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ΘΕΜΑ : Σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Πειραιά στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για     
               την απαλοιφή της χρήσης   «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»  και τον καθορισμό της ζώνης    
               αυτής με χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ  
               ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4447/2016 όπως  
               αντικαταστάθηκε και ισχύει». 
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ΣΧΕΤ:  

1. Η με αρ. πρωτ. 399/18.01.2019 διαβίβαση φακέλου που αφορά στη σημειακή 
τροποποίηση του Γενικού πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Πειραιά σε 
περιοχή χρήσης γης «Οικιστικό Πρόγραμμα» στη συμβολή των οδών Θηβών και 
Φαλήρου (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/9653/04.02.2019). 

2. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/33235/373/07.04.2021 έγγραφο της Δ/νσης ΣΜΑΠΠ 
προς τη Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά. 

3. Η με αρ. πρωτ. 4636/15.07.2021 διαβίβαση από την Τ.Υ. του Δήμου Πειραιά, 
τροποποιημένου φακέλου για τη σημειακή τροποποίηση. 

 
Σχετικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπ’ όψη του Συμβουλίου τα παρακάτω : 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :  
 
Α.1 Διαδικασία εισαγωγής του θέματος στη Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών,  
 Αστικών και Περιαστικών Περιοχών 
 
Το αίτημα για σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου 
Πειραιά, εισήχθη αρχικά στην Υπηρεσία μας με το με (1) σχετ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά  με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 780/2018 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά για σημειακή τροποποίηση σε περιοχή με χρήση 
«ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και φάκελος με την οικεία μελέτη.  
Με το (2) σχετ. έγγραφο, η Υπηρεσία διατύπωσε τις επισημάνσεις της σε ότι αφορά το 
αντικείμενο της αιτούμενης σημειακής τροποποίησης και πρότεινε την αναδιατύπωση του 
αιτήματός της με εναρμόνιση της πρότασης σύμφωνα με τις υποδείξεις της. 
Ακολούθως, με το (3) σχετ. υποβλήθηκε από τη Γεν. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πειραιά φάκελος με τροποποιημένο ανάλογα αίτημα για σημειακή τροποποίηση και με την 
υπ’ αρ. 132/30.06.2021 σχετική απόφαση Δ. Σ. του Δήμου Πειραιά. 
 
Α.2 Συνοπτική περιγραφή του θέματος / αιτήματος  

Αντικείμενο του αιτήματος αποτελεί η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου του Δήμου Πειραιά σε περιοχή επιφάνειας περίπου 43.657 τ.μ, στη  συμβολή των 
οδών  Θηβών & Φαλήρου, στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή του 
χαρακτηρισμού «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήσεις 
«ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου7 §14 του ν.4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 
 
Α.3 Παράθεση ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 

Η αιτούμενη σημειακή τροποποίηση πραγματοποιείται βάση τα άρθρα 4 και 5 του ν.2508, 
όπως ορίζεται στο αρ.7 §14 του ν.4447/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 
του άρθρου 10 του ν. 4759/2020 και ισχύει, στο οποίο ορίζονται τα εξής:  
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«Τα ισχύοντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και Σχέδια 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης δύνανται να τροποποιούνται σημειακά 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ή 
του Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού για τις περιοχές των Ρυθμιστικών Σχεδίων 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης».  
 
 
Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 12 §4.α.ii του ν.4250/2014, αρμοδιότητα της Δ/νσης Σ.Μ.Α.Π.Π. 
αποτελεί η μέριμνα για την εκπόνηση και την έγκριση των σχεδίων του πρώτου επιπέδου 
πολεοδομικού (ή ρυθμιστικού χωρικού) σχεδιασμού στις περιοχές των Ρυθμιστικών 
Σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Παρόμοια αναφορά γίνεται και στο άρθρο 35 
§3.α, §3.β του π. δ/τος 132/2017, με το οποίο ανασυγκροτήθηκε ο Οργανισμός του Υ.Π.ΕΝ.  
 

