση ξενοδοχειακών υποδομών»
Ακολούθως, παρατίθεται χάρτης του νέου ΡΣΑ που περιλαμβάνουν κατευθύνσεις και επιλογές για τον
Πειραιά (Σχήμα 3.4.4-2).
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Σχήμα 3.4.4-2. Αναπτυξιακοί πόλοι και άξονες συμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής
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3.4.5 Ν. 4447/2016 “Χωροταξικός Σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”
Το Μέρος Α’ του Ν. 4447/2016 αντικαθιστά το αντίστοιχο μέρος του Ν. 4269/2014 “Χωροταξική και
πολεοδομική μεταρρύθμιση – Βιώσιμη ανάπτυξη” και αναδιαρθρώνει – τροποποιεί το σύστημα χωρικού
σχεδιασμού που αυτός εισήγαγε. Η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ορίζεται στο νέο νόμο, αποτελεί
κατευθυντήρια αρχή και σκοπό του χωρικού σχεδιασμού.
Ο Ν. 4447/2016 κινείται στην κατεύθυνση της άμβλυνσης της ιεραρχικής δομής του συστήματος
χωρικού σχεδιασμού και διαφοροποιείται, μεταξύ άλλων, ως προς τους ρόλους που αποδίδει στο Εθνικό
Συμβούλιο Χωροταξίας, την Εθνική Χωρική Στρατηγική, τα σχέδια Εθνικού και Περιφερειακού επιπέδου
και τον τρόπο ενσωμάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων. Το εν λόγω σχέδιο νόμου επιχειρεί να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που αναδείχθηκαν με την εισαγωγή του νέου χωρικού συστήματος από
τον ν. 4269/2014, κυριότερα των οποίων είναι:


Η ακύρωση του ενιαίου σχεδιασμού σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, με
αποτέλεσμα να κυριαρχεί η αποσπασματική ρύθμιση του χώρου στην εδαφική έκταση των
δήμων.



Η ακύρωση της σημασίας και του ρόλου του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού ως
εργαλείου συντονισμού των τομεακών χωροταξικών πλαισίων και η ταυτόχρονη θεσμική
ενίσχυση του κανονιστικού χαρακτήρα των Εθνικών (ειδικών) Χωροταξικών Πλαισίων,
απομακρυνόμενων από τον στρατηγικό/ ενδεικτικό χαρακτήρα που οφείλουν να έχουν σε σχέση
με το περιεχόμενο τους.



Η κατάργηση του επιπέδου μητροπολιτικού σχεδιασμού που επιτελούσαν τα Ρυθμιστικά
Σχέδια.



Η ατελής ενσωμάτωση αδιακρίτως των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (ΕΧΣ) στο σύστημα
σχεδιασμού και μάλιστα με τρόπο ώστε να επικαθορίζουν τους θεσμοθετημένους όρους
ανάπτυξης και προστασίας στην ευρύτερη περιοχή τους, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την
απομείωση ή και ακύρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων/ σχεδίων χρήσεων γης (ΓΠΣ/
ΣΧΟΟΑΠ/ ΖΟΕ/ Τοπικών Χωρικών Σχεδίων) τα οποία διασφαλίζουν την απαιτούμενη ασφάλεια
δικαίου κ.α..

Ειδικότερα, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια προβλέπεται βελτίωση του τρόπου ενσωμάτωσης τους στο
σύστημα χωρικού σχεδιασμού ώστε να αποτραπεί το ενδεχόμενο εδραίωσης ενός παράλληλου
συστήματος σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, καθώς και η εδραίωση διαδικασιών που παρέχουν εγγύηση για την
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προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με όρους, όμως, που διασφαλίζουν την ποιότητα του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας.
Στο άρθρο 2 του νόμου προσδιορίζεται η προτεινόμενη διάρθρωση του συστήματος χωρικού
σχεδιασμού βάσει των επιπέδων άσκησης του σχεδιασμού και ανάλογα με το χαρακτήρα των σχεδίων.
Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι ο χωρικός σχεδιασμός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, και διακρίνεται, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, σε:
α) στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, στον οποίο υπάγονται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, και
β) ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό, στον οποίο υπάγονται τα πολεοδομικά σχέδια που εκπονούνται σε
τοπική κλίμακα.
Περαιτέρω, για τον ρυθμιστικό χωρικό σχεδιασμό, διακρίνονται δύο επίπεδα σχεδιασμού: Στο πρώτο
επίπεδο, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2, περιλαμβάνονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, καθώς και
τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ενώ στο δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνονται τα Πολεοδομικά Σχέδια
Εφαρμογής, τα οποία αποτελούν την εξειδίκευση και εφαρμογή των σχεδίων του πρώτου επιπέδου.
Με το άρθρο 8 ορίζονται η έννοια, οι στόχοι και το περιεχόμενο, καθώς και η διαδικασία σύνταξης και
έγκρισης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (εφεξής ΕΧΣ). Στην παράγραφο 1 προβλέπεται ότι ΕΧΣ
καταρτίζονται για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που
μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή
στρατηγικής σημασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων
ανάπτυξής τους. Επίσης, προβλέπεται ότι τα ΕΧΣ μπορούν να καταρτιστούν και για προγράμματα
αστικής ανάπλασης, ή/και περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές
καταστροφές.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι τα ΕΧΣ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα
οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης, καθώς και κάθε άλλο μέτρο
ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων
δραστηριοτήτων ή για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων.
Επιπροσθέτως, στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι τα ΕΧΣ εντάσσονται ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο
σχεδιασμού με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια τα οποία μπορούν να τροποποιούν. Ωστόσο, όπως αναφέρεται
ακολούθως (παρ. 4β) τα ΕΧΣ πρέπει να εναρμονίζονται με τον υπερκείμενο σχεδιασμό (δηλαδή τα Ειδικά
και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια) και να λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων
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Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου. Ορίζεται ακόμα ότι η έγκριση των ΕΧΣ γίνεται
με προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά
περίπτωση αρμοδίων υπουργών, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του
Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων με το οποίο εγκρίνονται, επίσης,
όροι και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τη Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3.4.6 Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020
Το τρέχον Περιφερειακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Αττικής 2014-2020 έχει τεθεί σε διαδικασία εφαρμογής από
το 2015, και είναι σήμερα το κατ’ εξοχήν πρόγραμμα ανάπτυξης για την Αττική. Μεταξύ των αξόνων
προτεραιότητας (ΑΠ) του ΠΕΠ συμπεριλαμβάνονται οι εξής σχετικοί με το ΕΧΣ:


ΑΠ3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων & προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ).



ΑΠ6: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον (ΕΤΠΑ).

Καθώς το υπό μελέτη ΕΧΣ ενισχύει τη δυνατότητα επενδύσεων στον Πειραιά μέσω της θεσμοθέτησης
νέων χρήσεων γης για την περιοχή του Αγίου Διονυσίου και υποστηρίζει τους παραπάνω άξονες.
Επιπροσθέτως, το ΕΧΣ βρίσκεται σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Αττικής (ΠΣΕΕ ή RIS3), η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα του ΠΕΠ,
καθώς και μια στρατηγική η οποία προωθεί την καινοτομία που ενισχύει τους οικονομικούς τομείς μιας
περιοχής που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Η ΠΣΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας σε τρία πεδία εξειδίκευσης που
θεωρούνται προνομιακοί και με σημαντικά παράθυρα ευκαιρίας για την Αττική (ΠΕΣΚΕ Αττικής σσ. 97
κε.):


Δημιουργική οικονομία: Πυρήνας της Δημιουργικής Οικονομίας είναι οι Πολιτισμικές και
Δημιουργικές Βιομηχανίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τις τέχνες, τον πολιτισμό, τις
επιχειρήσεις και την τεχνολογία. Κοινό τους στοιχείο είναι ότι μετασχηματίζουν τη
δημιουργικότητα σε αξία χρήσης που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και τη λειτουργία των
οργανισμών.
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Γαλάζια οικονομία: περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το υδάτινο
περιβάλλον, με αιχμή τη ναυτιλία, την αλιεία, τον παράκτιο τουρισμό, τη διαχείριση του
υδάτινου περιβάλλοντος και τις συναφείς δραστηριότητες. Περιλαμβάνει, επίσης, την
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, τον ειδικό τουρισμό, μουσεία με θέμα τη ναυτιλία, τη ναυπηγική
τέχνη, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, την καταγραφή/εξερεύνηση του
θαλάσσιου κόσμου κοκ.



Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών: περιλαμβάνει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: υγεία, παιδεία,
διατροφή, ενέργεια, αναψυχή και τουρισμό, περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, αστική
λειτουργία, μεταφορές και χωρικές παρεμβάσεις, δημόσιες υπηρεσίες και τη δημοκρατική
λειτουργία της κοινωνίας και του κράτους.

Η πρόταση του ΕΧΣ υποστηρίζει μεγάλο μέρος από τους πιο πάνω κλάδους, διευκολύνοντας τη
χωροθέτησή τους (πχ. τουρισμός), καθώς και δραστηριότητες του πεδίου της «οικονομίας των
αναγκών».
Σημειώνεται ότι το ΠΕΠ προβλέπει δράσεις εδαφικής ανάπτυξης και ειδικότερα τη χρηματοδότηση,
μέσω Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ). Εχει
ήδη εγκριθεί η ΣΒΑΑ για το Δήμο Πειραιά, για την οποία γινεται αναφορά στην επόμενη παράγραφο.

3.4.7 Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Δήμου
Πειραιά
Η στρατηγική για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά εντάσσεται στην «Ολοκληρωμένη
Χωρική Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχεδιάζεται δε και εφαρμόζεται μέσω του χωρικού εργαλείου
της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.) αξιοποιώντας τις σχετικές προβλέψεις του
εγκεκριμένου ΠΕΠ Αττικής
Στο πλαίσιο της ΟΧΕ εφαρμόζονται παρεμβάσεις σε τρία διακριτά επίπεδα:
1ο επίπεδο: Στοχευμένες παρεμβάσεις εντός των προσδιορισθέντων περιοχών με έμφαση σε «Πόλους
ανάπτυξης» που αναδεικνύουν την κεντρικότητα και το μητροπολιτικό χαρακτήρα του Πειραιά.
2ο επίπεδο: Στοχευμένες παρεμβάσεις σε δυναμικές «γειτονιές» (τοπικά κέντρα), με στόχο τη διάχυση
της τοπικής ανάπτυξης στην πόλη.
3ο επίπεδο: Ειδικές παρεμβάσεις σε θύλακες (ταύτιση με ειδικές κατευθύνσεις ΣΟΑΠ, βλέπε παρ. 3.4.8).
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Στρατηγικό στόχο της προτεινόμενης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για το Δήμο Πειραιά
αποτελεί η αλλαγή της φυσιογνωμίας της πόλης και η ανάδειξη του Δήμου ως Επιχειρηματικού,
Τουριστικού, Πολιτιστικού, Ναυτιλιακού και Εμπορικού Προορισμού Διεθνούς Αναγνωρισιμότητας και
Εμβέλειας, με Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους
και τους επισκέπτες. Στους ειδικότερους στόχους περιλαμβάνονται τα εξής:


Ενδυνάμωση της κεντρικότητας της πόλης του Πειραιά, μέσα από στοχευμένες και
διαλειτουργικές αναπλασεις του δημόσιου χώρου, ανάδειξη των αρχιτεκτονικών συνόλων και
εξασφάλιση αναβαθμισμένων χώρων μετακίνησης/περιήγησης/περιπάτου για όλους τους
πολίτες και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.



Αναβάθμιση του Ιστορικού και του Εμπορικού Κέντρου, με την επιλογή ενοτήτων
πολεοδομικής ανάπλασης που διασυνδέουν ροές και δραστηριότητες, καθώς και την ανάδειξη
μνημείων, κτιρίων και υπαίθριων χώρων, καθώς και εμβληματικών τοποσήμων της πόλης.



Δημιουργία νέων «κέντρων» (πόλων), με άξονες την επιχειρηματικότητα και τις τουριστικές/
πολιτιστικές διαδρομές.



Βελτίωση της πρόσβασης στα γραμμικά κέντρα Εμπορίου, Αναψυχής και Υπηρεσιών, η οποία
θα συμβάλλει στην οικονομική τόνωση των δραστηριοτήτων αυτών.



Εξασφάλιση άμεσων και ευχερών μετεπιβιβάσεων μεταξύ του Τραμ και των άλλων ΜΜΜ σε
όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία με αναβάθμιση των πορειών των πεζών – χρητών των
μέσων όπου αυτό είναι αναγκαίο.



Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής μέσω εμπλουτισμού των αναγκαίων υποδομών και
συγκρότησης ενός πυκνού και ιεραρχημένου δικτύου Κοινωνικών Δομών, Κοινωνικής
Φροντίδας κοκ.

Οι περιοχές παρέμβασης που ορίστηκαν στα πλαίσια της ΟΧΕ είναι δύο (Σχήμα 3.4.7-1):
1η Αστική Λειτουργική Ενότητα (ΑΛΕ): η οποία διαμορφώνεται από τη διαλειτουργικότητα των
Δημοτικών Κοινοτήτων 1, 2 & 3 και συγκροτεί μια ομοιογενή περιοχή που οριοθετείται από την Πειραϊκή
Χερσόνησο και εκτείνεται προς την Καστέλα και την Ευαγγελίστρια μέχρι την Μυρτιδιώτισσα και το νέο
Φάληρο.
2η Αστική Λειτουργική Ενότητα (ΑΛΕ): η οποία διαμορφώνεται από τη διαλειτουργικότητα των
Δημοτικών Κοινοτήτων 4 & 5 και συγκροτεί μια ομοιογενή περιοχή που οριοθετείται από το Νέο Φάληρο
(Β & ΒΑ της γραμμής του Ηλεκτρικού), προς τα Καμίνια, την Παλιά Κοκκινιά και τα Ταμπούρια.
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Σχήμα 3.4.7-1. Αστικές Λειτουργικές Ενότητες Δήμου Πειραιά (Πηγή: Κείμενο Διαβούλευσης για τη Στρατηγική
της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Ιούνιος 2016)

Η περιοχή που αφορά το υπό μελέτη ΕΧΣ εντάσσεται στη 2η ΑΛΕ, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονες
πιέσεις από τις λειτουργίες του επιβατικού και εμπορικού λιμένα και των ναυπηγοεπισκευαστικών
δραστηριοτήτων (ΝΕΖ Περάματος). Στην περιοχή και μέσα στον αστικό ιστό είναι εγκατεστημένες
μεταποιητικές και αποθηκευτικές δραστηριότητες. Επίσης, διακρίνεται από υψηλή πληθυσμιακή και
πολεοδομική πυκνότητα, συνεχείς διαμπερείς κυκλοφοριακές ροές, έλλειψη ελεύθερων χώρων και
ταυτόχρονα την ύπαρξη εγκαταλειμμένων βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών και ακινήτων
του Δημοσίου. Στις επιμέρους συνοικίες εντοπίζονται θύλακες φτώχειας και κοινωνικού διαχωρισμού,
ενώ οι αστικές λειτουργίες χαρακτηρίζονται ελλιπείς.
Η εφαρμοστέα στρατηγική αστικής επιχειρηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην 2 η ΑΛΕ
περιλαμβάνει πολιτικές που δίνουν έμφαση στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στοχεύουν
στην αναστροφή της αστικής υποβάθμισης.
Εν τέλει, οι προτεραιότητες που θέτει η ΟΧΕ είναι οι ακόλουθες:
Α. Βιώσιμη κινητικότητα
Β. Ενίσχυση του πρασίνου
Γ. Ενεργειακή αναβάθμιση
Δ. Αειφόρος διαχείριση απορριμάτων
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Ε. Παρεμβάσεις ανάδειξης του Πειραιά ως Smart City
Στ. Επιχειρηματικότητα – Απασχόληση
Ζ. Παρεμβάσεις αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος του Πειραιά
Η. Παρεμβάσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα
Στο χάρτη που ακολουθεί εμφανίζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που απορρέουν από τις
παραπάνω προτεραιότητες που έχουν τεθεί. Στη 2η ΑΛΕ όπου εντάσσεται και η άμεση περιοχή μελέτης,
οι παρεμβάσεις στοχεύουν περισσότερο στη βελτίωση της κινητικότητας των κατοίκων, την πρόσβαση
στο νέο σταθμό του Μετρό, αλλά και την ενίσχυση των τοπικών εμπορικών δραστηριοτήτων.
Όλες οι παρεμβάσεις μπορούν να συσχετιστούν με τους Άξονες Προτεραιότητας του ΣΟΑΠ Πειραιά
(Πίνακας 3.4.2-1), γεγονός που αναδεικνύει τη διαλειτουργικότητα και τη συμπληρωματικότητα της ΟΧΕ
με το ΣΟΑΠ. Οι Άξονες Προτεραιότητας του ΣΟΑΠ αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα μελέτη στην
αμέσως επόμενη παράγραφο 3.4.8.

Σχήμα 3.4.7-2. Χάρτης προτεινόμενων παρεμβάσεων αστικής ανασυγκρότησης (Πηγή: Κείμενο Διαβούλευσης
για τη Στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Ιούνιος 2016)
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Πίνακας 3.4.7-1. Προτεινόμενες παρεμβάσεις της ΟΧΕ κατ’αντιστοιχία με τους άξονες ΣΟΑΠ του Δήμου
Πειραιά
Αρ.
Χάρτη

Προτεινόμενες παρεμβάσεις

Άξονες ΣΟΑΠ Πειραιά

1

Βελτίωση της κινητικότητας και πράσινοι δρόμοι (οδός Γεωρ. Θεοτόκη,
Μ.Χατζηκυριάκου & Κλεισόβης)

A-9, A-11, A-12, A-14

2

Ανάπλαση παραλιακου μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους

A-9, A-10, A-11, A-12,
A-14

3

Ανάπλαση πλατεία Καρπάθου

A-9, A-11, A-14

4

Βελτίωση της κινητικότητας στην Ακτή Μουτσοπούλου (Πασαλιμάνι)

A-10, A-11, A-12

5

Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Μικρολίμανο

A-3, A-9, A-10, A-11,
A-12, A-14

6

Σύνδεση, βελτίωση κινητικότητας ακτής Δηλαβέρη – περιβάλλοντος
χώρου ΣΕΦ

A-3, A-9, A-10, A-11,
A-12, A-14

7

8

Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες
κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με
παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο (οδ. Χ.Τρικούπη, 2ας Μεραρχίας,
Σκουζέ, Ηρώων Πολυτεχνείου, Γρ.Λαμπράκη και ανάδειξη
Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιά)
Βιοκλιματική ανάπλαση υπαίθριας αγοράς και αναζωογόνηση του
ζωτικού χώρου

A-3, A-9, A-10, A-11,
A-12, A-14
A-3, A-5, A-9, A-11,
A-14, A-13

9

Αξιοποίηση «Πύργου» Πειραιά

A-2, A-5, A-9

10

Ανάπλαση της οδ. Ειρήνης

A-9, A-11, A-12, A-14

11

Εμπορική διαδρομη: πεζόδρομος Χίου, πλ.Α.Παπανδρέου, οδ. Αγ.
Ελευθερίου

A-9, A-11, A-12, A-14

12

Δημιουργία «Κόμβου Αλληλεγγύης» στο στρατόπεδο Παπαδογιώργη

A-4, A-7, A-9, A-11,
A-14

13

Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου (οδ. Θηβών 50)

A-8, A-9, A-11, A-13,
A-14

14

Δημιουργία γραμμικού πάρκου και ποδηλατοδρόμου στις ανενεργές
γραμμές ΟΣΕ Λευκας – Αγίου Διονυσίου

A-9, A-10, A-11, A-12,
A-14

15

Βελτίωση της κινητικότητας και πράσινος δρόμος (οδ. Αιτωλικού)

A-9, A-10, A-11, A-12,
A-14

16

Ανάπλαση περιοχής Αγίου Διονυσίου (οδ. Δερβενακίων, οδ.
Θερμοπυλών)

A-9, A-10, A-11, A-12,
A-14

17

Πρόγραμμα ανάπλασης προσόψεων παραλιακού μετώπου

A-9, A-11, A-14

Βελτίωση της βατότητας και της οδικής ασφάλειας Οδικού Δικτύου
Δήμου Πειραιά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των
παρεμβάσεων
Οριζόντια δράση – Ενεργειακές παρεμβάσεις/ ηλεκτροφωτισμός

A-9, A-11, A-12, A-13,
A-14

18
19

A-13

(Πηγή: Κείμενο Διαβούλευσης για τη Στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Ιούνιος 2016)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 3-28

Εκτός των δράσεων σε οδικούς άξονες προτείνονται και αναπλάσεις δημόσιων χώρων σε επιλεγμένα
σημεία, εκ των οποίων ορισμένες καθίστανται σημαντικές για το σύνολο του Δήμου, όπως η δημιουργία
γραμμικού πάρκου και ποδηλατοδρόμου στις ανενεργές γραμμές ΟΣΕ Λευκας – Αγίου Διονυσίου (Σχήμα
3.4.7-3).
Η ολοκληρωμένη αστική παρέμβαση βιώσιμης ανάπτυξης "Ανάπλαση Αγίου Διονυσίου" στοχεύει στην
πολεοδομική ανάταξη της περιοχής μέσα από την άρση της πολεοδομικής και αισθητικής υποβάθμισης
του δομημένου περιβάλλοντος που καταγράφεται σήμερα εξαιτίας της έλλειψης ενιαίου πολεοδομικού
σχεδιασμού χρήσεων γης. Επιδιώκεται η αστική αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της
περιοχής μέσα από τη λειτουργική ενοποίηση των επιμέρους χωρικών ενοτήτων που αναγνωρίζονται,
την ανάδειξη του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος (εγκαταλελειμμένου αλλά και ενεργού) αλλά και την
ενεργοποίηση ανενεργών σήμερα θυλάκων εντός αυτής.
Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση "Πράσινου Δακτυλίου" περιοχής Αγίου Διονυσίου με διαμόρφωση
της οδού Μεθώνης - Ποδηλατόδρομου και μετατροπή του νότιου σκέλους σε οδό ήπιας κυκλοφορίας,
παρεμβάσεις στις οδούς Κάστορος, Θερμοπυλών, Παπαστράτου και στην οδό Φωκίωνος. Επίσης,
προβλέπεται Δίκτυο Πράσινων Διαδρομών μέσω Ανάπλασης Οδών - Ένταξης του Ποδηλάτου Δημιουργία Οδών Ήπιας Κυκλοφορίας στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου με διαμόρφωση της οδού
Γραβιάς - μετατροπή σε οδό ήπιας Κυκλοφορίας, συμπληρωματικές Διαμορφώσεις Πράσινου Δικτύου
Αγίου Διονυσίου σε πλήθος οδών της περιοχής.

Σχήμα 3.4.7-3. Δημιουργία γραμμικού πάρκου και ποδηλατοδρόμου στις ανενεργές γραμμές ΟΣΕ Λευκας –
Αγίου Διονυσίου. (Πηγή: Κείμενο Διαβούλευσης για τη Στρατηγική της ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά. Ιούνιος 2016)
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3.4.8 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Πειραιά
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πειραιά, με την υπ’αριθμ. 318/16-6-2016 Απόφαση ενέκρινε το
σχέδιο της ΚΥΑ του ΣΟΑΠ Πειραιά. Κατόπιν, ακολούθησε η υπ’αριθμ. 71/9-3-2017 θετική γνωμοδότηση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και αναμένεται η γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού προκειμένου να οριστικοποιηθεί το Πρόγραμμα Δράσης και να εκδοθεί η
ΚΥΑ.
Κεντρικός στόχος (όραμα) του ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά είναι η ανάδειξη του Πειραιά ως
επιχειρηματικού (ναυτιλιακού, εμπορικού) και τουριστικού μητροπολιτικού κέντρου διεθνούς
αναγνωρισιμότητας

και

εμβέλειας,

υπό

συνθήκες

αστικής

βιωσιμότητας

(πολεοδομικής,

συγκοινωνιακής, περιβαλλοντικής, ενεργειακής) και κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, δύο άλλα δομικά
στοιχεία-επιδιώξεις του ΣΟΑΠ είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των διαστάσεων της κρίσης
της περιοχής και αξιοποίησης των δυνατοτήτων της και η διπλή γεωγραφική προσέγγιση, οριζόντια και
χωρικά εστιασμένη σε συγκεκριμένους θύλακες.
Για την επίτευξη του κεντρικού στόχου, προσδιορίζονται εννέα στρατηγικοί στόχοι για το ΣΟΑΠ του
Δ.Πειραιά:
Σ-1 Ανάκτηση και ενίσχυση του διεθνούς, εθνικού και περιφερειακού μητροπολιτικού ρόλου και της
ταυτότητας του Πειραιά.
Σ-2 Ανάκτηση και αξιοποίηση της σχέσης της πόλης με το λιμάνι και τη θάλασσα.
Σ-3 Ενίσχυση της ελκυστικότητας για επενδύσεις, της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας.
Σ-4 Αντιμετώπιση των κρίσιμων κοινωνικών προβλημάτων-Προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
Σ-5 Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, κινητικότητας και αναζωογόνησης.
Σ-6 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Σ-7 Εισαγωγή έξυπνων ("smart") υποδομών, υπηρεσιών και λύσεων - Εξυπνος ψηφιακός Πειραιάς.
Σ-8 Αντιμετώπιση έντονα εντοπισμένων προβλημάτων/ Αξιοποίηση εντοπισμένου λανθάνοντος
αναπτυξιακού δυναμικού.
Σ-9 Αναβάθμιση θεσμικής ικανότητας Δήμου Πειραιά και αποτελεσματικότητας εμπλεκόμενων φορέων
και πολιτικών στον Πειραιά.
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Το ΣΟΑΠ περιλαμβάνει, επίσης, 15 Αξονες Παρέμβασης, που παρουσιάζονται ακολούθως:
Α-1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία και τις εφαρμογές ΤΠΕ
(Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας).
Α-2 Ανάπτυξη στρατηγικών πλεγμάτων δραστηριοτήτων: Ναυτιλιακό πλέγμα και Γαλάζια οικονομία.
Α-3 Ανάπτυξη στρατηγικών πλεγμάτων δραστηριοτήτων: Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργική
οικονομία.
Α-4 Ανάπτυξη στρατηγικών πλεγμάτων δραστηριοτήτων: Βιώσιμη οικονομία των αναγκών.
Α-5 Αξιοποίηση μεγάλων δημόσιων/δημοτικών και ιδιωτικών ακινήτων.
Α-6 Καταπολέμηση της ανεργίας.
Α-7 Προώθηση της ένταξης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων - Καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας.
Α-8 Βελτίωση των κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών.
Α-9 Αναβάθμιση του αστικού χώρου και αναζωογόνηση περιοχών.
Α-10 Οργανική σύνδεση του οικιστικού ιστού με το λιμάνι και τη θάλασσα (θαλάσσιο μέτωπο).
Α-11 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος (περιβαλλοντικά μέσα και υποδομές).
Α-12 Προώθηση της βιώσιμης και πολυτροπικής αστικής κινητικότητας.
Α-13 Βελτίωση διαχείρισης και διανομής της ενέργειας.
Α-14 Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Α-15 Αναβάθμιση των ικανοτήτων του Δήμου και άλλων εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματική
εφαρμογή του ΣΟΑΠ και των άλλων προγραμμάτων για την περιοχή.
Σύμφωνα με το ΣΟΑΠ Πειραιά, η εδαφική περιοχή του Δήμου Πειραιά διαχωρίζεται σε δύο Υποπεριοχές
Παρέμβασης (ΥΠ): Υποπεριοχή Παρέμβασης Α (ΥΠ-Α) στο νότιο τμήμα του Δήμου και Υποπεριοχή
Παρέμβασης Β (ΥΠ-Β) στο βόρειο τμήμα. Οι δύο υποπεριοχές έχουν σχεδόν το ίδιο πληθυσμιακό
μέγεθος αλλά διαφορετική οικονομική, κοινωνική και πολεοδομική φυσιογνωμία (Σχήμα 3.4.8-1).
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Σχήμα 3.4.8-1. Περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ Δ.Πειραιά και υποδιαιρέσεις της (Πηγή: Σχέδιο ΚΥΑ ΣΟΑΠ)

Ο πληθυσμός των δύο Υποπεριοχών Παρέμβασης είναι σχεδόν ίδιος το 2011, ενώ ως προς την έκταση η
ΥΠ-Α είναι αρκετά μικρότερη, αλλά παραμένει σημαντική φθάνοντας περίπου τα 2/5 του συνόλου του
Δήμου. Η μεταξύ τους διαφοροποίηση του μέσου εισοδήματος και της συγκέντρωσης κεντρικών
λειτουργιών πόλης καθιστά σαφές ότι η ΥΠ-Α έχει σαφώς υψηλότερη θέση στην κοινωνική και
οικονομική διαίρεση του χώρου από ό,τι η ΥΠ-Β.
Σε δεύτερο επίπεδο, η περιοχή παρέμβασης διαχωρίζεται σε Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης (ΕΖΑ), οι οποίες
αποτελούν τμήματα του Πειραιά που απαιτούν ισχυρές ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναζωογόνησης
του υφιστάμενου οικιστικού ιστού. Οι ΕΖΑ χαρακτηρίζονται από αναπτυξιακό δυναμικό, λανθάνον ή
ανεπαρκώς αξιοποιημένο, και δυνατότητα να λειτουργήσουν ως στρατηγικές εστίες ενεργοποίησης
δευτερογενών διαδικασιών αναζωογόνησης στον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο (ενίοτε και σε κλίμακα
εκτός Πειραιά, μέχρι και μητροπολιτική). Οι ΕΖΑ είναι αυτές που απεικονίζονται στο Σχήμα 3.4.8-2 και
κατά κανόνα περιλαμβάνουν θύλακες μεγάλων, δημόσιων ή ιδιωτικών, ακινήτων, αναξιοποίητων εν
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γένει (brownfields) που μπορούν να υποστηρίξουν με επανάχρηση το βασικό προσανατολισμό κάθε
Ειδικής Ζώνης.

ΠΕΡΙΟΧ
ΕΧΣ
ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

Σχήμα 3.4.8-2. Περιοχή παρέμβασης του ΣΟΑΠ Δ.Πειραιά και Ειδικές Ζώνες Ανάπλασης (Πηγή: Σχέδιο ΚΥΑ
ΣΟΑΠ–Παράρτημα Ι)

Η περιοχή επέμβασης του υπό μελέτη ΕΧΣ αποτελεί τμήμα (απεικονίζεται με κόκκινη διαγράμμιση στο
Σχήμα 3.4.8-2) της ΕΖΑ 2: Ζώνη Αγίου Διονυσίου-Καμινίων και γραμμικών αξόνων Πειραιώς και
σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία περιλαμβάνει τους εξής θύλακες: (5) ιδιωτικό ακίνητο, (6) Χώρος
Στάθμευσης Απορριμματοφόρων & Διατηρητέο Κτίριο ΠΕΡΔΙΚΗ, (7) ΚΥΔΕΠ, (8) πάρκο ΔΗΛΑΒΕΡΗ, (9)
Θηβών 50, (10) κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, (11) & (12) Σχολικό Συγκρότημα ΡΑΛΛΕΙΟΥ, (13) Εργοστάσιο
ΧΡΩΠΕΙ(κέλυφος), (14) δημόσιο ακίνητο, (15) ιδιωτικό ακίνητο, (16-ΑΗΣ) ΑΗΣ Ν. Φαλήρου, (17) ιδιωτικό
ακίνητο, (18) Απόλλωνας Καμινίων, (19 -ΣΑΚ) (πρώην Στρατόπεδο) ΣΑΚΕΛΛΙΩΝΑ, (20-ΠΑΠ) (πρώην
Στρατόπεδο) ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ.
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Η ζώνη χαρακτηρίζεται από απώλεια παλαιότερων μεγάλης κλίμακας δραστηριοτήτων, μεγάλους
αναξιοποίητους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, και έξοδο πληθυσμού. Αποτελείται από τέσσερα
τμήματα: περιοχή Αγίου Διονυσίου, Καμίνια, και οι δύο γραμμικές προεκτάσεις με άξονες τις
σιδηροδρομικές γραμμές και την οδό Πειραιώς. Η περιοχή Αγίου Διονυσίου δεν έχει εξελιχθεί σύμφωνα
με το ΓΠΣ (το οποίο προέβλεπε ανάπλασή της) και περιλαμβάνει παλιές βιοτεχνίες/αποθήκες που συχνά
δεν λειτουργούν αλλά παραμένουν τα κελύφη σε λίγο-πολύ κακή κατάσταση. Επίσης, συχνά
παρατηρούνται κελύφη με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και με τάση ανάπτυξης νέων δυναμικών
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λιμάνι. Οι ανενεργές σιδηροδρομικές γραμμές είναι
υποβαθμισμένες και ο αναδυόμενος πολιτιστικός άξονας της οδού Πειραιώς δεν έχει φθάσει μέχρι τον
Πειραιά. Υπάρχουν έτσι σημαντικά προβλήματα που διαμορφώνουν μια εικόνα υποβάθμισης στην ΕΖΑ
2, που όμως εμπεριέχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης και ανάταξης, περιθώρια μεγάλης
ανόδου των τιμών γης και λανθάνον δυναμικό που θα μπορούσε να ενσωματωθεί στη στρατηγική
ανάπτυξης της ζώνης.
Η προτεινόμενη δράση για τη συγκεκριμένη ΕΖΑ εντάσσεται στην προοπτική που προσδιορίζεται από το
ΡΣΑ (Παράρτημα IV, Αρθρο 14) για Μητροπολιτική παρέμβαση στην περιοχή της Νότιας Πύλης του
Πειραιά, που περιλαμβάνει την έκταση από το Γήπεδο Καραϊσκάκη έως τα Καμίνια / τον Αγ. Διονύσιο,
με τις εξής κατευθύνσεις:
α) Ένταξη σε ενιαίο πρόγραμμα των επί μέρους πολεοδομικών παρεμβάσεων στις περιοχές με ιστορικές
χρήσεις στον Πειραιά, με εφαρμογή εργαλείων πολιτικής γης για την αύξηση των χώρων κοινοχρήστου
πρασίνου, όπως η «πολεοδομική αναμόρφωση» σε περιοχές αλλαγής χρήσης γης ή χαρακτηρισμένες ως
«αστικό πράσινο».
β) Τόνωση της οικονομικής βάσης με ενίσχυση των ΜΜΕ και δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα.
γ) Ανάπτυξη ζώνης ή δικτύου ζωνών καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ναυτιλιακού κέντρου.
[συνέργεια με δράση ναυτιλιακού πλέγματος]
δ) Χωροθέτηση ξενοδοχείων και τουριστικών υποδομών, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη πολιτιστικού
και θεματικού τουρισμού στον Φαληρικό Ορμο και την πόλη του Πειραιά.
ε) Εξασφάλιση δικτύου ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων.
Οι προτεινόμενες υποδράσεις με βάση τα παραπάνω είναι οι εξής:
Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη μελέτη αναβάθμισης της όλης ζώνης, που θα περιλαμβάνει εφαρμογή
εργαλείων πολιτικής γης για την αύξηση των χώρων κοινοχρήστου πρασίνου, όπως η «πολεοδομική
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αναμόρφωση» σε περιοχές αλλαγής χρήσης γης ή χαρακτηρισμένες ως «αστικό πράσινο», τόνωση της
οικονομικής βάσης με ενίσχυση των ΜΜΕ και δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, ανάπτυξη
δικτύου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και ναυτιλιακού κέντρου, και επίσης επέκταση του άξονα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Οδού Πειραιώς εντός του Δήμου Πειραιά.
Υποδράση 2: Προώθηση cluster ναυτιλιακών επιχειρήσεων (νέες και μετεγκαταστάσεις) που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ναυτιλίας.
Υποδράση 3: Διερεύνηση της δυνατότητας και προώθηση της δημιουργίας ποδηλατοδρόμου κατά
μήκος των μη χρησιμοποιούμενων σιδηροδρομικών γραμμών.
Υποδράση 4: Προώθηση της αξιοποίησης για τις ανάγκες της ανάπτυξης και οργάνωσης του Δήμου
Πειραιά μεγάλων ιδιωτικών ή διεκδικούμενων ακινήτων (απαιτείται εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα,
διαφοροποιημένη ανάλογα με την περίπτωση).
Υποδράση 5: Αναπαλαίωση και επανάχρηση διατηρητέου κτηρίου Περδίκη (και χώρου στάθμευσης
απορριμματοφόρων) (θύλακας 6).
Υποδράση 6: Πολυλειτουργική αξιοποίηση πάρκου Δηλαβέρη (θύλακας 8)
Υποδράση 7: Δημιουργία «πράσινου σημείου» (αρχική επιλογή, θύλακας 9)
Υποδράση 8: Αναζωογόνηση (πολεοδομική ανάπλαση και κοινωνική ανάταξη) περιοχής Απόλλων
Καμινίων (θύλακας 18) σε συνδυασμό με την αξιοποίηση όμορων μεγάλων ακινήτων: πρώην
στρατόπεδα Σακελλίωνα (πιθανή χρήση ως ΚΧ ή/και κολυμβητήριο-βλ. δράση 13) (θύλακας 19-ΣΑΚ) και
Παπαδογεώργη (πιθανή χωροθέτηση Κέντρου Αλληλεγγύης) (θύλακας 20-ΠΑΠ).
Υποδράση 9: Μεγάλη παρέμβαση στο χώρο του πρώην ΑΗΣ της ΔΕΗ, με χρήσεις πολιτιστικές (πχ.
Μουσείου Ενέργειας), επιχειρηματικές και κοινωφελείς (συνεργασία ΔΕΗ και Δήμου Πειραιά, υπάρχει
σε εξέλιξη πρωτοβουλία).
Υποδράση 10: Παρεμβάσεις παραγωγής ΑΠΕ, ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών και βιοκλιματικών
παρεμβάσεων στο στρατόπεδο Παπαδογεώργη.
Υποδράση 11: Εφαρμογή λοιπών προβλέψεων της μελέτης αναβάθμισης της όλης ζώνης (υποδράσης 1)
βάσει του σχεδιασμού της.
Συνοψίζοντας, το ΣΟΑΠ προβλέπει ρητώς ανάπλαση στην Περιοχή Επέμβασης του υπό μελέτη ΕΧΣ και
περιλαμβάνει αναφορές για αξιοποίηση μεγάλων ιδιωτικών ακινήτων, και για τουριστικές
δραστηριότητες.
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3.4.9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πειραιά (2014-2019)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και
οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2019, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο
στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις με ορίζοντα πενταετίας, για
την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής ανάλυσης SWOT έχουν εντοπιστεί τα Δυνατά σημεία, οι Αδυναμίες,
Απειλές και Αναπτυξιακές Προοπτικές του Δήμου. Στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 3.4.9-1)
παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξ’αυτών, οι οποίες παρουσιάζουν συνάφεια με το υπό μελέτη ΕΧΣ.
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Πειραιά έχει εκπονήσει τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ):


Έργο CYCLECITIES στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας
INTERREG IVC, το οποίο είχε σαν κύριο στόχο την ενσωμάτωση της ποδηλασίας σε ευρωπαϊκές
πόλεις, μέσω συστημάτων αειφόρου διαχείρισης κινητικότητας.



Έργο TRACE «Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance
and efficiency» (ή «Διακρατική Συνεργασία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και
αποδοτικότητας των κτιρίων») στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
συνεργασίας South-East Europe (SEE), το οποίο είχε σαν στόχο την υιοθέτηση ή/και
τροποποίηση πολιτικών που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότητα κτιρίων
από τοπικές και περιφερειακές αρχές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες προωθούν τη
βιώσιμη ανάπτυξη.



Έργο SMILE στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας MED
PROGRAMME (MED), το οποίο είχε σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων
στρατηγικών, σχεδίων και μέτρων στον τομέα των ενεργειακά αποδοτικών λύσεων
κινητικότητας στις πόλεις της Μεσογείου και ειδικότερα η παροχή ευφυών και αειφόρων
λύσεων.



