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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Φ.Π.Π. 

Η παρούσα μελέτη με τα επισυναπτόμενα σχέδια και έγγραφα/ δικαιολογητικά αποτελεί το φάκελο 

περιβαλλοντικού προελέγχου (ΦΠΠ) στα πλαίσια της διαδικασίας σημειακής τροποποίησης του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Πειραιώς 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 

Για την προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ Πειραιά έχουν γνωμοδοτήσει όλες οι αρμόδιες 

Δ/νσεις και έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι διοικητικές διαδικασίες από το Δήμο Πειραιά. Συνοπτικά 

(καθώς θα αναλυθούν σε επόμενα Κεφάλαια), για την εν λόγω σημειακή τροποποίηση έχουν 

γνωμοδοτήσει/ αποφανθεί: 

1. Η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Σ.Μ.Α.Π.Π) με την 

εισήγηση της προς το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

(ΚΕΣΥΠΟΘΑ) 

2. Το ΚΕΣΥΠΟΘΑ με την Πράξη υπ’ αριθ. 8 της 3ης Συνεδρίασης της 7-2-2022 περί έγκρισης της 

σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη Δ' Δ.Κ. του Δήμου Πειραιά 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά με την Απόφαση υπ’ αριθ. 132 της 15ης/30-6-2021 

Συνεδρίασης περί «Τροποποίησης της υπ’ αρ. 780/26-11-18 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, 

που αφορά στη Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου 

Πειραιά στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης ‘’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» και με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2282/06-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. – Τμήμα Γεν Σχεδιασμού –Π.Ε.Α. 

 Οι ανωτέρω αποφάσεις/ γνωμοδοτήσεις επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι. 

 

1.2 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΠΣ 

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων 

σχεδίων και προγραμμάτων, έχει εκδοθεί η υπ’ αρ. 107017/06 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ – ΦΕΚ 

1225Β/5-9-2006, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβατότητα της πρότασης με το περιεχόμενο και τις 
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κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού και με σκοπό την προστασία του φυσικού και του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις, πριν από την έγκριση της Σημειακής 

Τροποποίησης από το ΥΠΕΝ, η πρόταση υποβάλλεται σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου 

προκειμένου η αρμόδια αρχή να κρίνει εάν το εν λόγω σχέδιο έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

και πρέπει κατά συνέπεια να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (Σ.Π.Ε.). 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 5 της ΥΑ 107017/5-9-

2006 (ΦΕΚ 1225Β) περί «Άρθρο 5  Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου για την υποβολή σε Σ.Π.Ε. των 

σχεδίων και προγραμμάτων των παραγράφων 1β και 2 του άρθρου 3». Στο συγκεκριμένο άρθρο τονίζεται 

ότι:  

«1. Κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα από τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1β και 2 του άρθρου 3, 

υποβάλλεται σε διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου προκειμένου η αρμόδια αρχή που προβλέπεται 

στην παράγραφο 3 να κρίνει κατά τους ειδικότερους όρους του άρθρου αυτού, εάν το εν λόγω σχέδιο ή 

πρόγραμμα ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και πρέπει κατά συνέπεια να 

υποβληθεί σε ΣΠΕ. Για το σκοπό αυτό η αρχή σχεδιασμού υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία 

συνοδεύεται από φάκελο με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV του άρθρου 11…» 

Συνεπώς σύμφωνα και με το Παράρτημα ΙΙ της προαναφερόμενης ΥΑ, η αρμόδια αρχή στην οποία 

απευθύνεται ο Δήμος με τον Φ.Π.Π. αποφασίζει αν οι αλλαγές που προτείνονται αποτελούν «…ήσσονα 

τροποποίηση των αναφερομένων στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 3 σχεδίων και 

προγραμμάτων…».  

Η αρμόδια αρχή κρίνει εάν οι τροποποιήσεις ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 

και εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα ακολουθηθεί η διαδικασία εκπόνησης Στρατηγικής Μελέτης 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

Η σημειακή τροποποίηση που αναλύεται στον παρόντα Φ.Π.Π. όπως θα αναλυθεί και στη συνέχεια 

αποτελεί ήσσονα τροποποίηση του ΓΠΣ, πλήρως συμμορφούμενη με την υφιστάμενη κατάσταση του 

συγκεκριμένου Ο.Τ. της Δ’ Δ.Κ.  του Δήμου Πειραιώς. 

Επιπρόσθετα, ο Δήμος Πειραιά μέσω του υποβληθέντος Φ.Π.Π. αιτείται και την απαλλαγή από την 

διαδικασία εκπόνησης ΣΜΠΕ καθώς η σημειακή τροποποίηση δεν θα έχει καμία επίπτωση στο περιβάλλον 

της περιοχής μελέτης. 

 

1.3 ΔΟΜΗ Φ.Π.Π. 

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV της ΥΑ 107017/5-9-2006 (ΦΕΚ 1225Β), η δομή του Φ.Π.Π. περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα εξής: 
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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του σχεδίου ή προγράμματος με ιδιαίτερη αναφορά: 

• στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα θέτει ένα πλαίσιο για έργα και άλλες δραστηριότητες είτε 

όσον αφορά στην θέση, στο χαρακτήρα, το μέγεθος και τις συνθήκες λειτουργίας τους, είτε στη 

χρησιμοποίηση φυσικών πόρων, 

• στη σχέση του σχεδίου ή προγράμματος με την εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας για το 

περιβάλλον (π.χ. σχέδια ή πρόγραμμα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων ή την προστασία των υδάτων), 

• στο βαθμό στον οποίο το σχέδιο ή πρόγραμμα επηρεάζει άλλα σχέδια ή προγράμματα 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχημένο σύνολο σχεδιασμού, 

• στη σημασία του σχεδίου ή προγράμματος για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων, 

κυρίως με σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, 

• στα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με το σχέδιο ή πρόγραμμα. 

Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, ιδίως τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής που ενδέχεται να επηρεασθεί από την υλοποίηση 

του σχεδίου ή προγράμματος, με ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδαιότητα και στην ευαισθησία της περιοχής 

που ενδέχεται να επηρεασθεί, λόγω: 

• ειδικών φυσικών χαρακτηριστικών ή πολιτιστικής κληρονομιάς, 

• υπέρβασης περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων ή οριακών τιμών, 

• εντατικής χρήσης γης. 

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΄Η 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων στο περιβάλλον ιδιαίτερα όσον αφορά: 

• την πιθανότητα, τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων, 

• το σωρευτικό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

• το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, 

• τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων), 

• το μέγεθος και την έκταση στο χώρο των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που 

ενδέχεται να θιγούν), 
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• τις επιπτώσεις σε περιοχές ή τοπία τα οποία απολαύουν αναγνωρισμένου καθεστώτος προστασίας σε 

εθνικό, κοινοτικό ή διεθνές επίπεδο, και εκτιμάται η ενδεχόμενη σημαντικότητά των επιπτώσεων αυτών. 

 

Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Χάρτες – Σχέδια κατάλληλης κλίμακας, κατά την κρίση του μελετητή, ανάλογα με την χωρική διάσταση του 

σχεδίου ή προγράμματος ➢ Στα επόμενα Κεφάλαια θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των ανωτέρω περιεχομένων της δομής του 

Φ.Π.Π. για την απαλλαγή από εκπόνηση ΣΜΠΕ του Δήμου Πειραιώς λόγω των περιγραφόμενων 

σημειακών τροποποιήσεων. 

1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ: 

Re.De-Plan A.E. 

Μοσχονησίων 46, Αθήνα 11252 

Τηλ: +30 210 8645883 

+30 210 8643321 

Fax: +30 210 8643341 

info@redeplan.gr 

 

Η παρούσα εκπονήθηκε από την ομάδα έργου της Re.De-Plan A.E. με υπεύθυνο σύνταξης τον κύριο 

Κωνσταντίνο Λιάντζα, Διπλ. Μηχανικό Περιβάλλοντος (Κάτοχος Μελετητικού Πτυχίου κατηγ. 27Β), 

υπεύθυνου περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων της Re.De- Plan Α.Ε., υπό τη γενική επιμέλεια του κυρίου 

Μανώλη Μπαλτά, Διευθύνοντα Σύμβουλου της εταιρείας Re.De-Plan A.E. 

Για την εκπόνηση του παρόντος φακέλου υπήρξε άψογη συνεργασία με τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΔΟΜΗΣΗΣ & Γ.Σ.Π.  (ΤΜΗΜΑ :  ΓΕΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – Π.Ε.Α.) του Δήμου Πειραιά. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Παρατίθεται στη συνέχεια ένα ιστορικό των διοικητικών διαδικασιών για την έγκριση της περιγραφόμενης 

σημειακής τροποποίησης. ➢ Με την υπ’ αρ. 780/26-11-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίστηκε η 

Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή 

χρήσης γης ‘’ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ’’ για την ένταξη του ακινήτου επί της οδού Θηβών 50 και 

Φαλήρου ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, σε περιοχή «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016 και με το υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 8586/6-9-2018 έγγραφο του 

Τμ. Γεν. Σχεδιασμού – ΠΕΑ, της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης.  ➢ Μετά την τήρηση της διαδικασίας της απόφασης του Δ.Σ., ο φάκελος διαβιβάστηκε αρμοδίως με το 

υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 399/18-1-19 έγγραφό, στη Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και 

Περιαστικών Περιοχών, του ΥΠΕΝ ➢ Με το με αρ. πρωτ. 33235/373/7-4-21 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών 

και Περιαστικών Περιοχών, διαπιστώθηκε ότι η προτεινόμενη ζώνη από το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του 

Δήμου Πειραιά (ΦΕΚ 79Δ/1988) «Οικιστικό Πρόγραμμα» αφενός δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί, 

ενόψει και της δεσμευτικότητας του ΓΠΣ (παρ.15, αρθ.51 του Ν.4178/13, όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 131 του Ν.4759/2020 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 18, παρ. 2, του Ν.4787/2021), 

αφετέρου δεν περιορίζεται μόνο στην ιδιοκτησία του Δήμου  Πειραιά αλλά καταλαμβάνει 

μεγαλύτερη έκταση και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Στο ίδιο έγγραφο προτάθηκε να 

απαναδιατυπωθεί το αίτημα του Δήμου για τη σημειακή τροποποίηση με αναφορά σε όλη τη ζώνη 

του «Οικιστικού Προγράμματος» και όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη ιδιοκτησία. ➢ Σε συνέχεια του ανωτέρου εγγράφου, το Δ.Σ. Πειραιά (15η/30-6-2021 Συνεδρίαση/ Αριθ. 132) 

εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 780/26-11-18 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ως 

ακολούθως: «Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά 

στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης ‘’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», με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2282/06-05-2021 εισήγηση της Δ/νσης 

Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. – Τμήμα Γεν Σχεδιασμού –Π.Ε.Α. και με τη με αρ.22/2021 απόφαση της 

Ε.Π.Ζ. 
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4636/15.07.2021 έγγραφό, στη Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών 

Περιοχών, του ΥΠΕΝ ➢ Η Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών, του ΥΠΕΝ εισηγήθηκε 

στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ με την από 31.1.2022 εισήγηση περί έγκρισης της «Σημειακής τροποποίησης 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». ➢ Τέλος, το ΚΕΣΥΠΟΘΑ με την Πράξη υπ’ αριθ. 8 της 3ης Συνεδρίασης της 7-2-2022 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 μεγίστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

4. 4.1 Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

5. Θρησκευτικοί χώροι. 

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

7. Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

8. Περίθαλψη. 

9. Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές 

κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες 

πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 

10. Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα 

(10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι 

οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 

11. Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και 

Κέντρα έρευνας. 
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12. Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

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

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

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

μοτοποδηλάτων. 

17. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 

εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 

χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου 

και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική 

χρήση του οικοπέδου. 

18. Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

19.1 Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 

μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 

9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 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 
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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.» 

Τελευταίο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης σημειακής τροποποίησης αποτελεί ο παρών 

Φ.Π.Π. και η απαλλαγή από την εκπόνηση ΣΜΠΕ.  

2.2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Αντικείμενο του Φ.Π.Π. όπως αναφέρθηκε 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, στην Πολεοδομική Ενότητα 421, 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. 

 

Χάρτης 2.2-1: Προτεινόμενες σημειακές τροποποιήσεις του ΓΠΣ Πειραιά/ Απόσπασμα χάρτη ΓΠΣ  

Η περιοχή περιλαμβάνει τις κάτωθι ιδιοκτησίες όπως φαίνεται και στον ακόλουθο χάρτη 2.2-2: 

- ΚΑΕΚ: 05116311004, επιφάνειας 2.953,14 τ.μ., στην οποία υφίσταται κτίσμα που 

χρησιμοποιείται ως super market (LIDL).  

