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Εισαγωγή
Η παρούσα μελέτη εκπονείται με βάση την από 9436/22-04-2020 σύμβαση στο πλαίσιο
διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού με αντικείμενο τη σημειακή τροποποίηση χρήσεων
γης στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης και ειδικότερα στα οικοδομικά τετράγωνα που
περικλείονται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και 28ης
Οκτωβρίου. Η ανωτέρω περιοχή αποτελεί την περιοχή παρέμβασης. Για την ορθότητα
της μελέτης η περιοχή μελέτης ορίζεται λίγο μεγαλύτερη και αφορά την περιοχή που
περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, Αγ. Ιωάννου, Κολοκοτρώνη και 28ης
Οκτωβρίου.
Το ισχύον ΓΠΣ κοινότητας Ροδόπολης εκπονήθηκε από τον ΟΡΣΑ και δημοσιεύτηκε
σε ΦΕΚ το 2000. Για την ανωτέρω περιοχή καθώς και για ένα μεγαλύτερο τμήμα
πέριξ αυτής, το ΓΠΣ προέβλεπε τη χρήση γενικής κατοικίας. Με τις αποφάσεις
4577/2001 και 4578/2001 το ΣτΕ ακύρωσε τη χρήση γενικής κατοικίας στο σύνολο της
περιοχής που όριζε το ΓΠΣ με το σκεπτικό ότι αφορούσε ευρεία περιοχή του
οικισμού. Παραμένει ασαφές το ισχύον καθεστώς χρήσεων γης στην περιοχή μελέτης.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να τεκμηριωθεί η υιοθέτηση της χρήσης γενικής
κατοικίας σε μικρότερη έκταση από αυτή που προέβλεπε το ΓΠΣ και ειδικότερα στα
οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου, Λεωφόρου
Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου και Κολοκοτρώνη καθώς και να εξεταστούν, παράλληλα,
οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εν λόγω ρύθμιση χρήσεων γης, μέσω του
προβλεπόμενου φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου.
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Ιστορικό για την πολεοδομική εξέλιξη του οικισμού
-

Το 1932 το Υπουργείο Γεωργίας εφαρμόζει διανομή στην περιοχή που
βρίσκεται σήμερα ο οικισμός της Ροδόπολης στη θέση Μπάλα. Τα
κληροτεμάχια στη Θέση Μπάλα παραχωρούνται στους γεωκτηνοτρόφους
της Σταμάτας με την οριστική Διανομή του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ
164/Β/1934), οι οποίοι παίρνουν επαγγελματικό κλήρο και τον αναγκαίο
χώρο για κατοικία όπως ορίζει η απαλλοτριωτική απόφαση. Ο κλήρος των
δικαιούχων κτηνοτρόφων δίνεται σε δύο περιοχές (Α' και Β'), όπου η περιοχή
Α' (Θέση Μπάλα) χρησιμοποιείται ως χώρος αστικής εγκατάστασης και η
περιοχή

Β'

(θέση

Φέργκιζα)

χρησιμοποιείται ως χώρος γεωργικής

εκμετάλλευσης.
-

Το 1965 αναγνωρίζεται η Ροδόπολη ως αυτόνομη κοινότητα της Αττικής ενώ
το 1995 η περιοχή Μπάλα του κτήματος Σταμάτα χαρακτηρίζεται με
απόφαση Νομάρχη αυτοτελής συνοικισμός της κοινότητας Ροδόπολης με το
ΦΕΚ 973/Β/1995.

-

Από την κύρωση της οριστικής διανομής εκδίδονται οικοδομικές άδειες
ανέγερσης κτιρίων στα κληροτεμάχια διανομής στη θέση Μπάλα με
εφαρμογή των διατάξεων του Βασιλικού Διατάγματος 25/08/1969 (ΦΕΚ
164/Δ) περί «όρων και περιορισμών δομήσεως οικισμού εχόντων εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο», και εφαρμόζεται στην περιοχή η χρήση αμιγούς
κατοικίας.

-

Το 1996 με απόφαση Νομάρχη καθορίζονται με το ΦΕΚ 973/Δ/1996 όροι
δόμησης του συνοικισμού κοινότητας Ροδόπολης σύμφωνα με τους οποίους η
χρήση γης είναι αμιγής κατοικία (σύμφωνα με το Π.Δ. 84/84), ο συντελεστής
δόμησης είναι 0,8 και η κάλυψη είναι 50%.

-

Το 1997 η κοινότητα Ροδόπολης αναθέτει την εκπόνηση πολεοδομικών
μελετών και σύνταξη ΓΠΣ οπότε και εκδίδεται το ΦΕΚ 620/Δ/1997 με το
οποίο εγκρίνεται το πρώτο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ροδόπολης.

-

Το 1999 με την υπ’ αριθμ. 1589/1999 απόφαση του ΣτΕ ακυρώνεται το ΓΠΣ
με το σκεπτικό ότι έχει γίνει ένταξη στο σχέδιο πόλης δασικών εκτάσεων και
χαρακτηρισμός τους ως κοινόχρηστων χώρων.
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Το 2000 με την επίβλεψη του ΟΡΣΑ εγκρίνεται νέο ΓΠΣ με το ΦΕΚ
(262/Δ/08.05.2000) και το 2001 μέσω δύο σχετικών αιτήσεων ακυρώσεως το
ΣτΕ ακυρώνει με τις αποφάσεις 4577/2001 και 4578/2001 εν μέρει το ΓΠΣ σε
ότι αφορά τη χρήση γενικής κατοικίας με το σκεπτικό ότι καλύπτει μία πολύ
μεγάλη έκταση του οικισμού χωρίς να έχουν εκτιμηθεί οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που προκαλούνται από την υιοθέτηση της επιλογής αυτής.

-

Το 2001 το προεδρικό διάταγμα 84/84 καταργείται από το άρθρο 16 του
νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

-

Το 2002, με βάση το Νόμο 3044/2002 η διανομή στη θέση Μπάλα θεωρείται
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αγροτικού οικισμού. Βάση αυτού του Νόμου,
η Πολεοδομία Καπανδριτίου εκδίδει κατόπιν οικοδομικές άδειες στην
περιοχή. Ωστόσο, με την υπ' αριθμ. 151/2010 απόφαση του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών εκτός των άλλων κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν. 3044/2002 βάση των οποίων
οικοδομείται η περιοχή.

-

Το 2019 η απόφαση και το σκεπτικό του Εφετείου ακυρώνονται από το ΣτΕ
με την απόφαση υπ’ αριθμ. 2406/2019 επειδή σύμφωνα με το σκεπτικό του
ΣτΕ ο Ν. 3044/2002 έθεσε όρους και περιορισμούς δόμησης που βελτιώνουν
την πολεοδομική κατάσταση του οικισμού και το Εφετείο κακώς έκρινε τις
συγκεκριμένες διατάξεις του αντισυνταγματικές.
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Θεσμικό Πλαίσιο
2.1.

Αποφάσεις ΣτΕ

Κατά την σχετική συνεδρίαση του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας την
28η Μαρτίου 2001 δικάστηκε η αίτηση του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου
με την επωνυμία Νέα Αιολίς Ροδόπολης κατά του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και κατά της
κοινότητας Ροδόπολης με την οποία ζητούσε την ακύρωση της απόφασης του
Υπουργού με την οποία εγκρίθηκε το ΓΠΣ Κοινότητας Ροδόπολης και τμήματος
Κοινότητας Σταμάτας και η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Δ/2000. Mε άλλη
αίτηση, αλλά με το ίδιο αίτημα και επίσης κατά του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και κατά
της κοινότητας Ροδόπολης, ζητήθηκε από άλλους κατοίκους της περιοχής να
ακυρωθεί το ΓΠΣ.
Το Συμβούλιο έκανε εν μέρη δεκτές τις κρινόμενες αιτήσεις (του Εξωραϊστικού και
Πολιτιστικού Συλλόγου με την επωνυμία Νέα Αιολίς Ροδόπολης και λοιπών
κατοίκων) και ακύρωσε το μέρος της απόφασης του Υπουργού, και κατ’ επέκταση το
μέρος του ΓΠΣ, που καθορίζει χρήση γενικής κατοικίας στην περιοχή που
περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη και Αγίου
Ιωάννου καθώς και στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο στις παραπάνω οδούς.
Στο σκεπτικό των εν λόγω αποφάσεων (4577/2001, 4578/2001), που και οι δύο
θεωρούν απορριπτέους τους περισσότερους λόγους υποστήριξης των αιτήσεων κατά
του ΓΠΣ, γίνονται εν μέρη δεκτές τις αιτήσεις με την αιτιολογία ότι:
“Για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων θα αρκούσε να χωροθετηθεί θυλακας
γενικής κατοικίας σε περιορισμένη έκταση.
Δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή, και δη χωρίς ειδική συνολική μελέτη, η επιβάρυνση
του συγκεκριμένου οικισμού προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες άλλων
γειτονικών περιοχών.”
Το θέμα των χρήσεων επανήλθε σε συζήτηση στις 8 Ιουνίου του 2012 στο ΣτΕ
δικάζοντας αίτηση του 2004 κατοίκων Ροδοπόλεως κατά της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (ήδη Περιφέρειας Αττικής) και κατά του
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Υπουργού Ανάπτυξης, το οποίο με την 27/2014 απόφαση του έκρινε ότι “επιλύει το
ζήτημα της αντίθεσης της ανωτέρω ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν.3044/2002
προς το άρθρο 24 του Συντάγματος”. Το διατακτικό της απόφασης όμως δεν επίλυσε
το θέμα εφαρμογής της διάταξης με αποτέλεσμα στις 2 Δεκεμβρίου 2015 να δικάζεται
εκ νέου από το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η έφεση της Κοινότητας
Ροδόπολης και ιδιωτών κατά της απόφασης υπ’ αριθμ 151/2010 του Διοικητικού
Εφετείου Αθηνών με την οποία είχαν μεταξύ άλλων κριθεί αντισυνταγματικές οι
διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του Ν. 3044/2002 με τις οποίες εγκρίθηκε το
διάγραμμα της οριστικής διανομής ως ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού της
Ροδόπολης. Με τις ίδιες διατάξεις ορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης
αλλά και χρήσεις γης στο τεμάχιο 106 για ανέγερση κτιρίου εκπαίδευσης. Τελικά το
ΣτΕ έκανε εν μέρη δεκτή την αίτηση αλλά αποφάσισε την εξαφάνιση της απόφασης
του Εφετείου Αθηνών, την οποία θεωρεί εσφαλμένη με το σκεπτικό ότι κακώς έκρινε
τις εν λόγω διατάξεις αντισυνταγματικές, εφόσον με το Ν.3044/2002 εισήχθησαν
αυστηρότεροι όροι δόμησης για την περιοχή.
Κατόπιν των αποφάσεων του ΣτΕ, το Συμβούλιο της ΔΕ Ροδόπολης με την υπ. αριθμ.
10/2017 απόφαση του αποφασίζει να επαναφέρει το θέμα της εντοπισμένης
τροποποίησης του ΓΠΣ Ροδόπολης. Ο Δήμος Διονύσου απευθύνεται πλέον στην
αρμόδια Δ/νση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών
του ΥΠΕΝ με τα υπ. αριθμ. 35698/02-11-2017 και 19114/31-05-2018 έγγραφα του,
ζητώντας τον καθορισμό της διαδικασίας για την τροποποίηση του ΓΠΣ. Το ΥΠΕΝ
με το υπ. αριθμ. 10215/22-11-2018 έγγραφο του ορίζει ότι η σημειακή τροποποίηση
του ΓΠΣ είναι δυνατή σύμφωνα με την παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν.4447/2016.
Κατόπιν των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου λαμβάνει την 25/2019
απόφαση για την “σημειακή τροποποίηση του μερικώς ακυρωθέντος ΓΠΣ της
Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης και ορίζει για χρήση γενικής κατοικίας το
οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου,
Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου της ΔΚ Ροδόπολης. Ειδικότερα για την οδό 25ης
Μαρτίου προτείνεται η χρήση γενικής κατοικίας εκατέρωθεν της οδού από τη
Ροδοπόλεως ως την Κολοκοτρώνη.”
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Νέο ΠΔ των χρήσεων γης