 
Γ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟYΛΙΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4277/2014, με τον οποίο εγκρίθηκε το νέο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο της Αθήνας-Αττικής, στο νόμο αυτό ή οπουδήποτε αλλού προβλέπεται αρμοδιότητα 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, η αρμοδιότητα αυτή μετά την κατάργηση του ΟΡΣΑ 
μεταφέρθηκε στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, που είχε συσταθεί με την παρ. 
5.ε του άρθρου 12 του ν.4250/2014.  
Το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού ήταν αρμόδιο όργανο για τις μητροπολιτικές 
περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μετά την κατάργησή του σύμφωνα με το 
άρθρο 20, παρ.2 του ν.4787/2021 (Α΄ 44), οι αρμοδιότητές του ασκούνται εφεξής από το 
ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 

 
Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Με αφορμή το (σχετ 3) αίτημα και κατόπιν του ελέγχου τον οποίο πραγματοποίησε η 
Υπηρεσία μας στο θεσμοθετημένο καθεστώς της περιοχής, διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
Δ.1 Υφιστάμενη κατάσταση - Ιστορικό θέματος 

Η περιοχή επέμβασης ευρίσκεται στη γειτονιά 421 της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου 
Αθηναίων, στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών και της οδού Φαλήρου. Η περιοχή 
εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με προεδρικό διάταγμα το 1933.  

Στο βόρειο τμήμα της ζώνης του «Οικιστικού Προγράμματος», οι χρήσεις οι οποίες 
εγκαταστάθηκαν με την πάροδο του χρόνου, είναι αφ’ ενός μεν χρήσεις εμπορευματικές, 
(σούπερ μάρκετ), κτίρια γραφείων - καταστημάτων, βενζινάδικο, κτίριο αποθήκης, 
συνεργείο αυτοκινήτων – φανοποιείο, διοικητικές, (κτίριο υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά) 
και αθλητικοί χώροι (γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5).  Το Βόρειο τμήμα της 
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έχει όψη επί της Λεωφόρου Θηβών, η οποία αποτελεί σημαντικό κυκλοφοριακό άξονα του 
Δήμου, αλλά και επί της οδού Φαλήρου μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση της 
περιοχής με την Εθνική οδό Αθηνών – Πειραιώς.  

Στο νότιο τμήμα της ζώνης του  «Οικιστικού Προγράμματος», βρίσκεται και λειτουργεί το 
Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς (ΚΕΠ) και η Κεντρική Αποθήκη Υλικού (ΚΑΥΛ) της κεντρικής 
Τεχνικής Επισκευαστικής Βάσης  του ΟΣΕ, ως φορέα διαχείρισης του εθνικού 
σιδηροδρομικού δικτύου. Οι εγκαταστάσεις αυτές δημιουργήθηκαν σταδιακά από 
ιδρύσεως του δικτύου (1884) μέχρι και την δεκαετία του 1930.  Από τον ίδιο χώρο διέρχεται 
και η σιδηροδρομική γραμμή Πειραιώς-Αθηνών - Θεσσαλονικής, η οποία στο τμήμα αυτό 
χρησιμοποιείται σήμερα ως γραμμή σιδηροδρομικής πρόσβασης στην Τεχνική 
Επισκευαστική Βάση του ΟΣΕ. Ολόκληρος ο χώρος ιδιοκτησίας ΟΣΕ που στεγάζει το 
Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς, την Κεντρική Αποθήκη Υλικού και το παλαιό Μηχανοστάσιο 
του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου έχει μετατραπεί σε Εθνικό Σιδηροδρομικό 
Μουσείο.  

Η δέσμευση της ευρύτερης ζώνης του ΟΣΕ είχε προταθεί από το ΓΠΣ του 1988 στο πλαίσιο 
της δημιουργίας πάρκων και μικρών ελεύθερων χώρων μέσα στον αστικό ιστό.  

   
Εικόνα 1: Αποσπάσματα των ρυμοτομικών σχεδίων του 1933 και 1971 στα οποία φαίνεται η 
διαμορφωμένη κατάσταση στην περιοχή επέμβασης. 

 
Τα διατάγματα ρυμοτομίας τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή του  
Δήμου Πειραιώς  πριν τη  θεσμοθέτηση του ΓΠΣ είναι τα εξής: 
1  Προεδρικό Διάταγμα 

27.04.1916 (Α 82) 
Περί επεκτάσεως του Σχεδίου της Πόλεως Πειραιώς κατά την συνοικίαν 
των Εργοστασίων 

2 Προεδρικό Διάταγμα 
23.11.1933 (Α 363) 

Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Πειραιώς. 

3 Βασιλικό Διάταγμα 
20.02.1955 (Α 263) 

Τροποποίηση και Επέκταση του Σχεδίου Πόλεως Πειραιώς εις θέσιν 
«Λεύκα» (με πρόταση του Υφυπουργού Οικισμού και Σεισμοπλήκτων 
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νήσων) 
4 Βασιλικό Διάταγμα 

11.11.1971 (Δ 290) 
Τροποποίηση ρυμοτομικού Σχεδίου Πειραιώς, Νίκαιας και Αγίου 
Ιωάννου Ρέντη. 

5 Υ.Α. 
17813/702/11.03.1987 

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά μήκος της 
Λεωφ. Θηβών στους Δήμους Πειραιά και Αγίου Ιωάννου Ρέντη. 