- ΚΑΕΚ: 051163110003, επιφάνειας 2.002,98 τ.μ., στην οποία υφίσταται 3όροφο κτίσμα με 

χρήσεις γραφείων, καταστημάτων και συνεργείων αυτοκινήτων - φανοποιείο.  

- ΚΑΕΚ: 05116311002, επιφάνειας 9.892,70 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά, στην οποία 
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υφίσταται διώροφο κτίριο με κύριους και βοηθητικούς χώρους στους οποίους σήμερα 

στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου. Επιπλέον υφίστανται σήμερα υπαίθριοι αθλητικοί χώροι 

(γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5).  

- ΚΑΕΚ: 051163110001, επιφάνειας 186,08 τ.μ., στη συμβολή των οδών Θηβών & Φαλήρου, 

στην οποία υφίσταται 3όροφο κτίσμα με χρήσεις κατοικίας και καταστήματος (πωλήσεις 

αυτοκινήτων).  

- ΚΑΕΚ: 051163110020, επιφάνειας 789,42 τ.μ. στην οποία υφίσταται μονόροφο 

κεραμοσκεπές κτίσμα με χρήση αποθήκης.  

- ΚΑΕΚ: 051163110018, επιφάνειας 774,49 τ.μ. στην οποία υφίσταται 5όροφο κτίσμα με χρήση 

γραφείων, καταστημάτων, βενζινάδικο.  

- ΚΑΕΚ: 051163110017, επιφάνειας 785,13 τ.μ. στην οποία υφίσταται 3όροφο κτίσμα με χρήση 

γραφείων, καταστημάτων.  

- Τμήμα του ΚΑΕΚ: 051163106001 , ιδιοκτησίας ΟΣΕ, στην οποία υφίστανται διάφορα κτίσματα 

που χρησιμοποιούνται για το αμαξοστάσιο του Ο.Σ.Ε. 
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Χάρτης 2.2-2: Απόσπασμα εικόνας γεωαναφερμένου Γ.Π.Σ και κτηματολογίου (ΟΠ: Οικιστικό Πρόγραμμα) 

 

Χάρτης 2.2-3: Απόσπασμα ορίου απαλλοτρίωσης ΟΣΕ - έδαφος - κτίσματα από GIS OSE 

 

 

Εικόνα 2.2-1: Δορυφορική Απεικόνιση Περιοχής 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

3.1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Έδρα του Δήμου - και της υπερκείμενης διοικητικής ενότητας, δηλ. της Περιφερειακής Ενότητας- είναι ο 

Πειραιάς. Ο Δήμος υποδιαιρείται σε πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες (ΔΚ) ως εξής: 

1η Δημοτική Κοινότητα Πειραιώς. Περιλαμβάνει τις γειτονιές Χατζηκυριάκειο, Καλλίπολη, Πειραϊκή, 

Βρυώνη, Φρεαττύδα,  

2η Δημοτική Κοινότητα Πειραιώς. Περιλαμβάνει τις γειτονιές Κέντρο, Γούβα, Προφήτης Ηλίας, Λιμάνι Ζέας, 

Καστέλα,  

3η Δημοτική Κοινότητα Πειραιώς. Πρόκειται για τη γειτονιά Νέο Φάληρο,  

4
η
 Δημοτική Κοινότητα Πειραιώς. Περιλαμβάνει τις γειτονιές Καμίνια, Κοκκινιά,  

5η Δημοτική Κοινότητα Πειραιώς. Περιλαμβάνει τις γειτονιές Αγία Σοφία-Μανιάτικα, λόφος Βώκου, 

Ταμπούρια, Άγιος Διονύσιος 

 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στην 4η Δ.Κ. 

3.2 ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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Η αιτούμενη σημειακή τροποποίηση πραγματοποιείται με 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: 

«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». 

Σύμφωνα με το άρθρο 12 §4.α.ιι 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. 

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 μητροπολίτες 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. 

 

3.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

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, (σουπερ μάρκετ), κτίρια γραφείων - 

καταστημάτων, βενζινάδικο, κτίριο αποθήκης, , συνεργείο αυτοκινήτων - φανοποιείο, διοικητικές, (κτίριο 

υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά) και αθλητικοί χώροι (γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5).  

Το Βόρειο τμήμα της 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 
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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 - Θεσσαλονίκης, 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 3.1-1: 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 
Βασιλικό 

Διάταγμα 

27.04.1916 (Α 82) 

Περί επεκτάσεως του Σχεδίου της Πόλεως Πειραιώς κατά 

την συνοικίαν των Εργοστασίων 
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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 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 

(Δ 307) 

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κατά 

μήκος της Λεωφ. Θηβών στους Δήμους Πειραιά και Αγίου 

Ιωάννου Ρέντη. 

 

3.4 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

3.4.1 Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής (ν.4277/2014) 

Το υπερκείμενο επίπεδο χωρικού σχεδιασμού για την ευρύτερη και άμεση περιοχή μελέτης, 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 - 
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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. 

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. 

 

Χάρτης 3.4.1-1: ΓΠΣ Πειραιά (πηγή: ΟΡΣΑ) 

 

3.4.2 ΣΟΑΠ Πειραιά 

Στο Δήμο Πειραιά έχει εκπονηθεί ΣΟΑΠ το οποίο εισήχθη στο Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, 

συνεδρίαση 4η /6° /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 ΕΖΑ 

(Ειδικής Ζώνης Ανάπλασης) 2: 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 



 

 
  
 

20 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

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. 

 

Χάρτης 3.4.2-1: Απόσπασμα χάρτη ΣΟΑΠ  

3.4.3 Υφιστάμενο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά θεσμοθετήθηκε με την Υ.Α. 78946/4063/1988 (ΦΕΚ 

79/Δ/04.02.1988) με βάση τις κατευθύνσεις του ν. 1515/85. 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερες σημειακές τροποποιήσεις του ΓΠΣ 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 μηχανισμών, σε ένα τμήμα του χώρου που 

τότε (1988) και ήδη από το 1884, καταλάμβανε το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ. 
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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, και αφορούσε μόνο σε χώρο του Αμαξοστασίου του ΟΣΕ και 

όχι σε άλλους χώρους ιδιωτών. 

 

Εικόνα 3.4.3-1: Απόσπασμα Γ.Π.Σ (αναλογικό αρχείο) 
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Εικόνα 3.4.3-2: Απόσπασμα Γ.Π.Σ. (ψηφιακό αρχείο) 

 

3.4.4 Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Δήμου Πειραιά (ΟΧΕ) 

Στην ΟΧΕ / ΒΑΑ Πειραιά ως «Αστική Αρχή» ορίζεται ένα εταιρικό σχήμα που αποτελείται από τον Δήμο 

Πειραιά (επικεφαλής εταίρο), τη Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) και τον Οργανισμό 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν). 

Οι αρμοδιότητες του Δήμου Πειραιά αναφορικά με την εκπόνηση Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς 

και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση 

της ποιότητας ζωής και της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, ανάπτυξης και εφαρμογής πολιτικών 

προώθησης της απασχόλησης, της κοινωνικής ενσωμάτωσης, παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, πολιτικής προστασίας, 

υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας, 

εξυπηρέτησης των πολιτών απορρέουν από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006-Β.3.π1) 

καθώς και το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010-B3.π2).  

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων/έργων γίνεται μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα 

οποία η Ε.Ε. τα χρηματοδοτεί με τα Ταμεία που έχει δημιουργήσει και τα οποία ενισχύουν συγκεκριμένες 

δράσεις ανάλογα με την αποστολή τους. Τα ταμεία αυτά είναι: 

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
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• Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 

• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Πειραιά ετοιμάζεται να υλοποιήσει τη δική του πρόταση έχοντας υπόψη ότι 

αυτή πρέπει να έχει τα εξής συστατικά: 

• Καθορισμένη περιοχή και ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, 

• Έργα και δράσεις για υλοποίηση 

• Διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης της ΟΧΕ. 

Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται και σε σχέδια προώθησης βιώσιμων σχεδίων ανάπτυξης 

υποβαθμισμένων περιοχών, όπως η περιοχή μελέτης. 

 

3.5 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δεδομένης της καθοριζόμενης από το ΓΠΣ χρήσης γης ως «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 της προοπτικής της κοινωνικής υποδομής και ανάπτυξης, αλλά και της αναβάθμισης τόσο του 

οικιστικού περιβάλλοντος, αλλά και των τεχνικών υποδομών της διοίκησης. 

Με τις διατάξεις, του άρθρου 7 του Ν. 4447/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4759/20 

προβλέπεται ότι: «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…..» 

Σύμφωνα με την παρ. 7γ του άρθρου 4 του ν. 2508/97 είναι δυνατή η τροποποίηση του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου, μόνο προκειμένου να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που 

δεν μπορούν να καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της 

πόλης ή την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης 

κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή 

κατευθύνσεις εγκεκριμένων κατά τα άρθ.6 έως και αρθ.8 του ν. 2742/99, Πλαισίων Χωροταξικού 

Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και κατά τα άρθρ.11 και αρθ.12 του ν.2742/99 Περιοχών Ειδικών 

Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για εξαιρετική πολεοδομική ανάγκη που δεν μπορεί να 
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καλυφθεί στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. μιας και η καθορισμένη από το ΓΠΣ χρήση «Οικιστικό 

Πρόγραμμα» δεν προβλέπεται στις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης των σχετικών Προεδρικών 

Διαταγμάτων. 

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται η ζώνη του «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» να εξαλειφτεί, και να 

καθορισθούν χρήσεις «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», όπως 

φαίνεται στο από Απριλίου 2021 Διάγραμμα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. – Τμήμα Γεν 

Σχεδιασμού –Π.Ε.Α. 

Οι όροι δόμησης της περιοχής προτείνεται να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Σ.Δ. = 3,00 

ΚΑΛΥΨΗ = ως ΝΟΚ 

ΥΨΟΣ = ως ΝΟΚ 

Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της Γενικής Κατοικίας, όπως προβλέπονται από Π.Δ.59 – ΦΕΚ 

114Α/29-6-2018, και συγκεκριμένα για τα «συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων εκτός 

φανοποιείων και βαφείων», σύμφωνα με την υπ’ αρ. -37/18 γνωμοδότηση του ΣτΕ εκτιμάται ότι η όχληση 

από τις χρήσεις των φανοποιείων και βαφείων είναι παρεμφερής με τις χρήσεις των λοιπών συνεργείων, 

και προτείνουμε 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. 

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης και 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. Τέλος, 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. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτάθηκε από το Δήμο Πειραιά,  η σημειακή τροποποίηση στη 

Δημοτική Κοινότητα, για την απαλοιφή της χρήσης γης «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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Η τελική πρόταση περιλαμβάνει 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 φαίνεται στο από Απριλίου 2021 

διάγραμμα που συνοδεύει την 132/30.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. του 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. 

Ειδικότερα, η τελική πρόταση , όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Πειραιά περιλαμβάνει και το ΚΑΕΚ 

05116311004 , δηλαδή το σύνολο της ιδιοκτησίας της LIDL (Ε=2.953,14 τμ) οπού λειτουργεί ως κύρια 

χρήση «super market»,  σε κτήριο που έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια. Η απόφαση αυτή του Δήμου 

ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε άλλη δομή - κατανομή γενικών χρήσεων εντός του ακινήτου της 

LIDL, προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στην ιδιοκτησία, το νόμιμο κτήριο και την υπάρχουσα ή κάθε 

νόμιμη χρήση που μπορεί να αναπτυχθεί. Ειδικότερα στη περιοχή «Γενικής Κατοικίας» εντάσσεται και 

τμήμα οικοπέδου επιφάνειας περίπου 941,60τμ,  το οποίο αποτελεί μέρος του όλου ακινήτου με έκταση 

<50% (της όλης έκτασης /2.953,14 τ.μ.), διαμορφώνοντας τον ακόλουθο χάρτη τελικής πρότασης 

τροποποίησης. 
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Εικόνα 3.5-1: Απόσπασμα εικόνας προτεινόμενης τροποποίησης ΓΠΣ και Κτηματολογίου (ΟΠ πρώην 

οικιστικό πρόγραμμα – Γενική Κατοικία) 

 

 Προτεινόμενοι όροι δόμησης: 

Σ.Δ.= 3,00 

ΚΑΛΥΨΗ = ως ΝΟΚ 

ΥΨΟΣ = ως ΝΟΚ 

 

 3.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ – 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

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 



 

 
  
 

27 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

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. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 

Η συγκεκριμένη πρόταση σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ απαντά στο χρόνιο πρόβλημα εξορθολογισμού 

των θεσμοθετημένων χρήσεων γης στην περιοχή, στην οποία κατά την τελευταία τριακονταετία υπήρχε 

ασυμβατότητα ανάμεσα στις υφιστάμενες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις. 