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα 59 χρήσεων γης (ΦΕΚ 114/Α/2018) το
περιεχόμενο των χρήσεων αμιγούς και γενικής κατοικίας, που αφορούν την ΔΕ
Ροδόπολης, περιγράφεται στα άρθρα 2 και 3. Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μία
συγκριτική προσέγγιση με το προηγούμενο καθεστώς χρήσεων γης.
ΠΔ 81 ΦΕΚ 166/Δ/87

ΠΔ 59 ΦΕΚ 114/Α/2018

Άρθρο 2: Αμιγής κατοικία
1. Κατοικία.
2. Ξενώνες μικρού δυναμικού
(περί τις 20 κλίνες).
3. Εμπορικά καταστήματα που
εξυπηρετούν τις καθημερινές
ανάγκες των κατοίκων της
περιοχής (παντοπωλεία,
φαρμακεία, χαρτοπωλεία κλπ.).
4. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
5. Κτίρια πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
6. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
7. Θρησκευτικοί χώροι.
8. Πολιτιστικά κτίρια (και εν
γένει πολιτιστικές
εγκαταστάσεις).

Άρθρο 2: Αμιγής κατοικία
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. (3)
Εκπαίδευση: Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του Δήμου.
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνο, από
την υποκατηγορία. (4.1) των μικρών αθλητικών
εγκαταστάσεων, οι Α1 και Δ χωρίς θεατές.
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με καθορισμό
της θέσης τους από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης.
(8) Περίθαλψη. Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης άρθρου 9 ν.
2716/1999 (8.1.10).
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών.
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2)
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των
κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια
καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό
σχεδιασμό.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5
τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν.
3982/2011. Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ.
συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί
να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό
σχεδιασμό.
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά,
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017
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ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές
Ανακύκλωσης.
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.
Άρθρο 3: Γενική Κατοικία
1. Κατοικία.
2. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών
και ξενώνες.
3. Εμπορικά καταστήματα (με
εξαίρεση τις υπεραγορές και τα
πολυκαταστήματα).
4. Γραφεία τράπεζες ασφάλειες
κοινωφελείς οργανισμοί.
5. Κτίρια εκπαίδευσης.
6. Εστιατόρια.
7. Αναψυκτήρια.
8. Θρησκευτικοί χώροι.
9. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
0. Επαγγελματικά εργαστήρια
χαμηλής όχλησης.
1. Πρατήρια βενζίνης.
12. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
13. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης.
14. Πολιτιστικά κτίρια (και εν
γένει πολιτιστικές
εγκαταστάσεις).

Άρθρο 3: Γενική Κατοικία
(1) Κατοικία.
(2) Κοινωνική πρόνοια.
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ.
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις.
(5) Θρησκευτικοί χώροι.
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής
επιφάνειας δόμησης.
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας.
(8) Περίθαλψη. Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες
υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές
κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές
μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και
καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). (10) Εμπόριο και
παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνο
Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής
προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές
τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν.
4315/2014).
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες
επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα
έρευνας.
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης.
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας
δόμησης.
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές
τουριστικές επιχειρήσεις.
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5
τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων.
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η
παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις
σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ
για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο
εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου.
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων.
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(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων
οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και
μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή
δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός
φανοποιείων και βαφείων. Κατά τον πολεοδομικό
σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί
να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής
Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής
όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του
συνεργείου.
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ.
συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι
αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις
φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια
δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ.
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).
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.
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με
καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό
σχέδιο.
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά,
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017
ΦΕΚ Β’ 1412). Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης
και Μικρά πράσινα σημεία.
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και
φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων
ομάδων μέχρι 300 ατόμων.
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και
τυχερών παιγνίων.
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.
Με τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι δυνατό να
επιβάλλονται περιορισμοί ως προς την πυκνότητα
εγκατάστασης πλην των με κωδικό (1), (2), και (5)
ανωτέρω χρήσεων (όπως μέγιστος αριθμός ανά
Ο.Τ/Π.Ε./οδικό άξονα ή κατά άλλο επιστημονικά
τεκμηριωμένο τρόπο)

Γίνεται κατανοητό ότι η προσέγγιση που ακολουθείται με το νέο διάταγμα έχει
στόχο να εκσυγχρονίσει το καθεστώς χρήσεων γης και να το προσαρμόσει στα
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δεδομένα των σύγχρονων αστικών αναγκών και της νέας πραγματικότητας που
έχει διαμορφωθεί στη χώρα εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό
ότι υπάρχουν προβλέψεις που αφορούν εγκατάσταση χρήσεων οι οποίες
ανταποκρίνονται με εξειδίκευση στη λειτουργικότητα και στις κοινωνικές,
οικονομικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές ανάγκες του αστικού χώρου.
Επιπλέον, στο νέο Διάταγμα χρήσεων γης προβλέπονται τα εξής και ειδικότερα στο
άρθρο 17 που αφορά μεταβατικές και γενικές διατάξεις:
1. Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον καθορισμό των γενικών κατηγοριών
χρήσεων γης είναι δυνατόν να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται μόνο υπό όρους,
περιορισμούς ή προϋποθέσεις ορισμένες από τις ειδικές κατηγορίες χρήσεων που
κατ` αρχήν επιτρέπονται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
διατάγματος. Η απαγόρευση ή οι όροι, οι περιορισμοί ή οι προϋποθέσεις του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορούν και τμήματα οικοδομικών τετραγώνων
ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με εγκεκριμένα
ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ πριν από την ισχύ του παρόντος βάσει των διατάξεων του π.δ.
81/1980 (ΦΕΚ Α’ 27) και π.δ. 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ Δ΄ 166) εξακολουθούν να
ισχύουν όπως καθορίστηκαν.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των
εγκεκριμένων πολεοδομικών σχεδίων (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ κ.λπ.) ακολουθεί τις
διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός αν έχει γνωμοδοτήσει το αρμόδιο
όργανο (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α./Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού).
7. Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι αστικού πρασίνου προβλέπονται σε
όλες τις γενικές ή ειδικές κατηγορίες χρήσεων.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι στο πλαίσιο της μελέτης και σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης, η ρύθμιση χρήσεων γης που θα
διαμορφωθεί στη φάση της πρότασης:
● θα ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος
εφόσον αφορά σε τροποποίηση υφιστάμενου ΓΠΣ έστω και σημειακή
● θα μπορεί να θέσει όρους, απαγορεύσεις, περιορισμούς και προϋποθέσεις
στις γενικές κατηγορίες χρήσεων γης που τελικά θα επιλεχθούν
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Θέση και ρόλος της περιοχής στο Δήμο Διονύσου

Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης (Ν.3852/2010) συστάθηκε ο Δήμος Διονύσου, ο οποίος
αποτελείται από επτά Δημοτικές Ενότητες/Κοινότητες: Αγίου Στεφάνου (έδρα του
Δήμου), Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταμάτας. Ανήκει στο
Πολεοδομικό Συγκρότημα Αθηνών, διοικητικά εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα
Ανατολικής Αττικής, ενώ σε ό,τι αφορά τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό
εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Περιοχών και ειδικότερα το
Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας - Αττικής (μετά την κατάργηση του ΟΡΣΑ)
του ΥΠΕΝ. Έχει έκταση περίπου 68 τετραγωνικά χιλιόμετρα, εκτείνεται από τις παρυφές
της Πάρνηθας έως την Πεντέλη με τον ποταμό Κηφισό και τους κυριότερους
παραποτάμους του να ξεκινούν από το Διόνυσο, την Άνοιξη, το Κρυονέρι και τον Άγιο
Στέφανο. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, έχει πληθυσμό 40.070 κατοίκους από
32.504 το 2001, και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος πληθυσμιακά Δήμος της Ανατολικής
Αττικής.

