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ΣΜΠΕ  Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
ΣτΕ   Συμβούλιο της Επικρατείας 
ΣΧΟΟΑΠ  Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης 
ΥΑ  Υπουργική Απόφαση 
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Με την υπ. αρ. 24/2009 απόφαση  του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών για  την  "Έγκριση 
Σχεδίου  προκήρυξης σύμβαση  εκπόνησης  μελέτης  του  έργου  "Σχέδιο  Χωρικής  Οικιστικής 
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης  (ΣΧΟΟΑΠ) Κοινότητας Αφιδνών", εγκρίθηκε η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 3316/2005. 

Με  την  υπ.  αριθμ.  74/12.07.2010  απόφαση  του  Κοινοτικού  Συμβουλίου  Αφιδνών, 
εγκρίθηκαν  τα πρακτικά  του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου και ανατέθηκε η  εκπόνηση 
της  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  στη  σύμπραξη  γραφείων  μελετών  "Λύσιππος  ΑΕ  και  Αθανασιάδης 
Αθανάσιος".  Στη συνέχεια,  με  το  υπ.  αριθμ. 08/ΔΤΑ/13392/18.10.10  έγγραφο  της  Γενικής 
Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης Ανατολικής Αττικής εγκρίθηκε η 74/2010 
απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφιδνών".  

Η μελέτη του "ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών" ανατέθηκε από την Κοινότητα Αφιδνών στις 
21/12/2010 με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με αριθμ. πρωτ. 2176, στη σύμπραξη 
γραφείων μελετών: 

! Λύσιππος Μελέτες Τεχνικών Έργων ΑΕ ‐ κάτοχο μελετητικού πτυχίου τάξης Γ' στην 
κατηγορία 01.  

! Αθανασιάδη  Αθανάσιου,  Γεωλόγος‐Μηχανικός  Περιβάλλοντος  MSc,  κάτοχο 
μελετητικού πτυχίου Β' τάξης στις κατηγορίες 20 και 27. 

Με  την  ΑΠ  2969/06.02.2012  αίτηση  επιστολή  η  κ.  Αγγελική  Μαγδαληνή  Φωτεινού, 
γνωστοποίησε  στο  Δήμο  Ωρωπού  ‐όπου  και  υπάγεται  η  κοινότητα  Αφιδνών  μετά  τη 
διοικητική μεταρρύθμιση "Καλλικράτης" (Ν.3852/10), ότι το εν λόγω στέλεχος της Λύσιππος 
ΑΕ  που  διέθετε  το  πτυχίο  στην  Κατηγορία  01  υπέβαλε  στην  αρμόδια  υπηρεσία  του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων την υπ. αριθμ. πρωτ. ΑΠ 55764/01.07.2011 
παύση άσκησης του επαγγέλματός της λόγω συνταξιοδότησης. Με την ΑΠ 2969/06.02.2012 
η εταιρία Λύσιππος γνωστοποίησε στο Δήμο Ωρωπού τα ακόλουθα: "Μετά την υποβολή της 
παύσης  άσκησης  επαγγέλματος  της  κας  Φωτεινού,  η  εταιρία  Λύσιππος  ΑΕ  δε  διαθέτει 
πλέον τα απαραίτητα μελετητικά πτυχία που απαιτούνται από τη σύμβαση της μελέτης και 
αδυνατεί για αντικειμενικούς και ανυπέρβλητους λόγους να αντικαταστήσει στο δυναμικό 
της  την  απελθούσα  μελετήτρια,  ή  και  να  συμπράξει  με  μελετητή  που  να  διαθέτει  τα 
απαιτούμενα από τ η σύμβαση μελετητικά πτυχία. Προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
η εκπόνηση της μελέτης, παρακαλώ να ζητήσετε από τον κύριο του έργου να εγκρίνει την 
υποκατάσταση  της  εταιρίας  μας  ως  μέλος  της  αναδόχου  σύμπραξης,  σύμφωνα  με  τις 
σχετικές  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  Ν.  3316/2005,  από  την  Αρχιτέκτονα‐Πολεοδόμο‐
Χωροτάκτη Βαλσάμω‐Μίτση Βαλασσά του Σάββα, η οποία διαθέτει μελετητικά πτυχία με 
αριθμό  3314,  τάξης  Γ'  στις  κατηγορίες  01  και  02,  ήτοι  διαθέτει  τα  τυπικά  προσόντα  που 
απαιτούνται σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη ανάθεσης του έργου." Τα νομιμοποιητικά 
στοιχεία του γραφείου "Βαλσάμω‐Μίτση Βαλασσά" υποβλήθηκαν στο Δήμο Ωρωπού με το 
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αρ. πρωτ. 8049/09.04.2012 έγγραφο του γραφείου και επίσης συνυποβλήθηκαν ξανά, στην 
αίτηση του Δήμου Ωρωπού προς το Συμβούλιο Δημ. Έργων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 

Σύμφωνα με το Πρακτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημ. Έργων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (9η συνεδρία την 08.10.2012), το εν λόγω Συμβούλιο γνωμοδότησε υπέρ 
της  αντικατάστασης  της  μελετητικής  εταιρίας  Λύσιππος  ΑΕ  από  το  μελετητικό  γραφείο 
Βαλσάμω‐Μίτση Βαλασσά.  

Έτσι,  η  εκπόνηση  της  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  Κοινότητας  Αφιδνών  ανατίθεται  στη  σύμπραξη 
μελετητικών γραφείων: 

! Βαλσάμω‐Μίτση  Βαλασσά  ‐ Αρχιτέκτων Μηχανικός,  κάτοχος  μελετητικού  πτυχίου 
τάξης  Γ'  στις  κατηγορίες  01  (Χωροταξικές  και  Ρυθμιστικές  Μελέτες)  και  02 
(Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), με έδρα στην οδό Ιωλκού 20, Βόλος, ΤΚ 
38221, τηλ. 24210 30648, fax 24210 33015, e‐mail: valassa@vol.forthnet.gr  

! Αθανασιάδη  Αθανάσιου,  Γεωλόγος‐Μηχανικός  Περιβάλλοντος  MSc,  κάτοχος 
μελετητικού  πτυχίου  Β'  τάξης  στις  κατηγορίες  20  και  27,  με  έδρα  στην  οδό 
Αριστοτέλους 161, 136 71, Αχαρναί, Αθήνα, τηλ. 210 2409478,  fax 210 2447149, e‐
mail: athathan@tee.gr  

με  την  υπογραφή  της  σχετικής  σύμβασης  με  αριθμ.  πρωτ.  24640  που  υπογράφει  στις 
19.10.2012  και  εκπονείται  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  μελετών  Γενικών 
Πολεοδομικών  Σχεδίων  ‐  Σχεδίων  Χωρικής  Οικιστικής  Οργάνωσης  Ανοιχτής  Πόλης  (ΦΕΚ 
209Δ/07‐04‐2000). 

Αντικείμενο Σύμβασης!

Η μελέτη "ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών" περιλαμβάνει τρεις επιμέρους μελέτες οι οποίες 
εκπονούνται  παράλληλα  και  αλληλοτροφοδοτούνται  ώστε  να  προκύψουν  οι  βέλτιστες 
προτάσεις  για  την  επίλυση  των  προβλημάτων  της  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  της 
οικιστικής  και  πολεοδομικής  οργάνωσης  και  την  καλύτερη  ανάπτυξη  της  κοινότητας.  Οι 
μελέτες αυτές είναι οι εξής: 

! Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Κοινότητας Αφιδνών, που περιλαμβάνει όσα ορίζονται στο άρθρο 
5  του  Ν.2508/97  και  στην  υπ.  αρ.  9572/1845/2000  (ΦΕΚ  209Δ/2009)  απόφαση 
Υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ  (ειδικές  τεχνικές  προδιαγραφές  εκπόνησης  μελετών  ΓΠΣ‐
ΣΧΟΟΑΠ). 

! Η μελέτη  γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με  την υπ. αρ. οικ. 37691/12‐09‐
2007, (ΦΕΚ 1902/13/2007 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ) 

! Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) σύμφωνα με την ΚΥΑ 
υπ.  αρ.  ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ  1225/Β/2006)  «Εκτίμηση  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 
κρινόμενων  σχεδίων  και  προγραμμάτων  σε  συμμόρφωση  με  τις  διατάξεις  της 
οδηγίας  2001/42/ΕΚ»,  σχετικά  με  την  εκτίμηση  περιβαλλοντικών  επιπτώσεων 
ορισμένων  σχεδίων  και  προγραμμάτων  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
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Συμβουλίου  της  27ης  Ιουνίου  2001.  Η  μελέτη  ΣΧΟΟΑΠ  υπόκειται  στη  διαδικασία 
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 17 της 
εν  λόγω  ΚΥΑ  και  περιλαμβάνει  εκπόνηση  στρατηγικής  μελέτης  περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

 

"". /,$0$ ,!-!.Η# 1 !2"3-!4Η 

Ομάδα μελέτης!

Χωροταξική & Πολεοδομική μελέτη !

Βαλασσά Βαλσάμω‐Μίτση, Αρχιτέκτων‐Πολεοδόμος Μηχανικός  

Ταμίας Ιωάννης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 

Βαλασσά  Φανή,  Πληροφορικός,  Μηχανικός  Χωροταξίας  Πολεοδομίας  &  Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  

Σκυριανού Κωνσταντίνα‐Αδαμαντία, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Κωτίδης Απόστολος, Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Γανωτοπούλου Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ντουσόπουλος Δημήτριος, Τοπογράφος Μηχανικός  

Γεωλογική μελέτη!

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Γεωλόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc 

Βλαχόπουλος Νικόλαος, Γεωλόγος  

Λουκαΐδη Βασιλική, Γεωλόγος 

Σαραντάκος Παναγιώτης, Γεωλόγος 

Περιβαλλοντική μελέτη!

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Γεωλόγος – Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc 

Σιγαλός Γεώργιος, Περιβαλλοντολόγος 

Δασακλής Σωκράτης, Περιβαλλοντολόγος 

Λουκαΐδη Βασιλική, Γεωλόγος 

!

Επίβλεψη!
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Επιβλέπουσα:   Παπαθανασίου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός 

Διευθύνουσα Υπηρεσία:  Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Ωρωπού 

 

""". 2!5"!6/,!)/ ,!-!.Η# 7$.$ 8$#!"# 1 0"$0"7$#"$ 

Περιεχόμενο μελέτης ΣΧΟΟΑΠ!

Η μελέτη ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται σε δύο φάσεις Α και Β. Η Β φάση υποδιαιρείται σε δύο στάδια 
Β1 και Β2. 

Α’ φάση 

Το  πρώτο  στάδιο  περιλαμβάνει  την  ανάλυση  της  υπάρχουσας  κατάστασης,  τη  διάγνωση 
των προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων και τη διατύπωση της καταρχήν πρότασης ή των 
εναλλακτικών  προτάσεων,  με  σκοπό  τη  ρύθμιση  της  περιοχής  της  Κοινότητας.  Μετά  τη 
υποβολή και παραλαβή της Α’ φάσης γίνεται παρουσίαση από τον Ανάδοχο στην έδρα της 
Κοινότητας  σε  σύσκεψη,  που  συγκαλείται  με  μέριμνα  του  εργοδότη  και  στην  οποία 
μετέχουν  εκπρόσωποι  των  ενδιαφερόμενων  υπηρεσιών  και  λοιπών  φορέων  και 
ενδιαφερομένων  ιδιωτών. Στόχος της σύσκεψης αυτής είναι η παρουσίαση των στοιχείων 
της ανάλυσης, η διατύπωση απόψεων ιδίως σε ότι αφορά την προσέγγιση και αξιολόγηση 
της  υπάρχουσας  κατάστασης  και  των  προοπτικών  χωρικής  ανάπτυξης  του  ΟΤΑ,  η 
διευκρίνιση τυχόν αποριών και η διατύπωση απόψεων.  

Η  Διευθύνουσα  Υπηρεσία  συνεκτιμώντας  και  τα  πορίσματα  της  σύσκεψης,  δίνει 
κατευθύνσεις κατά την κρίση της για την πιθανή συμπλήρωση των στοιχείων της Α’ φάσης 
και οδηγίες‐κατευθύνσεις για την έναρξη της Β’ φάσης. 

Β’ φάση 

6O*.;<BI:"

Κατά  το  δεύτερο  στάδιο  γίνεται  λεπτομερής  επεξεργασία  του  ΣΧΟΟΑΠ  με  βάση  την 
πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Μετά  την  παραλαβή  του  Β1  σταδίου  η  μελέτη  αποστέλλεται  από  τον  εργοδότη  και  τη 
Διευθύνουσα  Υπηρεσία  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες  για  την  τήρηση  των  διαδικασιών  που 
προβλέπει ο νόμος αρθρ.3 παρ.2 Ν.1337/83). Επίσης, παρουσιάζεται δημόσια όπως και η Α΄ 
φάση. 

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συνεκτιμώντας και τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων φορέων και 
υπηρεσιών και την απόφαση του Δ.Σ., δίνει κατά κρίση τις οδηγίες – κατευθύνσεις για το Β2 
στάδιο της μελέτης.  

6P*.;<BI:"

Αφορά την προσαρμογή του σταδίου Β1 και την οριστική πρόταση του ΣΧΟΟΑΠ. 
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Μετά  την  παράδοση  του  Β2  σταδίου  η  μελέτη  αποστέλλεται  από  τον  Εργοδότη  και  τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία στην  επιβλέπουσα υπηρεσία  της Περιφέρειας Ανατολικής Αττικής 
για  την  προώθηση  της  εγκριτικής  απόφασης  (μετά  από  γνωμοδότηση  του  σχετικού 
ΣΧΟΟΑΠ) από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. 

!

Περιεχόμενο μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας  

Κατά  τη  διάρκεια  της  Α’  φάσης  της  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  εκπονείται  και  εγκρίνεται 
προκαταρκτική  μελέτη  γεωλογικής  καταλληλότητας  η  οποία  αποδίδεται  στο  χάρτη 
1:25.000, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Αντικείμενο της προκαταρκτικής αυτής μελέτης είναι: 

Η  αναγνώριση  και  οριοθέτηση  τμημάτων  της  υπό  εξέταση  περιοχής  στα  οποία 
εμφανίζονται  ή  είναι  δυνατόν  αν  εκδηλωθούν  φυσικοί  ή  ανθρωπογενείς  γεωλογικοί 
κίνδυνοι και η κατ’ αρχήν εκτίμηση του σχετικού βαθμού επικινδυνότητας σε κάθε τμήμα. 

Ο  διαχωρισμός  της  υπό  εξέταση  περιοχής  σε  ζώνες  διαφόρου  βαθμού  γεωλογικής 
καταλληλότητας  για  οικιστική  ανάπτυξη  και  άλλες  συναφείς  με  δόμηση  χρήσεις,  ο 
εντοπισμός και η οριοθέτηση τμημάτων όπου απαιτείται σε διάφορο βαθμό η διατήρηση 
του γεωπεριβάλλοντος και η προστασία των γεωλογικών πόρων. Οι ζώνες και τα τμήματα 
αυτά θα είναι κατηγοριοποιημένα με κλίμακες διαβάθμισης των γεωλογικών παραμέτρων.  

Η υποβολή προτάσεων για τις προοριζόμενες για οικιστική ανάπτυξη ή άλλη συναφή με τη 
δόμηση χρήση, περιοχές ως προς: 

! Τη λήψη μέτρων πρόληψης ή μετρίασης των γεωλογικών κινδύνων  

! Τη διατήρηση, αναβάθμιση και ανάδειξη γεωπεριβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών 
και της γεωλογικής κληρονομιάς 

! Την προστασία των αξιοποιήσιμων γεωλογικών πόρων 

! Την εκτέλεση περαιτέρω ερευνών με σκοπό την αποσαφήνιση των παραπάνω. 

Κατά το Β1 στάδιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ εκπονείται η μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας 
σε ίδια κλίμακα που εκπονείται η Β’ φάση του ΣΧΟΟΑΠ (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
αναλυτικά παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παραπάνω υπ. Απόφασης) με σκοπό τον 
καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών για τις οποίες προτείνονται από 
το  ΣΧΟΟΑΠ.  α)  για  οικιστικές  περιοχές,  β)  ως  συγκεντρώσεις  παραγωγικές  ή  μεγάλες 
εγκαταστάσεις και τεχνικά έργα, γ) για άλλες θεσμοθετημένες χρήσεις ή ειδικές ρυθμίσεις, 
δ)  για  γενικά  δίκτυα  υποδομής  (μεταφορική  υποδομή,  ύδρευση  αποχέτευση  κ.α.) 
προκειμένου  να  διασφαλιστεί  το  δομημένο  περιβάλλον  από  φυσικούς  κινδύνους  ή 
κινδύνους  προερχόμενους  από  ανθρώπινες  επεμβάσεις  και  δραστηριότητες.  Αντικείμενο 
της μελέτης είναι: 
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Ο  εντοπισμός  και  διαχωρισμός  από  απόψεως  εδαφικών  συνθηκών,  των  προς  δόμηση 
περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση. 

Η  σαφής  περιγραφή  των  προϋποθέσεων  ή  και  των  αναγκαίων  μέτρων  βελτίωσης  των 
εδαφών ή άλλων μέτρων προστασίας  που απαιτούνται  ούτως ώστε  στις  κατάλληλες  υπό 
προϋποθέσεις  περιοχές  να  καταστεί  δυνατή  η  δόμηση  καθώς  επίσης  και  η  καταρχήν 
εκτίμηση του κόστους λήψης των τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του 
κάθε έργου. 

Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται 
για  την  αποσαφήνιση  της  γεωλογικής  καταλληλότητας  των  προς  δόμηση  περιοχών  στο 
βαθμό που  τα στοιχεία  της  μελέτης  γεωλογικής  καταλληλότητας  δεν  επαρκούν ή  για  τον 
αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών. 

Για τις άλλες μεγάλες εγκαταστάσεις και για τα μεγάλα τεχνικά έργα που προτείνονται από 
τη  μελέτη  ΓΠΣ‐ΣΧΟΟΑΠ  θα  γίνεται  στην  κλίμακα  της  παρούσας  μελέτης,  εκτίμηση  των 
επισφαλών και των αναμενόμενων προβλημάτων και θα γίνονται οι σχετικές προτάσεις"!!

!

Περιεχόμενο Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

Στη  Στρατηγική  Μελέτη  Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων  (ΣΜΠΕ)  περιγράφονται  και 
αξιολογούνται  οι  ενδεχόμενες  σημαντικές  επιπτώσεις  που  θα  έχει  στο  περιβάλλον  η 
εφαρμογή  του  ΣΧΟΟΑΠ,  καθώς  και  οι  λογικές  εναλλακτικές  δυνατότητες,  σε  περιεκτική 
μορφή,  λαμβανομένων  υπόψη  των  στόχων  και  του  γεωγραφικού  πεδίου  εφαρμογής  του 
σχεδίου. Η ΣΜΠΕ περιλαμβάνει τις πληροφορίες που ευλόγως μπορεί να απαιτούνται για 
την  εκτίμηση  των  ενδεχόμενων  σημαντικών  επιπτώσεων  που  θα  έχει  στο  περιβάλλον  η 
εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες γνώσεις και 
μεθόδους  εκτίμησης,  το  περιεχόμενο  και  το  επίπεδο  λεπτομερειών  του  σχεδίου  ή  του 
προγράμματος,  το  στάδιο  της  διαδικασίας  εκπόνησής  του  και  το  βαθμό  στον  οποίο  οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα σε διαφορετικά επίπεδα 
σχεδιασμού ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη εκτίμησής τους.  

Ειδικότερα  και  επιπλέον  των  αναφερόμενων  σε  επόμενα  κεφάλαια,  η  Περιβαλλοντική 
Μελέτη θα εκπονηθεί ακολουθώντας τις παρακάτω ενέργειες‐δραστηριότητες: 

1)  Συγκέντρωση  επεξεργασία  και  αξιολόγηση  πρωτογενών  στοιχείων  (χωροταξικών, 
περιβαλλοντικών,  γεωγραφικών,  οικονομικών,  κοινωνικών  και  τεχνικών,  στοιχείων 
υφιστάμενων  μελετών,  χρήση  και  ερμηνεία  διαθέσιμων  υφιστάμενων  χαρτών, 
αεροφωτογραφιών,  ορθοφωτοχαρτών,  δορυφορικών  εικόνων  κ.λπ.)  και  εκτίμηση  της 
υπάρχουσας κατάστασης περιβάλλοντος. 

2) Εντοπισμό των κρίσιμων παραμέτρων και περιορισμών (σχετική νομοθεσία και εγκύκλιοι 
των  αρμοδίων  Υπηρεσιών,  προστατευόμενες  περιοχές,  υφιστάμενη  κατάσταση 
περιβάλλοντος,  επιβαρύνσεις‐περιβαλλοντικές  πιέσεις,  συγκρουόμενες  χρήσεις, 
υφιστάμενη  κατάσταση  ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος‐ανάγκες,  προτάσεις  και  ανάγκες 
σχεδιασμού, δυνατές εναλλακτικές λύσεις κ.λπ.). 
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3) Έρευνα πεδίου σε όλη την περιοχή μελέτης, επί τόπου παρατηρήσεις και αναγνώριση του 
φυσικού  περιβάλλοντος  και  των  πιθανών  προβλημάτων  επαφές  και  υποβολή  σχετικών 
αιτημάτων  και  ερωτηματολογίου  σε  αρμόδιους  παράγοντες  του  ΟΤΑ,  εμπλεκόμενες 
υπηρεσίες, σχετικούς φορείς, οργανώσεις κ.λπ., φωτογράφηση περιοχής μελέτης. 

4)  Εισαγωγή,  επεξεργασία  και  μορφοποίηση  των  δεδομένων  σε  Η/Υ,  η  οργάνωση  του 
χαρτογραφικού υποβάθρου. 

5) Εξέταση και περιγραφή του σχεδίου και εξέταση των εναλλακτικών δυνατοτήτων. 

6)  Εκτίμηση,  αξιολόγηση  και  αντιμετώπιση  όλων  των  πιθανών  περιβαλλοντικών  και 
κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από το Σχέδιο. 

7)  Διατύπωση  των  απαραίτητων  μέτρων  για  την  αντιμετώπιση  ή  τη  μείωση  των 
ενδεχόμενων  δυσμενών  επιπτώσεων  πάσης  φύσεως  από  την  υλοποίηση  του  σχεδίου, 
περιγραφή συστήματος παρακολούθησης (monitoring), διατύπωση στοιχείων κανονιστικής 
πράξης,  καθώς  και  ενσωμάτωση  όποιων  άλλων  στοιχείων  προβλέπονται  από  τις 
προδιαγραφές. 

8)  Εξέταση  και  ενσωμάτωση  στη  μελέτη  πιθανών  προσθηκών  και  αλλαγών  που  είναι 
πιθανόν  να προκύψουν από  τις  διαδικασίες  διαβούλευσης  και  κατά  τη  διαμόρφωση  των 
τελικών  προτάσεων  της  μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ.  Έλεγχος  για  την  αναγκαιότητα  κυκλικής 
επανάληψης των παραπάνω περιγραφόμενων διαδικασιών. 

9) Τελική σύνταξη χαρτών, σχεδίων και τευχών μελέτης. 

Η Υποβολή του φακέλου της Μελέτης θα γίνει στην Αρμόδια Υπηρεσία για την διενέργεια 
Διαδικασίας  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής  Εκτίμηση  (ΣΠΕ),  δηλ.  την  ΕΥΠΕ  της  Γενικής 
Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με ταυτόχρονη κοινοποίηση και στον ΟΤΑ. 

Το  παρόν  τεύχος  αποτελεί  την  Α’  Φάση  εκπόνησης  της  Μελέτης  ΣΧΟΟΑΠ  Κοινότητας 
Αφιδνών και περιλαμβάνει τα εξής κεφάλαια: 

Α1: Χωροταξική θεώρηση του ΟΤΑ, στο οποίο αναφέρεται η σχέση της περιοχής μελέτης με 
το ευρύτερο γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

Α2:  Αναπτυξιακή  φυσιογνωμία  ΟΤΑ,  στο  οποίο  διερευνώνται  δημογραφικά,  οικονομικά, 
κοινωνικά, πολιτιστικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του ΟΤΑ. 

Α3:  Δεδομένα  του  χώρου  και  του  περιβάλλοντος,  που  καταγράφονται  και  εκτιμώνται  τα 
δεδομένα  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  –  αρχιτεκτονικού  περιβάλλοντος,  η  χωροταξική 
οργάνωση και οι χρήσεις γης της Κοινότητας. 

Α4:  Πολεοδομική  οργάνωση  που  περιλαμβάνει  ανάλυση  των  αστικών  δομών  και 
λειτουργικών  συσχετίσεων,  της  κατάστασης  και  της  ποιότητας  του  δομημένου 
περιβάλλοντος με ιδιαίτερη αναφορά στα αστικά δίκτυα υποδομών. 
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Α5:  Αξιολόγηση  δεδομένων  –  προβλημάτων  –  προοπτικών  όπου  αξιολογούνται  οι 
αναπτυξιακές  τάσεις  και  τα  προβλήματα  συνολικά,  η  χωρητικότητα  και  η  δομή  των 
οικισμών κ.α. 

Α6: Εναλλακτικές προτάσεις, που εκτιμώνται τα βασικά προγραμματικά μεγέθη για τα έτη – 
στόχους,  παρουσιάζονται  και  αξιολογούνται,  εναλλακτικά  σενάρια  και  διατυπώνονται  οι 
βασικές αρχές για το επιλεγμένο σενάριο ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. 
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Χωροταξική θεώρηση 
 

Α1 
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Η  Κοινότητα  Αφιδνών με  έκταση 34.638 στρέμματα  αναπτύσσεται  στις  βορειοανατολικές 
πλαγιές του Υμηττού και στο τμήμα ανατολικά της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας, έως τη Λίμνη του 
Μαραθώνα.  Η  περιοχή μελέτης  αν  και  οικιστικά  δε  συνδέεται  άμεσα με  το  πολεοδομικό 
συγκρότημα  της  πρωτεύουσας,  ανήκει  στα  βορειοανατολικά  προάστια  της  Αθήνας,  και 
εκτείνεται στις βορειοανατολικές πλαγιές παρυφές της Πάρνηθας. Διοικητικά η Κοινότητα 
Αφιδνών  ανήκει  στην  Περιφέρεια  Αττικής  και  στη  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση  Ανατολικής 
Αττικής.  

Έδρα της κοινότητας είναι ο ομώνυμος οικισμός, Αφίδνες ή Κιούρκα. Στην κοινότητα είναι 
επίσης χωροθετημένοι οι εξής οικισμοί: Δροσοπηγή, Κοκκινόβραχος, Κοσμοθέα και Σταθμός 
Αφιδνών. Μετά  από  διάταγμα  του 1977  που  επέτρεπε  σε  οικοδομικό  συνεταιρισμό  να 
δημιουργήσει  οικισμό  στην  περιοχή  δημιουργήθηκε  ο  οικισμός  Αγία  Τριάδα.  Ο  οικισμός 
αρχικά  ονομάστηκε  Διεθνής  Ιπποκράτειος  Πολιτεία,  από  το  όνομα  του  οικοδομικού 
συνεταιρισμού, αλλά  στην  συνέχεια  μετονομάστηκε  σε  Αγία  Τριάδα,  από  το  όνομα  μίας 
εκκλησίας που προϋπήρχε στην περιοχή. 

Πίνακας 1. Επιφάνεια, πληθυσμός και σταθμικός υψομέτρου Κοιν. Αφιδνών 

Γεωγραφική 
ενότητα 

Αστικά 
και 

Αγροτικά 
Κ.Δ 

Ορεινά 
ημιορεινά 

και 
πεδινά 
Κ.Δ. 

Πληθυσμός 
(2001) 

Επιφάνεια (τ.χμ.) 
Πυκνότητα 
πληθυσμού 
ανά τ.χμ. 

Μέσος 
σταθμικός 
υψομέτρου 

Με 
εσωτερικά 
ύδατα 

Χωρίς 
εσωτερικά 
ύδατα 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΦΙΔΝΩΝ      2.422  34,638  34,588  69,92  366 

Κ.Δ. Αφιδνών  ΑΓ  Η  2.422  34,638  34,588  69,92  366 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001) 

Η  κοινότητα  συνορεύει  βόρεια  με  την  κοινότητα  Μαλακάσας,  βορειοανατολικά  με  την 
Κοινότητα Πολυδενδρίου και σε μικρό μήκος με την Κοινότητα Καπανδριτίου, ενώ βρέχεται 
και  από  τη  Λίμνη  του Μαραθώνα.  Νότια  της  Λίμνης  του Μαραθώνα,  σε  μικρό  μήκος  η 
Κοινότητα  Αφιδνών,  συνορεύει  με  το  Δήμο  Μαραθώνος  και  νότια  με  το  Δήμο  Αγίου 
Στεφάνου. Δυτικά, στην πλευρά της Πάρνηθας, η Κοινότητα Αφιδνών συνορεύει με το Δήμο 
Αχαρνών.  

Το έδαφος της κοινότητας είναι ημιορεινό και καλύπτεται από καλλιέργειες και δασώδεις 
εκτάσεις. Οι κάτοικοι απασχολούνται στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, ή ασχολούνται με 
τη γεωργία. 

Μορφολογικά η Κοινότητα Αφιδνών διακρίνεται στις εξής περιοχές: 

http://el.wikipedia.org/wiki/1977
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! Ανατολικά της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας  (ΠΑΘΕ), εντοπίζεται πεδινό τριγωνικό τμήμα 
έκτασης περίπου 5.000 στρεμμάτων  

! Βόρεια  της ανωτέρω έκτασης ανάμεσα σε πλαγιές  της Πάρνηθας αναπτύσσεται ο 
παλιός οικισμός των Αφιδνών 

! Το δυτικό και μεγαλύτερο τμήμα της Κοινότητας εκτείνεται στις ανατολικές πλαγιές 
της  Πάρνηθας  σε  δασωμένες  εκτάσεις.  Σημαντικό  τμήμα  των  δασωμένων  αυτών 
εκτάσεων (περίπου 7.000 στρέμματα) συνιστούν την Ιπποκράτειο Πολιτεία.  

! Ανατολικά της Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, έως τη Λίμνη του Μαραθώνα, καταγράφονται 
πεδινές εκτάσεις και γενικά μικρές κλίσεις στο ανάγλυφο του εδάφους.  

Η  διοικητική  περιφέρεια  της  Κοινότητας  διασπάται  σε  3  τμήματα  εξαιτίας  της  διέλευσης 
του ΠΑΘΕ και της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας Θεσσαλονίκης.  

Στο τμήμα ανατολικά της ΕΟ καταγράφονται κυρίως καλλιεργήσιμες εκτάσεις και η δόμηση 
περιορίζεται  πλησίον  και  εφαπτόμενα  του  οδικού  άξονα.  Στο  τμήμα  μεταξύ  Ε.Ο.  και 
σιδηροδρομικής γραμμής η δόμηση είναι επίσης περιορισμένη και διάσπαρτη. Δυτικά της 
σιδηροδρομικής γραμμής, αναπτύσσεται το σημαντικότερο μέρος της οικιστικής ανάπτυξης 
της  Κοινότητας.  Περιλαμβάνει  τον  παλιό  οικισμό,  τον  οικισμό  εκατέρωθεν  του 
σιδηροδρομικού σταθμού, την Ιπποκράτειο Πολιτεία και τη διάσπαρτη δόμηση που αρχίζει 
να  αναπτύσσεται  στα  πεδινά  τμήματα  της  Κοινότητας.  Σημαντικό  στοιχείο  είναι  ότι  ο 
οικιστικός  ιστός  της  Κοινότητας  είναι  αποκομμένος  από  το  οικιστικό  δίκτυο  του 
πολεοδομικού συγκροτήματος απέχοντας περίπου 7 χλμ. από τον Άγιο Στέφανο. 

Χάρτης 1. Θέση της Κοιν. Αφιδνών στην Αττική 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Ωστόσο μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτη (Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), 
η Κοινότητα Αφιδνών αποτελεί Δημοτική Ενότητα του Δήμου Ωρωπού, αφού συνενώθηκε 
με τους δήμους Ωρωπίων, Αυλώνος, Καλάμου και τις κοινότητες Συκάμινου, Πολυδενδρίου, 
Μαρκοπούλου Ωρωπού, Μαλακάσης και Καπανδριτίου συστήνοντας  το Δήμο Ωρωπού με 
έδρα τον Ωρωπό. Η νέα διοικητική διαίρεση φαίνεται στο χάρτη.  

Χάρτης 2. Θέση του Δήμου Ωρωπού στην Αττική 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Ο Ν. Ν.3852/2010 προβλέπει: 1) η κατάργηση των 57 Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
τη δημιουργία 13 αιρετών Περιφερειών ως νέο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης 2) 
τη συγχώνευση των ΟΤΑ πρώτου βαθμού σε 325 Δήμους, και 3) την ανασυγκρότηση της 
αποκεντρωμένης δομής του κράτους σε 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. 

Πίνακας 2. Δημοτικές και οι Τοπικές Κοινότητες που συγκροτούνται στο Δήμο Ωρωπού, 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3852/2010. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ! Πραγματικός πληθυσμός 
#$%%&'!

Ι7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ! (%)*+&,!
13. ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ (Έδρα: Ωρωπός)! ))*((,!
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ ! -*&,(!

Δημοτική Κοινότητα Αυλώνος   5.184!
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ ! $*-()!

Δημοτική Κοινότητα Αφιδνών   2.543!
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ ! -*(.,!

Δημοτική Κοινότητα Καλάμου   5.468!
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ! $*+)/!

Δημοτική Κοινότητα Καπανδριτίου   2.937!
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ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ! &*/,,!
Τοπική Κοινότητα Μαλακάσης   1.788!

ζ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ! )*,+(!
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού   3.894!

η. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ! &*(),!
Τοπική Κοινότητα Πολυδενδρίου   1.438!

θ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ  &*-$$!
Τοπική Κοινότητα Συκαμίνου  1.522!

ι. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΙΩΝ ! ,*./(!
Δημοτική Κοινότητα Νέων Παλατίων  3.647 
Δημοτική Κοινότητα Σκάλας Ωρωπού   3.775 
Τοπική Κοινότητα Ωρωπού   1.252 

Πηγή: ΦΕΚ 1292/Β/11.08.2010 

$.9.; / 5/-/# .Η# 7/")/.Η.$# $8"0)&) 

Οι  Αφίδνες,  τα  τελευταία  χρόνια  εξελίσσονται  από  ένας  οικισμός  με  περιορισμένη 
δυναμική,  παροχές  και  υπηρεσίες  στα  βόρεια  της  Αθήνας,  σε  ένα  προάστιο  με  συνεχώς 
αυξανόμενη  ζήτηση  για  ανάπτυξη  κατοικίας  μεσαίων  και  υψηλών  κοινωνικοικονομικών 
στρωμάτων  και  αντίστοιχη  ζήτηση  για  υποδομές  και  παροχές  υπηρεσιών.  Σε  αυτή  την 
εξέλιξη συνέβαλε η ένταξη στο σχέδιο περιοχών και ειδικότερα της Ιπποκράτειας Πολιτείας, 
η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής προς Αθήνα, το εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον 
και η γειτνίαση με τον ΠΑΘΕ.  

Η  κοινότητα  Αφιδνών  βρίσκεται  στο  στάδιο  της  μετεξέλιξης  από  μια  αγροτική  περιοχή 
πλησίον  της Αθήνας,  σε  ένα προάστιο  κατοικίας που δύναται  να προσφέρει βελτιωμένες 
συνθήκες ποιότητας ζωής στους κατοίκους.  

Πίνακας 3. Πληθυσμός και μεταβολή του από 1981‐2001 κατά διοικητική ενότητα 

Διοικητική ενότητα 
Πληθυσμός  Μεταβολή  Πληθυσμός  Μεταβολή 

1981  1991  1981‐1991  2001  1991‐2001 
Ελλάδα  9.740.417  10.259.900  5,33%  10.964.020  6,86% 

Περιφέρεια Αττικής  3.369.424  3.523.407  4,57%  3.761.810  6,77% 

Κοινότητα Αφιδνών  1.301  1.504  15,60%  2.543  69,08% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ(στοιχεία απογραφής 2001), Ιδία επεξεργασία 

Από το Ρυθμιστικό Σχέδιο, δεν προκύπτουν  ιδιαίτερα σημαντικές αναφορές στις Αφίδνες. 
Από την ένταξη όμως της περιοχής στο γενικότερο πλαίσιο προτάσεων για τη Βόρεια Αττική 
δίνεται  βαρύτητα  στο  γεγονός  της  ύπαρξης  του  μεγαλύτερου  αναπτυξιακού  άξονα  της 
χώρας και στην ανάγκη προστασίας των φυσικών περιοχών. 

Αναπτυξιακά για την περιοχή προκύπτουν δυνατότητες οι οποίες βασίζονται στην ύπαρξη 
του  συγκοινωνιακού  δικτύου,  στο  φυσικό  περιβάλλον  που  βρίσκεται  ακόμα  σε  καλή 
κατάσταση χωρίς έντονες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 
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Το  συγκοινωνιακό  δίκτυο  με  έμφαση  στο  σιδηροδρομικό  δίκτυο  ευνοεί  την  ανάπτυξη 
περιοχών κατοικίας, ενώ η Εθνική Οδός ευνοεί την ανάπτυξη του εμπορίου, αποθηκών και 
εγκατάστασης παραγωγικών μονάδων. 

$.9.<. #=)/4Η .Η# 7$.$#.$#Η# 7$" .&) 25//2."7&)  

$.9.<.9. 25//2."7!# #! 0"!*)!# !2"2!0/ 

Η  Αθήνα  κατατάσσεται  στις  μεγάλες  πόλεις  της  ευρωπαϊκής  περιμέτρου.  Μαζί  με  τη 
Λισσαβόνα  και  το  Δουβλίνο  αποτελεί  μια  από  τις  τρεις  άκρες  του  ενιαίου  ευρωπαϊκού 
χώρου, εμφανίζοντας ορισμένα χαρακτηριστικά περιθωριοποίησης και από‐διεθνοποίησης, 
είτε με βάση την κλασσική έννοια της ανταγωνιστικότητας και της προσπελασιμότητας, είτε 
και  υπό  την  έννοια  της  συμμετοχής  της  Περιφέρειας  στο  Ευρωπαϊκό  γίγνεσθαι.  Η  άρση 
αυτής  της  απομόνωσης  με  αναπτυξιακές  πρωτοβουλίες  σημαντικού  βεληνεκούς,  οι 
διεκδικήσεις πόρων και η συστηματική συμμετοχή της Περιφέρειας σε ευρωπαϊκά δίκτυα 

αποτελούν στρατηγική επιλογή.  