Ο χαρακτηρισμός από το ΓΠΣ της εν λόγω ζώνης ως «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.  Επιπλέον λανθασμένα, η προτεινόμενη χρήση «Οικιστικό Πρόγραμμα» απεικονίζεται στο 

Χάρτη του ΓΠΣ επεκτεινόμενη στις ιδιωτικές ιδιοκτησίες, καθώς στο κείμενο προβλέπεται το στεγαστικό 

πρόγραμμα να υλοποιηθεί σε χώρο του Αμαξοστασίου του ΟΣΕ. 

Θεωρείται, λοιπόν, 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.  



 

 
  
 

28 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

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. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.1 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1.1 Δημογραφικά χαρακτηριστικά 

Ο Πειραιάς είναι ο πέμπτος πολυπληθέστερος δήμος της Ελλάδας. Ορισμένα συγκριτικά στοιχεία για τον 

πληθυσμό παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ): 

 1991 2001 2011 

ΧΩΡΑ 10.223.392 10.934.097 10.816.286 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 3.594.817 3.894.573 3.828.434 

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 530.180 553.450 523.648 

Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 187.399 181.933 163.688 

Πειραιάς (πόλη) 187.399 181.933 163.688 

Ψυττάλεια (νησίς) 0 0 0 

ΔΚ1 (Πειραϊκή χερσόνησος) 54.428 54.665 50135 

ΔΚ2 (Κέντρο Πειραιά-Καστέλα) 39.996 32.200 
27652 

ΔΚ3 (Νέο Φάληρο) 11.612 15.946 
15066 

ΔΚ4 (Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά)/ 
περιοχή μελέτης 

30.807 28.369 29506 

ΔΚ5 (Ταμπούρια) 45.828 40.359 
40543 

Δήμος Πειραιώς-(Υπόλοιπα) - - 
786 

 

Ο μόνιμος πληθυσμός 2011 ανήλθε σε 163.688 κατ. Η πυκνότητα υπολογίζεται σε 15.000 κάτοικοι ανά 

τ.χλμ. Αντίστοιχοι μέσοι όροι υπολογίζονται σε 16.830 κάτοικοι/τ.χλμ. για την Αθήνα, 16.703 

κάτοικοι/τ.χλμ για τη Θεσσαλονίκη.  

Ιστορικά, ο Πειραιάς κατέγραψε το μεγαλύτερο πληθυσμό του τη δεκαετία του ’20, λόγω της έλευσης των 

προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής, όταν είχε φθάσει (1928) τους 251.659 κατοίκους. Στις πιο 

πρόσφατες περιόδους, παρουσιάζει συνεχή πληθυσμιακή μείωση από το 1971.  
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Μεταβολή  

1991-2001 2001-2011 

ΧΩΡΑ 7,0% -1,1% 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 8,3% -1,7% 

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 4,4% -5,4% 

Δ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ -2,9% -10,0% 

Πειραιάς (πόλη) -2,9% -10,0% 

Ψυττάλεια (νησίς) ‒ ‒ 

ΔΚ1 (Πειραϊκή χερσόνησος) 0,4% -8,3% 

ΔΚ2 (Κέντρο Πειραιά-Καστέλα) -19,5% 
-14,1% 

ΔΚ3 (Νέο Φάληρο) 37,3% 
-5,5% 

ΔΚ4 (Καμίνια-Παλαιά Κοκκινιά) -7,9% 
4,0% 

ΔΚ5 (Ταμπούρια) -11,9% 
0,5% 

Δήμος Πειραιώς-(Υπόλοιπα) - 
- 

 

Όσον αφορά τις δημογραφικές παραμέτρους του πληθυσμού του Δήμου Πειραιώς, στοιχεία για τις ηλικίες 

και το φύλο παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα (πηγή ΕΛΣΤΑΤ). 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αμφοτέρων 

των φύλων ΄Αρρενες Θήλεις 

Σύνολο Σύνολο % Σύνολο % 

ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ,  

ΕΛΣΤΑΤ 2011 

  163.688 78.200 47,8% 85.488 52,2% 

0-14 20.549 10.493 51,1% 10.056 48,9% 

15-24 17.054 8.756 51,3% 8.298 48,7% 
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25-39 38.793 19.741 50,9% 19.052 49,1% 

40-54 35.513 16.827 47,4% 18.686 52,6% 

55-64 20.723 9.711 46,9% 11.012 53,1% 

65 και άνω 31.056 12.672 40,8% 18.384 59,2% 

112.083 55.035   57.048   
ΣΥΜΜETOXH ΤΩΝ 15-64 ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ 68,47%   70,4%   66,73% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (65+/0-14) 1,5   1,2   1,8 

 

4.1.2 ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ 

Η οικονομική βάση τα τελευταία 20 χρόνια (1991-2011), τόσο της Περιφέρειας όσο και της ΠΕ Πειραιώς & 

Νήσων, παραμένει εμφανώς τριτογενής. Παρατηρείται διαχρονικά, υποχώρηση του δευτερογενή τομέα 

υπέρ του τριτογενή. 

Ο Δήμος Πειραιώς ήταν ήδη από το 1991 σαφώς προσανατολισμένος στον τριτογενή τομέα, κάτι 

αναμενόμενο λαμβανομένου υπόψη ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.  

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει με όρους απασχόλησης την τομεακή διάρθρωση της οικονομικής βάσης 

για τα τελευταία τρία απογραφικά έτη. 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Συνοπτικά για τον Πειραιά προκύπτουν υψηλές συγκεντρώσεις απασχόλησης το 2011 που συναντώνται 

σχεδόν αποκλειστικά στον τριτογενή τομέα.  

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 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 

  

1991 2001 2011 %1991 %2001 %2011 

Μεταβολ

ή  

1991-

2001 

Μεταβολή 

2001-2011 

ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

1.277.87

2 

1.579.19

0 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 

1.101.03

8 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% 74,37% 83,91% 23,80% -2,95% 
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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. 

Όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται και στη μελέτη ΟΧΕ του Δήμου Πειραιά.  

 

ΕΣα ΕΣα ΕΒΕΠ ΕΣα ΕΣδ ΕΒΕΠ ΕΒΕΠ ΕΒΕΠ 

Απασχ Επιχειρ

. 

Μεταβολές Κλάδοι 

2011% 2015% 2001-

11 

2008-

10 

2001-

08 

2008-

15 

Κλάδοι 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΙΕΙΑ 
0,5% 0% -17,5% -26,3% 21% -41% 

Γεωργία-Αλιεία 

ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ 0,0% 
 

-44,9% 
    

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 9,7% 6% -42,7% -18,9% 9% -14% 
Βιομηχανία-

βιοτεχνία 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ, κλπ. 
0,7% 2% 22,8% 40,9% 557% 54% 

Ενέργεια 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ, ΕΠΕΞ. 

ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧ. ΑΠΟΒΛ. κλπ. 
0,4% 

 
-37,7% -5,3% 

   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 5,4% 4% -31,5% -8,2% 152% -44% Κατασκευές 

26% -11,5% -13,8% 8% -23% Χονδρικό εμπόριο 

14% 
  

23% -38% Λιανικό εμπόριο 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ - ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ κλπ. 

20,7% 

5% 
  

23% -37% Εμπορ. Αντιπρόσ. 

6% -48,1% 19,2% 153% -32% Μεταφορές 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 12,5% 

5% 
  

-2% -50% Ναυτιλία 
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1% -6,1% -11,6% 129% -41% Ξενοδοχεία 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 
6,9% 

2% 
  

106% -15% 
Εστίαση και 

συναφή 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤ.  ΚΑΙ ΑΣΦΑΛ. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
3,8% 

 
-4,7% -5,8% 

   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
0,2% 

 
53,8% 8,2% 

   

  
27% 

  
18% -23% Υπηρεσίες 

  
1% 

  
-24% -22% Λοιπές δραστηρ. 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΑΜΥΝΑ – ΥΠΟΧΡ.Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
10,7% 

 
2,0% -13,1% 

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6,8% 
 

5,0% -30,4% 
   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ 

ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ 
6,7% 

 
21,0% -6,9% 

   

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 
1,4% 

 
-29,2% 32,9% 

   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 
1,9%   -29,4% 

 
    

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΤΕΡΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  
0,0%   -63,2% 

 
    

 

[ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ] 
11,6% 

 
2,4% 47,7% 

   

Σύνολο 100% 
 

-19,5% 3,6% 18% -29% 
Σύνολο (πλην. μη 

έχ. δραστηρ.) 

ΕΣα: Απογραφές πληθυσμού-απασχόλησης ΕΛΣΤΑΤ, ΕΣδ: Ερευνες ανθρ. δυναμ. ΕΛΣΤΑΤ 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΒΕΠ, Μελέτη ΟΧΕ 

Ελλείψει ισχυρών προωθητήριων κλάδων (με υψηλή παρουσία και ανοδική τάση), επισημαίνονται δύο 

ομάδες δραστηριοτήτων: 

Η Ενέργεια και οι Τέχνες –Διασκέδαση, αν και από χαμηλό επίπεδο εκκίνησης έχουν αυξητική πορεία σε 

περίοδο κρίσης. Μπορούν να λειτουργήσουν προωθητικά, τόσο σε επίπεδο απασχόλησης όσο και ως 

υποστηρικτικές άλλων κλάδων (μεταποίησης η πρώτη, τουρισμού η δεύτερη). 
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Ιδιαίτερα προβληματική είναι η περίπτωση δραστηριοτήτων που είχαν υψηλή απόλυτη παρουσία αλλά 

παρουσιάζουν πτωτική τάση μετά την κρίση. Οι κλάδοι αυτοί (Μεταποίηση, Κατασκευές, Χονδρικό και 

Λιανικό εμπόριο, Τουρισμός, Δημόσια διοίκηση) οδηγούν σε δύσκολα αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις στην 

απασχόληση, και ορισμένοι εξ αυτών (σημειώνονται με έντονα γράμματα) και στην ανταγωνιστικότητα. 

 

4.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

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. 

 

Κτίρια κατά χρήση, 2011 (αριθμός)/ 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% 

Κατάστημα - Γραφείο 2.534 2.147 387 9,9% 
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Σταθμός αυτοκινήτων  (πάρκινγκ) 65 61 4 0,3% 

Νοσοκομείο, κλινική κλπ. 23 20 3 0,1% 

Άλλη χρήση 508 459 49 2,0% 

 

 

 

 

Πραγματικές χρήσεις, έκταση (στρ.), 1986 

 στρ. % 

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% 
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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% 

  Πηγή: ΓΠΣ 

 

Σύμφωνα με το ΣΟΑΠ Πειραιά, προκύπτουν τα εξής: 

Στο Δήμο Πειραιά έχουν καταγραφεί 10.862 κτήρια, αποκλειστικής 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 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 
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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+βιοτεχνία)-καταλαμβάνει το 19,6% της έκτασης (ισογείων) από το σύνολο 

των οικονομικών χρήσεων στην πόλη, ενώ συγκεντρώνει 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. 

Για την περιοχή μελέτης έγινε εκτενής αναφορά στο προηγούμενο κεφάλαιο σχετικά με τις χρήσεις γης και 

τις διατάξεις του ΓΠΣ για την συγκεκριμένη περιοχή. 

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά θεσμοθετήθηκε με την 78946/4063/1988 (ΦΕΚ 

79/Δ/04.02.1988) με βάση τις κατευθύνσεις του ν. 1515/85. Δεν υπάρχουν μεταγενέστερες σημειακές 
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τροποποιήσεις του οι οποίες να αφορούν στην ευρύτερη της σημειακής τροποποίησης περιοχή. 