Η ευρύτερη περιοχή της Άνοιξης κατοικήθηκε κατά τη δεύτερη εποίκηση των
αλβανόφωνων πληθυσμών στην Αττική περί το 1435. Την έκταση της σημερινής ΔΕ
Άνοιξης φαίνεται ότι κατέχουν και καλλιεργούσαν Αρβανίτες υπό όρους. Η
κοινότητα Άνοιξης με την ονομασία Μπογιάτι ή παλαιό Μπογιάτι μέχρι το 1920
υπαγόταν στο Δ. Μαραθώνος, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 1889. Το
1953 αναγνωρίστηκε ως αυτόνομη κοινότητα Παλιού Μπογιατίου και στη συνέχεια
το 1954 μετονομάστηκε σε κοινότητα Ανοίξεως.
Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής του Διονύσου συνδέεται κυρίως με την
εγκατάσταση προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο οι οποίοι
εγκαταστάθηκαν στους οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 δηλ. το παλαιό
Μπογιάτι (σήμερα Άνοιξη) και νέο Μπογιάτι ή Οίον (σήμερα Άγ. Στέφανος) καθώς
επίσης και με εσωτερικούς μετανάστες που απασχολήθηκαν στα Λατομεία του
Διονύσου.
Ο Δήμος Διονύσου αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις σε θέματα χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς απαιτείται
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σχεδιασμός και υλοποίηση για την ολοκλήρωση εντάξεων στο σχέδιο πόλης, την
οριοθέτηση ρεμάτων, την προστασία δασικού πλούτου, τη θεσμοθέτηση ορίων οικισμών
προϋφισταμένων του 1923, την ολοκλήρωση δικτύων αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων,
την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων κ.ά. Ταυτόχρονα ο Δήμος, που χωρικά
διχοτομείται από την Εθνική οδό, παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις ως προς την ποικιλία
χρήσεων γης καθώς αφενός διαθέτει περιοχές κατοικίας κυρίως Ανατολικά του εθνικού
οδικού δικτύου (Διόνυσος, Άνοιξη, Δροσιά, Σταμάτα, Ροδόπολη) και αφετέρου
περιλαμβάνει βιομηχανικές/βιοτεχνικές ζώνες και ζώνες χονδρεμπορίου δυτικά και
εκατέρωθεν του εθνικού οδικού δικτύου (Κρυονέρι, Αγ. Στέφανος).

Ο Δήμος Διονύσου ανήκει στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής που εμφανίζουν
έντονη οικιστική και εμπορική ανάπτυξη ενώ παράλληλα οι δείκτες ανάπτυξης και
παραγωγικότητας υποδεικνύουν ότι πολύ σύντομα οι μεγάλοι Δήμοι της Ανατολικής
Αττικής -ανάμεσα τους και ο Δήμος Διονύσου- θα αποτελέσουν ένα ισχυρό
μητροπολιτικό κέντρο του λεκανοπεδίου. Ήδη ολόκληρη η Ανατολική Αττική
βρίσκεται ενώπιον μεγάλων αναπτυξιακών ευκαιριών, προοπτικών και προκλήσεων
κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του φυσικού της περιβάλλοντος. Η
γειτνίαση του Δήμου με την περιαστική ζώνη καθώς και η άμεση πρόσβαση στα
βόρεια και δυτικά προάστια είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις
προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου.
Η ΔΕ Ροδόπολης (πρώην Μπάλα) βρίσκεται στην ανατολική περιοχή του Δήμου, σε
υψόμετρο 395 μέτρων. Έχει πληθυσμό 2.078 μόνιμους κατοίκους σύμφωνα με την
απογραφή του 2011. Η έκτασή της είναι 9.550 στρέμματα. Εκτείνεται στη δασόφυτη
κορυφογραμμή του Πεντελικού με την οικιστική ζώνη να αποτελεί μια γειτονιά γύρω
από τη μικρή πλατεία του οικισμού μέχρι το λόφο Πνυκός στα νότια.
Η Ροδόπολη εντοπίζεται στις βορειοδυτικές παρυφές της Πεντέλης και συνορεύει με
την Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς στα δυτικά, την Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας
στα βόρεια, το Διόνυσο νότια και περιβάλλεται από τα πεντελικά δάση στα
ανατολικά.
Η Ροδόπολη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα αποτελούσε γεωργοκτηνοτροφική
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περιοχή που τη δεκαετία του 1930 με απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας
απαλλοτριώθηκε για την αστική αποκατάσταση κτηνοτρόφων της περιοχής.
Μετεξελίχθηκε σε προάστιο σταδιακά μετά το 1950 όταν Πειραιώτες αποφάσισαν να
χτίσουν τις εξοχικές τους κατοικίες στην περιοχή οι οποίες από το 1980 και μετά
άρχισαν να λειτουργούν ως μόνιμες κατοικίες στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης του
κέντρου της Αθήνας και του Λεκανοπεδίου.
Η σημειακή τροποποίηση εξετάζεται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται
από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου, Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου. Η
ανωτέρω περιοχή αποτελεί την περιοχή παρέμβασης. Η περιοχή μελέτης αφορά τα
οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς 28ης Οκτωβρίου, Λεωφόρο
Ροδοπόλεως,

Αγ.

Ιωάννου

και

Κολοκοτρώνη.

Τα

οικοδομικά

τετράγωνα

περιλαμβάνουν την οδό 25ης Μαρτίου στην οποία βρίσκεται η ομώνυμη πλατεία του
οικισμού που αποτελεί και το κέντρο του. Οι κάτοικοι της Ροδόπολης εξυπηρετούνται
κυρίως από τις εμπορικές ζώνες των γειτονικών περιοχών (Δροσιάς, Άνοιξης, Αγ.
Στεφάνου) ενώ για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών εξυπηρετούνται από την
αγορά που αναπτύσσεται στην Λεωφόρο Ροδοπόλεως, οδό 25ης Μαρτίου και οδό Αγ.
Ιωάννου.
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Ημ/νία: 28/07/2020
Ανάδοχος: Ευμολπίδης Ιωάννης

Δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Διονύσου
4.1.

Πληθυσμιακή Εξέλιξη

Ο Καλλικρατικός Δήμος Διονύσου αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες Αγ.
Στεφάνου, Διονύσου, Άνοιξης, Δροσιάς, Κρυονερίου, Σταμάτας και Ροδόπολης.
Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011 ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου
Διονύσου ανέρχεται σε 40.070 κατοίκους. Στη Δημοτική Ενότητα Ροδόπολης
κατοικεί το 5% του συνολικού πληθυσμού του Δήμου Διονύσου που αποτελεί τη
μικρότερη πληθυσμιακά Δημοτική Ενότητα του Δήμου.
ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ 2011)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

9.892

25%

ΑΝΟΙΞΗ

6.510

17%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

6.458

14%

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

5.040

13%

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

2.078

5%

ΣΤΑΜΑΤΑ

2.906

7%

ΔΡΟΣΙΑ

7.186

18%

40.070

100%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ (ΕΛΣΤΑΤ 2001)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

8.961

28%

ΑΝΟΙΞΗ

5.276

16%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

5.032

15%

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

2.708

8%

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

2.048

6%

ΣΤΑΜΑΤΑ

2.470

8%

ΔΡΟΣΙΑ

6.009

18%

32.504

100%

ΣΥΝΟΛΟ
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Στην περιοχή μελέτης, ήτοι τα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις
οδούς 28ης Οκτωβρίου, Λεωφόρο Ροδοπόλεως, Αγ. Ιωάννου και Κολοκοτρώνη, ο
μόνιμος πληθυσμός του 2011 ανέρχεται σε 268 άτομα. Αποτελεί δηλαδή το 12,9% του
μόνιμου πληθυσμού της ΔΕ Ροδόπολης και το 0,7% του συνολικού πληθυσμού του
Δήμου Διονύσου. Στην περιοχή μελέτης το 2001 ο μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε
317 κατοίκους και αποτελεί το 15% του μόνιμου πληθυσμού της Ροδόπολης και το 1%
του μόνιμου πληθυσμού σε επίπεδο Δήμου.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2001-2011
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

8.961

9.892

10.39%

ΑΝΟΙΞΗ

5.276

6.510

23.39%

ΔΙΟΝΥΣΟΣ

5.032

6.458

28.34%

ΚΡΥΟΝΕΡΙ

2.708

5.040

86.12%

ΡΟΔΟΠΟΛΗ

2.048

2.078

1.46%

ΣΤΑΜΑΤΑ

2.470

2.906

17.65%

ΔΡΟΣΙΑ

6.009

7.186

19.59%

32.504

40.070

23.28%

ΣΥΝΟΛΟ
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Κατά τη δεκαετία 2001-2011 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου αυξήθηκε κατά
23,28% με το Κρυονέρι να καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση 86,12% ενώ με τη
Ροδόπολη τη μικρότερη 1,46%. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο πληθυσμός έμεινε
στάσιμος στη Ροδόπολη σε έναν κατά τα άλλα αρκετά δυναμικό πληθυσμιακά Δήμο.
Ειδικά όμως στην περιοχή μελέτης, παρόλο που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού ο
μόνιμος πληθυσμός μειώθηκε κατά 15,45%.

4.2.