 
 
Δ.2 – Συμβατότητα της πρότασης με τον υπερκείμενο σχεδιασμό 

Δ.2.1 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής (ν.4277/2014) 

Το υπερκείμενο επίπεδου χωρικού σχεδιασμού για την ευρύτερη και άμεση περιοχή του 
θέματος το οποίο βρίσκεται σε ισχύ είναι το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής 
(ν.4277/2014) 

Με βάση το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο, η περιοχή επέμβασης εντάσσεται στη Χωρική 
Υποενότητα Πειραιά και διοικητικά ανήκει στο Δήμο Πειραιά, ο οποίος συνιστά τη Νότια 
Πύλη του Πολεοδομικού συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου, με δραστηριότητες διεθνούς 
εμβέλειας που συνδέονται με τη ναυτιλία και τη διαμετακόμιση.  Η δυναμική του Πειραιά 
εντοπίζεται μεν στην παράκτια ζώνη και τις δραστηριότητες του ναυπηγοεπισκευασικού 
τομέα, αποτελεί όμως προτεραιότητα και η ενεργοποίηση περιοχών του με την επανάχρηση 
του ανενεργού κτηριακού αποθέματος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. 
Έμφαση δίνεται επίσης στην οργάνωση του Συστήματος μεταφορών και  το δίκτυο 
Επιβατικών – Εμπορευματικών Σιδηροδρομικών Σταθμών.  Από την περιοχή επέμβασης 
διέρχονται κύριοι σιδηροδρομικοί άξονες,  ο κλάδος σιδηροδρομικού σταθμού Αθηνών ΣΚΑ 
– Βόρειας Ελλάδας, καθώς και ο βασικός σιδηροδρομικός κλάδος Πειραιά – Κηφισιάς. 

                       

Εικόνα 2: αποσπάσματα από χάρτες Σταθερής Τροχιάς και Οδικού Δικτύου του ΡΣΑ_2014 

Η Λεωφόρος Θηβών ανήκει στο δίκτυο δευτερευόντων αξόνων μητροπολιτικής σημασίας, 
μέσω του οποίου πραγματοποιείται η περαιτέρω κατανομή των μετακινήσεων μεταξύ 
επιμέρους πολεοδομικών ενοτήτων και κέντρων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας − Πειραιά. 
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Δ.2.2 Σ.Ο.Α.Π. Πειραιά 
Στο Δήμο Πειραιά έχει εκπονηθεί ΣΟΑΠ το οποίο εισήχθη στο Συμβούλιο 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, συνεδρίαση 4η /6ο /10.10.2018 και εγκρίθηκε ομόφωνα. 
Η έκδοση της εγκριτικής ΚΥΑ αναμένεται.  

Στο ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά,  προβλέπονται τέσσερεις Ειδικές ζώνες Ανάπλασης. Η 
περιοχή επέμβασης της αιτούμενης σημειακής τροποποίησης υπάγεται και αποτελεί 
τμήμα της ΕΖΑ2: Ζώνη Αγίου Διονυσίου-Καμινίων και γραμμικών αξόνων Πειραιώς και 
σιδηροδρομικών γραμμών. Στην ΕΖΑ 2 περιλαμβάνεται και ο θύλακας 9 (Θηβών 50), ο 
οποίος αντιστοιχεί στη θέση του «Οικιστικού Προγράμματος» το οποίο καταργήθηκε 
και για τον οποίο προτείνεται η δημιουργία «Πράσινου Σημείου».  

Η υλοποίηση των δράσεων του υπό έγκριση Σ.Ο.Α.Π. θα πραγματοποιηθεί μέσα από 
διαδικασία εκπόνησης σχετικής μελέτης – χρηματοδότησής,  την οποία προβλέπει. Το 
βασικό σημείο το οποίο αφορά στο αίτημα της σημειακής τροποποίησης, είναι η 
τεκμηρίωση της κατάργησης  της ζώνης του «Οικιστικού Προγράμματος» και της 
πρόθεσης του Δήμου για εναλλακτική αξιοποίηση της περιοχής αυτής.  

 
Εικόνα 3: αποσπάσματα από την πρόταση για το Σ.Ο.Α.Π. Πειραιά 
 

Δ.3 – Υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά  θεσμοθετήθηκε με την Υ.Α. 78946/4063/ 
/29.12.1987 (Δ’ 79) με βάση τις κατευθύνσεις του ν. 1515/85.  
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερες σημειακές τροποποιήσεις του οι οποίες να αφορούν στην 
ευρύτερη της σημειακής τροποποίησης  περιοχή. 