Στο χώρο της Μεσογείου, η Αθήνα / Αττική διαθέτει τη δυναμική ώστε να εξειδικεύσει τα 
διεθνή  της  χαρακτηριστικά και  να επιδιώξει  τα οφέλη  της «Μεσογειακής Πρωτεύουσας», 
τόσο στο σύνολο  της Μεσογείου,  με  συνεργασίες  μητροπόλεων στους  τομείς  πολιτισμού 
και  τουρισμού,  όσο  και  ειδικότερα  στο  επίπεδο  της  βόρειας  Μεσογειακής  λεκάνης,  με 
αξιοποίηση των εργαλείων διακυβέρνησης συνεργειών και ευρωπαϊκών χωρικών πολιτικών 
που  συνδέονται  με  χρηματοδοτικά  προγράμματα  και  προωθούν  διαπεριφερειακές 
συνεργασίες.  Η  μητροπολιτική  Περιφέρεια  της  Αττικής,  συνιστά  τη  βασική  πύλη 
συνεργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, το κέντρο βάρους και πόλο του 
εθνικού αναπτυξιακού άξονα προς Βορρά και Νότο, σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη ως 
δευτερεύοντος  πόλου  με  κυριαρχικό  ρόλο  στο  δυτικό  άξονα  ανάπτυξης.  Διαθέτει  την 
υψηλότερη  παραγωγικότητα  εργασίας  σε  όλους  τους  τομείς,  το  υψηλότερο  επίπεδο 
τεχνολογικής  εξέλιξης,  το  50%  του  εθνικού  δικτύου  τεχνικής  υποδομής  που  συνεχώς 
βελτιώνεται,  το  μεγαλύτερο όγκο  παραγωγής  και  κατανάλωσης,  αλλά  και  το  μεγαλύτερο 
όγκο υπηρεσιών στους τομείς της εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης. 

$.9.<.;. 25//2."7!# #! 2!5"8!5!"$7/ !2"2!0/  

Η  Περιφέρεια  Αττικής  βρίσκεται  στο  κεντρικό  τμήμα  της  χώρας  και  καταλαμβάνει  το 
νοτιοανατολικό τμήμα της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Έχει έκταση 3.808 τ.χλμ. και καλύπτει το 
2,9% της συνολικής έκτασης της χώρας. Έχει έδρα την Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας. 
Η περιφέρεια Αττικής περιλαμβάνει μόνο το Ν. Αττικής και συνιστάται από τις παρακάτω 
Περιφερειακές Ενότητες: 

! Κεντρικός Τομέας Αθηνών  
! Βόρειος Τομέας Αθηνών 
! Δυτικός Τομέας Αθηνών 
! Νότιος Τομέας Αθηνών 
! Ανατολικής Αττικής 
! Δυτικής Αττικής 
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! Πειραιώς 
! Νήσων 

Μέχρι σήμερα χωριζόταν σε δύο μεγάλες υποενότητες, την «Περιφέρεια Πρωτευούσης» και 
το «υπόλοιπο Αττικής». Αυτός ο προσδιορισμός είχε υιοθετηθεί  επί 10ετίες, με συνέπεια 
αφενός  να  συγχέεται  αναπτυξιακά  και  η  σχέση  και  η  δυναμική  της  Αθήνας ως  προς  την 
Περιφέρεια Αττικής (όπου συχνά ταυτίζονται) και, αφετέρου, καθιστά δύσκολη την εύρεση 
επεξεργασμένων  πρωτογενώς  στατιστικών  δεδομένων  ακόμα  και  σε  επίπεδο  πρώην 
Νομαρχίας, όπως συμβαίνει στις λοιπές Περιφέρειες. Η ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η ΠΕ 
Βόρειου  Τομέα  Αθηνών,  η  ΠΕ  Νότιου  Τομέα  Αθηνών  και  η  ΠΕ  Δυτικού  Τομέα  Αθηνών, 
συγκροτούσαν  την  πρώην  Νομαρχία  Αθηνών,  ενώ  η  Π.Ε.  Πειραιά  και  Π.Ε.  Νήσων 
αποτελούσαν την πρώην Νομαρχία Πειραιά.  

Εικόνα 1. Χωρικές ενότητες Περιφέρειας Αττικής 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: patt.gov.gr, attikisynergasia.blogspot.gr, ιδία επεξεργασία 

Σύμφωνα με  την απογραφή  του 2001 έχει πληθυσμό σχεδόν 3,8 εκατομμύρια κατοίκους, 
περί  του  35%  του  συνολικού πληθυσμού  της  χώρας.  Αυτό  την  κατατάσσει  πληθυσμιακά 
στην πρώτη θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας και μάλιστα με διπλάσιο πληθυσμό 
από τη δεύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια, εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας. Αντίστροφα, 
από πλευράς έκτασης, η περιφέρεια Αττικής είναι η δεύτερη μικρότερη της χώρας με 3,8 
εκατ. στρέμματα. Περνά μόνο εκείνη της περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ενώ η έκτασή της καλύπτει σχεδόν το 3% της χώρας, διαμένει σε αυτή περί το ένα τρίτο 
του πληθυσμού της Ελλάδας. Από πλευράς πληθυσμιακής πυκνότητας  κατέχει  την πρώτη 
θέση  μεταξύ  των  περιφερειών  της  Ελλάδας,  με  δεκαπλάσια  πυκνότητα  από  τη  δεύτερη 
περιφέρεια κατά σειρά, εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας. 
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Πίνακας 4. Πληθυσμός Περιφέρειας Αττικής ανά ΠΕ 

Διοικητική ενότητα  Πληθυσμός (2011) 
 Περιφέρεια Αττικής  3812330 
ΠΕ Κεντρικού τομέα  1018440 
ΠΕ Βορείου τομέα  592400 
ΠΕ Δυτικού τομέα  487730 
ΠΕ Νοτίου τομέα  526520 
0&*!HG;:@I=Q?*!;;I=Q?" '()(*("
ΠΕ Δυτικής Αττικής  161300 
ΠΕ Πειραιώς  449070 
ΠΕ Νήσων  74780 

Πηγή: Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής  

Η πληθυσμιακή εξέλιξη  της Περιφέρειας προκύπτει ως ένα σταθμισμένο σύνολο χωρικών 
υποενοτήτων  της  Αττικής,  οι  οποίες  φαίνεται  ότι  λειτουργούν  περισσότερο 
κοινωνικοοικονομικά  παρά  διοικητικά.  Έτσι,  οι  πληθυσμιακές  εξελίξεις  φαίνεται  ότι 
εκφράζουν  δυναμικά  την  πλέον  επίκαιρη  και  αξιόπιστη  εικόνα  των  μεταλλαγών  στην 
Περιφέρεια. Οι μεταβολές  του πληθυσμού στην Αττική εκφράζονται και με  τις μεταβολές 
των  ζωνών  της  κατοικίας  στην  Περιφέρεια,  οι  οποίες  χαρακτηρίζονται  ως  ενδογενείς  και 
εξωγενείς.  Για  παράδειγμα  δύο  βασικοί  εξωγενείς  παράγοντες  αλλαγής  του  τόπου 
κατοικίας στην Περιφέρεια κατά την τελευταία 10ετία αποτελούν η προαστιοποίηση και η 
εξωτερική μετανάστευση.  

Η έκταση των πληθυσμιακών μεταβολών ποικίλει ανά χωρικό σύνολο. Έτσι, σε ότι αφορά τη 
σχετική  μείωση,  τα  πρωτεία  διατηρεί  ο  Δήμος  Αθηναίων  και,  ακολουθούν  τα  νότια 
προάστια και ο Πειραιάς. Σε ότι αφορά, την απόλυτη αύξηση των πληθυσμιακών μεγεθών, 
είναι εντυπωσιακή η πληθυσμιακή αύξηση των εκτός Λεκανοπεδίου χωρικών ενοτήτων, η 
οποία  όπως  προκύπτει  και  από  σχετικά  μεγέθη  ζήτησης  πρώτης  κατοικίας, φαίνεται  να 
εντείνεται  διαχρονικά.  Αυτές  οι  πληθυσμιακές  μεταβολές,  σε  συνδυασμό  με  τις 
μεταφορικές  ροές  που  προκαλούν  λόγω  της  έντασης  χωροθέτησης  παραγωγικών, 
κοινωνικών  και  ψυχαγωγικών  δραστηριοτήτων,  συνθέτουν  ένα  νέο  τοπίο  αναγκών  για 
συμπληρωματικές υποδομές (περιβαλλοντικές, μεταφορικές, κοινωνικές). 

Σε  εθνικό  επίπεδο,  αποτελεί  το  μητροπολιτικό  οικονομικό  και  διοικητικό  κέντρο  της 
Ελλάδας  και  διαμορφώνει  σε  μεγάλο  βαθμό  την  αναπτυξιακή  πορεία  της  χώρας.  Οι 
λειτουργίες  της  επηρεάζουν  αποφασιστικά  την  αναπτυξιακή  δυναμική  στο  σύνολο  της 
ελληνικής επικράτειας, ενώ ο ρόλος της Αθήνας προσδιορίζεται από την κυρίαρχη θέση της 
στην  οικονομική,  διοικητική  και  χωρική  δομή  της  χώρας.  Συγκεντρώνει  το  ήμισυ  του 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) της χώρας. Συγκεκριμένα, το ΑΕΠ της αντιστοιχεί σε 
113,5 εκατομμύρια ευρώ το 2007, πολλαπλάσια από εκείνη της δεύτερης κατά σειρά ΑΕΠ 
περιφέρειας της χώρας, εκείνη της κεντρικής Μακεδονίας. Η συμμετοχή των περιφερειών 
στο ΑΕΠ είναι σχετικά σταθερή τα τελευταία χρόνια  (2005‐7). Η ανεργία στην περιφέρεια 
Αττικής ανέρχεται στο 9,4% για το Γ' τρίμηνο του 2009. Το ποσοστό αυτό είναι σχεδόν ίδιο 
με το μέσο όρο της χώρας  (9,3%). Το γεγονός αυτό οξύνει τα κοινωνικά προβλήματα από 
την  αυξανόμενη  διόγκωση  του  αστικού  κέντρου  και  αυξάνει  την  πίεση  στις  αστικές 
υποδομές,  της  υποδομές  υγείας  και  πρόνοιας,  κοινωνικής  προστασίας  και  το  ευρύτερο 
αστικό περιβάλλον. 
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Επομένως, ο αναπτυξιακός χαρακτήρας της Αττικής είναι πολύ δυναμικός. Η δυναμικότητα 
της  περιφέρειας  εντείνει  τη  ζώνη  επιρροής  της  πέρα  από  τα  διοικητικά  της  όρια.  Η 
δυναμική αποτυπώνεται και χωρικά και φαίνεται να έχει μετασχηματίσει δραστικά το επί 
τέσσερις δεκαετίες κυρίαρχο αναπτυξιακό μοντέλο του «σχήματος S», το οποίο επέδρασε 
καταλυτικά  στην  περιφερειακή  διάρθρωση  της  χώρας,  ως  η  απεικόνιση  μιας  χωρικά 
ανισόμετρης  ανάπτυξης.  Το  διάστημα  αυτό  με  τα  αλλεπάλληλα  κύματα  εσωτερικής 
μετανάστευσης (και ταυτόχρονης εξωτερικής άρα «ερήμωση της υπαίθρου») σε συνδυασμό 
με  τις δυνατότητες οίκησης που έδινε  το νέο θεσμικό πλαίσιο  (βλ. συντελεστές δόμησης, 
αντιπαροχή)  συνέβη  η  γιγάντωση  της  Αθήνας  και  οριστική  μέχρι  σήμερα  κυριαρχία  του 
«αθηνοκεντρικού»  κράτους,  ως  κορυφαίου  πόλου  του  άξονα  S.  Το  αναπτυξιακό  αυτό 
μοντέλο  ήλθε  κατά  καιρούς  να  επιστεγαστεί  και  να  εξυπηρετηθεί,  με  δίκτυα  υποδομών 
(είτε  αυτά  ήταν  δίκτυα  φυσικών  κόμβων  όπως  λιμένων  με  νοητές  ράβδους,  είτε  πλήρη 
φυσικά δίκτυα όπως των αυτοκινητοδρόμων). 1 

Άμεση επιρροή ασκείται και στο χώρο (γεωγραφικό, οικονοµικό και διοικητικό) πέραν της 
Αττικής,  όπου  παρατηρούνται  ακόμη  και  καθημερινές  μετακινήσεις  μεταξύ  τύπου 
κατοικίας‐ εργασίας και µια αναπτυξιακή αλληλεξάρτηση σε σχέση µε την Αθήνα.  

Οι  κοινωνικό‐οικονομικές  εξελίξεις  στην  Περιφέρεια  Αττικής  επηρέασαν  και  τη  χωρική 
φυσιογνωμία  της.  Κατά  την  περίοδο  έντονης  αστικοποίησης  της  Περιφέρειας  Αττικής, 
πραγματοποιήθηκε  ο  χωρικός  διαχωρισμός  σε Ανατολική  και Δυτική Αττική,  εκατέρωθεν 
ενός  νοητού άξονα από  τα ΝΔ προς  τα ΒΑ.  Στη δυτική  και  βορειοδυτική  χωρική  ενότητα 
παρατηρείται  σχετικά  εντονότερη  παρουσία  εργατικών  στρωμάτων  και  περισσότερος 
νεανικός  πληθυσμός,  στη  βόρεια  και  βορειοανατολική  εντονότερη  τριτογενοποίηση, 
μικρομεσαία  και  ανώτερου  εισοδήματος  κοινωνικά  στρώματα  και  ενισχυμένος  δείκτης 
γήρανσης.  Στις  επόμενες δεκαετίες  ο  βασικός  κοινωνικός  χωρικός  διαχωρισμός ανάμεσα 
στη  Δυτική  και  στην  Ανατολική  Αττική  παραμένει,  οι  επιμέρους  διαστάσεις  του  όμως 
μεταβάλλονται, λόγω του ότι μετακινούνται από τις κεντρικές συνοικίες της Αθήνας προς 
τις  Βόρειες‐Βορειοανατολικές  και  Νοτιοανατολικές  περιοχές  και  προάστια,  μεσαία  και 
ανώτερα  εισοδηματικά  στρώματα,  σε  σχέση  και  με  τη  μετακίνηση  δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών προς αυτές τις περιοχές. Σήμερα, παρόλο που δεν έχει ανατραπεί η κοινωνική 
γεωγραφία της Αττικής, σε κάποιες περιοχές παρατηρούνται χαρακτηριστικά κοινωνικής και 
οικιστικής υποβάθμισης.  

Σχετικά με τη διάρθρωση της απασχόλησης, παρουσιάζει σαφή εξειδίκευση στον τριτογενή 
τομέα, που συγκεντρώνει το 57% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας. Το ποσοστό αυτό 
είναι σχεδόν πέντε φορές μεγαλύτερο από το εκείνο της δεύτερης κατά σειρά εξειδίκευσης 
στην παροχή υπηρεσιών περιφέρειας,  της  Κεντρικής Μακεδονίας.  Ιδιαίτερα αναπτυγμένο 
είναι  το  εμπόριο  δεδομένου  ότι  στην  περιφέρεια  υπάρχει  ο  μεγαλύτερος  σε  μέγεθος 
αερολιμένας αλλά  και  ο Πειραιάς,  το  μεγαλύτερο σε  χωρητικότητα  λιμάνι  στα Βαλκάνια. 
Είναι  ισχυρός  διαμετακομιστικός  σταθμός  εμπορευμάτων  και  συγκοινωνιακός  κόμβος 
διεθνούς  επιρροής. Μεγάλο  δυναμισμό  παρουσιάζουν  και  οι  κλάδοι  των  υπηρεσιών  για 
έρευνα  και  τεχνολογική  ανάπτυξη  με  έμφαση  στις  υπηρεσίες  υγείας,  εκπαίδευσης, 
χρηματοπιστωτικές,  έρευνας  και  ανάπτυξης,  και  δημόσιας  διοίκησης.  Η  τουριστική 
δυναμική  της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε  ιστορία και αρχαιολογικά μνημεία διεθνούς 
εμβέλειας αλλά και στο γεγονός ότι αποτελεί πύλη εισόδου για τουριστικούς προορισμούς 
του  Αιγαίου  και  των  άλλων  περιοχών  της  χώρας.  Η  περιφέρεια  παρουσιάζει  εξειδίκευση 
στα καταλύματα υψηλής κατηγορίας. Ο δευτερογενής τομέας είναι επίσης ενισχυμένος. Τα 
2/3  της  απασχόλησης  στη  μεταποιητική  δραστηριότητα  συγκεντρώνονται  στην  ευρύτερη 

                                                 
1 Π. Σκάγιαννης (2009), !RC*;:*L*S;:*STEDGU*R9:?*DIG*HVG*GH<R;WX>*;:W*A@@>HI=:Y*FZ9:W["
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περιοχή  της  Αττικής  (Αττική,  Κεντρική  Εύβοια,  νότιο  ήμισυ  της  Βοιωτίας,  και  στο 
ηπειρωτικό,  κυρίως,  τμήμα  του  Νομού  Κορινθίας)  και  της  Κεντρικής Μακεδονίας  (Νομός 
Θεσσαλονίκης,  βορειοδυτικό  τμήμα  του Νομού Χαλκιδικής, Νομοί  Κιλκίς  και Ημαθίας). Ο 
πρωτογενής  τομέας  δεν  είναι  ενισχυμένος,  λόγω  της  έντονης  αστικοποίησης  της 
περιφέρειας. 

Κατά  την  έναρξη  της  προγραμματικής  περιόδου  2007‐2013,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή 
ενέκρινε  για  την  Περιφέρεια  Αττικής  τα  προγράμματα  που  κατηγοριοποιούνται  στο 
παρακάτω σχήμα, στα οποία και συμμετέχει η Περιφέρεια. 

Εικόνα 2. Ευρωπαϊκά Προγράμματα Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 

 

Πηγή: patt.gov.gr, ιδία επεξεργασία 

Τα  Προγράμματα  Κοινοτικής  Πρωτοβουλίας  INTERREG  III  της  περιόδου  2000‐2006 
αντικαταστάθηκαν την τρέχουσα προγραμματική περίοδο από τα Προγράμματα του Στόχου 
ΙΙΙ  «Ευρωπαϊκή  Εδαφική  Συνεργασία» (ΕΕΣ)  που  αναφέρεται  στη  διαπεριφερειακή, 
διακρατική  και  διασυνοριακή  συνεργασία.  Η  ΕΕΣ  εφαρμόζεται  μέσω  των  Διαρθρωτικών 
Ταμείων  της  Ε.Ε.  και  συγκεκριμένα  του  Ευρωπαϊκού  Ταμείου  Περιφερειακής  Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και επικεντρώνεται σε τρεις άξονες: 

! Ανάπτυξη  διασυνοριακών  οικονομικών  και  κοινωνικών  δραστηριοτήτων.  Αφορά 
περιφέρειες που έχουν κοινά χερσαία και θαλάσσια σύνορα. 

! Καθιέρωση  και  ανάπτυξη  διακρατικής  συνεργασίας,  συμπεριλαμβανομένης  της 
διμερούς συνεργασίας μεταξύ θαλάσσιων περιφερειών. Αφορά ευρύτερες περιοχές 
συνεργασίας που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και προκλήσεις. 
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! Ενίσχυση  της  αποτελεσματικότητας  της  περιφερειακής  πολιτικής  μέσω  της 
προώθησης  της  διαπεριφερειακής  συνεργασίας,  της  ανάπτυξης  δικτύων  και  της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Αφορά 
όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. 

Ο προϋπολογισμός  των προγραμμάτων ΕΕΣ ανέρχεται στα 300 εκ.  ευρώ  (€) από εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους. 

Στο  πρόγραμμα  Μεσογειακός  Χώρος  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  11  χώρες,  (Ελλάδα, 
Ισπανία,  Ιταλία,  Γαλλία,  Πορτογαλία,  Ηνωμένο  Βασίλειο‐Γιβραλτάρ,  Μάλτα,  Κύπρο, 
Σλοβενία,  Κροατία,  Βοσνία  και  Ερζεγοβίνη)  και  προήλθε  από  τη  συγχώνευση  των 
Προγραμμάτων INTERREG ARCHIMED και MEDOCC. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος 
είναι η ενίσχυση της οικονομίας των περιοχών της Μεσογείου, ούτως ώστε να καταστούν 
ανταγωνιστικές  προκειμένου  να  εξασφαλιστεί  η  ανάπτυξη  και  η  απασχόληση  για  τις 
μελλοντικές γενιές, η υποστήριξη της εδαφικής συνοχής καθώς και η ενεργή παρέμβαση για 
την προστασία του περιβάλλοντος. Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα και στα οποία 
συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια είναι: 

! Το 012345 6789:5;2<,  που  επικεντρώνεται  στο  βιώσιμο  τουρισμό  και  συναφείς 
τομείς,  επιδιώκοντας  την  ανάπτυξη  και  εφαρμογή  ενός  μηχανισμού  ορθολογικού 
σχεδιασμού  και  υλοποίησης  τοπικών  πρωτοβουλιών  για  την  ανάπτυξη  βιώσιμων 
τουριστικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους, την 
ενίσχυση  της  ανταγωνιστικότητας,  της  εμπορευσιμότητας,  με  τρόπο  ώστε  να 
εξυπηρετείται  η  αειφόρος  κοινωνικο‐οικονομική  ανάπτυξη  σε  τοπικό  / 
περιφερειακό  επίπεδο  και  η  βιώσιμη  διαχείριση  των  φυσικών  και  πολιτιστικών 
πόρων.  Στοχεύει  επίσης  να  δημιουργήσει  κοινές  διακρατικές  ‐διαπεριφερειακές 
δράσεις  και  συνεργασίες  και  να  ενσωματώσει  στις  πρακτικές  τουριστικών 
επιχειρήσεων  και  άλλων  εμπλεκομένων  στην  προώθηση  της  τοπικής  οικονομίας 
φορέων, την έννοια της βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο της συμμετοχής 
της  στο  SusTEn Mechanism,  η Περιφέρεια Αττικής, μεταξύ άλλων,  έχει  εκπονήσει 
(σε  συνεργασία  με  το  Κέντρο  Επιχείρησης  και  Καινοτομίας  Αττικής)  μία  μελέτη 
σχετικά με τις προοπτικές αλλά και τους περιορισμούς ως προς την ανάπτυξη του 
βιώσιμου  τουρισμού  στην  Αττική. Επίσης,  έχει  εκπονηθεί  ένα marketing  plan  στο 
οποίο  καταγράφεται  το  τουριστικό  προϊόν  της  περιοχής  (προσφορά,  ζήτηση, 
ανάλυση  διεθνών  τάσεων  κλπ)  και  προτείνεται  παράλληλα  μία  στρατηγική 
marketing  προώθησης  της  περιοχής  ως  τουριστικού  προορισμού  καθ'  όλη  τη 
διάρκεια του έτους.  Επιπλέον, έχουν εντοπιστεί  τοπικοί  ‐ δημόσιοι και  ιδιωτικοί  ‐ 
φορείς,  οι  οποίοι  δυνητικά  μπορούν  να  συμμετάσχουν  σε  ολοκληρωμένες 
πρωτοβουλίες  για  την  προώθηση  και  υποστήριξη  της  βιώσιμης  τουριστικής 
επιχειρηματικότητας  στην  περιοχή.  Εκπρόσωποι  ορισμένου  αριθμού  φορέων 
συμμετείχαν  σε  ενημερωτική  συνάντηση  (workshop)  που  διοργανώθηκε  στις  20 
Δεκεμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace με σκοπό την παρουσίαση 
του  προγράμματος,  του  περιεχομένου  και  των  στόχων  του,  καθώς  και  την 
ανταλλαγή  απόψεων  σχετικά  με  τις  σύγχρονες  προσεγγίσεις  στον  τουρισμό,  τις 
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εναλλακτικές  μορφές  του,  την  έννοια  και  τα  χαρακτηριστικά  της  «Βιώσιμης 
Τουριστικής Επιχείρησης».! 

! =5>?@5A! #=5>?B7CD7! @5E7BB;D7587! :5C! @55>F:E;>5! G>H! :! 212E:;5:IB7! AH>?E9'J! με 
βασικό  στόχο  του  την  ενίσχυση  της  συνεργασίας  μεταξύ  ιδιωτικών,  δημόσιων, 
οικονομικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων καθώς και οργανισμών που 
«παράγουν» καινοτομία προκειμένου να δημιουργηθεί μια διακρατική πλατφόρμα 
διαλόγου των Μεσογειακών χωρών, πάνω σε πολιτικές,  εργαλεία και στρατηγικές 
που θα προάγουν την «οικονομία της γνώσης», την καινοτομία και θα καταλήγουν 
σε νέες εδαφικές αναπτυξιακές πολιτικές. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ίδρυση 
και  λειτουργία  συνεργατικών  σχηματισμών  (clusters).  Η  Περιφέρεια  Αττικής,  σε 
συνεργασία με τους υπόλοιπους Έλληνες εταίρους, έχει επιλέξει να ασχοληθεί με 
τον  τομέα  του  "Creative  Industry"  και  ειδικότερα με  το  "Edutainment"  (πρόκειται 
για τη διάδοση της γνώσης μέσω της ψυχαγωγίας με τη χρήση της τεχνολογίας) και 
να  μελετήσει  τις  προοπτικές  και  τις  δυνατότητες  ανάπτυξής  τους  εντός  της 
γεωγραφικής περιοχής της.!

! 0*6*4*2K! @55>F:E;>5! :5C! @5E7H5:E;>5:B;L:E;>5! 01MM>HE! NB12E7Hs,  το  οποίο  στοχεύει 
στην  ανάπτυξη  κοινών  μεθοδολογικών  εργαλείων  για  τη  δημιουργία  και  τη 
λειτουργία  συνεργατικών  σχηματισμών  (territorial  clusters)  που  θα  υποστηρίζουν 
μικρές  και  μεσαίες  επιχειρήσεις σε  θέματα  εισαγωγής  καινοτόμων πρακτικών  και 
νέων τεχνολογιών και διεθνοποίησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Η 
τελική φάση  του  έργου περιλαμβάνει  την πιλοτική δημιουργία  επτά  (7) 8B12E7H2 ‐ 
ένα  σε  κάθε  περιφέρεια  που  εκπροσωπείται  στο  έργο  ‐  τα  οποία  θα  παρέχουν 
υποστήριξη  σε  περίπου 105  επιχειρήσεις  του  κλάδου  της  «δημιουργικής 
οικονομίας»,  (creative  business), χρησιμοποιώντας  τα  κοινά  μεθοδολογικά 
εργαλεία. Στη  φάση  αυτή  εκτιμάται  ότι  θα  εμπλακούν εβδομήντα  (70)  φορείς  με 
σημαντική  προστιθέμενη  αξία  στην  εκπλήρωση  των  σκοπών  των  clusters 
(επιμελητήρια και  επιχειρηματικές  ενώσεις,  πανεπιστήμια  και  ερευνητικά  κέντρα, 
κυβερνητικοί  οργανισμοί,  φορείς  της  περιφερειακής  και  της  τοπικής 
αυτοδιοίκησης, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, φορείς προαγωγής 
της  καινοτομίας  και  της  επιχειρηματικότητας). Η  Περιφέρεια  Αττικής,  σε 
συνεργασία  με  το  Κέντρο  Καινοτομίας  και  Επιχείρησης  Αττικής,  έχει  συντάξει 
έκθεση  εδαφικής  ανάλυσης  στην  οποία  αποτυπώνονται  οι  προοπτικές  και  τα 
εμπόδια  σχετικά  με  την  καινοτόμο  και  εξωστρεφή/διεθνοποιημένη 
επιχειρηματικότητα  στην  Αττική.  Επίσης,  σε  συνέχεια  των  κατευθύνσεων  που 
δόθηκαν προς  τους  εταίρους  κατά  τη  2η συνεδρίαση  της Οργανωτικής  Επιτροπής 
του  έργου  η  οποία  έλαβε  χώρα  στο  Τεχνολογικό  Πολιτιστικό  Πάρκο  Λαυρίου,  το 
Σεπτεμβρίου  2011,  με  ευθύνη  της  Περιφέρειας  Αττικής,  έχουν  εντοπιστεί  φορείς 
που μπορούν δυνητικά να εμπλακούν στις φάσεις υλοποίησης του έργου με κύριο 
σκοπό να συμμετάσχουν στην πιλοτική δημιουργία του cluster της Αττικής.!

Το  Δεκέμβριο  του  2007  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ενέκρινε  το  πρόγραμμα  διακρατικής 
συνεργασίας  'Νοτιοανατολική  Ευρώπη'  για  την  περίοδο  2007‐2013.  Με  το  εν  λόγω 
πρόγραμμα παρέχεται  κοινοτική υποστήριξη  σε περιφέρειες  από 16  χώρες  ‐ κράτη μέλη, 
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υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες χώρες, καθώς και τρίτες χώρες. Καλύπτεται συνολικός 
πληθυσμός 200 εκατ. ατόμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται 
σε 245 εκατ. ευρώ και η κοινοτική ενίσχυση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ) ανέρχεται  σε 206  εκατ.  ευρώ  (€).  Στρατηγικό στόχο του προγράμματος 
αποτελεί  η  βελτίωση  της εδαφικής,  οικονομικής  και  κοινωνικής  ολοκλήρωσης και  η 
συμβολή στη συνοχή, τη σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα μέσω της ανάπτυξης των 
διακρατικών  εταιρικών σχέσεων  και  της  κοινής  δράσης  σε  θέματα στρατηγικής  σημασίας 
για  την  περιοχή.  Η  Περιφέρεια  Αττικής  συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  μέσω  του  έργου 
OrientGate:  Ένα  Δομημένο  Δίκτυο  για  την  Ενσωμάτωση  της  Γνώσης  για  το  Κλίμα,  στην 
Πολιτική και στο Χωρικό Σχεδιασμό. Γενικό στόχο του έργου αποτελεί ο συντονισμός και η 
ενίσχυση  των  δράσεων  για  την  κλιματική  αλλαγή,  στις  χώρες  της  Νότιο‐Ανατολικής 
Ευρώπης,  μέσα  από  τη  δημιουργία  μόνιμων  δικτύων  συνεργασίας  μεταξύ  των 
επιστημονικών και άλλων φορέων που παράγουν γνώση για τις επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής και των πολιτικών αρχών, που θεσμοθετούν και παράγουν πολιτικές. 

Το έργο ειδικότερα στοχεύει: 

! Στη  διερεύνηση  των  κινδύνων  που  προκύπτουν  από  την  κλιματική  αλλαγή,  σε 
παραθαλάσσιες,  αγροτικές  και  αστικές  περιοχές,  (μέσα  από  τη  διενέργεια  έξη 
πιλοτικών μελετών). 

! Στην  άμεση  αξιοποίηση,  (μέσα  από  σχήματα  συνεργασίας  και  κοινές  δράσεις: 
ηλεκτρονικές  πλατφόρμες,  σεμινάρια,  ημερίδες  κλπ),  των  επιστημονικών 
δεδομένων από τις συμμετέχουσες πολιτικές αρχές, ώστε οι πολιτικές και ο χωρικός 
σχεδιασμός να στηρίζονται σε επικαιροποιημένα ‐επιστημονικά στοιχεία. 

! Στη  δημιουργία  και  εξάπλωση  δικτύων  συνεργασίας,  σε  επίπεδο  τοπικό‐ 
περιφερειακό‐ ευρωπαϊκό, ώστε η κλιματική αλλαγή να αντιμετωπισθεί με όσο το 
δυνατόν «οικονομικές», αξιόπιστες & ολοκληρωμένες, παρεμβάσεις και πολιτικές. 

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG IVC καλύπτει όλα τα κράτη μέλη, 
συν τη Νορβηγία και την Ελβετία. Στρατηγικός Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση, 
μέσω  της  διαπεριφερειακής  συνεργασίας,  της  αποτελεσματικότητας  των 
πολιτικών περιφερειακής  ανάπτυξης στους  τομείς  της καινοτομίας,  της οικονομίας  της 
γνώσης,  του περιβάλλοντος και πρόληψης  κινδύνων,  καθώς  και  οικονομικός 
εκσυγχρονισμός και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η Περιφέρεια Αττικής 
συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  μέσω  του  έργου  64NOPQ@06! RST! 4QOPQN464Q3! SR!
0UQ4TAU!PQV!0W03P@QPX@Y@3U!P6SQA!4Q34TZT@040!–!64004. Σκοπός του MESSE Project 
είναι η  ενίσχυση και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας  των περιφερειακών πολιτικών 
για  την  υποστήριξη  και  την προώθηση  της  κοινωνικά υπεύθυνης  οικονομικής ανάπτυξης. 
Αυτό  θα  επιχειρηθεί  μέσα  από  την  ταυτοποίηση  και  την  ανάλυση  βέλτιστων  πρακτικών 
(best  practices)  υιοθέτησης  (φορολογικών,  νομικών,  λειτουργικών  κ.α.)  εργαλείων 
δημόσιας πολιτικής για την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Οικονομίας. Αυτές οι πρακτικές θα 
ομαδοποιηθούν  και  θα  μετασχηματιστούν σε  πρότυπα  σχέδια  ανάπτυξης  και  εφαρμογής 
πολιτικών  ενδυνάμωσης  της  Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας,  προσαρμοσμένα  στις 
ανάγκες κάθε εταίρου. Επιπλέον, σε κάθε Περιφέρεια θα προσδιορισθούν εκείνοι οι φορείς 
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ή  τα δίκτυα που μπορούν να συνδράμουν συμβουλευτικά στην προσπάθεια των  τοπικών 
αρχών για την ανάπτυξη νέων εργαλείων πολιτικής με τον ίδιο σκοπό. Η Περιφέρεια Αττικής 
θα  ωφεληθεί  ιδιαίτερα  από  τη  συμμετοχή  της  στο  εν  λόγω  έργο  καθώς  ο  τομέας  της 
Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας  στην  Ελλάδα  είναι  σε  αρχικό  στάδιο  (το  σχετικό 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη Θεσμοθέτηση της 
Κοινωνικής  Οικονομίας  και  της  Κοινωνικής  Επιχειρηματικότητας  είναι  ακόμα  υπό 
διαβούλευση)  και  ως  εκ  τούτου  η  Περιφέρεια  Αττικής  χρειάζεται  τη  συγκεκριμένη 
τεχνογνωσία  έτσι  ώστε  να  εντάξει  όσο  το  δυνατόν  πιο  γρήγορα  τη  δυναμική  του 
συγκεκριμένου κλάδου στον στρατηγικό προγραμματισμό της. 

Τον  Οκτώβριο  του  2007,  η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ενέκρινε  το  URBACT  ΙΙ  2007‐2013 
(Πρόγραμμα  Δικτύου  για  την  Αστική  Ανάπτυξη),  ένα  πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής 
Συνεργασίας  που  καλύπτει  το  σύνολο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  συν  τη Νορβηγία  και  την 
Ελβετία.  Το  URBACT  ΙΙ  στοχεύει  να  βελτιώσει  την  αποτελεσματικότητα  των  πολιτικών 
αστικής  ανάπτυξης  και  να  ενισχύσει  την  κοινή  αντίληψη  της  ολοκληρωμένης  αστικής 
ανάπτυξης.  Υποστηρίζει  την  κεφαλαιοποίηση  και  τη  διάδοση  της  γνώσης  και  συμβάλλει 
ενεργά στην εφαρμογή της (ανανεωμένης) στρατηγικής της Λισσαβόνας για την ανάπτυξη 
και  την  απασχόληση  καθώς  και  της  στρατηγικής  αειφόρου  ανάπτυξης  της  ΕΕ.  Το 
πρόγραμμα εστιάζεται κυρίως στην παροχή εργαλείου ανταλλαγών και εκμάθησης για τους 
υπευθύνους  χάραξης  πολιτικής,  τους  επαγγελματίες  και  άλλους  οργανισμούς  που 
συμμετέχουν  στην  ανάπτυξη  αστικών  πολιτικών.  Πρόκειται  για  πλατφόρμα  ανταλλαγών 
που χρησιμοποιείται για να οργανώσει θεματικά δίκτυα και ομάδες εργασίας (έργα). Κάθε 
έργο αναλαμβάνεται από πόλεις, με δυνατότητα συμμετοχής και για τις τοπικές αρχές, τα 
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. 

Το  πρόγραμμα  ZTSAT400! έχει  ως  στόχο  να  εξασφαλίσει  χρηματική  ενίσχυση  για  την 
επίτευξη  των  στόχων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  στον  τομέα  της  απασχόλησης  και  των 
κοινωνικών  υποθέσεων.  Το  PROGRESS  χρηματοδοτεί  δραστηριότητες  ανάλυσης  και 
αμοιβαίας μάθησης, ευαισθητοποίησης και διάδοσης καθώς και την ενίσχυση των βασικών 
συντελεστών  για  την  περίοδο  2007‐2013.  Το  πρόγραμμα  χωρίζεται  σε  πέντε  τομείς  που 
αντιστοιχούν  στους  πέντε  κύριους  τομείς  δραστηριοτήτων:  απασχόληση,  κοινωνική 
προστασία  και  ενσωμάτωση,  συνθήκες  εργασίας,  ποικιλομορφία  και  καταπολέμηση  των 
διακρίσεων,  καθώς  και  ισότητα  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών.  Η  Περιφέρεια  Αττικής 
συμμετέχει  στο  πρόγραμμα  μέσω  του  έργου  [><75!6>I;B;E\!459:587<75E!
6789:5;2<!#P5! @5E7DH:E7C! PMMH>:89! G>H! 459:58;5D! 6>I;B;E\! >G! [><75! 39H>1D9!
01MM>HE;5D!Y;G7B>5D!@<MH>F7<75E!>G!S881M:E;>5:B!0];BB2'!"![S*6*4Q*!6789:5;2<*!Βασικός 
στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η πιλοτική εφαρμογή και η διάδοση ενός καινοτόμου 
μηχανισμού  για  την  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών σε  εργαζόμενες,  άνεργες  ή  και 
αυτοαπασχολούμενες  γυναίκες  σε  επιχειρηματικούς  τομείς  που  σχετίζονται  με  τον 
πολιτισμό. 