Χαρακτηριστικά κτιριακού αποθέματος

Σύμφωνα με την πρόσφατη απογραφή του 2011, στο σύνολο του Δήμου Διονύσου
καταγράφονται 13.000 κτίρια περίπου, με το 5% εξ’ αυτών να βρίσκεται εντός της ΔΕ
Ροδόπολης (ήτοι 672 κτίρια). Στην περιοχή μελέτης χωροθετείται το 10% των κτιρίων
της ΔΕ. Το 25% των κτιρίων στο Δήμο Διονύσου είναι ισόγεια, ενώ αντίστοιχα το
ποσοστό στη ΔΕ Ροδόπολης είναι 40%, γεγονός που εξηγείται από το χαρακτήρα της
περιοχής. Στη Ροδόπολη το υπόλοιπο κτιριακό απόθεμα είναι κυρίως διώροφο (42%),
ενώ 3 συνολικά ορόφους (ισόγειο + 2) διαθέτει ένα 17%. Η χρήση της πιλοτής (pilotis)
δεν παρατηρείται στο συγκεκριμένο Δήμο συνολικά, με τα κτίρια που κάνουν χρήση
του συγκεκριμένοι οικοδομικού εργαλείου να αντιπροσωπεύουν μόνο το 2%.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σύνολο
κτιρίων

Κτίρια κατά αριθμό ορόφων πάνω από το ισόγειο
0

1

2

3

4

5

13.064

3.284

7.669

1.943

151

15

2

672

268

284

111

9

0

0

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

68

23

33

9

3

0

0

ΣΥΝΟΛΟ

13.804

3.575

7.986

2.063

163

15

2

ΔΕ
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Σχετικά με τη χρονολογία τον κτιρίων της περιοχής, αξίζει να σημειωθεί ότι στο δήμο
το 30% των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό
στη ΔΕ είναι 20%. Συγκριτικά, την προηγούμενη 20ετία (1980-2000) είχαν
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κατασκευαστεί 44% και 53% των κτιρίων του δήμου και της ΔΕ αντίστοιχα. Τέλος,
όσον αφορά την κατανομή των χρήσεων στα κτίρια, τόσο στο δήμο όσο και στη ΔΕ
90% των κτιρίων είναι κατοικίες αποκλειστικής χρήσης και το 83% από αυτές
περιλαμβάνουν το πολύ 2 διαφορετικές κατοικίες νοικοκυριών.
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Σύνολο
κτιρίων

Χρονική περίοδος κατασκευής κτιρίου
<1945

1946-60

1961-80

1981-00

Υπό
Κατασκευή

2000-11

13.064

173

452

2.124

6.263

3.500

552

672

5

28

181

331

83

44

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

68

0

8

26

22

8

4

ΣΥΝΟΛΟ

13.804

178

488

2.331

6.616

3.591

600

ΔΕ
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ
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Χωρικό και πολεοδομικό πλαίσιο
5.1.

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης

Στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ
128/Α/03.07.2008) προβλέπεται:
Άρθρο 8 Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου
1. Γενικές κατευθύνσεις
Για την οργάνωση της οικιστικής ανάπτυξης της χώρας, υιοθετούνται οι
ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις : (α) Επιδιώκεται η δημιουργία πολυκεντρικής
δομής με την ανάπτυξη ενός ιεραρχημένου οικιστικού δικτύου, εξαρτημένου από
επιλεγμένους πόλους υπερεθνικής και εθνικής σημασίας.
2. Χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου.
Επιδιώκεται η δημιουργία ενός ιεραρχημένου αστικού πλέγματος, όπως
διαγραμματικά απεικονίζονται στο χάρτη 8.1, και ειδικότερα: (α) Στην ηπειρωτική
χώρα και στα πλησίον αυτής νησιά: - Ενισχύονται τα δύο μητροπολιτικά κέντρα
(Αθήνα – Θεσσαλονίκη) στο ευρωπαϊκό δίκτυο μητροπολιτικών κέντρων,
παράλληλα με την αξιοποίηση του οικονομικού δυναμισμού τους για την
αναζωογόνηση του εθνικού χώρου.
2.1. Ειδικές κατευθύνσεις για τη ρύθμιση του χώρου στα Μητροπολιτικά κέντρα
Για τα δύο μητροπολιτικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), υιοθετούνται οι
ακόλουθες ειδικές κατευθύνσεις:
(α) Σταθεροποίηση του πληθυσμού τους με απώτερο στόχο τη μείωση τουλάχιστον
του πληθυσμού του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, με ενίσχυση πρωτίστως της
ισόρροπης περιφερειακής ανάπτυξης, με τον προσανατολισμό της αγοράς εργασίας
σε επιλεγμένους κλάδους (ιδίως έρευνα και καινοτομία, υψηλή τεχνολογία,
χρηματοπιστωτικό σύστημα, ναυτιλία, τουρισμό, πολιτισμό) και με την ανάπτυξη
δορυφορικών αστικών κέντρων.
(γ) Ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους και
της ποιότητας ζωής, όπως :
- Περιορισμός των αστικών μετακινήσεων, με την πολυκεντρική οργάνωση της πόλης
και την ενίσχυση των εξυπηρετήσεων μέσω διαδικτύου.
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- Αποθάρρυνση των μετακινήσεων με Ι.Χ. με παράλληλη ενίσχυση των μέσων μαζικών
μεταφορών, ιδίως δε, με την κατασκευή – επέκταση του μετρό.
- Εφαρμογή περιορισμών στην κυκλοφορία των οχημάτων σε συνάρτηση με την
περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλεί ο κινητήρας του οχήματος.
- Περιορισμός των ρύπων, με την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, την
εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας
και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων με έμφαση στην
ανακύκλωσή τους.
- Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα σε περιοχές με
ιδιαίτερη τοπολογική σημασία (όπως στις εισόδους, στο κέντρο και στο παράκτιο
μέτωπο της πόλης), με την ενίσχυση των ζωνών πρασίνου, τη βελτίωση της
προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών (λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για
τα άτομα με ειδικές ανάγκες) και την αναβάθμιση της αισθητικής του χώρου. Σύσταση «Ταμείου Γης» στις πόλεις.
- Ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ορεινών όγκων, των δασών
και των ακτών.
- Ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις δράσεις ενοποίησης των
αρχαιολογικών χώρων.
- Σχεδιασμός της ανάπτυξης των χρήσεων γης στον αστικό και περιαστικό χώρο και
αυστηρός περιορισμός της διάσπαρτης δόμησης στις εκτός σχεδίου περιοχές.
- Ενθάρρυνση της εγκατάστασης, υπό προϋποθέσεις, επενδύσεων τριτογενούς
χαρακτήρα σε περιοχές χαρακτηρισμένες με ειδικές κανονιστικές ρυθμίσεις ως
υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων.

5.2.

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής

Σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής- Αθήνας ο Δήμος Διονύσου ανήκει
στη Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής.
Για την ανάπτυξη του οικιστικού δικτύου προβλέπεται:
Το Οικιστικό Δίκτυο, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση των αρχών της ισόρροπης
ανάπτυξης και συμπληρωματικότητας, οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα:
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Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, Δημοτικά
Κέντρα.
Τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα
ή συστήματα κέντρων της Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνουν
πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχουν σημαντική εμβέλεια μέσα στη Χωρική Ενότητα
στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και μπορεί να
περιλαμβάνουν και ορισμένες συμπληρωματικές δραστηριότητες μητροπολιτικής
ακτινοβολίας. Συνιστούν δίκτυο συμπληρωματικών κέντρων πολλαπλών
δραστηριοτήτων, τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα τη λειτουργική τους αυτοτέλεια
και ετερογένεια, προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη.
Τα κέντρα αυτά κατηγοριοποιούνται με βάση πολλαπλά κριτήρια, όπως η
γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, η βέλτιστη διασύνδεση με εθνικές
και διαπεριφερειακές μεταφορές, το επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών διοίκησης,
πρόνοιας, εκπαίδευσης, το πληθυσμιακό μέγεθος, το επίπεδο απασχόλησης, το
επίπεδο κοινωνικής συνοχής, η πολυλειτουργικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξης
χρήσης κατοικίας και η προσβασιμότητα στα μέσα σταθερής τροχιάς.
,,,,,Αντίστοιχα, τα Διαδημοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής
Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι Δήμοι Παλλήνης, Κρωπίας, Ραφήνας, Λαυρίου,
Αχαρνών και Αιγίνης, καθώς και οι δημοτικές ενότητες Ωρωπού, Ελευσίνας,
Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δημοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήμου
Διονύσου.

Άρθρο 9. Κατευθύνσεις για την οργάνωση Χωρικών Ενοτήτων
2.3. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής
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…. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση των συγκεντρώσεων κυρίας και
παραθεριστικής κατοικίας προς τις οποίες κατευθύνονται οι πιέσεις αστικοποίησης.
Προτεραιότητες για τη χωρική οργάνωση Χωρικής Υποενότητας Βόρειας Αττικής
αποτελούν:
...Η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης, κυρίως στο οικιστικό σύμπλεγμα που
στρέφεται προς το βορειοανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα, με λελογισμένη
ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους
οικισμούς.
Άρθρο 12.Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομική Οργάνωση
1. Αρχές για την Οικιστική Ανάπτυξη:
α) Για την προώθηση της βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης υιοθετείται ένα πρότυπο
οικιστικής ανάπτυξης, σύμφωνα με την αρχή της συμπαγούς πόλης, στο πλαίσιο του
οποίου η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως μέσα στην ήδη
θεσμοθετημένη αστική γη. Η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις
υφιστάμενες πόλεις και οικισμούς με αποφυγή κατάληψης περιαστικού και
εξωαστικού χώρου, ενώ οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή οι νέες αναπτύξεις είναι
περιορισμένες.
….. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την τόνωση της εσωτερικής
συνοχής του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Αττική, τίθενται οι εξής
ειδικότεροι στόχοι:
….Σύνδεση του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού με την πολεοδομική πολιτική
μέσω των κατώτερων επιπέδων σχεδιασμού και θεσμικών εργαλείων. Ενίσχυση της
κανονιστικής - ρυθμιστικής πολιτικής του χωρικού σχεδιασμού μέσω της βέλτιστης
αξιοποίησης κάθε επιπέδου του και τη συστηματοποίηση των ρυθμίσεών του, ιδίως
όσον αφορά τα σχέδια χρήσεων γης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού προωθείται η προστασία και ανάδειξη
συνόλων και μεμονωμένων διατηρητέων κτιρίων και εγκαταστάσεων με αξιόλογα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά ενώ κάποιες από τις περιοχές της Αττικής που
εντάσσονται σε αυτή την πρόβλεψη είναι η ευρύτερη περιοχή Διονύσου και Αγίου
Στεφάνου.

23

Έργο: “Αναθεώρηση Τροποποίηση ΓΠΣ Ροδόπολης”
Παραδοτέο: Α Φάση - Ανάλυση

5.3.

Ημ/νία: 28/07/2020
Ανάδοχος: Ευμολπίδης Ιωάννης

Ζώνη προστασίας Ορεινού Όγκου Πεντέλης

Μέρος της έκτασης της ΔΕ Ροδόπολης εντάσσεται στη Ζώνη Γ’ προστασίας του
Πεντελικού Όρους το οποίο ρυθμίζεται από το καθεστώς προστασίας του
Προεδρικού Διατάγματος 755/Δ/1988.
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Για τη Ζώνη Γ΄προβλέπονται τα εξής:
Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή κατοικίας και γεωργικής χρήσης και
επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών και γεωργικών αποθηκών.
Η περιοχή μελέτης και προτεινόμενης παρέμβασης βρίσκεται εκτός της Ζώνης Γ’ του
Προεδρικού Διατάγματος.