 

 

 

Εικόνα 4.2-1: Απόσπασμα διαγράμματος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - ΦΕΚ 79/Δ/1980   

Αναλυτικά, τα πολεοδομικά Σχέδια του Δήμου Πειραιά και τα ΦΕΚ με τα οποία θεσμοθετήθηκαν, καθώς 

και οι τροποποιήσεις τους είναι τα ακόλουθα : ✓ Υ.Α. 78946/4063/1988 (ΦΕΚ 79/Δ/04.02.1988): "Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) 

Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής)" ✓ Υ.Α. 66668/3696/1994 (ΦΕΚ 663/Δ/05.07.1994): Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής) ✓ Υ.Α. 89674/5240/1996 (ΦΕΚ 1152/Δ/20.09.1996): Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

του Δήμου Πειραιά (Ν. Αττικής)" ✓ Y.Α. 45835/2004 (ΦΕΚ 1063/Δ/16.11.2004): Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) των Δήμων Αθηναίων, ταύρου, Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου και Πειραιά (Ν. Αττικής)" ✓ Υ.Α. 8208/2007 (ΦΕΚ 103/Α.Α.Π./16.03.2007): Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45835/2004 απόφασης 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Τροποποίηση Γενικού 
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Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) των δήμων Αθηναίων, Ταύρου, Αγ. Ι. Ρέντη, Μοσχάτου και Πειραιά 

(Ν. Αττικής) (Δ΄ 1063) 

 

4.3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ – ΟΔΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ 

Η περιοχή μελέτης διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο οδών. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62556/5073-1990 

υπουργική απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 701/Δ/13.12.1990) όπως παρατίθεται και στο Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πειραιά, το βασικό οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής που 

περιλαμβάνεται εντός του Δήμου Πειραιά παρατίθεται ως ακολούθως: 

41. Ακτή Μιαούλη, Εθνικής Αντιστάσεως, Ρετσίνα, Θηβών 

41β. Ηρώων Πολυτεχνείου, 34ου Συντάγματος, Μουτσοπούλου 

41γ. Ακτή Μουτσοπούλου, Γρ. Λαμπράκη, Δωδεκανήσου, Φαλήρου, Βαλαωρίτου, Τζαβέλλα 

(μέχρι όριο Δήμου) 

15α. Γούναρη 

31. Πύλης (μεταξύ Γρ. Λαμπράκη έως Τζαβέλλα), Τζαβέλλα, Λεωφ.Ποσειδώνος 

45. Ακτή Κονδύλη, Ηετηώνια ακτή (μέχρι όριο Δήμου) 

15. Λ. Πειραιώς, Αλιπέδου (μέχρι Πλ. Ιπποδαμείας) 

135. Ομηρίδου Σκυλίτση, Αλιπέδου. 

(χωρίς αρίθμηση – μεταφορά από χάρτη):Ακτή Καλλιμασιώτη, Ακτή Ποσειδώνος, Λ. Βασ. 

Γεωργίου Α’ (μέχρι Γρ. Λαμπράκη) 

31α. Καραολή και Δημητρίου 

Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ17α/06/52/ΦΝ443/20.03.2007 (ΦΕΚ 398Β/21-3-2007) το 

Πρωτεύον Οδικό Δίκτυο (ΠΑΟΔ) του Νομού Αττικής, που περιλαμβάνεται εντός του Δήμου Πειραιά, 

παρατίθεται ως ακολούθως: 

• Οδός Αθηνών, μεταξύ Ρετσίνα & Ευδόξου 

• Εθνάρχου Μακαρίου, μεταξύ Λ. Κηφισού & Μικράς Ασίας 

• Ομηρίδου Σκυλίτση, μεταξύ Ρετσίνα & Τζαβέλλα 

• Ρετσίνα, μεταξύ Αγ. Διονυσίου & Κόνωνος 

• Αλιπέδου, μεταξύ Μικράς Ασίας & Ρετσίνα 
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• Κόνωνος, μεταξύ Ακτής Καλλιμασιώτη & Ρετσίνα 

• Λ. Αθηνών-Πειραιώς, μεταξύ Καραολή και Δημητρίου και Αθηνών/ Ναυλέρη. 

• Μικράς Ασίας, μεταξύ Εθνάρχου Μακαρίου & Αλιπέδου 

Τονίζεται ότι για τα τμήματα που περιλαμβάνονται στο ΠΑΟΔ, αρμόδιες για τη συντήρηση είναι οι 

υπηρεσίες της ΓΓΔΕ 

 

Σε τοπικό επίπεδο, οι κυριότερες οδικές αρτηρίες αφορούν:  

1. Την λεωφόρο Θηβών και 

2. Την οδό Φαλήρου με την οποία πραγματοποιείται η σύνδεση της ευρύτερης περιοχής με την οδό 

Πειραιώς  

Η περιοχή καλύπτεται από τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεπικοινωνιών. 

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Πειραιά 2015 – 2019 ο Δήμος από το 1982 μέχρι 

σήμερα έχει κατασκευάσει 12 km αγωγών όμβριων σύμφωνα με τις οριστικές μελέτες της ΕΥΔΑΠ και 

αγωγούς 136 km αγωγών ακαθάρτων 

Επίσης, λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για μια πολυσύχναστη περιοχή, η περιοχή μελέτης καλύπτεται 

από ένα πυκνό δίκτυο συγκοινωνιών. 

 

4.4 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ 

Σχετικά με το Φυσικό Περιβάλλον, ο Πειραιάς συνολικά υποφέρει, όπως και οι περισσότερες ελληνικές 

πόλεις από έλλειψη χώρων πράσινου. Σύμφωνα με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (πηγή ΤΟΣΔΑ Δ. 

ΠΕΙΡΑΙΑ, 2021), ενδεικτικά στην 1η Δημοτική Κοινότητα (Πειραϊκή, Χατζηκυριάκειο, Φρεαττύδα) υπάρχουν 

μόλις 24 στρέμματα αστικού πρασίνου, με αναλογία πρασίνου/κάτοικο στα 0,45 τ.μ. Στη 2η Δημοτική 

Κοινότητα (κέντρο, Προφήτης Ηλίας, Καστέλλα, Ευαγγελίστρια, Γούβα) οι χώροι πρασίνου ανέρχονται σε 

74 στρέμματα με αναλογία 1,85 τ.μ./κάτοικο. Η έλλειψη πρασίνου ενδεχομένως αντισταθμίζεται σε 

κάποιο βαθμό με την επαφή με την θάλασσα, που είναι πολύ σημαντική για όλη την περιοχή, ωστόσο, 

μπορεί να έχει σημαντικές συνέπειες σε περιπτώσεις ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών ή καταστροφών 

αλλά και στην υγεία των πολιτών συνολικά. 

Ένα σημείο περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στον Πειραιά είναι ο λόφος του Προφήτη Ηλία, που αποτελεί 

τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Καστέλας, με αποτέλεσμα να αναφέρεται συχνά ως "λόφος Καστέλας". 

Έχει έκταση 27 στρέμματα, μέγιστο υψόμετρο 90 μέτρα και καλύπτεται κυρίως από πεύκα. Στον λόφο και 

στο Βεάκειο θέατρο που βρίσκεται εντός του, ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις. 
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Άλλοι κήποι και πάρκα στον Πειραιά είναι ο Τινάνειος κήπος, που είναι προσβάσιμος και διαθέτει 

αναψυκτήριο, το πάρκο Γεωργίου Γεννηματά, που διαθέτει παιδική χαρά και ιδιωτικό παιδότοπο, το 

Στρατόπεδο Παπαδογιωργή, που είναι ένας μεγάλης έκτασης χώρος πρασίνου και αναψυχής, ο κήπος 

Αχαΐα Κλάους, που περιλαμβάνει χώρους παιχνιδιού και άθλησης, το πάρκο Δηλαβέρη, ένας χώρος 

πρασίνου επίσης μεγάλης έκτασης, κ.ά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, στον Δήμο Πειραιά παρατηρούνται τα εξής: ✓ Η χρήση κατοικίας (αμιγής και γενική) υπερτερεί με μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής έκτασης 

να κατέχει η γενική κατοικία σε σχέση με την αμιγή. ✓ Το οδικό δίκτυο καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό επί της συνολικής έκτασης του εδάφους. ✓ Η βιομηχανία και η βιοτεχνία καταλαμβάνουν υψηλό ποσοστό στη συνολική έκταση του Δήμου, 

παρά την τάση αποβιομηχάνισης. ✓ Η ανάπτυξη των τοπικών κέντρων που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών 

των κατοίκων, είναι εμφανής. Τόσο το κέντρο του Δήμου, όσο και τα τοπικά κέντρα έχουν 

αναπτυχθεί κατά μήκος οδικών αξόνων. ✓ Η έκταση που καταλαμβάνουν το πράσινο και οι χώροι αθλητισμού και αναψυχής είναι ελάχιστη. 

Στη 4η Δημοτική Κοινότητα (Καμίνια - Παλιά Κοκκινιά), που αποτελεί την περιοχή μελέτης, το 

μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί στις χρήσεις γενικής κατοικίας και στο οδικό δίκτυο. Το εν λόγω 

διαμέρισμα συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό εγκαταστάσεων μαζικών μεταφορών (Αμαξοστάσιο 

ΟΣΕ) σε σχέση με τα υπόλοιπα διαμερίσματα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η ύπαρξη οχλούσων 

δραστηριοτήτων (βιομηχανίες – βιοτεχνίες) δίπλα σε περιοχές κατοικίας που υποβαθμίζουν την περιοχή. 

 

4.5 ΠΡΆΣΙΝΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΌΧΡΗΣΤΟΙ ΧΏΡΟΙ 

Το 2011 το σύνολο του Δήμου Πειραιά περιλάμβανε ελεύθερους χώρους επιφάνειας 929 στρεμμάτων και 

πεζόδρομους 3 χιλιομέτρων, εκ των οποίων μόνο το 30% είχαν χαρακτηριστικά αστικού πρασίνου (ΕΜΠ, 

2011). Οι υφιστάμενες εκτάσεις πρασίνου και οι κοινόχρηστοι χώροι στον Πειραιά ανέρχονται στο 2,12% 

της συνολικής έκτασης του Δήμου. 

Ο δείκτης πράσινο ανά κάτοικο βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με τιμή 1,56 μ2 πρασίνου ανά κάτοικο 

(Επιχειρησιακό Σχέδιο: 25). Ενδεικτικά, ο μέσος όρος στην ΕΕ27 ανέρχεται σε 8,0, με τιμές όπως 35,0 στη  

Βόννη, 20,0 στη  Βιέννη, 10,0 στη Ζυρίχη, 9,0 στη  Ρώμη, 9,5 στο Παρίσι, 9,0 στο Λονδίνο. Και σε σχέση με 

τον ελληνικό χώρο υπάρχει πολύ μεγάλη υστέρηση, δεδομένου ότι ο δείκτης για την Αθήνα ανέρχεται σε 

3,0 και για τη Θεσσαλονίκη σε 2,0. (στο ίδιο: 25). 
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Η κατανομή ανά γειτονιές παρουσιάζει, επιπλέον, ανισότητες. Σύμφωνα με στοιχεία από το ΕΜΠ 2011 που 

αναφέρονται στο ΟΣΑΑΔΠ (: 33), η κατανομή ανά ΔΚ έχει ως εξής: ΔΚ3: 8,74 μ2/κατ., ΔΚ2: 1,85 μ2/κατ., 

ΔΚ4: 1,27 μ2/κατ., ΔΚ5: 0,77 μ2/κατ., ΔΚ1: 0,45 μ2/κατ..  

 

  

 

Σε γενικές γραμμές, το πράσινο περιορίζεται στους κήπους Τιτάνειο και Τερψιθέας, στο αλσύλλιο του 

Προφήτη Ηλία και στο ΣΕΦ. Η πλειονότητα των πλατειών δεν διαθέτει αστικό πράσινο, υψηλό ή χαμηλό 

(Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Πειραιά). 

 

Αντίθετα, ο δείκτης ποσοστό οδικού δικτύου (ως προς την έκταση της πόλης) βρίσκεται σε συγκριτικά (με 

διεθνείς όρους) μέσο επίπεδο, 28,0, όταν πχ. στη Βαρκελώνη ανέρχεται σε 33,0, στο Παρίσι 29,7, στις 

Βρυξέλλες 25,1, στην Κοπεγχάγη 22,7, στο Ναϊρόμπι 11,5. Σημειώνεται ότι τα Πολεοδομικά  Σταθερότυπα 

τοποθετούν το δείκτη αυτό για τις μητροπολιτικές περιοχές στο επίπεδο του >35%. Ο δείκτης αυτός είναι, 

ωστόσο, αμφίσημος γιατί περιλαμβάνει αφενός έκταση που απευθύνεται σε πεζούς (και μέσα βιώσιμης 

κινητικότητας‒ποδήλατο) αλλά και οδοστρώματα, για την κίνηση τροχοφόρων και στάθμευση. Δεν είναι 

άμεσα αναγνωρίσιμη η κατανομή μεταξύ των δύο αυτών συνιστωσών, και συνεπώς είναι δύσκολο να 

αξιολογηθεί η διεθνώς μέση τιμή του δείκτη στον Πειραιά. Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι τα γενικώς μικρά 

οικοδομικά τετράγωνα οδηγούν σε δυσανάλογη μεγάλη έκταση δρόμων τοπικού χαρακτήρα, που δεν 

συμβάλλουν ιδιαίτερα στις βασικές κινήσεις αυτοκινήτων αλλά είναι απλώς αναγκαίες για την πρόσβαση 

στα, αντίστοιχα, πολλά μικρά οικόπεδα. Η διάσταση αυτή είναι αρνητική, γιατί συνεπάγεται σπατάλη 
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χώρου. Σημειώνουμε ότι στην Αθήνα ο δείκτης αυτός ανέρχεται σε 28,6, δηλ. είναι πολύ κοντά σε αυτόν 

του Πειραιά, και αφορά μια αστική περιοχή που επίσης είναι γνωστή για την σπατάλη χώρου και τη μη 

ορθολογική και βιώσιμη χρήση των μη δομήσιμων εκτάσεων. 