 

$.9.<.<. 25//2."7!# #! !2"2!0/ )/,/= 

Διοικητικά, ο Νομός Αττικής περιλαμβάνει τις εξής νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (χάρτης 1): 
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! Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών‐Πειραιώς 

! Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών 

! Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς 

! Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής 

! Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής 

 

Εικόνα 3. Διοικητική διαίρεση Περιφέρειας Αττικής 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
 

Η  νομαρχία  Ανατολικής  Αττικής,  με  έκταση  1.459 τ.χλμ.,  είναι  μία  από  τις  τέσσερις 
νομαρχίες που  απαρτίζουν  το  νομό  Αττικής.  Ο  πληθυσμός  της  νομαρχίας  ήταν  403.918 
κάτοικοι  κατά  την απογραφή του 2001  (αύξηση  36%  από  το  1991).  και 
παρουσίαζε πυκνότητα πληθυσμού 277 κατ./τ.χλμ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της πρόσφατης 
απογραφής  της  ΕΛΣΤΑΤ,  η  νομαρχία  Ανατολικής  Αττικής  είναι  η  τέταρτη  κατά  σειρά 
πληθυσμιακού  μεγέθους  διοικητική  ενότητα  μετά  τη  νομαρχία  Αθηνών,  το  νομό 
Θεσσαλονίκης,  και  τη  νομαρχία  Πειραιώς.  Από  πλευράς  ενίσχυσης  του  πληθυσμιακού 
δυναμικού  της  κατά  την  περίοδο  1991‐2001,  κατατάσσεται  πρώτη  στο  νομό  Αττικής,  με 
δεύτερη  αυτή  της  Δυτικής  Αττικής.  Οι  νομαρχίες  Αθηνών  και  Πειραιώς  παρουσιάζουν 
οριακή  μόνο  πληθυσμιακή  αύξηση.  Παρατηρείται  επομένως,  τάση  ενίσχυσης  των 
περιφερειακών χωρικών ενοτήτων και αποδυνάμωση του κέντρου. 

Η νομαρχία Αν. Αττικής υποδιαιρείται στις εξής γεωγραφικές ενότητες: 

! Βορειοανατολική Αττική 

! Μεσόγεια 

! Λαυρεωτική 
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Πίνακας 5. Μεταβολή πληθυσμού Νομού Αττικής, ανά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

   Πραγματικός πληθυσμός   
Διοικητική ενότητα  1991  2001  Μεταβολή 
Χώρα  10.259.900  10.964.020  6,86% 
Νομός Αττικής  3.523.407  3.761.810  6,77% 
Ν. Α. Αθηνών  2.577.609  2.664.776  3,38% 
)5*!5*!HG;:@I=Q?*!;;I=Q?" )*+,)+-" .(-,*/0" -+1-.2"
Ν.Α. Δυτικής Αττικής  125.177  151.612  21,12% 
Ν.Α. Πειραιώς  524.358  541.504  3,27% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001) 

Αναφορικά με την οικιστική δομή, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής χαρακτηρίζεται από ένα 
πλέγμα  οικισμών  που  αναπτύσσονται  έντονα  τα  τελευταία  χρόνια.  Η  δυναμική  των 
οικισμών  αυτών  σχετίζονται  με  τη  βελτίωση  των  υπηρεσιών  στον  τομέα  των  μεταφορών 
κατά  την  τελευταία  δεκαετία  στη  μητροπολιτική  περιοχή  της  πρωτεύουσας.  Οι 
περισσότεροι  οικισμοί  είναι  εξαρτημένοι  από  την  Αθήνα,  που  είναι  ένα  πολύ  δυναμικό 
αστικό  κέντρο. Η περιοχή επίσης  χαρακτηρίζεται από διάσπαρτη αυθαίρετη δόμηση, που 
αλλοιώνει τόσο το τοπίο όσο και τη δυναμική του δομημένου χώρου. 

Πίνακας 6. Δήμοι Ανατολικής Αττικής 

Καλλικρατικός ΟΤΑ  Καποδιστριακός ΟΤΑ 

Ωρωπού  Ωρωπός,  Αυλώνα,  Κάλαμος,  Συκάμινος,  Πολυδένδρι,  Μαρκόπουλο  Ωρωπού, 
Μαλακάσα, Καπανδρίτι, Αφίδνες 

Μαραθώνος  Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Γραμματικό, Βαρνάβας 

Ραφήνας  ‐ 
Πικερμίου 

 

Διονύσου  Άγιος Στέφανος, Δροσιά, Διόνυσος, Άνοιξη, Σταμάτα, Κρυονέρι Ροδοπόλεως 

Αχαρνών  Αχαρνές, Θρακομακεδόνες 

Παλλήνης  Παλλήνη, Γέρακας, Ανθούσα 

Παιανίας  Παιανία, Γλυκά Νερά 

Σπάτων  ‐ 
Αρτέμιδος 

 

Λαυρεωτικής  Λαυρεωτική, Κερατέα, Άγιος Κωνσταντίνος 

Σαρωνικού  Καλύβια Θορικού, Ανάβυσσος, Σαρωνίδα, Κουβαράς, Παλαιά Φώκαια 

Βάρης  ‐  Βούλας  ‐ 
Βουλιαγμένης 

 

Κρωπίας   

Μαρκοπούλου  ‐ 
Μεσογαίας 

 

Πηγή: Αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής 
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Εικόνα 4. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού 

 

Πηγή: Έκθεση αξιολόγησης της εφαρμογής του θεσμοθετημένου Ειδικού Πλαισίου του Τουρισμού 
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Η παρούσα μελέτη κατατάσσεται στην κατηγορία 10 του συστήματος χωρικού σχεδιασμού 
– σχεδιασμός σε δημοτικό επίπεδο. Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται οι 
κατευθύνσεις  υπερκείμενων  επιπέδων  χωρικού  και  αναπτυξιακού  σχεδιασμού,  που 
σχετίζονται  με  την  περιοχή,  με  τις  οποίες  οφείλουν  να  εναρμονίζονται  όσα  πρόκειται  να 
προταθούν στη Β φάση της μελέτης.  
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Σύμφωνα με το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) 
το  μητροπολιτικό  συγκρότημα  της  Αθήνας  παραμένει  κύριος  εθνικός  πόλος  ανάπτυξης 
διαθέτοντας σημαντικές υποδομές. Αποτελεί στόχο του ΓΠΧΣΑΑ η ενίσχυση της ένταξης της 
Αθήνας  στα  διεθνή  και  ευρωπαϊκά μητροπολιτικά  δίκτυα,  μέσω  του  εκσυγχρονισμού  της 
εθνικής  οικονομίας,  των  τεχνολογιών  αιχμής  και  του  πολιτισμού.  Επιδιώκεται  επίσης 
ενίσχυση του ρόλου της πόλης ως ιστορικό και διαχρονικό κέντρο της Μεσογείου. Τονίζεται 
η  ενίσχυση  και  εδραίωση  του  ρόλου  της  Αθήνας ως  πόλης‐πύλης  και  ως  περιφερειακού 
μητροπολιτικού πόλου της Ε.Ε, αλλά και σε εθνικό επίπεδο η ανάδειξη του ρόλου της ως 
εθνικού μητροπολιτικού κέντρου και ως πόλου διάχυσης της αναπτυξιακής δυναμικής στο 
σύνολο του εθνικού χώρου, στο πλαίσιο της  ισόρροπης και πολυκεντρικής περιφερειακής 
ανάπτυξης. Προωθείται ο ρόλος της Αθήνας ως επιχειρηματικού κέντρου σύνδεσης με τις 
γειτονικές  μητροπόλεις,  ώστε  να  συγκροτηθούν  ζώνες  οικονομικής  ολοκλήρωσης. 
Ταυτόχρονα,  εξειδικεύεται  λειτουργικά  ο  ρόλος  της,  με  βάση  τα  συγκριτικά  της 
πλεονεκτήματα. 

Στόχος είναι ακόμη η βελτίωση της ελκυστικότητας της με την απόκτηση υψηλής ποιότητας 
περιβάλλοντος και η εδραίωσή της ως σημαντικός τουριστικός προορισμός. Αναγνωρίζεται 
ως  διεθνούς  εμβέλειας  από  πλευράς  δυναμικού  πολιτιστικού  ενδιαφέροντος  η  ευρύτερη 
περιοχή  της  Αθήνας,  το  Λαύριο  ανατολικά  και  το  Δαφνί  δυτικά.  Στο  ίδιο  πλαίσιο, 
προτείνεται η αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος κατά προτεραιότητα σε περιοχές με 
ιδιαίτερη  τοπολογική  σημασία,  με  την  ενίσχυση  των  ζωνών  πρασίνου,  της 
προσβασιμότητας  και  ασφάλειας  των  πεζών  και  τη  βελτίωση  της  αισθητικής  του  χώρου. 
Εξωαστικά προβλέπεται η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ορεινών 
όγκων, των δασών και των ακτών, αλλά και ο σχεδιασμός της ανάπτυξης των χρήσεων γης 
στον  περιαστικό  χώρο  και  αυστηρός  περιορισμός  της  διάσπαρτης  δόμησης  στις  εκτός 
σχεδίου περιοχές. 

Από πλευράς υποδομών, για το αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" προβλέπεται ενίσχυση 
του  ρόλου  του,  ως  κύρια  διεθνής  πύλη  της  χώρας  και  ως  κύριος  κόμβος  διηπειρωτικών 
μεταφορών  των  Βαλκανίων,  της  Ανατολικής  Μεσογείου,  της  Ασίας  και  της  Αφρικής. 
Ενίσχυση θα επέλθει ως προς  τη διερχόμενη κίνηση, σε συνδυασμό με  την πύκνωση  των 
εσωτερικών  δρομολογίων  κυρίως  προς  τις  νησιωτικές  ή  απομακρυσμένες  γεωγραφικά 
περιοχές. Το λιμάνι του Πειραιά είναι ήδη ενταγμένο στους διεθνείς θαλάσσιους άξονες με 
προοπτική περαιτέρω ισχυροποίησης. Στόχος είναι να ενδυναμωθεί η συγκοινωνία από τον 
Πειραιά  προς  τα  νησιά  του  Αιγαίου,  αλλά  και  η  σταδιακή  μεταφορά  ακτοπλοϊκών 
υπηρεσιών  από  τον  κεντρικό  λιμένα  του  Πειραιά  στους  λιμένες  Ραφήνας  και  Λαυρίου. 
Επιδίωξη  είναι  και  η  αναβάθμιση  του  λιμένα  του  Ωρωπού  με  σκοπό  την  ενίσχυση  των 
διαπεριφερειακών  συνδέσεων  μέσω  της  μείωσης  των  θαλάσσιων  αποστάσεων  και  την 
απόσπαση φόρτου από τις οδικές μεταφορές. Σχετικά με το σιδηροδρομικό δίκτυο, στόχος 
είναι  η  ολοκληρωμένη  σιδηροδρομική  σύνδεση  και  η  παροχή  υψηλής  ποιότητας 
συνδυασμένων  μεταφορών  σε  όλους  σχεδόν  τους  λιμένες  που  βρίσκονται  πλησίον  του 
εθνικού  σιδηροδρομικού  δικτύου  με  προτεραιότητα  στα  εμπορευματικά  τμήματα  των 
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λιμένων Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Επίσης, διερευνάται η σκοπιμότητα επέκτασης 
του  δικτύου  έως  Χαλκίδα,  Θήβα‐Λιβαδειά,  Κόρινθο‐Κιάτο,  λιμένα  Λαυρίου  και  λιμένα 
Ραφήνας. Για την πόλη της Αθήνας προτείνεται η επέκταση και πύκνωση του δικτύου του 
μετρό στη μητροπολιτική περιοχή.  

Στο ΓΠΧΣΑΑ διαπιστώνεται ότι στην Αθήνα έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα 
των  τηλεπικοινωνιών  στα  πλαίσια  των  ολυμπιακών  αγώνων.  Στόχος  είναι  η  διαρκής 
αναβάθμιση όλων των τεχνολογικών υποδομών για την υποστήριξη των υποδομών έρευνας 
και τεχνολογίας.  

Επιδιώκεται  εξυγίανση  των  περιοχών  βιομηχανικών  συγκεντρώσεων  με  έμφαση  στην 
περιοχή  Οινοφύτων  –  Σχηματαρίου  και  Θριασίου.  Για  τις  νέες  μονάδες  επιδιώκεται  η 
συγκέντρωση  σε  οργανωμένους  υποδοχείς  σε  κατάλληλες  θέσεις,  παράλληλα  με  τον 
περιορισμό  της  εκτός  σχεδίου  δόμησης.  Οργανωμένοι  χώροι  προβλέπονται  στη  ζώνη 
επιρροής  του  αστικού  κέντρου  και  κατά  μήκος  των αξόνων  ανάπτυξης  και  ιδιαίτερα  των 
αξόνων με κέντρο την Αθήνα προς Οινόφυτα – Θήβα. 
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Εικόνα 5. Βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης τουρισμού 

 

Πηγή: ΚΥΑ ΕΧΠΣΑΑ Τουρισμού  

Από  το  χάρτη  που  περιλαμβάνει  η  ΚΥΑ  ΕΧΠΤ,  η  περιοχή  ανήκει  στη  χωρική  ενότητα  με 
κέντρο ανάπτυξης την Αθήνα. Περιλαμβάνει ορεινές περιοχές (κατ. Στ), δηλαδή περιοχές με 
υψόμετρο άνω των 600 μ. , για τις οποίες επιδιώκεται: 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών – Α.1. Χωροταξική θεώρηση Κοιν. Αφιδνών 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
38 

! Η διατήρηση της ποιότητας των φυσικών (στοιχεία χλωριδικά, πανιδικά, γεωλογικά 
–  υδρογεωλογικά,  τοπιακά,  κ.α.)  και  ανθρωπογενών  (οικισμοί,  κατασκευές, 
υποδομές,  μνημεία,  παραδοσιακές  ασχολίες,  εκδηλώσεις,  κ.λπ.)  πόρων  με  μέτρα 
πρόληψης των κινδύνων υποβάθμισης τους.  

! Η  λήψη  ειδικών  μέτρων  ενσωμάτωσης  τρίτων  δραστηριοτήτων  αναγκαίων  για  τη 
λειτουργία  του  χώρου,  που  παρουσιάζουν  ασυμβατότητες  με  την  τουριστική 
δραστηριότητα, ώστε να είναι δυνατή η συνύπαρξη τους με αυτήν και ειδικότερα 
μέτρων  αισθητικής  και  λειτουργικής  αναβάθμισης  των  υποδομών  τους  (π.χ. 
σύνταξη ειδικών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας).  

! Η  δημιουργία  βασικών  προτύπων  καθώς  και  εξειδικευμένων,  κατά  περίπτωση, 
κανόνων  για  το  σχεδιασμό  και  τη  δόμηση  λαμβάνοντας υπόψη  την παραδοσιακή 
αρχιτεκτονική και τις τοπικές παραδόσεις, χρήσης υλικών και μορφών δόμησης.  

! Η υιοθέτηση πρακτικών που θα εξασφαλίζουν μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.  

! Η  δημιουργία  ειδικών  κατασκευαστικών  προτύπων  για  την  εκτέλεση  έργων 
υποδομών  στον  ορεινό  χώρο  (οδοποιία,  κατασκευές  δημόσιων  κτιρίων, 
εγγειοβελτιωτικά, διαμορφώσεις χώρων, κ.λπ.).  

! Η  δημιουργία  δικτύων  μονοπατιών  (εθνικών,  ευρωπαϊκών)  και  διαδρομών 
περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

! Η ανάδειξη τοπόσημων  

Ειδικά  για  τους  ορεινούς  οικισμούς  του  ηπειρωτικού  χώρου  με  πληθυσμό  κατά  την 
τελευταία  απογραφή  μικρότερο  των  500  κατοίκων  που  χαρακτηρίζονται  ως  στάσιμοι, 
επιτρέπεται η δόμηση μικρού μεγέθους κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε ζώνη πλάτους 
500  μέτρων  από  τα  όρια  τους  με  τους  παρακάτω  όρους:  αρτιότητα  δύο  (2)  στρέμματα, 
συντελεστής  δόμησης  0.3  για  γήπεδα  εμβαδού  μέχρι  4  στρέμματα  και  0.2  για  το 
υπερβάλλον και πυκνότητα κλινών ανά στρέμμα 15. 

Για  τον  ορεινό  χώρο  προτείνεται  επίσης  η  προώθηση  δράσεων  που  αφορούν  στην 
ανάπτυξη  αθλητικών  δραστηριοτήτων  (σπορ)  του  ορεινού  χώρου  (π.χ.  ορειβασία, 
αναρρίχηση,  κανόε‐καγιάκ,  rafting,  αιωροπτερισμός,  αλεξίπτωτο  πλαγιάς),  αλλά  και  η 
ενίσχυση σωματείων και συλλόγων αθλημάτων του ορεινού χώρου. 

Ειδικά για  τον ορεινό χώρο και πλησίον σε ενδιαφέρουσες περιβαλλοντικά περιοχές  (π.χ. 
περιοχές  του  δικτύου  Φύση  (NATURA)  2000,  δάση)  προτείνεται  η  ανάπτυξη  τουρισμού 
φύσης.  Αυτό  θα  προέλθει  από  την  αξιοποίηση  επιλεγμένων  περιοχών  προστασίας  της 
φύσης  ή  του  τοπίου  (περιοχές Δικτύου Φύση  (NATURA)  2000,  αξιόλογα  καταγεγραμμένα 
φυσικά τοπία, αισθητικά δάση), ως πόλων ανάπτυξης, τοπικής ή ευρύτερης εμβέλειας, ενός 
ήπιου ρεύματος τουρισμού φύσης. Ειδικότερα προτείνονται: 

! Η  καθιέρωση  τοπικών  δικτύων,  διαδρομών  ‐  μονοπατιών,  πολυθεματικού 
χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση.  
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! Η σήμανση των διαδρομών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που  ισχύουν στην Ε.Ε. 
και η έκδοση χαρτών ορεινής περιήγησης.  

! Ο εμπλουτισμός των διαδρομών με εναλλακτικές δραστηριότητες (πίστες mountain 
bike, ιππασία) και η ένταξη σε αυτές, όπου είναι δυνατόν, παραδοσιακών οικισμών 
με υποδομές εστίασης και αναψυχής.  

! Η διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής.  

! Η  δημιουργία  υποδομών  παρατήρησης  και  ερμηνείας  της  φύσης  (π.χ. 
παρατηρητήρια,  κέντρα  ενημέρωσης  επισκεπτών,  μουσεία  και  ορειβατικά 
καταφύγια).  

Για  το  κομμάτι  του ΟΤΑ με  περιοχές υψομέτρου κάτω των 600μ. προωθείται η ανάπτυξη 
σύνθετων και ολοκληρωμένων τουριστικών υποδομών σταθερού παραθερισμού.  

Για  τις  μητροπολιτικές  περιοχές,  που  ταυτίζονται  με  τα  όρια  του  μητροπολιτικού 
συγκροτήματος της Αθήνας προωθείται η προστασία, ανάδειξη και συνδυασμένη προβολή 
των  πόρων  του  ευρύτερου  περιαστικού  χώρου  (ορεινοί  όγκοι,  κ.α.),  η  αναβάθμιση  του 
ρόλου των ΜΜΜ. Για τις περιοχές της κατηγορίας αυτής (μητροπολιτικές περιοχές) το όριο 
αρτιότητας  για  τη  δόμηση  κύριων  τουριστικών  καταλυμάτων,  εκτός  σχεδίου  και  εκτός 
ορίων οικισμών, ορίζεται σε δέκα (10) στρέμματα με μέγιστη πυκνότητα 8 κλίνες / στρέμμα. 
Οι  ρυθμίσεις  αυτές  δεν  έχουν  εφαρμογή  για  τον  εκσυγχρονισμό  υφισταμένων,  κατά  την 
ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικών καταλυμάτων. Ρυθμίσεις σχεδιασμού 
του χώρου που προβλέπουν μεγαλύτερα όρια αρτιότητας κατισχύουν των ανωτέρω ορίων.  

Τέλος,  για  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Αθήνας  (ακτίνα  50  χλμ.)  προτείνεται  η  ανάπτυξη 
τουρισμού  γκολφ,  μιας  μορφής  τουρισμού  της  οποίας  η  ζήτηση  αυξάνει  διεθνώς  και 
επιπλέον δεν έχει εποχικό χαρακτήρα. Θετική για τη χωροθέτηση γηπέδων γκολφ θεωρείται 
η  ύπαρξη  άλλων  ή  η  συνδυασμένη  ανάπτυξη  στην  ίδια  περιοχή  δύο  ή  περισσοτέρων 
γηπέδων γκολφ. 

$.9.>.3. 2!5"8!5!"$7/ !2"6!"5Η#"$7/ 25/%5$,,$ 2!5"8!5!"$# $.."7Η# 

Το όραμα που θέτει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής για την περιφέρεια 
είναι  το  ακόλουθο:  «Η  ανάδειξη  του  ρόλου  της  Περιφέρειας  Αττικής  ως  Ευρωπαϊκής 
Μητρόπολης  στο  χώρο  της  Νοτιοανατολικής  Ευρώπης  και  της  Μεσογείου,  μέσω  της 
συγκρότησης και λειτουργίας  της ως  ισχυρού αυτοδιοικητικού οργανισμού με ενισχυμένο 
ρόλο  σε  όλους  τους  τομείς  αρμοδιοτήτων  της,  μέσω  της  προσέλκυσης  επενδυτικών  και 
επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων  και  μέσω  της  προσφοράς  ουσιαστικού  και  ποιοτικού 
έργου προς όφελος όλων των πολιτών της». 

Οι Γενικοί Στόχοι του ΠΕΠ Αττικής 2007 ‐2013 είναι: 

! Η  βελτίωση  της  ελκυστικότητας  της  Περιφέρειας  σαν  Διεθνές  Επιχειρηματικό 
Κέντρο. 
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! Η  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της  οικονομίας,  μέσω  της  ενθάρρυνσης  της 
καινοτομίας,  της  επιχειρηματικότητας,  της  έρευνας  και  τεχνολογίας  και  της 
διάδοσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης. 

! Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

! Η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας 

Οι προτεραιότητες ανά επιμέρους τομείς είναι : 

! Μεταφορές  για  τη  διασφάλιση  της  κινητικότητας  και  της  προσβασιμότητας  του 
πληθυσμού  στο  εσωτερικό  των  πόλεων,  την  καλύτερη  διασύνδεση  με  τα 
αεροδρόμια, τα λιμάνια και τους μεγάλους οδικούς διαπεριφερειακούς άξονες. 

! Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα διαβίωσης (υγεία, 
κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, φροντίδα των παιδιών,). 

! Βελτίωση  του  φυσικού,  ανθρωπογενούς  και  οικιστικού  περιβάλλοντος,  με  την 
αντιμετώπιση  της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που επιφέρει η αστική διάχυση, 
την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών και την προστασία των ελεύθερων 
χώρων, το συντονισμό μεταξύ των επιπέδων της διοίκησης για τις χρήσεις γης και 
τις λοιπές πολιτικές που επηρεάζουν και επιδρούν στον αστικό χώρο, την επένδυση 
σε φυσικές υποδομές και την ενεργή διαχείριση των μεταφορών και την προώθηση 
δράσεων  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής 
απόδοσης. 

! Αναβάθμιση  της  πολιτιστικής  κίνησης  και  των  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  αφού η 
πολιτιστική ζωή (κίνηση) μιας πόλης επηρεάζει τις ιδιωτικές επενδύσεις ως επιλογή 
του τόπου εγκατάστασης παραγωγικών ή διοικητικών εγκαταστάσεων όπως επίσης 
και  την  απόφαση  εγκατάστασης  του  μετακινούμενου  υψηλών  δεξιοτήτων 
ανθρώπινου δυναμικού. 

! Προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνίας της γνώσης, 
η  οποία  αποτελεί  εθνικό  στόχο.  Το  σύνολο  των  αναγκαίων  παρεμβάσεων  που 
απαιτούνται για  την επίτευξη  των στόχων στον τομέα αυτό, όπως η υποβοήθηση 
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η αναγκαιότητα διασύνδεσης των επιχειρήσεων 
με  τα Ερευνητικά Κέντρα, η προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για  την 
Κοινωνία της Πληροφορίας είναι τομείς που, όπως αναλύθηκε και στην υφιστάμενη 
κατάσταση,  η  Αττική  υπολείπεται  σημαντικά  των  μέσων  όρων  της  Ε.Ε.  και  των 
στόχων που θέτει η αναθεωρημένη στρατηγική της Λισσαβόνας. 

Οι βασικές πολιτικές επιλογές, μέσω των οποίων θα επιδιωχθεί η υλοποίηση του οράματος 
είναι: 

! Η  θεμελίωση  και  ισχυροποίηση  του  νέου  θεσμού  της  αιρετής  περιφερειακής 
διοίκησης  και  η  οργάνωση  και  λειτουργία  της ως  ενιαίου ΟΤΑ  και ως  σύγχρονου 
διοικητικού και αναπτυξιακού πόλου, 
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! Η  οργάνωση  και  η  καλλιέργεια  της  εξωστρέφειας  των  Υπηρεσιών  της  Αιρετής 
Περιφέρειας, για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
των  επιχειρήσεων,  των  επενδυτών,  κ.λπ.,  με  την  αξιοποίηση  του  συνόλου  του 
ανθρώπινου δυναμικού της και με την χρήση των νέων τεχνολογιών για την παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών προς τις ανωτέρω γενικές και ειδικές Ομάδες‐Στόχους. 

! Η  συνεργασία  με  την  Πολιτεία  και  την  α’  βάθμια  Αυτοδιοίκηση  σε  θέματα 
αναβάθμισης  των δημοσίων  και αστικών υποδομών  και  βελτίωσης  της  ποιότητας 
ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου 

! Η  προώθηση  διαπεριφερειακών  ευρωπαϊκών  συνεργασιών,  με  ανταλλαγή 
εμπειριών  και  γνώσεων  και  σύναψη  συμφωνιών  συνεργασίας  σε  διοικητικό  και 
οικονομικό επίπεδο 

! Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για συνεργασίες και κοινές δράσεις με 
λοιπούς  Φορείς,  Επαγγελματικές  Οργανώσεις  κ.λπ.  για  την  αντιμετώπιση  των 
αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης, την προσέλκυση επενδύσεων και την 
αναβάθμιση και διεύρυνση των τουριστικών ροών προς την περιφέρεια. 

Μεταξύ των εργαλείων που θα αξιοποιήσει η περιφέρεια  για  να εφαρμόσει  τις πολιτικές 
είναι καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε επίπεδο Ε.Ε. (JESSICA), την ΕΤΕπ, τον ΟΟΣΑ και 
άλλους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. 

Για  την  προστασία  του  φυσικού  περιβάλλοντος  θέτονται  ως  στόχοι  η  προστασία  και 
ανάδειξη  των  ορεινών  όγκων  ως  αδιάκοπης  συνέχειας  πρασίνου  και  η  προστασία  και 
οικολογική διαχείριση προστατευόμενων φυσικών περιοχών και γεωργικής γης. Σχετικά με 
το υδάτινο δυναμικό προωθείται η προστασία των ρεμάτων και η εξοικονόμηση πόρων. 

Στον  τουριστικό  τομέα  τονίζεται  η  σημασία βελτίωσης  της  ανταγωνιστικής  θέσης  και  της 
ελκυστικότητας  της  Αθήνας  και  της  Περιφέρειας  Αττικής,  με  ανάληψη  διακριτών 
πρωτοβουλιών.  Προτείνεται  η  ολοκληρωμένη  τουριστική  προβολή  της  Περιφέρειας  ‐ 
Ενίσχυση της διεισδυτικότητας της Αττικής ως τουριστικού προορισμού διεθνούς εμβέλειας 
σε  στοχευμένες  ομάδες  –  στρατηγική  ευθυγράμμιση  και  αξιοποίηση  των  οικονομιών 
κλίμακας από τις επιμέρους δράσεις τουριστικής προβολής. 

$.9.>.4. 5=*,"#."7/ #6!0"/ $*Η)$# ?5#$D ?). 9E9EA@E, 8!7 9@A$A9@.B;.9C@ED 

Το  Ρυθμιστικό  Σχέδιο  Αθήνας  (ΡΣΑ)  θεσμοθετήθηκε  με  το  Ν.  1515/85  με  τον  οποίο 
ιδρύθηκε και ο Οργανισμός Αθήνας. Ο νόμος αυτός ορίζει ότι: "W\DIS;I=C*SFVBI:*AIBI=<*;>?*
AW9Y;A9>?*RA9I:FQ?*;>?*!\QHG?*7".!N*ATHGI*;:*SYH:@:*;8H*S;CF8H/*;8H*=G;AW\YHSA8H/*;8H*
R9:E9GDD<;8H* =GI* ;8H* DV;98H* R:W* R9:J@VR:H;GI* GRC* ;:* HCD:* 8?* GHGE=GTG* EIG* ;>*
F89:;GXI=Q* =GI* R:@A:B:DI=Q* :9E<H8SQ* ;>?* S;G* R@GTSIG* ;8H* RAH;GA;ZH* R9:E9GDD<;8H*
:I=:H:DI=Q?* =GI* =:IH8HI=Q?* GH<R;WX>?5* &W9Y;A9>* RA9I:FQ* !\QHG?* EIG* ;>H* A]G9D:EQ* ;:W*
HCD:W*GW;:Y*ATHGI*>*RA9I:FQ*;:W*H:D:Y*!;;I=Q?*=GI*>*+G=9CH>S:?*A=;C?*GRC*;G*'Y\>9G. 

Το  Ρυθμιστικό  Σχέδιο  Αθήνας  αποβλέπει  στο  σχεδιασμό  και  προγραμματισμό  της 
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας μέσα στα πλαίσια της εθνικής χωροταξικής πολιτικής, στη 
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χωροταξική δομή και οργάνωσή της σε επίπεδο περιφέρειας, στη χωροταξική διάρθρωση 
των  τομέων  παραγωγής,  του  συστήματος  μεταφορών,  της  λοιπής  τεχνικής  υποδομής  και 
του κοινωνικού εξοπλισμού καθώς και στην πολιτική γης και κατοικίας, στη λήψη μέτρων 
και  στο  σχεδιασμό  για  τη  χωροταξική  και  τη  νέα  πολεοδομική  δομή  της  πρωτεύουσας 
καθώς  και  στο  σχεδιασμό  περιοχών  ή  ζωνών  ειδικού  ενδιαφέροντος  ή  ειδικών 
προβλημάτων,  στη  λήψη  μέτρων,  όρων  και  περιορισμών  για  την  εξασφάλιση  της 
προστασίας του περιβάλλοντος, στο συντονισμό των προγραμμάτων και των μελετών που 
έχουν σχέση με το ΡΣΑ και που εκπονούνται από όλους τους άλλους φορείς, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται η  εφαρμογή  τους  κατά  τις διατάξεις  του παρόντος  και στον  καθορισμό 
των  απαιτούμενων  για  την  εφαρμογή  τους  παρεμβάσεων,  των  προτεραιοτήτων 
πραγματοποίησης  και  χρηματοδότησης  καθώς  και  των  θεσμικών,  οικονομικών  και 
διοικητικών  μέτρων  που  πρέπει  να  ληφθούν.  Το  πρόγραμμα  προστασίας  περιβάλλοντος, 
ειδικότερα, περιλαμβάνει τα μέτρα και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστασία 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  της  ευρύτερης περιοχής  της Αθήνας  και 
ιδίως, μέσα στα πλαίσια των κείμενων διατάξεων, μέτρα για: 

! Την οικολογική ανασυγκρότηση της Αθήνας, την προστασία της γεωργικής γης, των 
δασών, των υγροτόπων και των άλλων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. 

! Την προστασία του τοπίου, των ακτών και των ειδικών περιοχών φυσικού κάλλους. 

! Την προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

! Τον  περιορισμό  της  ρύπανσης  από  κάθε  πηγή  και  ιδίως  την  αντιμετώπιση  της 
ατμοσφαιρικής  ρύπανσης,  της  ρύπανσης  του  εδάφους  και  των  νερών  και  της 
ηχορύπανσης. 

! Την αναβάθμιση ιδιαίτερα υποβαθμισμένων περιοχών. 

Ο Νόμος 1515 περιλαμβάνει: 

! Γενικούς και ειδικούς στόχους 

! Κατευθύνσεις 

! Σύσταση και οργάνωση του Οργανισμού Αθήνας 

! Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος 

! Παράρτημα  με  τις  ειδικότερες  κατευθύνσεις  και  μέτρα για  την  χωροταξική  και 
πολεοδομική  ανασυγκρότηση  της  ευρύτερης  περιοχής  της  Αθήνας,  καθώς  και  τα 
διαγράμματα.  

Το ΡΣΑ έχει μέχρι σήμερα υποστεί ορισμένες περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις, χωρίς 
αλλαγή των στόχων του. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις έγιναν: 

! με το Νόμο 1955/91, με τον οποίον χωροθετήθηκε ο νέος αερολιμένας στα Σπάτα 
καθώς και άλλα μεγάλα έργα μεταφορικής υποδομής, και 
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! με  το  Ν.  2730/99,  με  τον  οποίον  χωροθετήθηκαν  και  εντάχθηκαν  στο  σύστημα 
μεγάλων πόλων υπερτοπικής σημασίας του ΡΣΑ οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και 
τα έργα υποστήριξης τους. 

Οι γενικότεροι στόχοι που καθορίζονται για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, στα πλαίσια 
του ΡΣΑ, είναι οι ακόλουθοι: 

! Η  ανάδειξη  της  ιστορικής  φυσιογνωμίας  της  Αθήνας  και  η  αναβάθμιση  της 
κεντρικής περιοχής της.  

! Η βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και η προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος.  

! Η εξισορρόπηση των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή.  

! Η διεύρυνση των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε 
κάθε περιοχή της Πρωτεύουσας.  

! Η  ποιοτική  αναβάθμιση  κάθε  γειτονιάς  και  η  προστασία  των  περιοχών  κατοικίας 
από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις. 

Για την υλοποίηση και την εξειδίκευση του ΡΣΑ ο Οργανισμός Αθήνας προχώρησε σε έναν 
πολυεπίπεδο σχεδιασμό, στα πλαίσια του οποίου επεξεργάστηκε ένα σύνολο παράλληλων 
και  συνδυασμένων  μελετών,  προγραμμάτων  και  δράσεων  που  αποσκοπούν  στην 
ανασυγκρότηση  του  αστικού  χώρου  και  στην  οργάνωση  και  προστασία  του  εξωαστικού 
χώρου  και  προώθησε  τη  θεσμοθέτηση  τους.  Οι  μελέτες  αυτές  θεσμοθετούνται  με  τα 
αντίστοιχα νομικά εργαλεία και αφορούν κύρια σε: 

! Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια 

! Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου 

! Ζώνες Προστασίας Ορεινών Όγκων 

! Ζώνες Προστασίας Παράκτιων Περιοχών 

! Μεγάλες Παρεμβάσεις Μητροπολιτικού Χαρακτήρα 

Το  ΡΣΑ  στην  παρούσα  χρονική  περίοδο  βρίσκεται  σε  διαδικασία  διαβούλευσης  για  την 
αναθεώρησή του. Όλες οι διοικητικές πράξεις θεσμοθέτησης ΓΠΣ – ΖΟΕ συνεπώς, οφείλουν 
να συντάσσονται με τις διατάξεις του, καθώς για την Αττική αποτελεί το ανώτερο επίπεδο 
σχεδιασμού.  

Όπως προκύπτει από το άρθρο 15 του ΡΣΑ η Κοινότητα Αφιδνών υπάγεται στην οργανική 
υποενότητα της Βόρειας Αττικής με κέντρο το Καπανδρίτι.  
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Το  Ρυθμιστικό  Σχέδιο  της  Αττικής  πλέον  (και  όχι  της  Αθήνας  όπως  το  προηγούμενο) 
βρίσκεται  στη  διαδικασία  δημόσιας  διαβούλευσης  και  ψήφισης  και  περιλαμβάνει 
προτάσεις, σχετικά με την περιοχή των Αφιδνών, οι οποίες εντάσσονται στη χωρική ενότητα 
της Βόρειας Αττικής με κέντρο το Καπανδρίτι.  

Η  Χωρική  Ενότητα  Βόρειας  Αττικής  θα  παίξει  ρόλο  φυσικού  αποθέματος  της  ευρύτερης 
περιοχής  της Αθήνας, και θα ληφθούν άμεσα  ισχυρά μέτρα προστασίας  των φυσικών και 
άλλων εκτός σχεδίου περιοχών. Διαδικασίες περαιτέρω ανάπτυξης, ήπιας και υπό έλεγχο, 
για  την  αποφόρτιση  του  Λεκανοπεδίου,  θα  έχουν  ως  αποδέκτες  τους  υφιστάμενους 
οικισμούς πρώτης και δεύτερης κατοικίας, και μικρό αριθμό νέων οργανωμένων περιοχών 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιμότητα. 
Επισημαίνουμε  στο  σημείο  αυτό  ότι  στις  Αφίδνες  έχει  ενταχθεί  η  ΒΕΠΕ  Τεχνόπολη  – 
Ακρόπολις.  

Ειδικότερα, η χωρική ενότητα της Βόρειας Αττικής διαθέτοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα 
του  χαμηλού  ακόμα  βαθμού  αστικοποίησης  πρέπει  να  σχεδιαστεί  από  την  άποψη  της 
πολιτικής χρήσεων στο πλαίσιο των πιο κάτω χωρικών κατευθύνσεων:  

! Προστασία του περιβάλλοντος και των οικολογικών και πολιτιστικών δικτύων που 
περιέχει διασφαλίζοντας τον παραγωγικό της χώρο στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, 
με  ενθάρρυνση  νέων  δραστηριοτήτων  που  να  κατευθύνονται  σε  πειραματικές 
οικολογικές  καλλιέργειες  σε  συνεργασία  με  τα  πανεπιστημιακά  και  ερευνητικά 
ιδρύματα.  