5.4.

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ΔΕ Ροδόπολης

Το ΓΠΣ της κοινότητας Ροδόπολης και τμήματος της κοινότητας Σταμάτας όπως
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 262/Δ/2000 προβλέπει:
Α. Την πολεοδομική οργάνωση για πληθυσμιακό μέγεθος 1.800 ατόμων (πρόβλεψη
πληθυσμού 2001) με:
α) Την επέκταση του σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και
ειδικότερα:
● στην περιοχή βόρεια της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας μέχρι τη
Λεωφόρο Δροσιάς - Σταμάτας.
● στην περιοχή περιμετρικά της διανομής του Υπουργείου Γεωργίας.
● στην περιοχή της Γαλήνης μέχρι την Ιερά Μονή και τη δημιουργία μιας
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πολεοδομικής ενότητας με μέση πυκνότητα οικήσεως 20 κατ/Ηα και μέσο
συντελεστή δόμησης 0,7, όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:5000.
β) Τον προσδιορισμό χρήσεων γης με:
Τον καθορισμό χρήσεων αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2
του από 23.2.1987 Π.Δ/τος (Δ’166).
Τον καθορισμό κοινοτικού καταστήματος στη θέση που λειτουργεί.
“Τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του
ιδίου ως άνω Π.Δ/τος, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ροδοπόλεως,
Καραϊσκάκη, Κολοκοτρώνη και Αγίου Ιωάννου καθώς και στις ιδιοκτησίες που
έχουν πρόσωπο στις παραπάνω οδούς”.1
Στις παραπάνω περιοχές το ποσοστό των Λοιπών χρήσεων πλην κατοικίας ορίζεται σε
40%.
γ. Παρουσιάζει την γενική εκτίμηση των αναγκών σε γη (Ηα για κοινόχρηστους και
κοινωφελείς).
δ. Προχωρά στην ιεράρχηση του δικτύου μεταφορικής υποδομής και ειδικότερα:
Χαρακτηρίζει ως πρωτεύουσα αρτηρία τη Λεωφόρο Δροσιάς-Σταμάτας.
Και προτείνει την οργάνωση τοπικού οδικού δικτύου για τη σύνδεση του οικισμού με
τις όμορες κοινότητες Διονύσου, Σταμάτας, Δροσιάς.
Προτείνει επίσης τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής, δηλαδή:
● Πρόβλεψη θέσεων για τη λειτουργία κεντρικών συλλεκτηρίων.
● Διασφάλιση του υφιστάμενου ρέματος ως ανοικτού φυσικού χώρου και
διατήρησή του στη φυσική του διατομή εκεί που σήμερα είναι ανοιχτό.
● Προστασία της παραρεμάτιας περιοχής στα τμήματα του ρέματος που
παραμένουν ανοικτά και καθορισμό ζώνης πρασίνου εκατέρωθεν των
γραμμών οριοθέτησης του ρέματος, σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη.
● Εκπόνηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων της ευρύτερης
περιοχής.

1

Ακυρωμένη διάταξη σύμφωνα με 4577/2001 και 4578/2001 αποφάσεις ΣτΕ
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Σχεδιάγραμμα ΓΠΣ ΔΕ Ροδόπολης

5.5.

Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο αγροτικού οικισμού ΔΕ Ροδόπολης
(ν.3044/2002)

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με το Ν.3044/2002 προωθήθηκε ειδική διάταξη για
τη ΔΕ Ροδόπολης με στόχο την καθιέρωση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
αγροτικού οικισμού στην περιοχή. Σύμφωνα με την διάταξη στο άρθρο 9, παρ.4
ορίζεται ότι:
Η οριστική διανομή κληροτεμαχίων στη θέση "Μπάλα" του κτήματος "Σταμάτα", που
εγκρίθηκε με την αριθμ. 127357/15.11.1934 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ
164 Β΄/11.12.1934) στο τμήμα αυτής που βρίσκεται ο οικισμός Ροδόπολη της
κοινότητας Ροδόπολης Αττικής, όπως φαίνεται στο συνδημοσιευόμενο διάγραμμα
κλίμακας 1: 2000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

27

Έργο: “Αναθεώρηση Τροποποίηση ΓΠΣ Ροδόπολης”
Παραδοτέο: Α Φάση - Ανάλυση

Ημ/νία: 28/07/2020
Ανάδοχος: Ευμολπίδης Ιωάννης

Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων, θεωρείται εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο αγροτικού οικισμού.
Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων και μη που βρίσκονται στην περιοχή του
παραπάνω ρυμοτομικού σχεδίου επιβάλλεται προκήπιο πλάτους έξι (6,00) μέτρων,
όπως φαίνεται στο ίδιο ως άνω διάγραμμα.
Στο όριο των οικοπέδων προς το εξωτερικό όριο του ρυμοτομικού σχεδίου διανομής
και προς το τεμάχιο 370 (α και β) επιβάλλεται υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος
πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων και δέκα (10,00) μέτρων αντίστοιχα.
Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί
δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:
Ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14,00) μέτρα. Ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια
(400,00) τετρ. μέτρα. Ως πρόσωπο των οικοπέδων δύναται να θεωρηθεί και το όριο της
ιδιοκτησίας σε κοινής χρήσεως χώρο που δημιουργήθηκε μετά από διαπλάτυνση οδού
του ρυμοτομικού σχεδίου, με την προϋπόθεση ρητής παραίτησης, με
συμβολαιογραφική πράξη, από κυριότητα, νομή και κατοχή του χώρου αυτού.
Απαγορεύεται η κατάτμηση οικοπέδων με εμβαδόν μικρότερο των οκτακοσίων
(800,00) τετρ. μέτρων και με πρόσωπο μικρότερο των είκοσι (20,00) μέτρων.
● Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της
επιφάνειάς τους.
● Συντελεστής δόμησης: εβδομήντα εκατοστά (0,70).
● Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα.
Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης μέγιστου ύψους ενός και μισού (1,5) μέτρου και
κλίσης μέχρι 35%.
Η απόσταση Δ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1577/1985, όπως ισχύει, ορίζεται σε δύο
και μισό (2,50) μέτρα.
Στους οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, με εξαίρεση
τα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της οδού 25ης Μαρτίου, όπως αυτά
εμφανίζονται στο διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα διάταξη, στα οποία
επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του
από 23.2.1987 π.δ/τος (ΦΕΚ 166 Δ΄), εκτός από πρατήρια βενζίνης και συνεργεία
επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
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Το τεμάχιο με αρ. 106 καθορίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίων εκπαίδευσης. Για τα
συγκεκριμένα κτίρια το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά τρία και
πενήντα (3,50) μέτρα και το ύψος της στέγης κατά μισό (0,50) μέτρο.
Επιτρέπεται η αποπεράτωση οικοδομών που ανεγείρονται σύμφωνα με οικοδομική
άδεια που δεν ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε μόνο κατά το τμήμα του κτιρίου που έχει
περατωθεί ο φέρων οργανισμός μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται στην περιοχή που εντάχθηκε στο
ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αιολίδας, με το από 23.5.1962 β.δ/γμα (ΦΕΚ 70 Δ΄/8.6.1962).
Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής μπορεί να τροποποιούνται με προεδρικό
διάταγμα.

5.6.

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Διονύσου

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου (2012-2014) το όραμα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος για το Δήμο Διονύσου αναφέρεται:
● Στη δημιουργία μιας ανθρώπινης, καθαρής και λειτουργικής πόλης με
κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη και διαφάνεια
● Στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών αναβαθμίζοντας το περιβάλλον,
ενισχύοντας την απασχόληση, την τοπική οικονομία, την ασφάλεια των
πολιτών με ταυτόχρονη προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
● Στη δημιουργία θεσμών και δράσεων πολιτισμού, αθλητισμού και νεολαίας
● Στη δημιουργία μιας ανοικτής συμμετοχικής κοινωνίας
● Στην εξασφάλιση μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής
διοίκησης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό
● Στη δημιουργία ενός σύγχρονου Δήμου βασισμένου στις αρχές
της αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στις επόμενες γενιές
Η προσέγγιση του παραπάνω οράματος θα γίνει με τις επιμέρους στρατηγικές που
βασίζονται στις ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές:
● Σεβασμό των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
● Βελτίωση των υποδομών και του περιβάλλοντος
● Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της καθημερινότητας στην
κατεύθυνση διαρκούς βελτίωσης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
● Προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών
● Ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτήματα των πολιτών
● Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση
● Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης υπηρεσιών
● Επέκταση των δράσεων Πρόνοιας και Κοινωνικών Υπηρεσιών
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● Ίσες ευκαιρίες απασχόλησης, καταπολέμηση των διακρίσεων και του
κοινωνικού αποκλεισμού
● Στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
● Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με διακρατικούς και τοπικούς φορείς,
● Ανοιχτή, δίκαιη και συμμετοχική διοίκηση
Ειδικά για τον άξονα Περιβάλλον και Ποιότητα ζωής προβλέπεται:
● Εφαρμογή του σχεδιασμού για την εξασφάλιση των απαιτούμενων
κοινοχρήστων χώρων και την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής
● Προστασία του Δασικού, Γεωργικού και Κτηνοτροφικού πλούτου
της περιοχής.
● Ενίσχυση και συντήρηση αστικού και περιαστικού πρασίνου
● Υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης
● Βελτίωση - επισκευή και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων
● Συντήρηση, αναβάθμιση, επέκταση κοιμητηρίων και δημιουργία νέων –
Κέντρου αποτέφρωσης νεκρών
● Έργα πυροπροστασίας και Πολιτικής Προστασίας για το περιβάλλον
● Διάνοιξη και βελτίωση οδικού δικτύο
● Βελτίωση του κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού δικτύου
● Σχεδιασμός καλύτερης λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας
● Δημιουργία οργανωμένων χώρων parking
● Διαχείριση ομβρίων υδάτων
● Ολοκληρωμένη διαχείριση αποχέτευσης ακαθάρτων
● Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης
● Μείωση – αντιμετώπιση της αστικής ρύπανσης και βελτίωση της ποιότητας
ζωής
● Ενίσχυση της ανακύκλωσης
● Βελτίωση επιπέδου καθαριότητας της πόλης
● Βελτίωση υποδομών καθαριότητας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων
● Έργα ΑΠΕ και Εξοικονόμηση Ενέργειας
Ειδικά για τα θέματα οικιστικού δικτύου οι στόχοι είναι:
● Άμεση και διαρκής εγρήγορση για τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις σε
ότι αφορά τη διατήρηση των οικισμών προ του 1923 και την προστασία της
ιδιοκτησίας χιλιάδων δημοτών
● Η ολοκλήρωση των εντάξεων στο Σχέδιο Πόλης.
● Η ολοκλήρωση της σύνταξης του Κτηματολογίου, η σύνταξη
πραγματικού Δασολογίου που θα σέβεται και τους υφιστάμενους
οικισμούς προ του 1923, (οικισμοί Άνοιξης, Αγίου Στεφάνου, Σταμάτας,
Σπατατζίκι, Ραπεντώσας) (και παράλληλη επιδίωξη διαδημοτικής
συνεργασίας)
● Καθορισμός των ορίων των προϋφιστάμενων οικισμών προ του 1923 σύμφωνα
με τη διαπιστωτική πράξη του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής στις περιοχές:
Σταμάτα, παλαιά Σταμάτα, Σπάτα Σταμάτας και Πευκόφυτο-Σπατατζίκι Αγ.
Στεφάνου
● Η εφαρμογή του νέου Ρυθμιστικού Αθήνας
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● Η σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου στη βάση νέας ή
επικαιροποιημένης νομοθεσίας και του νέου προτεινόμενου
ρυθμιστικού σχεδίου.
● Απαλλοτριώσεις ακινήτων
● Πολεοδομικές μελέτες και Πράξεις Εφαρμογής
● Υλοποίηση πράξεων εφαρμογής
● Διεκδίκηση παραχώρησης μέρους του στρατοπέδου της ΤΑΞΥΛΠ για
ανάπτυξη υποδομών
● Αλλαγή χρήσεων ζωνών Πεντελικού στις περιοχές των κληροτεμαχίων και
γύρω από το χωριό της Σταμάτας, του οικισμού Πευκοφύτου στον Άγιο
Στέφανο, Άνοιξης, Δροσιάς & Ροδόπολης
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Βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης
6.1.