Σημειώνουμε ότι ο δείκτης διαφοροποιείται μεταξύ των δημοτικών, αλλά λιγότερο από ό,τι το πράσινο: 

ΔΚ2: 36,8%, ΔΚ1: 36,2%, ΔΚ4: 29,3%,, ΔΚ5: 27,1%, ΔΚ3: 25,5%, όπως φαίνεται και στο επόμενο συγκριτικό 

διάγραμμα. 

 

Το γεγονός ότι υπάρχει μια τάση σύμπτωσης υψηλών ποσοστών δρόμων με χαμηλούς δείκτες πρασίνου 

δείχνει ότι υπάρχει ένα είδος «ανταγωνισμού» μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών χρήσης του 

κοινόχρηστου χώρου της πόλης, και υποδηλώνει αρνητικό ρόλο του υψηλού ποσοστού δρόμων στη 

συνολική φυσιογνωμία του κοινόχρηστου χώρου. 

 

Αναλυτικά στοιχεία από το Δήμο Πειραιά 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, ανά Δημοτική Κοινότητα (ΔΚ), τα στοιχεία πρασίνου που μας 

χορηγήθηκαν από τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Πειραιά. 

  Α΄ ΔΚ Β΄ ΔΚ Γ΄ ΔΚ Δ΄ ΔΚ 

(περιοχή 

μελέτης) 

Ε΄ ΔΚ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΗΜΟΥ 

Αριθμός δένδρων (ΝΕΡΑΝΤΖΙΕΣ) σε 

δενδροστοιχίες  
3.000 3.750 1.000 3.600 1.892 13.242 
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Αριθμός δένδρων (ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ & 

ΑΕΙΘΑΛΗ) σε δενδροστοιχίες  
450 1.350 2.000 1.530 2.243 7.573 

Σύνολο δένδρων σε δενδροστοιχίες 3.450 5.100 3.000 5.130 4.135 20.815 

Δένδρα άνω των 10μ. σε κοινόχρηστους 

χώρους 
142 191 181 298 189 1.001 

Εκταση Χλοοτάπητα σε κήπους & νησίδες 

(τ.μ.) 
3.350 18.480 1.150 10.870 10.400 44.250 

Χώροι Πρασίνου (τ.μ.) 13.761 53.882 14.890 42.012 24.700 149.245 

Πηγή: Δήμος Πειραιά, Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ΣΟΑΠ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Έχουν εντοπιστεί και καταγράφονται ανά ΔΚ οι Χώροι Πρασίνου με επιφάνεια > 1.000 τ.μ. :  

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΕΜΒΑΔΟΝ  

(σε τ.μ.) 

Α΄ ΔΚ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΗΓΑΔΑΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΙΑΣΩΝΟΣ 2.000 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΠΛΑΖ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ 4.000 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ Α. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ(ΠΑΝΩ ΑΠΟ Μ. ΖΕΑΣ) 2.200 

Β΄ ΔΚ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΑΝΩ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ-ΝΗΣΙΔΑ Β΄ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2.500 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΤΩ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 2.400 

ΤΙΝΑΝΕΙΟΣ ΚΗΠΟΣ -ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 6.000 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ – ΡΟΛΟΪ 2.500 
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ΠΛΑΖ ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ 4.000 

ΑΛΣΤΛΛΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 27.000 

Γ΄ ΔΚ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (Λεωφ. Εθν. Μακαρίου) 2.000 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΚΙΚΑΚΟΥ-Ι.Ν. ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ (Λεωφ. Α. Παπανδρέου) 1.200 

ΚΗΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ 3.950 

Δ΄ ΔΚ 

ΠΑΡΚΟ "ΣΜΥΡΛΗ" (ΑΙΤ/ΝΙΑΣ & ΓΡΑΝΙΚΟΥ) 1.600 

ΚΗΠΑΡΙΟ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ (ΘΗΒΩΝ & ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ) 2.600 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ-ΑΡΑΧΩΒΗΣ) 1.020 

ΚΗΠΟΣ ΚΩ & ΝΙΣΥΡΟΥ 1.700 

ΠΑΡΚΟ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΑΤΣΟΥΛΗ & ΑΜΟΡΓΟΥ) 4.000 

ΠΛΑΤΕΙΑ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ) 1.200 

ΚΗΠΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (ΔΩΔ/ΣΟΥ - ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 1.600 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 2.600 

ΚΗΠΟΣ ΚΕΡΑΝΗ 1.200 

ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 1.800 

ΚΗΠΟΣ ΠΛ. ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ (ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ & ΘΗΡΑΣ) 1.600 

ΠΑΡΚΟ ΥΠΕΧΩΔΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ - Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ) 2.600 

ΚΗΠΟΣ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΗ 9.500 
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Ε΄ ΔΚ 

ΚΗΠΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΛΑΧΑΚΟΥ (ΒΛΑΧΑΚΟΥ-Π. ΜΕΛΑ) 1.200 

ΚΗΠΟΣ ΣΟΦΗ (ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΟΛΥΝΘΟΥ) 1.400 

ΚΗΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ-ΔΟΓΑΝΗ-ΣΠΑΡΤΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) 4.000 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΩΣΚΟΛΟΥ (C130) - (ΔΟΓΑΝΗΣ-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ-ΨΑΡΡΩΝ) 2.000 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ (ΑΠΌ ΨΑΡΡΩΝ ΕΩΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ) 1.980 

ΚΗΠΟΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΔΗΛΑΒΕΡΗ-ΘΗΒΩΝ) 8.500 

ΚΗΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 1.800 

  Πηγή: Δήμος Πειραιά, Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ΣΟΑΠ Δ. ΠΕΙΡΑΙΑ 

 

Στην ευρύτερη περιοχή και σε ακτίνα 1km γύρω από το εξεταζόμενο Ο.Τ., δεν εντοπίζονται φυσικές 

εκτάσεις βλάστησης, παρά μόνον τεχνητά διαμορφωμένες εκτάσεις πρασίνου (κυρίως πάρκα, κήποι, 

πλατείες κλπ), όπως αυτές προαναφέρθηκαν. 

4.6 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΌΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ 

Συνοπτικά, το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών περιλαμβάνει: 

1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves), 

2. Περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves), 

3. Φυσικά πάρκα (Natural parks), Εθνικά πάρκα (National parks) και Περιφερειακά πάρκα (Regional parks), 

4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat/species management areas). Διακρίνονται σε: 

• Ειδικές Ζώνες Διατήρησης - ΕΖΔ (Special Areas of Conservation) 

• Ζώνες Ειδικής Προστασίας - ΖΕΠ (Special Protection Areas)  

• Καταφύγια Άγριας Ζωής - ΚΑΖ (Wildlife refuges) 

5. Προστατευόμενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) και Προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί 

(Protected natural formations)  

Στην Αττική και συνεπώς και στην περιοχή μελέτης, δεν εντοπίζεται καμία περιοχή απολύτου προστασίας 
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της φύσης, φυσικά πάρκα, περιφερειακά Πάρκα σύμφωνα με τους ορισμούς του Άρθρου 5 

(Αντικατάσταση του άρθρου 19 του Ν.1650/1986) του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 

άλλες διατάξεις». 

Εντός της Αττικής, εντοπίζονται πέντε (5) περιοχές προστασίας της φύσης. Πρόκειται για τις Ζώνες Α1, Α2, 

Α3, Α4 και Α5 του Εθνικού Πάρκου Σχινιά – Μαραθώνα, που οριοθετήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν, 

σύμφωνα με το από 22.06.2000 Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) «Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων 

περιοχών του Σχινιά – Μαραθώνα Αττικής, ως Εθνικό Πάρκο» (ΦΕΚ 395/Δ/03.07.2000), οι οποίες 

βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή μελέτης 

Στην Αττική, απαντάται ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου και το Εθνικό Πάρκο 

Σχινιά – Μαραθώνα επίσης, σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή μελέτης. 

 

Περιοχές Δικτύου Natura 2000 

Το Δίκτυο Νatura 2000 ιδρύθηκε με σκοπό τη διατήρηση και προστασία ορισμένων φυσικών οικοτόπων, 

αυτοφυών ειδών χλωρίδας και άγριων ειδών πανίδας. Εκτείνεται σε όλα τα ΚΜ και αποτελείται από δύο 

τύπους περιοχών 

• τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ, ή Sites of Community Interest, SCI), στους οποίους απαντούν 

τύποι οικοτόπων του Παραρτήματος Ι ή/ και είδη φυτών και ζώων του Παραρτήματος II της Οδηγίας 

92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. 

• τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ, ή Special Protection Areas, SPA), για την Ορνιθοπανίδα, όπως 

ορίζονται στην Οδηγία 2009/147/EK περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών. 

Όσον αφορά στους ΤΚΣ, κάθε Κράτος μέλος προτείνει έναν κατάλογο τόπων όπου απαντώνται φυσικοί 

οικότοποι και άγρια ζωικά και φυτικά είδη. Βάσει των εθνικών καταλόγων και σε συμφωνία με καθένα 

από τα Κράτη Μέλη, η Επιτροπή εκδίδει κατάλογο Τόπων Κοινοτικής Σημασίας για καθεμία από τις επτά 

βιογεωγραφικές περιφέρειες της ΕΕ (αλπική, ατλαντική, αρκτική, ηπειρωτική, μακρονησιακή, μεσογειακή 

και παννονιακή). Σήμερα σε ισχύ βρίσκεται ο 12ος ενημερωμένος σχετικός κατάλογος που δημοσιεύτηκε 

με την Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/22 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2018, για την έγκριση του 

δωδέκατου επικαιροποιημένου καταλόγου τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική 

περιοχή. Με την ΚΥΑ 50743/11.12.2017 (ΦΕΚ 4432/Β/15.12.2017), εγκρίθηκε η αναθεώρηση του εθνικού 

καταλόγου των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000. Σύμφωνα με τον εν λόγω 

αναθεωρημένο εθνικό κατάλογο, σε αυτόν περιλαμβάνονται συνολικά 446 περιοχές. 

Οι περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000, που εντοπίζονται στην Αττική, σύμφωνα 

με τον αναθεωρημένο σχετικό εθνικό κατάλογο, παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 



 

 
  
 

49 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

 

Οι εγγύτερες στην περιοχή μελέτης, περιοχές Natura 2000, βρίσκονται στα ανατολικά αυτού και σε 

ελάχιστη απόσταση άνω των 10,0km. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις περιοχές Natura με κωδικούς: 

GR3000015 (ΖΕΠ) και GR3000006 (ΕΖΔ) 

Τέλος, το εγγύτερο στο υπό μελέτη έργο ΚΑΖ, βρίσκεται στα βόρεια – βορειοανατολικά αυτού. Πρόκειται 

για το ΚΑΖ με κωδικό 341352 και ονομασία «Όρος Αιγάλεω Δήμων Καματερού, Πετρούπολης, Περιστερίου, 

Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Αιγάλεω και Ασπροπύργου» (ΦΕΚ 918/Β/2001). Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του 

ορίου του εν λόγω ΚΑΖ και του ορίου της χερσαίας λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ, ανέρχεται περί τα 2 km. 

Τέλος, στην Αττική, απαντάται ένα (1) Αισθητικό Δάσος. Πρόκειται για το «Δάσος Καισαριανής Αττικής» 

(ΦΕΚ 31/Α/1974), συνολικής έκτασης 640 ha, το οποίο βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του όρους Υμηττού 

σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή μελέτης. 

 

4.7 ΡΕΜΑΤΑ – ΎΔΑΤΑ 

Με την 903/21.12.2017 Απόφαση Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 4672/Β/2017) εγκρίθηκε 

η 1η Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής. 