Το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δ. Πειραιά προσδίδει στην περιοχή επέμβασης 
τον χαρακτηρισμό «Οικιστικό Πρόγραμμα». Ο χαρακτηρισμός αυτός προτάθηκε στο πλαίσιο 
του καθορισμού ζωνών οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών 
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μηχανισμών,  σε ένα τμήμα του χώρου που τότε (1988) και ήδη από το 1884, καταλάμβανε 
το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ. Αποσκοπούσε στην ανέγερση εργατικών κατοικιών από τον 
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) σε υλοποίηση του προγράμματος αναπλάσεων 
υποβαθμισμένων περιοχών το οποίο προέβλεπε για τη Ζώνη Α.2: Στεγαστικό πρόγραμμα 
6.000 κατοίκων και τη ζώνη Α.7: δημιουργία πολιτιστικού πάρκου σε συνύπαρξη με τις 
κατοικίες του οικιστικού προγράμματος, σε χώρο του Αμαξοστασίου του ΟΣΕ., πρόγραμμα 
το οποίο ουδέποτε υλοποιήθηκε.  

 

 
 εικόνα 4: απόσπασμα διαγράμματος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - ΦΕΚ 79/Δ/1980 
 
Δ.4 - Αναλυτική παράθεση του θέματος.  

Η πρόταση για τη σημειακή τροποποίηση υποβλήθηκε αρχικά με το σχετ. (1) έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά. Η συγκεκριμένη πρόταση αφορούσε σε 
«Αλλαγή χρήσης γης του ακινήτου επί των οδών Θηβών 50 και Φαλήρου, ιδιοκτησίας Δήμου 
Πειραιά, από «Οικιστικό Πρόγραμμα» σε «Γενική Κατοικία». 
Κατά την εξέταση του θέματος από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη 
σημειακή τροποποίηση δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί, καθώς περιοριζόταν 
αποκλειστικά σε ιδιοκτησία του Δήμου Πειραιά, σε τμήμα της ζώνης «Οικιστικό 
Πρόγραμμα» του ΓΠΣ. Με το σχετ. (2) δόθηκε κατεύθυνση τροποποίησης του αιτήματος 
έτσι ώστε να αφορά σε όλη τη ζώνη του «Οικιστικού Προγράμματος» και όχι σε μία μόνον 
ιδιοκτησία.  
Το τροποποιημένο αίτημα υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας με το σχετ. (3), συνοδευόμενο 
από την 132 (15η συν/30.06.2021) απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά, η οποία ελήφθη 
κατά πλειοψηφία και αφορά πλέον σε «Σημειακή Τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Πειραιά 
στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης «Οικιστικό Πρόγραμμα» και 
τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήσεις «Γενική Κατοικία» και «Εγκαταστάσεις Μέσων 
Μαζικών Μεταφορών».   
Το αίτημα δεν συνοδεύεται αυτή τη φορά από ανάλυση των ειδικών χρήσεων της «Γενικής 
Κατοικίας» που προτείνονται, προφανώς επειδή η απόφαση αυτή εγκρίνει τροποποίηση της 
προγενέστερης ομόφωνης απόφασης Δ.Σ. (780/26.11.2018) με βάση την οποία υποβλήθηκε 
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το αρχικό αίτημα και στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ότι προτείνεται η χρήση «Γενικής 
Κατοικίας» του π.δ/τος 59/2018 χωρίς εξαιρέσεις. 
 

Δ.5 Αξιολόγηση Δημογραφικών Δεδομένων 

Η θέση της αιτούμενης σημειακής τροποποίησης, στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών και 
της οδού Φαλήρου αποτελεί κομβικό σημείο για το Δήμο Πειραιά. Λόγω της εύκολης 
προσβασιμότητας της, η περιοχή ανέπτυξε έντονη βιομηχανική - βιοτεχνική και στη 
συνέχεια εμπορική δραστηριότητα, ήδη από τις αρχές του αιώνα. Η πρώτη επέκταση 
σχεδίου πόλεως στην περιοχή, το 1916 αναφέρεται στην περιοχή ως «Συνοικία των 
Εργοστασίων». Οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, ήδη από το τέλος του προηγούμενου αιώνα, 
αποτέλεσαν φραγμό προς την περιοχή κατοικίας στα νότια της ζώνης επέμβασης, στο 
βόρειο τμήμα της όμως, υπήρχαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις ήδη από τις αρχές του 
αιώνα.  Για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Βόρειο τμήμα του εγκαταστάθηκε ο 
Συνεταιρισμός  Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Λεωφορείων 5ου ΚΤΕΛ σε έκταση περίπου 10 
στρεμμάτων η οποία αγοράστηκε το 1986 από το Δήμο Πειραιά, ο οποίος εγκατέστησε 
υπηρεσίες του που λειτουργούν μέχρι και σήμερα, επί της Λεωφόρου Θηβών.  