! Οργάνωση της αστικής ανάπτυξης κυρίως στο οικιστικό σύμπλεγμα που στρέφεται 
προς  το  ΒΑ  Πολεοδομικό  Συγκρότημα,  με  λελογισμένη  ανάπτυξη  κύριας  και 
παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισμούς.  

! Πολεοδομική  οργάνωση  των  παραγωγικών  ζωνών  που  συμπεριλαμβάνονται 
εκατέρωθεν  του  εθνικού  και  σιδηροδρομικού  δικτύου  και  αποτελούν  τμήμα  του 
Στρατηγικού αναπτυξιακού άξονα Βορρά – Νότου (Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας) 
με σημαντικούς πόλους ανάπτυξης της περιοχής  

!
Ειδικότερα, οι Αφίδνες: 

! Εντάσσονται  στον  αναπτυξιακό  άξονα  διεθνούς  και  εθνικής  εμβέλειας  με 
κατεύθυνση Βορράς – Νότος. Ο άξονας αυτός ξεκινά με 2 κλάδους από τα μεγάλα 
εμπορικά λιμάνια της Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον Εμπορικό Λιμένα Πειραιά/ 
Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές περιοχές του 
Πολεοδομικού  Συγκροτήματος  –Λ.  Αθηνών,  Πέτρου  Ράλλη,  Θηβών,  Ελαιώνας, 
Κηφισού  στη  συνέχεια  διασχίζει  τις  βόρειες/  βορειοδυτικές  περιοχές  του 
Λεκανοπεδίου  −  Νέα  Φιλαδέλφεια,  Μεταμόρφωση,  Κηφισιά,–  και  τη  Χωρική 
Ενότητα  Βόρειας  Αττικής  −  Άγιος  Στέφανος,  Αφίδνες  −  και  καταλήγει  στη  Βόρεια 
Πύλη  της Περιφέρειας Αττικής,  στην περιοχή  της Αυλώνας,  απ’ όπου  και  συνδέει 
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την  Περιφέρεια  με  την  άμεσα  συναρτώμενη  βιομηχανική  συγκέντρωση  των 
Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός αναπτυξιακός άξονας του εθνικού χώρου.  

! Σύμφωνα με το παράρτημα του άρθρου 22 της πρότασης για το νέο ΡΣΑ, οι αρχαίες 
Αφίδνες  εντάσσονται  σε  πρόγραμμα  σύνδεσης  του  αρχαιολογικού  χώρου  του 
Ραμνούντα με Βαρνάβα, Γραμματικό, λίμνη Μαραθώνα, Δεκέλεια, Τατόϊ, Κηφισιά ή 
Κηφισό ποταμό. 

Σημειώνουμε, ότι αν και στο εγκεκριμένο ΓΠΣ, υπάρχει χαρακτηρισμός του παλιού οικισμού 
ως  παραδοσιακού,  στο  υπό  συζήτηση  ΡΣΑ,  δεν  υπάρχει  πρόβλεψη  για  ένταξή  του  στο 
πρόγραμμα  για  την  προστασία  και  ανάδειξη  των  παραδοσιακών  οικισμών  της  Αττικής, 
σύμφωνα με το παράρτημα του άρθρου 22.  
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Αναπτυξιακή φυσιογνωμία του ΟΤΑ
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Πίνακας 7. Πληθυσμιακή εξέλιξη 1961‐2001, σε επίπεδο χώρας, νομού και κοινότητας 

 
&+.&! &+/&! &+,&! &++&! $%%&!

ΕΛΛΑΔΑ! 8.388.553  8.768.641  9.740.417  10.259.900  10.964.020 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ! 1.852.709  2.540.241  3.027.331  3.072.922 

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ! 1.117  1.037  1.301  1.504  2.543 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Πίνακας 8. Πραγματικός, μόνιμος πληθυσμός σε επίπεδο χώρας, νομού και κοινότητας 

 

 

Μόνιμος!Πληθυσμός  Πραγματικός Πληθυσμός 

&++&! $%%&! &++&! $%%&!

ΧΩΡΑ! 10.223.392  10.934.097  10.259.900  10.964.020 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ! 277.207  386.067  296.263  403.918 

ΝΟΜ. ΑΘΗΝΩΝ+ΝΟΜ. ΑΝ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ+ΝΟΜ. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ+ΝΟΜ. ΠΕΙΡΑΙΑ!

3.594.817  3.894.573  3.072.922  3.761.810 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ! 1.340  2.422  1.504  2.543 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Πίνακας 9. Εξέλιξη πληθυσμού Κοιν. Αφιδνών (1961‐2001), ανά οικισμό 

Οικισμός!

Πραγματικός Πληθυσμός! Μόνιμος Πληθυσμός!

&+.&! &+/&! &+,&! &++&! $%%&! &++&! $%%&!

Αφίδνες  929  867  1.026  1.079  1.736  991  1.653 
Αγία Τριάδα  
(Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία)           40  83  34  84 

Δροσοπηγή  !! !! 39  58  153  27  143 

Κοκκινόβραχος  50  91  98  112  175  91  170 

Κοσμοθέα           26  51  20  49 

Σταθμός Αφιδνών  138  79  138  189  345  177  323 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001) 
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Πίνακας 10. Πληθυσμιακή πυκνότητα στην Κοινότητα Αφιδνών (1961‐2001) 

Πληθυσμιακή  
πυκνότητα 

Κάτ/τ.χμ. 

2001  73,42 
1991  43,42 
1981  37,56 
1971  29,94 
1961  32,25 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
 

Διάγραμμα 1. Εξέλιξη πληθυσμιακής πυκνότητας στην Κοιν. Αφιδνών 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Πίνακας 11. Πραγματικός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (1991) 

 

1991 

ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Σύνολο  0‐14  15‐24  25‐39  40‐54  55‐64  65‐79 
80 ετών 
και άνω 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  10.259.900  1.974.867  1.558.017  2.132.007  1.890.529  1.300.128  1.094.030  310.322 

ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  296.263  59.545  49.002  61.135  59.882  35.246  25.181  6.272 
Κ. Δ. Αφιδνών                                                        1.504  248  203  300  269  242  194  48 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 12. Πραγματικός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (2001) 

 
2001 

 
ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

 
Σύνολο  0‐14  15‐24  25‐39  40‐54  55‐64  65‐79 

80 ετών 
και άνω 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ  10.964.020  1.664.085  1.565.320  2.509.011  2.188.585  1.205.479  1.500.974  330.566 

ΝΟΜ. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ  403.918  62.944  59.727  95.147  86.598  45.869  44.804  8.829 

Κ. Δ. Αφιδνών                                                        2.543  381  343  578  519  306  331  85 

                 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 13. Αριθμός νοικοκυριών κατά αριθμό μελών στο Κ.Δ. Αφιδνών (μόνιμος 
πληθυσμός) 

 

1991  2001 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΛΩΝ 

1 ΜΕΛΟΣ  60  60  136  136 
2 ΜΕΛΗ  131  262  209  418 
3 ΜΕΛΗ  76  228  171  513 
4 ΜΕΛΗ  115  460  199  796 
5 ΜΕΛΗ  34  170  53  265 
6 ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΩ  11  71  34  217 
ΣΎΝΟΛΟ! ($/! &$-&! ,%$! $)(-!

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Επίπεδο εκπαίδευσης (Κοινότητα Αφιδνών) 

Σύ
νο
λο
 

Κά
το
χο
ι 

δι
δα

κτ
ορ

ικ
ού

 τ
ίτ
λο
υ 

Κά
το
χο
ι Μ

άσ
τε
ρ 

Π
τυ
χι
ού

χο
ι 

Α
νω

τά
τω

ν 
Σχ
ολ
ώ
ν 

Π
τυ
χι
ού

χο
ι Τ
ΕΙ
 

(Κ
Α
ΤΕ
, Κ
Α
ΤΕ
Ε)
 κ
αι
 

Α
νω

τέ
ρω

ν 
Σχ
ολ
ώ
ν 

Π
τυ
χι
ού

χο
ι 

με
τα
δε
υτ
ε‐

ρο
βά

θμ
ια
ς 

εκ
πα

ίδ
ευ
ση

ς 

Α
πό

φ
οι
το
ι Μ

έσ
ης
 

εκ
πα

ίδ
ευ
ση

ς 

Π
τυ
χι
ού

χο
ι Τ
ΕΛ

  

Π
τυ
χι
ού

χο
ι Τ
ΕΣ
 

Α
πό

φ
οι
το
ι 3
τα
ξί
ου

 
Γυ
μν
ασ

ίο
υ 

Α
πό

φ
οι
το
ι 

Δη
μο

τι
κο
ύ 

Φ
οι
το
ύν
 σ
το
 

Δη
μο

τι
κό
 

Εγ
κα

τέ
λε
ιψ
αν

 τ
ο 

Δη
μο

τι
κό
, α

λλ
ά 

γν
ω
ρί
ζο
υν
 γ
ρα

φ
ή 

κα
ι α

νά
γν
ω
ση

 

Δε
 γ
νω

ρί
ζο
υν
 γ
ρα

φ
ή 

κα
ι α

νά
γν
ω
ση

 

 
2.396  12  26  307  122  96  581  47  46  271  637  146  68  37 

 6‐9  96  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  96  0  0 

10‐14  138  0  0  0  0  0  0  0  0  7  81  50  0  0 

15‐19  147  0  0  0  0  4  45  2  2  68  23  0  2  1 

20‐24  196  0  3  12  11  14  79  9  6  27  27  0  2  6 

25‐29  205  0  7  34  20  17  64  11  1  31  17  0  1  2 

30‐34  203  1  2  42  17  11  58  9  4  42  15  0  0  2 

35‐39  170  1  4  32  9  11  64  6  4  27  11  0  0  1 

40‐44  171  2  2  36  15  4  57  3  8  11  31  0  2  0 

45‐49  168  1  3  35  10  10  55  0  1  10  38  0  0  5 

50‐54  180  4  1  33  13  17  42  4  9  9  45  0  1  2 

55‐59  144  0  2  34  8  3  34  1  2  14  44  0  1  1 

60‐64  162  2  0  19  9  4  29  1  7  12  73  0  5  1 

65‐69  131  1  1  16  7  1  24  0  1  5  57  0  17  1 

70‐74  122  0  1  4  2  0  14  0  1  2  85  0  12  1 

75‐79  78  0  0  3  0  0  6  1  0  2  55  0  6  5 

80‐84  45  0  0  5  0  0  4  0  0  2  23  0  8  3 

85+  40  0  0  2  1  0  6  0  0  2  12  0  11  6 

Πίνακας 14.  Επίπεδο εκπαίδευσης ανά ηλικιακή ομάδα 

Πίνακας 15.  Επίπεδο εκπαίδευσης ανά φύλλο και ηλικιακή ομάδα 
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Επίπεδο εκπαίδευσης ανά φύλλο (Κοινότητα Αφιδνών) 
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Άρρενες  1.257  9  18  169  78  36  287  38  41  164  302  77  23  15 

 6‐9  50  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  50  0  0 

10‐14  75  0  0  0  0  0  0  0  0  4  44  27  0  0 

15‐19  99  0  0  0  0  3  32  2  2  38  20  0  2  0 

20‐24  109  0  3  6  5  5  43  5  5  15  19  0  1  2 

25‐29  108  0  3  12  10  6  30  9  1  23  11  0  1  2 

30‐34  115  1  2  20  11  2  31  8  4  29  6  0  0  1 

35‐39  96  1  2  18  6  6  32  5  3  16  6  0  0  1 

40‐44  80  1  1  20  10  1  19  3  7  5  12  0  1  0 

45‐49  80  0  2  18  8  2  21  0  1  5  20  0  0  3 

50‐54  90  3  1  22  8  6  16  3  8  5  17  0  0  1 

55‐59  63  0  2  19  6  2  15  1  2  7  9  0  0  0 

60‐64  83  2  0  13  5  2  16  1  6  9  28  0  1  0 

65‐69  75  1  1  12  6  1  17  0  1  4  25  0  6  1 

70‐74  63  0  1  3  2  0  9  0  1  2  41  0  3  1 

75‐79  35  0  0  3  0  0  3  1  0  1  25  0  1  1 

80‐84  18  0  0  1  0  0  1  0  0  0  11  0  3  2 

85+  18  0  0  2  1  0  2  0  0  1  8  0  4  0 

Θήλεις   1.139  3  8  138  44  60  294  9  5  107  335  69  45  22 

 6‐9  46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  46  0  0 

10‐14  63  0  0  0  0  0  0  0  0  3  37  23  0  0 

15‐19  48  0  0  0  0  1  13  0  0  30  3  0  0  1 

20‐24  87  0  0  6  6  9  36  4  1  12  8  0  1  4 
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25‐29  97  0  4  22  10  11  34  2  0  8  6  0  0  0 

30‐34  88  0  0  22  6  9  27  1  0  13  9  0  0  1 

35‐39  74  0  2  14  3  5  32  1  1  11  5  0  0  0 

40‐44  91  1  1  16  5  3  38  0  1  6  19  0  1  0 

45‐49  88  1  1  17  2  8  34  0  0  5  18  0  0  2 

50‐54  90  1  0  11  5  11  26  1  1  4  28  0  1  1 

55‐59  81  0  0  15  2  1  19  0  0  7  35  0  1  1 

60‐64  79  0  0  6  4  2  13  0  1  3  45  0  4  1 

65‐69  56  0  0  4  1  0  7  0  0  1  32  0  11  0 

70‐74  59  0  0  1  0  0  5  0  0  0  44  0  9  0 

75‐79  43  0  0  0  0  0  3  0  0  1  30  0  5  4 

80‐84  27  0  0  4  0  0  3  0  0  2  12  0  5  1 

85+  22  0  0  0  0  0  4  0  0  1  4  0  7  6 
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Πίνακας 16.  Επίπεδο εκπαίδευσης (Κ.Δ. Αφιδνών, Νομ. Αν. Αττικής) 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 17.  Αριθμός νέων οικοδομών 

Έτος  Κ.Δ.ΑΦΙΔΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2000  33  3999 

2001  62  5202 

2002  67  5850 

2003  91  3723 

2004  70  3170 

2005  54  4463 

2006  91  3948 

2007  105  3403 

2008  44  2290 

2009  40  1791 

2010  28  1493 

2011  7  941 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 18.  Αριθμός προσθηκών 

Έτος  Κ.Δ.ΑΦΙΔΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2000  3  1260 

 
ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 

 
Κ.Δ.ΑΦΙΔΝΩΝ  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
Έτος Απογραφής 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ! 1991  2001  1991  2001 

Διδακτορικό 
 

11 
 

1.477 
Μάστερ  7  24  1.471  3.611 
Πτυχίο ΑΕΙ  88  284  15.016  33.508 
Πτυχίο ΤΕΙ, ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ, Ανώτερης Σχολής και 
Εκκλησιαστικής εκπ/σης  33  114  5.507  12.735 
Πτυχίο Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, 
Κολέγια κλπ) 

 
92 

 
15.939 

Απολυτήριο Γεν. Λυκείου ή 6τάξιου Γυμνασίου ή 
ΕΠΛ  241  551  56.516  89.681 
Πτυχίο ΤΕΛ  26  45  2.885  7.567 
Πτυχίο ΤΕΣ  23  43  4.972  7.060 
Απολ. 3τάξιου Γυμνασίου  123  263  29.966  46.142 
Απολυτήριο Δημοτικού  479  615  90.191  95.207 
Φοιτά στο Δημοτικό  147  135  22.450  24.340 
Εγκατέλειψε το Δημοτικό, αλλά γνωρίζει γραφή 
και ανάγνωση 

 
68 

 
16.001 

Δεν γνωρίζει γραφή και ανάγνωση  173  177  48.233  32.799 

Σύνολο! &*)(%! $*($$! $//*$%/! ),.*%./!
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2001  6  1487 

2002  2  1586 

2003  14  826 

2004  3  934 

2005  10  851 

2006  20  913 

2007  10  764 

2008  7  671 

2009  8  605 

2010  3  487 

2011  1  410 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 19.  Αριθμός επισκευών 

Έτος  Κ.Δ.ΑΦΙΔΝΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

2000  2  399 

2001  3  903 

2002  1  1056 

2003  0  250 

2004  1  234 

2005  0  221 

2006  1  227 

2007  1  159 

2008  0  172 

2009  0  140 

2010  1  155 

2011  3  163 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 20.  Στατιστικά κατασκευαστικού τομέα (Αν. Αττική) 

   ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕΙΣ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟ 

2001  20  1.130  106  138  2.243  131 

2002  21  1.500  113  150  2.305  109 

2003  6  365  57  104  1.523  67 

2004  1  446  40  146  1.558  62 

2005  12  615  33  126  1.546  50 

2006  8  511  62  126  1.685  62 

2007  8  523  47  146  1.955  62 

2008  11  448  59  97  1.689  56 

2009  7  329  39  104  1.287  71 

2010  2  256  35  76  1.369  52 

2011  3  163  47  78  1.125  62 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 21. Στατιστικά κατασκευαστικού τομέα (Κοιν. Αφιδνών) 

   ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΕΙΣ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ  ΤΡΟΠΟΠΟ 

2001  0  3  2  1  24  0 

2002  0  3  2  0  21  0 

2003  0  5  1  1  24  2 

2004  0  4  0  0  31  0 

2005  0  2  1  1  21  1 

2006  0  4  1  4  43  0 

2007  0  2  0  1  33  0 

2008  0  1  1  1  32  1 

2009  0  1  0  1  27  0 

2010  0  0  0  0  23  0 

2011  0  1  3  0  20  0 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

$.;.;. /"7/)/,"7!# 05$#.Η5"/.Η.!# 

Πίνακας 22. Εκμεταλλεύσεις με ΧΓΕ, μέση έκταση ανά εκμετάλλευση  

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ‐ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 2000 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΜΕ Χ.Γ.Ε 
Χ.Γ.Ε 

ΜΕΣΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΑΝΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

ΕΛΛΑΔΑ  811.318  35.831.852,7  44,16499166 
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. 
ΑΤΤΙΚΗΣ  12.790  23.7800,4  18,59268178 

ΚΟΙΝ. ΑΦΙΔΝΩΝ  263  4.552,5  17,30988593 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 23.  Εκτάσεις γεωργικών καλλιεργειών ανά κατηγορία προϊόντος (εκτάσεις σε στρέμματα) και ποσοστά αυτών επί του συνόλου 

Χώρα, Περιφέρεια, Δήμος/Τ.Δ.  Χ.Γ. Εκτάσεις 
Ετήσιες 

καλλιέργειες  
% 

Δενδρώδεις 
καλλιέργειες 

%  Αμπέλια  % 

Ελλάδα  35.831.852,70  18.716.072,80    9.030.853,00    975.705,00   

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής  237800,4  52032,8    106286,6    48983,1   

Κοινότητα Αφιδνών  4552,5  1438,2    1938,4    1161,5   

 
 

Χώρα, Περιφέρεια, Δήμος/Τ.Δ. 
Μόνιμα 
λιβάδια & 
βοσκότοποι 

%  Αγραναπαύσεις  % 
Οικογενειακοί 
λαχανόκηποι 

% 
Φυτώρια 

καρποφόρων 
δένδρων 

% 

Ελλάδα  6.052.788,20    938.650,10    108.166,90    9.616,60   

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής  23870,4    6347,3    247,9    32,3   

Κοινότητα Αφιδνών  0    9    5,4    0   

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

Πίνακας 24. Εκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (Κοιν. Αφιδνών)  

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 
 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 
ΜΙΚΤΕΣ 

(ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΤΗ/ΚΕΣ ‐> 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΝ ΤΟΠΟ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 
ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 

ΜΙΚΤΕΣ(ΓΕΩΡΓΙΚΕ
Σ ΚΑΙ ΚΤΗ/ΚΕΣ) ‐> 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

 ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 
ΑΜΙΓΩΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ‐> 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

 ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 
ΑΜΙΓΩΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ‐> 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ 

ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 
ΑΜΙΓΩΣ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ‐> 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ‐> 

ΑΜΙΓΩΣ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ‐> 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Χ.Γ.Ε. 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΤΟΠΟ ΠΟΥ 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΥΤΗ 

264  4.553  10  832  253  3.721  1  0  0 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 25. Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων ανά κατηγορία (Κοιν. Αφιδνών) 

ΒΟΟΕΙΔΗ ‐> ΣΥΝΟΛΟ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  3 

ΒΟΟΕΙΔΗ ‐> ΣΥΝΟΛΟ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  5 

ΒΟΟΕΙΔΗ ‐> ΘΗΛΥΚΑ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  2 

ΒΟΟΕΙΔΗ ‐> ΘΗΛΥΚΑ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  2 

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  7 

ΠΡΟΒΑΤΟΕΙΔΗ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  358 

ΑΙΓΕΣ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  10 

ΑΙΓΕΣ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  138 

ΧΟΙΡΟΙ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  0 

ΧΟΙΡΟΙ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  0 

ΙΠΠΟΕΙΔΗΚΑΙ ΟΝΟΙ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  1 

ΙΠΠΟΕΙΔΗΚΑΙ ΟΝΟΙ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  2 

ΚΟΥΝΕΛΙΑ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  3 

ΚΟΥΝΕΛΙΑ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  75 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  35 

ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ‐> ΚΕΦΑΛΕΣ  649 

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ‐> ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ  1 

ΚΥΨΕΛΕΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ‐> ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΨΕΛΩΜ  10 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

$.;.<.  .$#!"#  7$"  25/3-Η,$.$G  $2$#6/-Η#Η,  $)!5%"$. 
=2/#.Η5"7."7!# ?.!6)"7!#, 7/")&)"7!#D  

Πίνακας 26.  Είδος απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Νομ. Αν. 
Αττικής) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟ‐
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ 

A,A. Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα, δασοκομία                                                                                                                           2568  1237  561  2880  7246 

B,B. Αλιεία  152  117  66  89  424 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! $/$%! &)-(! .$/! $+.+! /./%!

C,C. Ορυχεία και λατομεία  7  2  22  244  275 

D,D. Μεταποιητικές βιομηχανίες  1735  444  3206  17415  22800 
E,E. Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου και 
νερού                                                                         14 

 
15  1161  1190 

F,F. Κατασκευές  2924  170  1817  13530  18441 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΤΟΜΕΑ! (.,%! .&.! -%.%! )$)-%! ($/%.!
G,G .Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων, μοτοσυκλετών και 
ειδών ατομικής και οικιακής 
χρήσης             2414  749  9116  12898  25177 

H,H. Ξενοδοχεία και εστιατόρια  238  306  1981  4764  7289 
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I,I. Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες                                                                                       1742  86  869  8798  11495 
J,J. Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί                                                                                       358  13  195  3872  4438 
K,K. Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμισθώσεις και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες                                                          2516  116  1613  6629  10874 
L,L. Δημόσια διοίκηση και άμυνα,  
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση                                                                           10121  10121 

M,M. Εκπαίδευση  401  6  403  6143  6953 

N,N. Υγεία και κοινωνική μέριμνα  1075  8  330  4893  6306 
O,O. Δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
ή ατομικού χαρακτήρα                                                     882  67  664  3736  5349 
P,P. Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό                                                                                 229 

   
2502  2731 

Q,Q. Ετερόδικοι οργανισμοί και 
όργανα 

     
58  58 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! +,--! &)-&! &-&/&! .((&(! +%/+&!
X,X. Μη δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο  1374  246  1508  9799  12927 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίνακας 27. Είδος απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Κ.Δ. 
Αφιδνών) 

Κ.Δ. ΑΦΙΔΝΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟ‐
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ 

A,A. Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα, δασοκομία                                                                                                                           17  8  2  34  61 

C,C. Ορυχεία και λατομεία  
   

1  2  3 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! &/! ,! )! ).! .(!

D,D. Μεταποιητικές βιομηχανίες  7 
 

17  55  79 
E,E. Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου και 
νερού                                                                        

   
2  23  25 

F,F. Κατασκευές  11  1  14  91  117 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΤΟΜΕΑ! &,! &! ))! &.+! $$&!
G,G .Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων, μοτοσυκλετών και 
ειδών ατομικής και οικιακής 
χρήσης             7  3  55  82  147 

H,H. Ξενοδοχεία και εστιατόρια  2 
 

16  21  39 
I,I. Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες                                                                                       0  0  2  24  26 
J,J. Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί                                                                                       18 

 
7  59  84 

K,K. Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμισθώσεις και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες                                                          18  0  13  61  92 
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L,L. Δημόσια διοίκηση και άμυνα,  
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση                                         0                                70  70 

M,M. Εκπαίδευση  2 
 

5  60  67 

N,N .Υγεία και κοινωνική μέριμνα  8  0  2  24  34 
O,O .Δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
ή ατομικού χαρακτήρα                                                    

       
0 

P,P .Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό                                                                                 4  0  11  18  33 
Q,Q. Ετερόδικοι οργανισμοί και 
όργανα  0  0 

 
1  1 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! -+! )! &&&! ()+! .&$!
X,X. Μη δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο  21  2  23  74  120 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 28. Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ανά τόπο μόνιμης διαμονής 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟ‐
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ 

A,A. Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα, δασοκομία                                                                                                                           2.568  1.237  561  2.880  7.246 

B,B. Αλιεία   152  117  66  89  424 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! $*/$%! &*)-(! .$/! $*+.+! /*./%!

C,C. Ορυχεία και λατομεία  7 2 22 244 275 
D,D. Μεταποιητικές βιομηχανίες  1.735  444  3.206  17.415  22.800 
E,E. Παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, φυσικού αερίου και 
νερού                                                                         14 

 
15  1.161  1.190 

F,F. Κατασκευές  2.924  170  1.817  13.530  18.441 
ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 
ΤΟΜΕΑ! (*.,%! .&.! -*%.%! )$*)-%! ($*/%.!
G,G .Χονδρικό και λιανικό 
εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων, μοτοσυκλετών και 
ειδών ατομικής και οικιακής 
χρήσης             2.414  749  9.116  12.898  25.177 

H,H. Ξενοδοχεία και εστιατόρια  238  306  1.981  4.764  7.289 
I,I. Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες                                                                                       1.742  86  869  8.798  11.495 
J,J. Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί                                                                                       358  13  195  3.872  4.438 
K,K. Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμισθώσεις και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες                                                          2.516 116 1.613 6.629 10.874 
L,L. Δημόσια διοίκηση και άμυνα,  
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση                                                                        10.121  10.121 

M,M. Εκπαίδευση  401  6  403  6.143  6.953 

N,N .Υγεία και κοινωνική μέριμνα  1.075  8  330  4.893  6.306 
O,O .Δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
ή ατομικού χαρακτήρα                                                     882  67  664  3.736  5.349 
P,P .Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό                                                                                 229 

   
2.502  2.731 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.2. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Κοιν. Αφιδνών 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
61 

Q,Q. Ετερόδικοι οργανισμοί και 
όργανα 

     
58  58 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! +*,--! &*)-&! &-*&/&! .(*(&(! +%*/+&!
X,X. Μη δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο  1.374  246  1.508  9.799  12.927 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 29.  Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας ανά τόπο μόνιμης διαμονής 

Κ.Δ. ΑΦΙΔΝΩΝ 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΥΤΟ‐
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ  ΜΙΣΘΩΤΟΙ  ΣΥΝΟΛΟ 

A,A. Γεωργία, κτηνοτροφία, 
θήρα, δασοκομία                                                                                                                           

         B,B. Αλιεία  
         ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ!
! ! ! ! !C,C. Ορυχεία και λατομεία 
     D,D. Μεταποιητικές βιομηχανίες 
         E,E. Παροχή ηλεκτρικού 

ρεύματος, φυσικού αερίου και 
νερού                                                                        

         F,F. Κατασκευές 
         ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΟΜΕΑ!
! ! ! ! !G,G .Χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων 
οχημάτων, μοτοσυκλετών και 
ειδών ατομικής και οικιακής 
χρήσης             7  3  55  82  147 

H,H. Ξενοδοχεία και εστιατόρια  2 
 

16  21  39 
I,I. Μεταφορές, αποθήκευση και 
επικοινωνίες                                                                                       18 

 
7  59  84 

J,J. Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί                                                                                       

   
2  24  26 

K,K. Διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, εκμισθώσεις και 
επιχειρηματικές δραστηριότητες                                                          18 

 
13  61  92 

L,L. Δημόσια διοίκηση και άμυνα,  
υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση                                                                        70  70 

M,M. Εκπαίδευση  2 
 

5  60  67 

N,N .Υγεία και κοινωνική μέριμνα  8 
 

2  24  34 

NA, Νέοι άνεργοι 
O,O .Δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού 
ή ατομικού χαρακτήρα                                                     4 

 
11  18  33 

P,P .Ιδιωτικά νοικοκυριά που 
απασχολούν οικιακό προσωπικό                                                                                 

     
19  19 

Q,Q. Ετερόδικοι οργανισμοί και 
όργανα 

     
1  1 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ! -+! )! &&&! ()+! .&$!
X,X. Μη δυνάμενοι να 
καταταγούν κατά κλάδο  21  2  23  74  120 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Πίνακας 30. Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών 
(Αττική) 

 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς μη 
ενεργοί                        Σύνολο          Απασχολούμενοι     

Άνεργοι  

Σύνολο                
Από αυτούς 

"νέοι"        

ΑΤΤΙΚΗ                               !&*./-*..%! &*-&)*&.%! &.$*-%%! /$*%)$! &*/).*$).!
10‐14  1.128  28  1.100  1.092  186.326 
15‐19  36.645  22.200  14.445  12.369  203.235 
20‐24  182.684  144.135  38.549  27.701  119.169 
25‐29  257.791  227.377  30.414  16.539  56.739 
30‐34  265.324  244.575  20.749  7.270  58.069 
35‐39  228.331  213.684  14.647  3.870  57.059 
40‐44  216.151  204.162  11.989  1.648  68.165 
45‐49  183.824  173.587  10.237  947  76.165 
50‐54  151.020  141.005  10.015  596  100.080 
55‐59  85.992  78.097  7.895  0  106.700 
60‐64  39.192  36.732  2.460  0  163.031 
65‐69  17.502  17.502  0  0  172.038 
70‐74  9.098  9.098  0  0  158.685 
75+  978  978  0  0  210.775 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 31.  Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός αρρένων κατά ομάδες 
ηλικιών (Αττική) 

 

Αττική 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς μη 
ενεργοί                        Σύνολο          Απασχολούμενοι     

Άνεργοι  

Σύνολο                
Από αυτούς 

"νέοι"        

Άρρενες! &*%%$*.)-! +&/*)),! ,-*$+/! )+*-$,! .$+*-&&!
10‐14  689  27  662  657  96.183 
15‐19  22.164  13.632  8.532  7.437  100.434 
20‐24  100.248  78.902  21.346  16.028  52.998 
25‐29  144.009  128.097  15.912  9.320  14.692 
30‐34  154.522  144.367  10.155  3.796  7.718 
35‐39  132.919  125.589  7.330  2.000  6.329 
40‐44  125.226  119.753  5.473  290  8.780 
45‐49  112.376  107.262  5.114  0  10.569 
50‐54  99.941  94.320  5.621  0  18.831 
55‐59  62.573  57.421  5.152  0  28.462 
60‐64  27.853  27.853  0  0  62.947 
65‐69  12.775  12.775  0  0  72.035 
70‐74  6.537  6.537  0  0  65.090 
75+  803  803  0  0  84.443 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 32.  Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός θηλέων κατά ομάδες 
ηλικιών (Αττική) 

 

Αττική 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς μη 
ενεργοί                        Σύνολο          Απασχολούμενοι     

Άνεργοι  

Σύνολο                
Από αυτούς 

"νέοι"        

Θήλεις ! ./)*%$-! -+-*,$$! //*$%)! )$*-%(! &*&%.*/$-!
10‐14  439  1  438  435  90.143 
15‐19  14.481  8.568  5.913  4.932  102.801 
20‐24  82.436  65.233  17.203  11.673  66.171 
25‐29  113.782  99.280  14.502  7.219  42.047 
30‐34  110.802  100.208  10.594  3.474  50.351 
35‐39  95.412  88.095  7.317  1.870  50.730 
40‐44  90.925  84.409  6.516  1.358  59.385 
45‐49  71.448  66.325  5.123  947  65.596 
50‐54  51.079  46.685  4.394  596  81.249 
55‐59  23.419  20.676  2.743  0  78.238 
60‐64  11.339  8.879  2.460  0  100.084 
65‐69  4.727  4.727  0  0  100.003 
70‐74  2.561  2.561  0  0  93.595 
75+  175  175  0  0  126.332 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 33. Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (Κοιν. 
Αφιδνών) 

 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς μη 
ενεργοί                        Σύνολο          Απασχολούμενοι     

Άνεργοι  

Σύνολο                
Από αυτούς 

"νέοι"        

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΦΙΔΝΩΝ                                                                                                       !&*&-(! &*%..! ,,! )$! &*&(.!
10‐14  0  0  0  0  138 
15‐19  30  22  8  8  117 
20‐24  132  114  18  15  64 
25‐29  165  155  10  5  40 
30‐34  169  160  9  2  34 
35‐39  133  125  8  2  37 
40‐44  129  125  4  0  42 
45‐49  119  111  8  0  49 
50‐54  118  109  9  0  62 
55‐59  68  57  11  0  76 
60‐64  39  36  3  0  123 
65‐69  33  33  0  0  98 
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70‐74  19  19  0  0  103 
75+  0  0  0  0  163 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 34. Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός αρρένων κατά ομάδες 
ηλικιών (Κοιν. Αφιδνών) 

Αττική 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς μη 
ενεργοί                        Σύνολο          Απασχολούμενοι     

Άνεργοι  

Σύνολο                
Από αυτούς 

"νέοι"        

Άρρενες! /-%! /%-! (-! $(! (-/!
10‐14  0  0  0  0  75 
15‐19  26  20  6  6  73 
20‐24  81  68  13  13  28 
25‐29  96  90  6  4  12 
30‐34  109  107  2  0  6 
35‐39  90  87  3  1  6 
40‐44  76  74  2  0  4 
45‐49  76  72  4  0  4 
50‐54  75  72  3  0  15 
55‐59  48  42  6  0  15 
60‐64  31  31  0  0  52 
65‐69  29  29  0  0  46 
70‐74  13  13  0  0  50 
75+  0  0  0  0  71 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Πίνακας 35. Οικονομικός ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός θηλέων κατά ομάδες 
ηλικιών (Κοιν. Αφιδνών) 

 

Αττική 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς μη 
ενεργοί                        Σύνολο          Απασχολούμενοι     

Άνεργοι  

Σύνολο                
Από αυτούς 

"νέοι"        

Θήλεις ! (%(! ).&! ()! ,! .,+!
10‐14  0  0  0  0  63 
15‐19  4  2  2  2  44 
20‐24  51  46  5  2  36 
25‐29  69  65  4  1  28 
30‐34  60  53  7  2  28 
35‐39  43  38  5  1  31 
40‐44  53  51  2  0  38 
45‐49  43  39  4  0  45 
50‐54  43  37  6  0  47 
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55‐59  20  15  5  0  61 
60‐64  8  5  3  0  71 
65‐69  4  4  0  0  52 
70‐74  6  6  0  0  53 
75+  0  0  0  0  92 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

$.;.>. =2/0/,!# 7$" 2/"/.Η.$ H&Η# 

$.;.>.9. =2/0/,!# =%!"$# 

Χάρτης 3. Αριθμός ιατρών σε νοσοκομεία ανά νομό (2010) 

 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδος: www.ygeianet.gov.gr 

 

 

 

 

 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.2. Αναπτυξιακή φυσιογνωμία Κοιν. Αφιδνών 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
66 

 
Χάρτης 4. Συνολικός αριθμός δομών υγείας ανά νομό (2009) 

 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδος: www.ygeianet.gov.gr 

 

Πίνακας 36.  Νοσοκομεία Αττικής 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΝΟΜΟΣ  ΔΗΜΟΣ 

251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

3o ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

401 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Σ.Ν.Α.)  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
417 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ  
Ν.Ι.ΜΤΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Ο 
ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Η ΕΛΠΙΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΪΚΟ   1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΩΝ  Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΤΗΡΙΑ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ‐ 
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ   1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ‐ 
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ ‐ΕΤΑΜ Αθήνας «Γεώργιος 
Γεννηματάς»  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΑΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ. ΟΛΓΑ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Δ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Σ.Ν.Ε.Ν.)  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΘΗΝΩΝ  Κ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ  1η ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ 

Πηγή: Υπουργείο Υγείας 

Πίνακας 37.  Κέντρα Υγείας Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 

 
ΝΟΜΟΣ  ΔΗΜΟΣ 

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ  ΝΟΣ. ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ‐ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ  ΝΟΣ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΝΟΣ. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ  ΝΟΣ. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΣΠΑΤΩΝ‐ΛΟΥΤΣΑΣ  ΝΟΣ. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ  Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ 
ΝΟΣ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΓ. 
ΟΛΓΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΡΗΣ        Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΒΑΡΗΣ 
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 
 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΥΘΡΩΝ  Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΕΡΥΘΡΩΝ 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  Ν. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Δ. ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΝΟΣ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΘΡΙΑΣΙΟ 
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Πηγή: Υπουργείο Υγείας 

 

Επίσης στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν: 

" Παράρτημα ΙΚΑ Σκάλας Ωρωπού 
" Περιφερειακό Ιατρείο Αφιδνών, υπό την εποπτεία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου 
" Περιφερειακό Ιατρείο Αυλώνας, υπό την εποπτεία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου 
" Περιφερειακό Ιατρείο Καλάμου, υπό την εποπτεία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου 
" Περιφερειακό  Ιατρείο  Μαλακάσας,  υπό  την  εποπτεία  του  Κέντρου  Υγείας 

Καπανδριτίου 
" Περιφερειακό Ιατρείο Ωρωπού, υπό την εποπτεία του Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου 
" Περιφερειακό  Ιατρείο  Σκάλας  Ωρωπού,  υπό  την  εποπτεία  του  Κέντρου  Υγείας 

Καπανδριτίου 

 
Χάρτης 5. Αριθμός ατόμων που έκανε  χρήση υπηρεσιών υγείας ανά 1.00  κατοίκους, 

ανά νομό (2011) 

 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδος: www.ygeianet.gov.gr 

 

Τα Κέντρα Υγείας ορίζονται στο ΦΕΚ 285/Δ/5.3.2004, αποφ. 10788, «Έγκριση πολεοδομικών 
σταθερότυπων και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την  εκπόνηση  των 
ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των ΠΜ», ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης 
και  κοινωνικής  φροντίδας  των  Νομαρχιακών  Νοσοκομείων.  Εξαρτώνται  διοικητικά  και 
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οργανικά  από  αυτά.  Διακρίνονται  σε  αστικά  και  σε  μη  αστικά.  Παρέχουν  βασικά 
εξωνοσοκομειακή  περίθαλψη  και  νοσηλεία  ολιγόωρης  παραμονής  σε  εξαιρετικές 
περιπτώσεις.  