Τα κύρια γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της ΛΑΠ του Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), είναι η ανάπτυξη 

ορεινών μαζών στο βόρειο κυρίως τμήμα, που διακρίνονται από ενδιάμεσες πεδινές λεκάνες. Ειδικότερα 
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στο βόρειο και δυτικό τμήμα της περιοχής παρατηρούνται οι ορεινοί όγκοι της Πάρνηθας, του Αιγάλεω, 

του Κιθαιρώνα, του Πατέρα και των Γερανείων, στο ανατολικό τμήμα αναπτύσσεται η Πεντέλη με τα 

βουνά Γραμματικού – Μαραθώνα και προς νότο οι ορεινές μάζες Υμηττού και Λαυρεωτικής. Όσο αφορά 

τις πεδινές περιοχές στο μέσον του υδατικού διαμερίσματος εκτείνεται η λεκάνη του Κηφισού που 

διαρρέεται από τον ομώνυμο ποταμό με κατεύθυνση από Β.ΒΑ προς Ν.ΝΔ, στο ανατολικό τμήμα υπάρχει 

η εσωτερική λεκάνη των Μεσογείων με την παράκτια ζώνη Μαραθώνα – Νέας Μάκρης, ενώ στα δυτικά οι 

λεκάνες Θριασίου πεδίου και Μεγάρων. 

Ο κυριότερος ποταμός της ΛΑΠ είναι ο Κηφισός, οι πηγές του οποίου εντοπίζονται στα όρη Πάρνηθα και 

Πεντέλη, όπου με συνολικό μήκος περίπου 27 Km και διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ διασχίζει το λεκανοπέδιο των 

Αθηνών για να καταλήξει τον Φαληρικό Όρμο. Άλλα σημαντικά ποτάμια είναι το ρέμα της Ραφήνας και το 

ρέμα του Ερασίνου. Στο Υδατικό διαμέρισμα διακρίνεται μόνο ένα λιμναίο σύστημα, ο ταμιευτήρας του 

Μαραθώνα, ενώ τα παράκτια υδατικά αναπτύσσονται στα δυτικά επί του Αργοσαρωνικού, στα ανατολικά 

επί του Αιγαίου Πελάγους και προς τα βόρεια επί του Κορινθιακού κόλπου. 

Με την ΥΑ 9173/1642/03.03.1993 «Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

ρεμάτων, χειμάρρων και ρυακιών του Νομού Αττικής» (ΦΕΚ 218/Δ/23.03.1993), ορισμένα στοιχεία του 

επιφανειακού υδρογραφικού δικτύου (ρέματα, χείμαρροι και ρυάκια) της Αττικής, χαρακτηρίστηκαν ως 

«Ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος».  Από τα χαρακτηρισμένα ως «Ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 

ενδιαφέροντος» ρέματα, χείμαρροι και ρυάκια της ανωτέρω ΥΑ, το εγγύτερο στην περιοχή του 

μελετώμενου στην παρούσα έργου, είναι το ρ. Σελληνίων, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά αυτού, στη 

Σαλαμίνα (περιοχή Κυνοσούρας). Υφίσταται μεγάλη απόσταση του ορίου της περιοχής μελέτης, από το εν 

λόγω ρέμα. 

Τέλος, με το ΠΔ/1994 (ΦΕΚ 632/Δ/27.06.1994, διορθ. ΦΕΚ 796/Δ/03.08.1994, τροπ. ΦΕΚ 

499/Δ/16.07.1998), καθορίστηκαν ζώνες προστασίας του ποταμού Κηφισού και των ποταμοχειμάρρων 

του. Η περιοχή μελέτης, βρίσκεται εκτός των προαναφερόμενων ζωνών προστασίας του π. Κηφισού, οι 

οποίες αναπτύσσονται στα ανατολικά και σε μεγάλη απόσταση από αυτό. 

 

4.8    ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Πειραιάς στο σύνολό του συνιστά ένα αστικό τοπίο εξαιρετικού ενδιαφέροντος, γεγονός που τον 

καθιστά εξ ορισμού ένα εν δυνάμει - και με πολλές προκλήσεις - πεδίο άσκησης πολιτιστικής πολιτικής. 

Φέρει μια πολύ σημαντική πολιτιστική κληρονομιά που μέσα από την ανάδειξη και την προστασία της 

συμβάλλει πρωτίστως στην ιστορική μνήμη και δημιουργεί ταυτόχρονα προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

μιας βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής. Συνοπτικά: 

Το ΚΠΙΣΝ βρίσκεται εντός ακτίνας 3km και συνδέεται με μέσο σταθερή τροχιάς - τραμ. Ταυτόχρονα η 
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ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου μέσα από τη συνεργασία της δημόσιας με την ιδιωτική 

πρωτοβουλία και έχοντας στον πυρήνα της την ανάπλαση ενός πρώην βιομηχανικού κελύφους θα έχει 

σημαντικά αποτελέσματα. Η ενίσχυση, επίσης της κρουαζιέρας, δίνει στον Πειραιά ένα σημαντικό βήμα 

για να μπορέσει να αξιοποιήσει το πολιτιστικό του απόθεμα μετατρέποντάς το σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και μέσο συγκράτησης των επισκεπτών στην πόλη. 

Η δυναμική του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά (ΔΘΠ) είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να τροφοδοτήσει 

μια ευρύτερη ανάπτυξη σχετικών δραστηριοτήτων στη γύρω περιοχή. Τα στοιχεία για την επισκεψιμότητα 

του Θεάτρου αποδεικνύουν ταυτόχρονα ότι αποτελεί ένα υπερτοπικού χαρακτήρα χώρο πολιτισμού 

(πηγή: ΟΧΕ Πειραιά). 

Αντιστοίχως, η δυναμική ανάπτυξη των πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο Δήμο, αποτυπώνεται εξίσου και 

στη λειτουργία του Βεάκειου Θεάτρου Πειραιά, όπου μέσα σε μια διετία, παρατηρείται αύξηση της 

επισκεψιμότητας, της τάξης του 55% (πηγή: ΟΧΕ Πειραιά). 

Η ύπαρξη πολύ σημαντικών ενοτήτων πολιτιστικών χώρων / αρχαιοτήτων της πόλης: τα Μακρά Τείχη και 

το Κονώνειο σε όλο το μήκος της Πειραϊκής, οι Αστικές Πύλες και η Ηετιώνεια Ακτή, οι Νεώσοικοι της Ζέας 

και το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, το Ελληνιστικό Θέατρο στον προαύλειο χώρο του Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πειραιά, οι κήποι της Τερψιθέας και ο Τινάνειος Κήπος, οι δύο ανασκαφές αστικών ιπποδάμειων 

και ρωμαϊκών οικοδομικών τετραγώνων στην Τερψιθέα και στου Βρυώνη, το Δημοτικό Θέατρο και τα 

νεοκλασσικά των μεγάλων λεωφόρων, της Αγοράς, του Πασαλιμανίου και της Καστέλας κ.α.. Επιπλέον 

διαθέτει το βιομηχανικό απόθεμα της Ακτής Βασιλειάδη, της Ηετιώνειας Ακτής, των γραμμών του ΟΣΕ Αγ. 

Διονυσίου Λεύκας, την ίδια την περιοχή του Αγίου Διονυσίου, την περιοχή των Καμινίων που αποτελέι και 

την περιοχή μελέτης, την ενότητα εργοστασίων Δηλαβέρη, Ρετσίνα, Εργοστασίου - Μηχανοστασίου του 

ΟΣΕ, την οδό Πειραιώς και την ενότητα ΧΡΩΠΕΙ. 

Τα πιο πάνω αποτελούν μια χωρική συγκέντρωση χώρων πολιτισμού που υπό προϋποθέσεις διασύνδεσης 

και ανάδειξης συνιστούν ένα εξαιρετικό πρωτογενές υλικό. 

Στο άρθρο 15 του ΡΣΑ (Β.1.1π1. Ν. 4277/2014) για την "Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών και 

πολιτιστικών πόρων και των πολιτιστικών υποδομών" αναγνωρίζεται η σημασία του πολιτισμού ως πόρου 

ανάπτυξης και πεδίου προώθησης νέων μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης. 

Γίνεται δε συγκεκριμένη αναφορά στην πόλη του Πειραιά και ειδικότερα στο παράρτημα V που επεξηγεί 

τις παραγράφους 1 (Ιστορικά Κέντρα) και 5 (Ανάδειξη και δημιουργία «διαδρομών πολιτισμικής 

διαχρονικότητας»). 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στο μεν χωρίο για τα Ιστορικά Κέντρα (σελ 4958 του νόμου, ΦΕΚ 

156/Α/2014) ότι: "Προωθούνται πεζοδρομήσεις αξόνων που φιλοξενούν δημόσια κτίρια και μνημεία 

αρχιτεκτονικού, καλλιτεχνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, καθώς και του δικτύου άρθρωσης των 
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παραδοσιακών δραστηριοτήτων του νεώτερου Πειραιά.  

 

4.9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΗΣ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ 

Βάσει των ανωτέρω στοιχείων αλλά και την ανάλυση που πραγματοποιείται για την περιοχή μελέτης στο 

ΣΟΑΠ του Δήμου Πειραιά έχουν αναγνωριστεί τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της υφιστάμενης 

κατάστασης. 

Συνοπτικά, οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι για την περιοχή μελέτης συνίστανται σε: 

1. Μεγάλες και αυξανόμενες πιέσεις (κυκλοφοριακές, περιβαλλοντικές) από διαμπερείς 

μεταφορικούς φόρτους 

2. Περαιτέρω αύξηση ανεργίας 

3. Συνέχιση διαχρονικής αποβιομηχάνισης στο Δήμο 

4. Κλάδοι σημαντικοί για την απασχόληση παρουσιάζουν μεγάλη υποχώρηση: Κατασκευές, Λιανικό 

εμπόριο, Δημόσια διοίκηση. Ειδικό πρόβλημα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

5. Μειωμένη καινοτομική και νεανική επιχειρηματικότητα 

6. Έλλειμμα υποδομών smart city 

7. Διαχρονική συρρίκνωση πληθυσμού, ισχυρή έξοδος κατοίκων από τις κεντρικές περιοχές 

8. Έλλειμμα προνοιακών υποδομών και υπηρεσιών, και πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας 

9. Ανεπίκαιρος (θεσμικά και ουσιαστικά) πολεοδομικός σχεδιασμός (ιδίως ΓΠΣ) 

10. Ανάμιξη ασύμβατων χρήσεων γης ή υπερκυριαρχία ειδικών χρήσεων γης σε ορισμένες περιοχές 

11. Αναντιστοιχία σχεδιασμού (χρήσεων κλπ.) και πραγματικής ή δυνητικής κατάστασης 

12. Έλλειμμα πολιτιστικών υποδομών μεγάλης εμβέλειας 

13. Πολύ χαμηλό ποσοστό πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων 

14. Μεγάλα κενά/εγκαταλελειμμένα δημόσια και ιδιωτικά ακίνητα (brown fields) 

15. Προβληματικές συνθήκες ενδοδημοτικής κυκλοφορίας και στάθμευσης 

16. Έλλειμμα μορφών βιώσιμης κινητικότητας (όχι ποδηλατόδρομοι, λίγοι πεζόδρομοι, προβλήματα 

στα πεζοδρόμια) 

17. Σοβαρή αέρια ρύπανση και ηχορρύπανση 

18. Διαφοροποίηση/τομή μεταξύ βορείου και νοτίου τμήματος του Δήμου. Επιπλέον, μικρότεροι 
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θύλακες με ειδικά προβλήματα αλλά και δυνατότητες   

Παράλληλα όμως έχουν αναγνωριστεί και σοβαρά πλεονεκτήματα, όπως: 

1. Κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ για τον Πειραιά (κυρίως των πιο γενικών), και πρόβλεψη μειζόνων 

μητροπολιτικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου (Δραπετσώνα, Κηφισός. 

Φαληρικός Ορμος…) 

2. Μείζον και ανερχόμενο ευρωπαϊκό εμπορευματικό λιμάνι (και εθνική "πύλη") με FDI σε εξέλιξη, 

[στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου] 

3. Σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο (ναυτιλιακές επιχειρήσεις διεθνούς εμβέλειας) 

4. Σημαντική βιομηχανική βάση στον ευρύτερο χώρο του Δήμου 

5. Ισχυρές δραστηριότητες χονδρεμπορίου, μεταφορών (πέραν των ναυτικών) [logistics] στον 

ευρύτερο χώρο του Δήμου 

6. Δυνατότητες πολλαπλασιαστικών φαινομένων σε συμπληρωματικές δραστηριότητες 

7. Πρόσθετες δυνατότητες χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για στρατηγικούς κλάδους  

8. Ύπαρξη νέου θεσμικού πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού που μπορεί να αξιοποιηθεί 

9. Δυνατότητα διασύνδεσης με αναδυόμενους μητροπολιτικούς πολιτιστικούς άξονες (Συγγρού, 

Πειραιώς) 

10. Δυνατότητα αξιοποίησης κενών ακινήτων για δημιουργία εγκαταστάσεων (ιδιωτικών και 

δημόσιων) μεγάλης κλίμακας 

11. Πρόβλεψη ειδικών δράσεων για βιώσιμη αστική κινητικότητα (ΣΒΑΚ) στο νέο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ 

12. Σημαντικά περιθώρια αξιοποίησης επενδυτικών προτεραιοτήτων νέου ΕΣΠΑ (Εδαφική συνοχή και 

άλλες δράσεις) 

Η ζώνη της περιοχής μελέτης 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. Για την  περιοχή του Αγίου Διονυσίου 

αναμένεται η δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης της μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου της περιοχής.  Τα Καμίνια (που παρουσιάζουν και ειδικά κοινωνικά προβλήματα) περιλαμβάνουν 

παλιές βιοτεχνίες/αποθήκες που συχνά δε λειτουργούν αλλά παραμένουν τα κελύφη σε λίγο-πολύ κακή 

κατάσταση, συχνά παρατηρούνται κελύφη με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και με τάση ανάπτυξης νέων 

δυναμικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το λιμάνι.  
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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. 