Έργο REPUBLIC-MED (REtrofitting PUBLic spaces in Intelligent MEDiterranean Cities) στο πλαίσιο
του Προγράμματος MED PROGRAMME, το οποίο είχε σαν κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας νέας
μεθοδολογίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένων τεχνοοικονομικών μελετών για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και την ανάδραση της Αστικής Θερμικής Νησίδας ( Urban Heat
Island-UHI) σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους.
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Πίνακας 3.4.9-1. Ανάλυση SWOT για το Δήμο Πειραιά στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Γεωγραφική Θέση με εγγύτητα στην πρωτεύουσα.
Λιμάνι ως κύρια θαλάσσια Τουριστική και Εμπορευματική πύλη εισόδου
της Χώρας
Δημοτικό Θέατρο
Σημαντική παρουσία ναυτιλιακών εταιρειών - Εφοπλιστικό City
Αναξιοποίητο Πολιτιστικό απόθεμα και ικανοποιητικός βαθμός
Πολιτιστικής Δραστηριότητας.
Ικανό Ανθρώπινο δυναμικό.
Μεγάλη και αξιοποιήσιμη ακτογραμμή.
Σχετικά ικανοποιητικός αριθμός κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης,
κοινωνικής φροντίδας, αθλητικών εγκαταστάσεων κλπ)
Υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης της κοινωνίας των πολιτών
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ανεπάρκεια χώρων Πρασίνου και ελεύθερων χώρων
Ανυπαρξία χώρων προς Πολεοδόμηση
Αναρχία του κυκλοφοριακού δικτύου και η έλλειψη αρτηριών και
συλλεκτηρίων με κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
Περιοχές με αστική υποβάθμιση κυρίως εκεί που αναπτύσσεται
βιοτεχνική και βιομηχανική δραστηριότητα.
Πολύ πυκνή δόμηση της περιοχής και χαμηλή ποιότητα του
οικιστικού αποθέματος
Η έλλειψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης κυρίως στο
πολεοδομικό κέντρο της πόλης
Ελλιπής οδοσήμανση
Έλλειψη υψηλής ποιότητας τουριστικών υποδομών
Μηδενική τουριστική ανάπτυξη και έλλειψη στρατηγικής
προσέλκυσης τουριστικών επενδύσεων.
Μη ικανοποιητική αξιοποίηση της Δημοτικής Περιουσίας.
Μειούμενη επιχειρηματικότητα
Φθίνουσα οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
Ανεργία και απώλεια θέσεων εργασίας
Έλλειψη διασύνδεσης με την τοπική οικονομία και την αγορά
εργασίας
Έλλειψη εξωστρέφειας
Κοινωνικά προβλήματα σε έξαρση (άστεγοι, παραβατικότητα, κλπ)
Αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμες
οικονομικές δραστηριότητες και έλλειμμα συσχέτισης δεξιοτήτων
του ανθρωπίνου δυναμικού με νέες δραστηριότητες στο Δήμο.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Αξιοποίηση του Λιμανιού ως εργαλείο ανάπτυξης της πόλης του Πειραιά
Περαιτέρω ανάπτυξη οδικού δικτύου και της προσβασιμότητας
Ανάπτυξη ισχυρού Brant Name.
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης
Αξιοποίηση δυνατοτήτων του Πειραιά ως ελκυστικός τουριστικός
προορισμός
Μελλοντική διασύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς
Η προτεινόμενη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με τα
μέσα σταθερής τροχιάς
Η περεταίρω αξιοποίηση κεντρικής σημασίας αναπτυξιακών πόλων (ΟΛΠ)
μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην αντιμετώπιση μελλοντικών
οικονομικών προβλημάτων
Εκσυγχρονισμός των υποδομών σε νέες τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες
Χρηματοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΣΠΑ 2014 – 2019)
Επέκταση των Προγραμμάτων Ανακύκλωσης
Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση
Ανάπτυξη προγραμμάτων δια βίου μάθησης
Η δυναμική ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τον πολίτη και η προώθηση
της έννοιας της
«κοινωνικής οικονομίας» μέσα από διάφορες πηγές χρηματοδότησης
(ευρωπαϊκοί και
εθνικοί πόροι).
Δημιουργία, εγκατάσταση και ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων στα όρια
του Δήμου Πειραιά.
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ΑΠΕΙΛΕΣ

o
o
o
o

o
o
o

Ιδιωτικοποίηση του Λιμανιού χωρίς αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη
του Πειραιά
Ασταθές οικονομικό περιβάλλον της χώρας.
Οικονομική Ύφεση
Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης λόγω της
αυξανόμενης εμπορικής κίνησης ιδιαιτέρως εάν δεν δημιουργηθούν
άμεσα χώροι στάθμευσης
Αυξανόμενη φυγή νέων προς το εξωτερικό
Αύξηση εισροής οικονομικών μεταναστών με αποτέλεσμα την
περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνικής δυσλειτουργίας.
Η αναπτυξιακή ανομοιομορφία των πολεοδομικών ενοτήτων μπορεί
να δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικής συνοχής.
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Οι άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά αφορούν τους εξής τομείς:
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ,
2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ,
3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ και
4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Κάθε Άξονας αναλύεται σε ένα σύνολο συναφών Μέτρων και κάθε Μέτρο περιλαμβάνει έναν ή
περισσότερούς συναφείς στόχους. Ακολούθως παρατίθενται τα μέτρα και οι στόχοι που παρουσιάζουν
συνάφεια με το υπό μελέτη ΕΧΣ.

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
ΜΕΤΡΟ 1.1. ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΈΡΓΑ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Αναπλάσεις Περιοχών, Πλατειών ,Παιδικών Χαρών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων.

o

Βελτίωση προσβασιμότητας κτιρίων, δρόμων και κοινόχρηστων χώρων για άτομα με κινητική
δυσκολία.

o

Κατασκευή και συντήρηση δικτύου όμβριων.

o

Βελτίωση των συνθηκών φωτισμού των κοινόχρηστων χώρων και των δρόμων.

ΜΕΤΡΟ 1.3. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Βελτίωση προσπελασιμότητας δρόμων και πεζοδρόμων - Υλοποίηση έργων οδοποιίας.

o

Βελτίωση των συνθηκών προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα μέσα μεταφοράς, στις δημόσιες
υπηρεσίες, στους χώρους αναψυχής κλπ..

o

Αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και αποθάρρυνση της χρήσης ΙΧ μέσω της
ανάπτυξης δικτύου πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων και αναβάθμισης της Δημοτικής
Συγκοινωνίας.
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ΜΕΤΡΟ 1.5. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΡΑΣΙΝΟ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Αύξηση και αναβάθμιση χώρων πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, επέκταση και συντήρηση
αρδευτικού δικτύου και συστήματος αυτόματου ποτίσματος.

o

Προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών.
Δημιουργία αναγκαίων υποδομών στάθμευσης στις εισόδους της πόλης.

ΜΕΤΡΟ 1.6. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Εφαρμογές πολεοδομικού σχεδιασμού (απαλλοτριώσεις, αγορές, πράξεις εφαρμογής, πράξεις
αναλογισμού).

o

Διευθέτηση χρήσεων γης.

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΜΕΤΡΟ 2.1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Ανάπτυξη δομών - υπηρεσιών – δράσεων για την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού.

o

Ανάπτυξη ειδικών δράσεων για άστεγους, θύματα trafficking, θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

o

Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης και προώθηση δράσεων ευαισθητοποίησης δημοτών.

o

Δημιουργία δικτύων και ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΜΕΤΡΟ 2.4. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Δημιουργία υποδομών μαζικού αθλητισμού.

o

Βελτίωση και επέκταση των αθλητικών δομών και υπηρεσιών.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 3-40

ΜΕΤΡΟ 2.5. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Στόχοι / Δράσεις:.
o

Κατασκευή και αναβάθμιση πολιτιστικών υποδομών.

o

Υποστήριξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και της ερασιτεχνικής δημιουργίας.

o

Ενίσχυση πολιτιστικών προγραμμάτων και δράσεων.

o

Ενίσχυση δράσεων πολιτιστικών φορέων.

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΜΕΤΡΟ 3.1. ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Απόκτηση των υπόλοιπων χαρακτηρισμένων χώρων, μέσω των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων
και αξιοποίηση του «Πράσινου Ταμείου».

ΜΕΤΡΟ 3.2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Δημιουργία δημοτικής δομής συμβουλευτικής ανέργων σε συνεργασία με ΟΑΕΔ και τοπικές
επιχειρήσεις.

o

Εκπόνηση τοπικού σχεδίου δράσης για την απασχόληση, σε συνεργασία με τους τοπικούς
κοινωνικούς, επαγγελματικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

o

Σχεδιασμός προγραμμάτων αυτεπιστασίας για τα αναγκαία μικρά έργα και παρεμβάσεις.

o

Συμβουλευτική στήριξη επιχειρήσεων και προώθηση και προβολή των τοπικών επιχειρήσεων
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

o

Ενίσχυση της δικτύωσης και της συνεργασίας των τοπικών επιχειρήσεων.

o

Συνεργασίες με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πειραιά για την εισαγωγή τεχνογνωσίας στους
επιχειρηματίες της περιοχής.

o

Προώθηση της καινοτομίας.
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ΑΞΟΝΑΣ 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΜΕΤΡΟ 4.4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Στόχοι / Δράσεις:
o

Διεύρυνση πηγών χρηματοδότησης για την αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
(ευρωπαϊκών, περιφερειακών, εθνικών).

o

Αναδιάρθρωση των τοπικών εσόδων με κοινωνικά κριτήρια και ζώνες.

o

Σταδιακή μείωση των δημοτικών τελών.

o

Αύξηση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.

Εν κατακλείδι, μέσω της ανάλυσης SWAT του Δήμου, του καθορισμού των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων και της θέσπισης στόχων και της εμπειρίας που έχει αποκτήσει ο Δήμος μέσα από τη
συμμετοχή του στα παραπάνω προγράμματα, το υπό μελέτη ΕΧΣ αναμένεται να δόσει και τα θεσμικά
πλέον εργαλεία για την ανάπτυξη της υπό μελέτη περιοχής λειτουργώντας συμπληρωματικά στην
υλοποίηση των ήδη εγκεκριμένων (στην πλειοψηφία τους) σχεδίων και προγραμμάτων.

3.4.10 Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά (2018-2024)
Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με τους ωκεανούς, τις θάλασσες και τις
παράκτιες περιοχές, καθώς και αυτές που τους παρέχουν άμεση ή έμμεση υποστήριξη (οι οποίες δεν
βρίσκονται απαραίτητα σε παράκτιες περιοχές) συνθέτουν τη Γαλάζια Οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό
Γαλάζια Ανάπτυξη είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του
θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα. Η στρατηγική αναγνωρίζει ότι οι θάλασσες και οι ωκεανοί είναι
μοχλοί της ευρωπαϊκής οικονομίας με μεγάλο δυναμικό για καινοτομία και ανάπτυξη. Στόχος της
στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη είναι η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης
ανάπτυξης και των ευκαιριών απασχόλησης στην ευρωπαϊκή ναυτιλιακή οικονομία.
Όπως αναφέρεται σε πρόσφατες μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2, οι δυνατότητες της Γαλάζιας
Ανάπτυξης επηρεάζονται σημαντικά από τις επιδόσεις των υφιστάμενων και αναδυόμενων συστάδων
(cluster) της Γαλάζιας Οικονομίας (χωρική συγκέντρωση ομοειδών ή συμπληρωματικών
επιχειρήσεων) που δραστηριοποιούνται σε διάφορους θαλάσσιους τομείς σε όλη την Ευρώπη. Η
αύξηση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας των θαλάσσιων λιμένων και των λιμένων
2

Ecorys (2012). Scenarios and drivers for sustainable growth from the oceans, seas and coasts, EC DG MARE και Ecorys (2013).
Support activities for the development of maritime clusters in the Mediterranean and Black Sea areas, EC DG MARE.
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εσωτερικής ναυσιπλοΐας, η βελτίωση της λειτουργίας των πόλεων-λιμένων, όπως ο Πειραιάς και η
αναζωογόνηση των λιμενικών περιοχών είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία
και κοινωνία. Οι τοπικοί ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζουν την ανάγκη διερεύνησης
τρόπων αναγέννησης των λιμενικών περιοχών με έμφαση στους τρόπους διαχείρισης, την προσέλκυση
επενδυτών και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Μακρο-περιφερειακής Στρατηγικής της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους και του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2014-2020, ο Δήμος Πειραιά έθεσε σε εφαρμογή την Πρωτοβουλία
«Blue- Growth Initiative». Πρόκειται για ένα διαγωνισμό καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία, ο οποίος
διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Δήμο Πειραιά σε συνεργασία με την Aephoria.net. Πρώτη φορά
υλοποιήθηκε το 2014 και σκοπός του συγκεκριμένου διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, η πρωτοβουλία συνέβαλε στη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων, ενθάρρυνε την επιχειρηματικότητα και προώθησε καινοτόμες
επιχειρηματικές ιδέες που σχετίζονται με τη Γαλάζια Οικονομία και τις αξίες της βιώσιμης
επιχειρηματικότητας συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας με κοινωνικοοικονομικά οφέλη και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Βασική αρχή της Πρωτοβουλίας είναι ότι η επιχειρηματική προσέγγιση πρέπει να ενσωματώνει τρεις
διαστάσεις στην απόδοση μιας εταιρείας: την Κοινωνική, την Περιβαλλοντική και την Οικονομική. Αυτή
η προσέγγιση είναι διαφορετική από την παραδοσιακή επιχειρηματική προσέγγιση που επικεντρώνεται
στο κέρδος, καθώς έχει επιπρόσθετα θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
Στα πλαίσια του σχεδιασμού της Στρατηγικής του Δήμου για τη Γαλάζια Ανάπτυξη διενεργήθηκε, επίσης,
μια ανάλυση SWOT, τα σημαντικότερα αποτελέσματα της οποίας (με βάσει το αντικείμενο της
παρούσας μελέτης) παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
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Πίνακας 3.4.10-1. Ανάλυση SWOT για το Δήμο Πειραιά στα πλαίσια της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη 2018-2024
ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Μητροπολιτικό κέντρο υπερτοπικής ακτινοβολίας
Διεθνές και εξωστρεφές ναυτιλιακό κέντρο και πύλη διεθνών συναλλαγών και
εμπορίου
Ικανοποιητικές λιμενικές υποδομές με δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων κάθε
τύπου και μεγέθους (κρουαζιερόπλοια, επιβατηγά, yacht)
Δυναμική ανέλιξη σε ένα από τα σημαντικότερα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα
λιμάνια της Ευρώπης
Ισχυρή παρουσία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων μεταποίησης,
χονδρεμπορίου, διαμεταφορών
Διασύνδεση με όλα τα μέσα μεταφοράς (μετρό, σιδηρόδρομος,
αυτοκινητόδρομος)
Άμεση γειτνίαση των λιμενικών δραστηριοτήτων και υποδομών με τον αστικό
ιστό
Χωρική γειτνίαση και μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων, εκπαιδευτικώνερευνητικών ιδρυμάτων και φορέων της Γαλάζιας Οικονομίας, που διευκολύνει
τη διάχυση πληροφοριών και την ανάπτυξη καινοτομιών
Ανάληψη πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της δημιουργίας συστάδας για τη
Γαλάζια Οικονομία και ενίσχυσης της γαλάζιας επιχειρηματικότητας
(BlueGrowth Initiative, Maritime Hellas, Strategis)
Ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης και της συνεργασίας με άλλες πόλεις του
εξωτερικού που έχουν κοινά χαρακτηριστικά (αδελφοποιήσεις, συμμετοχή σε
έργα και δίκτυα πόλεων)
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Πληθυσμιακή μετακίνηση από το κέντρο σε άλλες περιοχές
του Πειραιά και της Αττικής
Ανεπαρκής ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων,
υπηρεσιών και υποδομών αναλογικά με τα μεγέθη του
Πειραιά και τις δυνατότητές του
Έλλειψη διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δραστηριοτήτων
με τον τουρισμό και ειδικότερα, τον τουρισμό κρουαζιέρας
Συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων και των
απασχολούμενων στο σύνολο των κλάδων,
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας
Μετεγκατάσταση της έδρας ισχυρών και αναγνωρίσιμων
επιχειρήσεων της ναυτιλίας εκτός του κέντρου και σε άλλες
περιοχής της Αττικής
Αστικά κενά και ασυνέχειες στον πολεοδομικό ιστό από την
αποβιομηχάνιση
Έντονες κυκλοφοριακές και περιβαλλοντικές πιέσεις από
τους διαμπερείς μεταφορικούς φόρτους και τις
κυκλοφοριακές ροές που συνεπάγεται ο υπεροτοπικός
ρόλος του Πειραιά
Ασθενής σχέση πόλης – λιμένων (επιβατικός λιμένας,
λιμένας Ζέας, Μικρολίμανο)
Υστέρηση της Αττικής στους δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας και χαμηλό επίπεδο δαπάνης
σε σχέση με τις προηγμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής
Ένωση

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o

Διαχρονικό ενδιαφέρον εταιρειών – επενδυτών του κλάδου της κρουαζιέρας
για τον Πειραιά
Επέκταση νότιου λιμένα κρουαζιέρας, που θα προσελκύσει περισσότερα πλοία
και επισκέπτες στην πόλη του Πειραιά
Σημαντικά περιθώρια αύξησης των τουριστικών ροών στην πόλη με πολλαπλές
ωφέλειες για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση, ως συνισταμένη τοπικών
παρεμβάσεων (π.χ. αναπλάσεις)
Ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς και ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού
Σχέδιο δράσης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
(ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) για τη μετατροπή του Πειραιά σε διεθνές ναυτιλιακό κέντρο
Αναγνώριση από τους φορείς της σημασίας των δραστηριοτήτων της Γαλάζιας
Οικονομίας για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της χρησιμότητας
δημιουργίας συστάδας επιχειρήσεων της Γαλάζιας Οικονομίας στην περιοχή
Ανάδειξη της Πρωτοβουλίας «BlueGrowth Initiative» σε εφαλτήριο για την
προώθηση της (καινοτόμου) γαλάζιας επιχειρηματικότητας
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το ΕΣΠΑ, την ΟΧΕ και τα ευρωπαϊκά
προγράμματα για την υλοποίηση έργων υποδομής και την υποστήριξη του
«επιχειρείν» και της καινοτομίας στον Πειραιά
Προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως πολιτικής
η οποία συμβάλλει στην έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη
Ενισχυμένο ενδιαφέρον της DG MARE για τις επενδυτικές ανάγκες και τα
δυνητικά εργαλεία χρηματοδότησης έργων Γαλάζιας Ανάπτυξης
Διαχρονική αύξηση της χρηματοδότησης που διατίθεται για ΤΠΕ, Έρευνα,
Τεχνολογία και Καινοτομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Επιδείνωση των ήδη επιβαρυμένων οικονομικών και
κοινωνικών συνθηκών και διεύρυνση του κοινωνικού
χάσματος
Ανάδειξη νέων αναβαθμισμένων μητροπολιτικών κέντρων
και υπερτοπικών πόλων εμπορίου και αναψυχής στο
ανατολικό παράκτιο μέτωπο, πλησίον του Πειραιά
Διόγκωση των κυκλοφοριακών ροών που διέρχονται από
τον Πειραιά
Συρρίκνωση του δευτερογενούς τομέα και μετεγκατάσταση
πολλών παραγωγικών μονάδων εκτός Χώρας
Ανταγωνισμός από άλλες χώρες (π.χ. Κύπρος, Σιγκαπούρη)
για την προσέλκυση ναυτιλιακών εταιρειών και
επενδύσεων στη Γαλάζια Οικονομία
Μετατόπιση του κέντρου βάρους του διεθνούς εμπορίου
και της ναυτιλίας στην Ασία
Αβεβαιότητα του επενδυτικού περιβάλλοντος (οικονομικές
συνθήκες, γραφειοκρατικές εμπλοκές, φορολογικό
καθεστώς, κ.ο.κ.), που αποθαρρύνει τους δυνητικούς
επενδυτές και καθυστερεί τις επενδύσεις
Σύνθετο πεδίο φορέων με διαφορετικές και συχνά
αντικρουόμενες απόψεις και έλλειψη ώριμης
«κουλτούρας» συνεργασίας
Διαρροή επιστημονικού δυναμικού (brain drain)
Ισχυρός ανταγωνισμός εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Με βάση το όραμα για τη Γαλάζια Ανάπτυξη και προκειμένου να επιτευχθεί η εδραίωση της Γαλάζιας
Οικονομίας ως βασικού παράγοντα της ανάπτυξης του Πειραιά, της ευρύτερης περιοχής του, της
Περιφέρειας και της Χώρας, η Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη επικεντρώνεται στους εξής στόχους:
1. Διαμόρφωση του πλαισίου και των μέσων που διευκολύνουν την αποτελεσματική συνεργασία
των ενδιαφερόμενων και εμπλεκομένων μερών σε διαφορετικά επίπεδα σχεδιασμού και λήψης
αποφάσεων.
2. Προώθηση της γνώσης και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη της
Γαλάζιας Οικονομίας.
3. Προώθηση της γαλάζιας επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της έρευνας, της ανάπτυξης και της
καινοτομίας σε δραστηριότητες της Γαλάζιας Οικονομίας.
4. Βελτίωση του (χωρικού) σχεδιασμού και των υποδομών που υποστηρίζουν τη βιώσιμη και
έξυπνη ανάπτυξη.
5. Ανάδειξη του Πειραιά ως κόμβου ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης και πληροφορίας σε θέματα
της καινοτόμου γαλάζιας επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.
Με βάση τα παραπάνω διαμορφώνονται πέντε Άξονες Προτεραιότητας της Στρατηγικής για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω σε Μέτρα και Δράσεις:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Διακυβέρνηση και Βιωσιμότητα της Στρατηγικής για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Ανάπτυξη των δεξιοτήτων στις θεματικές της Γαλάζιας Οικονομίας.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Γαλάζια επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Αστικές παρεμβάσεις και έξυπνες υποδομές για τη Γαλάζια Ανάπτυξη.
Άξονας Προτεραιότητας 5: Μάρκετινγκ, διεθνής δικτύωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Οι Άξονες Προτεραιότητας 3 & 4 σχετίζονται άμεσα με το υπό μελέτη ΕΧΣ καθότι, μεταξύ άλλων,
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:
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Πίνακας 3.4.10-2. Μέτρα σχετικά με το έργο που προτείνονται από τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δ.Πειραιά 2018-2024
Άξονας Προτεραιότητας 3
Μέτρο 3.1 Ίδρυση νέων και προσαρμογή και αναβάθμιση υφιστάμενων
επιχειρήσεων στη Γαλάζια Οικονομία
3.1.1 Κέντρο στήριξης επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά
3.1.2 Ολοκληρωμένα Σχέδια Αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων της Γαλάζιας
Οικονομίας
3.1.3 Ίδρυση νέων επιχειρήσεων στη Γαλάζια Οικονομία

Άξονας Προτεραιότητας 4
Μέτρο 4.1 Ολοκληρωμένος χωρικός σχεδιασμός
4.1.1 Μελέτες αναβάθμισης ειδικών ζωνών ανάπλασης
4.1.2 Εκπόνηση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου στις ζώνες ενδιαφέροντος της
Γαλάζιας Οικονομίας
4.1.3 Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Πειραιά

Μέτρο 3.2 Συνεργατικές δράσεις για την προώθηση της γνώσης στη Γαλάζια
Οικονομία

Μέτρο 4.2 Παρεμβάσεις αστικής αναζωογόνησης

3.2.1 Ίδρυση & ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων

4.2.1 Αξιοποίηση Πύργου Πειραιά

3.2.3 Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας στη Γαλάζια Οικονομία (Bluegrowth Digital
Innovation Hub)

4.2.2 Πύλη εισόδου κρουαζιέρας- Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής
διαδρομής

3.2.4 Livinglabs στη Γαλάζια Οικονομία

4.2.6 Ανάπλαση παραλιακού μετώπου Ακτής Θεμιστοκλέους

3.2.5 Κοινότητες γνώσης & καινοτομίας (KICs)

4.2.9 Αξιοποίηση ΣΣ Αγ. Διονυσίου

3.2.6 Ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου συνεργασιών

4.2.10 Αναβάθμιση περιοχής Τρούμπας

3.2.7 Φυτώρια ιδεών και επιχειρήσεων

4.2.11 Αποκατάσταση όψεων παραλιακού μετώπου

3.2.8 Venture Labs - Microfunds
Μέτρο 4.3 Έξυπνες υποδομές
Μέτρο 3.4 Νέες μορφές κοινωνικής οικονομίας στις θεματικές της Γαλάζιας
Οικονομίας
3.4.1 Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης
3.4.2 Ανάπτυξη συστάδας κοινωνικής επιχειρηματικότητας
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4.3.1 Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά
4.3.2 Έξυπνη στάθμευση - έξυπνη διαβίωση και ποιότητα ζωής
4.3.3 Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών
4.3.5 Mobilitas – MOBIlity for NearLy-zEro CO2 in MedITerranean Tourism
DestinAtionS
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3.4.11 Συναφείς με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο σχεδιασμοί
3.4.11.1 Μνημόνιο Συναντίληψης με την εταιρεία DIMAND A.E.
Ο Δήμος Πειραιά έχει προχωρήσει σε σύναψη Μνημονίου Συναντίληψης με την εταιρεία DIMAND A.E.
για την αξιοποίηση του πρώην καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ το οποίο βρίσκεται στην
περιοχή του Αγίου Διονυσίου. Στο μνημόνιο συνεργασίας περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η εναρμόνιση
της ιδιωτικής επένδυσης με τις προτεραιότητες της στρατηγικής του Δήμου Πειραιά.
Η εταιρεία απέκτησε τον Ιούνιο 2016 την κυριότητα των Ο.Τ. 128, 129 και 139, στα οποία στεγάζονταν
μέχρι το 2009 τα βιομηχανικά, εμπορικά, επαγγελματικά και αποθηκευτικά κτίρια του ιστορικού πρώην
καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ. Τα εν λόγω κτίρια είναι έκτοτε κενά και μη
χρησιμοποιούμενα και η εταιρεία προτίθεται να τα αξιοποιήσει και μέσα από το πρόγραμμα της
«Piraeus Port Plaza» να τους ξαναδώσει ζωή με νέες σύγχρονες χρήσεις και λειτουργίες τοπικού,
υπερτοπικού και μητροπολιτικού χαρακτήρα, συμβάλλοντας ενεργά στην αναζωογόνηση όλης της
περιοχής. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω ακίνητα, λόγω της ιστορικότητας, της θέσης και του μεγέθους
αποτελούν σημείο αναφοράς για την περιοχή.
Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:


ΟΤ 204: Πρώην αποθήκες Παπαστράτου (Κτήριο Βόμβα). Το έργο προβλέπει κτήριο γραφείων
και υπόγειο πάρκινγκ 120 θέσεων. Στον ελεύθερο χώρο του οικοπέδου προτείνεται η
δημιουργία υπαίθριου χώρου με πράσινο, και ελαφρές εγκαταστάσεις αναψυχής.



ΟΤ 128: Μετασκευή υφιστάμενου μεταλλικού κτιρίου αποθηκών σε σύγχρονο βιοκλιματικό
κτίριο γραφείων με δημιουργία υπόγειου parking προϋπολογισμού € 17,5 εκ.



ΟΤ 129: Ανακατασκευή τέως κτιρίου λιθογραφείου σε σύγχρονο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων,
ανέγερση νέου κτιρίου καταλυμάτων και αποκατάσταση διατηρητέου προϋπολογισμού € 34,5
εκ.



ΟΤ 139: Ανακατασκευή υφιστάμενου κτιριακού συγκροτήματος βιομηχανικών-αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων σε συγκρότημα μικτών χρήσεων γραφείων, καταλυμάτων, πολιτισμού με
εμπορική στοά προϋπολογισμού € 54,0 εκ.
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3.4.11.2 Μελέτη αστικής ανάπλασης (βιώσιμης κινητικότητας) περιοχή Αγίου Διονυσίου Δήμου
Πειραιά
Πρόκειται για μελέτη που συντάσσεται υπό την αιγίδα του Δήμου και αφορά την ανάπλαση της περιοχής
Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά όσον αφορά στα θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Στο πλαίσιό της,
προωθούνται δύο μείζονες παρεμβάσεις, στην οδό Μεθώνης, που είναι πρακτικά σε επαφή με το βόρειο
όριο της περιοχής επέμβασης (με τη μεσολάβηση των ανενεργών σιδηροδρομικών γραμμών) και στην
οδ. Γραβιάς, που διέρχεται από το εσωτερικό της περιοχής επέμβασης σε κατεύθυνση (περίπου)
ανατολής-δύσης (Σχήμα 3.4.11-1).
Στόχος της παρέμβασης στην οδό Γραβιάς είναι η αναμόρφωσή της σε ένα δρόμο γενικής χρήσης με
αναβαθμισμένο χαρακτήρα δημοσίου χώρου. Η πρόταση οργανώνει τη διέλευση οχημάτων και πεζών
ενώ εισάγει και τη διέλευση ποδηλάτων, σε συνδυασμό με τη γειτνίαση της περιοχής με τους
υπερτοπικούς κόμβους Μέσων Σταθερής Τροχιάς αλλά και το Λιμένα Πειραιά. Παράλληλα, παρεμβαίνει
στο δημόσιο χώρο υιοθετώντας την ανάγκη εξυγίανσης και αισθητικής αναβάθμισης του με υλικά
αντοχής και αστικό εξοπλισμό αντιπροσωπευτικής σημασίας. Τέλος, η μελέτη προβλέπει την προβολή
χαρακτηριστικού ενδιαφέροντος όψεων, παρά το γεγονός του μη διατηρητέου χαρακτήρας τους, σε μια
προσπάθεια επισήμανσης της ιστορικότητας της περιοχής.
Στόχος της παρέμβασης στην οδό Μεθώνης είναι η ανάπλαση της περιοχής συνδυαστικά με τη ζώνη
«Παπαστράτος» αλλά και με την αναμόρφωση της οδού Γραβιάς, επιδιώκοντας την αναβάθμιση του
χαρακτήρα του δημοσίου χώρου. H πρόταση ως προς μεν το νότιο κλάδο προτείνει σημαντικές
παρεμβάσεις, ενώ ως προς το βόρειο κλάδο της οδού ηπιότερες παρεμβάσεις. Οργανώνει τη διέλευση
οχημάτων και πεζών ενώ εισάγει και τη διέλευση ποδηλάτων υιοθετώντας ως βασική αρχή αυτή της
αειφόρου διαχείρισης των μετακινήσεων, σε συνδυασμό τόσο με τη γειτνίαση της περιοχής με τους
υπερτοπικούς κόμβους Μέσων Σταθερής Τροχιάς αλλά και το Λιμένα Πειραιά όσο και με τη διαχείριση
της σιδηροδρομικής οδού ως νησίδας και όχι ως ορίου, ως φράγματος. Παράλληλα, παρεμβαίνει στο
δημόσιο χώρο υιοθετώντας την ανάγκη εξυγίανσης και αισθητικής αναβάθμισής του με υλικά αντοχής
και αστικό εξοπλισμό αντιπροσωπευτικής σημασίας.
Οι οριζοντιογραφίες των παρεμβάσεων στις οδούς Γραβιάς και Μεθώνης παρουσιάζονται στα επόμενα
σχέδια (Σχήμα 3.4.11-2 και Σχήμα 3.4.11-3).
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Σχήμα 3.4.11-1. Masterplan Προμελέτης Αστικής Ανάπλασης περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά (Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις Α.Ε., 2018)
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Σχήμα 3.4.11-2. Οριζοντιογραφίες των παρεμβάσεων στην οδό Γραβιάς (Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις Α.Ε., 2018)
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Σχήμα 3.4.11-3. Οριζοντιογραφίες των παρεμβάσεων στην οδό Γραβιάς (Αστικές Περιβαλλοντικές Αναπλάσεις Α.Ε., 2018)
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4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
4.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφ. 2 της παρούσας μελέτης, η περιοχή επέμβασης του
σχεδίου αποτελεί τμήμα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά, η οποία
περιλαμβάνει τις γειτονιές Αγία Σοφία-Μανιάτικα, λόφος Βώκου, Ταμπούρια, Άγιος
Διονύσιος. Ο Δήμος Πειραιά εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, Περιφέρεια
Αττικής. Η Περιοχή Επέμβασης απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα με κόκκινη διακεκομμένη
γραμμή.

Σχήμα 4.1.1-1. Διοικητική διαίρεση Δήμου Πειραιά
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4.2 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΧΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Το Σχέδιο (Ειδικό Χωρικό Σχέδιο) εντάσσεται σε μια διαδικασία ανάπλασης της περιοχής του
Αγίου Διονυσίου Πειραιώς, μιας περιοχής περίπου 370 στρ. (372.770 τμ.), που δημιουργεί
προοπτικές ανάπτυξης και την κάνει ελκυστική και για κατοίκους (που σήμερα έχουν σε
μεγάλο ποσοστό αποχωρήσει) και για επιχειρήσεις-επενδύσεις (σήμερα υπάρχει μεγάλο
ποσοστό επαγγελματικών χώρων κενών ή υπολειτουργώντων). Στο πλαίσιο της ανάπλασης
της περιοχής προωθούνται δράσεις με συνέργεια μεταξύ τους, συμπεριλαμβανόμενων
τροποποίησης/προσαρμογής

των

χρήσεων

γης,

παρεμβάσεων

σε

12

δρόμους,

διαμορφώσεων δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, δημιουργίας ποδηλατοδρόμων, χώρων
αναψυχής και περιπάτου, δενδροφυτεύσεων, αποκαταστάσεων του κελύφους μεγάλων
κτηρίων, κλπ.
Μέσω του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου, ειδικότερα, προωθείται η θέσπιση χρήσεων γης που
αποσαφηνίζουν το πολεοδομικό καθεστώς και υποστηρίζουν τον υπερκείμενο σχεδιασμό,
συνεργούν με τις χρήσεις γης στις όμορες περιοχές, επιτρέπουν τη χωροθέτηση λειτουργιών
αναγκαίων για τη χρήση κατοικίας, καθώς και την εγκατάσταση οικονομικών
δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την σε εξέλιξη αναπτυξιακή αναδιάρθρωση της περιοχής
του Αγίου Διονυσίου, του Δήμου Πειραιά γενικότερα, και τέλος και της ευρύτερης περιοχής
που εκτείνεται μέχρι το εμπορευματικό λιμάνια και περιλαμβάνει και άλλους Δήμους.
Σύμφωνα με την Απόφαση Προέγκρισης της χωροθέτησης του ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου Πειραιά
και επιτρεπόμενων χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης της

Γενικής

Γραμματέως του ΥΠΕΝ (απ 9243/8.5.2018), οι κατευθύνσεις του ΕΧΣ είναι οι εξής:
1. Να καθοριστούν χρήσεις γης Πολεοδομικού Κέντρου κατά το άρθρο 4 του από
23.2.1987 ΠΔ (166 ΄Δ) όπως ισχύει, με εξαίρεση πολυκαταστημάτων και κέντρων
διασκέδασης. Επίσης, να διερευνηθεί η δυνατότητα περιορισμού επί μέρους
χρήσεων του Πολεοδομικού Κέντρου σε συγκεκριμένες ζώνες ή οικοδομικά
τετράγωνα της περιοχής, όπου τυχόν κριθεί αναγκαίο.
2. Να καθορισθεί χώρος/οι «Αθλητικών εγκαταστάσεων» σε οικοδομικά τετράγωνα ή
τμήματά τους.
3. Να καθορισθούν «Ελεύθεροι χώροι – Αστικό πράσινο» με χρήση όλων των
διαθέσιμων πολεοδομικών εργαλείων.
4. Η συνολική δόμηση που θα μπορεί να υλοποιηθεί στην περιοχή να μην υπερβαίνει
την προκύπτουσα από το θεσμοθετημένο Συντελεστή Δόμησης.
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5. Να εξεταστεί και να διασφαλιστεί η λειτουργική σύνδεση της Περιοχής Επέμβασης
με το όμορο βορειοδυτικό τμήμα της ΔΚ5 (5ης Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά) και τη
ΔΚ4 (4ης Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά), σε συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του
ισχύοντος ΡΣΑ Αθήνας – Αττικής και του ΓΠΣ Πειραιά. Επίσης, να προταθούν μέτρα
βιοκλιματικού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας ενώ θα πρέπει η μελέτη να
ενσωματώνει παραμέτρους για την αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού τοπίου.

4.3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Το πρότυπο ανάπτυξης, χωρικής και πολεοδομικής οργάνωσης της Περιοχής Επέμβασης σε
σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον προσδιορίζεται ως εξής:
Η Περιοχή Επέμβασης αποτελεί τμήμα της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Πειραιά και
αποτελεί ζώνη επέκτασης του κέντρου του Πειραιά. Ως εκ τούτου, αποτελεί συνιστώσα της
προσδιοριζόμενης από το ΡΣΑ Μητροπολιτικής περιοχής Πειραιά, συμβάλλει στο ρόλο του
Πειραιά ως Νότιας Πύλης της Περιφέρειας Αττικής, ενώ εντάσσεται στον Κεντρικό Άξονα του
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Αθήνας-Πειραιά. Οπως προσδιορίζει το ΡΣΑ, θα αναπτυχθούν
στην Περιοχή Επέμβασης πλέγματα λειτουργιών μητροπολιτικής και διεθνούς εμβέλειας, με
κύριο χαρακτήρα τις τριτογενείς επιχειρηματικές δραστηριότητες και ιδιαίτερα τους
γραφειακού χώρους και τις έδρες επιχειρήσεων, τις τουριστικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές
λειτουργίες, τις υπηρεσίες υγείας και τον αθλητισμό.
Η εσωτερική οργάνωση της Περιοχής Επέμβασης προσαρμόζεται μέσω ανάπλασης, με
ειδικότερους στόχους την επανάχρηση του ανενεργού κτηριακού αποθέματος και τη
δυνατότητα χωροθέτησης δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

4.3.1 Οργάνωση πολεοδομικών ενοτήτων − πολεοδομικές υποενότητες
Η Περιοχή Επέμβασης προσδιορίζεται ως πολεοδομική υποενότητα της πολεοδομικής
ενότητας 551 του ΓΠΣ Πειραιά, με κωδικό 551Α.

4.3.2 Καθορισμός χρήσεων γης και τυχόν πρόσθετων περιορισμών
Επισημαίνεται, αρχικά, ότι οι καθοριζόμενες χρήσεις γης βασίζονται στο ΠΔ 23.2/6.3.1987,
γιατί κατά την έκδοση της Απόφασης Προέγκρισης ίσχυε ακόμα το εν λόγω ΠΔ. Το νέο ΠΔ για
τις χρήσεις γης (ΠΔ 59/ΦΕΚ 114Α/2018), που εγκρίθηκε μεταγενέστερα της προέγκρισης,
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 4-3

προβλέπει (άρ. 17 παρ. 4) ότι: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση
των εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κ.λπ.) ακολουθεί τις διατάξεις
του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο όργανο
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού).»
Στην παρούσα περίπτωση έχει γνωμοδοτήσει το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας
προέγκρισης, και συνεπώς δεν εφαρμόζεται το νέο ΠΔ αλλά αυτό που ίσχυε κατά το χρόνο
γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
Σύμφωνα με την Απόφαση Προέγκρισης του ΕΧΣ, κυρίαρχη χρήση στην Περιοχή Επέμβασης
θα είναι το Πολεοδομικό Κέντρο του ΠΔ της 23.2/6.3.1987, με εξαίρεση πολυκαταστημάτων
και κέντρων διασκέδασης. Η κατεύθυνση αυτή εξειδικεύεται μέσω της παρούσας μελέτης,
με τον καθορισμό δύο ζωνών Πολεοδομικού Κέντρου με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως
φαίνεται στον Πίνακα 4.3-1. Στην αριστερή στήλη αναφέρονται όλες οι ειδικές χρήσεις της
γενικής χρήσης Πολεοδομικό Κέντρο, και στις δύο επόμενες στήλες αναφέρονται οι χρήσεις
που επιτρέπονται στις δύο βασικές ζώνες γενικών χρήσεων στην Περιοχή Επέμβασης.
Η γενική χρήση Πολεοδομικό Κέντρο 2 προσομοιάζει πολύ με τη Γενική Κατοικία. Ορίζεται
στο βορειο-δυτικό τμήμα της Περιοχής Επέμβασης, επειδή:
(α) αυτή βρίσκεται σε επαφή κυρίως με όμορες ζώνες Γενικής Κατοικίας, και
(β) οι υπάρχουσες σε αυτήν χρήσεις γης έχουν υβριδικό χαρακτήρα μεταξύ Γενικής Κατοικίας
και Πολεοδομικού Κέντρου, ενώ με δεδομένη την έλλειψη/έξοδο κατοίκων από την περιοχή,
διατηρείται κάποιος αριθμός κατοίκων που επιδιώκεται να παραμείνει και να αυξηθεί.
Στο υπόλοιπο τμήμα της Περιοχής Επέμβασης ορίζεται η γενική χρήση Πολεοδομικό Κέντρο
1, χωρίς εξαιρέσεις πλην αυτών που έχουν προβλεφθεί από την προέγκριση του ΕΧΣ. Η ζώνη
αυτή είναι πλησιέστερα και στο υφιστάμενο κέντρο του Πειραιά και στο λιμάνι, και η
καθοριζόμενη γενική χρήση επιτρέπει την επέκταση του κέντρου.
Προσδιορίζονται, επίσης, σημειακές χρήσεις γης, ως εξής:


Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι (πέντε θέσεις, με προοπτική αύξησή τους μέσω των
μηχανισμών που προσδιορίζονται στο τμήμα 5.6)



Αθλητικές εγκαταστάσεις (τέσσερις θέσεις)



Κτήρια εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας) (μία θέση)
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Υπάρχουσες νομίμως δραστηριότητες διατηρούνται, με δυνατότητα εκσυγχρονισμού ή
επέκτασης στο υπάρχον οικόπεδο εφόσον υπάρχουν περιθώρια από τον επιτρεπόμενο
συντελεστή δόμησης.

Πίνακας 4.3.2-1. Γενικές χρήσεις ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου

Ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται στη γενική
χρήση Πολεοδομικό Κέντρο (άρ. 4 του ΠΔ 1987)

Πολεοδομικό Κέντρο
1

Πολεοδομικό Κέντρο
2

Ειδικές χρήσεις που επιτρέπονται στο ΕΧΣ
Αγίου Διονυσίου
ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εμπορικά καταστήματα, κατ. παροχής
προσωπικών υπηρεσιών

ΝΑΙ πλην
πολυκαταστημάτων

ΝΑΙ πλην
πολυκαταστημάτων
και υπεραγορών

Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς
Οργανισμοί

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Διοίκηση

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εστιατόρια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Αναψυκτήρια

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κέντρα Διασκέδασης, Αναψυχής

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές
εγκαταστάσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ ως 100 κλ.

Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα,
κινηματογράφοι,…)

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Πολιτιστικά κτήρια και εγκαταστάσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κτήρια εκπαίδευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Θρησκευτικοί χώροι

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (παιδ. σταθμοί,
οίκοι ευγηρίας …)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Επαγγελματικά εργαστήρια ΧΟ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Κτήρια, γήπεδα στάθμευσης

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Πρατήρια βενζίνης, υγραερίου

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εμπορικές εκθέσεις-Εκθεσιακά κέντρα

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αθλητικές εγκαταστάσεις

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Κατοικία
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Σχήμα 4.3.2-1. Προτεινόμενες Χρήσεις Γης στην Περιοχή Επέμβασης του ΕΧΣ.
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4.3.3 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης − Πολεοδομικός Κανονισμός
Ο συντελεστής δόμησης διατηρείται ως έχει. Κατ’ εξαίρεση, στο ΟΤ 204 ο ΣΔ ορίζεται σε 2,0
(αντί του σήμερα ισχύοντος 3,0), για να υπάρξει στο σημείο αυτό δυνητικά αυξημένος
ελεύθερος χώρος, με συνέργειες με τις όμορες κοινωφελείς χρήσεις.
Οι υπόλοιποι όροι δόμησης διατηρούνται ως έχουν σήμερα. H συνολική δόμηση δεν μπορεί
να υπερβαίνει την προκύπτουσα από το θεσμοθετημένο συντελεστή δόμησης.
Πιο συγκεκριμένα η ρυμοτομία της ευρύτερης περιοχής μελέτης καθορίζεται για πρώτη φορά
με το Β.Δ. της 19.11.1892 (ΦΕΚ 412/Α/1892) περί “επέκτασης της ρυμοτομίας του κατά τη
θέση Καραβά μέρους της πόλης του Πειραιά”.
Με το ΠΔ 17-07-1978 (ΦΕΚ 359/Δ) καθορίζονται οι συντελεστές δόμησης στην περιοχή του
Πειραιά. Η περιοχή μελέτης, το νότιο – παραλιακό τμήμα της περιοχής του Αγίου Διονυσίου
– Παπαστράτου, εντάσσεται στον Τομέα ΙΙ με συντελεστή Δόμησης ίσο με 4,2 (μεταξύ των
οδών Αγίου, Διονυσίου, Ρετσίνας, Πολυδεύκους, Αιτωλικού, Κάστορος Δερβενακίων Ακτή
Κοδύλη), ενώ το κεντρικό τμήμα στον Τομέα ΙΙΙ με Συντελεστή Δόμησης ίσο με 3,6 (Αγίου
Δημητρίου, Ακτή Κονδύλη, Δερβενακίων, Κάστορος, Αιτωλικού Πολυδεύκους, Ρετσίνα,
Παπαστράτου, Θεσμοφορίου) και το βόρειο τμήμα στον Τομέα ΙV με Συντελεστή Δόμησης
ίσο με 3 (Θεσμοφορίου, Μεθώνης, Λαζαρίμου, Αγ. Φιλίππου, Παπαστράτου).
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Σχήμα 4.3.3-1. Προτεινόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης στην Περιοχή Επέμβασης του ΕΧΣ
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4.3.4 Κατάσταση δομημένου περιβάλλοντος
Οπως έχει ήδη αναφερθεί, η δομή της Περιοχής Επέμβασης αποτελείται από τρεις επιμέρους
ζώνες που σε γενικές γραμμές διατάσσονται από ανατολικά προς τα δυτικά.