Το Αστικό Κέντρο Υγείας εξυπηρετεί πληθυσμό μεταξύ 15.000 – 40.000 κατοίκων, ενώ το μη 
Αστικό Κέντρο Υγείας πληθυσμό 5.000 – 30.000 κατοίκων. Τα Κέντρα Υγείας χωροθετούνται 
κατά  κανόνα σε οικισμούς άνω  των  1.000  κατοίκων,  με πρωτεύον  κριτήριο  χωροθέτησης 
την  εύκολη  πρόσβαση.  Σημαντικός  παράγοντας  είναι  και  ο  χρόνος  μετακομιδής  από  το 
Κέντρο  Υγείας  στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο.  Σε  κάθε  περίπτωση  εξετάζεται  και  ο  χρόνος 
προσπέλασης με επιθυμητό χρόνο τη μισή ώρα και ανεκτό χρόνο έως μία ώρα.  

Το Περιφερειακό  Ιατρείο είναι αποκεντρωμένη υπηρεσία μη Αστικών Κέντρων Υγείας που 
παρέχει εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Εξυπηρετεί πληθυσμό  0‐5.000 κατοίκους. Κριτήριο 
χωροθέτησης είναι ο χρόνος προσπέλασης. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το ΚΥ Καπανδριτίου είναι  μη Αστικό Κέντρο Υγείας 
που  δύναται  να  εξυπηρετήσει  πληθυσμό  έως  30.000  κατοίκους.  Υπό  την  εποπτεία  του 
λειτουργεί το  Περιφερειακό Ιατρείο Αφιδνών που δύναται να εξυπηρετήσει πληθυσμό έως 
5.000 κατοίκους. 

Χάρτης 6. Υποδομές Υγείας στην ευρύτερη περιοχή της Κοιν. Αφιδνών 

 

Πηγή: Υγειονομικός Χάρτης της Ελλάδος: www.ygeianet.gov.gr 
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$.;.>.;. $*-Η."7!# =2/0/,!#  

Μεταξύ Αφιδνών και Αγίας Τριάδας βρίσκεται το δημοτικό γήπεδο Αφιδνών. 

$.;.E. 2/-"."#."7$, 7/")&)"7$ #./"6!"$ 7$" 05$#.Η5"/.Η.!# 

Στις Αφίδνες δραστηριοποιείται ο  Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών 2000, o Φελλεύς και ο 
Σύλλογος  Οικιστών  Ιπποκρατείου  Πολιτείας.  Υπάρχει  ακόμα  και  το  ιδιωτικό  μουσείο 
Καλλίμαχος». 
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Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος 
 

Α3 
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Γεωμορφολογία" Έδαφος " Τοπίο!

Η  Κοινότητα  Αφιδνών  αναπτύσσεται  στις  βορειοανατολικές  και  ανατολικές  παρυφές  της 
Πάρνηθας φτάνοντας  ανατολικά της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας έως τη Λίμνη του Μαραθώνα. 
Ως  εκ  τούτου  το  δυτικό  τμήμα  της  κοινότητας  χαρακτηρίζεται  ως  ημιορεινό‐λοφώδες  με 
μεγαλύτερα υψόμετρα στις θέσεις Κορακοβούνι (701,40μ) και Κορυφή (ή Μπελέτσι), (812μ) 
βορειοδυτικά  και  Στρογγυλή  Λύκαινα  (ή  Λύκεζα),  Μεγάλη  Βίγλα  (608,64μ)  και  Βερόρι 
(635,20μ) νοτιοδυτικά. Προς τα ανατολικά τα υψόμετρα μειώνονται, αλλά και οι εδαφικές 
κλίσεις γίνονται πιο ομαλές μέχρι την πεδινή περιοχή παρά τη Λίμνη Μαραθώνα.  

Η  περιοχή  διασχίζεται  από  το  ρέμα  Χάραδρος  το  οποίο  πηγάζει  από  την  ανατολική 
Πάρνηθα, διασχίζει την πεδινή έκταση της Κοινότητας Αφιδνών με γενική κατεύθυνση Δ‐Α, 
στην  συνέχει  διασχίζει  την  πεδιάδα  και  εκβάλει  στον  όρμο  του Μαραθώνα.  Η  συνολική 
λεκάνη απορροής του ορίζεται από τα όρη Πάρνηθα και Πεντέλη και έχει έκταση 185 km2. 
Το  υδρογραφικό  του  δίκτυο  είναι  πολύπλοκο,  ιδιαίτερα  στον  άνω  ρου,  όπου  δέχεται 
μεγάλο  πλήθος  από  χείμαρρους  (στην  περιοχή  της  Κοιν.  Αφιδνών  πριν  την  Λίμνη 
Μαραθώνα, έχουμε το ρέμα Λιαγκοίρη, του οποίου η υπολεκάνη αρχίζει από την περιοχή 
του παλαιού οικισμού  των Αφιδνών,  το ρέμα Πρεπαγκούρη,  το ρέμα Ζαστανη κλπ),  .  Στο 
μέσο  ρου  του  έχει  κατασκευαστεί  από  το  1931  ταμιευτήρας  με  σκοπό  την  ύδρευση  της 
Αθήνας. Η  χωρητικότητα  του ταμιευτήρα  (Λίμνη Μαραθώνα)  είναι 41 hm3,  ενώ η λεκάνη 
απορροής ανάντη του φράγματος είναι 118 km2. Η μέση ετήσια εισροή από τη λεκάνη του 
φράγματος εκτιμάται σε 14 hm3.  

Γεωλογία 

Από  λιθοστρωματογραφική  και  τεκτονική  άποψη,  σύμφωνα  και  με  τον  Γεωλογικό  Χάρτη 
του  ΙΓΜΕ,  φύλλο  χάρτη  «ΚΗΦΙΣΙΑ»,  κλίμακας  1:50.000,  αλλά  και  την  σύγχρονη 
βιβλιογραφία,  γεωλογικό  υπόβαθρο  στην  ευρύτερη  περιοχή  αποτελούν  οι  αλπικοί 
σχηματισμοί  της  Πελαγονικής  Ζώνης,  οι  οποίοι  παρουσιάζονται  αμεταμόρφωτοι  και 
συνιστούν 2 τεκτονικές ζώνες. Στην περιοχή της Κοιν. Αφιδνών εμφανίζεται επιφανειακά η 
ζώνη Μαυρηνόρας – Κατσιμιδίου, η οποία μαζί με το νεοπαλαιοζωικό της υπόβαθρο είναι 
επωθημένη  στους  αλπικούς  σχηματισμούς  οι  οποίοι  βρίσκονται  μεταξύ  της  αυτόχθονης 
Ενότητας  Αλμυροποτάμου  Αττικής  και  της  Πελαγονικής  Ζώνης.  Οι  σχηματισμοί  αυτοί 
αποτελούνται  από  τους  σχηματισμούς  της  Ενότητας  Αφιδνών‐Τουρκοβουνίων 
(αμεταμόρφωτοι σχηματισμοί), οι οποίοι με την σειρά τους είναι επωθημένοι επάνω στους 
σχηματισμούς  της  Ενότητας  του Νεοελληνικού  Τεκτονικού Καλύμματος  (μεταμορφωμένοι 
σχηματισμοί  σε  συνθήκες  HF‐LT)  και  στη  συνέχεια  οι  τελευταίοι  είναι  επωθημένοι  πάνω 
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στους  σχηματισμούς  της  αυτόχθονης  Ενότητας  Αλμυροποτάμου  Αττικής.  Ειδικότερα  στην 
περιοχή  μελέτης  εμφανίζονται  επιφανειακά  οι  ακόλουθοι  αλπικοί  σχηματισμοί  από  τους 
αρχαιότερους στους νεότερους: 

Από  τους  σχηματισμούς  της  Πελαγονικής  Ζώνης  εμφανίζονται  επιφανειακά  στη  δυτική 
περιοχή των Αφιδνών:  

! το  νεοπαλαιοζωικό  της  υπόβαθρο  που  συνίσταται  από  σειρά  εναλλασσόμενων 
αργιλοψαμμιτικών  πετρωμάτων  (C‐P‐T)  (ψαμμίτες,γραουβάκες,  αργιλικοί 
σχιστόλιθοι,  φυλλίτες  και  κροκαλοπαγή‐ψηφιδοπαγή),  με  ενστρώσεις 
ασβεστόλιθων (C‐P‐T.k).  

! ασβεστόλιθοι  Μαυρηνόρας‐Μπελετσίου  (Tm‐Ji.k):  μεσο‐παχυστρωματώδεις  έως 
άστρωτοι, καρστικοί, νηριτικοί  με πολλές παρεμβολές δολομιτικών ασβεστόλιθων 
και δολομιτών. 

! φλύσχης (fg), απαντάται σε μικρές εμφανίσεις, με μικρό πάχος ως εναλλασσόμενα 
στρώματα  αργιλικών  σχιστολίθων  &  ψαμμιτών  με  παρεμβολές  ψηφιδοπαγών  & 
ενστρώσεις ψαμμούχων και ψηφιδοπαγών ασβεστόλιθων.  

Από τους σχηματισμούς της Ενότητας Αφιδνών‐Τουρκοβουνίων, στην περιοχή των Αφιδνών 
απαντάται  ένα  σύνολο  μη  μεταμορφωμένων  φλυσχοειδών  σχηματισμών  αποτελούμενο 
από  εναλλασσόμενα  στρώματα  σερικιτικών  ψαμμιτών,  αργιλικών  σχιστόλιθων  και 
ψηφιδοπαγών  (Ks‐Pc.fl),  με  ενστρώσεις  ψαμμούχων  ή  κρυσταλλικών  ή  και  μικριτικών 
ασβεστόλιθων  (Ks‐Pc.k), ανωκρητιδικής – παλαιοκαινικής ηλικίας. 

Από  τους  σχηματισμούς  της  Ενότητας  του  Νεοελληνικού  Τεκτονικού  Καλύμματος, 
παρατηρείται  επιφανειακά  μικρή  εμφάνιση  στα  ανατολικά  όρια  της  Κοινότητας  των 
Σχηματισμών Βαρνάβα‐Λίμνης Μαραθώνα‐Αγίου Στεφάνου‐Υμηττού (sch), που συνίστανται 
από  σχιστόλιθους  με  ενστρώσεις  και  φακούς  μαρμάρων  (mr,sp)  με  διαστρώσεις  και 
κονδύλους πυριτιόλιθων.  

Επί  του συνόλου  των παραπάνω αλπικών σχηματισμών αποτέθηκαν ασύμφωνα  νεότεροι 
μεταλπικοί  σχηματισμοί  του  Νεογενούς  και  του  Τεταρτογενούς.  Στην  περιοχή  μελέτης 
απαντώνται από τους αρχαιότερους στους νεότερους: 

Νεογενές: 

1. Αν.  Μειόκαινο:  σχηματισμοί  λιμναίας  φάσης  που  συνοδεύονται  από 
ποταμολιμναίες και λιμνοχερσαίες αποθέσεις:  

# Λιμνοχερσαίοι  Σχηματισμοί  Κηφισού  (Ms,l,m),  καστανέρυθρου  χρώματος, 
λεπτομερείς αποθέσεις πηλών αργίλων & αργιλοαμμούχων υλικών με κατά 
θέσεις  διάσπαρτες  κροκάλες  και  παρεμβολές  ψηφιδοπαγών  και 
κροκαλοπαγών.  

# Αδρομερείς  ποταμολιμναίοι  σχηματισμοί  παρυφών  Πάρνηθας  και 
Πεντελικού (Ms.c,.l,m), οι οποίοι αποτελούν παλαιούς σχηματισμούς δέλτα, 
ριπιδίων  και  κώνων  κορημάτων.  Κατά  θέσεις  παρεμβάλλονται  ερυθροί 
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πηλοί  και  μαργαϊκά  υλικά  καθώς  και  ενστρώσεις  Μαργαϊκών 
Τραβερτινοειδών Ασβεστόλιθων (Ms mk.tv). 

Τεταρτογενές: 

1. Πλειστόκαινο:  Λεπτομερείς  προσχωματικές  αποθέσεις  (Pt.tr),  καστανέρυθρου, 
συνήθως  χρώματος  με  διάσπαρτες  κροκαλολατύπες  και  κατά  θέσεις  παρεμβολές 
κροκαλολατυποπαγών και υλικά κώνων κορημάτων και χειμάρρειων αναβαθμίδων, 
ύψους έως 10μ. 

2. Ολόκαινο: πλευρικά κορήματα και κώνοι κορημάτων (H,sc,cs), από ασύνδετα υλικά, 
αδρομερή  και  γωνιώδη  κυρίως  στην  περιοχή  του  ρ.  Χάραδρου.  Προσχωματικές 
αποθέσεις  (al),  σε  μικρές  εσωτερικές  λεκάνες,  ερυθρογή,  υλικά  χειμάρρειων 
αναβαθμίδων, ασύνδετα υλικά στις κοίτες χειμάρρων.  

Τεκτονική:  Η  γεωτεκτονική  δομή  στην  περιοχή  της  Αττικής  και  του  Κεντρικού  Αιγαίου 
χαρακτηρίζεται  από  την  τοποθέτηση  αλλεπάλληλων  τεκτονικών  καλυμμάτων  από 
μεταμορφωμένα  πετρώματα,  επάνω  στην  αυτόχθονη  μεταμορφωμένη  ενότητα 
Αλμυροποτάμου‐Αττικής,  η  οποία  εμφανίζεται  με  την  μορφή  τεκτονικού  παράθυρου.  Επί 
αυτών έχουν τοποθετηθεί τεκτονικά οι σχηματισμοί της Πελαγονικής Ζώνης. Στην ευρύτερη 
περιοχή από το Αν. Μειόκαινο μέχρι σήμερα επικρατεί εφελκυστικό πεδίο τάσεων. Από το 
Μέσο  Πλειστόκαινο  μέχρι  σήμερα  επικρατεί  εφελκυστική  φάση  με  κύρια  διεύθυνση 
εφελκισμού  Β‐Ν  (ΒΒΔ‐ΝΝΑ  για  την  περιοχή  της  Αττικής).  Στην  ευρύτερη περιοχή  μελέτης 
παρατηρούνται  ρήγματα με  διεύθυνση Α‐Δ ή ΑΒΑ‐ΔΝΔ ή ΑΝΑ‐ΔΒΔ  (Ρήγμα Κατσιμιδίου  – 
Κοκκινόβραχου κατά μήκος της κοιλάδας του ρ. Χάραδρου και του ρ. Πρεπαγκούρη), καθώς 
και  με  διεύθυνση  Β‐Ν  ή  ΒΒΑ‐ΝΝΔ.  Σύμφωνα  με  πρόσφατες  επιστημονικές  ανακοινώσεις 
(Mariolakos et all. 2000), η ευρύτερη περιοχή της Αττικής χαρακτηρίζεται ως ενεργή τόσο 
από τεκτονική, όσο και από σεισμική άποψη. Η περιοχή μελέτης γειτνιάζει με δύο περιοχές 
της  Αττικής  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  από  τεκτονικής  απόψεως:  την  περιοχή  της  δυτικής 
Αττικής που γειτνιάζει με τον ιδιαίτερα ενεργό χώρο του Κορινθιακού, αλλά και την περιοχή 
της  Πάρνηθας  που  έδωσε  τον  καταστροφικό  σεισμό  της  7‐9‐99,  ενώ  σε  πιο  κοντινή 
απόσταση, με την περιοχή των βόρειων παρυφών της Πάρνηθας αλλά και την περιοχή του 
ενεργού τεκτονικού βυθίσματος του Ευβοϊκού. 

Υδρογεωλογία 

Σχετικά  με  τις  υδρογεωλογικές  συνθήκες,  στην  περιοχή  απαντώνται  ασβεστόλιθοι 
δολομιτικοί ασβεστόλιθοι και δολομίτες οι οποίοι είναι καρστικοί, διαπερατοί σχηματισμοί, 
η  διαπερατότητα  των  οποίων  κυμαίνεται  ανάλογα  με  τον  βαθμό  καρστικοποίησης  και 
δολομιτίωσής τους. Οι σχηματισμοί του Νεογενούς  ‐ Λιμνοχερσαίοι Σχηματισμοί Κηφισού 
(Ms,l,m),  Αδρομερείς  ποταμολιμναίοι  σχηματισμοί  παρυφών  Πάρνηθας  και  Πεντελικού 
(Ms.c,.l,m),  είναι  πορώδεις  διαπερατοί  έως  αδιαπέρατοι  σχηματισμοί  ανάλογα  με  το 
ποσοστό συμμετοχής των αδρομερών και λεπτομερών συστατικών. Το ίδιο χαρακτηρίζονται 
οι  Πλειστοκαινικοί  και  οι  Ολοκαινικοί  σχηματισμοί.  Αδιαπέρατοι  σχηματισμοί  είναι  τα 
αργιλικά  μέλη  των  Νεογενών  και  Τεταρτογενών  σειρών,  ενώ  ως  πρακτικά  αδιαπέρατοι 
χαρακτηρίζονται μακροσκοπικά οι φλυσχικού τύπου σχηματισμοί, οι αργιλικοί σχιστόλιθοι, 
οι φυλλίτες κλπ.  



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.3. Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
75 

Κλιματολογικά Στοιχεία 

Το κλίμα στο Λεκανοπέδιο Αττικής είναι πλούσιο σε ηλιοφάνεια και ξηρό. Χαρακτηρίζεται 
ως  μεσογειακό,  «εύκρατο,  θερμό,  υποτροπικό»,  με  ήπιο  χειμώνα  και  θερμό  καλοκαίρι. 
Παρουσιάζει βροχομετρικό καθεστώς με μία μακριά βροχερή περίοδο που εκτείνεται από 
την  εποχή  του φθινοπώρου  μέχρι  το  χειμώνα,  και  μία  ξηρή  περίοδο  χαρακτηριστική  των 
ανοιξιάτικων μηνών και ακόμα περισσότερο, των θερινών. Η περιοχή είναι γενικά φτωχή σε 
ρέοντα  ύδατα.  Το  υδρογραφικό  δίκτυο  στην  περιοχή  παρουσιάζεται  σχετικά  πυκνό.  Δεν 
παρατηρούνται υδατορεύματα μόνιμης ροής αλλά μόνο χείμαρροι εποχιακής ροής. 

Hλωρίδα – Βλάστηση – Πανίδα 

Σύμφωνα  με  τον  Χάρτη  βλάστησης  Ελλάδος  (Πηγή:  1η  Εθνική  Απογραφή  δασών,  1992), 
στην περιοχή μελέτης  επικρατούν Μεσογειακές Διαπλάσεις  Αριάς  (Quercion  ilicis),  τύπου 
Βαλκανικού  και  Ανατολικής  Μεσογείου.  Το  κλίμα  στην  ευρύτερη  περιοχή  είναι  τυπικό 
Μεσογειακό  με  μέση  ετήσια  βροχόπτωση  να  υπερβαίνει  τα  650  mm.  Η  ημιορεινή  και 
λοφώδης  ζώνη  της  περιοχής  μελέτης,  στην  ανατολική  πλευρά  της  Πάρνηθας,  αποτελεί 
δασώδη  έκταση  που  χαρακτηρίζεται  κυρίως  από  δάση  της  ενδημικής  ελάτης  Abies 
cephalonica,  σε  σχετικά φτωχά  και  ξηρά  εδάφη,  από  εύκρατα  δάση  κωνοφόρων  (κυρίως 
Pinus halepensis), μακκία βλάστηση, ορεινά λιβάδια, βραχώδεις λόφους, πηγές και ρέματα. 
Στην περιοχή μελέτης  της Κοιν. Αφιδνών, επικρατεί ως κύρια  ζώνη βλάστησης η  ζώνη της 
χαλεπίου πεύκης  και  των αείφυλλων  σκληρόφυλλων θάμνων  (Quercus  coccifera,  Arbutus 
unedo,  Phillyrea  media,  Myrtus  communis,  Olea  europaea,  Ceratonia  siliqua,  Pistacia 
lentiscus κ.α.) που βρίσκονται είτε αμιγή είτε αποτελούν υπόροφο στα πευκοδάση.  

Ο  Εθνικός  Δρυμός  της  Πάρνηθας,  με  τη  μεγάλη  του  βιοποικιλότητα,  είναι  μία  πολύ 
ενδιαφέρουσα  περιοχή  ικανή  για  την  προστασία  και  τη  διατήρηση  της  χλωρίδας  και 
πανίδας της Νότιας Ελλάδας. Η περιοχή έχει ήδη χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Προστασίας 
για  την  προστασία  της  ορνιθοπανίδας.  Η  χλωρίδα  της  Πάρνηθας  είναι  μία  από  τις 
πλουσιότερες  στην  Ελλάδα,  καθώς  έχουν  καταγραφεί  818  είδη  φυτών  (πρόσφατες 
εκτιμήσεις  κάνουν  λόγο  για  περίπου  1100  είδη)  πολλά  από  τα  οποία  είναι  ενδημικά  ή 
απειλούμενα  με  εξαφάνιση.  Στην  περιοχή  βρίσκεται  επίσης  ένας  μεγάλος  αριθμός  από 
σπονδυλόζωα και ασπόνδυλα, πολλά από τα οποία προστατεύονται νομικά τόσο σε εθνικό, 
όσο  και  σε  διεθνές  επίπεδο.  Είναι  ενδεικτικό  ότι  αποτελεί  τη  μόνη  περιοχή  της  νότιας 
Ελλάδας όπου επιβιώνει το ελάφι Cervus elaphus. 

Εντούτοις δεδομένα και μελέτες για την χλωρίδα και την πανίδα απουσιάζουν για μεγάλες 
περιοχές  της  Αττικής  όπως  για  την  βορειοανατολική  Αττική  (περιοχή  Γραμματικού  – 
Βαρνάβα),  τις  πεδινές  εκτάσεις  της  βόρειας  Αττικής  και  τα  ρέματα  της  περιοχής 
Καπανδριτίου  και  λίμνης  Μαραθώνα.  Δεν  είναι  γνωστό  εάν  ενδημικά,  σπάνια  ή 
προστατευόμενα  είδη  εξαπλώνονται  σε  πεδινές,  περιαστικές  και  αγροτικές  περιοχές  της 
Αττικής.  

Η κατάσταση της βλάστησης της Πεντέλης, λόγω των έντονων ανθρωπογενών επεμβάσεων 
(υλοτομίες,  βοσκή  και  πυρκαγιές)  αποτελείται  από  4  δευτερογενείς  διαπλάσεις:  α. 
Χαλεπίου  πεύκης,  β.  Ερεικώνων  (είδη  κουμαριάς  και  ερείκης),  γ.  Φρύγανων  και  δ. 
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Πρινώνων.  Έχουν  καταγραφεί  περισσότερα  από  165  είδη  φυτών,  που  παρουσιάζουν  την 
παρακάτω  διαδοχή  ορόφων  βλάστησης.  Με  τη  δραστική  επέμβαση  του  ανθρώπου 
υποβαθμίστηκε  η  υπάρχουσα  βλάστηση  της  περιοχής  ενώ  παράλληλα  δημιουργήθηκαν 
ευνοϊκές συνθήκες για την κυριαρχία της Χαλεπίου πεύκης. Οι περιοχές που έχουν υποστεί 
συνεχή  υποβάθμιση,  εμφανίζουν  δευτερογενείς  διαπλάσεις  των  φρύγανων,  ενώ  στις 
περιοχές  που  υπήρχαν  δρυοδάση,  μετά  την  υποβάθμιση  κυριαρχούν  δευτερογενείς 
διαπλάσεις με είδη ερείκης και κουμαριάς.  

 

$.<.9.;. $:"/-/%$ /"7/#=#.Η,$.$ " /"7/./2/" 

Προστατευόμενες περιοχές 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  εντοπίζονται  πολλές  περιοχές  με  υψηλή  περιβαλλοντική  αξία  και 
οικολογική σημασία. Εντός των ορίων της Κοιν. Αφιδνών εμπίπτουν ζώνες προστασίας του 
ορεινού όγκου Πάρνηθας. 

Εικόνα 6. Προστατευόμενες περιοχές στην ευρύτερη περιοχή μελέτης 

 

Πηγή: Πρόγραμμα Φιλότης, ΕΜΠ 

Πίνακας 38. Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000!

Κωδικός! Κατηγορία! Ονομασία! Δήμος"!Κοινότητα! Έκταση (ha)!

GR3000001  SCI/SPA  ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ    14902,43 

GR3000003  SCI  ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΝΙΑ‐ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
 

1296,65 

GR3000016    ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΣΧΙΝΙΑ 
 

2079,16 

ΤΟΠΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ!
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Κωδικός! Κατηγορία! Ονομασία! Δήμος"!Κοινότητα! Έκταση (ha)!

ΑΤ2011043    ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ  Κρυονέρι/Βαρυμπόμπη  3921,50 

AT2011036    ΑΜΦΙΑΡΑΕΙΟ  Μαρκόπουλο Ωρωπού  139,81 

AT2011009    ΆΡΜΑ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΓΚΟΥΡΑΣ  Χασιάς (Φυλής)  226.86 

ΒΙΟΤΟΠΟΙ NST@Q4!

A00060047    ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ    31916.90 

A00020011   
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΗΜΙΚΟ ‐ ΣΑΛΟΝΙΚΙ    8252.83 

!

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας !

Η συνολική έκταση των 300.000 στρεμμάτων των ορεινών όγκων της Πάρνηθας εκτείνεται 
ως  τις  εκτός  σχεδίου  περιοχές  Ασπροπύργου,  Άνω  Λιοσίων,  Αχαρνών,  Αυλώνα,  Φυλής, 
Αγίου Στεφάνου, Πολυδενδρίου, Μαλακάσας και Αφιδνών.  

Μία πυρκαγιά τον Ιούνιο του 2007 άλλαξε το φυσικό τοπίο της Πάρνηθας, αφού αφάνισε 
περίπου 10.500 στρ. πευκοδάσους, 21.800 στρ. ελατοδάσους και 4.300 στρ. μακκίας. Έτσι, 
για λόγους προστασίας εκδόθηκε  το Προεδρικό Διάταγμα προστασίας του ορεινού όγκου 
Πάρνηθας  (ΦΕΚ  336/24‐07‐2007).  Η  περιοχή  χωρίζεται  σε  16  διαφορετικές  ζώνες. 
Προβλέπονται από περιοχές απόλυτης προστασίας μέχρι οικιστικοί θύλακες. Πυρήνας είναι 
ο  Εθνικός Δρυμός,  που έχει  έκταση 38.120 στρέμματα  και  θα αυξηθεί με  την  ένταξη  του 
πρώην  βασιλικού  κτήματος.  Είναι  ανοικτός  μόνο  για  επιστημονική  έρευνα  και 
επιστημονικές  εργασίες.  Η  πρόσβαση  του  κοινού  επιτρέπεται  μόνο  σε  συγκεκριμένες 
διαδρομές, που καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Ο  κεντρικός  ορεινός  όγκος  της  Πάρνηθας  κηρύχθηκε  Εθνικός  Δρυμός  (Β.Δ.  644/61),  με 
πυρήνα 38.000 στρ. και περιφερειακή ζώνη 212.000 στρ. Στον πυρήνα περιελήφθησαν μόνο 
τα  δημόσια  δάση  και  οι  δασικές  εκτάσεις,  καθώς  και  μια  έκταση  12.000  στρ.  της  ΙΜ 
Πετράκη,  η  οποία  απαλλοτριώθηκε  αναγκαστικά  υπέρ  του  Δημοσίου  και  έμειναν  εκτός 
πυρήνα περιοχές όπως τα δάση του Τατοϊου, της Σαλονίκης και του Λοιμικού. Τα όρια της 
περιφερειακής  ζώνης,  με  το  διάταγμα  αυτό,  συμπίπτουν  με  τα  διοικητικά  όρια  του 
Δασαρχείου  Πάρνηθας.  Ισχύουν  οι  ειδικές  διατάξεις  "Περί  εθνικών  δρυμών  και 
προστατευόμενων  περιοχών"  του  ΝΔ  86/69,  του  Ν  998/79,  του  Ν  1650/86  καθώς  και  ο 
Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. 

Οι ανθρώπινες  επεμβάσεις στον πυρήνα  του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας προϋπήρξαν  της 
κηρύξεώς  του  (στρατιωτικές μονάδες, ορειβατικά καταφύγια,  ξενοδοχείο,  καζίνο  κ.ά.)  και 
συνεχίστηκαν  και  μετά  την  κήρυξή  του  (περιφερειακός  δρόμος,  χώροι  αναψυχής, 
εκτεταμένες εξυγιαντικές υλοτομίες λόγω επιδημιών ξυλοφάγων εντόμων). 

Σήμερα αποτελεί σημαντική περιοχή για τα πουλιά (Οδηγία 79/40/ΕΟΚ), έχει ενταχθεί στο 
δίκτυο Natura 2000  (Οδηγία  92/43/ΕΟΚ)  και  έχει  ανακηρυχθεί  Τοπίο  Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους. 
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Τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορεινού όγκου της Πάρνηθας είναι  το έντονο ανάγλυφο 
και  η  μεγάλη  ποικιλομορφία  των  τοπίων  της.  Ανάμεσα  στις  υψηλές  κορυφές,  16  από  τις 
οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 μ. και 43 τα 700 μ., βρίσκονται φαράγγια με σπουδαιότερο 
εκείνο  του  Κελάδωνα  στη  δυτική  Πάρνηθα  μήκους  2,5  χλμ.,  χαράδρες  όπως  της  Χούνης 
στην  είσοδο  του  Δρυμού,  βαθιά  ρέματα  όπως  το  Μαυρόρεμα  στην  Β.Δ.  Πάρνηθα,  ο 
Χάραδρος  στην  ανατολική,  το  ρέμα  της  Γκούρας  στη  δυτική,  ορθοπλαγιές  όπως  το  Άρμα 
στην περιοχή της Φυλής, το Φλαμπούρι στους Θρακομακεδόνες, αναρριχητικά πεδία όπως 
της  Πέτρας  Βαρυμπόμπης,  ανατολικά  των  Θρακομακεδόνων  και  το  Μικρό  και  Μεγάλο 
Αρμένι στη Β. Πάρνηθα. Συναντώνται επίσης ορεινά λιβάδια και λάκες όπως η Σαλονίκη, το 
Λοιμικό, το Κλιμέντι που δημιουργούν τοπία εξαιρετικής ομορφιάς, που ικανοποιούν τόσο 
τον απλό επισκέπτη‐περιπατητή, όσο και τον πλέον απαιτητικό ορειβάτη και αναρριχητή. 

Τα  πετρώματα  της  Πάρνηθας  είναι  ιζηματογενή  που  σχηματίστηκαν  στον  παλαιοζωϊκό, 
μεσοζωϊκό και καινοζωικό αιώνα. Η κυριαρχία του ασβεστόλιθου που είναι υδατοπερατός 
σε  συνδυασμό  με  το  έντονο  ανάγλυφο  του  βουνού  είχε  ως  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία 
πολλών σπηλαίων με σπουδαιότερο εκείνο του Πανός στο φαράγγι του Κελάδωνα, καθώς 
και βάραθρα όπως του Κεραμιδιού,  του Ταμιλθιού, της  Γκούρας στη δυτική Πάρνηθα και 
της  Δεκέλειας  στην  ανατολική  Πάρνηθα.  Πολλά  από  αυτά  δεν  έχουν  ακόμη  εξερευνηθεί 
επαρκώς. Η διαδοχή των επιφανειακών υδατοπερατών πετρωμάτων του ασβεστόλιθου από 
τα σχεδόν παράλληλα αδιαπέραστα στρώματα του φλύσχη, έχει ως συνέπεια την εμφάνιση 
πάνω  από  50  πηγών  συνεχούς  ροής,  στοιχείο  απαραίτητο  για  την  επιβίωση  της  άγριας 
πανίδας του δρυμού και κυρίως των ελαφιών. 

Οι  πηγές  της  Kιθάρας  στην  Ανατολική  Πάρνηθα  και  της  Γκούρας  στη  Δ.  Πάρνηθα 
τροφοδοτούσαν  στην  αρχαιότητα  τον  ανατολικό  και  δυτικό  κλάδο  αντίστοιχα  του 
Αδριάνειου  υδραγωγείου,  από  τους  οποίους  υδρεύονταν  οι  πόλεις  των  Αθηνών  και  της 
Ελευσίνας.  Ο  ανατολικός  κλάδος  λειτουργούσε  έως  πρόσφατα,  τροφοδοτώντας  τη 
δεξαμενή  του  Κολωνακίου.  Άλλες  σημαντικές  πηγές  είναι  της  Αγίας  Τριάδας,  της Μόλας, 
του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Μερκουρίου, που βρίσκονται δίπλα 
σε  όμορφα  εξωκλήσια,  καθώς  και  της  Πλατάνας,  της  Σκίπιζας,  του  Κανταλιδιού,  της 
Κορομηλιάς κ.ά. μέσα σε πανέμορφες τοποθεσίες. 

Στα  βαθιά  ρέματα  της  Γκούρας,  του  Μαυρορέματος,  της  Αγίας  Τριάδας,  του  Αγίου 
Μερκουρίου,  αλλά  και  πολλών  άλλων  μικρότερων,  ρέουν  πλούσια  διαυγή  νερά  από  τον 
Νοέμβριο έως τον Μάρτιο, σχηματίζοντας συχνά μικρούς καταρράκτες και λίμνες. 

Από άποψη κλιματολογικών συνθηκών η Πάρνηθα διαφέρει  από  τα υπόλοιπα βουνά  της 
Αττικής: έχει 700 κ.ε. ετήσιο ύψος βροχής, 110 βροχερές ημέρες, 22 ημέρες χιονόπτωσης, 
με τον παγετό και την ομίχλη να αποτελούν συχνότατα φαινόμενα. Το κλίμα της θεωρείται 
εξαιρετικά υγιεινό  και  γι' αυτό λειτουργούσε εκεί από το  1914 Σανατόριο, στο  κτίριο  του 
σημερινού  «Ξενία».  Την  εποχή  που  η  φυματίωση  ήταν  σε  έξαρση,  χιλιάδες  Αθηναίοι 
κατασκήνωναν στην Πάρνηθα τους θερινούς μήνες. 

Το κλίμα, το ανάγλυφο και τα πετρώματα της περιοχής, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη 
ανθρώπινη δραστηριότητα, καθόρισαν τη μορφή και το είδος της βλάστησης που κυριαρχεί 
σήμερα στην Πάρνηθα. Στα χαμηλότερα υψόμετρα, σε φτωχά βραχώδη εδάφη ή όπου το 
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δάσος έχει επανειλημμένως καεί, εμφανίζονται τα φρύγανα (θυμάρια, κουνούκλες, αφάνες 
κ.ά.).  Η  διάπλαση  αυτή  δεν  έχει  τη  μορφή  ζώνης,  αλλά  διάσπαρτων  επιφανειών.  Στα 
χαμηλότερα  επίσης  υψόμετρα  αλλά  με  μεγαλύτερο  υψομετρικό  εύρος  εμφανίζονται  οι 
μεσογειακοί θάμνοι (πουρνάρι, κουμαριά, σχοίνος, αριά κ.ά.) είτε σε αμιγή μορφή είτε σε 
μίξη με τη χαλέπιο πεύκη και πολύ λιγότερο με την κεφαλληνιακή ελάτη. Η χαλέπιος πεύκη 
αποτελεί  κυρίαρχο  είδος  στην  Πάρνηθα,  εκτείνεται  από  τα  χαμηλότερα  υψόμετρα  του 
βουνού  (300  μ.)  και  φθάνει  έως  και  τα  900  μ.  στις  θερμότερες  Α/ΝΑ  και  ΝΔ  πλαγιές. 
Συγκροτεί αμιγή δάση ή  και μικτά με αείφυλλα πλατύφυλλα, συνολικής  έκτασης 100.000 
στρ.  περίπου,  καλύπτοντας  φτωχά  και  πετρώδη  εδάφη,  έχει  εξαιρετική  αντοχή  στην 
ξηρασία  και  αναγεννιέται  εύκολα  μετά  την  πρώτη  πυρκαγιά.  Άμεση  απειλή  για  το  είδος 
αποτελούν  οι  συχνές  πυρκαγιές,  όπως  αυτή  του  Ιουνίου  του  2007  που  κατέκαψε  πολλά 
στρέμματα πευκοδάσους. Ο κεντρικός ορεινός όγκος της Πάρνηθας από υψόμετρο 800 μ. 
και  άνω  καλύπτεται  από  το  μοναδικό  για  την  Αττική  ελατοδάσος  (abies  cephalonica).  Το 
δάσος  αυτό,  παρά  τα  προβλήματά  του  (ξήρανση,  γήρανση,  προβλήματα  αναγέννησης), 
δεδομένου ότι βρίσκεται στα  ξηροθερμικά όρια ανάπτυξης  της  ελάτης, συγκροτεί αμιγείς 
συστάδες  καλής  ανάπτυξης  που  θυμίζουν  αντίστοιχα  δάση  της  βόρειας  και  κεντρικής 
Ελλάδας.  Στην  Πάρνηθα  βρίσκουμε  και  άλλες  μορφές  βλάστησης,  όπως  η  παραρεμάτια 
(πλατάνια,  ιτιές,  λεύκες  κ.τ.λ.),  τα  δάση  δρυός  μικρής  έκτασης  (ανατολική  Πάρνηθα)  με 
υπεραιωνόβια  άτομα,  αποικίες  χασμοφύτων  σε  σχισμές  βράχων  και  ορθοπλαγιές,  καθώς 
και συστάδες κυπαρισσιών, μαύρης και τραχείας πεύκης και δενδροστοιχίες από διάφορα 
είδη που φυτεύτηκαν τεχνητά σε διάφορες θέσεις του βουνού. Στο βουνό υπάρχουν επίσης 
κέδρα  (joniperos),  δρυς,  οστριές,  αγριελιές,  ιτιές,  φυλίκια,  φράξοι,  κουτσουπιές, 
αγριοκορομηλιές, σφενδάμια, κουμαριές, μυρτιές, σχίνα, κράτεγοι κ.ά., που εμπλουτίζουν 
την άγρια χλωρίδα του. H τελευταία περιλαμβάνει περισσότερα από 1.000 είδη, μεταξύ των 
οποίων κρίνοι, κρόκοι, παιώνιες, καμπανούλες, ορχιδέες κ.ά. Πολλά από αυτά είναι σπάνια 
και  ενδημικά,  όπως  η  κόκκινη  τουλίπα,  ο  κόκκινος  κρίνος,  η  άσπρη  παιώνια,  η  μαύρη 
φριτιλάρια κ.ά. και προστατεύονται από την εθνική κοινοτική και διεθνή νομοθεσία. Τέλος, 
παρότι  στην  περιοχή  δεν  υπάρχουν  επίσημα  ανακηρυγμένα Μνημεία  της  Φύσης,  πολλά 
υπεραιωνόβια δένδρα δρυός, όπως βελανιδιές στο μετόχι Πάρνηθας, στο Βρουκόλι Τατοϊου 
κ.ά., πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, γι' αυτό. 