Μεταξύ των μεγάλων μη αξιοποιημένων (ή μη αξιοποιημένων επαρκώς) ακινήτων μπορούν να 

αναφερθούν ο πρώην ΑΗΣ της ΔΕΗ, το στρατόπεδο Παπαδογεωργή (ιδιοκτησία Δήμου), το κληροδότημα 

του Ραλλείου σχολικού συγκροτήματος κ.α. 

Κοινή συνισταμένη των προαναφερόμενων αποτελεί  η ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων βάσει των 

στόχων του ΤΟΣΔΑ και του ΕΣΔΑ, η υιοθέτηση των αρχών της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η προώθηση 

ήπιων μορφών μετακινήσεων αλλά και η μετάβαση στην έξυπνη πράσινη επιχειρηματικότητα. Όσο αφορά 

το υποβαθμισμένο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, θα πρέπει να υφίσταται διαρκής μέριμνα των 

υφιστάμενων πνευμόνων πρασίνου και να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο για την επέκτασή τους 

από την δημοτική αρχή και τους πολίτες. 
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5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Όπως αναφέρθηκε, η σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Πειραιά 

αφορά περιοχή επιφάνειας περίπου 43.657 τ.μ, στη συμβολή των οδών Θηβών & Φαλήρου, στη Δ' 

Δημοτική Κοινότητα, με σκοπό: 

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. 

Στα Κεφάλαια 2 και 3 πραγματοποιήθηκε ανάλυση τόσο της υπάρχουσας κατάστασης όσο και της 

αναγκαιότητας για την προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση. 

Από την ανάλυση, κατέστη σαφές ότι σύμφωνα με την παρ. 7γ του άρθρου 4 του ν. 2508/97 είναι δυνατή η 

τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου: 

- προκειμένου να αντιμετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδομικές ανάγκες που δεν μπορούν να 

καλυφθούν στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και αφορούν τον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης ή 

την εφαρμογή έργων και προγραμμάτων ή αναπλάσεων ή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μεγάλης 

κλίμακας ή τεχνικής υποδομής, καθώς και  

- προκειμένου αυτό να εναρμονισθεί προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις εγκεκριμένων κατά τα άρθ.6 

έως και αρθ.8 του ν. 2742/99, Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ή και 

κατά τα άρθρ.11 και αρθ.12 του ν.2742/99 Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων και Σχεδίων 

και Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ). 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για εξαιρετική πολεοδομική ανάγκη που δεν μπορεί να καλυφθεί 

στο πλαίσιο του ισχύοντος Γ.Π.Σ. μιας και η καθορισμένη από το ΓΠΣ χρήση «Οικιστικό Πρόγραμμα» δεν 

προβλέπεται στις κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων. 

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στον κοινωνικό εξοπλισμό της πόλης και 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.  

Τέλος, 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. 
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Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

- το μέγεθος της τροποποίησης και του σημειακού χαρακτήρα της 

- την ασυμβατότητα ανάμεσα στις υφιστάμενες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις 

η προτεινόμενη αλλαγή 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, και 

- δεν θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της περιοχής, αντιθέτως θα έχει ως αποτέλεσμα τη διόρθωση 

του ισχύοντος ΓΠΣ και την ταύτιση (πλέον) των υφιστάμενων με τις θεσμοθετημένες χρήσεις. 

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον της προτεινόμενης τροποποίησης, 

χρησιμοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που προτείνονται από την Oδηγία 2001/42/ΕΚ περί 

«της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων». Επιλέγεται, 

λοιπόν,  ✓ Φυσικό Περιβάλλον: Βιοποικιλότητα - Χλωρίδα - Πανίδα, ✓ Πληθυσμός και Ανθρώπινη Υγεία, ✓ Έδαφος και Ύδατα, ✓ Ατμόσφαιρα και κλιματικοί παράγοντες (περιλαμβάνει και την κλιματική αλλαγή), ✓ Χρήσεις γης - Υλικά περιουσιακά στοιχεία (δομημένο περιβάλλον & υποδομές), ✓ Πολιτιστική κληρονομιά (περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς) 

και τοπίο 

Οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης πρότασης στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον κρίνονται 

αμελητέες, όπως θα περιγραφεί και στη συνέχεια. 

5.1 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός αστικού ιστού και σε απόσταση από προστατευόμενες περιοχές 

σύμφωνα με τα όσα αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Δεν υφίστανται σημαντικοί οικότοποι, ενδιαιτήματα και είδη χλωρίδας και πανίδας εντός της περιοχής ή 

πλησίον της. Η υφιστάμενη πυκνότητα δόμησης και έλλειψη χώρων πρασίνου επιτείνουν την εκτίμηση 

αυτή.  

Η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αφορά σε κατάργηση ελεύθερου χώρου ή χώρου πρασίνου, αλλά 
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πρόκειται για διόρθωση των επιτρεπόμενων χρήσεων που προβλέπονται στο ΓΠΣ των υφισταμένων 

εγκαταστάσεων και χρήσεων στην περιοχή που περικλείεται στη συμβολή της Λεωφόρου Θηβών και της 

οδού Φαλήρου. 

Η συνολική εκτίμηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον κρίνεται αμελητέα. 

 

5.2 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 

Η θέση της αιτούμενης σημειακής τροποποίησης 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 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. 

Η πρόταση 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. 

Η πρόταση 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.  

Με την υφιστάμενη χρήση της ζώνης ως «Οικιστικό Πρόγραμμα», τόσο ο Δήμος Πειραιά, όσο και οι 

υπόλοιπες ιδιοκτησίες, 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. 

Συνεπώς, η θεσμοθέτηση των αλλαγών της χρήσης, θα επιφέρει νομιμοποίηση των υφιστάμενων 

δραστηριοτήτων της περιοχής με συνέπεια την εκπλήρωση πλήθους περιβαλλοντικών κριτηρίων για την 

εύρυθμη λειτουργία τους. Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις τόσο στον πληθυσμό 

της περιοχής με την απασχόληση εργατικού δυναμικού στις δραστηριότητες της περιοχής αλλά και της 

δημόσιας υγείας με την πλήρωση κριτηρίων προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 
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5.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑ 

Δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο έδαφος και τα ύδατα της περιοχής καθώς πρόκειται για διαμορφωμένη 

με εγκαταστάσεις και δομημένο περιβάλλον περιοχή. 

Οι οχλήσεις από την λειτουργία των χώρων (super market, κτίσμα με χρήσεις γραφείων, καταστημάτων και 

συνεργείων αυτοκινήτων – φανοποιείο, κτίριο με κύριους και βοηθητικούς χώρους στους οποίους 

στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου και, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, καταστήματα, 

βενζινάδικο, πρώην αμαξοστάσιο ΟΣΕ) είναι αμελητέες με την τήρηση των μέτρων που προβλέπονται από 

την νομοθεσία. Σε περίπτωση εργασιών λόγω νέων επενδύσεων επιτρεπόμενων στην περιοχή 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.  

Η νομιμοποίηση χρήσεων καταστημάτων και γραφείων θα επιτρέψει την εφαρμογή μέτρων μείωσης 

κατανάλωσης νερού (π.χ. με ενημέρωση-ευαισθητοποίηση εργαζομένων και κοινού, με έλεγχο διαρροών 

και εφαρμογή τεχνικών λύσεων όπως βρύσες με περιορισμένη ροή). 

 

5.4 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ – ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Για τις επιπτώσεις στις χρήσεις γης έχει γίνει μεγάλη αναφορά στα προηγούμενα κεφάλαια. 

Συνοψίζοντας: 

Η συγκεκριμένη πρόταση σημειακής τροποποίησης του ΓΠΣ δίνει λύση στο χρόνιο πρόβλημα 

εξορθολογισμού των θεσμοθετημένων χρήσεων γης στην περιοχή, στην οποία υπήρχε ασυμβατότητα 

ανάμεσα στις υφιστάμενες και τις επιτρεπόμενες χρήσεις από το ΓΠΣ του 1988. 

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. 

Καθεστώς χώρου ιδιοκτησίας (ΟΣΕ) 

Σε ότι αφορά τον χώρο 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 
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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". 

 

Συμβατότητα Γενικής Κατοικίας περιοχής επέμβασης και όμορης περιοχής. 

Στην όμορη της περιοχής μελέτης, 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, προτάθηκε η εφαρμογή ειδικών χρήσεων του αρ. 3 του π.δ/τος 

59/2018 στην περιοχή της σημειακής τροποποίησης. 

Συμπερασματικά, με την προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση δεν επέρχεται καμία μεταβολή στη 

λειτουργία των Ο.Τ. (υφιστάμενη χρήση) αλλά και ευρύτερα σε επίπεδο γειτονιάς – συνοικίας, αφού τα 

οικοδομικά τετράγωνα είναι ήδη διαμορφωμένα και λειτουργούν,  

Με τον τρόπο αυτό επιλύεται ένα διαχρονικό πρόβλημα για τις ιδιοκτησίες της εν λόγω περιοχής χωρίς να 

επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου με υπέρογκες αποζημιώσεις γης και κτιρίων που πιθανά θα 

απαιτούντο σε περίπτωση εναρμόνισης του ρυμοτομικού σχεδίου με το ισχύον ΓΠΣ. 

Χώροι Στάθμευσης – Κυκλοφορία Οχημάτων 

Όπως έχει εκτενώς αναλυθεί πρόκειται για μια υφιστάμενη κατάσταση με σχεδόν πλήρως δομημένα 

οικοδομικά τετράγωνα.  

Οι χώροι στάθμευσης και ο κυκλοφοριακός φόρτος έχουν διαμορφωθεί και δεν υπάρχει απαίτηση ή 

πρόβλεψη για αύξηση τους με την σημειακή προτεινόμενη τροποποίηση.  

Δεν θα υπάρξει επίσης, επιπρόσθετη έντονη δόμηση, με συνέπεια κυκλοφοριακά προβλήματα ή 

προβλήματα στάθμευσης. 

Στο σύνολο τους, οι επιπτώσεις στις Χρήσεις Γης και το Δομημένο Περιβάλλον κρίνονται θετικές, από την 

εφαρμογή της προτεινόμενης σημειακής τροποποίησης. 
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5.5 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΛΙΜΑ 

Η κύρια πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ένα αστικό δομημένο περιβάλλον είναι η κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων. Σημαντική πηγή ρύπανσης ειδικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της αλλαγής του τρόπου 

θέρμανσης με καύση πέλλετ, ξύλων κ.α. αποτελούν και τα συστήματα θέρμανσης. Σύμφωνα με το 

Επιχειρησιακό σχέδιο Πειραιά, μεταφορά αέριων ρύπων πραγματοποιείται και από το κεντρικό λιμάνι. Τα 

μικροσωματίδια, σύμφωνα με επιστημονικές μετρήσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) 

έδειξαν ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει, με τεράστια διαφορά, τη μεγαλύτερη μέση ετήσια συγκέντρωση σε 

σύγκριση με οποιοδήποτε σταθμό μέτρησης τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας 

(Επιχειρησιακό Σχέδιο: 68). 

Στον Πειραιά, λειτουργούν δύο (2) σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Εθνικού Δικτύου 

Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), την ευθύνη λειτουργίας των οποίων έχει το ΥΠΕΝ.  

Οι δύο αυτοί σταθμοί μέτρησης είναι: 

- (ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι) Αστικός-Κυκλοφορίας, και οι παράμετροι που μετρούνται 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, και οι παράμετροι που μετρούνται είναι SO2, NΟx και O3. 