Βασικά Χωρικά Χαρακτηριστικά ευρύτερης περιοχής

Η ευρύτερη περιοχή της ΔΕ Ροδόπολης χαρακτηρίζεται από χρήσεις αμιγούς
κατοικίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις του θεσμοθετημένου πλαισίου
του ΓΠΣ. Η περιοχή της Ροδόπολης είναι αρκετά αραιοκατοικημένη, όπως προκύπτει
και από τα πληθυσμιακά δεδομένα. Η συντριπτική πλειοψηφία των δομημένων
ακινήτων είναι μονόροφες ή διώροφες ανεξάρτητες κατοικίες, με μοναδικές
εξαιρέσεις κάποιες τριώροφες κατοικίες με περιορισμένη εμπορική χρήση στο ισόγειο
και οι οποίες απαντώνται εντός της περιοχής μελέτης. Περίπου τα μισά (50%) ακίνητα
της περιοχής είναι μη αξιοποιημένα, ενώ στην περιοχή παρατηρούνται αρκετές σε
αριθμό νέες κατασκευές. Τα κτίρια αυτά δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία της
απογραφής, γιατί πρόκειται για κατασκευές που έχουν γίνει την τελευταία 10ετία.
Άλλες χρήσεις πέραν της κατοικίας που βρίσκονται στην υπό μελέτη περιοχή
αναλύονται στην επόμενη ενότητα.

6.2.
Η

περιοχή

Βασικά Χωρικά Χαρακτηριστικά περιοχής μελέτης
μελέτης

έχει

τον

χαρακτήρα

του “κέντρου” της Ροδόπολης,

περιλαμβάνοντας και την μοναδική πλατεία της ΔΕ. Η πλατεία βρίσκεται σε πολύ
καλή κατάσταση και απέναντι της ακριβώς χωροθετείται και το δημοτικό κατάστημα
της Ροδόπολης. Η περιοχή λειτουργεί ως το κέντρο της γειτονιάς με καταστήματα που
προσφέρουν βασικές καθημερινές υπηρεσίες. Η κίνηση οχημάτων και πεζών στην
περιοχή μελέτης είναι σχετικά αυξημένη σε σχέση με τους γειτονικούς δρόμους, τόσο
λόγω των καταστημάτων αλλά και λόγω των βασικών υποδομών για πεζούς που
υπάρχουν.
Η πολεοδομική οργάνωση της περιοχής χαρακτηρίζεται από μακρόστενα οικοδομικά
τετράγωνα, διαστάσεων 100μ x 200μ, τα οποία τέμνονται από την οδό Ειρήνης. Οι
μεγάλες διαστάσεις των οικοδομικών τετραγώνων διαμορφώνουν ιδιοκτησίες με
σημαντικό βάθος με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να μην έχουν κατασκευαστεί κοντά
στις οικοδομικές γραμμές, αλλά να διαθέτουν προκήπια βάθους τουλάχιστον 20μ. Ως
32

Έργο: “Αναθεώρηση Τροποποίηση ΓΠΣ Ροδόπολης”
Παραδοτέο: Α Φάση - Ανάλυση

Ημ/νία: 28/07/2020
Ανάδοχος: Ευμολπίδης Ιωάννης

αποτέλεσμα στη διαμορφούμενη εικόνα του οικιστικού περιβάλλοντος είναι να μην
υπάρχει συνεχές “μέτωπο” κτιρίων στις κεντρικές οδούς γεγονός που τονίζει το
χαρακτηριστικό της αραιοκατοίκησης.
Όπως περιγράφηκε και από τα στοιχεία της απογραφής, στην περιοχή μελέτης η
πλειοψηφία των κτιρίων έχουν χρήση κατοικίας, η οποία συμβαδίζει με το χαρακτήρα
της περιοχής και το ΓΠΣ. Οι χρήσεις πέραν της κατοικίας χωροθετούνται κυρίως σε
ακίνητα με πρόσωπο στην οδό 25ης Μαρτίου. Επιπλέον, κάποιες χρήσεις
χωροθετούνται και σε ακίνητα με πρόσωπο τις οδούς 28ης Οκτωβρίου, λεωφ.
Ροδοπόλεως και Κολοκοτρώνη.
Χρήσεις γης ισογείου στην περιοχή μελέτης
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Οι χρήσεις που είναι σε αντίθεση με την αμιγή κατοικία και απαιτούν και
τροποποίηση του ΓΠΣ είναι κυρίως καταστήματα εστίασης2. Λόγω των κλειστών
καταστημάτων εστίασης δεν ήταν επίσης δυνατό να καταγραφεί ποια από αυτά είναι
σε λειτουργία. Πέραν των καταστημάτων εστίασης, τα υπόλοιπα καταστήματα της
περιοχής ήταν καταστήματα εμπορίου και παροχής προσωπικών υπηρεσιών, που
εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Όσον αφορά τις
χρήσεις, στο γωνιακό κτίριο στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και λεωφ.
Ροδοπόλεως λειτουργεί χώρος διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών
παιγνίων (Πρακτορείο ΟΠΑΠ).
Παρόλο που από την αυτοψία το φαινόμενο δεν φαινόταν τόσο έντονο, σύμφωνα με
την χαρτογραφική αποτύπωση της περιοχής και των ρυμοτομικών και οικοδομικών
γραμμών που δόθηκαν από την υπηρεσία, σε αρκετά σημεία εντοπίζονται κτίρια που
έχουν ανεγερθεί εκτός οικοδομικής γραμμής, αλλά εντός πρασιάς.
Όπως φαίνεται στον ακόλουθο χάρτη, τα κτίρια της περιοχής μελέτης έχουν το πολύ 3
ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του ισογείου. Η συντριπτική τους πλειοψηφία
χωροθετείται στο οικοδομικό τετράγωνο αναφοράς με ελάχιστες εξαιρέσεις. Επίσης,
αρκετά κτίρια διαθέτουν υπερυψωμένα υπόγεια, ενώ οι πιλοτές είναι σπάνιες. Αξίζει
να σημειωθεί ότι οι κατοικίες βόρεια της οδού Καραϊσκάκη, αλλά με πρόσωπο σε
αυτήν, διαθέτουν 2 τουλάχιστον ορόφους. Στη συγκεκριμένη οδό εντοπίστηκαν και οι
μοναδικές νέες κατασκευές κατοικιών.

2

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αυτοψία στην περιοχή μελέτης έλαβε χώρα στις 14/05/2020, όταν τα
σχολεία ήταν κλειστά και τα καταστήματα εστίασης δεν λειτουργούσαν.
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Ύψος κτιρίων στην περιοχή μελέτης
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Βασικές υποδομές στην περιοχή μελέτης
7.1.

Οδικό Δίκτυο

Το οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής χαρακτηρίζεται από τοπικές οδούς χαμηλών
κυκλοφοριακών φόρτων. Οι περισσότεροι δρόμοι είναι διπλής κατεύθυνσης, αλλά η
οδική υποδομή είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Το βασικό οδικό δίκτυο της ΔΕ έχει
ορθοκανονικό σχεδιασμό, με εξαίρεση την οδό Ειρήνης που ακολουθεί το φυσικό
ρέμα. Το βασικότερο όμως πρόβλημα του οδικού δικτύου είναι η απουσία
οργανωμένης υποδομής για πεζούς και ΑΜΕΑ. Τα πεζοδρόμια της ΔΕ είναι
περιορισμένου

πλάτους

(<1.0μ)

και

στα

περισσότερα

σημεία

δεν

είναι

πλακοστρωμένα. Αυτό καθιστά τη δυνατότητα κυκλοφορίας πεζών, πόσω μάλλον
ΑΜΕΑ, στην περιοχή αδύνατη. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει κανένα
δίκτυο ποδηλατοδρόμων, παρόλο που μία τέτοια υποδομή θα ήταν πρόσφορη, τόσο
λόγω των κλίσεων της περιοχής, όσο και των χαμηλών φόρτων και ταχύτητας των
οχημάτων.