Η πρόταση για εγκατάσταση Οικιστικού Προγράμματος από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
του Δήμου (1988) ήρθε ως προσπάθεια εξυγίανσης της περιοχής η οποία είχε αρχίσει να 
αποκτά έντονο βιοτεχνικό - βιομηχανικό χαρακτήρα. Ως πρόταση κατέστη ανεφάρμοστη 
καθώς επιβλήθηκε και στη ζώνη του αμαξοστασίου του ΟΣΕ η οποία λόγω της βαρύτητας 
και της φύσης της χρήσης της ήταν ανέφικτο να απαλλοτριωθεί ή να μετατεθεί.  

Το παρόν αίτημα της αλλαγής χρήσης, αποτελεί στην ουσία αποκατάσταση των  ήδη 
εγκατεστημένων χρήσεων της περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή ήδη από τις αρχές του αιώνα. 

 

Δ.6 Απόψεις εμπλεκόμενων φορέων (Διαβούλευση Δήμου) 

Δεν διατυπώθηκαν ενστάσεις μετά την ανάρτηση της απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου για τη 
σημειακή τροποποίηση. Παρατίθενται ενστάσεις που διατυπώθηκαν κατά τη συζήτηση του 
θέματος στα Δ.Σ. του Δήμου και της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας. 

- Διατυπώθηκε η από 18.05.2021 ένσταση ιδιώτη πριν τη συνεδρίαση του  Δ. Σ. του Δήμου η 
οποία και εξετάσθηκε κατά την 15η /30.06.2021 συνεδρίαση του, αν και υποβλήθηκε 
ηλεκτρονικά, με διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία καθώς 
υποβλήθηκε πριν την ανάρτηση απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου και εντός σχετικής προς 
τούτο προθεσμίας.   Η συγκεκριμένη ένσταση αναφέρεται σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται 
σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο, σε άλλο τμήμα του ΓΠΣ, σε ζώνη με χρήση «Αστικό Πράσινο 
– Ελεύθεροι χώροι». Επιπλέον δεν βρίσκεται στην ίδια πολεοδομική ενότητα, την 421, αλλά 
στην 431 η οποία είναι όμορη.  

- Κατά τη συζήτηση του θέματος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 15ης /30.06.2021, 
διατυπώθηκε ένσταση από μέλος του συμβουλίου το οποίο εξέφρασε την επιθυμία να 
υπάρξει μελέτη η οποία να αφορά σε ολόκληρο το χώρο, προφανώς εννοώντας και στην 
όμορη περιοχή με χρήση «Αστικό Πράσινο – Ελεύθεροι Χώροι».  
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Ως απάντηση στη συγκεκριμένη ένσταση, αναφέρθηκε ότι η πρόταση της σημειακής 
τροποποίησης αφορά μόνον στην περιοχή την οποία υπέδειξε το ΥΠΕΝ με το (σχετ. 2), 
αυτήν του «Οικιστικού Προγράμματος» και όχι στην περιοχή του αστικού πρασίνου. Οι 
περιοχές αυτές θα μελετηθούν με την αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. (τώρα Τ.Π.Σ.), της οποίας η 
σύνταξη θα είναι αποτέλεσμα μελέτης διαφόρων παραμέτρων, όπως ο πληθυσμός, η 
οικιστική πυκνότητα, οι υπάρχουσες χρήσεις και δραστηριότητες κ.α. 

- Κατά τη συζήτηση της πρότασης της σημειακής τροποποίησης στο Συμβούλιο της Δ’ 
Δημοτικής Κοινότητας (09/05.10.2018) διατυπώθηκε άποψη κοινοτικής συμβούλου για την 
μη μετατροπή του χώρου ιδιοκτησίας του Δήμου Πειραιά (πρώην ΚΤΕΛ) σε κέντρο 
υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών – προσφύγων. Η σχετική απόφαση ελήφθη κατά 
πλειοψηφία. 