Η  χλωρίδα  της  Πάρνηθας  είναι  από  τις  πλουσιότερες  στην  Ελλάδα,  καθώς  έχουν 
καταγραφεί  818  είδη  φυτών,  ορισμένα  από  τα  οποία  είναι  ενδημικά  ή  απειλούμενα  με 
εξαφάνιση. Η πανίδα της περιοχής περιλαμβάνει πολλά είδη που προστατεύονται νομικά, 
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι η περιοχή είναι η μόνη της 
Ν  Ελλάδας  όπου  επιβιώνει  το  ελάφι  Cervus  elaphus.  Η  γειτνίαση  της  Πάρνηθας  με  την 
Αθήνα,  σε  συνδυασμό με  τη μεγάλη αισθητική  και  οικολογική αξία  της,  συνηγορούν στη 
σπουδαιότητα της περιοχής αυτής. 

Πίνακας 39. Σημαντικά είδη πανίδας του Εθν. Δρυμού Πάρνηθας 

ΕΙΔΟΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Talpa talpa  Απειλείται με εξαφάνιση 

Capra aegagrus  Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( ΠΔ 67/81) 

Anthocharis gruneri  Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( ΠΔ 67/81) 
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Gonepteryx rhamni  Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( ΠΔ 67/81) 

Hipparchia aristaeus  Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( ΠΔ 67/81) 

 

Πίνακας 40. Σημαντικά είδη χλωρίδας του Εθν. Δρυμού Πάρνηθας 

ΕΙΔΟΣ  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Asperula pulvinaris  Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( ΠΔ 67/81) 

Scutellaria  rupestris  ssp. 
parnassica 

Προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( ΠΔ 67/81) 

Verbascum delhicum  Προστατεύεται  από  την  ελληνική  νομοθεσία  (  ΠΔ  67/81),  κατάλογος 
απειλούμενων ειδών IUCN 1993 

Astragalus thracicus ssp. 
parnassi 

Κατανέμεται μόνο στη Στ. Ελλάδα, Θεσσαλία και Σάμο και στη Δ Ανατολία 
εκτός επικράτειας 

Brassica cretica  Εξαπλώνεται μόνο στην Ελλάδα, τη ΝΔ Ανατολία και το όρος Carnel 

Serratifolius  ssp. 
serratifolius 

Εξαπλώνεται μόνο στην Αττική και τη Λιβύη 

Convolvulus  boissieri 
ssp. parnassicus 

Βαλκανικό ενδημικό είδος 

Crataegus heldreichii  Βαλκανικό ενδημικό είδος 

Lamnium  garganicum 
ssp. striatum 

Βαλκανικό ενδημικό είδος 

Paronychia albanica ssp. 
graeca 

Βαλκανικό ενδημικό είδος 

Silene  radicosa  ssp. 
radicosa 

Βαλκανικό ενδημικό είδος 

Veronica  glauca  ssp. 
peloponnesiaca 

Βαλκανικό  ενδημικό  είδος  με  ευρεία  εξάπλωση  στην  Ελλάδα  και  πολύ 
περιορισμένη στη Ν Αλβανία και Βουλγαρία 

  Βαλκανικό ενδημικό είδος 

Anthemis  cretica  ssp. 
Cretica (A.panachaica, A. 
meteorica) 

Βαλκανικό ενδημικό είδος, προστατεύεται από την ελληνική νομοθεσία ( 
ΠΔ 67/81), κατάλογος απειλούμενων ειδών IUCN 

 
Βάσει του ΦΕΚ 336/24‐07‐2007, στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας θεσπίστηκαν οι εξής ζώνες 
προστασίας. 

Πίνακας 41. Ζώνες προστασίας ορεινού όγκου Πάρνηθας 

ΖΩΝΗ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Α1  Ζώνη απολύτου προστασίας ‐ διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και η επίσκεψη ειδικών επιστημόνων 
και υπαλλήλων, διέλευση κοινού μόνο από συγκεκριμένες διαδρομές − μονοπάτια πεζοπορίας και η 
αναψυχή μόνο σε συγκεκριμένα σημεία 

Α2  Ζώνη  απολύτου  προστασίας  ‐  υπαίθρια  αναψυχή,  διημέρευση  κοινού,  η  επιστημονική 
έρευνα/παρατήρηση/περιβαλλοντική εκπαίδευση, η κίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων κατά μήκος 
του  κυρίως  οδικού  δικτύου,  η  λειτουργία  των  δύο  υφισταμένων  ορειβατικών  καταφυγίων  (χωρίς 
επέκταση  των  εγκαταστάσεων  και  δραστηριοτήτων  τους)/  του  αναψυκτηρίου  «Κυκλάμινα»/  του 
κτιρίου  περιβαλλοντικής  ενημέρωσης  του  Δασαρχείου  Πάρνηθας,  καθώς  και  η  λειτουργία  των 
εγκαταστάσεων του ΣΕΓΑΣ για μαθητικές μόνο αθλητικές εκδηλώσεις.  

Β1  Ζώνες  αναψυχής/περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης/υπαίθριου  αθλητισμού  και  υπαίθριων  πολιτιστικών 
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εκδηλώσεων.  Επιτρέπεται  η  ανέγερση  αναψυκτηρίων,  εστιατορίων,  υπαίθριων  ή  ημιυπαίθριων 
καθιστικών και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή. 

Β2 
 

Ζώνη  υψηλής  προστασίας  –  καθορίζεται  ως  περιοχή  υπαίθριας  αναψυχής  και  γεωργικής  χρήσης 
εξαιρουμένων των γεωργικών αποθηκών. Επιτρέπεται η ανέγερση ενός μικρού Δημοτικού Καταφυγίου 
και  μιας  Δημοτικής  εγκατάστασης  πολιτιστικού  –  εκπαιδευτικού  χαρακτήρα  (ύστερα  από  ειδική 
μελέτη), η κυκλοφορία των πάσης φύσεως οχημάτων. 

Β3 
 

Ζώνες  αναψυχής,  αθλητισμού/πολιτιστικών  εκδηλώσεων/ιππικών  εγκαταστάσεων/περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης.  Επιτρέπεται  η  ανέγερση  αναψυκτηρίων,  εστιατορίων,  μικρών  αθλητικών 
εγκαταστάσεων,  εγκαταστάσεων  πολιτιστικών  εκδηλώσεων,  ιππικών  εγκαταστάσεων,  υπαίθριων  ή 
ημιυπαίθριων  καθιστικών  και  περιπτέρων  ιστορικής,  περιβαλλοντικής  και  πολιτιστικής  ενημέρωσης 
(ύστερα από  ειδική μελέτη). Η  ειδική μελέτη πρέπει  να αναφέρεται  σε  έκταση μεγαλύτερη  των  200 
στρ. 

Β4 
 

Ζώνες  αναψυχής/υπαίθριου  αθλητισμού/γεωργικής  χρήσης  (εξαιρουμένων  των  γεωργικών 
αποθηκών)/περιβαλλοντικής  ενημέρωσης.  Επιτρέπεται  η  κατασκευή  αναψυκτηρίων,  εστιατορίων, 
υπαίθριων  αθλητικών  εγκαταστάσεων,  υπαίθριων  και  ημιυπαίθριων  καθιστικών  και  περιπτέρων 
ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την περιοχή.  
Στο  τμήμα  που  περιλαμβάνει  το  κτήμα  Τατοΐου,  όπως  οριοθετείται  με  το  ν.  2086/1992  (Α΄172), 
επιβάλλεται  αποκλειστικά  η  χρησιμοποίηση  των  υφισταμένων  κτιρίων  του  κτήματος  μετά  τις 
απαιτούμενες επισκευές και διαρρυθμίσεις τους.  

Δ1 
 

Ζώνη  αναψυχής/υπαίθριων  αθλητικών  δραστηριοτήτων.  Επιτρέπεται  η  κατασκευή  περιπτέρων 
ιστορικής  και  περιβαλλοντικής  ενημέρωσης,  η  λειτουργία  αναψυκτηρίων,  στα  ήδη  υφιστάμενα 
βοηθητικά κτίρια του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου.  

Δ2 
 

Περιοχή  αναψυχής/πολιτισμού/φιλοξενίας  προσωπικοτήτων/διοργάνωσης  διεθνών  πολιτικών 
συμβουλίων/πνευματικών  εκδηλώσεων/εκθέσεων  ειδικής  θεματολογίας.  Εντός  της  ζώνης  και  εντός 
των υφισταμένων μόνο κτιρίων είναι δυνατή η εγκατάσταση μουσείου, η φιλοξενία προσωπικοτήτων, 
η  διοργάνωση  διεθνών  πολιτικών  συμβουλίων,  πνευματικών  εκδηλώσεων  και  εκθέσεων  ειδικής 
θεματολογίας. 
Επιτρέπεται  η  επισκευή  και  διαρρύθμιση  των  υφιστάμενων  κτιρίων  καθώς  και  οι  επεμβάσεις  και 
απολύτως  απαραίτητες  προσθήκες  για  τη  λειτουργία  τους,  που  προβλέπονται  από  την  αξιολόγησή 
τους ως διατηρητέων κτιρίων ή μη. Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση, η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός 
όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των δικτύων υποδομής. 

Δ3 
 

Ζώνη αναψυχής, αθλητισμού/εκπαίδευσης περιβαλλοντικής ενημέρωσης/γεωργίας  και κτηνοτροφίας 
εξαιρουμένων  των  γεωργικών αποθηκών.  Εντός  της  ζώνης  και  εντός  των υφισταμένων μόνο  κτιρίων 
επιτρέπεται  η  λειτουργία  εστιατορίων,  αναψυκτηρίων,  μουσείου,  χώρων  εκθέσεων,  ιππικών 
εγκαταστάσεων,  αθλητικών  εγκαταστάσεων,  κτηνοτροφικών  και  γεωργικών  εγκαταστάσεων, 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ερευνητικού χαρακτήρα και υπαιθρίων και ημι‐υπαίθριων καθιστικών 
για την περιβαλλοντική και ιστορική ενημέρωση.  
Επιτρέπεται  η  επισκευή  και  διαρρύθμιση  των  υφιστάμενων  κτιρίων  καθώς  και  οι  επεμβάσεις  και 
απολύτως  απαραίτητες  προσθήκες  για  τη  λειτουργία  τους,  που  προβλέπονται  από  την  αξιολόγησή 
τους ως διατηρητέων κτιρίων ή μη. Επίσης επιτρέπεται η συντήρηση, η επισκευή και ο εκσυγχρονισμός 
όλων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και των δικτύων υποδομής.  

Γ1 
 

Ζώνες  αναψυχής.  Επιτρέπεται  η  ανέγερση  αναψυκτηρίων,  εστιατορίων,  καφενείων  και  κτιρίων 
κατοικίας. Δεν είναι δυνατή η δόμηση περισσοτέρων του ενός κτιρίων ανά έκαστο γήπεδο. 

Γ2  Περιοχή του οικισμού της Ιπποκράτειου Πολιτείας. 

Ε1  Πάρκο Κεραιών Ραδιοφωνίας – Τηλεόρασης 

Ε2 
 

Ζώνες  τουρισμού,  οι  εγκαταστάσεις  των  οποίων  έχουν  καθορισθεί  με  τον  Ν.  3139/2003  και  για  τις 
οποίες καθώς και για τις συνοδές υποδομές αυτών, ισχύουν οι διατάξεις του παραπάνω νόμου. 

Ε3  Κατασκηνώσεις Τραπέζης Ελλάδος. Δεν επιτρέπεται η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Ε4  Λατομική περιοχή Ξηρορέματος (ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 70966/3099/5.4.1996 (Β΄ 403)) 

Ε5 
 

Ζώνη γεωργικής  γης  εντός  της οποίας  είναι δυνατή,  εφόσον δεν υφίσταται  κατάλληλος  χώρος  εκτός 
των  ορίων  προστασίας  του  ορεινού  όγκου,  η  εγκατάσταση  Νεκροταφείου  της  Κοινότητας  Αγ. 
Στεφάνου. 

Ε6  Ζώνη  όπου  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  παιδικών  κατασκηνώσεων.  Στα  μη  δασικά  τμήματα  αυτής 
επιτρέπονται  κτίρια  κατασκηνώσεων  (εστιατορίων,  λουτρών,  WC,  κτιρίων  διοίκησης,  ιατρείου) 
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ναΐσκος,  υπαίθριος  χώρος  στάθμευσης,  βάσεις  για  την  τοποθέτηση  σκηνών,  υπαίθριες  αθλητικές 
εγκαταστάσεις, καθώς και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και δίκτυα υποδομών για την εξυπηρέτηση 
των κατασκηνώσεων. 

Ε7  Ζώνη  έκτασης  216,06  στρεμμάτων  περίπου,  στην  οποία  έχει  καθοριστεί  η  εγκατάσταση  της  ΒΕΠΕ 
Τεχνόπολη «Ακρόπολις» 

 

Οι  ζώνες Ε6  και 7 προστέθηκαν με  το υπ. αριθμ. 40707/2008 ΠΔ  (ΦΕΚ 619/Δ/19.6.2008), 
"Τροποποίηση  του  από  19.7/24.7.2007  ΠΔ/τος  «Καθορισμός  Ζωνών  προστασίας  του 
ορεινού όγκου Πάρνηθας (N. Αττικής) (Δ΄ 336)». 

Εικόνα 7. Ζώνες προστασίας ορεινού όγκου Πάρνηθας 

!

Πηγή: ΟΡΣΑ 

 

Εντός  των  ορίων  της  Κοιν.  Αφιδνών,  που  εντοπίζεται  εντός  του  κόκκινου  πλαισίου  στην 
παραπάνω εικόνα, εμπίπτουν οι ζώνες προστασίας Β1,Β4, Γ1, Γ2,!Δ1, Δ$J!Ε5!και!4/. 
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Χάρτης 7. Ζώνες προστασίας ΠΔ Πάρνηθας εντός των ορίων της Κοινότητας Αφιδνών 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Εθνικό!Πάρκο Σχινιά!Μαραθώνα !

Το  2000  με  το  22‐6/3‐7‐2007  ΠΔ  (ΦΕΚ  395/Δ/2000)  χαρακτηρίστηκαν  οι  θαλάσσιες  και 
χερσαίες  περιοχές  του  Σχινιά,  ως  Εθνικό  Πάρκο  και  καθορίστηκαν  οι  ζώνες  και  οι 
επιτρεπόμενες δραστηριότητες ανά ζώνη: 

Πίνακας 42. Ζώνες προστασίας του Εθν. Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα 

ΖΩΝΗ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Α1  Υγροτοπική Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 

Α2  Λοφώδης Περιοχή στη Χερσόνησο Κυνοσούρας – Λόφος Δρακονέρας. Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 

Α3  Περιοχή Δάσους Χαλεπίου Πεύκης και κουκουναριάς. Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 

Α4  Περιοχή Μακαρίας Πηγής. Περιοχή Προστασίας της Φύσης. 
Α5  Θαλάσσια Περιοχή Όρμου Μαραθώνα. 

Β1  Περιοχή Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

Β2  Περιοχή Αναψυχής, Τουρισμού & Κατοικίας. 

Β3  Περιοχή παραλίας όρμου Μαραθώνα. 

Γ  Περιοχή ελεγχόμενης γεωργικής χρήσης. 
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Εικόνα 8. Ζώνη επιτρεπόμενων χρήσεων γης Εθν. Πάρκου Σχινιά Μαραθώνα 

!

Πηγή: ΥΠΕΚΑ 

 

Η  περιοχή  ανήκει  στο  δίκτυο Natura  2000 (GR  3000003)  με  συνολικά  19  τύπους 
ενδιαιτημάτων,  115  είδη  πτηνών  με  δυνητική  ποικιλότητα  215  ειδών  ενώ  υπάρχουν 
απειλούμενα είδη ψαριών γλυκού νερού, αμφιβίων και ερπετών. Στην περιοχή υπάρχουν 
τα παρακάτω ενδιαιτήματα (συνοπτικά): 

! Παραθαλάσσιο  δάσος  με  χαλέπιο πεύκη (P.halepensis)  και κουκουναριά (P.pinea). 
Είναι ένα από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. 

! Χερσόνησος  Κυνοσούρα.  Τυπικό  μεσογειακό  οικοσύστημα,  με 
θάμνους, φρύγανα και πόες,  η  χερσόνησος  έχει  διατηρήσει  τη φυσικότητά  της  με 
ελάχιστη επίδραση από τον άνθρωπο. 

! Μακαρία Πηγή.  Δύο  λιμνοπηγές  όπου  το  νερό  αναβλύζει  όλο  τον  χρόνο  από  τον 
πυθμένα,  σε  σημαντικές  ποσότητες.  Ζουν  χέλια,  νεροχελώνες  και  το  κινδυνεύον 
ενδημικό ψάρι Pseudophoxinus stymphalicus marathonicus (ντάσκα). 

! Υγρότοπος  με  γλυκό,  υφάλμυρο  και  αλμυρό  νερό,  καλαμιώνες,  αλμυρίκια, 
αλοφυτική  βλάστηση  και  υγρά  λιβάδια,  ο  οποίος  κατακλύζεται  περιοδικά. 
Απαντάται  μεγάλη  ποικιλία  απειλούμενης ορνιθοπανίδας,  όπως  τα  είδη Ardea 
purpurea,  Ardeola  ralloides,  Circus  aeruginosus, Circus  pygargus,  Cisticola  juncidis, 
Egretta garzetta, Ixobrychus minutus, Plegadis falcinellus. 

! Λίμνη  Στόμι.  Το  χαμηλότερο  τμήμα  του  υγροτόπου,  στην  ανατολική  του  άκρη, 
πλημμυρίζει  εποχικά  με  αλμυρό  νερό.  Στην  περιοχή  συναντώνται  το  σπάνιο 
ορχεοειδές Orchis  palustris και  απειλούμενα  υδρόβια  πουλιά,  όπως  τα 
είδηPhoenicopterus ruber, Falco naumanni και Himantopus himantopus. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CF%8D%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%AC
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! Θαλάσσιος κόλπος με υποθαλάσσια λιβάδια ποσειδωνίας (Posidonia oceanica). 

Ορεινός Όγκος Πεντέλης!

Ανατολικά  της  ΕΟ  Αθηνών  –  Λαμίας,  περιλαμβάνονται  τα  βορειοδυτικά  τμήματα  του 
προστατευόμενου  Ορεινού  Όγκου  της  Πεντέλης.  Η  προστασία  του  Πεντελικού  Όρους 
θεσμοθετήθηκε με  το ΠΔ «Καθορισμός  Ζωνών Προστασίας  του Όρους Πεντέλης  χρήσεων 
και  όρων  δόμησης  αυτών»  (ΦΕΚ  755Δ/21‐10‐1988),  όπως  τροποποιήθηκε  από  το  ΠΔ 
«Τροποποίηση  του  από  26.8.1988  Π/Δτος  «Καθορισμός  Ζωνών  Προστασίας  του  Όρους 
Πεντέλη χρήσεων και όρων δόμησης αυτών»», (ΦΕΚ 253/Δ/8‐5‐1989). Καθορίζονται 7 ζώνες 
προστασίας, σε κάθε μία από τις οποίες ορίζονται συγκεκριμένες χρήσεις.  

Πίνακας 43. Ζώνες προστασίας ορεινού όγκου Πεντέλης 

ΖΩΝΗ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 

Α  Περιοχή  αναψυχής,  αθλητισμού  και  γεωργικής  χρήσης.  Επιτρέπεται  η  ανέγερση  κτιρίων  αναψυχής, 
αθλητισμού και ορειβατικών καταφυγίων. 

Β  Περιοχή γεωργικής χρήσης. 

Γ  Περιοχή κατοικίας και γεωργικής χρήσης. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών και γεωργικών αποθηκών. 

Δ  Περιοχή  αναψυχής.  Επιτρέπεται  μόνο  η  εγκατάσταση  υπαίθριων  και  εγκατεστημένων  καθιστικών 
περιπτέρων που εξυπηρετούν την παραπάνω χρήση. 

Ε  Ζώνη λατομικής χρήσης. 

ΣΤ  Περιοχή  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  και  αναψυχής.  Επιτρέπεται  μόνο  η  ανέγερση  κτιρίων  που 
εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές.  

Ζ  Περιοχή αναψυχής,  πολιτιστικών  εκδηλώσεων  και  αθλητισμού. Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων που 
εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές, καθώς και η ανέγερση Μουσείου. 

 

Εντός  των  ορίων  της  Κοινότητας  Αφιδνών  μεταξύ  της  Εθνικής  οδού  και  της  Λίμνης  του 
Μαραθώνα, εμπίπτουν οι ζώνη προστασίας Α και ένα μικρό τμήμα της Δ.  

Περιοχές NATNOA 2000 

Στην  ευρύτερη  περιοχή  της  Κοιν.  Αφιδνών  υπάρχουν  περιοχές  που  είναι  ενταγμένες  στο 
δίκτυο  NATURA  2000,  όπως  φαίνεται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί.  Εντός  των  ορίων  της 
κοινότητας ωστόσο, δεν εμπίπτει καμία από τις περιοχές.  

Όρος Πάρνηθα (GR3000001)!

Το βουνό της Πάρνηθας (Καραμπόλα, 1413 μ.) βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Αττικής, και 
σε  απόσταση  40  χλμ.  περίπου  από  την  Αθήνα.  Τα  πετρώματα  του  ορεινού  όγκου  της 
Πάρνηθας είναι κατά βάση μάρμαρα και σχιστόλιθοι. Το κλίμα είναι τυπικό μεσογειακό με 
μέση  ετήσια  βροχόπτωση  που  υπερβαίνει  τα  650  mm.  Η  περιοχή  παρουσιάζει  υψηλό 
ποσοστό  δασοκάλυψης  ‐κυρίως  από  δάση  της  ενδημικής  κεφαλληνιακής  ελάτης  Abies 
cephalonica,  σε  σχετικά  φτωχά  και  ξηρά  εδάφη  (ένας  τύπος  οικοτόπου  που  δεν 
περιλαμβάνεται  στο  παράρτημα  Ι,  και  αντιστοιχεί  στον  κωδικό  42.18  του  προγράμματος 
CORINE  91),  από εύκρατα δάση  κωνοφόρων  (κυρίως  χαλεπίου πεύκης, Pinus halepensis), 
μακκία, ορεινά λιβάδια, βραχώδεις λόφους, πηγές και ρέματα. 
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Χάρτης 8. Περιοχές NATURA 2000 

 
Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Όσον  αφορά  το  διζωνικό  χαρακτήρα  της  βλάστησης  στην  περιοχή,  δύο  κύριες  ζώνες 
επικρατούν: 

! Η ζώνη της κεφαλληνιακής ελάτης στα ανώτερα τμήματα (από 600 έως 800 μ. και 
άνω),  με  δάση  A.  cephalonica,  διαπλάσεις  από  Quercus  ilex  και  παρουσία  της 
Fraxinus ornus και άλλων μεσογειακών θάμνων μεγάλου υψομέτρου. 

! Η ζώνη της χαλεπίου πεύκης και των αείφυλλων, σκληρόφυλλων θάμνων (Quercus 
coccifera,  Arbutus  unedo,  Phillyrea  media,  Myrtus  communis,  Olea  europea, 
Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus), τα οποία εμφανίζονται σε αμιγείς κοινότητες ή 
ως βλάστηση του υπορόφου των δασών πεύκης.  

Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους του προγράμματος ΦΙΛΟΤΗΣ του ΕΜΠ 

Τα πλησιέστερα είναι η περιοχή Αμφιαράειου (AT2011036) που είναι αρχαιολογικός χώρος 
στο Δήμο Μαρκόπουλου Ωρωπού, η περιοχή Ραμνούντα‐Λοιμικού  (AT2010017) που είναι 
και  αρχαιολογικός  χώρος  στο  δήμο Μαραθώνα  και  Γραμματικού  και  το  πρώην  Βασιλικό 
Κτήμα Τατοίου (ΑΤ2011043). 

Πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοίου (AT2011043)"

Με μέγιστο υψόμετρο τα 785 μ. και ελάχιστο τα 333 μ., η περιοχή συνορεύει και αποτελεί 
αδιάσπαστη προέκταση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας όπου ζουν πολλά σπάνια είδη της 
ελληνικής πανίδας και χλωρίδας. Αισθητικά είναι ένα από τα ωραιότερα τοπία της Αττικής, 
με  ιδιαίτερο  φυσιολατρικό  ενδιαφέρον,  και  πολλοί  Αθηναίοι  πηγαίνουν  εκεί  τα 
Σαββατοκύριακα για αναψυχή. Κυρίαρχη η εικόνα των λόφων, ρεματιών και πλαγιών μέσου 
και  χαμηλού  υψομέτρου,  που  καλύπτονται  από  πυκνούς  θαμνώνες  με  κουμαριές, 
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αγριοκουμαριές, πουρνάρια κ.λπ. Κατά τόπους υπάρχουν δάση πεύκων (Pinus halepensis) 
ενώ  τοπικά  συναντώνται  ρεματιές  και  ξέφωτα  με  πλατάνια.  Στα  χαμηλότερα  μέρη  του 
κτήματος,  στην  περιοχή  Βαρυμπόμπης  υπάρχουν  ελαιώνες,  χωράφια,  αμπέλια  και  άλλες 
μισό‐εγκαταλειμμένες καλλιέργειες. 

Τα  τελευταία  χρόνια  έχει περιληφθεί στο  νέο Εθνικό Πάρκο Πάρνηθας μαζί με  τον παλιό 
Εθνικό  Δρυμό  και  τις  περιοχές  Λοιμικό  και  Σαλονίκη.  Η  περιοχή  είχε  καεί  σχεδόν 
ολοκληρωτικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Τμήματα του δάσους κάηκαν τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, αλλά η  έντονη φυσική αναγέννηση  τείνει  να  αποκαταστήσει  τη  ζημιά. Η έλλειψη 
επιτήρησης  ενθαρρύνει  τη  λαθροθηρία.  Επίσης  γίνεται  συλλογή  κλαδιών  θάμνων  προς 
πώληση ιδίως τα Χριστούγεννα. Η απειλή μιας νέας πυρκαγιάς επανέρχεται κατά τη θερινή 
περίοδο,  αλλά  πλέον  εντός  της  περιοχής  προστασίας  υπάρχουν  πολλά  μονοπάτια  και 
δασικοί δρόμοι. 

Η σημαντικότερη ίσως ρύθμιση για την περιοχή αφορά την ένταξη του μεγαλύτερου μέρους 
του κτήματος, που υπολογίζεται σε 30.000 στρέμματα, στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας. 

Περιοχή Αμφιαράειου!#P3$%&&%).'!

Πρόκειται  για  περιοχή  έκτασης  140  εκταρίων,  κηρυγμένο  αρχαιολογικό  χώρο,  με  μεγάλη 
περιβαλλοντική αξία. Ουσιαστικά είναι μία μικρή κοιλάδα που διασχίζεται από ρεματιά με 
πλατάνια  και  εποχική  ροή  νερού.  Οι  πλαγιές  σκεπάζονται  από  πεύκα  και  θάμνους  της 
Μεσογειακής  μακίας.  Στην  περιοχή  σώζονται  τα  ερείπια  του  Αμφιαραείου  που 
λειτουργούσε κατά την Αρχαιότητα ως θεραπευτήριο, αφιερωμένο στον ήρωα Αμφιάραο. 
Κατά  την  αρχαιότητα  η  περιοχή  περιβαλλόταν  από  πυκνά  δάση  και  στη  ρεματιά  έτρεχε 
μόνιμα το ποταμάκι. Στα νεώτερα χρόνια το μέρος είχε υποβαθμισθεί. Αναβαθμίσθηκε και 
πάλι μετά τις ανασκαφές και την περίφραξη του χώρου. Την περιοχή επισκέπτονται ομάδες 
τουριστών,  σχολεία  και  μεμονωμένα  άτομα,  λόγω  της  φήμης  του  Αμφιαραείου.  Από 
αισθητική  άποψη  το  μέρος  αυτό  έχει  ιδιαίτερη  ομορφιά,  προ  πάντων  την  άνοιξη  όταν 
πολλοί από τους θάμνους και άλλα μικρότερα φυτά είναι ανθισμένα. 

Άρμα και φαράγγι Γκούρας (AT2011009)"

Πρόκειται για περιοχή προστασίας ορνιθοπανίδας και για φαράγγι που κατεβαίνει από τις 
δυτικές πλαγιές  της Πάρνηθας, βόρεια  του  χωριού Φυλή  (Χασιά).  Στη δυτική πλευρά  του 
δεσπόζουν οι ορθοπλαγιές  του Άρματος. Στο βάθος κυλάει ένα μικρό εποχιακό ρέμα που 
συχνά κατεβάζει πολύ νερό και σχηματίζει μικρούς καταρράκτες και λιμνούλες. Στα γύρω 
βράχια φυτρώνουν πεύκα, πουρνάρια και διάφοροι θάμνοι. Στα αριστερά της εισόδου του 
φαραγγιού  υπάρχει  η  πολύ  γνωστή Μονή  Κλειστών.  Η  περιοχή  βρίσκεται  εκτός  Εθνικού 
Δρυμού  Πάρνηθας.  Σπάνια  είδη  πανίδας  (Capra  aegagrus  cretica),  αλλά  και  χλωρίδας 
(Campanula  celsii  ‐  parnesia)  έχουν  εισαχθεί  τις  τελευταίες  δεκαετίες.  Στην  περιοχή  του 
Άρματος γίνονται συχνά σχολές αναρρίχησης. Η περιοχή έχει υψηλή αισθητική αξία λόγω 
των ενδιαφερόντων οικολογικών και γεωμορφολογικών στοιχείων, της φυσικής ομορφιάς, 
της πανοραμικής θέας που προσφέρει.  

Άλλες Αξιόλογες Περιοχές που προτείνονται για Περιβαλλοντική Προστασία 
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Όρος Πάρνηθα (A00060047)!

Περιοχή που εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας Corine. Προστατεύεται η περιοχή από 
τα 200 μ. έως τα 1413 μ. Η περιοχή πλήττεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες λόγω της 
γειτνίασής  της  με  την  Αθήνα  και  απειλείται  λόγω  επέκτασης  των  γεωργικών  εκτάσεων, 
πυρκαγιών και οικιστικής εξάπλωσης καθώς και εξάπλωσης δραστηριοτήτων αναψυχής.  

Λίμνη Μαραθώνα!

Η  ευρύτερη  περιοχή  της  λεκάνης  της  Λίμνης  Μαραθώνα  προστατεύεται  από  την  Υπ. 
Απόφαση  Α5/2280/13‐12‐83,  (ΦΕΚ  720/Β/13.12.83),  «Προστασία  των  νερών  που 
χρησιμοποιούνται  για  την  ύδρευση  της  περιοχής  Πρωτεύουσας  από  ρυπάνσεις  και 
μολύνσεις»  όπως  αυτή  συμπληρώθηκε  και  τροποποιήθηκε  από  τις  Υπ.  Αποφάσεις: 
Α5/5180/88,  (ΦΕΚ‐891/Β/13.12.88), Α5/3257/84  (ΦΕΚ‐898/Β/84) όπως  διορθώθηκε  με  το 
ΦΕΚ‐56/Β/1.12.85,  19661/1982/99,  (ΦΕΚ‐1811/Β/29.9.99),  131835/05,  (ΦΕΚ‐
1744/Β/13.12.05). 

Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας και περιοχές Λημικό –!Σαλονίκη!#P%%%$%%&&'!

Περιοχή που εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας Corine και καλύπτεται κυρίως με δάση 
από Abies cephalonica  (Κεφαλληνιακή ελάτη). Υπάρχουν επίσης δάση με Pinus halepensis 
(Χαλέπιος  πεύκη),  μεσογειακή  μακία,  οροπέδια,  βραχώδεις  γκρεμοί,  ρεματιές, πηγές  και 
ποταμάκια. 

Πολύ  ενδιαφέρον  οικότοπος  για  την  προστασία  της  χλωρίδας  και  της  πανίδας.  Η  μόνη 
περιοχή της Ν. Ελλάδας όπου επιζεί το Cervus elaphus (Κόκκινο ελάφι). Δεν υπάρχει άλλη 
άγρια  ζωή,  όμως  συναντώνται  μερικά  αρπακτικά  πουλιά,  όπως  ο  Circaetus  gallicus 
(Φιδαετός)  και μερικές φορές  τα Gyps  fulvus  (Όρνεα), Aquilla  chrysaetos  (Χρυσαετός)  και 
Bubo bubo (Μπούφος). Η αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα λόγω της εγγύτητας στην 
Αθήνα  είναι  η  κύρια  απειλή  για  την  σπάνια  χλωρίδα,  αν  και  το  παράνομο  κυνήγι  είναι 
περιορισμένο. 

Σχετικά με τις απειλές και διαταραχές του περιβάλλοντος μπορούν να σημειωθούν οι εξής:  

! γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης υπό κατασκευή 

! σχεδιασμένο λατομείο  

! τουρισμός  

! συλλογή φυτών ‐ καταπάτηση βλάστησης 

! παράνομη ρίψη απορριμμάτων κατά μήκος του κεντρικού δρόμου 

! μερικώς ανεξέλεγκτη δόμηση (στρατιωτική) 

! παράνομο κυνήγι ελαφιών 

Όρος Πάρνης !
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Το  όρος  Πάρνης  που  περιλαμβάνεται  στα  όρια  των  Κοινοτήτων  Φυλής,  Νέων  Λιοσίων, 
Αχαρνών,  Αφιδνών,  Αυλώνος, Μαλακάσας  και  Ασπροπύργου,  βάσει  της  ΥΑ  25638/23‐11‐
1968 (ΦΕΚ 669/Β/30.11.1968) «Περί κηρύξεως των ορέων Υμηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, 
Κορυδαλλού  και  Αιγάλεω  ως  τόπων  χρηζόντων  ειδικής  προστασίας»  και  στα  πλαίσια 
εφαρμογής  των  διατάξεων  του  άρθρου  1  του  Ν  1469/1950  «Περί  προστασίας  ειδικής 
κατηγορίας  οικοδομημάτων  και  έργων  τέχνης  μεταγενεστέρων  του  1830»,  «τοπία  του 
όρους Πάρνηθας» κηρύσσονται ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους με σκοπό τη διατήρηση και 
την  προστασία  του  χαρακτήρος  της  από  την  ασύδοτη  λατόμευση  και  την  άτακτη 
οικοδόμηση.  Ο  προαναφερόμενος  χαρακτηρισμός  τροποποιείται  με  την 
ΥΑ 25638/27.3.1969  (ΦΕΚ 236/Β/4.4.1969), με την όποια κηρύσσεται ως  τοπίο  ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους όλο το όρος Πάρνης. 

Λίμνη Μπέλετσι!

Η λίμνη είναι  χωροθετημένη σε υψόμετρο 600μ. στην πεδιάδα πάνω από τη  Ιπποκράτειο 
Πολιτεία,  νοτιοδυτικά  της  ομώνυμης  κορυφής,  η  τεχνητή  λίμνη  Μπέλετσι  ή  Κιθάρα. 
Δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1970 και απέχει περίπου 35 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η 
λίμνη σχηματίστηκε κατά τη ρυμοτόμηση της  Ιπποκράτειου Πολιτείας, από τα αναχώματα 
ενός δρόμου που έκλεισε την κοίτη ρέματος ή κατά τη διάνοιξη ενός δασικού δρόμου για τη 
σύνδεση  του  Αγ.  Μερκουρίου  με  τις Αφίδνες.  Σήμερα  έχει  βάθος  5‐6  μέτρα,  μέγιστη 
διάμετρο  περί  τα  150μ.  και  επιφάνεια  πάνω  από  5.000  τετραγωνικά  μέτρα.  Η  λίμνη 
αποτελεί  σημαντικό  υδροβιότοπο  της  περιοχής  καθώς  συναντώνται  αποδημητικά  πουλιά 
και ψάρια, κυρίως κυπρίνοι. Στην ανατολική πλευρά της μπορεί κανείς να δει –σε κλουβί, 
άγρια  ελάφια  της Πάρνηθας  και  κουνέλια,  ενώ  τη λίμνη  έχουν  κάνει σπίτι  τους πια  ένας 
μεγάλος αριθμός από πάπιες και κύκνους. 

Ρέματα 

Στην περιοχή εντοπίζονται τα εξής ρέματα από βορρά προς νότο: 

Ρέμα Λιαγυσίρη!

Ακολουθεί  διαδρομή  από  το  ΒΑ  όριο  της  Ιπποκράτειου  Πολιτείας  προς  τον  οικισμό 
Αφιδνών.  Έπειτα  συμβάλλει  με  το  Χάραδρο  ανατολικά  της  οδού  Αγ.  Στεφάνου  – 
Καπανδριτίου και της ΕΟ Αθηνών – Λαμίας. 

Ρέμα Χάραδρος ή Όζας ή Οινόης ποταμός!