(κόμβος Λεωφόρου Δροσιάς-Σταμάτας & Λεωφόρου Ροδοπόλεως)
Στην περιοχή μελέτης το οδικό δίκτυο παρουσιάζει σαφώς καλύτερη κατάσταση με
πλακοστρώσεις στα πεζοδρόμια και οδική σήμανση, όπως φαίνεται και στις
παρακάτω φωτογραφίες. Ιδιαίτερα στην περιοχή μελέτης και συγκεκριμένα στην
πλατεία 25ης Μαρτίου έχουν κατασκευαστεί οι αναγκαίες υποδομές για πεζούς, ενώ
και ο αστικός εξοπλισμός βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Η οδός Ειρήνης που τέμνει
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την περιοχή μελέτης και ακολουθεί τη φυσική ροή του ρέματος όμως δεν έχει
διανοιχθεί στο σύνολο της και σημειακά απουσιάζουν πλήρως οι βασικές υποδομές
του δικτύου.

(πλατεία 25ης Μαρτίου)

(οδός Ειρήνης)
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Θέσεις στάθμευσης

Η πρόβλεψη για στάθμευση στην περιοχή δεν υπάρχει σε συγκεκριμένους υποδοχείς
παρά μόνον παρά την οδό. Η παρόδια στάθμευση επιτρέπεται καθώς δεν υπάρχει
κάθετη σήμανση που να την απαγορεύει. Η οριζόντια σήμανση (διαγραμμίσεις)
απουσιάζουν. Η ζήτηση εξυπηρετείται λόγω των χαμηλών φόρτων χωρίς πρόβλημα
στην περιοχή. Παρόλα αυτά σημειακά εντοπίζονται προβλήματα κατά τη διάρκεια
της ημέρας σημειακά, καθώς αν παρκάρουν οχήματα και στις 2 πλευρές των οδών η
ταυτόχρονη αμφίδρομη διέλευση των αυτοκινήτων καθίσταται αδύνατη, όπως
φαίνεται και στη φωτογραφία.

(οδός 25ης Μαρτίου)

7.3.

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.)

Η περιοχή της ΔΕ Ροδόπολης εξυπηρετείται μόνον από 2 γραμμές αστικών
λεωφορείων του ΟΑΣΑ και συγκεκριμένα:
● 507: Ζηρίνειο - Ροδόπολη - Σταμάτα
● 509: Ζηρίνειο - Άγιος Στέφανος - Κρυονέρι
Σε κάθε περίπτωση και δεδομένης της πυκνότητας του πληθυσμού της περιοχής
θεωρείται ότι η εξυπηρέτηση της περιοχής μελέτης από Μ.Μ.Μ. είναι επαρκής.
Επίσης, κρίνεται θετικό ότι η σύνδεση είναι τόσο προς νότια (Κηφισιά) όσο και βόρεια
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(Άγιος Στέφανος) συνδέοντας την περιοχή μελέτης απευθείας προς κεντρικούς
συγκοινωνιακούς κόμβους που εξυπηρετούνται μάλιστα από μέσα σταθερής τροχιάς
(τρένο).
Επίσης, ο Δήμος Διονύσου παρέχει δημοτική συγκοινωνία στους δημότες και μαθητές
σχολείων. Συγκεκριμένα λειτουργούν 3 δημοτικές γραμμές λεωφορείων, οι οποίες
εξυπηρετούν ενδοδημοτικές μετακινήσεις. Από τις 3 διαθέσιμες γραμμές, οι 2
διέρχονται από τη ΔΕ της Ροδόπολης και συγκεκριμένα την κεντρική της πλατεία
(25ης Μαρτίου), που βρίσκεται εντός της περιοχής μελέτης.
● ΓΡΑΜΜΗ 1: Αγ. Στέφανος - Δροσιά - Διόνυσος - Ροδόπολη - Σταμάτα
● ΓΡΑΜΜΗ 2: Αγ. Στέφανος - Κρυονέρι - Άνοιξη - Δροσιά
● ΓΡΑΜΜΗ 33: Σταμάτα - Ροδόπολη - Δροσιά - Άνοιξη

7.4.

Ύδρευση – Αποχέτευση

Το βασικότερο πρόβλημα των υποδομών της περιοχής εντοπίζεται στην απουσία
δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων. Το συγκεκριμένο πρόβλημα
παρατηρείται στο σύνολο του Δήμου και της ΔΕ και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής. Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
του Δήμου 2012 - 2014, ο Δήμος θα προχωρούσε σε “Η αξιοποίηση πόρων από την 4η
προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ) για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων
και όμβριων υδάτων στις περιοχές του Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Διονύσου, Δροσιάς,
Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάτας, κ.λ.π. Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφερόταν
συγκεκριμένα ότι “έχουν ήδη υπογραφεί Προγραμματικές συμβάσεις για τη
χρηματοδότηση των έργων”4.
Το παραπάνω πρόβλημα ενισχύεται και από την εκκρεμή οριοθέτηση του ρέματος
Ροδόπολης. Από την περιοχή μελέτης διέρχεται το ρέμα Ροδόπολης, που αποτελεί τον
ανάντη κλάδο του Πετρορέματος, διέρχεται από τις ΔΕ Ροδόπολης και Σταμάτας και
απορρέει στην λίμνη του Μαραθώνα. Για το ρέμα Ροδόπολης έχει μελετηθεί η

3
4

Μόνο πρωί, ώρες σχολείων (Γραφείο Κίνησης Δήμου Διονύσου)
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμος Διονύσου 2012 - 2014 (2011)
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οριοθέτηση και διευθέτηση του, προκειμένου να πολεοδομηθεί ο οικισμός της
Ροδόπολης. Η οριοθέτηση και διευθέτηση του ρέματος απαιτείται με σκοπό την
ασφαλή απορροή των ομβρίων υδάτων και την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Η διευθέτηση του ρέματος έχει αρχικά αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την υπ’ αρ.
πρωτ. Φ3202/1138/13-10-2015 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Ωστόσο,
το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Για το λόγο αυτό δικαιολογείται και η
κατάσταση της οδού Ειρήνης χωρίς τις βασικές υποδομές, όπως αναφέρθηκε
παραπάνω.

7.5.

Λοιπές Υποδομές

Όσον αφορά άλλες υποδομές όπως κοινωνικές, υγείας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και
αθλητισμού στην ΔΕ Ροδόπολης εντοπίζονται οι παρακάτω5:
● 1 Νηπιαγωγείο
● 1 Δημοτικό σχολείο (δίπλα στην περιοχή μελέτης επί της οδού Κολοκοτρώνη)
● 1 γήπεδο ποδοσφαίρου
● 1 κλειστό γυμναστήριο

7.6.

Απορρίμματα – Ανακύκλωση

Όσον αφορά τα απορρίμματα και την ανακύκλωση στην περιοχή μελέτης εμφανίζεται
το σύστημα των κοινόχρηστων κάδων παρά την οδό. Όπως και σε όλους τους δήμους
της χώρας, έχουν χωροθετηθεί κάδοι ανακύκλωσης και σύμμεικτων απορριμμάτων σε
διάφορα σημεία της ΔΕ ανάλογα με την πυκνότητα δόμησης. Εκτιμάται ότι η περιοχή
μελέτης από αυτοψία που έγινε λειτουργεί σε θέματα απορριμμάτων ικανοποιητικά
δεδομένης της σχετικά χαμηλής ζήτησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου, τα
ποσοστά ανακυκλώσιμων που εκτρέπονται είναι 6,3% (1.380 τόνοι ετησίως)6.
Εκτιμάται πάντως ότι λόγω της χαμηλής πυκνότητας κάδων ανακύκλωσης σε

5
6

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμος Διονύσου 2012 - 2014 (2011)
Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Διονύσου (2015)
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συνδυασμό με την αραιή δόμηση, η απόρριψη ανακυκλούμενων υλικών σε κάδους
σύμμεικτων είναι αναμενόμενη στην ΔΕ Ροδόπολης.

7.7.

Μνημεία – Πολιτιστικά

Στην ΔΕ Ροδόπολης βρίσκονται οι εκκλησίες του Προφήτου Ηλιού και της Αγ.
Τριάδος. Σπουδαίο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το μεταβυζαντινό εξωκκλήσι
του Αγ. Ιωάννη του Βιδιστή, που βρίσκεται σε λόφο, στο ανατολικό άκρο της
Ροδόπολης. Ανήκει στους μονόκλιτους τρουλλαίους σταυροειδείς ναούς και
καλύπτεται με κυλινδρικό θόλο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγιογράφηση του ναού.
Σε μία από τις τοιχογραφίες του βόρειου τοίχου υπάρχει επιγραφή, με τη χρονολογία
1733 και η υπογραφή «Δέησις Ιωάννη Κατζίκη», που είναι ο ζωγράφος.
Σύμφωνα

με

το

από

5.6.2020,

ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΦΑΑΝΑΤ/ΤΠΚΑΜ/233327/162377/5533/2910

αρ.πρωτ.
σχετικό

έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, πλησίον της περιοχής
παρέμβασης έχουν εντοπιστεί σημαντικές αρχαιότητες οι οποίες ωστόσο δεν
προστατεύονται από ειδικό καθεστώς. Ειδικότερα αναφέρεται ότι:
Ως προς την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς Ροδοπόλεως, 25ης Μαρτίου,
Κολοκοτρώνη και 28ης Οκτωβρίου στην ΔΕ Ροδοπόλης στο Δήμο Διονύσου, και
αφορά στη μελέτη σας «Τροποποίηση Αναθεώρησης του ΓΠΣ Ροδόπολης», σας
γνωστοποιούμε ότι γειτνιάζει με σημαντικές και εκτεταμένες αρχαιότητες που
ανασκάφηκαν επί της οδού 25ης Μαρτίου στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιου έργου. Οι
αρχαιότητες εντοπίστηκαν κατά τον προληπτικό έλεγχο εκσκαφών που ασκεί η
Εφορεία για τον εντοπισμό αρχαιοτήτων. Συνεπώς και για την υπό ρύθμιση περιοχή
για την εκτέλεση οιουδήποτε έργου, δημοσίου, δημοτικού ή ιδιωτικού, το οποίο
απαιτεί εκσκαφές, πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από τα
απαραίτητα δικαιολογητικά προς έγκριση από την ΕΦΑΑν.Ατ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εντοπισμένες αρχαιότητες δεν τελούν υπό ειδικό
νομικό καθεστώς προστασίας τέτοιο ώστε να προβλέπει ειδική ρύθμιση ή απαγόρευση
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χρήσεων γης και ώστε κατ’επέκταση να επηρεάζει την παρούσα μελέτη. Αυτό που
δηλώνει η Υπηρεσία είναι ότι απαιτείται η προηγούμενη έγκρισή της σε περίπτωση
εκτέλεσης έργων.