Σχήμα 4.3.4-1. Ζώνες Περιοχής Επέμβασης

Ο υλοποιημένος ΣΔ έχει εκτιμηθεί με όρους λ (συντελεστή κορεσμού) κάτω του 0,4.
Τα κτίσματα παρουσιάζουν σημαντική ανομοιογένεια από άποψη ηλικίας, τρόπου
κατασκευής και ορόφων. Δύο βασικοί τύποι κτηρίου στην περιοχή πάντως είναι (α) το
πολυώροφο, σχετικά νέο και σε μεγάλο οικόπεδο, με μορφολογία κτηρίου επαγγελματικών
δραστηριοτήτων, και (β) το μονώροφο κτίσμα από μικτά υλικά και αδιαμόρφωτο ελεύθερο
χώρο που χρησιμοποιείται για αποθήκευση.
Λαμβανομένης υπόψη της μεγάλης πολυμορφίας καθώς και της προβλεπόμενης κύριας
χρήσης της Περιοχής Επέμβασης ως Πολεοδομικού Κέντρου, το ΕΧΣ δεν κρίνεται χρήσιμο να
προσδιορίσει μορφολογικούς κανόνες για τα μελλοντικά κτήρια.

4.3.5 Δίκτυο ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων και
δίκτυο πεζοδρόμων
Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι κοινωφελείς εγκαταστάσεις απεικονίζονται στο σχέδιο χρήσεων
γης και διαγραμματικά στο επόμενο σκαρίφημα
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Σχήμα 4.3.5-1. Ελεύθεροι κοινοχρήστοι χώροι και κοινωφελείς εγκαταστάσεις

Επιπρόσθετα, δίνονται οι εξής κατευθύνσεις (σε συνέχεια και της Απόφασης Προέγκρισης) ούτως
ώστε να αυξηθούν οι χώροι που μπορούν πολεοδομικά να λειτουργήσουν ως ελεύθεροι χώροι:


Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 10 του ΝΟΚ (ν. 4067/2012, παρ. 1, 2,
3, 4) για την απόδοση σε κοινή χρήση τμήματος της επιφανείας των οικοπέδων, και
ειδικότερα των περιπτώσεων γ’, δ’, ζ’ και η΄ διότι ο προωθούμενος χαρακτήρας της
περιοχής ως ζώνης κεντρικών χρήσεων υποστηρίζεται από την ύπαρξη χώρων κίνησης και
διαμονής πεζών και προκύπτει περιβαλλοντικό και πολεοδομικό όφελος (κατεύθυνση του
ΕΧΣ για το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής). Η απόδοση σε κοινή δημόσια χρήση θα γίνεται με
συμβολαιογραφική πράξη, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του πιο πάνω άρθρου. Στους
παραχωρημένους σε κοινή χρήση χώρους οικοπέδων με την παρούσα διαδικασία
επιτρέπεται η διαμόρφωση από το δήμο χώρου πρασίνου και η τοποθέτηση κατασκευών
στοιχείων αστικού εξοπλισμού.



Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το άρθρο 10 του ΝΟΚ (ν. 4067/2012, παρ. 5, 6)
για την ενοποίηση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων ενός
οικοδομικού τετραγώνου ή μέρους του, προς κοινή χρήση των ενοίκων του οικοδομικού
τετραγώνου ή μέρους του.



Να εκπονηθεί και εγκριθεί Κανονισμός χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά,
βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
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Κοινοτήτων» (114 Α’/08.06.2006) και του άρθρου 73 παρ.1Βν) του Ν.3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (87 Α’/07.06.2010). Με τον Κανονισμό θα καθιερωθεί ένα πλαίσιο γενικών
προδιαγραφών και κανόνων, που θα διέπει την παραχώρηση και χρήση τμημάτων των
πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά, οι οποίοι θα δεσμεύουν τη
διοίκηση του Δήμου, καθώς και τους χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

4.3.6 Καθορισμός ζωνών προστασίας και ελέγχου (όπου απαιτείται).
Οι περιοχές που περιβάλλουν την Περιοχή Επέμβασης είναι πολεοδομημένες, ενώ στην
Περιοχή Επέμβασης προσδιορίζεται γενική χρήση (Πολεοδομικό Κέντρο) που δεν δημιουργεί
υπερτοπικές οχλήσεις, λαμβανομένου υπόψη και του χαρακτήρα των όμορων περιοχών. Δεν
κρίνεται, συνεπώς, χρήσιμο να προσδιοριστούν ζώνες ή όροι προστασίας και ελέγχου εκτός
της Περιοχής Επέμβασης.
Στο εσωτερικό της Περιοχής Επέμβασης δεν προσδιορίζονται νέες ζώνες ελέγχου, αλλά
διατηρούνται οι υφιστάμενες (έλεγχος από αρχαιολογική υπηρεσία).
Η Περιοχή Επέμβασης καθορίζεται ως Ζώνη Υποδοχή Συντελεστή (ΖΥΣ).

4.3.7 Οδικό δικτυο – Στοιχεία κυκλοφοριακής μελέτης
4.3.7.1 Ιεράρχηση οδικού δικτύου
Η περιοχή επέμβασης, όπως σημειώνεται και στην κυκλοφοριακή μελέτη του παραρτήματος,
γειτονεύει με την Ακτή Κονδύλη, ένα κομβικό τμήμα του αρτηριακού οδικού δικτύου της
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά. Η σύνδεσή της με την Αγ. Σοφία του Δ. Πειραιά και με τη
Νίκαια και το Κερατσίνι γίνεται με τις κάθετες Κύριες Συλλεκτήριες της ομάδας Β IV κατά τις
Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) Αιτωλικού και Αιγάλεω, ενώ με τις γειτονικές
περιοχές στα βόρεια της περιοχής επέμβασης με τις κάθετες Συλλεκτήριες (τοπικές) της
ομάδας Δ ΙV κατά ΟΜΟΕ Βλαχάκου, Μαυρομιχάλη και Ασκληπιού, οι οποίες όλες διασχίζουν
την περιοχή επέμβασης σε κατεύθυνση βορρά - νότου.
Οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής επέμβασης με ρόλο Συλλεκτηρίων (τοπικών) της ομάδας Δ
ΙV κατά ΟΜΟΕ, είναι η οδός Μεθώνης στην κατεύθυνση από ανατολικά (από την οδό
Παλαμηδίου) προς τα δυτικά (μέχρι την οδό Αιγάλεω) η οποία ακολουθεί το διάδρομο της
εγκατελειμμένης σιδηροδρομικής γραμμής βόρεια της γραμμής και συνδέει τον άξονα της
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οδού Θηβών - Ρετσίνα με τις Αιτωλικού και Αιγάλεω, η οδός Παπαστράτου που εξυπηρετεί
την κατανομή των μετακινήσεων από Ρετσίνα προς Δραπετσώνα και η οδός Δραγατσανίου
στην αντίθετη κατεύθυνση.
Οι υπόλοιπες οδοί της περιοχής επέμβασης είναι Τοπικές της ομάδας Δ V κατά ΟΜΟΕ και με
βασική λειτουργία την πρόσβαση.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι σημαντικές υπερτοπικές κινήσεις και οι μεγάλοι
κυκλοφοριακοί φόρτοι εξυπηρετούνται από άξονες που εφάπτονται στην περιοχή
επέμβασης, χωρίς να τη διασχίζουν.
Το βασικό οδικό δίκτυο απεικονίζεται στο πιο κάτω σκαρίφημα. Ολοι οι άλλοι δρόμοι στην
Περιοχή Επέμβασης είναι τοπικοί.

Σχήμα 4.3.7-1. Βασικό οδικό δίκτυο Περιοχής Παρέμβασης

Την περιοχή επιρροής περιβάλλει, πέραν των προεκτάσεων των οδών της περιοχής
επέμβασης που αναφέρθηκαν, μιά σειρά σημαντικών αρτηριών.
Η Ακτή Κονδύλη είναι Αστική Αρτηρία (πρωτεύουσα) της ομάδας Β ΙΙΙ κατα ΟΜΟΕ, με βασικό
ρόλο τη σύνδεση απο την ανατολική της πλευρά με την είσοδο-έξοδο του Πειραιά προς το
Φάληρο μέσω της οδού Κόνωνος, Αστικής Αρτηρίας (πρωτεύουσας) της ομάδας Β ΙΙΙ κατα
ΟΜΟΕ με το κέντρο του Πειραιά μέσω της Ακτής Καλλιμασιώτη, επίσης Αστικής Αρτηρίας
(πρωτεύουσας) της ομάδας Β ΙΙΙ κατα ΟΜΟΕ. Επίσης, τη σύνδεση της Αθήνας και της
ευρύτερης περιοχής των δυτικών Δήμων της περιφέρειας του Πειραιά μέσω των Θηβών Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά
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Ρετσίνα/Αλών, Κόνωνος, επίσης Αστικών Αρτηριων (πρωτεουσών) της ομάδας Β ΙΙΙ κατά
ΟΜΟΕ και Αγ. Διονυσίου, Αστικής Αρτηρίας (δευτερεύουσας) της ομάδας Γ ΙΙΙ κατά ΟΜΟΕ.
Προς τα δυτικά, η Ακτή Κονδύλη έχει βασικό ρόλο τη σύνδεση με τη Δραπετσώνα και το
Κερατσίνι, μέσω της Θεσμοφορίου (Αστικής Αρτηρίας (δευτερεύουσας) της ομάδας Γ ΙΙΙ κατά
ΟΜΟΕ) και μέσω της Ηετιώνειας Ακτής (Αστικής Αρτηρίας (πρωτεύουσας) της ομάδας Β ΙΙΙ
κατα ΟΜΟΕ) εσωτερικά του λιμένα του ΟΛΠ.
Τέλος, η Ακτή Κονδύλη συνδέεται απ' ευθείας με το λιμάνι από τις Πύλες Ε3 απέναντι από
την οδό Θεσμοφορίου (είσοδος-έξοδος) και Ε4 απέναντι από την οδό Αιγάλεω (έξοδος) προς
τη μια κατεύθυνση.

4.3.7.2 Οδική υποδομή-Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις–Κυκλοφοριακός φόρτος
Το οδικό δίκτυο της περιοχής επέμβασης έχει ορθογωνική διάταξη. Στην κατεύθυνση βορράνότου, όλες οι οδοί διατρέχουν την περιοχή σε όλο της το μήκος, και στην κατεύθυνση
ανατολής-δύσης η πλειοψηφία τους, ενώ υπάρχουν και ορισμένες μικρότερου μήκους που
διακόπτονται από οικοδομικά τετράγωνα. Η σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού και η
εγκαταλελειμμένη γραμμή του ΟΣΕ αποτελούν εμπόδια που διακόπτουν τη συνέχεια των
οδών στην κατεύθυνση ανατολής-δύσης προς τις γειτονικές περιοχές, με εξαίρεση τη
Δραγατσανίου προς τα ανατολικά και την Παπαστράτου προς τα δυτικά. Στην κατεύθυνση
προς βορρά, διακόπτεται η συνέχεια μόνο των τοπικών οδών.
Το πλάτος των οδοστρωμάτων ποικίλλει γενικά απο 6,00 μέχρι και 9,00 μ. και των
πεζοδρομίων στη γενική περίπτωση από 1,50 μέχρι 2,00 μ.
Σε ό,τι αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, στο κύριο δίκτυο της περιοχής της επέμβασης,
οι οδοί Αιγάλεω, Αιτωλικού και Βλαχάκου συνδέονται με την Ακτή Κονδύλη με
σηματοδοτούμενους κόμβους, όπως και η Μαυρομιχάλη με την Αγ. Διονυσίου.
Ως προς το ισχύον καθεστώς των μονοδρομήσεων της περιοχής επέμβασης, όλες οι οδοί της
περιοχής, κύριες και τοπικές, είναι μονοδρομημένες, κατά κανόνα ανά ζεύγη αντίθετης
κατεύθυνσης.
Απο τα αναλυτικά στοιχεία που παρατίθενται στην Κυκλοφοριακή Μελέτη που εκπονήθηκε
στα πλαίσια του υπό μελέτη ΕΧΣ (Δήμος Πειραιά, Τμήμα Οδικών Έργων και Δημοτικής
Συγκοινωνίας, Φεβρουάριος 2020) προκύπτει ότι η ώρα της πρωϊνής αιχμής ποικίλλει,
μεταξύ 7:00 και 10:00, με τους περισσότερους δρόμους να την εμφανίζουν μεταξύ 8:00 9:00. Αντίστοιχα η απογευματινή- βραδυνή εμφανίζεται από 18:00- 21:00 με επικρατέστερη
ώρα την 19:00- 20:00.
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Ως προς τους φόρτους, με την παραδοχή ότι, όπως παρατηρείται γενικά στο λεκανοπέδιο, η
πρωϊνή αιχμή αντιπροσωπεύει ποσοστό περί το 8% της ημερήσιας κυκλοφορίας, προκύπτει
ότι οι ημερήσιοι κυκλοφοριακοί φόρτοι στις οδούς που έγιναν μετρήσεις το 2010, στις θέσεις
των κόμβων με την Ακτή Κονδύλη, δηλαδή στις βασικές πύλες εισόδου στην περιοχή
επέμβασης, τόσο της τοπικής όσο και της διαμπερούς κυκλοφορίας, είναι της τάξης των 5.250
οχημάτων για την οδό Αιτωλικού, των 13.250 οχημάτων για την οδό Αιγάλεω και των 7.450
οχημάτων για την οδό Βλαχάκου.

4.3.7.3 Ρυθμίσεις Στάθμευσης – Ισοζύγιο στάθμευσης
Στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης γενικά δεν συναντώνται απαγορεύσεις στάθμευσης,
και όπου συναντώνται, αφορούν ειδικές περιπτώσεις (εισόδους σε κτίρια, τέρμα
λεωφορείων). Απαγόρευση στάθμευσης μονόπλευρα ανά μήνα για μεγάλο μήκος υπάρχει
σε τμήματα της οδού Βλαχάκου. Κατά μήκος των οδών Αιγάλεω, Αιτωλικού, Βλαχάκου και
Μαυρομιχάλη υπάρχουν φθαρμένες κίτρινες βαφές των κρασπέδων, οι οποίες σύμφωνα με
το αρ. 5 παρ. 5 εδ. γ του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999) σημαίνουν απαγόρευση
στάσης και στάθμευσης. Στις υπόλοιπες οδούς η παρόδια στάθμευση επιτρέπεται και
πραγματοποιείται αμφίπλευρα. Εξαίρεση αποτελούν οι οδοί (Μεθώνης, Μεσολογγίου,
Σφακτηρίας, Δραγατσανίου, Πολυδεύκους), όπου λόγω μικρού πλάτους η στάθμευση είναι
δυνατή μόνο στη μία πλευρά της οδού.
Λόγω του χαρακτήρα των κτιρίων και χρήσεων της περιοχής, σε όλη την έκταση υπάρχει
μεγάλος αριθμός εισόδων οχημάτων εντός των ιδιοκτησιών, κυρίως σε βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις. Στις θέσεις αυτές αποκλείεται η παρόδια στάθμευση, με αποτέλεσμα να
μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων παρόδιων θέσεων και στα τμήματα όπου δεν ισχύει
απαγόρευση. Τέλος, στην περιοχή επέμβασης υπάρχει ένας μικρός αριθμός χώρων
στάθμευσης ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης εντός των ιδιοκτησιών, προς το νότιο μέρος της
περιοχής επέμβασης.
Σε ότι αφορά το υφιστάμενο ισοζύγιο στάθμευσης στην περιοχή επέμβασης, η συνολική
εικόνα για την περιοχή επέμβασης είναι ότι προκύπτει σημαντικό έλλειμμα θέσεων
στάθμευσης, με τις κατηλειμμένες θέσεις να υπερβαίνουν κατά περίπου 55% τις νόμιμες
θέσεις στάθμευσης σε εργάσιμη ημέρα.

4.3.7.4 Υφιστάμενη Συγκοινωνία
Η περιοχή επέμβασης εξυπηρετείται συγκοινωνιακά από μια σειρά μέσων δημόσιας
συγκοινωνίας (Μετρό, λεωφορεία και μελλοντικά νέα γραμμή Μετρό και Τραμ).
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Το σημαντικότερο μέσον είναι η γραμμή 1 του Μετρό, της οποίας ο τερματικός σταθμός
(σταθμός Πειραιάς) βρίσκεται σε απόσταση 150 μ. από το όριο της περιοχής. Ειδικότερα,
περίπου τα 2/3 της έκτασης της περιοχής απέχουν λιγότερο από 500 μ. από το σταθμό
(απόσταση βαδίσματος αποδεκτή για βαρύ μέσο σταθερής τροχιάς) και συνεπώς θεωρείται
ότι εξυπηρετούνται άμεσα, χωρίς μετεπιβίβαση σε λεωφορείο.
Σε ακόμα μικρότερη απόσταση (περί τα 50 μ.) βρίσκεται ο τερματικός σταθμός του
Προαστιακού σιδηροδρόμου, ο οποίος όμως με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν εξυπηρετεί
σημαντικό αριθμό αστικών μετακινήσεων.
Μια σειρά από λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλλεϋ διέρχονται από την Ακτή
Κονδύλη. Για την αποδεκτή απόσταση βαδίσματος των 300 μ., ένα μεγάλο μέρος, αντίστοιχα
της τάξης των 2/3 της περιοχής, εξυπηρετείται άμεσα απο αυτές.
Λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλλεϋ κινούνται και κατά μήκος των Αιτωλικού Αιγάλεω, αλλά και των Μαυρομιχάλη - Βλαχάκου, διερχόμενες από το εσωτερικό της
περιοχής. Το ανατολικό τμήμα της περιοχής γειτνιάζει με τις διαδρομές άλλων
λεωφορειακών γραμμών στις οδούς Ρετσίνα - Αλών.
Η πλειονότητα αυτών των λεωφορειακών γραμμών συνδέει τις κεντρικές περιοχές του
Πειραιά με τους γειτονικούς Δήμους Κερατσινίου- Δραπετσώνας και Νίκαιας και με τα δυτικά
προάστια γενικότερα. Η συγκοινωνιακή σύνδεση της περιοχής επέμβασης με ευρύτερες
περιοχές, εκτός από τη γραμμή 1 του Μετρό, γίνεται και μέσω μιας σειράς αφετηριών
λεωφορειακών γραμμών που βρίσκονται στην Πλατεία Καραϊσκάκη, η οποία απέχει περί τα
400 μ. από το πλησιέστερο σημείο στο όριο της περιοχής επέμβασης. Η πρόσβαση σε αυτές
τις αφετηρίες γίνεται και με μετεπιβίβαση απο τις διερχόμενες γραμμές.

4.3.7.5 Επίδραση προτεινόμων επεμβάσεων ΕΧΣ
Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου. Με την εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης δεν
τροποποιείται η ιεράρχηση του κυρίου οδικού δικτύου, καθώς οι προτάσεις είναι
προσαρμοσμένες στην υφιστάμενη λειτουργία του. Η διαπλάτυνση των πεζοδρομίων και οι
λοιπές ρυθμίσεις στις συλλεκτήριες που περιλαμβάνονται στην πρόταση, συνάδουν πλήρως
με τη λειτουργία τους σε αυτές τις βαθμίδες του δικτύου, την οποία και βελτιώνουν.
Εξαίρεση αποτελεί μόνο η οδός Μεθώνης βόρεια των σιδηροδρομικών γραμμών, η οποία με
τη μετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας θα αδυνατεί να λειτουργήσει ως συλλεκτήρια,
περιοριζόμενη σε τοπικές μετακινήσεις πρόσβασης. Οι κινήσεις που εξυπηρετεί
μεταφέρονται στην οδό Παπαστράτου, ήδη χαρακτηρισμένη ως συλλεκτήρια, που είναι
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παράλληλη σε απόσταση 2-3 οικοδομικών τετραγώνων. Εν τούτοις, η Μεθώνης παρουσιάζει
σποραδικούς και μικρούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όπως άλλωστε και η Παπαστράτου,
κατά συνέπεια δεν αναμένεται να δημιουργηθεί δυσχέρεια.
Η μετατροπή τοπικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας δεν αλλάζει τον τοπικό χαρακτήρα
πρόσβασης, αντίθετα τον ενισχύει, αποτρέποντας εν μέρει τη χρήση τους για μετακινήσεις
μεγαλύτερου μήκους.
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις. Η πρόταση δεν τροποποιεί τις υφιστάμενες μονοδρομήσεις, οι
οποίες άλλωστε καλύπτουν πλήρως και λειτουργικά την περιοχή επέμβασης. Εξαίρεση
αποτελούν μόνο δύο οδικά τμήματα μήκους ενός οικοδομικού τετραγώνου της Μεθώνης και
της Θερμοπυλών, που αποτελούν ήσσονος σημασίας ρυθμίσεις λόγω του μήκους τους.
Αντίστοιχα, δεν τροποποιείται η ισχύουσα ρύθμιση προτεραιότητας των οδών στις
διασταυρώσεις, καθώς η παραχώρηση της προτεραιότητας στις οδούς με κατεύθυνση βορρά
- νότου είναι σαφής και εύληπτη από τους κινούμενους στην περιοχή και δεν δημιουργεί
δυσχέρειες.
Οδική Υποδομή. Η μελλοντική εξέλιξη της περιοχής επέμβασης σχετίζεται με τα ακόλουθα
προγράμματα τα οποία αναφέρονται ειδικά σε αυτήν και είναι δρομολογημένα:


Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) Πειραιά - Ειδική Ζώνης
Ανάπλασης 2: Ζώνη Αγίου Διονυσίου-Καμινίων και γραμμικών αξόνων Πειραιώς και
σιδηροδρομικών γραμμών». Το ΣΟΑΠ προβλέπει ρητώς ανάπλαση στην περιοχή
επέμβασης και αναφορές στην αξιοποίηση μεγάλων ιδιωτικών ακινήτων.



Αστική Ανάπλαση περιοχής Αγ. Διονυσίου Δήμου Πειραιά. Περιλαμβάνει την
ανάπλαση μιάς σειράς οδών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή
επέμβασης, με κύριες κατευθύνσεις τη δημιουργία δικτύων κίνησης πεζών και
ποδηλάτων, με εκτεταμένες διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, ανακατασκευές οδών με
χαρακτηριστικά ήπιας κυκλοφορίας και ποδηλατοδρόμους ή λωρίδες ποδηλάτων.

Με την κατασκευή του έργου επιδιώκεται η λειτουργική και πολεοδομική διασύνδεση των
περιοχών κατοικίας βόρεια της περιοχής επέμβασης με το λιμάνι. Δεδομένου ότι η περιοχή
μέσω των καθέτων οδικών αξόνων που τη διαπερνούν μεσολαβεί μεταξύ του συνεχούς
αστικού ιστού των περιοχών κατοικίας και του λιμανιού, ως ένας πολεοδομικός θύλακας,
τμηματικά ανενεργός και σημειακά εγκαταλελειμμένος, με τις παρεμβάσεις που
προτείνονται επιχειρείται η δυναμική ενοποίηση των δύο αυτών ενοτήτων με τελικό
προορισμό διεξόδου το λιμάνι. Με τις προτάσεις επιδιώκεται, επίσης, η αναθεώρηση της
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κυκλοφοριακής λειτουργίας της περιοχής, με την ανάπτυξη δικτύου κοινοχρήστων χώρων και
πεζοδρόμων με σκοπό τη διασύνδεση επιμέρους χωρικών ενοτήτων. Ταυτόχρονα
επιδιώκεται η βελτίωση της κυκλοφοριακής οργάνωσης και η αντιμετώπιση κυκλοφοριακών
δυσλειτουργιών που καταγράφονται σήμερα.
Η επιλογή των οδών προς ανάπλαση απο τη "Μελέτη αστικής ανάπλασης περιοχής Αγίου
Διονυσίου Δήμου Πειραιά", έγινε με κριτήριο μέσα από το πλέγμα των κυκλοφοριακών και
πολεοδομικών παρεμβάσεων και ρυθμίσεων, να ενοποιήσουν λειτουργικά τους πυρήνες
ανάπτυξης της περιοχής.
Οι οδοί που επιλέχθηκαν στην κατεύθυνση ανατολής - δύσης είναι η Γραβιάς, λόγω της
κεντροβαρικής της θέσης και της διέλευσης απο κάποιους απο τους πυρήνες, η Μεθώνης, με
σκοπό την άρση του διαχωριστικού χαρακτήρα των εγκατελειμμένων σιδηροδρομικών
γραμμών, ώστε να λειτουργήσει συνδετικά μεταξύ του υφιστάμενου οικιστικού ιστού και του
νέου σχεδιασμού στην περιοχή επέμβασης, η Κάστορος, λόγω της θέσης της παράλληλα με
το παραλιακό μέτωπο του Λιμένα, και η Δραγατσανίου ενδιάμεσα.
Στην κατεύθυνση βορρά - νότου, αναπλάσεις γίνονται στην οδό Θερμοπυλών, έτσι ώστε να
ολοκληρώνεται ο «δακτύλιος» στη δυτική ζώνη, στις οδούς Αιτωλικού, Βλαχάκου,
Μαυρομιχάλη, Ασκληπιού, Χαϊδαρίου και στην οδό Φωκίωνος, συμπληρώνοντας τον
«δακτύλιο» ανατολικά.
Οι παρεμβάσεις διαφέρουν ως προς το βαθμό επέμβασης στα οδοστρώματα και την επιρροή
τους στην κυκλοφορία. Η κατανομή τους είναι η ακόλουθη:
Οδοί ήπιας κυκλοφορίας: Συνδυάζουν ήπια κυκλοφορία οχημάτων, κίνηση πεζών και
ποδηλάτων. Είναι οι οδοί Μεθώνης (βόρειο τμήμα), Θερμοπυλών, Γραβιάς και Φωκίωνος.
Διαπλάτυνση πεζοδρομίων: Οι οδοί αυτές ανακατασκευάζονται με διατήρηση της λωρίδας
κυκλοφορίας, διαμόρφωση πεζοδρομίων μεγαλύτερου πλάτους, και ορισμένοι με τη
δημιουργία λωρίδας ποδηλάτων. Η παρέμβαση αυτού του τύπου γίνεται στις οδούς
Μεθώνης (νότιο τμήμα), Δραγατσανίου, Κάστορος, Αιτωλικού, Βλαχάκου, Μαυρομιχάλη (με
λωρίδα ποδηλάτων), Ασκληπιού (με λωρίδα ποδηλάτων) και Χαϊδαρίου.
Τοπικές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων στις διασταυρώσεις: Σε μιά σειρά διασταυρώσεων των
οδών της ανάπλασης, δημιουργούνται διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων τοπικά στις γωνίες,
για το μήκος όπου η στάθμευση απαγορεύεται σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. , και με τις οποίες
δημιουργούνται εσοχές για οριοθέτηση των παρόδιων θέσεων στάθμευσης. Οι αντίστοιχες
διαπλατύνσεις σε διασταυρώσεις με οδούς οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην ανάπλαση,
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δεν δημιουργούν απαραιτήτως εσοχές στάθμευσης σε αυτές τις οδούς, καθώς η ανάπλαση
δεν επεκτείνεται σε αυτές. Οι τοπικές διαπλατύνσεις σε αυτή την περίπτωση γίνονται για
προσαρμογή των πεζοδρομίων των κάθετων οδών, δημιουργία στένωσης κατά την
προσέγγιση των οχημάτων στη διασταύρωση και βελτίωση των διαβάσεων πεζών, σε πλάτος
που δεν απαιτεί ειδική αντιμετώπιση για την απορροή των ομβρίων και τις στέφουσες
κινήσεις των βαρέων οχημάτων.
Με την εφαρμογή των παραπάνω προτάσεων, προκύπτει ένα δίκτυο με νέα πεζοδρόμια,
τόσο στις οδούς που παραμένουν με τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά κυκλοφορίας, όσο και σε
όσες συμπεριλαμβάνονται διαμορφώσεις που εμισχύουν την ήπια κυκλοφορία. Αυτά τα
πεζοδρόμια υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και σχηματίζουν ένα δίκτυο
κίνησης πεζών με αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά. Αυτό το δίκτυο φαίνεται στο σχήμα που
ακολουθεί.

Σχήμα 4.3.7-2. Δίκτυο κίνησης πεζών στην περιοχή επέμβασης

Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων συνδέεται με το μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου, ενώ
μέρος του αποτελεί τμήμα που διέρχεται από την περιοχή επέμβασης. Ειδικότερα, στο
μητροπολιτικό δίκτυο ποδηλάτου προβλέπεται ποδηλατόδρομος κατά μήκος των Ακτών
Καλλιμασιώτη (Α’ Φάση) και Κονδύλη (Β’ φάση), όπως και σύνδεση της Ακτής Καλλιμασιώτη
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με τη Νίκαια, μέσω της περιοχής επέμβασης. Συνεπώς, οι ποδηλατόδρομοι των οδών
Μαυρομιχάλη και Ασκληπιού, υλοποιούν μέρος αυτής της σύνδεσης, ενώ συνδέονται απ’
ευθείας με την Ακτή Καλλιμασιώτη μέσω της Μαυρομιχάλη.
Εκτός από τη σύνδεση με το μητροπολιτικό δίκτυο, οι ποδηλατόδρομοι της μελέτης
καταλήγουν σε άμεση σύνδεση με το συγκοινωνιακό κόμβο των σταθμών του Προαστειακού
σιδηροδρόμου και της γραμμής Μετρό 1 Πειραιά, στο πέρας της Ακτής Καλλιμασιώτη.
Το παραπάνω δίκτυο φαίνεται το απόσπασμα σχεδίου που ακολουθεί (πηγή: Οργανισμός
Αθήνας, Μάρτιος 2011):

Σχήμα 4.3.7-3. Απόσπασμα Χάρτη Μητροπολιτικού Δικτύου Ποδηλάτου

Στο εσωτερικό της περιοχής επέμβασης, το δίκτυο ποδηλατοδρόμων σχεδιάστηκε ώστε να
την καλύπτει ως προς τις εσωτερικές μετακινήσεις, παρέχοντας τις επιθυμητές συνδέσεις.
Ακολουθώντας τη διάταξη των αναπλάσεων, ο ποδηλατόδρομος στην κατεύθυνση ανατολήςδύσης αναπτύσσεται στη Γραβιάς, λόγω της κεντροβαρικής της θέσης και της διέλευσης απο
κάποιους απο τους πυρήνες.
Στην κατεύθυνση βορρά - νότου, ποδηλατόδρομοι γίνονται στην οδό Θερμοπυλών, έτσι ώστε
να συνδέεται η δυτική ζώνη, στις οδούς Μαυρομιχάλη και Ασκληπιού, ανα μία κατεύθυνση
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κυκλοφορίας, προς τις περιοχές βόρεια της περιοχής επέμβασης και στην οδό Φωκίωνος,
συμπληρώνοντας τη σύνδεση ανατολικά.
Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων απαρτίζεται από τμήματα λωρίδων δύο κατευθύνσεων σε
αποκλειστικό διάδρομο οδών ήπιας κυκλοφορίας, και μιάς κατεύθυνσης, παράλληλης με τη
λοιπή κυκλοφορία σε αποκλειστικό διάδρομο, σε οδούς στις οποίες γίνεται ανακατασκευή
και διαπλάτυνση πεζοδρομίων. Το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων φαίνεται στο σχέδιο που
ακολουθεί.

Σχήμα 4.3.7-4. Δίκτυο ποδηλατόδρομου στην περιοχή επέμβασης

Ρυθμίσεις στάθμευσης. Στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής μελέτης, επανεξετάζονται και
επισημαίνονται με πινακίδες σήμανσης οι απαραίτητες απαγορεύσεις παρόδιας στάθμευσης
σε ιεραρχημένες οδούς, είτε λόγω των παρεμβάσεων της μελέτης, είτε λόγω επανεξέτασης
οδών που δεν εντάσσονται στην ανάπλαση. Με την εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης
στο τοπικό δίκτυο επίσης, προκύπτει εκ των πραγμάτων ο αποκλεισμός της στάθμευσης σε
μια σειρά από οδούς στις οποίες εφαρμόζεται η ανάπλαση, λόγω του περιορισμού του
πλάτους του οδοστρώματος.
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Οι λοιπές υφιστάμενες τοπικές απαγορεύσεις στάθμευσης σε οδούς που δεν τροποποιούνται
από τη μελέτη, διατηρούνται.
Συγκοινωνία. Η εφαρμογή των προτάσεων της μελέτης δεν προκαλεί μεταβολές στις
διαδρομές, στις στάσεις ή σε άλλα χαρακτηριστικά λειτουργίας όλων των μέσων δημόσιας
συγκοινωνίας που κινούνται στην περιοχή επέμβασης. Οι αλλαγές στη διατομή των οδών που
χρησιμοποιούνται από τα λεωφορεία και τα τρόλλεϋ δεν επηρεάζουν τη λειτουργία τους.
Πέραν του υφιστάμενου δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας, μια σειρά από προγραμματισμένα
και εκτελούμενα έργα μέσων σταθερής τροχιάς πρόκειται να βελτιώσει ακόμα περισσότερο
την εξυπηρέτηση της περιοχής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό. Ο σταθμός
"Πειραιάς" της γραμμής, στην ίδια θέση με τον τερματικό σταθμό της γραμμής 1, θα
προσθέσει μια σειρά από περιοχές της ευρύτερης Αθήνας με τις οποίες θα υλοποιηθεί η
άμεση σύνδεση της περιοχής επέμβασης, και στις οποίες περιλαμβάνεται το αεροδρόμιο
"Ελευθέριος Βενιζέλος" της Αθήνας. Η διάνοιξη της σήραγγας έχει γίνει μέχρι το λιμάνι του
Πειραιά, τον 5ο σταθμό της επέκτασης της γραμμής 3 προς το κέντρο του Πειραιά. Η
λειτουργία του τελευταίου τμήματος της επέκτασης, που περιλαμβάνει τους σταθμούς
ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, προσδιορίζεται χρονικά το 2022. Με τη
συνολική λειτουργία της επέκτασης έχει εκτιμηθεί η καθημερινή μεταφορά 130.000
επιβατών, ενώ έχει υπολογιστεί ότι θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας 23.000
οχημάτων ημερησίως.
Υπό κατασκευή είναι και η 1η φάση επέκτασης του Τραμ στην κυκλική διαδρομή Ν. ΦάληροΚέντρο- Λιμάνι, με στάση στην Ακτή Ποσειδώνος. Συγκεκριμένα, το έργο εχει ολοκληρωθεί,
βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών και αναμένεται η ολοκληρωση άλλου έργου, της
μετατόπισης των γραμμών στο παραλιακό μέτωπο του Φαληρικού κόλπου, ώστε να
λειτουργήσει. Παράλληλα, έχουν ανατεθεί πρόδρομες εργασίες μελέτης (τοπογραφικά) για
την 3η φάση επέκτασης προς το Κερατσίνι. Η συγκεκριμένη επέκταση θα διέρχεται από την
Ακτή Κονδύλη και στη συνέχεια, μέσω της οδού Θερμοπυλών, θα κατευθύνεται προς
Κερατσίνι, αναβαθμίζοντας τη συγκοινωνιακή σύνδεση με αυτές τις περιοχές, αλλά και
κάνοντας άμεση τη σύνδεση με τις υπόλοιπες περιοχές που εξυπηρετεί το Τραμ. Η διαδρομή
της επέκτασης αυτής φαίνεται στο σχέδιο που ακολουθεί.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 4-21

Σχήμα 4.3.7-5. Διαδρομή 3ης φάση επέκτασης Τραμ

Τέλος, η ηλεκτροδότηση της γραμμής του προαστιακού σιδηροδρόμου στο τμήμα ΑθήναΠειραιάς αναμένεται να δρομολογήσει αλλαγές στην κατεύθυνση της συγκοινωνιακής
εξυπηρέτησης με αυτό το μέσον. Με τη λειτουργία της ηλεκτροκίνησης μέχρι το λιμάνι του
Πειραιά επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη λειτουργία του δικτύου του Προαστιακού της
Αθήνας καθώς τα δρομολόγια συνδέουν απευθείας το λιμάνι με το αεροδρόμιο Ελ.
Βενιζέλος. Αν προκριθεί πύκνωση των δρομολογίων, και δεδομένου ότι η κίνηση σε όλο το
δίκτυο γίνεται με ηλεκτροκίνητους συρμούς χωρίς μετεπιβιβάσεις, τότε το μέσον θα ενταχθεί
ουσιαστικά στο δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας.
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4.3.8 Καθορισμός δικτύων κοινής ωφέλειας
Δεν προβλέπεται καμία επέμβαση. Τα δίκτυα παραμένουν ως έχουν.

4.3.9 Απαιτούμενα έργα, μελέτες, θεσμικές παρεμβάσεις / Αναπλάσεις
Η εφαρμογή του ΕΧΣ άμεσα δηλαδή όσον αφορά τα τμήματα που έχουν δεσμευτικό
χαρακτήρα, δεν απαιτεί έργα, μελέτες ή άλλες θεσμικές παρεμβάσεις, πλην της έγκρισης
αυτής καθεαυτής του ΕΧΣ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016, δεδομένου ότι
πρόκειται για ένα κανονιστικό σχέδιο ρυθμιστικού (πολεοδομικού σχεδιασμού).
Το ΕΧΣ δεν προβλέπει αλλαγές στις θεσμικές (ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές), και
συνεπώς η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή δεν
προκύπτει υποχρεωτικώς. Ωστόσο, θα ήταν χρήσιμο να προωθηθεί τροποποίηση του
ρυμοτομικού σχεδίου, με τη μορφή Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής του ν. 4447/2016, ως
προς άλλες παραμέτρους της πολεοδομικής οργάνωσης, με στόχους την επικαιροποίησή του
καθώς και την αξιοποίηση εργαλείων που έχουν προταθεί από το παρόν και απορρέουν από
το ΝΟΚ ή άλλα νομοθετήματα.

4.3.10 Εμπλεκόμενοι φορείς – Χρονοδιαγράμματα
Το ΕΧΣ θα υλοποιηθεί σταδιακά, ως εξής:
1. Οι κανονιστικές ρυθμίσεις είναι άμεσα εφαρμόσιμες (με τη δημοσίευση του πδ
έγκρισης του ΕΧΣ)
2. Οι ενδεικτικές κατευθύνσεις θα υλοποιηθούν σε ορίζοντα πενταετίας.

4.3.11 Προϋπολογισμός
Οι κανονιστικές ρυθμίσεις δεν συνεπάγονται κόστος.
Το κόστος της υλοποίησης των ενδεικτικών κατευθύνσεων θα προσδιοριστεί μέσω των
μελετών εφαρμογής.
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4.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Οι εναλλακτικές προτάσεις χωρικού σχεδιασμού που εξετάστηκαν στα πλαίσια του υπό
μελέτη ΕΧΣ περιλαμβάνουν τη μηδενική λύση, δηλ. τη διατήρηση της κατάστασης που
υπάρχει σήμερα (όσον αφορά τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης, δηλ. το πεδίο παρέμβασης
του ΕΧΣ), και δύο εναλλακτικές περιπτώσεις τροποποίησης των θεσμοθετημένων χρήσεων
γης που είναι εφικτές στο πλαίσιο της γενικότερης πολεοδομικής νομοθεσίας. Μια εκ των
δύο προτάσεων είναι η προωθούμενη μέσω του ΕΧΣ.
Στον πίνακα 4.4.1-1 που ακολουθεί γίνεται μια συγκριτική αξιολόγηση των εναλλακτικών
λύσεων με βάση χωροταξικά κριτήρια. Με την ένδειξη  σημειώνονται τα κριτήρια
αξιολόγησης των προτάσεων που σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι δεσμευτικά, ενώ με την
ένδειξη  σημειώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης η εκπλήρωση των οποίων, σύμφωνα με τη
νομοθεσία, αποτελεί θετικό στοιχείο. Τα υπόλοιπα κριτήρια είναι επιθυμητά, βασίζονται στις
επιστημονικές αρχές και τους βασικούς στόχους του χωρικού σχεδιασμού. Ακολούθως
ισχύουν τα εξής:


Με + υποδηλώνεται θετική αξιολόγηση ως προς το εκάστοτε κριτήριο,



Με – υποδηλώνεται αρνητική αξιολόγηση και



Με  υποδηλώνεται ουδέτερη αξιολόγηση.