Ένα  από  τα  σημαντικότερα  ρέματα  της  Αττικής  και  το  βασικό  υδατόρεμα  της  ευρύτερης 
περιοχής. Τα υπόλοιπα ρέματα της περιοχής Αφιδνών αποτελούν κλάδους του εν λόγω και 
τα  όρια  της  πρώην  κοινότητας  Αφιδνών  καταλαμβάνουν  μέρος  της  υδρολογικής  του 
λεκάνης. Πηγάζει από τις κορυφές  της Πάρνηθας και ρέει με κατεύθυνση από δύση προς 
ανατολή. Στην κοίτη του ρέματος και τη συμβολή του με το Στεφανόρεμα από την περιοχή 
Βαρνάβα‐  Καπανδριτίου  κατασκευάστηκε  το  φράγμα  της  λίμνης  του  Μαραθώνα.  Ο 
χείμαρρος  εκβάλλει  με  πορεία  Να  στον  κόλπο  του  Μαραθώνα,  μέσω  των  ρεμάτων 
Καινούργιο και Σέχρι. 
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Ρέμα Παπαγκούρη!

Το  ρέμα  ξεκινά  από  τον  Κοκκινόβραχο  –  Λιοσάτι  και  ΒΑ  της  Δροσοπηγής  και  της 
Τεχνόπολης,  διέρχεται  από  τα  διόδια  και  εκβάλλει  στη  λίμνη  του  Μαραθώνα.  Αποτελεί 
κλάδο του Χαράδρου. 

Ρέμα Ζάστανη!

Το  ρέμα  ξεκινά  νότια  της  Τεχνόπολης  και  εκβάλλει  στη  λίμνη  του Μαραθώνα.  Αποτελεί 
κλάδο του Χαράδρου. 

 

Καταφύγια Άγριας [ωής 

Βούτημα (ΦΕΚ 691/Β/76)!

Θέσεις: Δημ. Δάσος Βουτήματος 

Έκταση: 11.280 στρεμ. 

Δασαρχείο: Καπανδριτίου 

Όρια: 

ΒΟΡΕΙΑ: Με συνιδιόκτητο δάσος Αυλώνας 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με συνιδιόκτητα δάση Αυλώνας – Λοιμικού 

ΝΟΤΙΑ: Με συνιδιόκτητο δάσος Λοιμικού – όρια Κοιν. Φυλής 

ΔΥΤΙΚΑ: Όρια Κοινότητας Σκούρτων 

 
Πάρνηθας (ΦΕΚ 615/Β/77)!

Θέσεις: Δασόκτημα – Γκούρα – Πάρνηθας – Σαλονίκη – Λοιμικού (Δάση) 

Έκταση: 100.700 στρεμ. 

Δασαρχείο: Πάρνηθας 

Όρια: Αγ. Μερκούριος → όρια Αχαρνών – Κοιν. Μαλακάσας – Αφιδνών – Κρυονερίου όρια 
κτήματος  Τατοΐου  →  Σιδ.  Γραμμή  →  περίφραξη  Τατοΐου →  περίφραξη  Δασαρχείου  → 
Σπηλιά Φώτου Φράγκου → όρια δάσους Πάρνηθος – κτημάτων Βαρυμπόμπης – Μπίλιζας – 
Κονιστή  ‐  Παράσχη  –  ΟΕΔΑ  →  ρ.  Μεγάλο  Πλατάνι  –  Κορακοφωλέζα  →  νότια  →  υψ. 
Κάστρο→  Κορυφογραμμή  Αλωνιού →  θ.  Αλώνι →  Κίσσου  Λάκκα  –  Κούμα  Λάκκα →  δρ. 
ημιονικός  Λιοσίων  –  κεραμιδίου  Δυτικά  →  Σπήλαια  Πανός  →  ρ.  Λαγού  →  δρ.  δασικός 
Κλημεντίου →  θ.  Κλημέντι →  δρ.  δασικός →  θ.  Βούτημα→  όρια  Αυλώνας →  δεξιά  όρια 
δασών Φυλής – Λοιμικού – Σαλονίκη – Τατοΐου → Αγ. Μερκούριος 
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Μαυροσουβάλα (ΦΕΚ 638/Β/79)!

Περιοχή: Μαρκόπουλο Ωρωπού ‐ Καλάμου 

Έκταση: 9.100 στρεμ. 

Δασαρχείο: Καπανδριτίου 

Όρια:  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Λεβίσιο → Χωματόδρομος → Ράψη  (υψ.  325) → δρόμος Αγ.  Γεωργίου → ρ. 
Ντάρδα  →  θ.  Τηράνι  →  κορυφογραμμή  Καλοβέτα→  παρυφή  δάσους  Πεύκης  –  θ. 
Μαυρινόρα → Λάκκα Λύσσα 

ΔΥΤΙΚΑ: θ. Κοκκινιά Αγ. Βαρβάρα – αντιπυρική ζώνη 

ΒΟΡΕΙΑ: θ. Κοκκινιά → χωματόδρομος προς Λεβίσιο 

ΝΟΤΙΑ: Κοκκινόβραχος → ρέμα → δρόμος → όρια Κοινοτήτων Πολυδενδρίου – Καλάμου → 
θ. Λάκκα Λύσσα 

 
Περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας από τη [ΟΕ  

Η  ισχύουσα  «Ζώνη  Οικιστικού  Ελέγχου  (ΖΟΕ)  σε  ολόκληρη  την  εκτός  σχεδίου  και  εκτός 
ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 περιοχή του Ν. Αττικής», δεν προβλέπει ειδικές 
ρυθμίσεις  για  χώρους με περιβαλλοντικό  ενδιαφέρον ή οικολογικά ευαίσθητους.  Τέτοιου 
είδους ρύθμιση προβλέπει η ΖΟΕ Β. Αττικής που δεν έχει θεσμοθετηθεί. 
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Αξιόλογες Διαδρομές"μονοπάτια"περιηγήσεις 

Χάρτης 9. Προτεινόμενα μονοπάτια Πάρνηθας 

 
Πηγή: www.parnitha‐np.g 

 

Η  δραστηριότητα  της  ορειβασίας  και  της  πεζοπορίας  είναι  πολύ  ανεπτυγμένη  στην 
ευρύτερη  περιοχή  της  Πάρνηθας.  Δύο  ορειβατικοί  σύλλογοι,  αλλά  και  μεμονωμένοι 
ορειβάτες,  σε  συνεργασία  με  το  Δασαρχείο  Πάρνηθας,  έχουν  δημιουργήσει  ένα  πυκνό 
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δίκτυο καλοδιατηρημένων μονοπατιών, το οποίο καλύπτει όλη την έκταση του βουνού. Οι 
σημαντικότερες διαδρομές φαίνονται στον παραπάνω χάρτη. 

$.<.9.<. 7$.$#.$#Η 2!5"3$--/)./# " 2"!#!"#   

Βάσει  των  στοιχείων  της  μελέτης  αναθεώρησης  του  Περιφερειακού  Σχεδίου  διαχείρισης 
των  (µη  επικίνδυνων)  στερεών  αποβλήτων  που  παράγονται  στην  Περιφέρεια  Αττικής,  η 
χωρική  ένταση  των  περιβαλλοντικών  προβλημάτων  ανά  νομαρχιακό  διαμέρισμα  της 
Περιφέρειας Αττικής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 44. Χωρική ένταση περιβαλλοντικών προβλημάτων Περιφέρειας Αττικής 

  Αθηνών  Πειραιώς  Αν. Αττικής  Δυτ. Αττικής 
Ανάγκη διευθέτησης κοιτών 

ποταμών / ρεμάτων 
  √  √  √ 

Ανεπάρκεια 
αντιπλημμυρικού δικτύου 

√  √  √  √ 

Ανεπάρκεια δικτύου 
ύδρευσης 

  √ (νησιά)  √  √ 

Αποχετευτικό πρόβλημα 
ομβρίων υδάτων / 

ακαθάρτων 

    √  √ 

Απρογραμμάτιστη 
βιομηχανική ανάπτυξη 

√    √  √ 

Ατμοσφαιρική ρύπανση  √  √    √ 
Διαχείριση απορριμμάτων      √   

Έλλειψη βιολογικών 
καθαρισμών 

  √ (νησιά)  √  √ 

Έλλειψη αστικού πρασίνου  √  √    √ 
Έλλειψη χώρων στάθμευσης  √  √    √ 
Επιβάρυνση από μεγάλα 

έργα 
√    √   

Θαλάσσια ρύπανση    √    √ 
Κυκλοφοριακή συμφόρηση  √  √     

Ρύπανση ποταμών    √  √   
Ρυπαίνουσες βιομηχανίες 

και βιοτεχνίες 
√  √    √ 

Ρύπανση από αστικά λύματα    √ (νησιά)  √  √ 
Ρύπανση υπόγειου 

υδροφορέα 
      √ 

Πηγή: Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής 
 

Διαχείριση του τοπίου 

Στο  σχέδιο  ανάπτυξης  του  Κοινοτικού  Χώρου  (ΣΑΚΧ)  στο  οποίο  η  «αειφόρος  ανάπτυξη» 
αποτελεί  έναν  από  τους  βασικούς  στόχους,  στις  κύριες  κατευθυντήριες  αρχές, 
περιλαμβάνεται  η  αρχή  «της  συνετής  διαχείρισης  και  ανάπτυξης  της  φυσικής  και 
πολιτιστικής  κληρονομιάς».  Στο  πλαίσιο  της  αρχής  αυτής  σε  ό,τι  αφορά  τους  φυσικούς 
πόρους,  διατυπώνεται  ότι  απαιτείται  η  διατήρηση  τους,  με  τη  βοήθεια  αυστηρών 
προστατευτικών  μέτρων. Παράλληλα  όμως,  είναι  αναγκαίο  να  υιοθετηθεί  μία  πιο  θετική 
αναπτυξιακή  προσέγγιση.  Σε  ότι  αφορά  τη  πολιτιστική  κληρονομιά,  αυτή  αποτελεί  ένα 
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παγκόσμιο αγαθό, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλο πλούτο και ποικιλομορφία, από τα 
αγροτικά  τοπία  έως  τα  ιστορικά  κέντρα  των  πόλεων.  Διαπιστώνεται  ότι  τα  αυστηρά 
προστατευτικά  μέτρα,  μπορούν  να  καλύψουν μικρό  μόνο  τμήμα  της  κληρονομιάς  αυτής. 
Για το υπόλοιπο τμήμα απαιτείται μία δημιουργικότερη προσέγγιση, σύμφωνα με την αρχή 
της  αειφόρου  ανάπτυξης,  ικανή  να  μεταβιβάσει  την  πολιτιστική  κληρονομιά  στις 
μελλοντικές  γενεές.  Σε  ότι  αφορά  τα  τοπία,  αναφέρει  ότι  απαιτείται  να  υιοθετηθεί  μία 
ισχυρή και δημιουργική πολιτική τοπίου.  

Το  φυσικό  τοπίο  της  κοινότητας  Αφιδνών  παραμένει  αρκετά  πλούσιο.  Στην  κοινότητα 
καταγράφονται  οικοσυστήματα  με  μεγάλη  βιοποικιλότητα,  αλλά  και  πολλά  απειλούμενα 
είδη  χλωρίδας  και  πανίδας  και  οικολογικά  ενδιαιτήματα  που  έχουν  χαρακτηριστεί  ως 
οικότοποι προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και αξιόλογα τοπία όπου 
συνυπάρχουν αρμονικά ανθρωπογενή και φυσικά στοιχεία τοπίου. 

Τα πολιτιστικά στοιχεία  του  τοπίου προστατεύονται  σήμερα από  το  Υπουργείο Παιδείας, 
Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  (Β’  Εφορεία  Προϊστορικών  και  Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων,  Α’  Εφορεία  Βυζαντινών  Αρχαιοτήτων).  Η  άναρχη  οικιστική  εξάπλωση 
προστατεύεται από τη ΖΟΕ για την εκτός σχεδίου δόμηση για όλη την Αττική. 

Το  2011,  για  πρώτη  φορά,  στελεχώθηκε  και  λειτούργησε  στην  Περιφέρεια  Ανατολικής 
Αττικής το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας και υπήρξε συγκεκριμένος σχεδιασμός για την 
αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και δασικών πυρκαγιών. 

Διαχείριση Φυσικού συστήματος 

Πανίδα!

Υπ΄  αριθ.  595/9.3.2007  Απόφαση  του  Γεν.  Γραμμ.  Περιφέρειας  Αττικής  (απαγόρευση 
κυνηγίου ορισμένου χρόνου στην ευρύτερη περιοχή εντός  της οποίας υπάρχει ο οικισμός 
του  χωριού  Αφιδνών  Ν.  Αττικής,  οι  περιοχές  Πέτσουλι,  Αγ.  Αθανάσιος,  Σιδηροδρομικός 
Σταθμός και Κοκκινόβραχος, η οποία έχει ισχύ έως 25‐8‐ 2012. 

Βάσει  της  υπ.  αριθ.  πρωτ.  1856 απόφασης  του  Δασαρχείου Καπανδριτίου,  που υπάγεται 
στη Διεύθυνση δασών Αν. Αττικής και δημοσιεύτηκε στις 20/8/2012, ορίζεται ότι: 
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Φυσική βλάστηση !

Εικόνα 9. Μεταβολή δασικών εκτάσεων Κοινότητας Αφιδνών 

!

Πηγή: Δασική Υπηρεσία Καπανδριτίου 

Με  πράσινο  χρώμα  στην  εικόνα  φαίνονται  δασικές  εκτάσεις  (δημόσιες  ή  ιδιωτικές)  μη 
παραχωρημένες  από  το  δασαρχείο.  Με  καφέ  χρώμα  απεικονίζονται  δασωμένοι  αγροί, 
ακλουθώντας  τη  διαδικασία  απόδοσης  σε  ιδιώτες  για  ιδιωτικό  δάσος. Με  κίτρινο  χρώμα 
φαίνονται  μη  παραχωρημένες  αγροτικές  εκτάσεις.  Οι  γραμμοσκιασμένες  περιοχές  είναι 
περιοχές αγροτικές, ιδιωτικές, κοινοτικές/δημοτικές με παραχωρητήρια από το δασαρχείο. 
Πρόκειται για περιοχές μη δασικές. 
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Απειλή  σημαντική  για  την  πανίδα  και  τη  χλωρίδα  της  περιοχής  και  την  κατάσταση  του 
φυσικού περιβάλλοντος είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται σχεδόν σε ετήσια βάση. 

Τελευταία μεγάλη πυρκαγιά κατέκαψε έκταση 352 ha, το καλοκαίρι του 2012. Αν και ακόμα 
δεν  έχει  εκδοθεί  επίσημη  απόφαση,  πιθανότατα  όλες  οι  εκτάσεις  θα  κηρυχθούν 
αναδασωτέες, εκτός των εκτάσεων που δε χαρακτηρίζονται δασικές.   

Εικόνα 10. Καμένες εκτάσεις (πυρκαγιά 2012) 

 

Πηγή: Δασική Υπηρεσία Καπανδριτίου 

Διαχείριση Ρεμάτων 

Με  την  ΥΑ  9173/1642  του  ΥΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ  281/Δ/1993),  χαρακτηρίζονται  ως  ιδιαίτερου 
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος τα ρέματα και οι χείμαρροι της Αττικής. Η απόφαση αυτή 
δεν  αποτελεί  ισχυρό  πλαίσιο  προστασίας,  διότι  τα  κριτήρια  επιλογής  των  ρεμάτων 
«ιδιαιτέρου  περιβαλλοντικού  ενδιαφέροντος»  δεν  είναι  γνωστά  με  αποτέλεσμα  οι 
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δυνατότητες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου 
να  είναι  περιορισμένες.  Τα  βασικά  ρέματα  της  περιοχής  δεν  έχουν  οριοθετηθεί. 
Οριοθετημένα είναι μόνο μικρά τμήματα των αρχικών κλάδων των ρεμάτων Πρεπαγκούρη 
και Ζάστανη από τις μελέτες στο πλαίσιο αδειοδότησης της Τεχνόπολης. 

Στα πλαίσια των μελετών των ΖΟΕ και  των ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ προβλέπονται  ζώνες προστασίας 
των ρεμάτων.  

Με την υπ. αριθμ. Α5/2280/83 ΥΑ, (ΦΕΚ 720/Β/13.12.83), περί «Προστασίας των νερών που 
χρησιμοποιούνται  για  την  ύδρευση  της  περιοχής  πρωτεύουσας  από  ρυπάνσεις  & 
μολύνσεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  Α5/5180/88,  (ΦΕΚ  891/Β/13.12.88) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση Υγειονομικής Διάταξης Α5/2280/83» και πρόσφατα με την 
«Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  Α5/2280/1983  (ΦΕΚ  720/Β/13.12.1983)  Υγειονομικής 
Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής 
Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», ισχύουν τα παρακάτω: 

! Απαγορεύεται  η  εγκατάσταση  κάθε  είδους  νέων  βιομηχανιών  και  βιοτεχνιών  ή  η 
επέκταση τυχόν εγκατεστημένων στις παρακάτω περιοχές: 

" Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα, Σταμάτας και Μόρνου. 

" Μέσα  στη  λεκάνη  απορροής  των  λιμνών  Υλίκης  και  Παραλίμνης  και  μέχρι  την 
απευθείας απόσταση 10.000 μ. από τα όρια της ανώτατης στάθμης της Υλίκης. 

" Έξω από  τη  λεκάνη απορροής  των λιμνών Μαραθώνα, Υλίκης  και Παραλίμνης, 
όταν η απόσταση από το όριο της ανώτατης στάθμης τους είναι μικρότερο από 
1.500 μ. 

" Σε απόσταση μικρότερη από 100 μ. από τον άξονα των  κλειστών ή 500 μ. από 
τον  άξονα  των  ανοικτών  αγωγών  μεταφοράς  των  φυσικών  νερών  από  τις 
παραπάνω λίμνες και  εφόσον οι  περιοχές αυτές  είναι  ανάντη  του αγωγών  (σε 
υψομετρική στάθμη υψηλότερη της στάθμης των αγωγών). Κατάντη των αγωγών 
και όταν η υψομετρική στάθμη του αγωγού βρίσκεται τουλάχιστον 20 μ. άνωθεν 
της  υπό  εξέταση  περιοχής,  είναι  δυνατόν  να  επιτραπεί  η  εγκατάσταση  και  σε 
αποστάσεις έως 50 μ. από τον άξονα των κλειστών ή 250 μ. από τον άξονα των 
ανοικτών  αγωγών,  εφόσον  από  τη  μείωση  αυτή  δεν  προκύπτει  κίνδυνος 
ρύπανσης ή μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου στρώματος, αποδεικνυόμενου 
από  υδρογεωλογική  μελέτη  που  εγκρίνεται  από  την  Δ/νση  Υγείας  της 
Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  σε  συνεργασία  με  την  Δ/νση  Υγειονομικής 
Μηχανικής  &  Υγιεινής  Περιβάλλοντος  του  Υπουργείου  Υγείας  &  Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης  και  από  την  Δ/νση  Υδάτων  της  Περιφέρειας».  Το  ίδιο  (ίδιες 
διαδικασίες  και  προϋποθέσεις)  και  για  τις  περιοχές  εκτός  λεκάνης  απορροής 
λιμνών και ταμιευτήρων, όπου η απόσταση από 1500 μ. μπορεί να μειωθεί στα 
1000 μ. 

! Απαγορεύεται  η  εγκατάσταση  νέων  οικισμών  στις  λεκάνες  απορροής  των  λιμνών 
Μόρνου, Υλίκης, Παραλίμνης, Σταμάτας και Μαραθώνα. 
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! Επιτρέπεται  η  επέκταση  των  υφισταμένων  οικιστών  ώστε  να  εξυπηρετούν  τις 
προβλεπόμενες ανάγκες τους. 

! Επιτρέπεται η  ίδρυση ή η  επέκταση νοσοκομείων ή  ξενοδοχείων σε οικισμούς με 
πληθυσμό περισσότερο των 5.000 κατοίκων, με απαραίτητες προϋποθέσεις ότι: (α) 
θα  υπάρχει  σύμφωνη  γνώμη  της  ΕΥΔΑΠ,  της  Υγειονομικής  Υπηρεσίας  και  των 
λοιπών  συναρμοδίων  υπηρεσιών  κατά  περίπτωση,  (β)  θα  γίνεται  κατάλληλη 
επεξεργασία  και  διάθεση  των  λυμάτων  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας 
διάταξης, ομοίως  για  ιδίου  τύπου  εγκαταστάσεις  πλησίον  οικισμών,  εφόσον 
συνδέονται στο δίκτυο αποχέτευσης οικισμών βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. 

! Απαγορεύεται  η  εγκατάσταση  νέων  ή  η  επέκταση  υπαρχόντων  βουστασίων 
χοιροστασίων,  πτηνοτροφείων,  ορνιθοτροφείων,  ποιμνιοστασίων  και  λοιπών 
σταυλισμών ζώων στις παρακάτω περιοχές: 

" Μέσα στη λεκάνη απορροής των λιμνών Μαραθώνα και Σταμάτας. 

" Έξω από  τη  λεκάνη απορροής  των λιμνών Σταμάτας, Μαραθώνα και μέχρι  την 
απόσταση των 1.500 μ. από τα όρια της ανώτατης στάθμης αυτών. 

" Σε  απόσταση  μικρότερη  από  1500  μ.  από  τα  όρια  της  ανώτατης  στάθμης  των 
λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου. 

" Σε απόσταση μικρότερη από 100 μ. από τον άξονα των κλειστών ή  500 μ. από 
τον  άξονα  ανοικτών  αγωγών  μεταφοράς  των  φυσικών  νερών  των  παραπάνω 
λιμνών. 

! Απαγορεύονται, σχετικά με τις παραπάνω δραστηριότητες, η τοποθέτηση σωλήνων 
ή  ανοικτών  αγωγών  παροχέτευσης  λυμάτων  ή  γενικά  υγρών  αποβλήτων,  η 
κατασκευή  κάθε  είδους  στεγανών  ή  απορροφητικών  βόθρων  και  συστημάτων 
επιφανειακής  ή  υπεδάφιας  διάθεσης  λυμάτων  ή  βιομηχανικών  αποβλήτων,  η 
εναπόθεση κοπριάς, απορριμμάτων, οποιωνδήποτε ακαθαρσιών και γενικά υλικών 
που μπορεί να ρυπάνουν ή μολύνουν το νερό σε απόσταση μικρότερη: 

" Από  1.500  μ.  από  τα  όρια  της  ανώτατης  στάθμης  των  λιμνών  Σταμάτας, 
Μαραθώνα,  Υλίκης,  Παραλίμνης,  και  Μόρνου,  με  εφαρμογή  της  απόστασης 
αυτής και σε ζώνες έξω από τη λεκάνη τροφοδότησης. 

" Από  500  μ.  από  τα  όρια  της  ζώνης  των  ανοικτών  τμημάτων  του  αγωγού  του 
υδραγωγείου Υλίκης, Μαραθώνα και απαλλοτριώθηκε. 

" Από  100  μ.  από  την  προβολή  στην  επιφάνεια  του  εδάφους  του  άξονα  των 
κλειστών αγωγών ή σε σήραγγα τμημάτων του εξωτερικού υδραγωγείου, καθώς 
και από τα όρια της ζώνης που απαλλοτριώθηκε για αντλιοστάσια και διάφορες 
εγκαταστάσεις του συστήματος ύδρευσης. 
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Διαχείριση Ορυκτού Πλούτου 

Με την υπ. αριθμ. Α5/2280/83 ΥΑ, (ΦΕΚ 720/Β/13.12.83), περί «Προστασίας των νερών που 
χρησιμοποιούνται  για  την  ύδρευση  της  περιοχής  πρωτεύουσας  από  ρυπάνσεις  & 
μολύνσεις»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  Α5/5180/88,  (ΦΕΚ  891/Β/13.12.88) 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση Υγειονομικής Διάταξης Α5/2280/83» και πρόσφατα με την 
«Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  Α5/2280/1983  (ΦΕΚ  720/Β/13.12.1983)  Υγειονομικής 
Διάταξης περί προστασίας των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής 
Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», ισχύουν τα παρακάτω: 

! Απαγορεύεται  η  εγκατάσταση  εξορυκτικών  δραστηριοτήτων  στις  παρακάτω 
περιοχές: 

" Μέσα  στη  λεκάνη  απορροής  των  λιμνών  Μαραθώνα,  Σταμάτας,  Υλίκης, 
Παραλίμνης και Μόρνου και μέχρι την απόσταση των 5.000 μ. από τα όρια της 
ανώτατης στάθμης αυτών. 

" Έξω  από  τη  λεκάνη  απορροής  των  λιμνών  Μαραθώνα,  Σταμάτας,  Υλίκης, 
Παραλίμνης και Μόρνου, όταν η απόσταση από το όριο της ανώτατης στάθμης 
τους είναι μικρότερη από 1.500 μ. 

" Σε  απόσταση  από  τον  άξονα  των  κλειστών  ή  και  ανοικτών  αγωγών  μικρότερη 
από  500  μ.  για  λατομεία  και  1.000  μ.  για  μεταλλεία  και  λοιπές  εξορυκτικές 
δραστηριότητες. 

Στο νότιο τμήμα της Κοινότητας, κατά μήκος, διέρχεται αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου. 
Πρόκειται για τμήμα του κλάδου Λαυρίου, διαμέτρου 30 ιντσών και συνολικού μήκους 101, 
6 χλμ.  

 

Διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Η Περιφέρεια Αττικής χωρίζεται σε 2 Διαχειριστικές Ενότητες (ΔΕ):  

! σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, πλην των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων 

! νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα 

Πίνακας 45. Παρουσίαση ΔΕ Αττικής 

ΔΕ  Πληθυσμός  Ετήσια παραγωγή απορριμμάτων 
(τόνοι) 

  2001  2006  2001  2006 
1  3.758.412  3.950.129  1.774.000  1.911.102 
2  3.398  3.571  1.050  1.131 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

3.761.810  3.953.700  1.775.050  1.912.233 

 

Πηγή: Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής 
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Για  την  επίτευξη  των  στόχων  της  Περιφέρειας  αναφορικά  με  την  Επεξεργασία  και 
Αξιοποίηση  των Αστικών Στερεών Αποβλήτων  (ΑΣΑ.)  στην  1η ΔΕ  της Περιφέρειας Αττικής 
προβλέπονται: 

! Η  εφαρμογή  συστημάτων  για  τη  συλλογή  Ανακυκλώσιμων  Υλικών  από  τα 
απόβλητα. 

! Η εφαρμογή της διαλογής στην πηγή του Οργανικού Κλάσματος. 

! Η κατασκευή Μονάδων Επεξεργασίας Προδιαλεγμένου Οργανικού  Κλάσματος 
των ΑΣΑ. 

! Η κατασκευή Κεντρικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΜΕΑ) σύμμεικτων ΑΣΑ για τις 
οποίες όλες οι τεχνολογίες επεξεργασίας‐αξιοποίησης ΑΣΑ είναι αποδεκτές. 

Η ΟΕΔΑ ΒΑ Αττικής περιλαμβάνει: 

! Μονάδα Επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ 

! Το Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

!  Μονάδα Κομποστοποίησης Προδιαλεγμένων Οργανικών Υλικών. 

! Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) 

Βάσει  των  στοιχείων  της  μελέτης  αναθεώρησης  του  Περιφερειακού  Σχεδίου  διαχείρισης 
των (µη επικίνδυνων) στερεών αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια Αττικής2, τελεί 
υπό  δοκιμαστική  λειτουργία  το  Εργοστάσιο  Μηχανικής  Ανακύκλωσης  Κομποστοποίησης 
(ΕΜΑΚ), ενώ λειτουργεί το κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στο Μαρούσι, 
ενώ  επίκειται  η  κατασκευή  ΚΔΑΥ  στον  Ασπρόπυργο.  Για  την  τελική  διάθεση  των 
απορριμμάτων  λειτουργεί  ο  ΧΥΤΑ  Δυτικής  Αττικής,  που  λειτουργεί  στα  Άνω Λιόσια.  Στην 
Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί επίσης ένας Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
στο Σχιστό. Χρηματοδοτηθέντα έργα για την Περιφέρεια είναι: 

! ΧΥΤΑ ∆υτικής Αττικής ‐ θέση «Σκαλιστήρι» Φυλής  

! ΧΥΤΑ ΝΑ Αττικής ‐θέση «Βραγόνι» Κερατέας 

! ΧΥΤΑ ΒΑ Αττικής ‐θέση «Μαύρο Βουνό» Γραµµατικού 

! ΣΜΑ  Αθήνας  και  όµορων  ∆ήµων  (στον  Ελαιώνα),  που  έχει  προβλήματα 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 

Διαχείριση Θορύβου 

                                                 
2 Σύμφωνα µε την ΚΥΑ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για την διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. ‐ Εθνικός και 
Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» και τη συναφή ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία. 
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Ο  θόρυβος  από  τις  οδικές  μεταφορές  αντιμετωπίζεται  και  ελέγχεται  ως  γραμμική  πηγή 
(δηλαδή  ως  το  σύνολο  της  κυκλοφορίας  σε  ένα  οδικό  τμήμα).  Για  τις  μεγάλες  οδικές 
αρτηρίες  της  χώρας  (Εθνικές  Οδούς,  Μεγάλοι  Αυτοκινητόδρομοι  ως  και  προεκτάσεις, 
παρακάμψεις  κλπ  αυτών)  υπάρχει  σχετική  νομοθεσία  με  την  οποία  καθορίζονται  τα 
επιτρεπτά όρια θορύβου. 

Τα όρια αυτά σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση οικ.17252 (ΦΕΚ 395/Β/19.6.1992) είναι: 
Για το δείκτη: Leq (8‐20 ωρ.) τα 67 dB (A) 

Για το δείκτη: L 10 (18ωρ) τα 70 dB (A). 

Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 

Για  ολόκληρο  το  Νομό  Αττικής,  η  κατάσταση  του  φυσικού  περιβάλλοντος  δεν  είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ που εκπονήθηκε το 2004, ο νομός 
παρουσιάζει αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα και μικρές προοπτικές αντιμετώπισης. 

Πίνακας 46. Κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της Αττικής 

  Υπάρχουσα κατάσταση  Αντιμετώπιση  Προοπτική 

Ατμόσφαιρα       

Χημική ρύπανση  ΚΑΚΗ  ΜΕΤΡΙΑ  ΚΑΚΗ 

Ηχορύπανση  ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ  ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ  ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 

Θερμική ρύπανση  ΚΑΚΗ  ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ  ΠΟΛΥ ΚΑΚΗ 

Αστικά στερεά απόβλητα  ΚΑΚΗ  ΜΕΤΡΙΑ  ΜΕΤΡΙΑ 

Φυσικό τοπίο  ΜΕΤΡΙΑ  ΚΑΚΗ  ΚΑΚΗ 

Νερά  ΜΕΤΡΙΑ  ΚΑΛΗ  ΚΑΛΗ 

Πλημμύρες και πυρκαγιές  ΚΑΚΗ  ΚΑΚΗ  ΚΑΚΗ 

Πηγή: Στρατηγικό Πλαίσιο Χωρικής Ανάπτυξης για την Αθήνα‐Αττική, ΕΜΠ, 2004 

Ωστόσο,  οι  τιμές  των  δεικτών  επηρεάζονται  κατά πολύ από  τον πυκνό οικιστικό  ιστό  της 
πρωτεύουσας  και  οποιαδήποτε  γενίκευση  για  τον  περιαστικό  χώρο  δε  θα  οδηγούσε  σε 
σωστά συμπεράσματα.  

Το  2008  η  Δ/νση  Ελέγχου  Ατμοσφαιρικής  Ρύπανσης  και  Θορύβου  (Τμήμα  Ποιότητας 
Ατμόσφαιρας), λειτούργησε δεκαπέντε σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην 
περιοχή Αττικής, ένα σταθμό στα Οινόφυτα, καθώς και ένα σταθμό στην Αλίαρτο Βοιωτίας 
για τις ανάγκες του Προγράμματος Διασυνοριακής Μεταφοράς της Ρύπανσης. 
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Χάρτης 10. Σταθμοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης Αττικής 

 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008 

 

Ο πιο κοντινός από τους παραπάνω σταθμούς στην Κοινότητα Αφιδνών είναι ο περιαστικός 
σταθμός  Θρακομακεδόνων,  σε  υψόμετρο  550μ.,  που  μετρά  ΝΟx,  O3  και  AΣ10.  Τιμές  του 
σταθμού  αυτού  θα  λάβουμε  υπόψη  μας  για  να  αξιολογήσουμε  την  ποιότητα  της 
ατμόσφαιρας στην Κοινότητα Αφιδνών. 

Πίνακας 47. Μέσες ετήσιες τιμές ΝΟ2 σε μg/m
3 ανά έτος ‐ σύγκριση με τις αντίστοιχες 

ενδεικτικές οριακές τιμές. 

Σταθμός  2003  

(54 μg/m3)  

2004 

(52 μg/m3) 

2005  

(50 μg/m3) 

2006  

(48 μg/m3) 

2007  

(46 μg/m3) 

2008  

(44 μg/m3) 

Θρακομακεδόνων  11  9  12  13  13  12 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008 

 

Στον  επόμενο πίνακα δίνονται  για  το 2008,  οι  ημερομηνίες  και  ο αριθμός  των ωρών  στη 
διάρκεια  των  οποίων  σημειώθηκε  υπέρβαση  του  ορίου  συναγερμού  (240  μg/m3). 
Σημειώνεται  ότι  για  τη  λήψη  εκτάκτων  μέτρων  θα  πρέπει  να  καταγραφεί  υπέρβαση  του 
ορίου συναγερμού για τρεις συνεχόμενες ώρες. 
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Πίνακας 48. Ημερομηνία και διάρκεια υπέρβασης σε ώρες του ορίου συναγερμού για το 
2008 

Σταθμός  Ημερομηνία υπέρβασης   Διάρκεια υπέρβασης 

Θρακομακεδόνων  9/8  1 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008 

 

Από τον πίνακα αυτό προκύπτει ότι δε σημειώθηκε υπέρβαση του ορίου συναγερμού (400 
μg/m3)  για  τρεις  συνεχόμενες  ώρες.  Στις  περιπτώσεις  που  σημειώθηκαν  υπερβάσεις  του 
ορίου  ενημέρωσης  και  του  ορίου  συναγερμού  το  ΥΠΕΧΩΔΕ,  εφαρμόζοντας  τη  σχετική 
νομοθεσία,  εξέδωσε  την  προβλεπόμενη  για  αυτές  τις  περιπτώσεις  ανακοίνωση,  η  οποία 
περιελάμβανε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
οδηγίες  και  συστάσεις  για  τη  αποφυγή  μετακινήσεων  ευπαθών  ομάδων  πληθυσμού  και 
σωματικής άσκησης από τα παιδιά. 

Βάσει της Οδηγίας 199/30/ΕΚ για το ΝΟ2 η μέση ωριαία τιμή δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
ενδεικτική οριακή τιμή περισσότερες από 18 φορές ετησίως.  

Πίνακας 49. Ενδεικτικές οριακές τιμές ΝΟ2 (Οδηγία 199/30/ΕΚ) 

  Ενδεικτικές οριακές τιμές (μg/m3) 
  2008  2009  2010 

Μέση ωριαία τιμή  220  210  200 

Μέση ετήσια τιμή  44  42  40 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008 

Για  το  έτος  2008  το  98%  των  τιμών  ΝΟ2  που  καταγράφηκαν  στο  σταθμό  των 
Θρακομακεδόνων ήταν κάτω από 51 μg/m3, ενώ δεν καταγράφηκε καμία ωριαία τιμή άνω 
των  200  μg/m3,  που  αποτελεί  τιμή  στόχο  από  το  2010.  Από  τα  παρακάτω  διαγράμματα 
φαίνεται ότι η τιμή του ΝΟ2 για την περιοχή μελέτης κινείται εντός των επιτρεπτών ορίων. 
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Διάγραμμα 2. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ2 (ωριαίες τιμές, μg/m
3) στο 

σταθμό των Θρακομακεδόνων 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Διάγραμμα 3. Μέσες μηνιαίες τιμές ΝΟ2 στο σταθμό Θρακομακεδόνων, έτος 2008 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Για  το  έτος  2008  το  98%  των  τιμών  ΝΟ  που  καταγράφηκαν  στο  σταθμό  των 
Θρακομακεδόνων ήταν κάτω από 19 μg/m3, με μέγιστη ετήσια τιμή τα 106 μg/m3. 
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Διάγραμμα 4. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΝΟ (ωριαίες τιμές, μg/m3) στο 
σταθμό των Θρακομακεδόνων 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Διάγραμμα 5. Μέσες μηνιαίες τιμές ΝΟ στο σταθμό Θρακομακεδόνων, έτος 2008 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Βάσει της Οδηγίας 2002/3/ΕΚ η οριακή ωριαία τιμή για το όριο ενημέρωσης για το Ο3 είναι 
τα 180 μg/m

3 και για το όριο συναγερμού τα 400 μg/m
3. 

Ως  τιμή  στόχος  για  την  προστασία  της  ανθρώπινης  υγείας  για  το  έτος  2012,  έχει  τεθεί 
μέγιστη ημερήσια μέση 8ωρη τιμή τα 120 μg/m3. Για την τιμή αυτή και για διάστημα 3 ετών 
δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 25 φορές ανά έτος. 
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Για  το  έτος  2008  το  98%  των  τιμών  Ο3  που  καταγράφηκαν  στο  σταθμό  των 
Θρακομακεδόνων, σε 8ωρη βάση, ήταν κάτω από 138 μg/m3, με μέγιστη ετήσια τιμή τα 197 
μg/m3 και μόλις το 9% των τιμών να υπερβαίνει το όριο των 120 μg/m3. 