 

Ε. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΟΥ 

 
 
εικόνα 5: Απόσπασμα του Χάρτη πρότασης του Δήμου για τη σημειακή τροποποίηση του 
ΓΠΣ  
 
Για τη διαμόρφωση της πρότασης λαμβάνονται υπόψη: 
α) οι κατευθύνσεις των υπερκείμενων επιπέδων χωροταξικού σχεδιασμού, 
β) το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με τις δυνατότητες που διαθέτει και τους περιορισμούς 
που ορίζει 
γ) τα δεδομένα ανάλυσης της περιοχής και η αξιολόγησή τους 
 
Η πρόταση του Δήμου Πειραιώς για την περιοχή επέμβασης περιλαμβάνει ειδικότερα τα 
εξής: 

Απαλοιφή του χαρακτηρισμού «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον καθορισμό στη ζώνη αυτή 
των χρήσεων «Γενική Κατοικία» και «Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, όπως 
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φαίνεται στο από Απριλίου 2021 διάγραμμα που συνοδεύει την 132/30.06.2021 απόφαση 
του Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά. 

 

 
(εικόνα 4): Απόσπασμα εικόνας γεωαναφερμένου Γ.Π.Σ και κτηματολογίου (από τεχνική 
έκθεση Δήμου Πειραιά) 
 

Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της Γενικής Κατοικίας, όπως προβλέπονται από 
Π.Δ.59/2018, και συγκεκριμένα για τα «συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων 
οχημάτων εκτός φανοποιείων και βαφείων», εκτιμάται ότι η όχληση από τις χρήσεις των 
φανοποιείων και βαφείων είναι παρεμφερής με τις χρήσεις των λοιπών συνεργείων και 
προτείνεται οι χρήσεις αυτές να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση, ότι θα 
είναι χαμηλής όχλησης και συμβατές με το χαρακτήρα του οικισμού, δεδομένου ότι στην 
προς μελέτη περιοχή λειτουργούν ήδη. 

Προτεινόμενοι όροι δόμησης: 

Σ.Δ.= 3,00 

ΚΑΛΥΨΗ = ως ΝΟΚ 

ΥΨΟΣ = ως ΝΟΚ 
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ΣΤ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ  
 ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
 

ΣΤ.1 Αναγκαιότητα τροποποίησης υφιστάμενων χρήσεων  γης στην προς ρύθμιση 
περιοχή. 

Η συγκεκριμένη πρόταση σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ απαντά στο χρόνιο πρόβλημα 
εξορθολογισμού των θεσμοθετημένων χρήσεων γης στην περιοχή, στην οποία κατά την 
τελευταία τριαντακονταετία υπήρχε ασυμβατότητα ανάμεσα στις υφιστάμενες και τις 
επιτρεπόμενες χρήσεις. 
 
Θεωρείται εξαιρετική πολεοδομική ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο του 
ισχύοντος Γ.Π.Σ.  Επιπλέον αφορά στην κάλυψη οικιστικών αναγκών, την τόνωση της 
οικονομίας σε τοπικό επίπεδο και  είναι συμβατή με τον ισχύοντα πολεοδομικό και 
χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, χωρίς να επιφέρει επιπτώσεις στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον, δεδομένου ότι η χρήση της Γενικής Κατοικίας και της 
Εγκατάστασης Μέσων Μαζικών Μεταφορών, είναι θεσμοθετημένες για την περιβάλλουσα 
περιοχή της προτεινόμενης ρύθμισης.  Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επιβαρύνει την 
ομαλή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, δεν αντιστρατεύεται τις αρχές και τη φιλοσοφία 
του θεσμοθετημένου Γ.Π.Σ. και επιτρέπει την ανάπτυξη – ανάπλαση και τον εκσυγχρονισμό 
των υφιστάμενων κτισμάτων και εγκαταστάσεων της περιοχής. 

Δεδομένης της καθοριζόμενης από το ΓΠΣ ζώνης «Οικιστικό Πρόγραμμα», τόσο ο Δήμος 
Πειραιά, όσο και οι υπόλοιπες ιδιοκτησίες, που όπως αναφέρθηκε βρίσκονται εντός της 
ζώνης αυτής, δεν δύναται να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους ανάλογα με τις ανάγκες της 
περιβάλλουσας και ευρύτερης περιοχής, στα πλαίσια αναβάθμισης τόσο του οικιστικού 
περιβάλλοντος, αλλά και των τεχνικών υποδομών της διοίκησης. 

 

ΣΤ.2 Κατάργηση λειτουργίας του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) 

Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), ήταν ο κύριος φορέας κοινωνικής κατοικίας στην 
Ελλάδα. Αποτελούσε το κύριο όργανο άσκησης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής και 
ταυτόχρονα τον μεγαλύτερο κατασκευαστικό φορέα κατοικίας, αφού οι οικισμοί 
οργανωμένης δόμησης που σχεδίαζε και οικοδομούσε σε όλη την ελληνική επικράτεια 
αντιπροσώπευαν το 96% περίπου της συνολικής ετήσιας οικοδομικής δραστηριότητας του 
δημόσιου τομέα. Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) εποπτευόταν από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Υπουργείο Εργασίας). 

Οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν το 2012, ως 
Ν.Π.Δ.Δ. μετά από συνεχή κοινωνική δράση 70 και πλέον ετών, βάσει των άρθρων 1§6 και 
2§1 του ν.4046/12, σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του Μνημονίου Οικονομικής και 
Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για την Ενίσχυση της 
Ανάπτυξης και του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής 
Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 και 
προσαρτήθηκαν, ως παράρτημα στο N.4046/212. 
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Με το ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α/18-4-2013) μεταφέρθηκαν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και 
πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίσταντο κατά την  έναρξη ισχύος του, από τους 
καταργηθέντες φορείς Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας (ΟΕΕ), στον ΟΑΕΔ, ο οποίος κατέστη καθολικός διάδοχος τους. 

 

ΣΤ.3 Καθεστώς χώρου ιδιοκτησίας (ΟΣΕ). 

Σε ότι αφορά τον xώρο που ορίζεται εντός των ορίων ιδιοκτησίας ΟΣΕ,  τμήμα του οποίου 
καταλαμβάνεται από το εν λόγω οικιστικό πρόγραμμα που τροποποιείται, επισημαίνεται 
ότι είναι χώρος μείζονος σημασίας για την λειτουργία των ελληνικών σιδηροδρόμων, καθώς 
σε αυτόν βρίσκεται και λειτουργεί το Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς (ΚΕΠ) και η Κεντρική 
Αποθήκη Υλικού (ΚΑΥΛ) της κεντρικής Τεχνικής Επισκευαστικής Βάσης  του ΟΣΕ, ως φορέα 
διαχείρισης του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
δημιουργήθηκαν σταδιακά από ιδρύσεως του δικτύου (1884) μέχρι και την δεκαετία του 
1930. Από τον ίδιο χώρο διέρχεται και σιδηροδρομική γραμμή Πειραιώς-Αθηνών-
Θεσσαλονίκης, η οποία στο τμήμα αυτό χρησιμοποιείται σήμερα ως γραμμή 
σιδηροδρομικής πρόσβασης στην Τεχνική Επισκευαστική Βάση του ΟΣΕ. Βάσει του νόμου 
3891/2010, ο ΟΣΕ και η ΓΑΙΑ-ΟΣΕ έχουν αποκλειστικό δικαίωμα καθορισμού των χρήσεων 
γης στους χώρους ιδιοκτησίας του ΟΣΕ (ο ΟΣΕ στους χώρους που κρίνονται από αυτόν ως 
αναγκαίοι για τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και η ΓΑΙΑ-ΟΣΕ στους 
υπόλοιπους χώρους ιδιοκτησίας ΟΣΕ). Κατόπιν αυτών, ολόκληρος ο χώρος ιδιοκτησίας ΟΣΕ 
που στεγάζει το Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς, την Κεντρική Αποθήκη Υλικού και το παλαιό 
Μηχανοστάσιο του σιδηροδρομικού δικτύου Πελοποννήσου που έχει μετατραπεί σε Εθνικό 
Σιδηροδρομικό Μουσείο, σύμφωνα και με όσα προβλέπει το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό 
Σχέδιο Αθήνας (Ν. 4277/2014), πρέπει εφεξής να φέρουν χαρακτηρισμό χρήσεων γης  
"Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικών Μεταφορών". 

 

ΣΤ.4  Συμβατότητα Γενικής Κατοικίας περιοχής επέμβασης και όμορης περιοχής. 

Στην όμορη της περιοχής επέμβασης περιοχή ισχύει η χρήση γης Γενικής Κατοικίας του από 
23.02.1987 π.δ/τος (Δ’ 166), χωρίς εξαιρέσεις. 

Προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια στην κατανομή της χρήσης γης ανάμεσα στις δύο 
ζώνες Γενικής Κατοικίας, προτείνεται η εφαρμογή των εξής ειδικών χρήσεων του αρ. 3 του 
π.δ/τος 59/2018 στην περιοχή της σημειακής τροποποίησης, αν και η πρόταση του Δήμου 
Πειραιά αναφέρεται σε «Γενική Κατοικία» του άρθρου 3 του π.δ/τος 59/2018 χωρίς 
εξαιρέσεις: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει 
να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
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(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη. 

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

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

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

(11) Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3.5 τόνους, κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

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

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα 
μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 

Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί να 
επιτραπούν κατ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι 
χαμηλής όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν 
επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
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Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β 1412). 
 Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, 
περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.) 