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4.4-1, η μηδενική λύση (Α0) με βάση τα χωροταξικά κριτήρια
βαθμολογείται ως υποδεέστερη των υπόλοιπων δύο προτάσεων, καθώς έλαβε σχεδόν σε
όλα τα κριτήρια αρνητικό πρόσημο.
Θετικό αποτέλεσμα έχει το σενάριο θεσμοθέτησης Γενικής Κατοικίας (Α), το οποίο υστερεί,
όμως, ως προς τη συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του υπό έγκριση ΕΧΣ (Β), ενώ δεν
λαμβάνει θετική αξιολόγηση ως προς τη συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού
προγραμματισμού και την αξιοποίηση των υφιστάμενων αναπτυξιακών νέων δυνατοτήτων
της ευρύτερης περιοχής και αξιοποίησή τους προς δημόσιο όφελος.
Το υιοθετούμενο σενάριο Β υπερτερεί σαφώς ή αισθητά όλων των υπολοίπων, χωρίς
αρνητική τιμή σε κάποιο κριτήριο.
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Πίνακας 4.4-1. Αξιολόγηση εναλλακτικών προτάσεων
Κριτήρια αξιολόγησης

Δεσμευτικότητα

Εναλλακτικές προτάσεις
Α0
Μηδενικό

Α

Β

Γενικής
Κατοικίας

Πολεοδομικού
Κέντρου μέσω ΕΧΣ

Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του
χωροταξικού σχεδιασμού

 ν.14447/16



+

++

Συμβατότητα με προέγκριση ΕΧΣ Αγίου
Διονυσίου


Α ΓΓ ΥΠΕΝ
9243/18





++





++

Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του
ΓΠΣ Δ. Πειραιώς
Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του
υπό έγκριση ΣΟΑΠ Δ. Πειραιώς


ν.2742/99





++

Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του
αναπτυξιακού προγραμματισμού


ν.14447/16





++

Αξιοποίηση των υφιστάμενων
αναπτυξιακών νέων δυνατοτήτων της
ευρύτερης περιοχής και αξιοποίησή
τους προς δημόσιο όφελος





++

Προσαρμογή στις εξελίξεις της
πολεοδομικής νομοθεσίας Ι (ν.
4447/2016 και αξιοποίηση των νέων
δυνατοτήτων που παρέχει)



+

++

Προσαρμογή στις εξελίξεις της
πολεοδομικής νομοθεσίας ΙΙ (νέο πδ
χρήσεων γης)



++

++

Αρση ασάφειας ως προς τις ισχύουσες
χρήσεις γης



++

++

Επιβάρυνση της περιοχής επέμβασης
με πρόσθετη δόμηση (μέσω νέων
όρων δόμησης)

++

++

++

Εστίαση στα συγκεκριμένα
προβλήματα-ζητήματα της περιοχής
Αγίου Διονυσίου



+

++



++

++

-16

+8

+24+24

Ταχύτητα ολοκλήρωσης προσαρμογής
στα πιο πάνω κριτήρια
Σωρευτική αξιολόγηση
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4.4.1 Περιβαλλοντική τεκμηρίωση εναλλακτικών δυνατοτήτων
Οι εναλλακτικές δυνατότητες-σενάρια θα αξιολογηθούν ως προς την περιβαλλοντική τους
διάσταση με βάση τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά κριτήρια ή παραμέτρους που έχουν
σχέση με το συγκεκριμένο σχέδιο και την περιοχή του σχεδίου.
Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εναλλακτικών σεναρίων θα επικεντρωθεί
στις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους:


Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα



Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία



Έδαφος και Ύδατα



Ατμόσφαιρα και κλιματική αλλαγή



Υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον & υποδομές)



Πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς) και τοπίο

Είδος επιπτώσεων: Θετικές (+), Ουδέτερες (0) ή Αρνητικές (-). Αφορά στο είδος των
επιπτώσεων – επιδράσεων και αποδίδει το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της εκτιμώμενης
περιβαλλοντικής μεταβολής. Όταν δεν αναμένονται ουσιαστικές μεταβολές, ο χαρακτήρας
της επίπτωσης χαρακτηρίζεται ουδέτερος.
Βαθμός επίπτωσης: Η κλίμακα επίπτωσης κινείται από το 1 για ελαφρώς θετική επίπτωση
έως 5 για ισχυρώς θετική επίπτωση. Αντίστοιχα από -1 για ελαφρώς αρνητική επίπτωση έως
-5 για ισχυρώς αρνητική επίπτωση. Η μηδενική επίπτωση βαθμολογείται με 0.

4.4.1.1 Μηδενικό Σενάριο Α0
Η μηδενική λύση αφορά στη διατήρηση των σημερινών χαρακτηριστικών και της
υπάρχουσας κατάστασης χωρίς καμία παρέμβαση αξιοποίησης. Με την εφαρμογή αυτής της
λύσης δεν επιτυγχάνεται προσαρμογή του χαρακτήρα της Περιοχής Επέμβασης (ΠΕ) με τις
κατευθύνσεις του υπό έγκριση ΣΟΑΠ και του ΓΠΣ Πειραιά, σύμφωνα με τα οποία στη ζώνη
ανάπλασης του Αγ. Διονυσίου προτείνεται η επέκταση του κέντρου του Πειραιά. Επιπλέον,
δεν εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του υπερτοπικού σχεδιασμού όπως περιγράφηκε στο
κεφ. 3 της παρούσας μελέτης (ΡΣΑ κλπ.) ανατρέποντας την πολεοδομική και χωροταξική
λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, της οποίας κύριο χαρακτηριστικό αποτελούν οι
δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.
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Σημαντικό μειονέκτημα αυτής της λύσης, αποτελεί επίσης η διατήρηση της ασάφειας ως
προς τις ισχύουσες χρήσεις γης, καθώς ούτε από το ΓΠΣ αλλά ούτε και από το εγκεκριμένο
Ρυμοτομικό Σχέδιο καθορίζονται συγκεκριμένες χρήσεις γης στην περιοχή. Ως εκ τούτου,
υπάρχει ο κίνδυνος άναρχης ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ΠΕ λόγω πιέσεων της αγοράς
χωρίς κατάλληλη ρύθμιση και σχεδιασμό. Ήδη, κυριαρχεί η μικτή μορφή οργάνωσης των
χρήσεων γης εντός της ΠΕ, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε αρκετές περιπτώσεις
συγκρούσεις.
Πέραν τούτου, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση δεν δύνανται να αξιοποιηθούν
ορθολογικά οι όποιες αναπτυξιακές δυνατότητες της ΠΕ στα πλαίσια της διεθνούς ενίσχυσης
του ρόλου της ευρύτερης περιοχής στους τομείς των μεταφορών, των logistics και του
τουρισμού. Σημειώνεται ότι η ΠΕ αποτελεί δυνητικό κόμβο άρθρωσης της πόλης του Πειραιά
με το προς τα δυτικά γρήγορα αναπτυσσόμενο ναυτιλιακό cluster. Επίσης, βρίσκεται σε
άμεση επαφή με το λιμένα Πειραιά όπου προωθείται η ανάπτυξη της «homeport»
κρουαζιέρας (δηλαδή να είναι ο Πειραιάς σημείο εκκίνησης και τερματισμού της
κρουαζιέρας, κι όχι μόνο ενδιάμεσος σταθμός). Τέλος, βρίσκεται σε επαφή με ισχυρούς (και
σε περαιτέρω ενίσχυση) υπερτοπικούς πολιτιστικούς άξονες, καθώς και με το ιστορικό
κέντρο του Πειραιά.
Παρ’όλα τα παραπάνω θετικά στοιχεία, στην ΠΕ (αλλά και στην περιοχή άμεσης επιρροής)
παρατηρείται

ανεπαρκής

ξενοδοχειακή

ανωδομή,

μη

ικανοποιητικό

δίκτυο

κίνησης/προσβασιμότητα πεζών, μη ικανοποιητική εικόνα του αστικού χώρου και τοπίου
καθώς και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν υψηλή ατμοσφαιρική ρύπανση και
ηχορρύπανση, καθώς και πολύ χαμηλό επίπεδο αστικού πρασίνου σε συνδυασμό με έλλειψη
κοινόχρηστων χώρων.
Η σημερινή αρνητική εικόνα της κατάστασης του περιβάλλοντος της ΠΕ έχει οδηγήσει σε
μεγάλη μείωση πληθυσμού (γενικά και στο ΒΔ τμήμα της ΠΕ), διαμόρφωση χαμηλών τιμών
γης αλλά και στασιμότητα του επενδυτικού ενδιαφέροντος με αποτέλεσμα να υπάρχει πλέον
μεγάλος αριθμός εγκαταλελειμμένων κτηρίων και αδρανών οικοπέδων στον πυρήνα της.
Συνεπώς, με την εφαρμογή του μηδενικού σεναρίου, οι προοπτικές αξιοποίησης του
ανενεργού κτηριακού και οικοπεδικού δυναμικού είναι ελάχιστες, εντείνοντας την αισθητική
υποβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και απαξιώνοντας τις τεχνικές υποδομές που
ήδη υπάρχουν στην περιοχή. Επιπρόσθετα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί το πρόγραμμα
ανάπλασης της περιοχής του Αγ. Διονυσίου με έμφαση στη δημιουργική οικονομία, τον
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τουρισμό και τις υπηρεσίες συνδυασμού εστίασης και εμπορίου και εμποδίζεται η αστική
αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής.
Ειδικότερα, το μηδενικό σενάριο θα έχει ελαφρά έως μέτρια αρνητική επίδραση στην
περιβαλλοντική παράμετρο βιοποικιλότητα-χλωρίδα-πανίδα, καθώς η διατήρηση της
υφιστάμενης κατάστασης δεν ευνοεί τη δημιουργία κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, οι
οποίοι ευνοούν τη βιοποικιλότητα.
Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία αναμένονται ελαφρά αρνητικές επιπτώσεις καθώς
στην υφιστάμενη κατάσταση δεν ευνοείται η ορθή ανάπτυξη των δικτύων υποδομής
(αποχέτευση, όμβρια, απορρίμματα).
Οι ελάχιστες δυνατότητες υλοποίησης έργων ανάπλασης στο σενάριο αυτό θα έχουν ως
αποτέλεσμα την ελαφρά δυσμενή επίπτωση στο έδαφος (διαβρώσεις) και τη διαχείριση των
υδάτων (απορροές ομβρίων).
Η μη υλοποίηση έργων ανάπλασης θα είναι ελαφρά αρνητική ως προς την ευπάθεια της
περιοχής στην κλιματική αλλαγή και ελαφρά επιβαρυντική των παραγόντων κλιματικής
αλλαγής (πχ μη δυνατότητα εφαρμογής λύσεων μείωσης του φαινομένου της θερμικής
νησίδας κλπ).
Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον και υποδομές) θα θιγούν σε ελαφρό
έως μέτριο βαθμό, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος άναρχης ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην ΠΕ
λόγω πιέσεων της αγοράς χωρίς κατάλληλη ρύθμιση και σχεδιασμό.
Τέλος, η Πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς) δεν αναδεικνύεται με την υφιστάμενη κατάσταση και το τοπίο θα παραμείνει
με ισχυρές αρνητικές επιδράσεις των εγκατελειμένων κτιρίων.
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
την εφαρμογή της μηδενικής λύσης (σεναρίου).
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Πίνακας 4.4.1-1. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μηδενικής λύσης

α/α

Περιβαλλοντική παράμετρος

Βαθμός
επίπτωσης

1

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα Πανίδα

-2

2

Πληθυσμός και Ανθρώπινη
Υγεία

3

Έδαφος και Ύδατα

4

Ατμόσφαιρα και κλιματική
αλλαγή

5

Υλικά περιουσιακά στοιχεία
(δομημένο περιβάλλον &
υποδομές)

6

Πολιτιστική κληρονομιά
(περιλαμβανομένης της
αρχιτεκτονικής και
αρχαιολογικής κληρονομιάς)
και τοπίο

-1

-1

-1

-2

-3

Παρατηρήσεις
η διατήρηση της υφιστάμενης
κατάστασης δεν ευνοεί τη δημιουργία
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου
δεν ευνοείται η ορθή ανάπτυξη των
δικτύων
υποδομής
(αποχέτευση,
όμβρια, απορρίμματα)
Διαβρώσεις στο έδαφος και ελλειπής
διαχείριση των υδάτων (απορροές
ομβρίων)
Αυξημένη ευπάθεια της περιοχής στην
κλιματική
αλλαγή
και
ελαφρά
επιβαρυντική
των
παραγόντων
κλιματικής αλλαγής (πχ
θερμική
νησίδα)
κίνδυνος
άναρχης
ανάπτυξης
δραστηριοτήτων στην ΠΕ λόγω πιέσεων
της αγοράς χωρίς κατάλληλη ρύθμιση
και σχεδιασμό
Η Πολιτιστική κληρονομιά δεν
αναδεικνύεται με την υφιστάμενη
κατάσταση και το τοπίο θα παραμείνει
με ισχυρές αρνητικές επιδράσεις των
εγκατελειμένων κτιρίων

4.4.1.2 Σενάριο Α Γενικής Κατοικίας
Σύμφωνα με το Σενάριο αυτό, θεσμοθετούνται χρήσεις γης που επιτρέπονται σε περιοχές
γενικής κατοικίας (σύμφωνα με το Άρθρο 3 του ΠΔ 59 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων
γης - ΦΕΚ Α' 114/29-06-2018).
Όπως και με την εφαρμογή του μηδενικού σεναρίου, έτσι και εδώ δεν επιτυγχάνεται
προσαρμογή του χαρακτήρα της Επέμβασης με τις κατευθύνσεις του υπό έγκριση ΣΟΑΠ και
του ΓΠΣ και δεν εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του υπερτοπικού σχεδιασμού.
Το Σενάριο Γενικής Κατοικίας επί της ουσίας θα συμβάλλει στη διαιώνιση της σημερινής
κατάστασης των μεικτών χρήσεων γης που συνθέτουν ένα μωσαϊκό χωρίς ισχυρή
ζωνοποίηση, εντείνοντας τα προβλήματα σύγκρουσης χρήσεων (ιδιαίτερα στην περίπτωση
αύξησης της κατοικίας) εξαιτίας της παρουσίας στην περιοχή αρκετών μονάδων μεταποίησης
και βιοτεχνίας (γενικά χαμηλής όχλησης).
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Η εναλλακτική αυτή δεν αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην αναστροφή των τάσεων
εξόδου και ερήμωσης που χαρακτηρίζουν σήμερα την περιοχή παρέμβασης, καθώς δεν
αξιοποιεί τις νέες αναπτυξιακές δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής και δεν διευκολύνει
την αναπτυξιακή αναδιάρθρωση με έμφαση στον τριτογενή τομέα που βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου.
Οι προοπτικές αξιοποίησης του ανενεργού κτηριακού και οικοπεδικού δυναμικού είναι
καλύτερες σε σύγκριση με το μηδενικό σενάριο αλλά δεν θα αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό, ως εκ τούτου θα υπάρξει μικρή βελτίωση του δομημένου περιβάλλοντος.
Επίσης, δεν καθίσταται δυνατή η πλήρης υλοποίηση του προγράμματος ανάπλασης της
περιοχής του Αγ. Διονυσίου με έμφαση στη δημιουργική οικονομία, τον τουρισμό και τις
υπηρεσίες συνδυασμού εστίασης και εμπορίου και μόνο εν μέρει θα επιτευχθεί η αστική
αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής.
Ειδικότερα, το σενάριο Α θα έχει ελαφρά θετική επίδραση στην περιβαλλοντική παράμετρο
βιοποικιλότητα-χλωρίδα-πανίδα, καθώς είναι δυνατή η δημιουργία κοινοχρήστων χώρων
πρασίνου, οι οποίοι ευνοούν τη βιοποικιλότητα.
Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία αναμένονται ελαφρά θετικές επιπτώσεις καθώς
ευνοείται η ορθή ανάπτυξη των δικτύων υποδομής (αποχέτευση, όμβρια, απορρίμματα) και
αύξηση του πληθυσμού.
Οι δυνατότητες υλοποίησης έργων ανάπλασης στο σενάριο αυτό θα έχουν ως αποτέλεσμα
την ελαφρά θετική επίπτωση στο έδαφος (διαβρώσεις) και τη διαχείριση των υδάτων
(απορροές ομβρίων).
Η περιορισμένη υλοποίηση έργων ανάπλασης θα επηρεάσει ελαφρώς θετικά το
ατμοσφαιρικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή με εφαρμογή λύσεων έστω και
περιορισμένα για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας.
Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον και υποδομές) θα επηρεαστούν
θετικά σε ελαφρό έως μέτριο βαθμό, καθώς θα υπάρξει κάποια ρυθμισμένη ανάπτυξη της
κατοικίας.
Τέλος, η πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς) θα αναδειχθεί σε ελαφρύ έως μέτριο βαθμό σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση και στο τοπίο θα υπάρξουν μέτριες θετικές επιδράσεις με τη δυνατότητα
κατασκευής κατοικιών με οργανωμένη δόμηση.
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Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
την εφαρμογή του Σεναρίου Α Γενικής Κατοικίας.
Πίνακας 4.4.1-2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Σεναρίου Α Γενικής Κατοικίας.

α/α

Περιβαλλοντική παράμετρος

Βαθμός
επίπτωσης

1

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα Πανίδα

1

2

Πληθυσμός και Ανθρώπινη
Υγεία

3

Έδαφος και Ύδατα

4

Ατμόσφαιρα και κλιματική
αλλαγή

5

6

Υλικά περιουσιακά στοιχεία
(δομημένο περιβάλλον &
υποδομές)
Πολιτιστική κληρονομιά
(περιλαμβανομένης της
αρχιτεκτονικής και
αρχαιολογικής κληρονομιάς)
και τοπίο

1

1

1

2

2

Παρατηρήσεις
είναι
δυνατή
η
δημιουργία
κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, οι
οποίοι ευνοούν τη βιοποικιλότητα
ευνοείται η ορθή ανάπτυξη των
δικτύων υποδομής και αύξηση του
πληθυσμού
Οι δυνατότητες υλοποίησης έργων
ανάπλασης θα έχουν θετική επίπτωση
στο έδαφος (διαβρώσεις) και τη
διαχείριση των υδάτων (απορροές
ομβρίων)
Μειωμένη ευπάθεια της περιοχής στην
κλιματική αλλαγή και θετική επίδραση
στην κλιματική αλλαγή (πχ θερμική
νησίδα)
Θετική επίδραση στο δομημένο
περιβάλλον με ρυθμισμένη ανάπτυξη
της κατοικίας
θετικές επιδράσεις στο τοπίο με τη
δυνατότητα κατασκευής κατοικιών με
οργανωμένη δόμηση

4.4.1.3 Σενάριο Β, Πολεοδομικού Κέντρου μέσω ΕΧΣ
Το προτεινόμενο Σενάριο Πολεοδομικού Κέντρου μέσω ΕΧΣ εναρμονίζεται πλήρως με τις
κατευθύνσεις του υπερτοπικού σχεδιασμού (ΡΣΑ κλπ.) καθώς λαμβάνει υπόψη το ισχύον
ΓΠΣ και το υπό θεσμοθέτηση ΣΟΑΠ, χωρίς ανατροπή της πολεοδομικής και χωροταξικής
λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιοχή θα λειτουργεί σε
συνέργεια με το σημερινό κέντρο του Πειραιά και καθορίζονται χρήσεις απόλυτα συμβατές
με τον προβλεπόμενο από τον υπερκείμενο σχεδιασμό ρόλο της περιοχής, που δεν
δημιουργούν συγκρούσεις είτε με υφιστάμενες στην ΠΕ δραστηριότητες, είτε με
θεσμοθετημένες και υπάρχουσες χρήσεις στην περιβάλλουσα ζώνη.
Με βασή αυτή την εναλλακτική, προωθείται ο μετασχηματισμός της Περιοχής Επέμβασης
ούτως ώστε να λειτουργήσει ως χώρος συντεταγμένης υποδοχής των υπαρχουσών και
αναμενόμενων αναπτυξιακών πιέσεων και ως εστία διάχυσης αναπτυξιακών αποτελεσμάτων
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στην ευρύτερη περιοχή. Βασικό πρόταγμα του συγκεκριμένου σεναρίου, είναι η
επανενεργοποίηση των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, είτε με την ίδια χρήση είτε με νέες
χρήσεις συμβατές με την προοπτική της περιοχής στον τριτογενή τομέα (επιλογή που
υφίσταται μόνο μέσω της υιοθέτησης του συγκεκριμένου σεναρίου) και κατά το δυνατό τη
διατήρηση υφιστάμενων κελυφών.
Μόνο μέσω της υιοθέτησης του συγκεκριμένου σεναρίου μπορεί να υλοποιηθεί πλήρως το
πρόγραμμα ανάπλασης της περιοχής του Αγ. Διονυσίου και να συντελεστεί, στον επιθυμητό
βαθμό, η αστική αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής. Τα
περιβαλλοντικά οφέλη θα περιλαμβάνουν ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής, μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορρύπανσης σε τοπικό επίπεδο διαμέσου της αξιοποίησης
της περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ σταθερής τροχιάς και της ταυτόχρονης βελτίωσης της
προσβασιμότητας πεζών στην ΠΕ και της δημιουργίας ποδηλατοδρόμων.
Επιπρόσθετα, δεν δημιουργούνται νέες πιέσεις στις τεχνικές υποδομές (ενέργεια, ύδρευση,
τηλεπικοινωνίες) δεδομένου ότι αυτές υφίστανται ήδη με επίπεδο αναφοράς τον υπάρχοντα
συντελεστή δόμησης (σήμερα δεν αξιοποιούνται πλήρως, λόγω χαμηλού συντελεστή
κορεσμού και μικρών πυκνοτήτων).
Προβλέπεται,

επίσης,

η

αύξηση

των

ελεύθερων-κοινόχρηστων

χώρων,

καθώς

προσδιορίζονται νέες θέσεις ΚΧ και ταυτόχρονα προωθείται η αξιοποίηση πολεοδομικών
εργαλείων που επιτρέπουν την παραχώρηση σε κοινή χρήση οικοπέδων και τη διαμόρφωση
από το Δήμο χώρου αστικού πρασίνου. Επιπλέον, προβλέπεται η τοποθέτηση κατασκευών
αστικού εξοπλισμού ή/και η ενοποίηση των υποχρεωτικών ακάλυπτων χώρων των
οικοπέδων ενός οικοδομικού τετραγώνου ή μέρους του προς κοινή χρήση των ενοίκων του
οικοδομικού τετραγώνου. Η αξιοποίηση αυτών των εργαλείων καθίσταται εφικτή καθώς ο
προωθούμενος χαρακτήρας της περιοχής ως ζώνης κεντρικών χρήσεων υποστηρίζεται από
την ύπαρξη χώρων κίνησης και διαμονής πεζών και προκύπτει περιβαλλοντικό (πχ. βελτίωση
αστικού τοπίου) αλλά και πολεοδομικό όφελος.
Σημειώνεται ότι σε αυτή την εναλλακτική (όπως και στις προηγούμενες) δεν προβλέπεται
αύξηση του μέχρι σήμερα προβλεπόμενου κτηριακού όγκου, δεδομένου ότι διατηρούνται οι
ήδη θεσμοθετημένοι όροι δόμησης (με οριακή μείωση του μέσου ΣΔ, λόγω της μείωσης του
ΣΔ στο ΟΤ 204).

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 4-32

Ειδικότερα, το Σενάριο Β θα έχει ελαφρά έως μέτρια θετική επίδραση στην περιβαλλοντική
παράμετρο βιοποικιλότητα-χλωρίδα-πανίδα, καθώς ευνοείται η δημιουργία κοινοχρήστων
χώρων πρασίνου ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η έντονη κυκλοφορία οχημάτων, αυξάνει η
κινητικότητα πεζών και ποδηλάτων, παράγοντες οι οποίοι ευνοούν τη βιοποικιλότητα.
Στον πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία αναμένονται ελαφρά θετικές επιπτώσεις καθώς θα
υπάρξει αύξηση των ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων και ευνοείται η ορθή ανάπτυξη των
δικτύων υποδομής (αποχέτευση, όμβρια, απορρίμματα).
Οι δυνατότητες υλοποίησης έργων ανάπλασης στο σενάριο αυτό θα έχουν ως αποτέλεσμα
την ελαφρά θετική επίπτωση στο έδαφος (διαβρώσεις) και τη διαχείριση των υδάτων
(απορροές ομβρίων).
Το Σενάριο Β με την εφαρμογή λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης της περιοχής, θα επιφέρει
μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορρύπανσης σε τοπικό επίπεδο διαμέσου της
αξιοποίησης της περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ σταθερής τροχιάς και της ταυτόχρονης
βελτίωσης της προσβασιμότητας πεζών στην ΠΕ και της δημιουργίας ποδηλατοδρόμων.
Τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον και υποδομές) θα επηρεαστούν
θετικά σε μέτριο έως ισχυρό βαθμό, καθώς θα υπάρξει επανενεργοποίηση των
εγκαταλελειμμένων κτηρίων, αστική αναζωογόνηση και πολεοδομική αναμόρφωση της
περιοχής.
Τέλος, η πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς) θα αναδειχθεί σε μέτριο βαθμό σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και
στο τοπίο θα υπάρξουν αρκετά ισχυρές θετικές επιδράσεις με την αστική αναζωογόνηση, την
πολεοδομική αναμόρφωση της περιοχής και την αναβάθμιση των κτηρίων.
Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
την εφαρμογή του προτεινόμενου Σεναρίου Β.
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Πίνακας 4.4.1-3. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Σεναρίου Β

α/α

Περιβαλλοντική παράμετρος

1

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα Πανίδα

2

Πληθυσμός και Ανθρώπινη
Υγεία

3

Έδαφος και Ύδατα

4

Ατμόσφαιρα και κλιματική
αλλαγή

5

Υλικά περιουσιακά στοιχεία
(δομημένο περιβάλλον &
υποδομές)

6

Πολιτιστική κληρονομιά
(περιλαμβανομένης της
αρχιτεκτονικής και
αρχαιολογικής κληρονομιάς)
και τοπίο

Βαθμός
επίπτωσης

2

2

1

3

4

3

Παρατηρήσεις
δημιουργία κοινοχρήστων χώρων
πρασίνου,
μείωση
έντονης
κυκλοφορίας οχημάτων, βελτίωση
κινητικότητας πεζών και ποδηλάτων
αύξηση των ελεύθερων-κοινόχρηστων
χώρων, ορθή ανάπτυξη των δικτύων
υποδομής και αύξηση του πληθυσμού
Τα έργα ανάπλασης θα έχουν θετική
επίπτωση στο έδαφος (διαβρώσεις) και
τη διαχείριση των υδάτων (απορροές
ομβρίων)
Μειωμένη ευπάθεια της περιοχής στην
κλιματική
αλλαγή,
μείωση
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θετική
επίδραση στην κλιματική αλλαγή με
ανάπτυξη δημοσίων συγκοινωνιών
επανενεργοποίηση
των
εγκαταλελειμμένων κτηρίων, αστική
αναζωογόνηση
και
πολεοδομική
αναμόρφωση της περιοχής
θετικές επιδράσεις στο τοπίο με την
αστική
αναζωογόνηση,
την
πολεοδομική
αναμόρφωση
της
περιοχής και την αναβάθμιση των
κτηρίων

4.4.1.4 Συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση των
εναλλακτικών λύσεων, με βάση τα προηγούμενα κεφάλαια.
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Πίνακας 4.4.1-4. Συγκριτική περιβαλλοντική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων
Βαθμολόγηση Σεναρίων
α/α

Περιβαλλοντική παράμετρος

Α0

Α

Β

1

Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα

-2

1

2

2

Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία

-1

1

2

3

Έδαφος και Ύδατα

-1

1

1

4

Ατμόσφαιρα και κλιματική αλλαγή

-1

1

3

5

Υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο
περιβάλλον & υποδομές)

-2

2

4

6

Πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της
αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς)
και τοπίο

-3

2

3

Συνολική βαθμολογία

-10

8

15

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και την τεκμηρίωση που προηγήθηκε, το εναλλακτικό
σενάριο Β, δηλαδή το Σενάριο Πολεοδομικού Κέντρου μέσω ΕΧΣ αποτελεί και την πλέον
φιλοπεριβαλλοντική λύση σχεδίου και η λύση αυτή επιλέγεται προς περαιτέρω
περιβαλλοντική αξιολόγηση.
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5

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κλίμα και Μετεωρολογικά Στοιχεία

Λόγω της γεωγραφικής θέσης του Δήμου, ο οποίος αποτελεί μία αστική πεδινή περιοχή με
ελαφρά κυματοειδές ανάγλυφο, το κλίμα της περιοχής ανήκει στο ξηρό μεσογειακού τύπου,
ενώ τα κύρια χαρακτηριστικά του το καθιστούν ήπιο.
To παραλιακό μέτωπο του Πειραιά διαθέτει κλιματικό προφίλ το οποίο προσιδιάζει
περισσότερο στο μετεωρολογικό σταθμό του Ελληνικού.
Τα κλιματικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί κατά τα τελευταία 50 έτη για το σταθμό
Ελληνικού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Γ. Μήκος (Lon): 23.736 Γ.Πλάτος (Lat):
37.889 Ύψος (Alt): 43m) αποτυπώνονται παρακάτω στον Πίνακα 5.1.1-1.
Θερμοκρασία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Μ.Σ. Ελληνικού η μέση ετήσια
θερμοκρασία ήταν 18,5 οC, η μέση ελάχιστη 14,3 οC και η μέση μέγιστη 21,2 οC. Θερμότερος
μήνας είναι ο Ιούλιος, με μέση θερμοκρασία 28 oC, ενώ ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος, με
7οC.

Σχήμα 5.1.1-1. Θερμοκρασιακά δεδομένα του Μ.Σ. Ελληνικού (Πηγή: hnms.gr)

Βροχόπτωση-Υγρασία. Στα Σχήματα 5.1.1-2 και 5.1.1-3 απεικονίζονται σε γραφήματα το
μέσο μηνιαίο ύψος υετού και η μέση μηνιαία σχετική υγρασία αντίστοιχα. Το μέγιστο ύψος
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μηνιαίας βροχόπτωσης εμφανίζεται το Δεκέμβρη και είναι 64 mm, ενώ ο πιο άνυδρος μήνας
είναι ο Ιούλιος (5.2 mm). Οι συνολικές μέρες βροχόπτωσης στο έτος είναι 98.3 και η μέση
ατήσια υγρασία είναι περίπου 60.5%.

Σχήμα 5.1.1-2. Μέση μηνιαία βροχόπτωση και συνολικές μέρες βροχής σύμφωνα με τα δεδομένα
του Μ.Σ. Ελληνικού (Πηγή: hnms.gr)

Σχήμα 5.1.1-3. Μέση μηνιαία υγρασία σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. Ελληνικού (Πηγή:
hnms.gr)
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Ανεμολογικά στοιχεία. Ο άνεμος πνέει κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους από βόρειες
κυρίως κατευθύνσεις και με μέση ένταση 2-3 Beaufort.

Σχήμα 5.1.1-4. Μέση Μηνιαία Ένταση Ανέμου σύμφωνα με τα δεδομένα του Μ.Σ. Ελληνικού
(Πηγή: hnms.gr)
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Πίνακας 5.1.1-1. Κλιματικά δεδομένα μετεωρολογικού σταθμού Ελληνικού Αττικής

(Πηγή: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Πειραιά-Μάρτιος 2016)
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Βιοκλιματικά Στοιχεία
Tο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας Αττικής ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο, ενώ
βόρεια και δυτικά της περιφέρειας υπάρχουν εκτάσεις που ανήκουν στον ύφυγρο και στον
υγρό βιοκλιματικό όροφο (Σχήμα 5.1.2-1). Ωστόσο σημαντικές διαφοροποιήσεις
παρατηρούνται σε σχέση με την κατάταξη της περιφέρειας στους υποορόφους. Αναλυτικά:
Το νότιο τμήμα της περιφέρειας αλλά και το σύνολο των δυτικών παράλιων αυτής ανήκει
στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο, με θερμό χειμώνα δηλαδή με το μέσο όρο των ελαχίστων
θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα να ξεπερνούν τους 7°C.
Στο κεντρικό τμήμα της περιφέρειας οι βιοκλιματικοί όροφοι διαφοροποιούνται με τη μέση
θερμοκρασία να ελαττώνεται όσο πηγαίνουμε βορειότερα. Μετά τα δυτικά παράλια η
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό όροφο με ήπιο χειμώνα
(3°C<m<7°C), ενώ βορειοανατολικά της Αθήνας η περιοχή ανήκει στον ημίξηρο βιοκλιματικό
όροφο με ψυχρό χειμώνα (0°C<m<3°C). Στα βόρεια παράλια της περιφέρειας ο βιοκλιματικός
όροφος παραμένει ημίξηρος με ήπιο όμως χειμώνα (3°C<m<7°C).
Βορειοδυτικά της Αθήνας η περιοχή ανήκει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ψυχρό
χειμώνα δηλαδή με το μέσο όρο των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα να
κυμαίνονται μεταξύ 0-3°C. Τέλος, στο βόρειο αλλά και δυτικό τμήμα της περιφέρειας
υπάρχουν μικρότερες περιοχές που ανήκουν στον υγρό βιοκλιματικό όροφο ήπιο χειμώνα.
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Σχήμα 5.1.2-1. Βιοκλιματικοί όροφοι

Στο Σχήμα 5.1.2-2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χαρακτήρες του βιοκλίματος σε σχέση
με τον αριθμό των βιολογικώς ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο.
Ο τύπος κλίματος του νότιου τμήματος καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων της
περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως έντονο-θερμό μεσογειακό με αριθμό βιολογικώς ξηρών
ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο να κυμαίνεται μεταξύ 125 - 150. Η ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας υπάγεται στην κατηγορία του ασθενούς - θερμό μεσογειακού κλίματος με αριθμό
βιολογικώς ξηρών ημερών μεταξύ 100 - 125.
Το κλίμα για το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως έντονο
μέσο - μεσογειακό και ασθενές μέσο - μεσογειακό με αριθμό βιολογικώς ξηρών ημερών να
κυμαίνεται μεταξύ 75-100 και 40-75 αντίστοιχα.
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Σχήμα 5.1.2-2. Χαρακτήρες Μεσογειακού βιοκλίματος

Μορφολογία-Εδαφικοί Πόροι
Η περιοχή διέπεται από τα χαρακτηριστικά του γεωλογικού σχηματισμού του Αττικού Χώρου.
Οι διάφορες γεωτεκτονικές μεταβολές είχαν ποικιλότροπη επίδραση στο έδαφος, µε
αποτέλεσμα την πολύπλοκη μορφολογία του. Η αθηναϊκή πεδιάδα διαμορφώθηκε όταν η
κοιλάδα ανάμεσα στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Υμηττό, πού είχε σχηματιστεί από τα
προηγούμενα φαινόμενα, τη διάβρωση και τη μετακίνηση τμημάτων της Αττικής επιφάνειας
από άλλες γεωλογικές δυνάμεις, όπως και τις προσχώσεις έφθασε μέχρι τις υπώρειες τους.
Aπό τη βύθιση τμημάτων του αττικού τόπου, σχηματίστηκαν οι όρμοι και αποκόπηκαν τα
παράκτια μέρη. Ένα από αυτά συγκροτήθηκε από τον υψηλότερο Πειραϊκό λόφο της
Καστέλας µε τη συνεχόμενη Πειραϊκή Χερσόνησο – την Ακτή. Σύμφωνα µε άλλες βάσιμες
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εκδοχές, η Καστέλα και η Ακτή ήταν δύο νησίδες, που χωρίζονταν από ένα θαλάσσιο διάκενο,
η θέση του οποίου πιθανολογείται στο λαιμό μεταξύ λιμενίσκου της Ζέας και του κεντρικού
λιμανιού. Το θαλάσσιο τμήμα που χώριζε το νησιώτικο λόφο από την απέναντι ακτή της
Αττικής άρχιζε από το Νέο Φάληρο και έφτανε μέχρι τον λιμένα Άλων. Με την πάροδο των
αιώνων, οι εξάρσεις του εδάφους και οι βαθμιαίες προσχώσεις από το υλικό των χειμάρρων
Κηφισού και Ιλισού προκάλεσαν τη σύνδεση μέρους των νησιώτικων τμημάτων µε την Αττική.
Η θαλάσσια ζώνη μεταβλήθηκε σε ελώδη περιοχή, το Αλίπεδο, το οποίο φαίνεται ότι αρχικά
σήμαινε ολόκληρο τον Πειραϊκό χώρο, μετά τις ακτές της Αττικής (Συρανίδης, 2012).
Ο Πειραιάς αναπτύσσεται στη χερσόνησο που περικλείεται ανάμεσα στο Φαληρικό όρμο και
το Δήμο Δραπετσώνας στα δυτικά. Στη χερσόνησο αυτή βρίσκονται διάφορα υψώματα και
λόφοι με σημαντικότερο το λόφο του Προφήτη Ηλία (λόφος Μουνιχίας ή Καστέλα) με
υψόμετρο 87m. Ο λόφος του Προφήτη Ηλία παρουσιάζει προς τη θάλασσα απότομες ακτές,
εξαιτίας παλιών καθιζήσεων και καταπτώσεων. Νοτιότερα από το λόφο του Προφήτη Ηλία
αναπτύσσεται το βραχώδες ύψωμα της Ακτής με υψόμετρο 58m.
Η περιοχή επέμβασης του υπό μελέτη ΕΧΣ βρίσκεται σε πεδινό τμήμα βορειοανατολικά του
λιμανιού του Πειραιά, με το οποίο εφάπτεται κατά μήκος της Ακτής Κονδύλη, όπως φαίνεται
στο Σχήμα 5.1.3-1.