7.8.

Περιβάλλον - Δασικά

Η ΔΕ Ροδόπολης χαρακτηρίζεται από αρκετούς χώρους πρασίνου, το οποίο σε
συνδυασμό με την αραιή δόμηση καθιστά το φυσικό περιβάλλον της περιοχής
ιδανικό. Σε αυτό πρέπει να έχει συνδράμει τόσο το πολεοδομικό καθεστώς, όσο και η
θεσμική του αβεβαιότητα. Στην περιοχή επίσης βρίσκονται ακόμα σε εκκρεμότητα οι
δασικοί χάρτες και οι οικιστικές πυκνώσεις γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα
περισσότερο τις δυνατότητες καθαρής πολεοδομικής κατάστασης.
Παρόλα αυτά, για την περιοχή μελέτης έχει εκδοθεί η 264/16-01-2001 πράξη
χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Πεντέλης, που χαρακτηρίζει την έκταση 261
στρεμμάτων στη θέση “Μπάλα” ως μη δασική του Ν.998/1979.
Με το από 01.07.2020, υπ’ αριθμ. 1589/38327 έγγραφο του Δασαρχείου Πεντέλης
βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω πράξη χαρακτηρισμού έχει πλέον καταστεί οριστική και
τελεσίδικη. Επομένως η περιοχή μελέτης και παρέμβασης δεν είναι χαρακτηρισμένη
δασική.

8.

Υφιστάμενη κατάσταση εξυπηρέτησης της κατοικίας

Σημειώνεται ότι στον Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου ο χωροταξικός και πολεοδομικός
σχεδιασμός δεν είναι ολοκληρωμένος. Απαιτείται ενιαία αντιμετώπιση και
επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΓΠΣ με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον
χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τα νέα διοικητικά του όρια, το νέο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής και τις νέες κατηγορίες χρήσεων γης. Στο σύνολο του
Δήμου επικρατέστερη θεσμοθετημένη χρήση γης είναι η αμιγής κατοικία η οποία
όμως υποστηρίζεται τοπικά από χρήσεις πολεοδομικού κέντρου, ενώ σε βασικούς
οδικούς άξονες του Δήμου (π.χ. Μαραθώνος) και ειδικά στην περιοχή πλησίον της
Εθνικής οδού επικρατέστερη χρήση είναι η γενική κατοικία. Καθώς οι περισσότερες
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περιοχές του Δήμου χαρακτηρίζονται ως περιοχές αμιγούς κατοικίας απαγορεύεται
οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα εντός του οικιστικού ιστού εκτός αυτής που
εξυπηρετεί τις ανάγκες γειτονιάς.
Θεσμοθετημένα ΓΠΣ στην ευρύτερη περιοχή7

Η εμπορική ζώνη εκτείνεται κυρίως κατά μήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
(Βιομηχανικές Ζώνες Κρυονερίου - Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης), ενώ παράλληλα τα
τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα υπερτοπικό κέντρο πάνω στον οδικό άξονα της Λ.
Μαραθώνος, Χελμού, Λ. Κρυονερίου, Κοιμήσεως Θεοτόκου και Τραπεζούντος
κυρίως με υπερτοπικό εμπόριο και άλλες υπηρεσίες ιδιωτικού (π.χ. τράπεζες) &
δημόσιου τομέα (Δ.Ο.Υ., Δασαρχείο, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), από το οποίο εξυπηρετείται τόσο
ο ίδιος ο Δήμος όσο και οι κάτοικοι των όμορων Δήμων όπως του Μαραθώνα και του
Ωρωπού.

7

Πηγή: e-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ [http://gis.epoleodomia.gov.gr/]
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Φαίνεται από τα υπόλοιπα ισχύοντα ΓΠΣ Κρυονερίου (ΦΕΚ 275/ΑΑΠ/2008), Αγίου
Στεφάνου (ΦΕΚ 561/Δ/1995), Άνοιξης (ΦΕΚ 797/Δ/1999), Σταμάτας (ΦΕΚ
167/Δ/1994) ότι σε όλο το Δήμο η αμιγής κατοικία λειτουργεί παράλληλα, είτε με τη
χωροθέτηση πολεοδομικού κέντρου, είτε με τη χωροθέτηση γενικής κατοικίας. Στη
Δροσιά και τον Διόνυσο δε συμβαίνει ακριβώς το ίδιο διότι αφενός δεν έχουν ΓΠΣ
και θεσμοθετημένες χρήσεις (μόνο τμήμα του Διονύσου διαθέτει μαζί με την Εκάλη
ΓΠΣ όπου και σε αυτό το ΓΠΣ προβλέπεται μαζί με την αμιγή κατοικία χωροθέτηση
πολεοδομικού κέντρου (ΦΕΚ 667/Δ/1994).
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Ανάλυση SWOT - Συμπεράσματα

Στον παρακάτω πίνακα διαμορφώνεται η SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,
Threats) ανάλυση για την περιοχή μελέτης με βάση τα δεδομένα της μέχρι τώρα
συνολικής ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης:
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
● Ελεγχόμενη πολεοδομική ανάπτυξη
● Διαθέσιμα κενά ακίνητα
● Μεγάλες εκτάσεις πρασίνου
● Ικανοποιητική συγκοινωνιακή και οδική
κάλυψη
● Έλλειψη αυθαίρετων
κατασκευών/χρήσεων
● Ένταξη σε έναν Δήμο με αναπτυξιακή,
πληθυσμιακή και κοινωνική δυναμική
● Ευνοϊκές προβλέψεις ανάπτυξης μέσω
του νέου ΡΣΑ και του μερικώς
ισχύοντος ΓΠΣ με ταυτόχρονη
πρόβλεψη για προστασία του
περιβάλλοντος

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ
● Θεσμική ασάφεια ως προς το ισχύον
καθεστώς χρήσεων γης στην περιοχή
● Σημαντική έλλειψη βασικών υποδομών
(όμβρια, αποχέτευση, πεζοδρόμια)
● Περιορισμένη ανάπτυξη εμπορικών
χρήσεων με εντοπισμένες αυθαίρετες
χρήσεις (εστίαση, ΟΠΑΠ)
● Μονομερής ανάπτυξη της αμιγούς
κατοικίας
● Μικρή πυκνότητα κατοικιών > χαμηλή
ζήτηση
● Έλλειψη εκπαιδευτικών και
πολιτιστικών πόλων
● Πληθυσμιακή στασιμότητα
πληθυσμού
● Παλαιό κτιριακό απόθεμα
● Ανάγκη μετακινήσεων για τις
περισσότερες εξυπηρετήσεις εκτός της
κοινότητας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΑΠΕΙΛΕΣ
● Νέα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού ● Γειτονικές ενότητες διαθέτουν
από την πολεοδομική νομοθεσία και νέο
πλεονεκτικές εμπορικές υπηρεσίες
θεσμικό πλαίσιο χρήσεων γης
● Έλλειψη πληθυσμιακής δυναμικής
● Ελκυστικό περιβάλλον για οικιστική
● Τάσεις υποβάθμισης του οικισμού λόγω
ανάπτυξη συγκριτικά με άλλες ενότητες
του αδύναμου κέντρου του
● Δυνατότητες αξιοποίησης ελεύθερων
ακινήτων

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η περιοχή μελέτης, η οποία αποτελεί το
κέντρο της ΔΕ Ροδόπολης, αντιμετωπίζει μία σειρά πολεοδομικών και αναπτυξιακών
προβλημάτων, ενώ εντάσσεται σε μια ευρύτερη περιοχή σημαντικής θέσης για το
λεκανοπέδιο. Τα βασικότερα ζητήματα αφορούν α) στον εγκλωβισμό του οικισμού σε
καθεστώς αμιγούς κατοικίας όταν υπάρχουν ανάγκες, πιέσεις και τάσεις για άλλες
45

Έργο: “Αναθεώρηση Τροποποίηση ΓΠΣ Ροδόπολης”
Παραδοτέο: Α Φάση - Ανάλυση

Ημ/νία: 28/07/2020
Ανάδοχος: Ευμολπίδης Ιωάννης

χρήσεις και β) στη χρόνια θεσμική ασάφεια του καθεστώτος χρήσεων γης που δεν
επιτρέπει την ανάπτυξη της περιοχής μελέτης και κατ’ επέκταση του οικισμού. Η
υφιστάμενη εικόνα που αποκομίζουμε αφορά σε ένα αδύναμο κέντρο ενός
πληθυσμιακά στάσιμου οικισμού, όταν μάλιστα οι υπόλοιπες ΔΕ του Δήμου δείχνουν
σημαντικά σημάδια ανάπτυξης και μεγέθυνσης. Ο σοβαρότερος κίνδυνος μιας
τέτοιας κατάστασης είναι η περαιτέρω υποβάθμιση του οικισμού. Το κέντρο κάθε
οικισμού αποτελεί σημείο αναφοράς με ουσιαστική αξία, αλλά και συμβολικό βάρος
για την ανάπτυξή του.
Είναι βέβαιο πως η οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης προκριθεί θα πρέπει, στο πλαίσιο
πάντα της περιβαλλοντικής προστασίας, να συνδράμει στη θεσμική θωράκιση του
οικισμού, στην αναπτυξιακή του αναζωογόνηση και να λειτουργήσει με γνώμονα τις
κατευθύνσεις των υπερκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, το συνολικότερο καθεστώς
χρήσεων σε επίπεδο Δήμου και τις καταγεγραμμένες ανάγκες.
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