Το αίτημα του Δήμου Πειραιώς περιλάμβανε και καθορισμό πολεοδομικού κανονισμού 
στην περιοχή της σημειακής τροποποίησης. Ο πολεοδομικός κανονισμός, ωστόσο, αποτελεί 
ρύθμιση του δευτέρου επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού και δεν μπορεί να 
συμπεριληφθεί στο επίπεδο του Γ.Π.Σ. 

 

Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να αποκατασταθεί η ορθή λειτουργία των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και χρήσεων της περιοχής, 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 
 
 
Την έγκριση της σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη Δ’  Δ.Κ. 
του Δήμου Πειραιά ως εξής:  

Α. Καθορισμός της χρήσης «Γενική Κατοικία» του άρθρου 3 του π.δ/τος 59/2018 ως εξής: 
(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει 
να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη. 

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

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

(11) Γραφεία / Κέντρα Ερευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 

(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3.5 τόνους, κοινής χρήσης, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

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

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα 
μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται 
χαμηλής όχλησης φανοποιεία και βαφεία, εφ’ όσον αποτελούν συνοδή χρήση του 
συνεργείου. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν 
επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

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

Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β 1412). 
 Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 

(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 

(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, 
περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.) 

και της χρήσης με κωδικό (26) «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» του άρθρου 
12 του π.δ/τος 59/2018, «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας»,  
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όπως φαίνεται στον χάρτη που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση. 

 
Β. Δραστηριότητες με χρήση ασύμβατη με το περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης 
που καθορίζονται με το παρόν ΓΠΣ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, 
λειτουργούν νομίμως σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα, δύνανται να συνεχίσουν τη 
λειτουργία τους, να διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο οικόπεδο επί του οποίου 
έχουν ανεγερθεί, να επισκευάζονται για λόγους χρήσεως και υγιεινής, να αδειοδοτούνται 
περιβαλλοντικά και να εκσυγχρονίζονται. 

 
Παρακαλούμε το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά 

  
  Αθήνα  31 /01/ 2022 

  Η Προϊσταμένη ΔΣΜΑΠΠ 
 
 

  Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
   

Συνημμένο: 
Απόσπασμα Χάρτη Γ.Π.Σ. Πειραιώς  
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 7.2.2022 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 3η 
ΠΡΑΞΗ                    : 8 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Κ. Χριστοπούλου, Θ. Γαλάνη,  Α. Σκάρλα, Ε. Διαμαντοπούλου, Π. 

Βουλέλλης, Ν. Τριανταφυλλόπουλος, Π. Μπίλλιας, Γ. Κωνσταντέλλος, 
Α. Κατσιγιάννης 

 
ΘΕΜΑ : Σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ του Δήμου Πειραιά στη Δ΄ Δημοτική Κοινότητα, για 

την απαλοιφή της χρήσης «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» και τον καθορισμό της ζώνης 
αυτής με χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4447/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την από 31.1.2022 εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού 
Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών και άκουσε την κα Αλατζά, αν. 
Τμηματάρχης Γεν. Σχεδ. Και ΠΕΑ του Δήμου Πειραιά,  γνωμοδότησε ομόφωνα για :  

 
Την έγκριση της σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη Δ’  Δ.Κ. του 
Δήμου Πειραιά ως εξής:  
 
Α. Καθορισμός της χρήσης «Γενική Κατοικία» του άρθρου 3 του π.δ/τος 59/2018 ως εξής: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 
έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
 Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές 
μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης 
και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
 Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία / Κέντρα Ερευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3.5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων. 
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(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 
χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινή των, αξεσουάρ 
αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον 
αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 
μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς 
μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται χαμηλής όχλησης 
φανοποιεία και βαφεία, εφ’ όσον αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Δεν επιτρέπονται 
οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β 1412). 
 Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 
(48) Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους κατά το άρθρο 20 του ΝΟΚ 
(49) Περίπτερα ενημέρωσης/έργα ερμηνείας περιβάλλοντος (πινακίδες, αποχωρητήρια, 
περίπτερα, στέγαστρα κ.λπ.) 
και της χρήσης με κωδικό (26) «Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς» του άρθρου 12 του 
π.δ/τος 59/2018, «Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας»,  
όπως φαίνεται στον χάρτη που συνοδεύει την παρούσα. 
 
Β. Δραστηριότητες με χρήση ασύμβατη με το περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης που 
καθορίζονται με το παρόν ΓΠΣ, οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λειτουργούν 
νομίμως σε κτήρια νομίμως υφιστάμενα, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, να 
διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο οικόπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί, να 
επισκευάζονται για λόγους χρήσεως και υγιεινής, να αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά και να 
εκσυγχρονίζονται. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
  
 