Μέγαρο του ΗΣΑΠ

Ακτή Κονδύλη

Ακτή Τζελέπη

Σχήμα 5.1.3-1. Αεροφωτογραφία τμήματος της περιοχής επέμβασης του ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου
(Πηγή:tripinview.com)
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Εκκλησία Αγίου Διονυσίου

Δραπετσώνα
Ακτή Ηετιώνεια

Σχήμα 5.1.3-2. Αεροφωτογραφία τμήματος της περιοχής επέμβασης του ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου προς
την πλευρά της Ηετιώνειας Ακτής (Πηγή:tripinview.com)

Γεωλογική Διερεύνηση-Τεκτονική-Σεισμικότητα
Η χερσόνησος του Πειραιά μπορεί να διακριθεί σε 4 φυσικά διαμερίσματα: την Πειραϊκή
Χερσόνησο, την Καστέλα, την Ηετιώνεια Ακτή και το Αλίπεδο στο οποίο εντάσσεται και η
περιοχή επέμβασης του ΕΧΣ. Η Πειραϊκή Χερσόνησος καταλαμβάνει το νοτιοδυτικότερο
τμήμα της πόλης, έχει υψόμετρο 57,7µ και είναι βραχώδης. Σε όλο το μήκος της παραλιακής
γραμμής και μέχρι το νότιο στόμιο του κεντρικού λιμανιού, περιβαλλόταν από τα Κονώνεια
Τείχη. Στην Παραλία της σχηματίζονται πολλοί ορμίσκοι, οι κυριότεροι από τους οποίους
είναι: του Καλαμπάκα ή της Σχολής Δοκίμων που κοινά ονομάζεται Τηλέγραφος και επίσημα
Παλάσκα, του Μπαικούτση ή Αφροδίτης, του Λουβιάρη και της Φρεαττύδας.
Η θέση, η φύση και η διαμόρφωση του λόφου της Καστέλας που έχει υψόμετρο 86,59µ και
απότομες ακτές προ τη θάλασσα, είναι οι συντελεστές του διαχρονικά σημαντικού του
ρόλου. Ο λόφος είναι γεμάτος σπηλιές και δεξαμενές, φυσικές ή τεχνητές ιδιαίτερα στο
νοτιοανατολικό τμήμα του.
Η Ηετιώνεια Ακτή βρίσκεται στα δυτικά του κεντρικού λιμανιού (Σχήμα 5.1.3-2). Πρόκειται
για βραχώδη προεξοχή που περιβαλλόταν από το Κονώνειο Τείχος, καθώς και τα Μακρά
Τείχη του Θεμιστοκλή προς την εξωτερική της πλευρά.
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Το Αλίπεδο εκτείνονταν από το λιμένα Αλών μέχρι την περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Κατά
τους προϊστορικούς χρόνους, η χερσόνησος του Πειραιά ήταν νησί, πράγμα που
αποδεικνύεται από τη γεωλογική της εξέταση και από τις μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων.
Θαλάσσια η υφάλμυρα στρώματα της ίδιας βαθμίδας υπάρχουν µόνο γύρω από τη
βορειοδυτική ακτή, κοντά στο Φάληρο και τον Πειραιά.
Η κύρια μάζα της χερσονήσου συγκροτείται από ψαμμώδη και μαργώδη στρώματα που
περιέχουν μικρή όστρακα. Σ’ αυτά έχουν εναποτεθεί πορώδεις ασβεστολιθικές μάργες
παχιές, υποκίτρινες και τέφρες και σχεδόν σκληροί ασβεστόλιθοι–υπόλευκοι και γεμάτοι
οπές. Έτσι, οι θαλάσσιες επιστρώσεις του Πειραιά χρονολογούνται ως νεότερα στρώματα της
τελευταίας Τριτογενούς (Συρανίδης, 2012)
Όπως αναφέρεται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Αττικής της
προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, η ευρεία περιοχή της Αττικής έχει υποστεί την
επίδραση επανειλημμένων τεκτονικών κινήσεων. Γενικά διακρίνουμε μια παλαιότερη
προνεογενή τεκτονική και μια νεότερη τεκτονική του Τριτογενούς και Τεταρτογενούς.
Παρακάτω περιγράφεται η τεκτονική για τις περιοχές δυτικής, βόρειας και βορειοανατολικής
Αττικής.
Περιοχή δυτικής Αττικής. Η τεκτονική της περιοχής χαρακτηρίζεται από τις πολλαπλές
πτυχώσεις των στρωμάτων που εκφράζονται με την παρουσία συγκλίνων και αντικλίνων,
καθώς και από την κατάτμηση και διάρρηξη των πετρωμάτων, από τη δράση των ρηγμάτων,
που εκδηλώθηκαν μετά την πτυχογόνο τεκτονική διεργασία. Η τεκτονική καταπόνηση των
πετρωμάτων είναι το κύριο χαρακτηριστικό που καθορίζει τη μηχανική τους συμπεριφορά,
πέρα από τις ιδιότητες του ακέραιου πετρώματος. Οι τεκτονικές κινήσεις στην ευρύτερη
περιοχή είναι πολύπλοκες και αντίστοιχη είναι η ποικιλία των τεκτονικών μορφών που έχουν
δημιουργηθεί. Τα πετρώματα της περιοχής έχουν επηρεαστεί από την επώθηση του
οφιολιθικού καλύμματος και της σχιστοκερατολιθικής διάπλασης στους τριαδικούς
ασβεστόλιθους, η οποία έλαβε χώρα κατά το Ιουρασικό-Κρητιδικό. Η δεύτερη τεκτονική
φάση κατά το Ηώκαινο, επηρέασε για δεύτερη φορά τους λιθολογικούς σχηματισμούς που
προαναφέρθηκαν καθώς και τους ανωκρητιδικούς ασβεστόλιθους. Τελευταία φάση
τεκτονισμού έχει δημιουργήσει κανονικά ρήγματα με μεγάλο άλμα. Η διεύθυνση αυτών των
ρηγμάτων είναι Α-Δ και ΒΔ-ΝΑ. Η κίνησή τους έχει περιπλέξει τη γεωλογική εικόνα και ο
ρόλος τους είναι καθοριστικός στη διαμόρφωση του ανάγλυφου.
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Τα αποτελέσματα των τεκτονικών φάσεων σε διάφορες χρονικές περιόδους είναι φανερά
κατά τη μακροσκοπική παρατήρηση των διαφόρων λιθολογικών σχηματισμών. Οι τριαδικοί
ασβεστόλιθοι είναι έντονα κατακερματισμένοι σχεδόν στο σύνολο της μάζας τους. Οι ρωγμές
τους έχουν όμως επουλωθεί με ασβεστιτικό υλικό. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η τεκτονική
καταπόνηση των κρητιδικών ασβεστόλιθων. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι
οι κρητιδικοί ασβεστόλιθοι αποτελούσαν τα ανώτερα στρωματογραφικά ιζήματα κατά την
επώθηση στο Ηώκαινο, άρα βρισκόντουσαν στην άμεση επιρροή της επώθησης. Ο δεύτερος
λόγος είναι η ανομοιομορφία των επί μέρους λιθολογικών φάσεων του σχηματισμού
(κλαστική φάση, λεπτοπλακώδεις ή φυλλώδεις έως παχυστρωματώδείς ασβεστόλιθοι), η
οποία είχε σαν αποτέλεσμα το διάφορο βαθμό τεκτονισμού όσον αφορά το μέγεθος και τη
μορφή κατά θέσεις. Η ύπαρξη ζωνών αδυναμίας μέσα στο πέτρωμα δημιούργησε
εφιππεύσεις στον ίδιο σχηματισμό και τον κατά θέσεις προκάλεσε τον κατακερματισμό του.
Παρατηρούνται πτυχές, οι άξονες τους όμως δεν μπορούν να χαρτογραφηθούν λόγω της
επίδρασης του νεώτερου ρηγματογόνου τεκτονισμού.
Άξια λόγου ρήγματα στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής είναι το ρήγμα της Φυλής
με διεύθυνση ΔΒΔ -ΑΝΑ και κλίση προς ΝΔ και το ρήγμα του Θριασίου Πεδίου με διεύθυνση
ΔΒΔ - ΑΝΑ και κλίση προς ΝΔ.
Και τα δύο ρήγματα είναι κανονικά, κόβουν κυρίως προνεογενείς γεωλογικούς σχηματισμούς
αλλά επίσης επηρεάζουν νεογενή ρήγματα. Το ρήγμα του Θριασίου Πεδίου βρίσκεται στις
παρυφές του Πεδίου και καλύπτεται από κώνους κορημάτων και σάρρες. Το ρήγμα της
Φυλής είναι περίπου παράλληλο με το προηγούμενο σε απόσταση 4-5 Km από αυτό προς τα
βόρεια.
Το ρήγμα της Κακιάς Σκάλας. Η περιοχή της Κακιάς Σκάλας επηρεάζεται κυρίως από
κανονικά ρήγματα περί τη διεύθυνση Α-Δ ενώ ένας μικρότερος αριθμός δευτερευόντων
ρηγμάτων έχει διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ. Οι ίδιες τεκτονικές διευθύνσεις αναγνωρίζονται και στην
ευρύτερη περιοχή Μεγάρων - Λουτρακίου, στις εκεί μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες οι οποίες
έχουν δημιουργήσει τις λεκάνες απόθεσης των πλειοπλειστοκαινικών ιζημάτων των
περιοχών αυτών. Με τη σειρά τους τα πρόσφατα αυτά πλειοπλειστοκαινικά ιζήματα έχουν
διαρραγεί έντονα από ρήγματα με κύριες διευθύνσεις Α-Δ και ΑΝΑ-ΔΒΔ.
Η ρηξιγενής ζώνη της Κακιάς Σκάλας αναπτύσσεται από τις κορυφές των κρημνών του
ασβεστολιθικού υψώματος Καβαλλάρης μέχρι τη θάλασσα με μια σειρά υποπαράλληλων
κλιμακωτών ρηγμάτων σε γενική διεύθυνση Α-Δ. Τα επάλληλα αυτά ρήγματα, κατά την
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έννοια της απότομης μορφολογίας που έχει αναπτυχθεί, είναι διαμήκη και χαρακτηρίζονται
τόσο στην τοπική όσο και στη χιλιομετρική κλίμακα, από συχνές μικρές αλλαγές στη
διεύθυνση τους, γύρω από την κύρια διεύθυνση Α-Δ. Πρόκειται για χαρακτηριστικό
παράδειγμα ρηξιγενούς ζώνης του ελληνικού χώρου σε ασβεστολιθικά πετρώματα με
νεοτεκτονική δραστηριότητα. Οι ζώνες αυτές, όπως και εδώ, έχουν συνήθως κάποιο πλάτος,
με πολλαπλές επιφάνειες ρηγμάτων και πολλές γενεές τεκτονικών λατυποπαγών και
πλευρικών κορημάτων. Τα κορήματα εδημιουργούντο κάθε τόσο από καταπτώσεις του
τεμαχισμένου πετρώματος όταν η ζώνη ενεργοποιείτο και στη συνέχεια έχουν προσβληθεί
και αυτά από τις επόμενες νεώτερες αναδράσεις.
Το ρήγμα της Κακιάς Σκάλας και τα παράλληλα του στον υποθαλάσσιο χώρο διαμορφώνουν
τα βόρεια περιθώρια του βυθίσματος του Σαρωνικού Κόλπου. Το βύθισμα αυτό δεν έχει
βέβαια την ίδια ενεργότητα με το αντίστοιχο βύθισμα του Κορινθιακού Κόλπου, δεν παύει
όμως να είναι κατά τεκμήριο μία νεοτεκτονική δομή και είναι γνωστό ότι τα περιθώρια των
βυθισμάτων είναι πάντα και οι περισσότερο δραστήριες τεκτονικώς περιοχές των δομών
αυτών.
Σύμφωνα με γνωματεύσεις ειδικών επιστημόνων, το μέγιστο μήκος του ρήγματος εκτιμάται
ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 13-15km και η μέγιστη αναμενόμενη μετατόπιση κατά τη
διάρκεια σεισμού κατά μήκος της κύριας ρηξιγενούς επιφάνειας του ρήγματος της Κακιάς
Σκάλας, είναι πιθανότερο να βρεθεί μεταξύ 30 και 50 cm. Η εκτιμώμενη αυτή μετατόπιση
αναφέρεται στη μετακίνηση κατά την διεύθυνση της ολίσθησης.
Η μετατόπιση, τέλος, γενικώς, μπορεί να είναι αυξημένη στα απότομα πρανή, όταν το ρήγμα
διαχωρίζει σχηματισμούς χαλαρούς ή εδαφικούς όπου μπορεί να γίνει μετατόπιση του
εξωτερικού υλικού και λόγω βαρύτητας.
Περιοχή βόρειας και βορειοανατολικής Αττικής. Η ευρύτερη περιοχή έχει υποστεί την
επίδραση επανειλημμένων τεκτονικών διαταραχών.
Γενικά, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, διακρίνεται μία παλαιότερη (προνεογενής)
τεκτονική, η οποία έπληξε και τα δύο συστήματα Πάρνηθας και Γραμματικού, και μία
νεωτέρα, του τριτογενούς και τεταρτογενούς, κατά την διάρκεια της οποίας
επαναδραστηριοποιήθηκαν και παλιές προνεογενείς τεκτονικές επιφάνειες. Η προνεογενής
τεκτονική χαρακτηρίζεται από την έντονη πτύχωση των γεωλογικών σχηματισμών και την
κατάτμησή τους από διαρρήξεις που ακολούθησαν τις πτυχώσεις, ενώ στους μεταλπικούς
σχηματισμούς παρατηρείται κυρίως έντονος ρηξιγενής τεκτονισμός.
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Σύμφωνα με τον Α. Δούνα (1971) στην ευρύτερη περιοχή Πάρνηθας παρατηρείται μετάβαση
από τα νεοπαλαιοζωικά ιζήματα προς τα μεσοζωικά. Ετσι τους σχιστοψαμμίτες με
ασβεστόλιθους του ανωτέρου λιθανθρακοφόρου, διαδέχονται οι ασβεστόλιθοι και
κερατοφυρικοί τόφοι του Περμίου και ακολουθούν οι ασβεστόλιθοι του Κάτω - Μέσου
Τριαδικού. Η μόνη διαταραχή που έλαβε χώρα μεταξύ Νεοπαλαιοζωικού και Μεσοζωικού
είναι μια έντονη ηφαιστειακή δράση, η οποία πιστοποιείται από την παρουσία ηφαιστειακών
τόφφων, με ασβεστολιθικούς φακούς εντός αυτών, και η οποία άρχισε πριν από την απόθεση
των κατωτριαδικών ιζημάτων και συνεχίστηκε και κατά την διάρκεια απόθεσης αυτών (Α
Δούνας 1971). Η τεκτονική αυτή φαίνεται ότι έδωσε άξονες διευθύνσεως ΒΑ - ΝΔ (35°).
Κατά τον Βορεάδη (1952) ο πυρήνας της Πάρνηθας υπέστη την επίδραση της Ερκυνίου
πτυχώσεως, η οποία προκάλεσε ασυμφωνία μεταξύ Περμίου και Μεσοζωικού. Η ασυμφωνία
αυτή κατ’ άλλους είναι γωνιώδης (ΚΤΕΝΑΣ 1924, ΜΑΡΙΝΟΣ 1958, ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ 1963) και κατ’
άλλους τεκτονική (RENZ 1908, ΒΟΡΕΑΔΗΣ 1952).
Αντιθέτως, όπως ήδη αναφέρθηκε, οι Παπανικολάου κ.ά δεν δέχονται καμμία ασυμφωνία
του αλπικού κύκλου πάνω στο ερκύνιο υπόβαθρο, αλλά μια κανονική μετάβαση προς τα
ανθρακικά μέσω ενός ανωπαλαιοζωικού - κατωτριαδικού κλαστικού σχηματισμού με
ασβεστολιθικά ρηξιτεμάχη περμικής ή και παλαιότερης ηλικίας, που συναντώνται στη βάση
της τριαδικής τράπεζας τόσο στην περιοχή της Πάρνηθας όσο και στον ευρύτερο χώρο της
Ανατολικής Ελλάδος.
Σεισμικότητα. Σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, όπου καταγράφονται
όλα τα σεισμικά επίκεντρα του ελληνικού χώρου, ανεξάρτητα από το μέγεθος του σεισμού
για το διάστημα 550π.Χ. - 1999, τα επίκεντρα που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή της
Περιφέρειας Αττικής και έχουν δώσει σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου από 5 βαθμούς της
κλίμακας Richter, παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.4-1.
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Πίνακας 5.1.4-1. Ισχυροί ιστορικοί σεισμοί που επήρέασαν την ευρύτερη περιοχή
Ημ/νία

Σεισμικό επίκεντρο

Εστιακό βάθος

Μέγεθος
(Richter)

-489

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

6,0

Μέση ένταση
Mercalli

Περιοχή μέγιστης
έντασης
Αίγινα

-480

37.9°Ν, 23.3°Ε

Επιφαν/κός

6,3

1705

38.2°Ν, 23.8°Ε

Επιφαν/κός

6,2

VII

Σαλαμίνα
Αθήνα

1805

38.0°Ν, 24.0°Ε

Επιφαν/κός

6,0

VII

Αθήνα

1837

37.4°Ν, 23.3°Ε

Επιφαν/κός

6,3

VIII

Δυδίμα

1873

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

6,0

VII

Επίδαυρος

1913

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,1

V

Αίγινα

1922

37.5°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,6

VII

Μέθανα

1930

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,0

1930

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,0

V

1930

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,3

VII

Αλμυροί

1930

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,2

VI

Εξαμίλια

1953

37.9°Ν, 23.1°Ε

Επιφαν/κός

5,8

VIII

Ίσθμια

1964

38.0°Ν, 23.6°Ε

155 km

6,0

VI

Κύνιγος

1966

37.7°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,1

VII

Ίσθμια

1968

37.8°Ν, 23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,5

VII

Νέα Επίδαυρος

1975

37.9°Ν,23.1°Ε

Επιφαν/κός

5,0

VI

Σοφικό

1981

38.1°Ν,23.1°Ε

Επιφαν/κός

5,2

1981

38.1°Ν,23.1°Ε

Επιφαν/κός

6,4

VIII

Κορύνι

1981

38.2°Ν,23.2°Ε

Επιφαν/κός

5,1

1981

38.2°Ν,23.2°Ε

Επιφαν/κός

6,3

IX

Πλατεές

1981

38.2°Ν,23.1°Ε

Επιφαν/κός

5,4

1981

38.2°Ν,23.3°Ε

Επιφαν/κός

5,4

1999

38.0°Ν,23.5°Ε

Επιφαν/κός

5,9

Καλαμάκι
Καλαμάκι

Αθήνα

Σύμφωνα με τον ΕΑΚ-2000 και την τροποποίηση του με την Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
Δ17α/115/9/ΦΝ275 (ΦΕΚ 1154/12-8-2003) που έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου
2004, η Περιφέρεια Αττικής κατατάσσεται στις ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας Ι και ΙΙ. Ο
συντελεστής σεισμικής επιτάχυνσης για τη ζώνη Ι είναι α=0,16 και για τη ζώνη ΙΙ είναι α=0,24,
ενώ η σεισμική επιτάχυνση του εδάφους Α δίνεται από τον τύπο:
A= α × g
(όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας)
Πιο συγκεκριμένα η ευρύτερη περιοχή της μελέτης, εντάσσεται στην ζώνη Ι, σύμφωνα με τον
χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας. Η τιμή μέγιστης επιτάχυνσης είναι g = 0.16 , με
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πιθανότητα 90% να μην γίνει υπέρβασή της στα επόμενα 50 χρόνια. Στο Σχήμα 5.1.4-1
φαίνεται ο νέος χάρτης ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας.

Σχήμα 5.1.4-1. Νέος Χάρτης Σεισμικής Επικινδυνότητας

Ύδατα
Σύμφωνα με την ισχύουσα 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) των Λεκανών
Απορροής Ποταμών (ΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL06) (ΦΕΚ Β
4672/29.12.2017), το έργο εμπίπτει στη ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), η οποία
καταλαμβάνει τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι και Μακρόνησο με συνολική έκταση
3,187km2.

5.1.5.1 Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα
Το σύνολο των επιφανειακών υδάτων και των οικοσυστημάτων της Αττικής έχει επιβαρυνθεί
με μεγάλη ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση. Οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή
την υποβάθμιση είναι οι εξής:


Τα ρέματα αντιμετωπίστηκαν ως υδραυλικοί υποδοχείς, ως κλειστοί ή
τσιμενταρισμένοι αγωγοί ομβρίων.
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Η συχνή μετατροπή των ρεμάτων σε οδικές αρτηρίες, το μπάζωμα και η
οικοπεδοποίηση ρεμάτων και υγροτόπων που εξυπηρετούν μόνο την αλόγιστη
αστικοποίηση.



Το επί μακρόν ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο τεχνικών κατευθύνσεων, χωρίς
κατευθύνσεις και εργαλεία για προστασία και ανάδειξη των ρεμάτων και των
οικοσυστημάτων τους.



Η ρύπανση επιφανειακών υδάτων με αστικά, βιομηχανικά λύματα και η ρύπανση
από γεωργικά φάρμακα, οι διαρροές από αστοχία και παλαιότητα δικτύων
αποχέτευσης.



Η έλλειψη σύνδεσης του υδάτινου στοιχείου με τους πολιτιστικούς πόλους και
προστασίας των ιστορικής σημασίας υδάτινων στοιχείων.

Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης (ΣΔ) της ΛΑΠ του ΥΔ Αττικής (EL06),
εντός της περιοχής παρέμβασης του υπό μελέτη ΕΧΣ δεν περιλαμβάνονται χαρακτηρισμένα
ποτάμια, λιμναία ή μεταβατικά Υδάτινα Συστήματα (ΥΣ). Το κοντινότερο ΥΣ που εντοπίζεται
απέχει περισσότερο από 2 χλμ, βρίσκεται στα όρια της ευρύτερης περιοχής του Δήμου
Πειραιά με το Δήμο Μοσχάτου και είναι το ΥΣ Π.ΚΗΦΙΣΟΣ 1, το οποίο εκβάλλει στο Φαληρικό
όρμο.
Ο λιμένας του Πειραιά εντάσσεται στο Παράκτιο ΥΣ ΑΚΤΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΕΙΡΑΪΚΗ
(EL0626C0008Η), το οποίο χαρακτηρίζεται ως Ιδιαιτέρως Τροποποιημένο (ΙΤΥΣ) και
διακρίνεται από υψηλή ένταση πιέσεων που σχετίζονται με ουσίες προτεραιότητας, ειδικούς
ρύπους κλπ.
Η Υπηρεσία Ύδρευσης/Αποχέτευσης στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής παρέχεται κυρίως από
την ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Στη ΛΑΠ Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), οι συνολικές ετήσιες απολήψεις για
κάλυψη των αναγκών για όλες τις δραστηριότητες και χρήσεις ανέρχονται σε ~503,4 hm 3.
Στην ύδρευση, που είναι και ο βασικός χρήστης νερού, καταναλώνεται το 82,7% (~416,2 hm3)
των συνολικών απολήψεων νερού, ακολουθεί η άρδευση με απολήψεις που ανέρχονται στο
~13,2% των συνολικών απολήψεων (~66,7 hm3), η βιομηχανία με ~3,7% (~18,5 hm3) και τέλος
η κτηνοτροφία με ~0,4% (2,1 hm3). Η ύδρευση καλύπτεται κυρίως από επιφανειακούς
πόρους υδατικών συστημάτων εκτός του Υδατικού Διαμερίσματος (ΕΥΔΑΠ / Υδραγωγεία
Εύηνου, Μόρνου και Υλίκης).
Η μοναδική απόληψη από επιφανειακό σύστημα η οποία εντοπίζεται εντός του ΥΔ06 αφορά
στην Τεχνητή Λίμνη Μαραθώνα (EL0626RL000000001H), η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο
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υδροδοτικό σύστημα της ΕΥΔΑΠ και αποτελεί ουσιαστικά βοηθητική πηγή υδροληψίας σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Ως Τεχνητό έργο που ανήκει στο ευρύτερο Σύστημα
Υδροδότησης Ευηνου – Μόρνου – Υλίκης – Μαραθώνα η λειτουργία του και επομένως οι
απολήψεις του είναι απόλυτα ελεγχόμενες και επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
ασκείται πίεση λόγω απολήψεων στο συγκεκριμένο ΥΣ.
Σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής (2014-2010), το ύψος των βροχών
στην Αττική, είναι από τα χαμηλότερα στην Ελλάδα και επιπλέον, τα νερά στην Αττική και
ειδικότερα στο Λεκανοπέδιο Αθηνών έχουν υποστεί τις επιπτώσεις της ραγδαίας, χωρίς
σχεδιασμό και κατασκευή των κατάλληλων υποδομών, μεταπολεμικής αστικοποίησης, της
συνεχιζόμενης επέκτασης και της τεράστιας αύξησης των στεγανών επιφανειών του
συγκροτήματος της πρωτεύουσας.
Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη μεγάλη ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση των
επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, στην ανεπάρκεια των διαθέσιμων υδατικών πόρων και
στη ρύπανση της θάλασσας. Τα προβλήματα που αφορούσαν στις μεγάλες ανάγκες της
πόλης σχετικά με τη συνολική διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και
απαιτούσαν πιεστικά επείγουσες απαντήσεις, αντιμετωπίστηκαν σε μεγάλο βαθμό με
ορισμένα μεγάλα «σωστικά» έργα, όπως:


Η επέκταση της εκμετάλλευσης των υδάτων στον ποταμό Μόρνο και στον Εύηνο. Με
αυτόν τον τρόπο, η ΕΥΔΑΠ υδρεύει σήμερα σχεδόν ολόκληρη την Αττική.



Το μεγάλο ΚΕΛ Ψυτάλλειας για τα λύματα του Λεκανοπεδίου αλλά και περιοχών
εκτός Λεκανοπεδίου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι μεταξύ των μέτρων που προτείνονται εντός του Αναθεωρημένου
ΣΔΛΑΠ Αττικής περιλαμβάνονται τα εξής:


Μέτρο Μ06Β0301: Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης όπου θα εντοπίζονται οι
υδατικοί πόροι που θα καλύψουν τις ανάγκες ύδρευσης σε μεσοπρόθεσμο και
μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και θα υιοθετούνται εγκαίρως τα κατάλληλα
μέτρα προστασίας.



Μέτρο Μ06Β0302: Δράσεις ενίσχυσης, αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού δικτύων
ύδρευσης και έλεγχος διαρροών.



Μέτρο Μ06Β0404: Υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού κ.α.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 5-17

Τα παραπάνω μέτρα στοχεύουν στη ποσοτική αναβάθμιση των υδατικών πόρων του
διαμερίσματος. Παρόλο που πέραν της Λίμνης του Μαραθώνα, οι πηγές υδροδότησης του
λεκανοπεδίου βρίσκονται σε άλλα Υδατικά Διαμερίσματα, τα προαναφερθέντα μέτρα
αποτελούν κοινή συνισταμένη και θα εφαρμοστούν σε όλα τα ΥΔ της χώρας.

5.1.5.2 Υπόγεια Υδατικά Συστήματα
Σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ του ΥΔ Αττικής (EL06) το σύνολο του Δήμου
Πειραιά ανήκει στο Υπόγειο Υδατικό Σύστημα Λεκάνης Κηφισού (Λεκανοπεδίου Αθήνας)
(EL0600110), το οποίο βρίσκεται σε καλή ποσοτική και κακή χημική κατάσταση λόγω του
φαινομένου της υφαλμύρινση της παράκτιας ζώνης και της παρουσίας νιτρικών (λύματα) και
μετάλλων (βιομηχανική δραστηριότητα).
Σημειώνεται ότι για το εν λόγω ΥΥΣ έχει προταθεί η υλοποίηση του Μέτρου M06Σ1701 που
περιλαμβάνει την ανάπτυξη διερευνητικής παρακολούθησης με εκπόνηση δειγματοληψιών,
μελετών και προγραμμάτων για την πληρέστερη χωρική και ποιοτική κάλυψη του Εθνικού
Δικτύου Παρακολούθησης.
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Σχήμα 5.1.5-1. Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήματα στην ευρύτερη περιοχή του έργου (http://wfdgis.ypeka.gr/)
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5.1.5.3 Κινδύνος Πλημμύρας
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδυνών Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (EL 06) (ΥΠΕΝ/ΕΓΥ, 2017) στα πλαίσια εφαρμογής της
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, η περιοχή μελέτης εμπίπτει στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου
Πλημμύρας, Λεκάνη π. Κηφισού (GR06RAK0011), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα
(Σχήμα 5.1.5-2).
Οι Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας προσδιορίστηκαν από τη γεωγραφική τομή
των περιοχών με δυνητικά σημαντικές συνέπειες από μελλοντικές πλημμύρες και των
περιοχών που είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα.
Η ΖΔΥΚΠ Λεκάνη π. Κηφισού έχει έκταση 213.14km2, περιλαμβάνει το πολεοδομικό
συγκρότημα της Αθήνας μαζί με τον Πειραιά και οριοθετείται από τον Σαρωνικό κόλπο και
τα βουνά της Πάρνηθας του Υμηττού και της Πεντέλης. Μεταξύ των άνω ορεινών όγκων
εκτείνεται η πεδιάδα των Αθηνών, από τις υπώρειες ως τα παράλια.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδυνών Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών
του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής (2017) το μέγεθος της περιοχής της ΖΔΥΚΠ Λεκάνη π.
Κηφισού που κατακλύζεται από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ=50 έτη ανέρχεται σε
13,95km2 για Τ=100 έτη, ανέρχεται σε 20,53km2 και για Τ=1000 έτη σε 35,64km2.
Για την υπόπεριοχή «Εκβολές Κηφισού» για Τ=50 έτη δεν παρουσιάζονται προβλήματα και η
πλημμύρα διοδεύεται στα κατάντη χωρίς προβλήματα. Στην περίοδο Τ=100 έτη, όμως
παρουσιάζονται υπερχειλίσεις. Για την κατάσταση που εμφανίζεται κατά την περίοδο Τ=1000
χρόνια, οι κατακλυζόμενες επιφάνειες περιλαμβάνουν το σύνολο των περιοχών πέριξ του
ποταμού Κηφισού και φτάνουν μέχρι τον Άγιο Διονύσιο στον Πειραιά προς τα δυτικά και
μέχρι τον Ταύρο και τις Τζιτζιφιές στα ανατολικά.
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ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΧΣ

ΖΔΥΚΠ:
Λεκάνη π. Κηφισού
(GR06RAK0011

Σχήμα 5.1.5-2. Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας στην περιοχή μελέτης (Πηγή:
Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, 2012)

Κύρια γεωλογικά χαρακτηριστικά. Η λεκάνη π. Κηφισού αποτελείται ως επί των πλείστον
από τεταρτογενή και νεογενή ιζήματα. Οι αλλουβιακές αποθέσεις οι οποίες καλύπτουν το
μεγαλύτερο τμήμα του οροπεδίου είναι σύγχρονες αποθέσεις χειμάρρων, υλικά
αναβαθμίδων και ελλουβιακοί μανδύες. Στις κοίτες των χειμάρρων απαντώνται ασύνδετα
υλικά από άμμους και κροκαλολατύπες και μεταξύ Πειραιά και Γλυφάδας απαντώνται
παράκτιες αποθέσεις. Στα δυτικά, βορειοδυτικά και ανατολικά κυρίως περιθώρια της
λεκάνης εμφανίζονται ριπίδια χειμάρρων, πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων
πλειστοκαινικής ηλικίας.
Οι νεογενείς σχηματισμοί που απαντώνται στη λεκάνη του π. Κηφισού είναι πλειοκαινικής
και ανωμειωκαινικής ηλικίας και μπορούν να χωριστούν σε θαλάσσιους και ηπειρωτικούς
σχηματισμούς. Η κύρια εμφάνιση των πλειοκαινικών θαλάσσιων σχηματισμών, είναι στη
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Πειραϊκή χερσόνησο, ενώ άλλες μικρότερες είναι στον Άλιμο και στο Καλαμάκι. Οι
ανωμειοκαινικοί σχηματισμοί συναντώνται τοπικά στο νότιο τμήμα της ζώνης.
Το άμεσο γεωλογικό υπόβαθρο της ζώνης είναι οι Αθηναϊκοί Σχιστόλιθοι, οι οποίοι
αποτελούνται από σχιστοποιημένα, ελαφρά μεταμορφωμένα κλαστικά πετρώματα, με
φακούς και σώματα ασβεστόλιθων και υπερβασικών ηφαιστειακών πετρωμάτων. Οι εν λόγω
σχηματισμοί αν και καλύπτονται από τα μεταλπικά ιζήματα, εμφανίζεται τοπικά.
Παρουσίαση υδατορευμάτων που τροφοδοτούν τη Ζώνη. Τα δύο κύρια υδρογραφικά
δίκτυα του λεκανοπεδίου είναι ο Κηφισός ποταμός που είναι ο μεγαλύτερος της περιοχής και
ο Ιλισός ποταμός.
Ο Κηφισός ποταμός διατρέχει το δυτικό τμήμα του λεκανοπεδίου και πηγάζει κυρίως από την
Πάρνηθα και την Πεντέλη συλλέγει όμως ύδατα και από το όρος Αιγάλεω καθώς και από
μέρος του Υμηττού. Λίγο πριν από τις εκβολές, ο Κηφισός δέχεται τα νερά του Ιλισού και
εκβάλλει στον Όρμο Φαλήρου, στο Νέο Φάληρο όπως ήδη αναφέρθηκε.
Ο Ιλισός ή ρέμα της Καλλιρρόης, διατρέχει το ΝΑ τμήμα του λεκανοπεδίου και στο
μεγαλύτερο τμήμα του είναι καλυμμένος και χρησιμοποιείται σαν αποχετευτικός αγωγός
που εξυπηρετεί ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής. Κατά τη διάρκεια των έργων κάλυψης
το ποτάμι εξετράπη και δημιουργήθηκε νέα κοίτη η οποία εκβάλλει, επίσης, στο Φαληρικό
όρμο.

Αστικό πράσινο
Η βλάστηση, λόγω του μεσογειακού τύπου κλίματος, αποτελείται κυρίως από δέντρα και
θάμνους μεσογειακής χλωρίδας. Η έντονη ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα, όμως,
καθώς και η οικιστική ανάπτυξη είχαν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της φυσικής
βλάστησης εντός του αστικού ιστού.
Στην Αθήνα, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το 2006,
το πράσινο που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο είναι 2 τ.μ., ποσοστό πολύ χαμηλότερο σε σχέση
με τα αντίστοιχα μεγέθη άλλων αστικών κέντρων. Η ελάχιστη ανεκτή αναλογία πρασίνου ανά
κάτοικο σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο υπολογίζεται σε 8 τ.μ./κάτοικο. Άλλα
παραδείγματα είναι το Άμστερνταμ (27 τ.μ./κάτοικο), η Βιέννη (20 τ.μ./κάτοικο), το Βερολίνο
(13 τ.μ./κάτοικο), η Ζυρίχη (10 τ.μ./κάτοικο) το Λονδίνο (9 τ.μ./κάτοικο) και η Θεσσαλονίκη
(3 τ.μ./κάτοικο).

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 5-22

Η πόλη του Πειραιά βρίσκεται στο πολύ χαμηλό επίπεδο των 1,56 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο
στο σύνολο του. Συγκεκριμένες οικιστικές υποπεριοχές εντός του Πειραιά βρίσκονται σε
ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση από αυτό που περιγράφει ο γενικός μέσος όρος του Δήμου.
Ειδικότερα, οι γειτονιές Πειραϊκή-Χατζηκυριάκειο-Φρεαττύδα (1η Δημοτική Κοινότητα)
χαρακτηρίζονται από 0,45τ.μ. ανά κάτοικο, από μια δυσμενή κατάσταση η οποία
αποφορτίζεται λόγω της γειτνίασης τους με το θαλάσσιο μέτωπο.
Παρομοίως, οι γειτονιές Μανιάτικα - Αγιά Σοφία - Άγιος Διονύσιος - Άγιος Δημήτριος (5η
Δημοτική Κοινότητα) χαρακτηρίζονται από 0,77 τ.μ. πρασίνου ανά κάτοικο, η οποία εγγράφει
τις χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες στο σύνολο του Δήμου δεδομένης της μεγάλης
απόστασής τους από τη θάλασσα και της γειτνίασής τους με εγκαταλελειμμένες
βιομηχανικές περιοχές.
Κατεβαίνοντας σε κλίμακα, γίνεται αντιληπτό ότι η πλειοψηφία των πάρκων και των
πλατειών βρίσκονται στο κέντρο του Πειραιά (πλατείες Κοραή, Κανάρη, Αλεξάνδρας, κήποι
Τινάνειος και Τερψιθέας και αλσύλλιο του Προφήτη Ηλία). Άλλοι ελεύθεροι χώροι βρίσκονται
στα πάρκα του ΣΕΦ (Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας) στο Νέο Φάληρο, στο πάρκο Δηλαβέρη της
περιοχής Λεύκας και στα Καμίνια (ΕΜΠ, 2011). Το πράσινο στους παραπάνω ελεύθερους
χώρους περιορίζεται στους κήπους Τινάνειος και Τερψιθέας, στο αλσύλλιο του Προφήτη
Ηλία αι στο ΣΕΦ.

Προστατευόμενες Περιοχές
Δεν εντοπίζονται προστατευόμενες περιοχές του Νόμου της Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011)
στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πειραιά.
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5.2

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Πληθυσμιακά στοιχεία-Δημογραφική φυσιογνωμία

Ο Πειραιάς είναι ο πέμπτος πολυπληθέστερος δήμος της Ελλάδας. Η δημογραφική του
εξέλιξη από το 1991 έως την τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ το 2011 παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 5.2.1-1. Μόνιμος Πληθυσμός Πειραιά (1991-2011)
Μεταβολή
1991

2001

2011

ΧΩΡΑ

10.223.392

10.934.097

1991-2001

2001-2011

10.816.286

7,00%

-1,10%

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3.594.817

3.894.573

3.828.434

8,30%

-1,70%

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ

530.180

553.450

523.648

4,40%

-5,40%

Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

187.399

181.933

163.688

-2,90%

-10,00%

Πειραιάς (πόλη)

187.399

181.933

163.688

-2,90%

-10,00%

Ψυττάλεια (νησίς)
ΔΚ1 (Πειραϊκή
χερσόνησος)
ΔΚ2 (Κέντρο ΠειραιάΚαστέλα)
ΔΚ3 (Νέο Φάληρο)
ΔΚ4 (Καμίνια-Παλαιά
Κοκκινιά)
ΔΚ5 (Ταμπούρια)
Δήμος Πειραιώς(Υπόλοιπα)

0

0

0

‒

‒

54.428

54.665

50135

0,40%

-8,30%

39.996

32.200

27652

-19,50%

-14,10%

11.612

15.946

15066

37,30%

-5,50%

30.807

28.369

29506

-7,90%

4,00%

45.828

40.359

40543

-11,90%

0,50%

-

-

786

-

-

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

Ο μόνιμος πληθυσμός το 2011 ανήλθε σε 163.688 κατοίκους. Η πυκνότητα υπολογίζεται σε
15.000 κάτοικοι ανά τ.χλμ. Παρουσιάζει συνεχή πληθυσμιακή μείωση από το 1971. Όπως
φαίνεται στον πιο πάνω πίνακα, παρατηρείται σε όλα τα υπερκείμενα διοικητικά επίπεδα
ενίσχυση αρνητικής τάσης διαχρονικά, όπως και στον Πειραιά, αλλά ο τελευταίος
παρουσιάζει εντονότερα αρνητικό ρυθμό μεταβολής (μείωσης) του πληθυσμού κατά τις δύο
προηγούμενες δεκαετίες. Το γεγονός αυτό συνδέεται με το ότι ο Δήμος χαρακτηρίζεται από
αρνητικό ετήσιο φυσικό ισοζύγιο της πληθυσμιακής μεταβολής. Ας σημειωθεί ότι η
πληθυσμιακή μείωση στην Αττική φαίνεται ότι επιταχύνθηκε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ , όπως
φαίνεται στο Σχήμα 5.2.1-1.
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Σχήμα 5.2.1-1. Πληθυσμιακή μείωση στην Αττική

Σε επίπεδο Δημοτικών Κοινοτήτων (ΔΚ), μόνο δύο ΔΚ παρουσίασαν αύξηση πληθυσμού κατά
την προηγούμενη δεκαετία, η 4η ΔΚ κατά 4,0% (1.137 άτομα) και η 5η ΔΚ (στην οποία
τοποθετείται η περιοχή επέμβασης) με (οριακή) αύξηση 0,5% (184 άτομα), ενώ στις
υπόλοιπες τρείς ΔΚ παρατηρήθηκε μείωση πληθυσμού.
Μια πιο λεπτομερή εικόνα της ενδοαστικής πληθυσμιακής δυναμικής προκύπτει, έμμεσα,
από τη διαχρονική διαφοροποίηση των φορολογικών δηλώσεων σε επίπεδο Ταχυδρομικού
Κωδικού (ΤΚ). Ο αριθμός αυτός αποτελεί μια προσεγγιστική (proxy) μεταβλητή του
πληθυσμού και, ιδίως, των μεταβολών του πληθυσμού. Στο Σχήμα 5.2.1-2 παρουσιάζεται ο
μόνιμος πληθυσμός της ευρύτερης περιοχής Αγίου Διονυσίου (2011).

Σχήμα 5.2.1-2. Μόνιμος Πληθυσμός ευρύτερης περιοχής Αγίου Διονυσίου 2011 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)
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Χρήσεις Γης
5.2.2.1 Ευρύτερη περιοχή επιρροής.
Μια πρώτη προσέγγιση των υπαρχουσών γενικευμένων χρήσεων στο Δήμο Πειραιά δίνει η
Απογραφή Οικοδομών-Κτηρίων του 2000 (ΕΣΥΕ). Αν και έχει παρέλθει 15ετία, οι γενικευμένες
χρήσεις γης δεν αλλάζουν στις περισσότερες περιοχές με μεγάλη ταχύτητα, και εκτιμάται ότι
η κύρια εικόνα που δίνεται παραμένει σε ισχύ. Σύμφωνα με το στοιχείο αυτό, επί συνολικής
έκτασης

11,2

χιλ.

στρ.,

οι

10,7

χιλ.

καταλαμβάνονται

από

οικιστικό

χώρο

(συμπεριλαμβανόμενων δρόμων) και 0,5 χιλ. από «άλλες εκτάσεις». Δεν υπάρχουν στο Δήμο
καλλιεργούμενες εκτάσεις, βοσκότοποι, δάση, εκτάσεις νερών (εσωτερικών) (στοιχεία: ΕΣΥΕ
2000).
Σε λεπτομερέστερο επίπεδο, υπάρχουν δύο είδη διαθέσιμων στοιχείων για τις πραγματικές
(σε αντιδιαστολή προς τις θεσμοθετημένες) χρήσεις γης. Η πρώτη προέρχεται από την
Απογραφή κτηρίων του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ) και η δεύτερη, αισθητά παλαιότερη, από τη μελέτη
ΓΠΣ (1988, στοιχεία του 1986) του Δήμου Πειραιά. Οι δύο επόμενοι πίνακες απεικονίζουν
αυτά τα στοιχεία.

Πίνακας 5.2.2-1. Αριθμός κτιρίων κατά χρήση, 2011 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)
Δ. Πειραιά

Σύνολο

Αποκλειστική
χρήση

Μικτή χρήση

Σύνολο %

Σύνολο κτιρίων

25.663

21.632

4.031

100%

Κατοικία

21.730

18.221

3.509

84,7%

Εκκλησία Μοναστήρι

66

63

3

0,3%

Ξενοδοχείο

46

38

8

0,2%

Εργοστάσιο Εργαστήριο

503

466

37

2,0%

Σχολικό κτίριο

188

157

31

0,7%

2.534

2.147

387

9,9%

65

61

4

0,3%

23

20

3

0,1%

508

459

49

2,0%

Κατάστημα Γραφείο
Σταθμός
αυτοκινήτων
(πάρκινγκ)
Νοσοκομείο,
κλινική κλπ.
Άλλη χρήση
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Πίνακας 5.2.2-2. Πραγματικές χρήσεις (έκταση σε στρέμματα)-1986 (Πηγή: ΓΠΣ)
Στρέμματα

Ποσοστό %

Σύνολο

10.862

100%

Αμιγής κατοικία

1.703

15,7%

Γενική κατοικία

2.174

20,0%

Κεντρικές λειτουργίες πόλης

350

3,2%

Τοπικά κέντρα

824

7,6%

Αθλητισμός υπερτοπικός

92

0,9%

Αθλητισμός πόλης

18

0,2%

Αναψυχή υπερτοπική

320

2,9%

Αναψυχή πόλης

25

0,2%

Πράσινο, Πλατείες

230

2,1%

Τουρισμός

83

0,8%

Βιομηχανία

290

2,7%

Βιοτεχνία

338

3,1%

Χονδρεμπόριο

154

1,4%

Ιδιαίτερες χρήσεις

233

2,1%

Οδικό δίκτυο

3.073

28,3%

Σιδ. γραμμές

129

1,2%

Εγκαταστάσεις μαζικών μεταφορών

826

7,6%

Αξιοποιώντας και, κατά περίπτωση, συγκρίνοντας τις δύο αυτές καταγραφές, προκύπτουν τα
εξής:
Στο Δήμο Πειραιά έχουν καταγραφεί 10.862 κτήρια, αποκλειστική ή μικτής χρήσης. Ποσοτικά
κυρίαρχη χρήση με όρους αριθμού κτηρίων (κτηριακή χρήση) είναι σαφέστατα η κατοικία
(84,7%). Με όρους πολεοδομικών χρήσεων, οι δύο κατηγορίες «κατοικίες» αθροίζουν το
35,7% της έκτασης του δήμου (που συνολικά ανέρχεται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
καταμέτρησης σε 10.862 στρ. (μέγεθος πολύ κοντά σε αυτό της προαναφερόμενης
απογραφής της ΕΣΥΕ) , ποσοστό πολύ μικρότερο του αντίστοιχου με όρους αριθμού κτηρίων,
ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι οι δύο αυτές κατηγορίες περιλαμβάνουν όχι μόνο κτήρια
κατοικίας αλλά και άλλων χρήσεων, συχνά σε σημαντικό ποσοστό. Προφανώς, μια ερμηνεία
του φαινομένου είναι ότι η καταγραφή του ΓΠΣ έχει γίνει σε επίπεδο χρήσης ισογείων, χωρίς
στάθμιση με τις χρήσεις των άλλων ορόφων. Πάντως, και με τη σημείωση αυτή, οι δύο
πολεοδομικές χρήσεις «κατοικίας» (αμιγής και γενική) είναι οι εκτατικά σημαντικότερες στον
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οικιστικό ιστό. Προφανώς ο συνυπολογισμός και των χρήσεων των άλλων ορόφων θα
οδηγούσε σε πολύ μεγαλύτερη τιμή.
Τα κτήρια καταστημάτων-γραφείων ανέρχονται στο 9,9% του συνόλου, αποτελώντας τη
δεύτερη σημαντική κατηγορία από αυτή την άποψη. Όλες οι άλλες χρήσεις παρουσιάζουν
ποσοστά κάτω της μονάδας (πλην της υπολειμματικής κατηγορίας «άλλη χρήση» που φθάνει
στο 2%). Από πολεοδομική άποψη, τα κτήρια αυτά κατανέμονται τόσο στις κυρίως «κεντρικές
χρήσεις»

(πόλης

ή

τοπικές),

που

αθροιστικά

καταλαμβάνουν

έκταση

10,8%

(συμπεριλαμβάνοντας και άλλες «κτηριακές» χρήσεις) αλλά και στις δύο κατηγορίες
κατοικίας, ιδίως στη γενική. Πάντως, στην παρούσα περίπτωση η διάσταση μεταξύ των δύο
καταγραφών είναι πολύ μικρότερη, και οι «κτηριακές» με τις «πολεοδομικές» χρήσεις είναι
συγκρίσιμες.
Με εξαίρεση τις χρήσεις που αντιστοιχούν σε μεταφορές (δίκτυα και εγκαταστάσεις) και
αθροιστικά καταλαμβάνουν το 37,1% του οικιστικού χώρου (η κατηγορία «εγκαταστάσεις
μαζικών μεταφορών» που φθάνει στο υψηλό ποσοστό του 7,6% παραπέμπει κυρίως στο
λιμάνι, και το σημαντικό και από εκτατική άποψη ρόλο του στην πόλη), η σημαντικότερη
επόμενη πολεοδομική χρήση είναι η βιομηχανία-βιοτεχνία (αθροιστικά: 5,8%). Με όρους
κτηριακούς η αντίστοιχη κατηγορία («εργοστάσια-εργαστήρια) καταλαμβάνει επίσης την
τρίτη θέση, με αισθητά μικρότερη τιμή (2%) που εξηγείται εύκολα όμως από το μεγαλύτερο
μέσο μέγεθος (κάλυψη του εδάφους) των κτηρίων αυτής της κατηγορίας από πχ. τα κτήρια
κατοικίας ή γραφείων. Η σημασία αυτής της κατηγορίας συνδέεται προφανώς με τη
βιομηχανική παράδοση, και σε μικρότερο βαθμό σημερινή κατάσταση, όσον αφορά την
οικονομική βάση του Πειραιά. Συνολικά οι λοιπές οικονομικού χαρακτήρα πολεοδομικές
χρήσεις (αναψυχή, τουρισμός, χονδρεμπόριο) καταλαμβάνουν το 5,4% του οικιστικού ιστού,
ενώ οι εκτάσεις κοινόχρηστου χαρακτήρα (πλην των δικτύων μεταφορών (πράσινο, πλατείες,
αθλητισμός) φθάνουν μόλις το 3,1%.
Ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση με την οικονομική βάση του Πειραιά. Οι πολεοδομικές
χρήσεις με οικονομικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβάνουμε και τις εγκαταστάσεις μαζικών
μεταφορών, λόγω του οικονομικού ρόλου του λιμανιού) φθάνουν σε 2.859 στρ. (περίπου το
¼ της έκτασης της πόλης). Μια σύγκριση με τη συμμετοχή ορισμένων αντίστοιχων
δραστηριοτήτων στην οικονομική βάση οδηγεί στις εξής αντιστοιχίες:


Η μεταποίηση (βιομηχανία και βιοτεχνία) καταλαμβάνει το 19,6% της έκτασης
(ισογείων) από το σύνολο των οικονομικών χρήσεων στην πόλη, ενώ συγκεντρώνει
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το 9,7% της απασχόλησης (κλάδος εκτατικού χαρακτήρα όσον αφορά τις ανάγκες σε
γη)


Ο τουρισμός (ξενοδοχεία και εστίαση) συγκεντρώνει το 6,9% της απασχόλησης, όταν
η πολεοδομική χρήση «τουρισμός» καταλαμβάνει το 2,6% της έκτασης των
οικονομικών χρήσεων της πόλης ενώ το άθροισμα των πολεοδομικών χρήσεων
τουρισμός+αναψυχή καταλαμβάνει το 13,3%. Δεδομένου ότι η αναψυχή μόνο
μερικώς αντιστοιχεί στην εστίαση, η φυσιογνωμία του κλάδου όσον αφορά τις
έγγειες ανάγκες του είναι σχετικώς ασαφής, αλλά πάντως πιο εντατική από τη
μεταποίηση.