 

Οι μετρήσεις γίνονται σε συνεχή βάση, όλο το 24ωρο. Ανά ώρα, υπολογίζονται οι μέσες τιμές ρύπανσης, οι 

οποίες μεταφέρονται στον κεντρικό υπολογιστή του ΥΠΕΝ, ώστε να είναι εφικτή η συνεχής 

παρακολούθηση των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της περιοχής. (Πηγή: Επιχειρησιακό Σχέδιο: 

70) 

Ακολούθως, δίνονται στοιχεία, για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή μελέτης, όσον 

αφορά στις χρονικές διακυμάνσεις των τιμών των συγκεντρώσεων των μετρούμενων ατμοσφαιρικών 

ρύπων, ανά σταθμό μέτρησης, σύμφωνα με την «Ετήσια Έκθεση Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 2020» 

(ΥΠΕΝ, Ιούνιος 2021). 

Η διαχρονική εξέλιξη των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων δείχνει ότι, παρόλο που υπάρχουν στις 

διάφορες θέσεις, αυξομειώσεις των μέσων ετήσιων τιμών ρύπανσης από χρόνο σε χρόνο, υπάρχει τάση 

πτωτική ή τάση σταθεροποίησης, ανάλογα με το ρύπο. 

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί, κυρίως στην τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου των Ι.Χ. 

αυτοκινήτων και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, στην εφαρμογή του μέτρου της κάρτας ελέγχου 

καυσαερίων (ΚΕΚ) και των ελέγχων στα ΚΤΕΟ, στα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές, 

στη χρήση καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές, στη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, 



 

 
  
 

61 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ – ΣΗΜΕΙΑΚΗ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ / ∆' ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. λεωφορειολωρίδες), στη 

διείσδυση του φυσικού αερίου στον οικιακό, βιομηχανικό και τριτογενή τομέα, στην ολοκλήρωση των 

μεγάλων κυκλοφοριακών έργων κ.λ.π. Ειδικά για κάθε ρύπο παρατηρούμε τα εξής:  ➢ Για το μονοξείδιο του άνθρακα παρουσιάζεται γενικά τάση μείωσης των τιμών.  ➢ Για το διοξείδιο του θείου υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών που συνδέεται με τις 

μειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης όσο και στην 

αμόλυβδη βενζίνη.  ➢ Για το βενζόλιο, από το 2015 υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών ενώ από το 

2019 παρατηρείται μείωση.  ➢ Για το μονοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση μικρής μείωσης των τιμών.  ➢ Για το διοξείδιο του αζώτου υπάρχει τάση μείωσης ή σταθεροποίησης των τιμών τα τελευταία 

χρόνια, ανάλογα με τη θέση μέτρησης.  ➢ Για το όζον υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών με έντονη διακύμανση από έτος 

σε έτος σε κάποιους σταθμούς, λόγω της φύσης του ρύπου (δευτερογενής ρύπος με μεγάλο χρόνο 

παραμονής στην τροπόσφαιρα και φαινόμενο μεταφοράς από την στρατόσφαιρα). ➢ Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), γενικά παρατηρείται μικρή μείωση στις τιμές ρύπανσης από 

το ρύπο αυτό ή σταθεροποίηση (επηρεάζεται πολύ από τα φαινόμενα μεταφοράς από 

απομακρυσμένες ξηρές περιοχές καθώς και από τη φυσική συνεισφορά).  ➢ Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5) παρατηρείται μικρή τάση μείωσης των τιμών ή 

σταθεροποίηση. 

Ενδεικτικά, στα επόμενα Σχήματα εμφανίζεται η μηνιαία μεταβολή για κάποιους ρύπους στον σταθμό 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι. 

Οι πρωτογενείς ρύποι (CO, NO, SO2, C6H6), παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές τους μήνες του χειμώνα. 

Αναφορικά με το SO2, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία της κεντρικής θέρμανσης (αν και οι 

πολύ χαμηλές τιμές συγκεντρώσεων δεν επιτρέπουν την εξαγωγή στατιστικά σημαντικών 

συμπερασμάτων). Για το CO και το ΝΟ, οφείλεται κυρίως στην εντονότερη κυκλοφορία που παρατηρείται 

τους χειμερινούς μήνες και τις χειρότερες συνθήκες λειτουργίας των 

μηχανών των αυτοκινήτων (χαμηλή απόδοση καταλύτη στο ξεκίνημα με κρύα μηχανή). 

Σημαντικό ρόλο παίζει και η καύση βιομάζας για θέρμανση ενώ συμμετέχει στις 

εκπομπές και η κεντρική θέρμανση. Το βενζόλιο εμφανίζει τις μέγιστες συγκεντρώσεις του το χειμώνα 
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όπως και το CO και το NO καθώς σχετίζεται και αυτό με την κυκλοφορία (βενζινοκίνητα) και την καύση 

βιομάζας αλλά σημαντική πηγή εκπομπής του στην ατμόσφαιρα αποτελεί και η εξάτμιση από χώρους 

αποθήκευσης καυσίμων (βενζινάδικα, ρεζερβουάρ οχημάτων) αλλά και από χρήση διαλυτών λόγω της 

υψηλής πτητικότητάς του. 

Ο φωτοχημικός ρύπος όζον (Ο3) παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές τη θερινή περίοδο του έτους. Οι 

αυξημένες τιμές της συγκέντρωσης του όζοντος τους καλοκαιρινούς μήνες οφείλονται στην αυξημένη 

ηλιοφάνεια σε διάρκεια και ένταση, δεδομένου ότι αυτός ο ρύπος σχηματίζεται από φωτοχημικές 

διεργασίες στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλιακή ακτινοβολία, έχοντας ως πρόδρομες ενώσεις τα 

αζωτοξείδια και τους πτητικούς υδρογονάνθρακες. Το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) γενικά δεν έχει σαφή 

μηνιαία μεταβολή. Ωστόσο παρουσιάζει μέγιστη τιμή τον Μάιο-Ιούνιο (μεγάλη συχνότητα ισχυρών 

θερμοκρασιακών αναστροφών καθώς και μέγιστη διάρκεια 

ηλιοφάνειας που επιτείνει το σχηματισμό του ΝΟ2 μέσω του κύκλου του όζοντος πέραν 

του συνήθους σχηματισμού του από το ΝΟ).  

H μηνιαία μεταβολή των τιμών των αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10, ΑΣ2,5), ποικίλει από σταθμό σε 

σταθμό και εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό του σταθμού, δηλαδή από το είδος των πηγών των 

εκπομπών. Η μηνιαία μεταβολή τους μπορεί να αλλάζει από έτος σε έτος λόγω κυρίως των φυσικών 

πηγών τους (μεταφορά σκόνης από ξηρές περιοχές εντός και εκτός χώρας, θαλάσσια 

και βιογενή αερολύματα κ.ά.). Επιπλέον, απότομη αύξηση παρουσιάζεται στις τιμές των αιωρούμενων 

σωματιδίων από το Δεκέμβριο του 2012 και μετά, κατά τη χειμερινή 

περίοδο του έτους, λόγω της μεγάλης αύξησης χρήσης βιομάζας ως θερμαντικού μέσου. 
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Σχήμα 5.5-1: Μέσες μηνιαίες τιμές ΑΣ10 στο σταθμό Πειραιάς-1 για το έτος 2020 

 

 

Σχήμα 5.5-2: Μέσες μηνιαίες τιμές ΑΣ2,5 στο σταθμό Πειραιάς-1 για το έτος 2020 
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Σχήμα 5.5-3: Μέσες μηνιαίες τιμές Βενζολίου στο σταθμό Πειραιάς-1 για το έτος 2020 

 

Συμπερασματικά και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η πρόταση για σημειακή τροποποίηση του ΓΠΣ 

Πειραιά στην περιοχή μελέτης, δεν επιφέρει αλλαγές στρατηγικού χαρακτήρα σε αυτόν το τομέα του 

περιβάλλοντος, καθώς δεν προτείνεται αλλαγή στις επιτρεπόμενες χρήσεις από τις υφιστάμενες χρήσεις 

που είναι πλήρως συμβατές με την ευρύτερη περιοχή. Με την νομιμοποίηση της λειτουργίας τους και την 

αδειοδότηση τους ανάλογα την δραστηριότητα, οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν εντός των ορίων που 

θέτει η νομοθεσία. Επιπλέον, σε περίπτωση που θα υπάρξουν κατασκευαστικές εργασίες, θα 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους κώδικες ορθής εργοταξιακής πρακτικής, με περιορισμό των αέριων 

ρύπων. 

Συνεπώς, οι επιπτώσεις κρίνονται αμελητέες. Τονίζεται ότι ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τα επίπεδα 

θορύβου της περιοχής που θα μείνουν ανεπηρέαστα από την προτεινόμενη σημειακή τροποποίηση. 

 

5.6 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΤΟΠΙΟ 

Δεν αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις, καθώς η εφαρμογή της σημειακής τροποποίησης δεν θα 

επηρεάσει οιοδήποτε στοιχείο πολιτισμού και δεν θα προκαλέσει αλλαγές στο τοπίο, καθώς όπως 

αναφέρθηκε πρόκειται για αλλαγή των επιτρεπόμενων χρήσεων για να υπάρξει πλήρης ταύτιση με τις 

υφιστάμενες εδώ και πολλές δεκαετίες χρήσεις στην περιοχή 
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5.7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε, είναι σαφές ότι οι επιπτώσεις της υπό εξέταση σημειακής 

τροποποίησης στους τομείς ανθρωπογενούς και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος είναι ως επί το πλείστον 

μηδενικές. 

Πρόκειται, όπως εκτενώς έχει αναφερθεί, για αποκατάσταση των ήδη εγκατεστημένων χρήσεων της 

περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα νόμιμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην περιοχή 

ήδη από τις αρχές του αιώνα. 

 

Οι χρήσεις που ήδη υφίστανται αφορούν: 

Α. Στο βόρειο τμήμα  

Χρήσεις εμπορευματικές  (σουπερ μάρκετ), κτίρια γραφείων - καταστημάτων, βενζινάδικο, κτίριο 

αποθήκης,  συνεργείο αυτοκινήτων - φανοποιείο, διοικητικές, (κτίριο υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά) και  

Αθλητικοί χώροι (γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο ποδοσφαίρου 5X5).  

Το Βόρειο τμήμα της 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. 

Β. Στο νότιο τμήμα, βρίσκεται και λειτουργεί  

το Κεντρικό Εργοστάσιο Πειραιώς (ΚΕΠ) και  

η Κεντρική Αποθήκη Υλικού (ΚΑΥΛ) της κεντρικής Τεχνικής Επισκευαστικής Βάσης του ΟΣΕ 

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 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. 
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Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη: 

Α. την ασυμβατότητα των χρήσεων 

Β. την κάλυψη οικιστικών αναγκών, την τόνωση της οικονομίας σε τοπικό επίπεδο 

Γ. την έλλειψη αρνητικών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον και  

Δ. την συμβατότητα με τον ισχύοντα πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής, δεδομένου ότι 

η χρήση της Γενικής Κατοικίας και της Εγκατάστασης Μέσων Μαζικών Μεταφορών, είναι θεσμοθετημένες 

για την περιβάλλουσα περιοχή της προτεινόμενης ρύθμισης.  

θεωρείται ότι 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. 

Επιπλέον, η επιθυμία του Δήμου Πειραιά για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων που 

προκύπτουν με: 

- Επιδίωξη μέγιστης συνέργειας και παρακολούθησης με τα επιμέρους Σχέδια και Προγράμματα του 

Δήμου Πειραιά 

- 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 των χωροταξικών σχεδίων. 

- Επιδίωξη μέγιστης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των φορέων 

- Ενημέρωση και διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

- Επιδίωξη μέγιστης αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής 

θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της υπό μελέτη σημειακής τροποποίησης. 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

Για τη Re.De-Plan A.E. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Επισυνάπτονται: 

1. Πράξη υπ’ αριθ. 8 της 3ης Συνεδρίασης της 7-2-2022 του ΚΕΣΥΠΟΘΑ περί έγκρισης της σημειακής 

τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη Δ' Δ.Κ. του Δήμου Πειραιά 

2. Απόφαση υπ’ αριθ. 132/30-6-2021 του  Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πειραιά περί «Τροποποίησης 

της υπ’ αρ. 780/26-11-18 απόφασης ΔΠειραιά  Συμβουλίου, που αφορά στη σημειακή τροποποίηση 

του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά στη Δ’ Δημοτική Κοινότητα, για την 

απαλοιφή της χρήσης γης ‘’ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ’’ και τον καθορισμό της ζώνης αυτής με χρήσεις  

“ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ’’ και ‘’ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ’’ 
3. Απόφαση υπ’ αριθ. 780/26-11-2018 του  Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Πειραιά  

4. To από  Απριλίου 2021 Διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αρ. 132/30-6-2021 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου 

Πειραιά 

5. Διάγραμμα που συνοδεύει την υπ’ αρ. 8/7-2-2022 Πράξη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. 

 