Το χονδρεμπόριο ως πολεοδομική χρήση καταλαμβάνει το 4.8% της έκτασης των
οικονομικών χρήσεων της πόλης, ενώ οι δύο κατηγορίες κεντρικών λειτουργιών (σε
σημαντικό ποσοστό, στα ισόγεια, περιλαμβάνει εμπόριο, κυρίως λιανικό αλλά και
χονδρικό) καταλαμβάνουν αθροιστικά το 41,45. Οι δραστηριότητες λιανικού και
χονδρικού εμπορίου συγκεντρώνουν το 20,7% των απασχολούμενων. Φαίνεται ότι
και ο κλάδος του εμπορίου έχει εκτατική συμπεριφορά στο χώρο, αν ληφθεί υπόψη
ότι μονάδες του κλάδου βρίσκονται και στις πολεοδομικές χρήσεις κατοικίας που δεν
έχουν συνυπολογιστεί εδώ.
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Σχήμα 5.2.2-1. Χρήσεις Γης ανά πολύγωνο χρήσης Δήμου Πειραιά

Μια πιο γενικευμένη αίσθηση της πραγματική χρήσης του χώρου δίνει ο επόμενος χάρτης,
που προέρχεται από το πρόγραμμα Urban Atlas της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο παρέχει
συγκρίσιμα στοιχεία χρήσης γης και κάλυψης γης για τις λειτουργικές αστικές περιοχές
(Functional Urban Areas) της Ευρώπης, με βάση δορυφορικές φωτογραφίες. Ο χάρτης
περιλαμβάνει το σύνολο του Δήμου Πειραιά και ορισμένες όμορες ζώνες, και βασίζεται σε
δεδομένα του έτους 2006 και έχουν κατά μεγάλο μέρος επικαιροποιηθεί με βάση τις χρήσεις/
καλύψεις γης του έτους 2012 (τα δεδομένα του 2012 δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα σε
επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή αλλά είναι προσπελάσιμα ως εικόνες στο site του
προγράμματος.)
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Σχήμα 5.2.2-2. Συγκρίσιμα στοιχεία χρήσης γης και κάλυψης γης Δήμου Πειραιά (Πηγή: Urban Atlas)
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Επανερχόμενοι στην κατανομή στο χώρο των πολεοδομικών πραγματικών χρήσεων γης, με
βάση τη μελέτη του ΓΠΣ, το επόμενο διάγραμμα απεικονίζει την κατανομή των χρήσεων
(Ορισμένες χρήσεις γης έχουν συγχωνευθεί στην ενιαία κατηγορία «Λοιπά») ανά Δημοτικό
Διαμέρισμα.

Χρήσεις γης ανά ΔΚ
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100%

Λοιπά

Σχήμα 5.2.2-3. Χρήσεις γης ανά Δημοτική Κοινότητα

5.2.2.2 Περιοχή Επέμβασης
Για την περιοχή επέμβασης υπάρχει διαθέσιμη πρόσφατη καταγραφή των χρήσεων γης μέσω
αυτοψίας (Στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας στο

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Κοτσινονού Κ, Τασοπούλου Π., 2017,
Επανάχρηση βιομηχανικών κτιρίων και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής: Η περίπτωση του
Αγίου Διονυσίου -Δήμος Πειραιά).
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Σχήμα 5.2.2-4. Καταγραφή των χρήσεων γης μέσω αυτοψίας (α) (Πηγή: Κοτσινονού Κ,
Τασοπούλου Π., 2017)

Σχήμα 5.2.2-5. Καταγραφή των χρήσεων γης μέσω αυτοψίας (β) (Πηγή: Κοτσινονού Κ,
Τασοπούλου Π., 2017)
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Σχήμα 5.2.2-6. Ακάλυπτοι χώροι περιοχής Διονυσίου (Πηγή: Κοτσινονού Κ, Τασοπούλου Π., 2017)

5.2.2.3 Θεσμοθετημένες Χρήσεις Γης
Το ΓΠΣ Πειραιά εγκρίθηκε το 1998 (Απόφ. ΥΠΕΧΩΔΕ 78946/4063/ΦΕΚ79Δ’/4.2.1988) και έχει
τροποποιηθεί σε διάφορα τμήματά του τέσσερις φορές.
Στην παρ. 2 το ΓΠΣ, όπως ισχύει, προβλέπει: «Τον καθορισμό ως χρήσης γης της γενικής
κατοικίας σε όλη την έκταση του Δήμου Πειραιά εκτός από την περιοχή Γκάζι, τμήμα του
άξονα της οδού Πειραιώς και της βιομηχανικής περιοχής κατά μήκος των τροχιοδρόμων».
Πέραν της χρήσης αυτές, στην παρ. 3 προσδιορίζονται και περιοχές με χρήσεις «κέντρου» και
«τοπικού κέντρου».
Στην Περιοχή Επέμβασης δεν προσδιορίζεται ευθέως χρήση. Το αντίστοιχο ράστερ στο
υπόμνημα του χάρτη των χρήσεων του ΓΠΣ (όπως ισχύει) προσδιορίζει την περιοχή ως «Ζώνη
Ανάπλασης Περιοχής Αγίου Διονυσίου». Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν αποτελεί χρήση γης,
γενική ή ειδική, και δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες του πδ της 23.2/6.3.1987 ΦΕΚ 166Δ’
«Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», που ίσχυε κατά την περίοδο θεσμοθέτησης του
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ΓΠΣ Πειραιά, και ισχύει ακόμα μέχρι την αναμενόμενη στο προσεχές μέλλον έγκριση νέου πδ
με κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης1
Στο κείμενο του ΓΠΣ αναφέρονται σχετικά τα εξής (σελ. 977). «Προτείνεται ανάπλαση της
περιοχής Αγ. Διονυσίου (γκάζι-Παπαστράτου). Εκταση 47 Ha. Η περιοχή οριοθετείται ως
ακολούθως: Βόρεια από τη σιδηροδρομική γραμμή. Νότια: από την ακτή Κονδύλη.
Ανατολικά: από την Υμηττού και τη Σιδηροδρομική γραμμή, Δυτικά: από την Θεσμοφωρίου.
Για την περιοχή αυτή προτείνεται επέκταση του κέντρου του Πειραιά με δυνατότητα
χωροθέτησης Δημοσίων κτηρίων (δημόσια Διοίκηση, Εκπαίδευση, Κοινωνικός Εξοπλισμός)
και κτιρίων ΟΤΑ, δημιουργία χώρου πρασίνου και εκθεσιακού κέντρου, μετεγκατάσταση των
χυτηρίων-μηχανουργείων-αποθηκών στο βιομηχανικό πάρκου Σχιστού (Κερατσίνι),
ανάπλαση-εξυγίανση της περιοχής μη οχλούσας βιομηχανίας-βιοτεχνίας, και διατήρηση και
προστασία των ιστορικών κτιρίων και ένταξη σε αυτά νέων λειτουργιών».
Επίσης, το ΓΠΣ προβλέπει Ζώνη Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ2) «για την περιοχή

Γκάζι-

Παπαστράτου», ώστε να δοθούν δάνεια εκσυγχρονισμού στις υπάρχουσες βιομηχανίες και
κίνητρα στους ιδιοκτήτες παραδοσιακών κτιρίων για να τα αναστηλώσουν», και Ζώνη
Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ3) «για το κέντρο του Πειραιά και την περιοχή Γκάζι-Παπαστράτου,
ώστε να δοθούν κίνητρα για την προστασία και ένταξη νέων λειτουργιών στα ιστορικά
κτίρια.»

1

Το σχέδιο του εν λόγω πδ έχει καταρτισθεί και ήδη βρίσκεται στο ΣτΕ για επεξεργασία από τον Ιούνιο
2017.
2
Υπενθυμίζεται ότι ο ν. 1337/83, άρ. 11, πάρ. 1 και άρ. 2, όπως ισχύει, αναφέρει ότι «Ζώνες ειδικής
ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.) καθορίζονται σε πολεοδομούμενες περιοχές που ορίζονται για τον σκοπό αυτόν από
Γ.Π.Σ. ή Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και σε περιοχές με ήδη εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο ή περιοχές
οριοθετημένων οικισμών προϋφισταμένων του έτους 1923, με σκοπό την αναμόρφωση, την
ανάπλαση ή την ανάπτυξή τους.» «Με το προεδρικό διάταγμα με το οποίο καθορίζεται Ζ.Ε.Ε. μπορεί
να ορίζεται για τη ζώνη αυτή συντελεστής δόμησης μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο στην
πολεοδομική ενότητα, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, χωρίς όμως υπέρβαση των ανώτατων ορίων
που προβλέπονται στο άρθρο 18 πάρ. 1 του παρόντος νόμου.»/.
3
Ο ν. 1337/83, άρ. 11, πάρ. 5 όπως ισχύει, αναφέρει ότι «μπορεί να καθορίζονται μέσα στις
πολεοδομικές ενότητες Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) μέσα στις οποίες παρέχονται ειδικά
χρηματοδοτικά και πολεοδομικά κίνητρα για να κατασκευάζονται ή διαμορφώνονται κτίρια ή τμήματά
τους που είναι αναγκαία για τα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων, όπως κτίρια αναψυχής,
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, στάθμευσης αυτοκινήτων κλπ.»
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Σχήμα 5.2.2-7. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Πειραιά
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Το ΓΠΣ ορίζει στο ΟΤ 204, που βρίσκεται μέσα στην Περιοχή Επέμβασης του παρόντος, τις
χρήσεις γης Αθλητισμός και Αστικό Πράσινο-Ελεύθεροι Χώροι (σε διακριτά τμήματα του ΟΤ).
Σημειώνουμε ότι το ΟΤ αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία. Στο εν λόγω ΟΤ δεν έχει γίνει
απαλλοτρίωση και οι προαναφερόμενες χρήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί (απαλλοτρίωση).
Αθλητισμός ορίζεται, επίσης, στα ΟΤ 133 και 134 στο δυτικό άκρο της Περιοχής Επέμβασης,
ενώ στο ΟΤ 186 (βορειο-δυτικό άκρο Περιοχής Επέμβασης) ορίζεται ως χρήση το Αστικό
Πράσινο-Ελεύθεροι Χώροι.
Το ρυμοτομικό σχέδιο, σύμφωνα με το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου
Πειραιώς (http://gis.piraeus.gov.gr/GeoViewer/MgMap/default.aspx?ApplicationDefinition=
GeoMapWeb.xml&SESSION=76a0c87e-fffe-1034-8000-000c29df03ca_en_
7F0000010AF20AF10AF0), έχει ως εξής:
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Σχήμα 5.2.2-8. Ρυμοτομικό σχέδιο (Πηγή: Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών του Δήμου Πειραιώς)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 5-38

Πολιτιστική Υποδομή και δραστηριότητες
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά 2015-2019 (Α’ ΦάσηΣτρατηγικός Σχεδιασμός), στο δήμο υφίστανται οι ακόλουθες πολιτιστικές υποδομές που
αναφέρονται ακολούθως.

5.2.3.1 Μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά. Το Πειραϊκό Αρχαιολογικό Μουσείο λειτουργεί σε σύγχρονο
κτίριο, στην οδό Χαρ. Τρικούπη 31, που θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε το 1981.
Αποτελείται από ένα διώροφο εκθεσιακό χώρο με αποθήκες και εργαστήρια στα υπόγεια.
Υπάρχει κτιριακή σύνδεση με το παλαιότερο Μουσείο, το οποίο χτίστηκε το 1935 και έχει
χαρακτηριστεί ως διατηρητέο. Το κτίριο του Μουσείου έχει οικοδομηθεί στη βόρεια πλευρά
του αρχαιολογικού χώρου, που περιβάλλει το θέατρο της Ζέας, ενώ ο ελεύθερος γύρω απ΄
το θέατρο χώρος χρησιμεύει προς το παρόν για την εν υπαίθρω αποθήκευση αρχαίων
αρχιτεκτονικών μελών, επιτύμβιων επιγραφών κ.α.
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης. Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης βρίσκεται στη συνοικία
Καμίνια. Εγκαινιάστηκε το 2008 από τη Νομαρχία Πειραιά. Περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από
σημαίες, όπλα, φωτογραφικό υλικό, ασυρμάτους, αποκόμματα εφημερίδων και εντύπων
εποχής, χειρόγραφα σημειώματα, φωτογραφίες και χάρτες από πληγείσες περιοχές του
Πειραιά, οπτικοακουστικό υλικό κτλ.
Μουσείο Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας Πάνου Αραβαντινού. Το Μουσείο Ζωγραφικής και
Σκηνογραφίας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Πειραιά και συγκεκριμένα στεγάζεται στο
κτήριο του Δημοτικού Θεάτρου.
Μουσείο

Ηλεκτρικών

Σιδηροδρόμων.

Η

δημιουργία

του

Μουσείου Ηλεκτρικών

Σιδηροδρόμων ήταν ένα όραμα του Μανώλη Φωτόπουλου, (υπαλλήλου των Η.Σ.Α.Π.) από
το1990. Το Νοέμβριο του 2005 εγκαινιάστηκε έχοντας πλέον στη συλλογή του περισσότερα
από 2000 αντικείμενα καθώς και περισσότερα από 3000 βιβλία, έντυπα και φωτογραφίες τα
οποία και αποτελούν τη βάση για τη μελλοντική επέκταση με παράλληλη δημιουργία
βιβλιοθήκης.
Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας και Λιμενικού Σώματος. Το Ινστιτούτο Ιστορίας Ναυτιλίας και
Λιμενικού Σώματος (ΙΙΝΛΣ) είναι ένα ιδιαίτερο ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
εδρεύει στον Πειραιά και που τελεί υπό την εποπτεία του ΥΕΝΑΝΠ. Αντικειμενικοί σκοποί
του Ινστιτούτου αυτού είναι αφενός μεν η έρευνα και η μελέτη της ιστορίας και της εξέλιξης
της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας και αφετέρου η συλλογή, συντήρηση και η έκθεση –
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προβολή ναυτικών κειμηλίων ιστορικού ενδιαφέροντος, τόσο επί της ναυτιλίας όσο και επί
του Λιμενικού Σώματος. Στη προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού και την προσέλκυση
νέων στο ναυτικό επάγγελμα στον παραπάνω χώρο του ΙΙΝΛΣ λειτουργεί διαρκής έκθεση με
θέμα "Ελλήνων Νήες" που παρουσιάζεται σε ποικίλες ενότητες.
Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. Ο Πειραιάς διαθέτει το, μοναδικό στην Ελλάδα, Ναυτικό μουσείο
που στεγάζεται σε κτίριο, που έχει ειδικά ανεγερθεί γι’ αυτό το σκοπό, στη Μαρίνα της Ζέας.
Το μουσείο είναι πλούσιο σε εκθέματα (ομοιώματα πλοίων, αναπαραστάσεις ιστορικών
γεγονότων, διάφορα αντικείμενα, πίνακες, φωτογραφίες κ.α.) σχετικά με τη ναυτική
παράδοση και την ιστορία του έθνους από τα αρχαία χρόνια ως τις μέρες μας.
Μουσείο Πάνου Αραβαντινού. Το Μουσείο αυτό (Ζωγραφικής και Σκηνογραφίας), δωρεά του
μεγάλου καλλιτέχνη Πάνου Αραβαντινού (1886 - 1930) προς το Δήμο Πειραιά στεγάζεται στο
κτίριο του Δημοτικού Θεάτρου, με είσοδο από την οδό Αγίου Κωνσταντίνου 2. Αποτελείται
από τρεις αίθουσες και περιλαμβάνει 600 περίπου έργα-μακέτες και μικρογραφίες
σκηνογραφιών, σχέδια κοστουμιών, αφίσες, καθώς και προσωπογραφίες που φιλοτέχνησε ο
ίδιος ο καλλιτέχνης.
Μουσείο Αβέρωφ. Εδώ λειτουργεί το ομώνυμο ένδοξο θωρηκτό που έχει ως μόνιμο
αγκυροβόλιο την περιοχή του «Δέλτα» Φαλήρου και περιλαμβάνει ενθυμήματα και άλλο
σχετικό υλικό από την δράση του «Αβέρωφ», κυρίως κατά τους Βαλκανικούς πολέμους.

5.2.3.2 Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά
H Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά άρχισε να λειτουργεί το 1957 ως τμήμα -αρχικά- της
Δημοτικής Βιβλιοθήκης και από το 1985 ως ανεξάρτητο τμήμα.
Στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός έργων τέχνης:
-

Πίνακες Ελλήνων δημιουργών στο χώρο της ζωγραφικής του 20ου αιώνα

-

Γλυπτά της συλλογής του Γ. Καστριώτη (1899-1969)

-

Μακέτες ,μικρογραφίες σκηνογραφιών, σχέδια κοστουμιών, αφίσες της συλλογής
του Πάνου

-

Αραβαντινού (1884-1930)

-

Θεατρικά κοστούμια, αξιόλογο φωτογραφικό υλικό και προσωπικά αντικείμενα του
ηθοποιού Μάνου Κατράκη

-

Συλλογή έργων του λαϊκού καλλιτέχνη Σταμάτη Λαζάρου (1916-1988) με γλυπτά σε
ξύλο και πέτρα. Συλλογή έργων του ζωγράφου Κυριάκου Τσακίρη (1915-1998) με
εικαστικές δημιουργίες σε πέτρα της θάλασσας, σχέδια με μολύβι και ελαιογραφίες.
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Επίσης, στους χώρους της Δημοτικής Πινακοθήκης υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα
για παιδιά προσχολικής ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ξεναγήσεις.

5.2.3.3 Η Δημοτική βιβλιοθήκη
Ο Πειραιάς διαθέτει μία από τις πλουσιότερες δημοτικές βιβλιοθήκες της χώρας μας με
20.000 και πλέον τίτλους βιβλίων. Η Δημοτική βιβλιοθήκη ιδρύθηκε το 1927, επί δημαρχίας
Τάκη Α. Παναγιωτοπούλου και για πολλά χρόνια λειτούργησε σε τμήμα του κτιρίου του
Δημοτικού Θεάτρου, με είσοδο από τη Λεωφόρο Γεωργίου Α΄. Από το 1975 το σύγχρονο
μέρος της Βιβλιοθήκης έχει μεταφερθεί στον 5ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου (Πλατεία
Κοραή), όπου και λειτουργεί. Το πλούσιο υλικό της Βιβλιοθήκης προέρχεται κυρίως από
δωρεές διακεκριμένων Πειραιωτών ή φίλων του Πειραιά (Δ.Σ. Μαυροκορδάτου, Λουκα
Ράλλη, Αργ. Φεράλδη, Καρ. Ράϊγχολντ, Δημ. Ρετσίνα, Παν. Πιπινέλη κ.α.) Για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει χωριστεί σε τρεις τομείς:
i) την Παλαιά Βιβλιοθήκη, ii) την κεντρική βιβλιοθήκη και iii) την πτέρυγα τύπου.

5.2.3.4 Αρχαιολογικοί χώροι
Τα υπόγεια κατασκευάσματα μέσα σε βράχους, όπως το «Σηράγγιο» (κοινώς γνωστό ως
«Σπηλιά του Παρασκευά»), στην Καστέλλα και η «Σπηλιά της Αρετούσας», στο λόφο της
Μουνιχίας, (Προφήτη Ηλία), έργα των προηγμένων προϊστορικών κατοίκων του Πειραιά, των
Μινυών, που όμως παραμένουν αναξιοποίητα. Το πρώτο είναι και το σπουδαιότερο.
Αποκαλύφθηκε, κατά τον Χρ. Πανάγο, το 1897 και, κατά τον Γ. Ζαννέτο το 1894.
Το Αρχαίο Θέατρο της Ζέας που κατασκευάστηκε στους Μακεδονικούς χρόνους (τέλη 4ου ή
αρχές 3ου αιώνα π.χ.) και βρίσκεται δίπλα στο κτίριο του Αρχαιολογικού Μουσείου, σε χώρο
μεταξύ των οδών Χαρ. Τρικούπη και Φιλελλήνων (του άλλου, παλαιότερου θεάτρου της
Μουνιχίας δεν διασώθηκαν κατάλοιπα ως τις ημέρες μας).
Τα ερείπια από τα κτίσματα της αρχαίας πόλης, που βρίσκονται στο υπόγειο του καθεδρικού
ναού της Αγίας Τριάδας. Ερείπια της κεντρικής Πύλης του αρχαίου Πειραϊκού περιβόλου στη
συνοικία «Γούβα του Βάβουλα», όπου προβλέπεται η δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου και κατάλοιπα κτισμάτων ρωμαϊκών χρόνων που αποκαλύφθηκαν στο οικοδομικό τετράγωνο
μεταξύ των οδών Πολυτεχνείου - Σκουζέ - Λεωσθένους - Φιλελλήνων.
Τα ερείπια του αρχαίου Πειραϊκού Τείχους, το οποίο κακώς συγχέουν πολλοί με τα Μακρά
Τείχη – που σώζονται στην Πειραϊκή Χερσόνησο και σε άλλα σημεία της πειραϊκής παραλίας,
κυρίως στην Ηετιώνεια άκρα.
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Για την προστασία, την αξιοποίηση και ανάδειξη των καταλοίπων του αρχαίου τείχους
καταβάλλονται, τα τελευταία χρόνια, προσπάθειες τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού και το
Δήμο, όσο και από τη Διοίκηση του ΟΛΠ. Επίσης, από το ΥΠΠΟ έχει ληφθεί μέριμνα για τη
διάσωση και αξιοποίηση του ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου της Κυνοσούρας (στη
Σαλαμίνα).
Δυστυχώς ελάχιστα είναι τα ερείπια των νεωσοίκων, που σώζονται. Οι νεώσοικοι ήταν
παραθαλάσσια υπόστεγα, στα οποία αποσύρονταν τα πλοία όταν δεν ταξίδευαν και στην
περίοδο της μεγάλης ακμής του πειραϊκού λιμένα (5ος αιώνας π.χ.) το σύνολο των νεοσοίκων
έφτανε τους 372.
Τα θεμέλια της περίφημης «Σκευοθήκης» του Φίλωνος. Όπως είναι γνωστό η «Σκευοθήκη»,
έργο του αρχιτέκτονα Φίλωνα, χτίστηκε μεταξύ 346 - 328 π.χ. Είχε, σύμφωνα με την
ενεπίγραφη πλάκα της «συγγραφής υποχρεώσεων» του έργου, που βρέθηκε τον περασμένο
αιώνα στη γωνία των οδών Σωτήρος Διός και Βούλγαρη - και δημοσίευσε το 1882 ο
Αλέξανδρος Μελετόπουλος - μήκος 123 μέτρων, πλάτος 17 μέτρων, ύψος 30 μέτρων και 36
παράθυρα με δυνατότητα αποθήκευσης πολεμικού υλικού για τον εξοπλισμό 150 ή, κατ’
άλλους, 400 πλοίων. Βρισκόταν στον αρχαίο λιμένα της Ζέας και κατά τις μέχρι πρόσφατα
«εκτιμήσεις» στην οδό Σωτήρος, πίσω από τη σημερινή πλατεία Κανάρη, δηλαδή σε
απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σημείο των τελευταίων ευρημάτων.

5.2.3.5 Εκκλησίες
Στον Δήμο Πειραιά υπάρχει σημαντικός αριθμός ιερών ναών, οι μεγαλύτεροι από τους
οποίους είναι:


Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος



Ο Ι.Ν. του Αγίου Σπυρίδωνος ([πολιούχος) ιστορικός ναός



Ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου



Ο Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου



Ο Ι.Ν. Ευαγγελίστριας



Ο Ι.Ν. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης



Ο Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου



Ο Ι.Ν. Αγίου Νείλου

5.2.3.6 Διατηρητέα Κτιρια
Όπως αναφέρεται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου, στην πόλη του Πειραιά οι
προσπάθειες διατήρησης του ιστορικού κέντρου ξεκίνησαν το 1982, με ορισμένες ρυθμίσεις
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και την κατάρτιση καταλόγου επιλεγμένων κτιρίων. Η εφαρμογή των κανονισμών της
νομοθεσίας ξεκίνησε μόλις στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Κύριες δράσεις αποτέλεσαν
ορισμένα έργα αναζωογόνησης (με σημαντικότερο αυτό της αναβάθμισης της
υποβαθμισμένης βιομηχανικής περιοχής του Αγίου Διονυσίου), η αποκατάσταση ορισμένων
επιλεγμένων κτιρίων (δημόσιων ή ιδιωτικών), η οργάνωση περιοχών με αρχαία κλασσικά ή
ρωμαϊκά ευρήματα σε υπαίθρια μουσεία και η πληροφόρηση του κοινού για την
αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης.
Οι παραπάνω δράσεις δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, καθότι τα νεοκλασικά κτίρια
στην πλειονότητά τους είναι εγκαταλειμμένα ή αλλοιωμένα. Επίσης, τα έργα υποδομής για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 δυσχεραίνουν την αρνητική κατάσταση. Οι δρόμοι
ταχείας κυκλοφορίας, οι διασταυρώσεις και η επικείμενη υλοποίηση των ξενοδοχειακών
έργων γύρω από το λιμάνι ολοκληρώνουν το διαχωρισμό της πόλης από την περιοχή του
λιμανιού και την απομόνωση του παραδοσιακού αστικού κελύφους.
Παρακάτω παρατίθενται τα διατηρητέα κτίρια του Πειραιά σύμφωνα με το ΠΔ ΦΕΚ
410/Δ/27-8-1982 «Χαρακτηρισμός τμήματος της πόλης του Πειραιά σαν παραδοσιακού
(Ιστορικό Κέντρο Πειραιά)»:
o

Γούναρη 11- Ναυαρίνου 14 - Αριστείδου 28, στο Ιστορικό Κέντρο του Πειραιά

o

Βασ. Γεωργίου 10 και Βούλγαρη

o

Τετράγωνο Φίλωνος-Σκουζέ – Νοταρά

Ενδεικτικά αναφέρουμε και διάφορα άλλα διατηρητέα που κοσμούν την Πόλη του Πειραιά:
o

Εκπαιδευτήρια Μπαχλιτζανάκη (Ακτή Μουτσοπούλου)

o

Διατηρητέο επί της οδού Κουντουριώτου 53

o

Διατηρητέο: Ελευθερίου Βενιζέλου και Υψηλάντου

o

Το κτίριο του Ηπειρωτικού Συνδέσμου επί της οδού Φίλωνος
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Τεχνικές Υποδομές
5.2.4.1 Μεταφορικά Δίκτυα- Δίκτυο Αστικών Συγκοινωνιών
Λιμάνι. Ο Πειραιάς είναι το σημαντικότερο λιμάνι της Ελλάδας και της ανατολικής
Μεσογείου, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα 10 λιμάνια της Ευρώπης. Αποτελεί τη βασική
νοτιοανατολική θαλάσσια πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα όριά του ορίζονται μεταξύ
των μόλων Θεμιστοκλέους και Κράκαρη. Η επιβατική κίνησή του αγγίζει τους 19 εκ. επιβάτες
ετησίως και συνδέει την Ηπειρωτική Ελλάδα με τα την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου.
Οδικό δίκτυο. Οι βασικοί οδικοί άξονες εισόδου στην πόλη του Πειραιά είναι:


Λεωφόρος Πειραιώς



Λεωφόρος Θηβών



Λεωφόρος Ποσειδώνος (Τροχιοδρόμων, Α. Παπανδρέου)

Ενώ το οδικό δίκτυο στο κέντρο του Πειραιά έχει μια ορθογωνική μορφή, οι υπόλοιπες
περιοχές στα όρια του Δήμου (εκτός από την Πειραϊκή) δεν έχουν καλά ανεπτυγμένο οδικό
δίκτυο.

Σχήμα 5.2.4-1. Κύριο οδικό δίκτυο περιοχής μελέτης (Πηγή: Μουτσάκη Δ., 2014)
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Το οδικό δίκτυο της περιοχής επέμβασης έχει ορθογωνική διάταξη. Στην κατεύθυνση βορράνότου, όλες οι οδοί διατρέχουν την περιοχή σε όλο της το μήκος, και στην κατεύθυνση
ανατολής-δύσης η πλειοψηφία τους, ενώ υπάρχουν και ορισμένες μικρότερου μήκους που
διακόπτονται από οικοδομικά τετράγωνα. Η σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού και η
εγκαταλελειμμένη γραμμή του ΟΣΕ αποτελούν εμπόδια που διακόπτουν τη συνέχεια των
οδών στην κατεύθυνση ανατολής-δύσης προς τις γειτονικές περιοχές, με εξαίρεση τη
Δραγατσανίου προς τα ανατολικά και την Παπαστράτου προς τα δυτικά. Στην κατεύθυνση
προς βορρά, διακόπτεται η συνέχεια μόνο των τοπικών οδών.
Το πλάτος των οδοστρωμάτων ποικίλλει γενικά από 6,00 μέχρι και 9,00 μ. και των
πεζοδρομίων στη γενική περίπτωση από 1,50 μέχρι 2,00 μ.
Λεωφορεία. Ο αριθμός των εκτελεσθέντων δρομολογίων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά
από το 2000 και μετά αυξάνεται συνεχώς, και η αύξηση προβλέπεται να συνεχιστεί. Οι
λεωφορειακές γραμμές του Πειραιά χωρίζονται σε:


4 λεωφορειακές γραμμές κορμού (συνδέουν το κέντρο του Πειραιά με τα κέντρα
περιφερειακών Δήμων).



3 διαδημοτικές λεωφορειακές γραμμές (συνδέουν περιφερειακούς δήμους).



4 τοπικές λεωφορειακές γραμμές (λειτουργούν ως τροφοδότες των γραμμών
κορμού).



1 λεωφορειακή γραμμή αεροδρομίου (λειτουργεί ως express).



1 express λεωφορειακή γραμμή (με περιορισμένο αριθμό στάσεων).



1 πανεπιστημιακή λεωφορειακή γραμμή.



40 ακτινικές λεωφορειακές γραμμές (συνδέουν το κέντρο του Πειραιά με τα κέντρα
των όμορων Δήμων).
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Σχήμα 5.2.4-2. Χάρτης ΜΜΜ περιοχής μελέτης (Πηγή: Μουτσάκη Δ., 2014)

Ηλεκτρικός. Οι Γραμμές ΗΣΑΠ είναι μεγάλης σημασίας γιατί συνδέουν τον Πειραιά με τα
Βόρεια προάστια. Επίσης, το γεγονός ότι η αφετηρία βρίσκεται στο λιμάνι είναι πολύ
σημαντικό γιατί εξυπηρετεί τους εργαζομένους κοντά στο λιμάνι αλλά και τους ταξιδιώτες
προσφέροντας μια εναλλακτική λύση για όσους έχουν πρόσβαση στις στάσεις του σταθμού
του ΗΣΑΠ συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου. Επίσης, ο Δήμος
Πειραιά διαθέτει και έναν επιπλέον σταθμό, αυτόν του Φαλήρου για την εξυπηρέτηση των
εκεί αθλητικών εγκαταστάσεων (Στάδιο Καραϊσκάκη και Σ.Ε.Φ.).
Γραμμές ΟΣΕ. Οι γραμμές αυτές είναι υπερτοπικής σημασίας αφού συνδέουν τον Πειραιά με
τη Θεσσαλονίκη και την Πελοπόννησο.
Τραμ. Ο Δήμος Πειραιά διαθέτει τερματικό σταθμό Τραμ στο Νέο Φάληρο. Αναμένεται,
όμως, επέκτασή του προς το κέντρο του Πειραιά. Ειδικότερα προβλέπεται δημιουργία και
άλλων σταθμών μέσα στο Δήμο οι οποίοι θα έχουν σαν στόχο την εξυπηρέτηση των κατοίκων
του και την μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Επιπλέον, η επέκταση του Τραμ, εκτός του
γεγονότος ότι θα αυξήσει την προσπελασιμότητα του Δήμου θα μειώσει την απόσταση του
Πειραιά με την Αθήνα (κέντρο), αλλά και με τα Νότια προάστια.
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Υπό κατασκευή είναι και η 1η φάση επέκτασης του Τραμ στην κυκλική διαδρομή Ν. ΦάληροΚέντρο- Λιμάνι, με στάση στην Ακτή Ποσειδώνος. Συγκεκριμένα, το έργο εχει ολοκληρωθεί,
βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών και αναμένεται η ολοκληρωση άλλου έργου, της
μετατόπισης των γραμμών στο παραλιακό μέτωπο του Φαληρικού κόλπου, ώστε να
λειτουργήσει. Παράλληλα, έχουν ανατεθεί πρόδρομες εργασίες μελέτης (τοπογραφικά) για
την 3η φάση επέκτασης προς το Κερατσίνι. Η συγκεκριμένη επέκταση θα διέρχεται από την
Ακτή Κονδύλη και στη συνέχεια, μέσω της οδού Θερμοπυλών, θα κατευθύνεται προς
Κερατσίνι, αναβαθμίζοντας τη συγκοινωνιακή σύνδεση με αυτές τις περιοχές, αλλά και
επιτυγχάνοντας άμεση σύνδεση με τις υπόλοιπες περιοχές που εξυπηρετεί το Τραμ. Η
διαδρομή της επέκτασης αυτής φαίνεται στο σχέδιο που ακολουθεί.

Εικόνα 5.2.4-1. Απόσπασμα Χάρτη Επέκτασης Τραμ

Ποδήλατο. Η χρήση του ποδηλάτου είναι περιορισμένη στον Πειραιά καθώς το οδικό δίκτυο
δεν επιτρέπει την ασφαλή κίνηση των ποδηλάτων. Πρόσφατα, έγινε δεκτή πρόταση του
Δήμου Πειραιά για επέκταση του σχεδιαζόμενου πεζόδρομου και ποδηλατόδρομου μήκους
35 χιλιομέτρων, (ο οποίος είχε σχεδιαστεί να ξεκινάει από το ΣΕΦ και να καταλήγει στη
Βάρκιζα) να επεκταθεί ο σχεδιαζόμενος ειδικός ποδηλατόδρομος κατά μήκος του
παραλιακού μετώπου και προς το Μικρολίμανο, με κατεύθυνση μέχρι την παραλία στα
Βοτσαλάκια.
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Επέκταση ΜΕΤΡΟ. Η νέα επέκταση του Μετρό (γραμμή 3 του Μετρό) στα Δυτικά Προάστια
θα ξεκινάει από το Σταθμό Χαϊδάρι και θα καταλήγει στο Σταθμό Ευαγγελίστρια του Πειραιά,
διαθέτοντας 7 νέους Σταθμούς και συνολικό μήκος υπόγειας σήραγγας 8,2 χλμ.
Η επέκταση αυτή θα εξυπηρετεί τόσο τα Δυτικά Προάστια του Λεκανοπεδίου (Αγία Βαρβάρα,
Νίκαια, Κορυδαλλός) όσο και τον Πειραιά, ο οποίος πλέον θα διαθέτει 4 νέους σύγχρονους
Σταθμούς Μετρό (Ταμπούρια, Πειραιάς, Δημοτικό Θέατρο και Ευαγγελίστρια) και θα
αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων σε Δήμους που σήμερα έχουν
σημαντική δυσκολία πρόσβασης στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά.
Η κατασκευή της επέκτασης της γραμμής 3 του Μετρό βρίσκεται σε εξέλιξη. Η λειτουργία του
τελευταίου τμήματος της επέκτασης, που περιλαμβάνει τους σταθμούς ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ και ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, προσδιορίζεται χρονικά το 2022. Με τη συνολική
λειτουργία της επέκτασης έχει εκτιμηθεί η καθημερινή μεταφορά 130.000 επιβατών, ενώ
έχει υπολογιστεί ότι θα συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας 23.000 οχημάτων ημερησίως.

Εικόνα 5.2.4-2. Απόσπασμα Χάρτη Επέκτασης Γραμμής 3 του Μετρό

Χώροι Στάθμευσης. Οι χώροι στάθμευσης στον Δήμο Πειραιά είναι σαφώς λίγοι και δεν
καλύπτουν τις ανάγκες των δημοτών αλλά και των επισκεπτών της Πόλης. Οι υπάρχοντες
αλλά και οι προτεινόμενοι αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
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Πίνακας 5.2.4-1. Ονομασία και Τοποθεσία Χώρου Στάθμευσης στον Δήμο Πειραιά (Πηγή: Δήμος
Πειραιά)
ΥΠΑΡΚΤΟΙ

ΠΛΗΘΟΣ

ΟΡΟΦΟΙ/ΟΔΟΣ

34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΣ
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1

4 /34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ

1

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΛΠ

1

ΑΚΤΗ ΚΑΛΙΜΑΣΙΩΤΗ

ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

1

ΑΚΤΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΔΟΡΓΙΩΡΓΗ

1

ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ (ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

1

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ

5.2.4.2 Βασικά Δίκτυα Τεχνικής Υποδομής
Δίκτυα στον Δήμο Πειραιά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Δ/νσης Οδοποιίας &
Αποχέτευσης τα Δίκτυα παρουσιάζουν την ακόλουθη εικόνα:
• Δίκτυο ΕΥΔΑΠ: 731 χλμ. Εκ των οποίων οι :
o

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ: 12 χλμ.

o

ΑΓΩΓΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ: 136 χλμ.

• ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ : 118 χλμ εκ των οποίων 109 χλμ ανήκουν στην κατηγορία χαμηλής
πίεσης και 9 χλμ ανήκουν στην κατηγορία μέσης πίεσης (Πηγή: Δήμος Πειραιά)

Ύδρευση-Αποχέτευση-Απορρίμματα. Ο Δήμος Πειραιά στα πλαίσια εξοικονόμησης του
νερού χρησιμοποιεί μία γεώτρηση για το πότισμα του πρασίνου που έχει στην αρμοδιότητα
του και στην καθαριότητα της πόλης (Σχολεία , Νοσοκομεία , Εκκλησίες , παιδικές χαρές ,
πλατείες, Πεζοδρόμια κλπ) και κατά τους Καλοκαιρινούς μήνες για την Πυρασφάλεια της
πόλης. Η γεώτρηση αυτή βρίσκεται στην οδό ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ στο Δήμο Πειραιά
(Πηγή: Δήμος Πειραιά).
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για την περίοδο 2015-2019 (Α’ ΦάσηΣτρατηγικός Σχεδιασμός), από το 1982 μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί αγωγοί
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ακαθάρτων συνολικού μήκους περίπου 136 χλμ., σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες της
ΕΥΔΑΠ.
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά έχει στο δυναμικό της
περίπου 130 μόνιμους υπαλλήλους (εργάτες, επόπτες και επιστάτες καθαριότητας) οι οποίοι
συνεπικουρούνται από εργάτες και οδηγούς (που προσλαμβάνονται κάθε χρόνο με
προκήρυξη θέσεων ΙΔΟΧ για 8μήνες, 5 μήνες ή και 2 μήνες) από επιπλέον περίπου 50
οδηγούς και 100 εργάτες.
Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Πειραιά είναι
και η αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων, ο καθαρισμός του οδικού δικτύου, των
πεζοδρόμων και των κοινοχρήστων χώρων της πόλης, ο καθαρισμός των Δημοτικών Πλαζ
(Βοτσαλάκια, Φρεαττύδα), η συλλογή των απορριμμάτων από τα Νοσοκομεία, τις
Βιομηχανίες, τα Ιδρύματα, τα Ξενοδοχεία, τα Εμπορικά Κέντρα, τις Βιομηχανικές Περιοχές, ο
καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών εστιών. Για τις ανάγκες αυτές, έχουν τοποθετηθεί σε όλο
το Δήμο 1.500 μεταλλικοί κάδοι, 930 πράσινοι κάδοι, 300 μπλε κάδοι ανακύκλωσης 31
κωδωνόσχημοι κάδοι ανακύκλωσης γυαλιού 1 container για ηλεκτρικές – ηλεκτρονικές
συσκευές 65 επικαθίμενοι κάδοι.
Δίκτυο Όμβριων. Για μια πόλη όπως είναι ο Πειραιάς ιδιαίτερη σημασία έχει η διαχείριση
του Δικτύου ομβρίων, αφενός γιατί το παραλιακό μέτωπο είναι τεράστιο και οι προκλήσεις
από τη λειτουργία του λιμένα είναι συνεχείς, καθώς αποτελούν διαρκή κίνδυνο για την
υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αφετέρου γιατί η ύπαρξη του Κηφισού ποταμού
και η λεκάνη απορροής του στο Φάληρο, αποτελούν άλλη μια πηγή μόλυνσης, καθώς τα
φερτά υλικά και η χρήση του για την παράνομη διάθεση αποβλήτων από τις βιομηχανικές
περιοχές από τις οποίες διέρχεται, συντελούν στη διαρκή υποβάθμιση των υδάτων του
παραλιακού μετώπου. Οι ακτές του Πειραιά έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά και οι δυνητικοί
χρήστες τους κατευθύνονται συχνά εκτός των ορίων του Δήμου, με αποτέλεσμα την
επιβάρυνση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του κυκλοφοριακού φόρτου. Ο Δήμος από το
1982 μέχρι σήμερα έχει κατασκευάσει αγωγούς όμβριων, σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες
της ΕΥΔΑΠ, συνολικού μήκους περίπου 12 χιλιομέτρων.
Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού. Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Πειραιά διακρίνεται σε
δύο τουλάχιστον είδη το υπόγειο και το εναέριο δίκτυο. Το υπόγειο δίκτυο χρησιμοποιείται
κυρίως για τον ηλεκτροφωτισμό κεντρικών δρόμων, γηπέδων και πλατειών ενώ το εναέριο
για τον φωτισμό παράπλευρων οδών.
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Το εναέριο δίκτυο επίσης διακρίνεται, στο δίκτυο με φωτιστικά επί ιστών και στο δίκτυο με
φωτιστικά επί συρματόσχοινων, αναρτημένων στο μέσον της οδού. Καθώς το οδικό δίκτυο
του Δήμου Πειραιά είναι 430 χλμ., το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού θα είναι πλέον των 900 χλμ.
αφού το δίκτυο αυτό επεκτείνεται και στις δύο πλευρές του δρόμου και επί πλέον δεν
περιλαμβάνονται οι πλατείες, τα γήπεδα και άλλοι χώροι.
Ως προς το είδος των φωτιστικών σωμάτων, τη στήριξη, αλλά και τους λαμπτήρες τα δίκτυα
διακρίνονται σε :
o

Δίκτυα με φωτιστικά κορυφής, συνήθως μπάλας ή φανάρι.

o

Δίκτυα με φωτιστικά βραχίονος, ενιαίου περίπου τύπου.

o

Προβολείς.

Ως προς τους λαμπτήρες υπάρχουν :
o

Φωτιστικά με λαμπτήρες ατμών Υδραργύρου ισχύος 125 και 250W.

o

Φωτιστικά με λαμπτήρες ατμών Nατρίου ισχύος 70, 110, 210 και 400W.

o

Προβολείς με λαμπτήρες HQI 70, 110, 250 και 400W.

5.2.4.3 Παιδεία
Στο Δήμο λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων. Στο σύνολο λειτουργούν
20.875 δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης,
λειτουργούν 7 ιδιωτικά σχολεία καθώς και 6 ιδιωτικά ιδρύματα.Τα ανώτερα και ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δήμου Πειραιά είναι τα ακόλουθα:
o

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

o

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

o

T.E.I. Πειραιά

5.2.4.4 Μονάδες παροχής υπηρεσιών Υγείας
Εντός των ορίων του Δήμου εδρεύουν οι παρακάτω Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας:


Γενικό Νοσοκομείο Τζάνειο



Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ»



4 ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ»
(ΠΕΔΥ)



12 Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής Υγείας



Δημοτικά Πολυιατρεία
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5.2.4.5 Αθλητισμός - Αθλητικοί χώροι
Εντός των ορίων του Δήμου εντοπίζονται οι παρακάτω εγκαταστάσεις:


Παπαστράτειο Εθνικό κλειστό κολυμβητήριο Πειραιά "Πέτρος Καπαγέρωφ"



Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας



Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης

Επιπλέον, εντός του Δήμου δραστηριοποιούνται τα εξής αθλητικά σωματεία:


Εθνικός Πειραιώς



Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς



Ατρόμητος Πειραιώς



Πειραϊκός Σύνδεσμος



Όμιλος Ερετών
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Οικονομικά Χαρακτηριστικά
5.2.5.1

Χαρακτηριστικά της τομεακής διάρθρωσης της απασχόλησης

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η τομεακή διάρθρωση της οικονομικής βάσης με όρους
απασχόλησης για τα τελευταία τρία απογραφικά έτη παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.2.5-1.
Πίνακας 5.2.5-1. Τομεακή διάρθρωση της απασχόλησης

1991

2001

2011

1991%

2001%

2011%

Μεταβολή
1991-2001

Μεταβολή
2001-2011

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ

1.277.872

1.579.190

1.452.203

100%

100%

100%

23,58%

-8,04%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

16.586

20.939

17.528

1,30%

1,33%

1,21%

26,25%

-16,29%

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ

324.271

362.995

246.561

25,38%

22,99%

16,98%

11,94%

-32,08%

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

835.444

1.101.038

1.188.114

65,38%

69,72%

81,81%

31,79%

7,91%

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ &
ΝΗΣΩΝ

163.804

200.142

179.318

100%

100%

100%

22,18%

-10,40%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

3.530

4.080

2.663

2,16%

2,04%

1,49%

15,58%

-34,73%

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ

44.449

47.929

32.072

27,14%

23,95%

17,89%

7,83%

-33,08%

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

101.476

137.969

144.583

61,95%

68,94%

80,63%

35,96%

4,79%

Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

60.082

68.738

59.122

100%

100%

100%

14,41%

-13,99%

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

199

338

297

0,33%

0,49%

0,50%

69,85%

-12,13%

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ

12.848

13.786

9.215

21,38%

20,06%

15,59%

7,30%

-33,16%

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

41.292

51.119

49.610
68,73%
(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ)

74,37%

83,91%

23,80%

-2,95%

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια (1991-2011) η οικονομική βάση, τόσο της Περιφέρειας όσο και
της ΠΕ Πειραιώς & Νήσων, παραμένει σαφώς τριτογενής, ενώ παρατηρείται διαχρονικά και
υποχώρηση του δευτερογενή τομέα υπέρ του τριτογενή. Ο Δήμος Πειραιώς ήταν ήδη από το
1991 έντονα προσανατολισμένος στον τριτογενή τομέα, κάτι αναμενόμενο λαμβανομένου
υπόψη ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.
Υψηλές συγκεντρώσεις απασχόλησης το 2011 συναντώνται σχεδόν αποκλειστικά στον
τριτογενή τομέα. Το γεγονός υπογραμμίζει την τριτογενοποίηση του Δήμου Πειραιά. Το ότι
ευνοϊκότερες εξελίξεις στην περίοδο 2001-2011 (περιπτώσεις κλάδων με αύξηση, ή έστω με
μείωση χαμηλότερη αυτής του μέσου όρου του Δήμου) παρατηρούνται συχνότερα σε
κλάδους του τριτογενούς δείχνει ότι η τριτογενοποίηση επιταχύνεται, ανεξαρτήτως των
επιπτώσεων της κρίσης.
Στο εσωτερικό του δευτερογενούς τομέα την κατά πολύ υψηλότερη συμμετοχή έχει ο κλάδος
των κατασκευών (που είναι σύνθετος). Όσον αφορά τη μεταποίηση, ο μόνος κλάδος της
μεταποίησης με συγκριτικά υψηλή συμμετοχή στην απασχόληση του Δήμου (>2%) είναι τα
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τρόφιμα-ποτά, ενώ σημειώνεται με κάπως ανεβασμένα ποσοστά η παρουσία των κλάδων
μεταλλικών προϊόντων και επισκευής μηχανημάτων. Πολύ χαμηλή, αντίθετα, είναι η
παρουσία της κατασκευής Η/Υ, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και οχημάτων.
Από την άλλη πλευρά, πολύ υψηλές είναι οι παρουσίες, στο εσωτερικό του τριτογενή, του
λιανικού εμπορίου, της δημόσιας διοίκησης και των «λοιπών υπηρεσιών και
δραστηριοτήτων» (σύνθετος σχετικά ανομοιογενής κλάδος), και σε χαμηλότερο αλλά πάντα
υψηλό επίπεδο του χονδρικού εμπορίου πλην οχημάτων, των πλωτών μεταφορών, των
υπηρεσιών παροχής καταλύματος (ξενοδοχείων) και εστίασης, των υπηρεσιών εκπαίδευσης
και υγείας.
Κλάδοι με (σχετικά, τουλάχιστον) υψηλή συμμετοχή στην οικονομική βάση και ταυτόχρονα
αύξηση κατά την προηγούμενη δεκαετία είναι οι εξής: κατασκευή και επισκευή
μηχανημάτων, δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δημόσια διοίκηση,
εκπαίδευση, υγεία, λοιπές υπηρεσίες και δραστηριότητες.

5.2.5.2 Ειδικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητας
Από την Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 για το Ειδικό Χωρικό
Σχέδιο περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά ορισμένα πιο ειδικά χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά (Δήμο), αφορούν τις εγγεγραμμένες
στο ΕΒΕΠ επιχειρήσεις στα έτη 2001, 2008 και 2015, και επιτρέπουν συνεπώς την ανίχνευση
και διαρθρωτικών και διαχρονικών χαρακτηριστικών της οικονομικής βάσης. Τα στοιχεία
χορηγήθηκαν από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ).
Ενεργές επιχειρήσεις του ΕΒΕΠ
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2001

2008

2015

Ελλειψη δραστηριότητας
Σύνολο πλην αυτών με έλλειψη δραστηριότητας

Σχήμα 5.2.5-1. Ενεργές Επιχειρήσεις του ΕΒΕΠ (Πηγή: ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου Πειραιά-Τεχνική Έκθεση
Προέγκρισης)
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Σχήμα 5.2.5-2. Μεταβολή Αριθμού Καταστημάτων στο Δήμο Πειραιά (Πηγή: ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου
Πειραιά-Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης)

Οι εγγεγραμμένες στο ΕΒΕΠ ενεργές επιχειρήσεις ανέρχονταν το 2015 σε 3.723 (μέσα 2015).
Αν αφαιρεθούν αυτές με το χαρακτηρισμό «έλλειψη δραστηριότητας» ο αριθμός
διαμορφώνεται στις 3.679. Ο αριθμός των επιχειρήσεων, και με τους δύο υπολογισμούς,
μειώθηκε πολύ σημαντικά κατά την περίοδο της κρίσης, όπως φαίνεται στο παράπλευρο
διάγραμμα. Η μείωση στην 7ετία 2008-2015 έφθασε το ⅓ του αριθμού των ενεργών
επιχειρήσεων του 2008 (χωρίς την κατηγορία «έλλειψη δραστηριότητας» η μείωση είναι
μικρότερη αλλά πάλι σημαντική, 29%).
Συνεπώς, η κρίση οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων
επιχειρήσεων (προφανώς ο αριθμός αυτός αποτελεί το αλγεβρικό άθροισμα νέων εγγραφών
και διαγραφών, άρα συνοψίζει το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος
επιχειρήσεων). Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη 7ετία (2001-2008) είχε υπάρξει πολύ
μικρή μείωση στο σύνολο των ενεργών, κατά 1,2%, αλλά αύξηση χωρίς τον συνυπολογισμό
αυτών με «έλλειψη δραστηριότητας» κατά 18%. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι ενώ η κρίση είχε
εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα, ενώ κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο υπήρχε
κάποια δυναμική της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά.
Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζεται ο αριθμός ενεργών επιχειρήσεων στα έτη 2001, 2008
και 2015 (Σχήμα 5.2.5-3) και η ποσοστιαία μεταβολή τους στις περιόδους 2001-2008 και
2008-2015) (Σχήμα 5.2.5-4).
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Κλαδική κατανομή ενεργών επιχειρήσεων ΕΒΕΠ
30%
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Σχήμα 5.2.5-3: Κλαδική κατανομή ενεργών επιχειρήσεων ΕΒΕΠ (Πηγή: ΕΧΣ Αγίου Διονυσίου
Πειραιά-Τεχνική Έκθεση Προέγκρισης)

Μεταβολή αριθμού επιχειρήσεων
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Σχήμα 5.2.5-4: Μεταβολή ενεργών επιχειρήσεων ΕΒΕΠ ανά κλάδο (Στοιχεία ΕΒΕΠ)

Για το σύνολο του Δήμου Πειραιά, ο συντελεστής συσχέτισης R μεταξύ του απόλυτου
αριθμού των επιχειρήσεων το 2001 και της μεταβολής του στην περίοδο 2001-2008 ήταν
χαμηλός αλλά θετικός (0,4). Φαίνεται ότι σε αυτήν την ομαλή, κατ’ αρχήν, περίοδο, ορισμένα
συγκριτικά πλεονεκτήματα, και ενδεχομένως και οικονομίες συγκέντρωσης, λειτουργούσαν
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στον Πειραιά ούτως ώστε κλάδοι που είχαν προσελκυστεί σε αυτόν στον παρελθόν για
τέτοιους λόγους να παρουσιάζουν κάποιο πλεονέκτημα επιβίωσης ή και περαιτέρω
ανάπτυξης. Αντίθετα, στην περίοδο 2008-2015 ο συντελεστής συσχέτισης R γίνεται σχεδόν
μηδενικός (=0,1), κάτι που σημαίνει ότι κατά την κρίση, τα παλαιότερα συγκριτικά
πλεονεκτήματα και οι οικονομίες συγκέντρωσης αποδυναμώνονται. Το γεγονός αυτό δείχνει
ότι η οικονομική βάση έχει εισέλθει σε περίοδο μείζονος αναδιάρθρωσης, και η μελλοντική
εξέλιξη δεν θα καθοριστεί από τα παλαιότερα δεδομένα αλλά από σημερινούς
παράγοντες, τόσο συνδεόμενους με πρωτοβουλίες του ίδιου του ιδιωτικού τομέα όσο και
με υποστηρικτικές πολιτικές από το Κράτος και το ευρύτερο δημόσιο. Η εικόνα
διαφοροποιείται ελαφρώς μόνο όταν λαμβάνεται υπόψη η ενδοδημοτική κατανομή (σε
επίπεδο ΤΚ), οπότε η συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των επιχειρήσεων στην αρχή της
εξεταζόμενης περιόδου και της μεταβολής του στη διάρκειά της γίνεται για την περίοδο
2008-2015 οδηγεί σε (πολύ ελαφρά) θετικό R, στο επίπεδο του 0,22. Το γεγονός αυτό δείχνει
ότι ορισμένες συγκεκριμένες μικροπεριοχές διατηρούν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα
για ορισμένους κλάδους. Ωστόσο, ο παράγοντας αυτός έχει περιορισμένη ισχύ, έστω και στη
μικρογεωγραφική προσέγγιση, και προφανώς άλλοι παράγοντες, οριζόντιοι γεωγραφικά,
επιδρούν περισσότερο στις εξελίξεις. Πάντως, ακόμα και έτσι, σε ορισμένες μικροπεριοχές η
υφιστάμενη κλαδική βάση μπορεί να αποτελέσει μια από τις παραμέτρους μιας τοπικής
μελλοντικής ανάπτυξης.
Και στα τρία έτη για τα οποία υπάρχουν στοιχεία, τρεις κλάδοι κυριαρχούν στην οικονομική
βάση του Πειραιά: οι υπηρεσίες, το χονδρικό εμπόριο και το λιανικό εμπόριο. Κατά τα
τελευταία 15 χρόνια έχουν αυξήσει σημαντικά τη μεμονωμένη και αθροιστική συμμετοχή
τους στην οικονομία, από 52% σε 66%, κυρίως λόγω της αύξηση του μεριδίου των υπηρεσιών
που έφθασαν μόνες σχεδόν στο 30%. Οι κλάδοι αυτοί, βέβαια, είναι πολυσυλλεκτικοί και
αναμένεται η κυριαρχία τους.

5.2.5.3 Ανεργία
Η έκρηξη της ανεργίας στην περίοδο της κρίσης είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο στην
Ελλάδα. Ο αριθμός των ανέργων σε όλα τα γεωγραφικά επίπεδα έχει αυξηθεί δραματικά. Στο
Δήμο Πειραιώς αυξήθηκε, σε απόλυτα μεγέθη, από 5.165 άτομα τον Ιανουάριο του 2009 σε
12.122 άτομα τον Απρίλιο του 2015 (ο αριθμός των ανέργων είναι το άθροισμα των εξής δύο
κατηγοριών του ΟΑΕΔ: «Σύνολο ανέργων με καρτέλα στον ΟΑΕΔ για 12 ή περισσότερους
μήνες» και «Σύνολο ανέργων με καρτέλα στον ΟΑΕΔ μέχρι 12 μήνες». Πάντως, ο αριθμός των
ανέργων έφθασε στο υψηλότερο σημείο τον Μάιο 2013 (14.471 άτομα), περίπου
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σταθεροποιήθηκε μέχρι τον Απρίλιο 2015, και κατά τους δύο επόμενους μήνες άρχισε να
εμφανίζει πτωτική τάση. Το μέγεθος της ανεργίας παραμένει ωστόσο εξαιρετικά υψηλό.
Το ποσοστό ανεργίας επί του ενεργού πληθυσμού Πειραιά (ίσο με ~16% τον Ιούνιο 2015)
είναι πολύ υψηλό, υποδηλώνοντας όχι απλώς οικονομική αλλά και κοινωνική κρίση με
πολλαπλές και πολυδιάστατες επιπτώσεις. Είναι ενδεικτικό ότι στην ΠΕΣΚΕ Αττικής
διαπιστώνεται ότι ο Δήμος Πειραιά τοποθετείται στους δήμους με υψηλό ποσοστό ανεργίας
(στη δεύτερη ομάδα των 10 πιο προβληματικών, επί συνόλου 66) (ΠΕΣΚΕ 2015: 126).
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5.3

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πειραιά-2015-2019 (Α’ Φάση-Στρατηγικός
Σχεδιασμός), στον Πειραιά λειτουργούν 2 σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του
ΕΔΠΑΡ, των οποίων την ευθύνη λειτουργίας τους έχει το ΥΠΕΝ:
-

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι) Αστικός-Κυκλοφορίας. Οι παράμετροι που μετρώνται είναι SO2
(διοξείδιο του θείου), NΟx (οξείδια του αζώτου), CO (μονοξείδιο του άνθρακα), O3
(Όζον), ΑΣ10 (αιωρούμενα σωματίδια ισοδύναμη αεροδυναμική διάμετρο έως 10
μm), TSP (ολικά αιωρούμενα σωματίδια)

-

(ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ) Αστικός-Υποβάθρου. Οι παράμετροι που μετρώνται είναι SO2, NΟx και
O3.

Οι μετρήσεις γίνονται σε συνεχή βάση, όλο το 24ωρο, με κάθε αναλυτή να δίνει μία τιμή
περίπου κάθε λεπτό. Κάθε ώρα, υπολογίζονται οι μέσες ωριαίες τιμές ρύπανσης, οι οποίες
μεταφέρονται στον κεντρικό υπολογιστή του ΥΠΕΝ, ώστε να είναι εφικτή η συνεχής
παρακολούθηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής.

5.3.1.1 Διαχρονική μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων
Στην

«ΕΤΗΣΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ

ΡΥΠΑΝΣΗΣ

2013

-

ΥΠΕΚΑ

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΑΡΘ ΤΜ.ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ (ΜΑΪΟΣ 2014)», περιγράφεται
ότι η διαχρονική εξέλιξη των τιμών δείχνει ότι παρόλο που υπάρχουν αυξομειώσεις στις
μέσες ετήσιες τιμές ρύπανσης από χρόνο σε χρόνο, υπάρχει πτωτική ή έστω σταθεροποιητική
τάση, ανάλογα με το ρύπο. Αυτή η παρατήρηση φαίνεται ότι έρχεται ως θετικό αποτέλεσμα
διάφορων μέτρων που έχουν ληφθεί για τον έλεγχο εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές
(ΙΧ νέας τεχνολογίας, ανανέωση του στόλου ΜΜΜ, εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας
Ελέγχου Καυσαερίων, λειτουργία μέσων σταθερής τροχιάς, χρήση του Φυσικού Αερίου από
τα νοικοκυριά - τη βιομηχανία - τον τριτογενή τομέα παραγωγής, ολοκλήρωση μεγάλων
κυκλοφοριακών έργων κλπ). Στον Πειραιά παρουσιάζονται στα παρακάτω σχήματα τα
αποτελέσματα για κάθε ρύπο διαχρονικά.
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Σχήμα 5.3.1-1. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών CO, σε mg/m3

Σχήμα 5.3.1-2: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών CO, σε mg/m3
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Σχήμα 5.3.1-3: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝO, σε mg/m3

Σχήμα 5.3.1-4: Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝO2, σε mg/m3

Ηχορρύπανση
Η πόλη του Πειραιά, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αποτελεί πύλη εισόδου και εξόδου
τόσο για τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και επιβάτες, όσο και για τα οχήματα
(φορτηγά, αυτοκίνητα, δίκυκλα κλπ) που αυτά μεταφέρουν, τους συγκοινωνιακούς άξονες
που καταλήγουν σε αυτόν (ΗΣΑΠ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ, ΗΛΠΑΠ, ΟΑΣΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ κλπ) και τα μηχανήματα από τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης του λιμανιού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων είναι πολλαπλάσια αυτής που κανονικά θα αντιστοιχούσε στον
πληθυσμό της πόλης, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (μηχανουργεία,
συνεργεία κλπ) που πολλές από αυτές συνδέονται με τις εργασίες του λιμένα, χρησιμοποιούν
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βαριά μηχανήματα που εκπέμπουν και αυτά υψηλά dB θορύβου και επιβαρύνουν
επιπρόσθετα την κατάσταση. Οι κατασκευές όλων των έργων δημοσίων και ιδιωτικών στον
Πειραιά κατά την τελευταία 3ετία (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ , έργα Οδοποιίας, κλπ) έχουν σε
καθημερινή βάση αυξήσει κατά πολύ την ηχορύπανση στην πόλη και μάλιστα σε μεγάλο
εύρος της, καθώς το δίκτυό τους περιλαμβάνει πολλές συνοικίες.

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
Το πρόγραμμα pedion24 αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών &
Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει σκοπό τη συνεχή καταγραφή των
επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στα πλαίσια
του προγράμματος pedion24, έχουν εγκατασταθεί στον Πειραιά τρείς σταθμοί μέτρησης
όπως φαίνονται στο παρακάτω σχήμα (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πειραιά-20152019-Α’ Φάση-Στρατηγικός Σχεδιασμός):

Σχήμα 5.3.3-1. Θέση σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολία στο Δήμο Πειραιά
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Σχήμα 5.3.3-2. Στατιστικά στοιχεία (σταθμός: 33ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά - Ιάσωνος και
Θεοχάρη)
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Σχήμα 5.3.3-3. Στατιστικά στοιχεία (σταθμός: οδό Θηβών και Αρεοπόλεως)

Σχήμα 5.3.3-4. Στατιστικά στοιχεία (σταθμός: 31ο Νηπιαγωγείο Πειραιά – Αργυροκάστρου 37)
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Θαλάσσια Ρύπανση
Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πειραιά-2015-2019 (Α’ Φάση-Στρατηγικός
Σχεδιασμός), στα πλαίσια της καταγραφής περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης για την τριετία
(2012-2014) στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, αναζητήθηκαν στατιστικά στοιχεία,
τόσο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, το Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου
Περιβάλλοντος, όσο και από τις εκθέσεις του ΥΠΕΝ – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, με πιο
πρόσφατη την Έκθεση των Υδάτων Κολύμβησης στην Ελλάδα με έτος αναφοράς το 2013. Τα
περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης για την τελευταία τριετία, όπως αυτά είναι
καταγεγραμμένα από το Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Κεντρικού
Λιμεναρχείου Πειραιά, έχουν ως εξής:
Α) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΥΠΑΙΤΙΟΣ:
o

Έτος 2012: Πέντε (5) περιστατικά ρύπανσης, από τα οποία τα δύο (2) έλαβαν χώρα
στον Κεντρικό Λιμένα, δύο (2) στο Αγκυροβόλιο του Πειραιά και ένα (1) στη θαλάσσια
περιοχή της Καστέλας.

o

Έτος 2013: Επτά (7) περιστατικά ρύπανσης, από τα οποία τα τρία (3) έλαβαν χώρα
στη Μαρίνα Ζέας, δύο (2) στον Κεντρικό Λιμένα, ένα (1) στην θαλάσσια περιοχή
Βοτσαλάκια και ένα (1) στον εξωτερικό Λιμενοβραχίονα του Κεντρικού Λιμένα.

o

Έτος 2014: Τέσσερα (4) περιστατικά ρύπανσης, από τα οποία τα τρία (3) έλαβαν χώρα
μέσα στον Κεντρικό Λιμένα και ένα (1) στην είσοδο του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά.

Β) ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟ:
o

Έτος 2012: Δύο (2) περιστατικά ρύπανσης τα οποία έλαβαν χώρα στον Κεντρικό
Λιμένα και προκλήθηκαν από πλοία.

o

Έτος 2013: Τέσσερα (4) περιστατικά ρύπανσης, από τα οποία τα τρία (3) έλαβαν χώρα
στην θαλάσσια περιοχή του Μικρολίμανου και προκλήθηκαν από παραθαλάσσια
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ένα (1) στο Αγκυροβόλιο του Πειραιά
το οποίο προκλήθηκε από πλοίο.

o

Έτος 2014: Δύο (2) περιστατικά ρύπανσης, τα οποία έλαβαν χώρα στον Κεντρικό
Λιμένα Πειραιά και προκλήθηκαν από πλοία.
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Πίνακας 5.3.4-1. Αιτίες θαλάσσιας ρύπανσης και περιοχή εμφάνισης
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5.4

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κατά την περίοδο 1971-2011, στην περιοχή του Πειραιά, μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των
απασχολούμενων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των
απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα, ο οποίος την περίοδο αυτή συνιστά την κυρίαρχη
οικονομική δραστηριότητα. Η διαδικασία αυτή της αποβιομηχάνισης κληροδότησε στον
πολεοδομικό ιστό του Πειραιά και στη λιμενική του ζώνη πολλούς εγκαταλελειμμένους
βιομηχανικούς χώρους, που λόγω των πρότερων χρήσεών τους διαθέτουν συνήθως μεγάλο
μέγεθος με αποτέλεσμα να δημιουργούν νεκρές ζώνες και θύλακες μέσα στην πόλη. Ωστόσο,
οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται σε νευραλγικές θέσεις του αστικού ιστού και
διαθέτουν πλούσια κτιριακή υποδομή, ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, γεγονός που
μπορεί από μόνο του να αποτελέσει κίνητρο ανάπλασης.
Επιπλέον, οι διαδικασίες παραγωγής του κτιριακού αποθέματος στον Πειραιά, αλλά και
ευρύτερα στην Αθήνα, παρά τα όποια θετικά κοινωνικά αποτελέσματα όσον αφορά την
προώθηση της μικρο-ιδιοκτησίας και της μικρο-επιχειρηματικότητας, είχαν ως αποτέλεσμα
την περιβαλλοντική, αισθητική και λειτουργική υποβάθμιση του αστικού ιστού. Εξετάζοντας
τη σημερινή εικόνα της βιομηχανικής ζώνης και της ευρύτερης περιοχής παρατηρείται ότι
παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. Από τη μία έχουμε την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική
ζώνη, εντός της περιοχής που ορίζει το ΕΧΣ, με μεγάλα οικόπεδα που σε μεγάλο βαθμό είτε
είναι κενά είτε φιλοξενούν ημι-κατεστραμένα κτήρια. Από την άλλη, στην ευρύτερη περιοχή
εντοπίζονται περιοχές κατοικίας με μεγάλη κατάτμηση των οικοδομικών τετραγώνων σε
μικρά οικόπεδα τα οποία, σε συνδυασμό με το μεγάλο συντελεστή δόμησης (δυνατότητα
κατασκευής κτηρίου ύψους 7-8 ορόφων) και το μικρό πλάτος δρόμων έχουν δημιουργήσει
ένα ασφυκτικά πυκνό πολεοδομικό ιστό.
Ταυτόχρονα, η περιοχή είναι κομβική από κυκλοφοριακή άποψη, καθώς συνδέει το λιμάνι
και το κέντρο του Πειραιά με τις περιοχές του Ρέντη, της Δραπετσώνας και γενικότερα με τις
δυτικές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά. Έτσι, καθώς δεν υπάρχει ένας βασικός δρόμος
που να λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση, οι περισσότεροι από τους δρόμους που
διασχίζουν την περιοχή από νότο (λιμάνι) προς βορρά λειτουργούν μεταβατικά, συνδέοντας
περιοχές. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πρόκειται για δρόμους μονής κυκλοφορίας, το
αποτέλεσμα που προκαλείται είναι αυξημένη κίνηση σε μια πυκνοκατοικημένη, μη κεντρική
περιοχή κατοικίας. Αν όλο αυτό δικαιολογείται από την κομβική θέση της βιομηχανικής
ζώνης μέσα στον αστικό ιστό και κατ’επέκταση των περιοχών κατοικίας γύρω της, δεν
αναιρεί το γεγονός ότι το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί είναι αρκετά υποβαθμισμένο.
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Παρόλα αυτά, στην περιοχή επικρατούν οι εξής τάσεις (Μουτσάκη Δ., 2014):


κάποια από τα διαθέσιμα οικόπεδα αξιοποιούνται για λειτουργίες που εξυπηρετούν
τις γύρω περιοχές (εκπαίδευση,υπηρεσίες),



παρατηρείται η εμφάνιση κτηρίων γραφείων και κατοικιών σε σημεία που μέχρι
πρότινος υπήρχαν βιομηχανικές-εμπορικές λειτουργίες, πχ στο δυτικό τμήμα της
περιοχής όπου η πόλη έχει αρχίσει να «εισβάλει» στη βιομηχανική ζώνη,



υπάρχει μια τάση της πόλης να ενσωματώσει αυτή την περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένων των συναφών με το ΕΧΣ σχεδιασμών που
παρουσιάστηκαν στο κεφ. 3 της περούσας μελέτης, η περιοχή φαίνεται να εξελίσσεται
δυναμικά και να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες όσο και από τη δημοτική
αρχή.

Ως

εκ

τούτου,

οι

εξελίξεις

για

την

ανάκαμψη

της

παρακμάζουσας

εκβιομηχανοποιημένης περιοχής μελέτης έχουν δρομολογηθεί ως επί το πλείστον και το
υπό μελέτη σχέδιο ουσιαστικά θα δημιουργήσει το θεσμικό πλαίσιο για την οργανωμένη
και κατά προτεραιότητα εφαρμογή αυτών των σχεδίων, τα οποία σαφώς στοχεύουν στην
αναβάθμιση της υφιστάμενης εικόνας της περιοχής.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
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Κεφ. 6-i

6 ΕΚΤΙΜΗΣΗ

–

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο παρόν κεφάλαιο προσδιορίζονται, εκτιμώνται και αξιολογούνται σε στρατηγικό επίπεδο
οι ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) από την εφαρμογή των
βασικών ρυθμίσεων που προωθηθεί το υπό μελέτη ΕΧΣ. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των
επιπτώσεων του προτεινόμενου σχεδιασμού στο περιβάλλον της περιοχής αφορά στην
προβλεπόμενη εξέλιξή της σε σχέση με τη μηδενική λύση.
Στις

επόμενες

παραγράφους

παρουσιάζεται

η

μεθοδολογία

αξιολόγησης

των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αξιολογούνται οι θετικές και αρνητικές, σωρευτικές,
συνεργιστικές,

βραχυπρόθεσμες,

μεσοπρόθεσμες,

μακροπρόθεσμες,

μόνιμες

και

προσωρινές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, το δομημένο περιβάλλον
και τις υποδομές και την πολιτιστική κληρονομιά.
Η εφαρμογή των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο ΕΧΣ της περιοχής Αγίου Διονυσίου
Πειραιά αξιολογείται ως προς επιπτώσεις της στην αειφορική ανάπτυξη και την προστασία
του περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης, αλλά και ευρύτερα. Οι επιπτώσεις διερευνώνται
στο επίπεδο της ΣΜΠΕ και δεν καλύπτουν κατ΄ανάγκη όλο το φάσμα των δυνατών
επιπτώσεων αλλά μόνο τις κύριες επιπτώσεις, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο
αντικειμενικός σκοπός μιας περιβαλλοντικής στρατηγικής εκτίμησης σύμφωνα πάντα με τη
σχετική νομοθεσία και επιστημονική βιβλιογραφία. Η αναλυτική εκτίμηση όλων των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων γίνεται σε επίπεδο ΜΠΕ (σε περιπτώσεις συγκεκριμένων
έργων) και δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας.
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6.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
εφαρμογής του ΕΧΣ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά ελήφθη υπόψη το «Εγχειρίδιο για τη
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη Στρατηγική Συνοχής 2007-2013»
(Handbook on SEA of Cohesion Policy 2007-2013, Greening Regional Development Network,
Febryuary 2006).
Ο προσδιορισμός των επιπτώσεων στοχεύει στον εντοπισμό των πιθανών μεταβολών στις
παραμέτρους του περιβάλλοντος. Αρχικά, καθορίζονται οι περιβαλλοντικές παράμετροι και
οι αντίστοιχοι περιβαλλοντικοί στόχοι που κρίθηκε ότι είναι σχετικοί και ενδέχεται να
επηρεαστούν από το υπό μελέτη σχέδιο. Εν συνεχεία, διενεργείται μια στρατηγικού
επιπέδου εκτίμηση των επιπτώσεων, ώστε σε επόμενο στάδιο να διατυπωθούν τα κατάλληλα
μέτρα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους διάστασης.
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον των έργων και δραστηριοτήτων
που προβλέπονται από το ΕΧΣ, χρησιμοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που
προτείνονται από την Oδηγία 2001/42/ΕΚ περί «της εκτίμησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων». Η χρήση των παραμέτρων αυτών έχει
ως στόχο να εξεταστούν και να αναδειχθούν τα διάφορα θέματα που ενδέχεται να
προκύψουν από την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΕΧΣ.
Προφανώς, οι παράμετροι αυτοί θα πρέπει να είναι οι πιο χαρακτηριστικές για τη
συγκεκριμένη περιοχή και το συγκεκριμένο σχέδιο, έτσι ώστε η στρατηγική περιβαλλοντική
αξιολόγηση να είναι ουσιαστική. Επιλέγεται, λοιπόν, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων να επικεντρωθεί στις εξής περιβαλλοντικές παραμέτρους:


Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα,



Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία,



Έδαφος και Ύδατα,



Ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες (περιλαμβάνει και την κλιματική αλλαγή),



Υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον & υποδομές),



Πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς) και τοπίο
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Για τις παραπάνω περιβαλλοντικές παραμέτρους επιλέγονται οι εξειδικευμένοι βασικοί
περιβαλλοντικοί στόχοι που συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΧΣ της περιοχής Αγ.
Διονυσίου.
Πίνακας 6.2.1-1. Περιβαλλοντικοί στόχοι ανά περιβαλλοντική παράμετρος αξιολόγησης των
επιπτώσεων του ΕΧΣ Αγ.Διονυσίου
Α/Α

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Περιβαλλοντικός Στόχος


1

Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα Πανίδα





2

Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία








3

Έδαφος και Ύδατα






4

Ατμόσφαιρα και κλιματικοί
παράγοντες

5

Υλικά περιουσιακά στοιχεία
(δομημένο περιβάλλον &
υποδομές)

6

Πολιτιστική κληρονομιά
(περιλαμβανομένης της
αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής
κληρονομιάς) και τοπίο





Β1: Προστασία/αύξηση βιοποικιλότητας και
αποφυγή μη αναστρέψιμων απωλειών
Β2: Αποφυγή επίπτωσης στον αριθμό, τον τύπο και
την κατάσταση διατήρησης των οικοτόπων
Β3: Αποφυγή πρόκλησης βλαβών στη χλωρίδα και
πανίδα και τις προστατευόμενες περιοχές
Π1: Βελτίωση χαρακτηριστικών πληθυσμού, μέσω
της παροχής υπηρεσιών, τη μείωση της ανεργίας
και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου
Π2: Αποφυγή αρνητικής επίδρασης στην
πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής
Π3: Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές
Π4: Διευκόλυνση της κινητικότητας
Π5: Προστασία ανθρώπινης υγείας
Ε1: Βελτίωση της κατάστασης και μείωση της
έκτασης των υποβαθμισμένων περιοχών
Ε2: Εξοικονόμηση χώρου εντός αστικού
περιβάλλοντος
Ε3: Μείωση της ρύπανσης των εδαφών και των
υδάτων
Ε4: Επιπτώσεις στις απολήψεις νερού
Ε5: Μείωση κινδύνου πλημμυρών
ΑΚ: Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
αιωρούμενων σωματιδίων
ΑΚ: Βελτίωση στην ποιότητα της ατμόσφαιρας
εντός αστικού περιβάλλοντος
ΑΚ: Μείωση αερίων θερμοκηπίου
ΑΚ: Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από
συμβατικά καύσιμα





ΤΥ: Βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές
ΤΥ: Αύξηση αντικειμενικών αξιών
ΤΥ: Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος



ΤΠ: Προστασία και ανάδειξη κτηρίων και χώρων
πολιτιστικου ενδιαφέροντος
ΤΠ: Θετική Επίδραση στην ποιότητα και τα
χαρακτηριστικά του αστικού τοπίου
ΤΠ: Αλλοίωση στις παραδόσεις και την πολιτιστική
ταυτότητα της περιοχής
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Για τη μεταβολή κάθε περιβαλλοντικής παραμέτρου προσδιορίζονται έξι ιδιότητες που
συνθέτουν την ταυτότητα της επίπτωσης:


Είδος επιπτώσεων: Θετικές (+), Ουδέτερες (0) ή Αρνητικές (-). Αφορά στο είδος των
επιπτώσεων – επιδράσεων και αποδίδει το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της
εκτιμώμενης περιβαλλοντικής μεταβολής. Όταν δεν αναμένονται ουσιαστικές
μεταβολές, ο χαρακτήρας της επίπτωσης χαρακτηρίζεται ουδέτερος.



Ένταση επιπτώσεων: Ασθενείς, Μέτριες ή Ισχυρές. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός
σχετίζεται άμεσα με την εξέταση των παραμέτρων εκτίμησης των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και αφορά στο μέγεθος της επίπτωσης.



Γεωγραφικό επίπεδο αναφοράς: Τοπικό ή ευρύτερο. Ο εν λόγω χαρακτηρισμός
αφορά στη χωρική εξάπλωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης.



Χρονικός ορίζοντας εμφάνισης επιπτώσεων: Βραχυπρόθεσμες, Μεσοπρόθεσμες ή
Μακροπρόθεσμες. Αφορά στο 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).



Διάρκεια επιπτώσεων: Μόνιμες ή Προσωρινές. Αφορά στο χρόνο παραμονής,
δηλαδή το εάν πρόκειται για προσωρινή ή μόνιμη επίπτωση.



Δυνατότητα αντιμετώπισης ή περαιτέρω βελτίωσης: "Ναι", "Όχι" ή "Δεν
απαιτείται". Η επίπτωση εμπεριέχει δυνατότητες πρόληψης, αναστροφής ή
ουσιαστικής ελαχιστοποίησης. Για θετικού χαρακτήρα επιπτώσεις, παρουσιάζεται η
ύπαρξη ή μη δυνατότητας για περαιτέρω βελτίωση.



Aθροιστικότητα ή συνέργεια: "Ναι" ή "Όχι". Αφορά τη δυνατότητα της
περιβαλλοντικής μεταβολής να αλληλεπιδράσει με άλλες επιπτώσεις, με τρόπο που
να μεταβάλλεται η τελική ένταση ή έκτασή της.
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6.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
Κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων χρησιμοποιείται βοηθητικά ένα πλέγμα ερωτήσεων κλειδιών αξιολόγησης, οι οποίες διαμορφώθηκαν έχοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς
στόχους του Πίνακα 6.2.1-1. Σκοπός αυτών των ερωτήσεων είναι να βοηθήσουν στην
ανάδειξη του χαρακτήρα των επιπτώσεων σε κάθε περιβαλλοντική παράμετρο.
Στους ακόλουθους πίνακες παρουσιάζεται η αξιολόγηση των επιπτώσεων που ενδεχομένως
προκύψουν από τη συνολική εφαρμογή των προτάσεων του ΕΧΣ, ανά περιβαλλοντική
παράμετρο, συνοδευόμενη με συνοπτική επεξήγηση.
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Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
Ναι

Μεσοπ
ρόθ.

Μόνιμ
η

Δεν
απαιτε
ίται

Ναι

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

+

Μεσοπ
ρόθ.

Μόνιμ
η

Δεν
απαιτεί
ται

Ναι

Ναι

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης
Δεν
απαιτείτ
αι

Ευρύτε
ρο

Δεν
απαιτε
ίται

Διάρκεια
Μόνιμη

+

Ευρύτε
ρο

Μόνιμ
η

Χρονικός ορίζοντας
εμφάνισης
Μεσοπρ
όθ.

Γεωγραφικό
επίπεδο αναφοράς
Ευρύτερ
ο

Ένταση

Β3: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην προστασία και
διατήρηση ή ανάδειξη ειδών χλωρίδας και πανίδας;

Μικρή

Βιοποικιλότητα- Χλωρίδα - Πανίδα

Μικρή

1

+

Μεσοπ
ρόθ.

Β2: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην προστασία και
διατήρηση ή ανάδειξη οικοτόπων και ενδιαιτημάτων;

+

Ευρύτε
ρο

Β1: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην
προστασία/αύξηση βιοποικιλότητας και αποφυγή μη
αναστρέψιμων απωλειών;

Μικρή

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

Μικρή

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ανάλυση - Σχολιασμός: Η περιοχή επέμβασης βρίσκεται εντός αστικού ιστού και σε απόσταση από προστατευόμενες περιοχές και φυσικούς οικοτόπους. Συνεπώς δεν υφίστανται
σημαντικοί οικότοποι, ενδιαιτήματα και είδη χλωρίδας και πανίδας εντός της ΠΕ ή πλησίον της. Η υφιστάμενη πυκνότητα δόμησης και έλλειψη χώρων πρασίνου επιτείνουν την
εκτίμηση αυτή. Ωστόσο, η εφαρμογή του ΕΧΣ θα δημιουργήσει τις συνθήκες για ανάπτυξη χώρων πρασίνου και μειωμένη όχληση από κινήσεις αυτοκινήτων (μείωση πλάτους
ορισμένων οδών και προώθηση πεζοπορίας και κίνησης με ποδήλατα). Συνεπώς, η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα είναι ότι θα υπάρχει θετική επίδραση (επίπτωση), έστω και
μικρή (καθώς βρισκόμαστε πάντα εντός οικιστικού ιστού), για την άμεση και ευρύτερη περιοχή, θα εμφανιστεί μεσοπρόθεσμα γενικά, δεν απαιτείται αντιμετώπιση και θα έχει
αθροιστικότητα. Αυτή είναι και η συνολική εκτίμηση για την περιβαλλοντική παράμετρο, θα υπάρχουν μικρές μεν αλλά θετικές και μόνιμες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-6

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια
Ναι

Ναι
Ναι

Δεν
απαιτείται

Ναι

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης
Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Διάρκεια
Μόνιμη

+

Μόνιμη

Μεσοπρόθε
σμα

Π4: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη μείωση των
περιβαλλοντικών κινδύνων για την υγεία;

Μεσοπρό
θεσμα

Μόνιμη

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
Μεσοπρόθ
εσμα

+

Τοπικό

Μεσοπρόθε
σμα

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

Π3: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη βελτίωση του
μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού;

Τοπικό

+

Τοπικό

Τοπικό

Ένταση

Π2: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην αύξηση της
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας;

Μέτρια

2.

+

Ισχυρή

Π1: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη δημογραφική
αύξηση του πληθυσμού;

Ισχυρή

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

Ισχυρή

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Πληθυσμός, Ανθρώπινη υγεία

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-7

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια

Δεν
απαιτείται

Ναι

Δεν
απαιτείται

Ναι

Ναι

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης

Μόνιμη

+

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Διάρκεια

Μεσοπρό
θεσμα

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Μεσοπρόθ
εσμα

Μόνιμη

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης

Τοπικό

Μεσοπρόθε
σμα

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

+

Τοπικό

Τοπικό

Π6: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην προώθηση της
βιώσιμης κινητικότητας;

Ισχυρή

+

Ισχυρή

Π5: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην προώθηση
επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων στην περιοχή;

Ένταση

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

Ισχυρή

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ανάλυση - Σχολιασμός: Στόχος των προτάσεων του ΕΧΣ είναι η προσέλκυση μεγαλύτερου πληθυσμού στην περιοχή για μόνιμη διαμονή και εργασία. Μέσω των καθοριζόμενων
χρήσεων γης και λόγω της στρατηγικής θέσης της περιοχής δημιουργείται ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα και αυτό αναμένεται να επιφέρει σταδιακή αύξηση της απασχόλησης και
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Επιπλέον, αναμένεται να προσελκύσει και εργαζόμενους και από άλλες περιοχές της Αττικής, με θετικό αντίκτυπο για την τοπική
οικονομία. Οι δράσεις του ΕΧΣ δεν στοχεύουν άμεσα στη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων αλλά έμμεσα, μέσω της χρήσης γης «Πολεοδομικό Κέντρο-Κεντρικές
λειτουργίες πόλης» περιλαμβάνουν και κτίρια πολιτισμού και εκπαίδευσης, συνεπώς η δημιουργία και λειτουργία τέτοιων δράσεων θα έχει θετική επίπτωση. Σημαντική θετική
επίπτωση αναμένεται να έχει το ΕΧΣ και στην προστασία της υγείας των ανθρώπων, καθώς στο σύνολο της περιοχής μελέτης εντοπίζονται πηγές επιβάρυνσης της ανθρώπινης υγείας,
λόγω των εγκαταλελλειμένων χώρων/κτιρίων τα οποία συχνά μετατρέπονται σε εστίες ρύπανσης, αλλά και λόγω της άναρχης λειτουργίας. Τέλος, η εφαρμογή του ΕΧΣ θα συμβάλλει
θετικά στη προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, καθώς προβλέπει αναπλάσεις οδών, επανασχεδιασμό των δρόμων διέλευσης οχημάτων και πεζών, ενώ εισάγεται και η διέλευση
ποδηλάτων, σε μια περιοχή η οποία θα διασυνδέεται στο άμεσο μέλλον με όλα τα μέσα μεταφοράς.
Συνεπώς συνολικά, αναμένεται ισχυρή γενικά θετική επίπτωση στην περιβαλλοντική παράμετρο.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-8

Οχι

Οχι
Οχι
Οχι

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης
Δεν
απαιτείται/
Ναι

Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Διάρκεια
μόνιμη

+

μόνιμη

άμεσος

Ε4: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη μείωση
επικίνδυνων φαινομένων, όπως οι πλημμύρες;

Μεσοπρόθε
σμα

μόνιμη

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης

+

άμεσος

Ε3: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα έχουν αντίκτυπο στις ποσότητες
απολήψεων νερού;

τοπικό

άμεσος

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

+

τοπικό

Ε2: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη μείωση της
έκτασης των υποβαθμισμένων περιοχών και στην
εξοικονόμηση χώρου εντός του αστικού περιβάλλοντος;

Τοπικό

τοπικό

Ένταση
ασθενής

+

μέτρια

Ε1: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην προστασία
των χαρακτηριστικών του εδάφους και των υδάτων;

ασθενής

3.

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

ασθενής

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Έδαφος, Ύδατα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-9

Διάρκεια

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης

Αθροιστικόητα ή
συνέργεια

Δεν
απαιτείται

Οχι

Τοπικό

Μόνιμη

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

+

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης

Ένταση

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

άμεσα

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

ασθενής

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ανάλυση - Σχολιασμός: Τα χαρακτηριστικά του εδάφους θα απειληθούν σε μικρό βαθμό κατά την κατασκευή λόγω των χωματουργικών εργασιών (χρειάζονται μέτρα προστασίας),
αλλά θα προστατευθούν κατά τη λειτουργία με την προγραμματισμένη ανάπτυξη, ενώ θα βελτιωθούν και με τη δημιουργία αναπλάσεων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. Θα
μειωθεί η έκταση των υποβαθμισμένων σήμερα περιοχών. Με τη δημιουργία χρήσεων πολυκαταστημάτων και γραφείων θα είναι δυνατή η εφαρμογή μέτρων μείωσης
κατανάλωσης νερού (πχ με ενημέρωση-ευαισθητοποίηση εργαζομένων και κοινού, με έλεγχο διαρροών και εφαρμογή τεχνικών λύσεων όπως βρύσες με περιορισμένη ροή). Η
βελτίωση των υποδομών και η δημιουργία αναπλάσεων θα έχει μικρή μεν αλλά θετική συμβολή στη μείωση των πλημμυρών. Στα θετικά προσμετράται, επίσης η αναμενόμενη
εξοικονόμηση χώρου εντός του αστικού ιστού από τη δυνατότητα αξιοποίησης του διαθέσιμου κτιριακού δυναμικού και των ελεύθερων υπαίθριων χώρων, αλλά και η μείωση
εμφάνισης επικίνδυνων φαινομένων λόγω παλαιότητας των κατασκευών ή κακοτεχνιών στις υποδομές της περιοχής, οι οποίες θα μειωθούν έως εξαλειφθούν σταδιακά λόγω των
δράσεων ανάπλασης και των οικοδομικών εργασίες επισκευής, συντήρησης και ανακαίνισης του κτιριακού δυναμικού.
Συνολικά η επίπτωση της εφαρμογής του ΕΧΣ στην παράμετρο Εδαφος-Νερά αναμένεται να έχει ασθενείς μεν αλλά θετικές επιπτώσεις τοπικου χαρακτήρα, ενώ οι όποιες
αρνητικές καθίστανται αναστρέψιμες με τη λήψη κατάλληλων μέτρων.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-10

Αθροιστικόητα
ή συνέργεια
Ναι

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-11

Ναι
Ναι

Δεν
απαιτείτ
αι

Ναι

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης
Δεν
απαιτείται
Δεν
απαιτείται

+

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Διάρκεια
Μόνιμη

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Ατμόσφαιρα, κλιματικοί παράγοντες

Μόνιμη

Μακροπρό
θεσμα

Μόνιμη

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
Μακροπρό
θεσμα

+

Μακροπ
ρόθεσμα

Μακροπρόθ
εσμα

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

ΑΚ2: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη βελτίωση
της ποιότητας της ατμόσφαιρας εντός του αστικού
περιβάλλοντος;

Τοπικό

Τοπικό

+

Τοπικό

Τοπικό/ευρ
ύτερη

Ένταση

ΑΚ2: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα οδηγήσουν σε μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συμβολή στην
αποφυγή κλιματικής αλλαγής;

ασθενής

4.

+

ασθενής

ΑΚ1: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα οδηγήσουν σε μείωση των
εκπομπών αερίων ρύπων;

ασθενής

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

ασθενής

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Αθροιστικόητα
ή συνέργεια

Δυνατότητα
αντιμετώπισης/
βελτίωσης

Διάρκεια

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

Ένταση

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ανάλυση - Σχολιασμός: Κατά τη φάση κατασκευής αναμένεται αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων λόγω των εργασιών και της κίνησης των οχημάτων κατασκευής, αλλά θα είναι
προσωρινή και πλήρως αναστρέψιμη κατά τη φάση λειτουργίας. Αναμένεται μόνιμη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων θερμοκηπίου (μείωση του CO2) κατά τη
λειτουργία του σχεδίου με την προώθηση ήπιας κυκλοφορίας οχημάτων, αύξηση της ποδηλατοκίνησης και πεζοπορίας και την αύξηση χρήσης μαζικών μέσων μεταφοράς, όπως
σημειώνεται και στη σχετική κυκλοφοριακή μελέτη. Συνεπώς θα υπάρξει θετική συμβολή στην αποφυγή κλιματικής αλλαγής, ενώ θα υπάρξει και μικρή βελτίωση της τοπικής
ατμόσφαιρας, χωρίς όμως μεγάλη ένταση, καθώς θα συνεχίσει να υφίσταται επίδραση από μεταφορά αέριας ρύπανσης από το σύνολο της μητροπολιτικής δραστηριότητας στην
Αθήνα και Πειραιά.
Συνολικά αναμένεται θετική επίπτωση μικρής έντασης στην περιβαλλοντική παράμετρο.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-12

Αθροιστικόητ
αή
συνέργεια
Ναι
Ναι

Ναι

Δυνατότητα
αντιμετώπιση
ς/βελτίωσης
Όχι
Όχι

Όχι

Διάρκεια
Μόνιμη

+

Μόνιμη

Μόνιμη

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης
Μεσοπρόθε
σμα

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Μεσοπρόθε
σμα

Μεσοπρόθε
σμα

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς

+

Τοπικό

Τοπικό

ΤΥ2: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην
αναβάθμιση των υποδομών της περιοχής;

Τοπικό

Υλικά περιουσιακά στοιχεία
(δομημένο περιβάλλον, τεχνικές
υποδομές)

ισχυρή

5.

+

ισχυρή

ΤΥ1: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στην αύξηση
ζήτησης γης και στην οικιστική ανάπτυξη;

Ένταση

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

ισχυρή

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ανάλυση - Σχολιασμός: Η εφαρμογή των προτάσεων του ΕΧΣ θα επιφέρει αύξηση της αξίας γης (σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση), χωροθέτηση και οργάνωση των λειτουργιών
και χρήσεων γης. Οι δράσεις που προτείνονται αποσκοπούν στη σταδιακή αλλαγή του ποσοστού των βιομηχανικών, εμπορικών, αποθηκευτικών χρήσεων, σε χρήσεις κατοικίας,
γραφείων, τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και άθλησης, ενισχύοντας τον τριτογενή τομέα, ενώ παράλληλα προστατεύεται και ο δευτερογενής τομέας,
καθώς δίνεται η δυνατότητα χωροθέτησης εγκαταστάσεων μεταποιητικών µονάδων χαµηλής όχλησης. Αρνητικές επιπτώσεις αναμένονται να προκύψουν για τις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις μέσης όχλησης (μηχανουργεία, εγκαταστάσεις ναυπήγησης πλοίων και σκαδών) οι οποίες βάσει των προτεινόμενων χρήσεων γης του ΕΧΣ θα πρέπει να απομακρυνθούν
από την περιοχή επέμβασης και να χωροθετηθούν σε κατάλληλες ζωνες-υποδοχείς παρόμοιων δραστηριοτήτων.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-13
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Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

Ένταση

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ακόμα, με την εφαρμογή των προτάσεων του ΕΧΣ αναμένεται να αναβαθμιστούν μεγάλο ποσοστο του δομημένου περιβάλλοντος και οι τεχνικές υποδομές της περιοχής και ιδιαίτερα
το οδικό δίκτυο. Η εκτέλεση των έργων αυτών σαφώς θα επιφέρει επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την κατασκευή, ωστόσο λόγω του ήπιου χαρακτήρα τους όπως προτείνονται, οι
επιπτώσεις θα είναι αντιμετωπίσιμες σε μεγάλο βαθμό. Οι επεμβάσεις που γίνονται στις βασικές και τοπικές συλλεκτήριες οδούς συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας του
οδικού κοινόχρηστου χώρου και στη διευκόλυνση της κίνησης πεζών και ποδηλάτων ανά περίπτωση. Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία θα διεξάγεται ανεμπόδιστα σε οδόστρωμα
επαρκούς πλάτους, αλλά και οι επιπτώσεις της θα είναι ηπιότερες για τις χρήσεις της περιοχής, καθώς τα νέα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις πεζών και οι ποδηλατόδρομοι ανά περίπτωση,
δημιουργούν ενα περιβάλλον φιλικό προς τις ήπιες μορφές μετακίνησης και τις νέες χρήσεις γης που θα αναπτυχθούν σταδιακά.
Βέβαια, η μείωση υφισταμένων θέσεων στάθμευσης στις οδούς (λόγω των αναπλάσεων οδών) καθώς και η ζήτηση νέων θέσεων στάθμευσης εκτός οδού που αντιστοιχούν στις νέες
χρήσεις, εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν επιπρόσθετους κυκλοφοριακούς φόρτους αιχμής για το σύνολο της περιοχής επέμβασης. Εν τούτοις θα υπάρξει σημαντική προσφορά νέων
θέσεων εκτός οδού από τις νέες δομήσεις.
Σύμφωνα με την Κυκλοφοριακή Μελέτη, η επιπρόσθετη κυκλοφορία σε οχήματα την ώρα της πρωϊνής αιχμής, για το δυσμενέστερο σενάριο εκτιμάται θα είναι της τάξης των 3.200
οχημάτων/ ώρα αιχμής για το σύνολο της περιοχής επέμβασης. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των φόρτων θα είναι φόρτοι εισόδου στην Περιοχή Επέμβασης και ανάλογα με την
προέλευσή τους θα κατανέμονται στις συλλεκτήριες οδούς, μέσω των συνδέσεών τους με το αρτηριακό δίκτυο με προέλευση απο κέντρο Πειραιά, ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και
Δραπετσώνα και Κερατσίνι και δυτικές συνοικίες του Πειραιά και τη Νίκαια και τις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Εν τούτοις θα υπάρξει σημαντική προσφορά νέων θέσεων εκτός οδού
από τις νέες δομήσεις. Η εκτιμώμενη τάξη μεγέθους των επιπρόσθετων κυκλοφοριακών φόρτων ώρας αιχμής, οι οποίοι κατανέμονται στις εισόδους της περιοχής επέμβασης, αφορά
στην πλήρη εφαρμογή του σχεδίου και την εξάντληση των προτεινόμενων συντελεστών δόμησης, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προτεινόμενοι
συντελεστές δόμησης είναι ίδιοι με τους ισχύοντες σήμερα, μάλιστα ένας από τους προτεινόμενους είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο ισχύοντα. Σε κάθε περίπτωση, η τάξη μεγέθους
αυτών των φόρτων είναι εντός της κλίμακας που μπορεί να εξυπηρετήσει το οδικό δίκτυο της περιοχής επέμβασης, όπως και το κύριο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής επιρροής
που θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτήν. Παράλληλα, θα αναβαθμιστεί η δημόσια συγκοινωνία με τη λειτουργία των νέων συγκοινωνιακών μέσων που είναι υπό
κατασκευή ή έχουν δρομολογηθεί.
Εν τέλει, η ουσιαστική διαφορά από την υφιστάμενη κατάσταση έχει συνολικά θετικό πρόσημο καθώς, όπως εκτιμάται και στην κυκλοφοριακή μελέτη, η αναβάθμιση του αστικού
περιβάλλοντος που θα προκύψει ευνοεί ήπιες μορφές μετακίνησης και σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των χρήσεων της περιοχής αναμένεται να τροποποιήσει προς το ηπιότερο τους
τρόπους μετακίνησης σε σχέση με το ιδιωτικό αυτοκίνητο. Αλλωστε, ένα από τα ισχυρά πλεονεκτήματα της περιοχής επέμβασης είναι η υπερ-επαρκής κάλυψη από τα μέσα δημόσιας
συγκοινωνίας, η οποία θα συντελέσει στη μείωση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινητων, χωρίς να περιορίσει, αλλά αντίθετα θα αναβαθμίσει την κινητικότητα και την προσβασιμότητα
της περιοχής. Έτσι ευνοείται η κίνηση πεζών και ποδηλάτων, σε ένα λειτουργικό δίκτυο πεζοδρομίων και ποδηλατοδρόμων, το οποίο συνδέεται πλήρως με το επαρκές δίκτυο δημόσιας
συγκοινωνίας που εξυπηρετεί την περιοχή.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-14

Ναι
Ναι

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ε.Χ.Σ περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά

Κεφ. 6-15

Ναι

Δεν
απαιτείται

+

Δεν
απαιτείται

Αθροιστικόητα
ή συνέργεια

Δυνατότητα
αντιμετώπισης
/βελτίωσης

Μόνιμη

Συνολική εκτίμηση επιπτώσεων παραμέτρου

Μόνιμη

Δεν
απαιτείται

Διάρκεια

Μακρπρόθε
σμα

Μόνιμη

Χρονικός
ορίζοντας
εμφάνισης

+

Μακρπρόθε
σμα

Μακρπρόθε
σμα

Γεωγραφικό
επίπεδο
αναφοράς
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ΤΠ1: Οι προτάσεις του ΕΧΣ θα συμβάλλουν στη διατήρηση ή
ανάπλαση του αξιόλογου τοπίου;

Ισχυρή

6.

Ερωτήσεις που αφορούν τους περιβαλλοντικούς στόχους

Ισχυρή

Περιβαλλοντική Παράμετρος

Είδος

Επιπτώσεις

Ανάλυση - Σχολιασμός: Η εφαρμογή του ΕΧΣ συνεπάγεται την προστασία και ανάδειξη των κτηρίων ιστορικής σημασίας της περιοχής, όπως για παράδειγμα του πρώην
καπνεργοστασίου της ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ, το οποίο θα διατηρηθεί και θα του δοθούν νέες σύγχρονες χρήσεις και λειτουργίες τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα. Σε συνέργεια με
τις υπόλοιπες δράσεις που προβλέπονται στα πλαισία της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά (αναβάθμιση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου, πρόγραμμα ανάπλασης
προσόψεων παραλιακού μετώπου κοκ.), μέρος των οποίων καθίστανται υλοποιήσιμες με την έγκριση του ΕΧΣ, διασφαλίζεται η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής
και βελτιώνεται το αστικό τοπίο.
Συνεπώς η συνολική εκτίμηση επιπτώσεων στην παράμετρο είναι ισχυρά θετική και μόνιμη.
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7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Από τη διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων του ΕΧΣ που παρουσιάστηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο, προκύπτει ότι από την υλοποίηση του συνόλου των παρεµβάσεών
του, οι αναμενόμενες επιπτώσεις στους τοµείς του περιβάλλοντος, μπορούν να
χαρακτηριστούν αδρομερώς ως θετικές, μέτριας έως ισχυρής έντασης. Εν τούτοις
προτείνεται η λήψη ορισμένων προληπτικών κυρίως μέτρων αντιμετώπισης επιμέρους
αρνητικών επιπτώσεων (κυρίως στη φάση κατασκευής) ή και ακόμη παραπέρα βελτίωσης
των θετικών.
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται:
1. Οι κατευθύνσεις και τα µέτρα για την πρόληψη, τον περιορισµό και την αντιµετώπιση
των όποιων επιπτώσεων στο περιβάλλον, και
2. Το πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που
προκύπτουν από την εφαρµογή του ΕΧΣ.
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7.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΤΟΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Βασική παράμετρο για την επιτυχία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού θα αποτελέσει η
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων κατά την εφαρμογή του ΕΧΣ
της περιοχής Αγίου Διουνυσίου του Δήμου Πειραιά.


Θέσπιση προτεραιοτήτων: το υπό μελέτη ΕΧΣ αναμένεται να προωθήσει έργα και
δράσεις τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση του υφιστάμενου περιβάλλοντος (κυρίως
του ανθρωπογενούς). Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την προστασία όλων των
περιβαλλοντικών παραμέτρων, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων εφαρμογής και
χρηματοδότησης των έργων/δράσεων και η θέσπιση χρονοδιαγραμμάτων
υλοποίησης με γνώμονα την ανάσχεση των υφιστάμενων τάσεων για όποια από τα
περιβαλλοντικά μέσα διαπιστώνεται υποβάθμιση, καθώς και την αποφυγή
δημιουργίας συνεργιστικών αρνητικών επιπτώσεων από την ταυτόχρονη υλοποίηση
πολλών έργων στην ίδια περιοχή.



Επιδίωξη μέγιστης συνέργειας και παρακολούθησης με τα επιμέρους Σχέδια και
Προγράμματα του Δήμου Πειραιά: όπως παρατέθηκε διεξοδικά και στο κεφ. 3 της
παρούσας, το υπ μελέτη ΕΧΣ περιοχής Αγ. Διονυσίου Πειραιά πέραν των
κατευθύνσεων που θέτει, καλείται να συγκεράσει αποτελεσματικά το σύνολο των
επιμέρους Σχεδίων και Προγραμμάτων, εκπληρώνοντας τους στόχους που τίθενται
σε αυτά. Όπως κατά το σχεδιασμό του ΕΧΣ υιοθετήθηκαν και συνδυάστηκαν το
σύνολο των στόχων προγραμμάτων και σχεδίων που καλείται ο Δήμος να
εκπληρώσει, έτσι και κατά την εφαρμογή του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και σχετίζονται με την αποτελεσματική και
ορθή εφαρμογή του ΕΧΣ.



Συμμόρφωση με το ισχύον περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο: είναι απαραίτητο
για την εκπλήρωση των περιβαλλοντικών στόχων και την αποφυγή δυσμενών
επιπτώσεων στο περιβάλλον η απαρέγκλιτη συμμόρφωση με την ισχύουσα
περιβαλλοντική νομοθεσία (κοινοτική και εθνική) κατά την εφαρμογή του ΕΧΣ.



Επιδίωξη μέγιστης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων: το υπό
μελέτη ΕΧΣ θα πλαισιώσει δράσεις που άπτονται διαφορετικών φορέων κατά
περίπτωση. Συνεπώς, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική
εφαρμογή του η επιδίωξη καλής και αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων εφαρμογής με επικεφαλής το Δήμο Πειραιά, ενώ κρίνεται
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επωφελές να επιδιωχθεί ενιαίος προγραμματισμός και διαδικασία Διαχείρισης
Έργου (Project Management) το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο των
έργων/δράσεων που σχεδιάζεται να υλοποιηθούν εντός της ζώνης του ΕΧΣ.


Ενημέρωση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη: Η απρόσκοπτη
ενημέρωση και ο διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελούν βασικά
εργαλεία για την επιτυχή εφαρμογή οποιουδήποτε σχεδίου/προγράμματος. Μέσω
αυτών οικοδομούνται αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ του
φορέα του σχεδίου και των πολιτών, εθελοντικών οργανώσεων, επιχειρηματιών που
δραστηριοποιούνται στη περιοχή, εκπροσώπων του Τύπου, επαγγελματικών
ενώσεων κοκ. Μέσα από το διάλογο με αυτά τα μέρη, βελτιώνεται ο σχεδιασμός και
εφαρμογή των έργων/δράσεων που αναμένται να προωθηθούν μετά τη θέσπιση του
ΕΧΣ και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου το οποίο
επηρεάζει.



Επιδίωξη μέγιστης αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής: η ευρύτερη
περιοχή μελέτης του Δήμου Πειραιά διακρίνεται για την επάρκεια του ανθρώπινου
δυναμικού και αξιόλογων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων.
Επιπλέον, διαθέτει σημαντικό επιχειρηματικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Η αξιοποίηση
όλων για την εφαρμογή του ΕΧΣ είναι δυνατό να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα
της εφαρμογής και τη διενέργεια σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων που θα
μπορούν να συνδράμουν θετικά στην επίτευξη των στόχων του υπό μελέτη σχεδίου
με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
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7.2 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Ως γενική κατεύθυνση για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι η τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων. Θα
πρέπει δηλαδή να γίνεται εκπόνηση των απαιτούμενων Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΠΕ ή
και ΠΠΠΑ), στις οποίες θα γίνεται εκτίμηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις
εργασίες κατασκευής και λειτουργίας των επιμέρους έργων και θα περιγράφονται με
σαφήνεια και πληρότητα τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί που πρέπει να εφαρμοστούν
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

7.2.1 Μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, ο προτεινόµενος σχεδιασµός του ΕΧΣ δεν
αναµένεται να έχει κάποια αξιόλογη αρνητική επίπτωση ούτε κατά την κατασκευή ούτε κατά
τη λειτουργία, καθότι η περιοχή επέμβασης αφορά τμήμα του πυκνού αστικού
περιβάλλοντος του Δήμου Πειραιά, γι’ αυτό και δεν προτείνονται µέτρα για την αντιµετώπισή
τους. Αντίθετα μάλιστα αναμένονται θετικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα κατά τη
λειτουργία. Ως μέτρο παραπέρα βελτίωσης των θετικών επιπτώσεων προτείνεται κατά τη
δημιουργία των χώρων πρασίνου να εκπονούνται φυτοτεχνικές μελέτες που θα λαμβάνουν
υπόψη τους και την οικολογική διάσταση των φυτεύσεων (όπως με δημιουργία ποικιλίας
βλάστησης με ιθαγενή φυτά, θάμνους και δένδρα, δημιουργία τεχνητών φωλιών για τα
πουλιά και άλλες παρόμοιες προβλέψεις που να ευνοούν τη δημιουργία ενδιαιτημάτων)

7.2.2 Μέτρα για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
Κατά την κατασκευή να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή εκπομπών σκόνης, μείωσης του
εργοταξιακού θορύβου και μέτρα αποκατάστασης των προσβάσεων στις χρήσεις της
περιοχής και ιδίως των μετακινήσεων των κατοίκων.
Κατά τη λειτουργία καθώς οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις του ΕΧΣ έχουν ως στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη βιώσιμη ανάπτυξη του χώρου και των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, την εξασφάλιση της ποιότητας των μετακινήσεων και των καθημερινών
λειτουργιών των πολιτών και την αναβάθμιση και προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο ζούνε, θα υπάρχουν θετικές συνέπειες στο χωροταξικό σχεδιασµό, στο
δοµηµένο περιβάλλον και της υποδομές της περιοχής µελέτης. Για το λόγο αυτό δεν
προτείνονται µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων.
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7.2.3 Μέτρα για την προστασία του εδάφους και των υδάτων
Πιέσεις στο έδαφος και τα ύδατα ενδεχομένως θα ασκηθούν από τις προγραμματιζόμενες
εργασίες ανάπλασης, αλλά και από μελλοντικά έργα που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα της
έγκρισης του υπό μελέτη ΕΧΣ. Προκειμένου οι πιέσεις αυτές να αντιμετωπιστούν προτείνεται
να εφαρμοστούν κατά τη φάση κατασκευής τα παρακάτω μέτρα για το έδαφος και τα νερά:


εφαρμογή βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε όλα τα κατασκευαστικά έργα που θα
χωροθετηθούν εντός της ζώνης του ΕΧΣ.



προώθηση έργων αντιδιαβρωτικής προστασίας



προστασία των εκχωμάτων από παράσυρση από βροχές



διαχείριση των χωματισμών σύμφωνα με τη νομοθεσία για ΑΕΚΚ



αποκαταστάσεις των χώρων επέμβασης με φυτεύσεις και αναπλάσεις, όπου είναι
δυνατόν



προώθηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας



διαχείριση των υγρών και στερεών επικίνδυνων αποβλήτων (πχ λάδια-λιπαντικά
μηχανημάτων, συσκευασίες χρωμάτων) σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με την
παραλαβή τους από συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης



διαχείριση των αστικού τύπου απορριμμάτων σε συνεργασία με το δήμο Πειραιά



διάθεση υγρών αποβλήτων στον τόπο παραγωγής τους (πχ περισσεύματα
σκυροδέματος να διατίθενται στις μονάδες παραγωγής τους)

Κατά τη λειτουργία των έργων του σχεδίου να ληφθούν μέτρα όπως:


μέτρα μείωσης κατανάλωσης νερού (πχ με ενημέρωση-ευαισθητοποίηση
εργαζομένων και κοινού, με έλεγχο διαρροών και εφαρμογή τεχνικών λύσεων όπως
βρύσες με περιορισμένη ροή).

7.2.4 Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας και των κλιματικών παραγόντων
Κατά την κατασκευή των έργων του σχεδίου να λαμβάνονται μέτρα


μείωσης των εκπομπών σκόνης.



σχεδιασμό κατασκευών σκληρών επιφανειών με μέριμνα για χρήση υλικών
απορρόφησης θερμότητας



σχεδιασμό κτιρίων με μέριμνα για βελτίωση του αστικού μικροκλίματος και
προώθηση λύσεων με βιοκλιματικό σχεδιασμό κατά το δυνατόν.
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Κατά τη λειτουργία των έργων του σχεδίου δεν απαιτούνται μέτρα καθώς αναμένονται
θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ατμόσφαιρας και τους κλιματικούς παράγοντες και την
κλιματική αλλαγή, κυρίως λόγω της προώθησης των δημοσίων συγκοινωνιών.
Συμπληρωματικά μπορούν να ληφθούν μέτρα ορθής συντήρησης των καυστήρων θέρμανσης
σύμφωνα με τη νομοθεσία και μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας.

7.2.5 Μέτρα για την προστασία των υλικών περιουσιακών στοιχείων-υποδομών
Δεν αναμένονται επιπτώσεις κατά την κατασκευή.
Κατά τη λειτουργία επίσης οι επιπτώσεις θα είναι θετικές, καθώς η εφαρμογή των
προτάσεων του ΕΧΣ θα επιφέρει αύξηση της αξίας γης σε σχέση με την υφιστάμενη
κατάσταση και αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και των υποδομών της περιοχής.
Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις μέσης όχλησης
(μηχανουργεία, εγκαταστάσεις ναυπήγησης πλοίων και σκαδών) οι οποίες βάσει των
προτεινόμενων χρήσεων γης του ΕΧΣ θα πρέπει να απομακρυνθούν από την περιοχή
επέμβασης

και

να

χωροθετηθούν

σε

κατάλληλες

ζωνες-υποδοχείς

παρόμοιων

δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, προτείνεται να υλοποιηθεί μια μελέτη καταγραφής των
δραστηριοτήτων οι οποίες θα πρέπει να επαναχωροθετηθούν μα βάση τις καθοριζόμενες
από το ΕΧΣ χρήσεις γης, στην οποία να

περιλαμβάνονται προτάσεις για τους όρους

μεταφοράς τους σε κατάλληλα θεσμοθετημένους χώρους με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο
για τη λειτουργία τους και για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΕΧΣ.

7.2.6 Μέτρα για την προστασία του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς
Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, καθώς η εφαρμογή του ΕΧΣ συνεπάγεται την
προστασία και ανάδειξη των κτηρίων ιστορικής σημασίας της περιοχής και την ανάπλαση
δρόμων και χώρων, που θα έχει ως αποτέλεσμα και την ποιοτική αναβάθμιση του τοπίου.
Για την πληρέστερη προώθηση των θετικών αυτών επιπτώσεων θα πρέπει να υπάρχει
συντονισμός και συνεργασία με το δήμο Πειραιά και άλλους φορείς, ειδικά το συντονισμό
(ώστε να προκύψει θετική συνέργεια) με τις υπόλοιπες δράσεις που προβλέπονται στα
πλαισία της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά (αναβάθμιση Ιστορικού και
Εμπορικού Κέντρου, πρόγραμμα ανάπλασης προσόψεων παραλιακού μετώπου κοκ.). Με τον
συντονισμό αυτόν θα διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής
και η βελτίωση του αστικού τοπίου.
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7.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
7.3.1 Πλαίσιο Συστήματος Παρακολούθησης
Για την παρακολούθηση (monitoring) των περιβαλλοντικών µεταβολών ή/και επιπτώσεων
των παρεµβάσεων που θα προκύψουν από την εφαρµογή του ΕΧΣ, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν συγκεκριµένοι δείκτες και να εφαρµοστεί ειδικό πρόγραµµα µετρήσεων,
των οποίων το είδος και η συχνότητα απαιτείται να είναι τέτοια ώστε να απεικονίζεται η
εξέλιξη της κατάστασης του περιβάλλοντος και παράλληλα να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
που απορρέουν από τις κανονιστικές πράξεις του εθνικού ή κοινοτικού δικαίου.
Δεν είναι πάντοτε εύκολο να προσδιορίζεται επακριβώς η αιτία της μεταβολής της τιμής ενός
δείκτη, εφόσον σε αυτή συμβάλλουν περισσότερες από μια πηγές και εκτός των ρυθμίσεων
του Σχεδίου. Ωστόσο, η παρακολούθηση των δεικτών, η κατανόηση και η ανάλυση των
τάσεών τους σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι
δυνατό να δώσει αξιόλογα συμπεράσματα.
Μια βασική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των δεικτών ειναι οι
υπάρχουσες διαθέσιμες πληροφορίες. Σκοπός είναι να προταθούν απλές, εφικτές και
ρεαλιστικές προτάσεις δεικτών, για τους οποίους θα υπάρχουν εύκολα διαθέσιμα στοιχεία,
ώστε η παρακολούθηση να πραγματοποιηθεί εύκολα και να μη μείνει τελικά σε θεωρητικό
επίπεδο.
Η εφαρμογή του προγράμματος περιβαλλοντικής παρακολούθησης προτείνεται να γίνει από
το φορέα που θα οριστεί για τη γενική παρακολούθηση της υλοποίησης του ΕΧΣ. Παρακάτω
παρατίθενται οι δείκτες που προτείνεται να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται,
κυρίως σε σχέση με το ανθρωπογενές περιβάλλον.

7.3.2 Προτεινόμενοι δείκτες παρακολούθησης του ΕΧΣ
Προτείνονται οι εξής δείκτες προς παρακολούθηση:


Μεταβολή των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού σε επίπεδο
Δημοτικής Κοινότητας αλλά και Δήμου, με σκοπό να αξιολογηθεί εάν και με ποιο
τρόπο οι προτάσεις του ΕΧΣ συνέβαλαν στη βελτίωσή τους.



Μεταβολή της ανεργίας σε επίπεδο Δήμου με σκοπό να αξιολογηθεί εαν οι
προτάσεις του ΕΧΣ συνέβαλαν στη δημιουργία συνθηκών για νέες θέσεις εργασίας
για τον τοπικό πληθυσμό.
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Μεταβολή του αριθμού και του είδους των νεοφυών και άλλων επιχειρήσεων που
θα εδράσουν στη περιοχή παρέμβασης, ώστε να εξεταστεί εαν οι προτάσεις του ΕΧΣ
συνέβαλαν στην προώθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Μεταβολή της έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών ετησιώς, ώστε να εξεταστεί κατά
πόσο το ΕΧΣ συνέβαλε στην αύξηση των υλικών περιουσιακών στοιχείων και στην
οικοδομική δραστηριότητα.



Μεταβολή της αξίας της γης, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο το ΕΧΣ συνέβαλε στη
βελτίωση των υλικών περιουσιακών στοιχείων.



Ετήσια μεταβοή της αλλαγής χρήσης γης σε απολύτη τιμή (εμβαδό σε τετραγωνιά
μέτρα γης που άλλαξε χρήση), ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις
αλλαγές στις χρήσεις γης, την υλοποίηση των έργων υποδομής, το βαθμό μεταβολής
του τοπίου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.



Μεταβολή του αριθμού νέων αιτήσεων αδειών νερού, ώστε να εξεταστεί εαν
υπάρχουν τάσεις για την αύξηση της εκμετάλλευσης νερού και κατά πόσο
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την ορθή διαχείριση υδάτων.



Μεταβολή περιβαλλοντικών αδειοδοτικών διαδικασιών (αριθμός εγκεκριμένων
ΑΕΠΟ) των έργων/δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα εντός της ζώνης του ΕΧΣ.



Μεταβολή των εκτάσεων πρασίνου και της βιοποικιλότητας που συνδέεται με αυτές.
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8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται υπό τη μορφή γενικών κατευθύνσεων τα μέτρα, οι
προτάσεις και κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων
στο περιβάλλον από την εφαρμογή του υπό μελέτη Σχεδίου, το οποίο θα περιλαμβάνεται
στην κανονιστική πράξη περιβαλλοντικής έγκρισης του υπό μελέτη Σχεδίου.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006, τα στοιχεία κανονιστικής πράξης
περιβαλλοντικής έγκρισης του Σχεδίου περιλαμβάνουν τα εξής:


Προτάσεις κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό και την, κατά
το δυνατόν, αντιμετώπιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον.



Προτάσεις για το σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου (monitoring).

Η απόφαση έγκρισης της ΣΜΠΕ σύμφωνα με το Άρθρο 7, παράγραφος 10 της ανωτέρω ΚΥΑ
περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία:
1. σχετικά με τη διαβούλευση με τις δημόσιες αρχές και το ενδιαφερόμενο κοινό,
2. για τις διαφοροποιήσεις που τυχόν επιβάλλονται στο σχέδιο ή πρόγραμμα από την
ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης,
3. για τους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση
του περιβάλλοντος που πρέπει να συνοδεύουν την έγκριση του σχεδίου ή
προγράμματος,
4. για το προβλεπόμενο σύστημα παρακολούθησης των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος,
5. για το χρονικό διάστημα ισχύος της απόφασης.
Η ΣΜΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης.
Η κανονιστική πράξη θα περιλαμβάνει συνοπτικά τα κύρια μέτρα και κατευθύνσεις του ΕΧΣ.
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το ΕΧΣ έχει ενσωματώσει τις αρχές προστασίας του
περιβάλλοντος ικανοποιητικά, στις προτεινόμενες κατευθύνσεις και στο πρότυπο χωρικής
οργάνωσης της περιοχής.
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9 ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΜΠΕ
Η έλλειψη επαρκούς εμπειρίας σχεδιασμού και εφαρμογής των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων
αποτελεί δυνητικό παράγοντα αβεβαιότητας. Τα ΕΧΣ αποτελούν εργαλεία παρεμβάσεων που
άρχισαν να εφαρμόζονται σχετικά πρόσφατα. Η δυσκολία του υπό μελέτη ΕΧΣ έγκειται στο
γεγονός ότι οι προτάσεις χωρικού προορισμού περιλαμβάνουν πολλές διαφορετικές πιθανές
χρήσεις γης και στο παρόν επίπεδο σχεδιασμού αποτελεί πρόκληση να εκτιμηθεί, έστω και
σε στρατηγικό επίπεδο, η ορθή εξέλιξη της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος μετά
την εφαρμοή του ΕΧΣ.
Επιπλέον, από τη φύση τους τα χωρικά σχέδια συνδέονται με επιπτώσεις μακροπρόθεσμου
κυρίως χαρακτήρα, των οποίων η ένταση ή η συνέργεια είναι, επίσης δύσκολο να
προβλεφθεί.
Ωστόσο, η εκπόνηση της παρούσας διευκολύνθηκε σημαντικά από τον βιώσιμο και
φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα του ΕΧΣ σε αντίθεση με τις υφιστάμενες συνθήκες
υποβάθμισης που επικρατούν στην περιοχή. Επίσης διευκολύνθηκε και από τα συναφή
σχέδια και προγράμματα του δήμου Πειραιά που παρουσιάστηκαν και βρίσκονται σε
απόλυτη συμφωνία με το υπό μελέτη Σχέδιο.
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10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ
Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται οι αναγκαίες πρόσθετες βασικές μελέτες και έρευνες, οι
οποίες θα πρέπει να εκπονηθούν πριν την έγκριση και κατασκευή των έργων και
δραστηριοτήτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου περιοχής
Αγίου Διονυσίου Πειραιά.
Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να εκπονηθούν οι μελέτες σχεδιασμού των έργων του Σχεδίου (όπως
αρχιτεκτονικές για τα κτιριακά, μελέτες υδραυλικών έργων, οδοποιίας κλπ για τα έργα
υποδομής). Στη συνέχεια να τηρηθούν οι απαιτήσεις του Ν. 4014/2011 για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων που θα προκύψουν από την
έγκριση του Σχεδίου σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ οικ. 1958/13-01-2012 περιβαλλοντικής
κατάταξης των έργων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες. Θα πρέπει συνεπώς να εκπονηθούν
οι κατάλληλες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπου χρειάζεται.
Πέραν των απαιτούμενων περιβαλλοντικών μελετών για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
των έργων και δραστηριοτήτων, ενδεχομένως να απαιτηθεί η εκπόνηση ειδικών μελετών
(π.χ. τοπογραφική αποτύπωση, γεωλογική μελέτη, γεωτεχνικές μελέτες κλπ). Οι μελέτες
αυτές μπορούν να συνοδεύουν ως υποστηρικτικές μελέτες το φάκελο της περιβαλλοντικής
μελέτης και υποβάλλονται στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, οικείες
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις).
Τέλος, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 7, θα πρέπει να διενεργηθεί μελέτη καταγραφής
των δραστηριοτήτων που βάσει των προτάσεων χωρικού προορισμού του ΕΧΣ θα πρέπει να
απομακρυνθούν σταδιακά από την περιοχή και να καθοριστούν οι όροι μεταφοράς τους σε
κατάλληλα θεσμοθετημένους χώρους.

Αθήνα, Μάρτιος 2020
Ο μελετητής
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