Διάγραμμα 6. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών Ο3 (ωριαίες τιμές, μg/m
3) στο 

σταθμό των Θρακομακεδόνων 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Διάγραμμα 7. Μέσες μηνιαίες τιμές Ο3 στο σταθμό Θρακομακεδόνων, έτος 2008 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 8. Διαχρονική μεταβολή μέσων ετήσιων τιμών ΑΣ10 (ωριαίες τιμές, μg/m
3) στο 

σταθμό των Θρακομακεδόνων 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Διάγραμμα 9. Μέσες μηνιαίες τιμές ΑΣ10 στο σταθμό Θρακομακεδόνων, έτος 2008 

 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ, ΔΕΑΡΘ, Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Αθήνα, Έκθεση 2008, ιδία επεξεργασία 

Βάσει  της Οδηγίας 199/30/ΕΚ  για  τα αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 η μέση ημερήσια  τιμή 
δεν πρέπει  να υπερβαίνει  τα 50 μg/m3 περισσότερες από 35 φορές  ετησίως, ενώ η μέση 
ετήσια  τιμή  δεν  πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  40  μg/m3.  Από  τα  παρακάτω  διαγράμματα 
φαίνεται  ότι  η  τιμή  των  σωματιδίων  ΑΣ10  για  την  περιοχή  μελέτης  κινείται  εντός  των 
επιτρεπτών ορίων.  
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Για  το  έτος  2008  το  98%  των  τιμών  Ο3  που  καταγράφηκαν  στο  σταθμό  των 
Θρακομακεδόνων, σε 24ωρη βάση, ήταν κάτω από 79 μg/m3, με μέγιστη ετήσια τιμή τα 134 
μg/m3. 

$.<.;. 2/-"."#."7/, "#./5"7/ 2!5"3$--/) /.$  

$.<.;.9. Η "#./5"$ .Η# 2!5"/6Η# 

Οι  Αφίδναι  ή  Άφιδνα  υπήρξαν  μία  από  τις  δώδεκα  αρχαιότερες  πόλεις  της  Αττικής,  στις 
οποίες,  σύμφωνα  με  την  παράδοση,  είχε  συνοικίσει  τους  κατοίκους  της  υπαίθρου  ο 
μυθικός βασιλιάς Κέκροπας, και τις οποίες τελικά συνένωσε ο Θησέας δημιουργώντας την 
Αθήνα. Βρισκόταν στη Διακρία, μεταξύ της Δεκέλειας και του Μαραθώνα, κοντά στην όχθη 
της χαράδρας που κατεβαίνει από την Πάρνηθα. Ήταν μία από τις πιο ονομαστές πόλεις της 
Αττικής από τους προϊστορικούς χρόνους, αφού για την περιοχή γίνονται πολλές αναφορές 
στη  μυθολογία.  Ήρωας  της  περιοχής  θεωρείται  ο  Άφιδνος,  επώνυμος  και  βασιλιάς  των 
Αφιδνών. Σε αυτόν εμπιστεύθηκε ο Θησέας τη μητέρα του Αίθρα, όταν μαζί με τον φίλο του 
Πειρίθου  κατέβηκε  στον  Άδη  για  να  φέρει  πίσω  την  Περσεφόνη.  Κατά  τη  διάρκεια  της 
πολιορκίας των Αφιδνών από τους Διόσκουρους, τραυμάτισε τον Κάστορα στον δεξιό μηρό. 
Μετά όμως  από  επέμβαση  του  βασιλιά  των  Αθηνών Μενεσθέως,  συμφιλιώθηκε  με  τους 
Διόσκουρους και τους υιοθέτησε. Έτσι ο Κάστωρ και ο Πολυδεύκης, με την υιοθεσία αυτή, 
έγιναν  Αθηναίοι  πολίτες  και  μπόρεσαν  να  μυηθούν  στα  Ελευσίνια  μυστήρια. 
Στις  Αφίδνες  επίσης  έκρυψε  την  Ελένη, μετά  την  αρπαγή  της  από  τη  Σπάρτη, ο  Δέκελος, 
ήρωας της γειτονικής πόλης, Δεκέλειας. Στους μετά τον Κλεισθένη χρόνους, η Άφιδνα ανήκε 
αρχικά  στην  Αιαντίδα  φυλή  και  αργότερα,  στην  Πτολεμαΐδα  και  την  Αδριανίδα  φυλή. Η 
θέση  της  Άφιδνας  είναι  γνωστή  από  την  προϊστορική  ακρόπολη,  στο  ύψωμα  Κοτρώνι, 
ανάμεσα στους σημερινούς οικισμούς Κιούρκα και Καπανδρίτι. Εκεί βρέθηκαν χώροι ταφής 
που χρονολογούνται από 2000‐1600 π.Χ.  

Σε λόφο κοντά στο Κοτρώνι, οι σύγχρονοι Αφιδναίοι, πιστεύουν ότι ήταν τα προπύλαια των 
αρχαίων  Αφιδνών.  Σύμφωνα  με  την  παράδοση  στο  Κοτρώνι  οι  Αθηναίοι  έκρυψαν  το 
θησαυρό της πόλης  το 480 πΧ. για να τον σώσουν, όταν οι Πέρσες κατέλαβαν την Αθήνα 
πριν  τη  ναυμαχία  της  Σαλαμίνας.  Στην πεδιάδα που  απλώνεται  κάτω από  το  λόφο  αυτό, 
προς τον παράδρομο της Εθνικής οδού στο κτήμα Κουτσούκου σήμερα, στα αρχαία χρόνια 
σύμφωνα  με  προφορική  μαρτυρία  γινόταν  παζάρι.  Εκεί  αποκάλυψε  ο  Οδυσσέας  τον 
Αχιλλέα  ντυμένο  γυναίκα  και  όχι  στη  Σκύρο,  όπως  λέει  ο  μύθος,  και  τον  υποχρέωσε  να 
ακολουθήσει τους Έλληνες στον Τρωικό πόλεμο. 

Από τις Αφίδνες καταγόταν ο στρατηγός Καλλίμαχος ένας από τους δέκα στρατηγούς που 
έλαβαν μέρος στη μάχη του Μαραθώνα το 490 πΧ. Παραχώρησε μάλιστα τη θέση του στη 
αρχιστρατηγία στο Μιλτιάδη. Κατά τη διάρκεια της μάχης ο Μιλτιάδης έπεσε ηρωικά. Από 
τις  Αφίδνες  κατάγονταν  και  οι  δυο  τυραννοκτόνοι,  ο  Αρμόδιος  και  ο  Αριστογείτων,  που 
σκότωσαν τον Ίππαρχο, γιο του Πεισίστρατου, και επανέφεραν τη δημοκρατία στην αρχαία 
Αθήνα.  



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.3. Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
109 

Τα  όνομα  Κιούρκα  εμφανίζεται  στην  εποχή  της  Φραγκοκρατίας.  Το  1383  πιθανόν  να 
εγκαταστάθηκε στην περιοχή, η φάρα των αρβανιτών με επικεφαλής τον Κιούρκα μαζί με 
τους Λιόσηδες, Μαλακασαίους και Μαζαρακαίους από τους Καταλανούς για να ενισχύσουν 
τη  άμυνα  του  δουκάτου  των  Αθηνών.  Πιθανόν  όμως  ο  Φλωρεντίνος  Νέριος  Ατζαγιόλι 
εισβάλοντας  στη  Αττική,  το  έτος  1388,  έπρεπε  να  αποκόψει  το  δρόμο  από  Αθήνα  προς 
Θήβα, ώστε  να  πολιορκήσει  την  Ακρόπολη  και  στην  προσπάθειά  του  αυτή  εγκαθιστούσε 
φρουρές  όπως  μαρτυρούν  τα  τοπωνύμια  της  περιοχής.  Στη  θέση  Μπελέτσι  (Φελλεύς) 
κορυφή  της  Αν.  Πάρνηθας,  τοπωνύμιο  που  αναφέρεται  στη  βορειοαλβανική  φυλή  των 
Καστράτι,  ίσως  υπήρχε  φρυκτωρία,  δηλαδή  σύστημα  συνεννόησης  με  σημάδια  που 
μεταβιβάζονταν  από  περιοχή  σε  περιοχή  με  τη  χρήση πυρσών στη  διάρκεια  της  νύκτας 
(φρυκτός=πυρσός και ώρα = φροντίδα).  

Ο Νέριος Ατζαγιόλι εποίκισε Αλβανούς στην Αττική και Βοιωτία από το 1385 ως το 1394 για 
να προστατεύσει το δουκάτο των Αθηνών. Η εποίκηση των Αρβανιτών στην Αττική υπήρξε 
αιτία να επέλθει εν μέρει αντικατάσταση των προγενέστερων τοπωνύμιων, βυζαντινών και 
αρχαίων, ή και σύνθεση άλλων με αρβανίτικους γλωσσικούς ή γραμματικούς τύπους∙ στη 
συνέχεια  δε,  με  το  χρόνο,  να  δημιουργηθούν  νέες  «ελληνοαρβανίτικες».  Αντικατάσταση 
υπέστησαν,  σχεδόν  αποκλειστικά,  τα  ονόματα  των  χωριών,  στα  οποία  εγκαταστάθηκαν 
Αρβανίτες στρατιώτες, με την επικράτηση ως τοπωνυμίας τού οικισμού, τού επωνύμου της 
φάρας  τους, όπως: Σπάτα, Λιόπεση  (από τη φάρα τού επιφανούς Αλβανού στρατιωτικού, 
Λόπεση ‐κι όχι από το λιόπε = αγελάδα, Μαρκόπουλου, Μπάλα, καθώς και των χωριών της 
Αττικής  και  Βοιωτίας,  όπως Μπού(γ)α  ‐ Μπουγιάτι,  Κριεκούκι  (κόκκινο  κεφάλι),  Κιούρκα, 
Σχηματάρι  (από  την  ομώνυμη  φάρα,  Σχηματάρης  =  φιγουρατζής,  αλλά  και  βαθμοφόρος 
αξιωματικός3,  Έτσι,  στην  περιοχή  μαρτυρούνται  τα  αρβανίτικα  τοπωνύμια  Λιοσάτι 
(σημερινός  Κοκκινόβραχος)  και  Κιούρκα.  Στο  βιβλίο  του  !9JGHT;A?"4"-I* 289IAT?* ;:W*
)AZ;A9:W*&@@>HISD:Y(Αθήνα 1960, σσ. 108‐110), ο κ. Κ. Μπίρης αναφέρει τα εξής: «…h;SI*
=G;<* ;G* ARCDAHG* F9CHIG/* DA;<* ;>H* ARI=9<;>SI* ;:W* !H;8HT:W* !;cGiC@>* S;:* B:W=<;:* ;>?*
!\QHG?*=GI/*GS]G@Z?*=G;<*;:*BI<S;>DG*;8H*A;ZH*OjOk!OjP_/*DA;GHGS;AY:WH*:I*!9JGHT;A?*
A=ATH:I* =GI* AR:I=Tc:H;GI*S;>H*!;;I=Q* =GI*S;>H* =:I@<BG* ;:W*!S8R:Y5*+A;<*;:W?*1ICS>BA?/*
;:W?* +GcG9G=GT:W?* =GI* ;:W?* +G@G=GSGT:W?/* R:W* AEH89TSGDA* =G;<* ;>H* AR:T=ISI* R:W*
V=GHGH*:I*'G;G@GH:T*;:*Olkl/*AD]GHTc:H;GI*;Z9G*S;>H*!;;I=Q*+R:WGT:I/*.RG;GT:I/*G@@<*=GI*
<@@A?*]<9A?* ;8H* :R:T8H* ;G* :HCDG;G*BIV]WEGH*DAH* V8?* ;:* S>DAT:H*GW;C* ;>H* IS;:9TG/* ;G*
J9TS=:DA*CD8?*S;>*SWHVFAI<*;>?*=G;<*;:W?*ARCDAH:W?*GIZHA?/*CR8?*:I*]<9A?*;:W*'I:Y9=G/*
;:W* .F>DG;<9>* =GI* ;:W* 1ICRAS>5* mno5"-*!H;ZHI:?* !;cGiC@>?* A;:R:\V;>SA* ;:W?* !9JGHT;A?*
;:W*BI=:Y*;:W*AR:I=ISD:Y*=G;<*;9CR:H/*ZS;A*HG*GS]G@Tc:WH*;:*B:W=<;:*GRC*;>H*R@AW9<*
R:W*EAI;CHAWA"DA*;:W?*6AHA;:Y?*;>?*&WJ:TG?5p""

Επανεμφανίζεται  το  όνομα  Αφίδνες  το  1890  από  το  Χαρίλαο  Τρικούπη,  όταν  οι 
σιδηροδρομικοί σταθμοί λάμβαναν αρχαία ονόματα. 

Από  το  1845  η  περιοχή  ανήκε  στο  δήμο Μαραθώνα.  Το  1912 με  την  ονομασία  Κιούρκα 
απετέλεσε  ξεχωριστή  κοινότητα  στην  οποία  υπάγονται  το  Μπογιάτι  (1912),  ο  ‘Άγιος 
Στέφανος ως το 1928, το Λιοσάτι  (1912) που το 1927 ονομάστηκε Κοκκινόβραχος, ο Άγιος 
Μερκούριος  από  το  1928  ως  το  1940,  η  Ζοργιάνη  από  το  1928  ως  το  1929,  οπότε  και 

                                                 
3 Κ. Σάθα: «Μνημεία ελληνικής ιστορίας» 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%83%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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αποσπάστηκε.  Το  1961  αναγνωρίστηκε  ο  Σταθμός  Αφιδνών  ως  οικισμός,  το  1981  η 
Δροσοπηγή και το 1991 η Κοσμοθέα και η Αγία Τριάδα (Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία). 

 

$.<.;.;. "#./5"7$ #./"6!"$ %"$ .Η) 7/"). $8"0)&) 

Η ιστορική εξέλιξη της κοινότητας, σκιαγραφείται από τα ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν από το 
1912 και τη σύστασή της, μέχρι σήμερα.  

Πίνακας 50. Δημοσιευμένα ΦΕΚ που αφορούν στην Κοιν. Αφιδνών 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ  ΡΘΜΙΣΗ 

262Α ‐ 31/08/1912  Σύσταση της Κοινότητας µε έδρα τον οικισμό Κιούρκα 

262Α ‐ 31/08/1912  Ο οικισμός Λιοσάτι προσαρτάται στην Κοινότητα Κιούρκων 

262Α ‐ 31/08/1912  Ο οικισμός Μπογιάτι προσαρτάται στην Κοινότητα Κιούρκων 

56Β ‐ 10/09/1919  Ο οικισμός Κιούρκα της Κοινότητας μετονομάζεται σε Αφίδνη 

56Β ‐ 10/09/1919  Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Αφίδνης 

179Α ‐ 30/08/1927  Ο οικισμός Λιοσάτι της Κοινότητας μετονομάζεται σε Κοκκινόβραχος 

16/05/1928  Αναγνώριση  του  οικισμού  Άγιος  Στέφανος  και  προσάρτησή  του  στην 
Κοινότητα 

16/05/1928  Αναγνώριση  του  οικισμού  Νέα  Ζοργιάνη  και  προσάρτησή  του  στην 
Κοινότητα 

16/05/1928  Η ονομασία του οικισμού Αφίδνη της Κοινότητας διορθώνεται σε Αφίδναι 

16/05/1928  Η ονομασία της Κοινότητας διορθώνεται σε Κοινότητα Αφιδνών 

217Α ‐ 04/07/1929  Ο οικισμός Άγιος Στέφανος αποσπάται από την Κοινότητα και ορίζεται έδρα 
της Κοινότητας Αγίου Στεφάνου 

217Α ‐ 04/07/1929  Ο  οικισμός Νέα  Ζοργιάνη  αποσπάται  από  την  Κοινότητα  και  προσαρτάται 
στην Κοινότητα Αγίου Στεφάνου 

388Α ‐ 16/09/1939  Η ονομασία του οικισμού Μπογιάτι της Κοινότητας διορθώνεται σε Παλαιόν 
Μπογιάτι 

388Α ‐ 16/09/1939  Ο  οικισμός  Παλαιόν  Μπογιάτι  αποσπάται  από  την  Κοινότητα  και 
προσαρτάται στην Κοινότητα Αγίου Στεφάνου 

 16/10/1940  Ο οικισμός Άγιος Μερκούριος καταργείται 

223Α ‐ 26/07/1943  Η Κοινότητα υπήχθη στο Νομό Αττικής από το Νομό Αττικής και Βοιωτίας 

19/03/1961  Αναγνώριση  του  οικισμού  Σταθμός  Αφιδνών  και  προσάρτησή  του  στην 
Κοινότητα 

05/04/1981  Αναγνώριση του οικισμού Δροσοπηγή και προσάρτησή του στην Κοινότητα 

17/03/1991  Αναγνώριση του οικισμού Κοσμοθέα και προσάρτησή του στην Κοινότητα 

17/03/1991  Αναγνώριση  του οικισμού Διεθνής  Ιπποκράτειος Πολιτεία  και προσάρτησή 
του στην Κοινότητα 

18/03/2001  Ο οικισμός Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία της Κοινότητας μετονομάζεται σε 
Αγία Τριάδα 

Πηγή: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ωρωπού 2012‐2014 

 

$.<.;.<. 7$.$%5$8Η 25/#.$.!=/,!)&) 2/5&) 2/-"."#."7/= $2/*!,$./#  

Θεσμοθετημένοι Αρχαιολογικοί χώροι 
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Βάσει της ΥΑ 25666/984/30.5.1957 (ΦΕΚ 265/Β/1.10.1957), «Περί κηρύξεως αρχαιολογικών 
χώρων Αττικής (αναδημοσίευσις)», μεταξύ των περιοχών της Αττικής που χαρακτηρίστηκαν 
ως αρχαιολογικοί χώροι, είναι και ο λόφος "Κοτρώνι" παρά τη λίμνη του Μαραθώνος, όπου 
βρίσκεται η αρχαία Αφίδνα μέχρι των προπόδων. Η προστασία του αρχαιολογικού χώρου 
υπάγεται στην αρμοδιότητα της Β’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.  

Στην ευρύτερη περιοχή είναι χωροθετημένα αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα. Μερικά από 
αυτά είναι: 

! Αρχαιολογικός χώρος Ραμνούντα (κοιλάδα του Λοιμικού) 

! Περιοχή Αμφιαραείου Ωρωπού 

! Χώρος περί τον Τύμβο Μαραθώνα 

! Χώρος περί το Ηράκλειο Μαραθώνα 

Αρχαιολογικοί χώροι και [ΟΕ 

Η  ισχύουσα  «Ζώνη  Οικιστικού  Ελέγχου  (ΖΟΕ)  σε  ολόκληρη  την  εκτός  σχεδίου  και  εκτός 
ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 1923 περιοχή του Ν. Αττικής», δεν προβλέπει ειδικές 
ρυθμίσεις για αρχαιολογικούς χώρους. Τέτοιου είδους ρύθμιση προβλέπει η ΖΟΕ Β. Αττικής 
που δεν έχει θεσμοθετηθεί. 

Παραδοσιακοί οικισμοί 

Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν κηρυγμένοι παραδοσιακοί οικισμοί.  

Ιερές Μονές, Εκκλησίες, Εξωκκλήσια 

Στην  περιοχή  βρίσκονται  τα  μοναστήρια  της  Βαϊοφόρου,  των  Αγίων  Αγγέλων  και  της 
Παναγίας της Μυρτυδιώτισσας. 

Σε  κατάφυτες  περιοχές,  μέσα  στο  δάσος,  είναι  το  εξωκκλήσι  της  Αγίας  Τριάδος  και  του 
Αγίου Μερκουρίου. Το εξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου συναντάμε στην είσοδο του χωριού 
Αφίδνες, στον παράδρομο της εθνικής οδού.  

Στην πλευρά  της  Εθνικής οδού στον παράδρομο για  το Καπανδρίτι υπάρχει  το  εκκλησάκι 
του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Στο κέντρο του χωριού Αφίδνες είναι κτισμένη μεγάλη 
πετρόκτιστη  εκκλησία  αφιερωμένη  στην  κοίμηση  της  Παναγίας  που  γιορτάζει  στις  23 
Αυγούστου στα εννιάμερα της. Παραπλεύρως της πλατείας έχει κτιστεί το παρεκκλήσιο του 
Αγίου Φανουρίου. 

Ο ναός  της 0GHGET;SG? βρίσκεται  περίπου  2  χλμ.  δυτικά από  το  σιδηροδρομικό  ναό  των 
Αφιδνών.  Πρόκειται  για  μια  ξυλόστεγη  βασιλική  (όπως  μας  έχει  παραδοθεί).  Ωστόσο,  το 
ανατολικό τμήμα του ναού και κυρίως η τρίπλευρη κόγχη του  Ιερού ανήκουν στην πρώτη 
φάση του μνημείου, που ανάγεται στους μεσοβυζαντινούς χρόνους, πιθανότατα στον 12ο 
αιώνα.  Το  παλαιότερο  αυτό  τμήμα  έχει  κτιστεί  με  πολύ  φροντισμένο πλινθοπερίκλειστο 
σύστημα.  Τα  υπόλοιπα  τμήματα  του  ναού  είναι  κακότεχνα  και  ανήκουν  σε  πολύ 

http://www.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=679&xsl=terms&obpk=453&lg=el
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μεταγενέστερους  χρόνους  (τουρκοκρατία).  Ο  ναός  έχει  συμπεριληφθεί  στο  ΦΕΚ 
194/Δ/17.7.1923, «Περί ανακηρύξεως ως βυζαντινών μνημείων των εν  τη υπαίθρω Αττική 
Ναών, κτισθέντων προ του 1830», με το οποίο έχει αναγνωριστεί ως μνημείο βυζαντινής/ 
μεταβυζαντινής περιόδου και προστατεύεται από την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.  

Σε  χαμηλό  ύψωμα  και  μέσα  στον  οικισμό  των  Αφιδνών  βρίσκεται  ο 
μικρός, σταυρεπίστεγος ναός  των  !ET8H* qA:BZ98H,  ο  οποίος  χρονολογείται 
στους ύστερους βυζαντινούς χρόνους. Είναι κτισμένος με αργολιθοδομή. Ο ναός θα πρέπει 
να  ήταν  κατάγραφος.  Διακρίνονται  δύο  στρώματα  τοιχογραφιών,  από  τα  οποία  το 
τελευταίο  είναι  πολύ  νεώτερο.  Από  το  παλαιότερο  στρώμα  (τέλη  13ου  αιώνα  περίπου), 
διατηρούνται  υπολείμματα.  Σε  όλη  την  εγκάρσια  καμάρα  διατηρείται  τμήμα  της 
τοιχογραφίας της Πεντηκοστής με έξι αποστόλους καθισμένους με ανοιχτά ευαγγέλια, ενώ 
στον δυτικό τοίχο διακρίνεται τμήμα της Σταύρωσης  (Παναγία με άγιες γυναίκες.) Επίσης, 
σε  τμήμα  του  βόρειου  και  νότιου  τοίχου  αντίστοιχα  υπάρχουν  στρατιωτικοί  άγιοι  (Άγιος 
Γεώργιος, Άγιος Θεόδωρος  καθώς και  κάποιες άλλες μορφές που δεν μπορούν, όμως,  να 
ταυτιστούν).  Η  ΥΑ  ΥΠΠΕ/Β1/Φ26/62246/1364/6.12.1984  (ΦΕΚ  61/Β/4.2.1985), 
«Ανακοίνωση  για  τον  Ιερό  Ναό  Αγίων  Θεοδώρων  Αφιδνών  Αττικής»,  αναφέρει 
«!HG=:IHZH:WDA*C;I*:*JWcGH;IHC?*HGC?*;8H*!ET8H*qA:BZ98H*S;I?*!]TBHA?*!;;I=Q?/*DA*;:H*
RA9IJ<@@:H;G* FZ9:/* R:W* :9TcA;GI* GRC* ;:* FGD>@C* =;IS;C* RA9TJ:@C* ;:W/* ATHGI* G9FGT:*
DH>DAT:5* !RC* ;:* FG9G=;>9ISDC* AXGI9AT;GI* >* G=G@GTS\>;>* HAZ;A9>* R9:S\Q=>* S;G* BW;I=<*
;:W*HG:Y*R:W*R9VRAI*HG*=G;ABG]IS;AT5p 

Ο $)*!ET:W*3A89ET:W με το ΦΕΚ 194/Δ/17.7.1923 έχει αναγνωριστεί ως μνημείο βυζαντινής/ 
μεταβυζαντινής περιόδου και προστατεύεται από την Α’ Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

Στην περιοχή υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα ξωκλήσια: 

!ETG* +G9THG,  ξωκλήσι  με  ενδιαφέροντα  διαμορφωμένο  χώρο  με  λιθοδομή. 
Χαρακτηριστικός  ο  μεγάλος  πλάτανος  στον  περίγυρο  του  ναού  που  λειτουργεί  ως 
τοπόσημο. 

f8:BCF:?* 0>EQ,  στη  θέση  Βερόρι.  Κοντά  στο  ξωκλήσι  της  Ζωοδόχου  Πηγής  υπάρχει 
μοναστήρι με σημαντικές εγκαταστάσεις.  

$.<.<. 6&5/.$:"7Η 0"$5*5&#Η /.$, 65Η#!"# %Η# 

$.<.<.9. =8"#.$,!)!# 65Η#!"# %Η#   

Το μεγαλύτερο ποσοστό  της  έκτασης  της  κοινότητας  στα δυτικά  καλύπτεται από δασικές 
και  ημιδασικές  εκτάσεις.  Σημαντικό  κομμάτι  δομημένης  επιφάνειας  και  αστικού  ιστού 
εντοπίζεται  στο  βόρειο  ανατολικό  τμήμα  της  κοινότητας,  όπου  είναι  χωροθετημένος  ο 
οικισμός  Αφίδνες.  Εκτάσεις  καλλιεργήσιμης  γης,  ετερογενών  και  μόνιμων  καλλιεργειών 
εντοπίζεται στο ανατολικό τμήμα της έκτασης της κοινότητας.  

http://www.eie.gr/byzantineattica/view.asp?cgpk=679&xsl=terms&obpk=444&lg=el
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Το έδαφος της κοινότητας είναι λοφώδες, ενώ τμήματα του εδάφους της, στις παρυφές της 
Πάρνηθας μπορούν να χαρακτηριστούν ημιορεινά. Από την Ιπποκράτειο πολιτεία διέρχεται 
η ισοϋψής των 600μ. Αυτά είναι και τα κομμάτια με τη μεγαλύτερη δασοκάλυψη. 

Η διάκριση των χρήσεων γης της κοινότητας γίνεται στις εξής ζώνες: 

• Ζώνη  πυκνής  συγκέντρωσης  κεντρικών,  εμπορικών  και  διοικητικών  λειτουργιών, 
στον οριοθετημένο οικισμό των Αφιδνών. 

• Περιοχή αμιγούς κατοικίας στον οριοθετημένο οικισμό της Αγίας Τριάδας και στον 
οριοθετημένο οικισμό του Κοκκινόβραχου. 

• Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης στον οικισμό του Σιδηροδρομικού Σταθμού. 

• Ζώνη αραιοδομημένης  κατοικίας,  στην υπόλοιπη έκταση, με  ιδιαίτερα διάσπαρτη 
δόμηση και παρουσία κενών εκτάσεων. 

• ΒΕΠΕ Τεχνόπολις – Ακρόπολις. 

• ΖΟΕ σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων του 
1923. 

• Δασικές εκτάσεις. 

• Γη υψηλής παραγωγικότητας. 
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Χάρτης 11. Καλύψεις γης βάσει του προγράμματος Corine 

 

Πηγή: Πρόγραμμα Corine (label 2) 
 

Πίνακας 51. Μέσο υψόμετρο οικισμών Κοινότητας Αφιδνών 

Οικισμός! Υψόμετρο (μ.) 

Κ. ΑΦΙΔΝΩΝ   366 

Αφίδνες  360 

Αγία Τριάδα (Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία)    

Δροσοπηγή  560 

Κοκκινόβραχος  315 

Κοσμοθέα    

Σταθμός Αφιδνών  290 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001) 

 

$.<.<.;. *!#,"7/ 2-$"#"/ 65Η#!&) %Η#   

Η θέσπιση από τον Ν. 1337/83 των ΖΟΕ αποσκοπούσε στον έλεγχο των χρήσεων γης στον 
περιαστικό κυρίως χώρο, ο οποίος υφίσταται και τις μεγαλύτερες πιέσεις. Στο Ν. 1650/86 
προσδίδεται  στις  ΖΟΕ  μια  ακόμη  περισσότερο  περιβαλλοντική  διάσταση,  καθώς 
αναφέρεται (άρθρο 21): 

r&IBI=<*:*FG9G=;>9ISDC?*;8H*:9T8H*=GI*;8H*;WFCH*c8HZH*R9:S;GSTG?*RA9I:FZH/*S;:IFAT8H*Q*
SWHC@8H* ;>?* ]YS>?* =GI* ;:W* ;:RT:W/* R:W* RA9I@GDJ<H:H;GI* SA* fZH>* -I=IS;I=:Y* &@VEF:W*
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7f-&N/*ETHA;GI*DA*R9<X>*=G\:9ISD:Y*;>?*f-&*=GI*DA*;>H*BIGBI=GSTG*;:W*<9\9:W*P_*;:W*)5*
Oll`skl/*CR8?*ISFYAI5r"

Ειδικότερα με τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) προστατεύονται η περιαστική γη από την 
άναρχη  και  απρογραμμάτιστη  δόμηση,  διαφυλάσσονται  οι  εναπομείναντες  χώροι  του 
πρασίνου,  της  γεωργικής  γης,  των  αρχαιολογικών  χώρων  και  εξασφαλίζεται  ελεύθερος 
χώρος γύρω από τους τόπους ανάπτυξης. 

Με τις ΖΟΕ καθορίζονται αυστηρά: 

• Οι χρήσεις γης 

• Οι όροι δόμησης και προστασίας 

• Οι βασικές υποδομές 

• Τα Δίκτυα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής 

Σήμερα στην Αττική υπάρχουν εγκεκριμένες ΖΟΕ συνολικής έκτασης 348 χιλ. στρεμμάτων, 
ενώ είναι υπό έγκριση ΖΟΕ συνολικής έκτασης 640 χιλ. στρεμμάτων. 

Πίνακας 52.  ΖΟΕ Περιφέρειας Αττικής‐ Στάδια  

ΖΟΕ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΦΟΡΕΩΝ 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
ΟΡΣΑ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΔ 

Λαυρεωτικής  √  √  √  √  125/Δ/98 
Ασπροπύργου  √  √  √  √  1085/Δ/96 
Μεσογείων  √  √  √  √  199/Δ/03 
Αχαρνών  √  √  √  √  13/Δ/04 
Β. Αττικής  √  √  √  √   
Άνω Λιοσίων 
& Φυλής 

√  √  √     

Δ. Αττικής  √         
 

Πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ 

 

Η μελέτη για τη δημιουργία ΖΟΕ στη Βόρεια Αττική εκπονήθηκε το 1993. Η μελέτη τέθηκε 
σε  διαβούλευση  και  αναθεωρήθηκε  δύο  φορές.  Η  χωροταξική  υποενότητα  Β.  Αττικής 
καταλαμβάνει  το  Βόρειο  τμήματα  του  Νομού  Αττικής  και  αναπτύσσεται  μεταξύ  των 
υπωρειών  του  ορεινού  όγκου  της  Πεντέλης  προς  τα  νότια,  των  υπωρειών  του  ορεινού 
όγκου της Πάρνηθας προς τα δυτικά, του θαλασσίου μετώπου του κόλπου του Μαραθώνα 
και του Νότιου Ευβοϊκού προς τα Ανατολικά και απολήγει στα διοικητικά όρια με τον Νομό 
Βοιωτίας  βορειοανατολικά  εκατέρωθεν  του  Εθνικού  Σιδηροδρομικού  άξονα  Αθηνών  – 
Θεσσαλονίκης. 

Η περιοχή αυτή διοικητικά διαιρείται σε τέσσερις (4) Δήμους και δεκαοχτώ (18) Κοινότητες 
που  υπάγονται  στην  Νομαρχία  Ανατολικής  Αττικής.  Οι  δήμοι  είναι  οι  ακόλουθοι:  Δ. 
Αυλώνας,  Δ.  Ν.  Μάκρης,  Δ.  Μαραθώνα  και  Δ.  Αγίου  Στεφάνου.  Οι  Κοινότητες  είναι  οι 
ακόλουθες: Κ. Άνοιξης, Κ. Δροσιάς, Κ. Κρυονερίου, Κ. Ροδόπης, Κ. Σταμάτας, Κ. Διονύσου, Κ. 
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Γραμματικού, Κ. Βαρνάβα, Κ. Καπανδριτίου, Κ. Πολυδενδρίου, Κ. Καλάμου, Κ. Μαλακάσας, 
Κ.  Μαρκοπούλου,  Κ.  Ωρωπού,  Κ.  Ν.  Παταπίων,  Κ.  Σκάλας  Ωρωπού,  Κ.  Σικαμίνου  και  Κ. 
Αφιδνών. 

Η περιοχή αυτή ως προς τις τάσεις εξέλιξής της παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Σοβαρή υποβάθμιση των φυσικών χαρακτηριστικών και κυρίως των δασών και των 
δασικών εκτάσεων, εξαιτίας των επανειλημμένων πυρκαγιών. 

• Διόγκωση των αστικών πιέσεων για εκτόνωση των αναγκών του Λεκανοπεδίου σε 
παραγωγικές δραστηριότητες και παραθερισμό. 

Για  την  περιοχή  της  Βορείου  Αττικής  έχει  συνταχθεί  από  τον  ΟΡΣΑ  μελέτη  με  τίτλο: 
«Καθορισμός  των  χρήσεων  γης  στη  Ζώνη Οικιστικού  Ελέγχου  Β.  Αττικής»,  τον  Ιούλιο  του 
1999. Η πρόταση αυτή του ΟΡΣΑ, βρίσκεται σήμερα υπό έγκριση και δεν αποτελεί προς το 
παρόν θεσμοθετημένο ΠΔ. 

Η μελέτη πρότεινε: 

• Τη δημιουργία ζώνης προστασίας των ορεινών όγκων, συνολικής έκτασης 242.000 
στρ. 

• Ζώνες  περιαστικού  πρασίνου,  188.000  στρ.  (δάση  Πάρνηθας,  Μαραθώνα, 
Μαυροσουβάλας κ.ά.) για την προστασία και την επέκταση των δασικών εκτάσεων. 

• Γεωργικές  ζώνες,  στις  κοιλάδες  του  Μαραθώνα  και  του  Ωρωπού,  συνολικής 
έκτασης 73.000 στρ. 

• Ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων (63.000 στρ.) και ρεμάτων (12.000 στρ). 

• Εκτός  από  τις  περιοχές  των  εγκεκριμένων  σχεδίων  πόλης  και  των  υπό  έγκριση 
επεκτάσεών  τους  (συνολικά  83.000  στρ.),  περιοχές  ήπιας  ανάπτυξης  α΄  και  β΄ 
κατοικίας (12.000 στρ.) και άλλες οικιστικές μορφές. 

Οι προτεινόμενες ζώνες χρήσεων ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες, όπως φαίνεται στον 
πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 53.  Προτεινόμενες χρήσεις γης – ΖΟΕ Β. Αττικής (υπό επεξεργασία) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   
Ζώνες Προστασίας  Ζώνες απόλυτης προστασίας 
  Ζώνες προστασίας περιαστικού πρασίνου 
  Ζώνες προστασίας ρεμάτων και βιοτόπων 
  Ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων 
Αναπτυξιακές Ζώνες  Οικιστικές ζώνες 
  Ζώνες παραγωγικών δραστηριοτήτων 
Ζώνες Εκτόνωσης  Ζώνες ήπιας οικιστικής ανάπτυξης Α κατοικίας 
  Ζώνες ήπιας οικιστικής ανάπτυξης Β κατοικίας 
  Ζώνες αναψυχής και Α κατοικίας 
  Παραλιακή ζώνη 
  Ζώνες γεωργικής ανάπτυξης 
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Πηγή: Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) Αττικής 
 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι εκτός περιοχής μελέτης παρέμειναν: 

• Ο  ορεινός  όγκος  της  Πάρνηθας,  για  τον  οποίο  εκπονείται  από  τον  ΟΡΣΑ  ειδική 
μελέτη προστασίας ορεινού όγκου, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 
1515/85. 

• Η  περιοχή  του  βιοτόπου  Σχινιά  όπου  εκπονήθηκε  ειδική  μελέτη  περιβαλλοντικής 
προστασίας  στο  πλαίσιο  των  διατάξεων  του  Ν.  1650/85  και  προωθείται  ο 
χαρακτηρισμός της περιοχής ως «Εθνικό Πάρκο». Η περιοχή αυτή με τον Ν. 2730/90 
(ΦΕΚ  130Α/25‐06‐99)  χαρακτηρίζεται  ως  υπερτοπικός  περιβαλλοντικός  πόλος  και 
αποτελεί  περιοχή  υποδομής  του  Ολυμπιακού  Κέντρου  Κωπηλασίας  και  Κανό‐
Καγιάκ. 

• Τμήμα  της  περιοχής  Ριζάρι  παραλίας  Μαραθώνα,  όπου  με  τον  Ν.  2780/99 
χωροθετούνται οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις για το άθλημα Σλάλομ. 

Το  ΓΠΣ  Δήμου  Αφιδνών  που  εγκρίθηκε  με  το  ΦΕΚ  1011/Δ/3.12.2001,  με  την  υπ.  αριθμ. 
28772/6916  απόφαση  με  τίτλο  «Έγκριση  ΓΠΣ  του  Δήμου  Αφιδνών,  Ν.  Αττικής»,  όριζε  τη 
δημιουργία 4 Πολεοδομικών Ενοτήτων (ΠΕ), ως εξής: 

Πίνακας 54.  ΠΕ, Μέσος ΣΔ και μέση Πυκνότητα ΓΠΣ Δήμου Αφιδνών (ΦΕΚ 1011/Δ/2001) 

Πολεοδομική ενότητα 
Μέσος συvτ. 
δόμησης 

Μέση 
Πυκνότητα 

ΠΕ1 Παλιός Οικισμός Αφιδνών  0,7  37 
ΠΕ2 Διανομή Οικιστικής Αποκατάστασης  

του Υπ. Γεωργίας  0,5  30 
ΠΕ3 Σιδηροδρομικός σταθμός   0,4  34 
ΠΕ4 Κoκκιvόβραχoς  0,4  30 
 

Πηγή: ΦΕΚ 1011/Δ/3.12.2001 
 

Το  ΓΠΣ  Δήμου  Αφιδνών  καθόρισε  χρήση  αμιγούς  κατοικίας,  όπως  προσδιορίζεται  στο 
άρθρο 2 του από 23.2.87 ΠΔ/τoς (166/Δ) και πoλεoδoμικoύ κέντρου, όπως προσδιορίζεται 
από  το  άρθρο  4  του  παραπάνω  ΠΔ/τoς.  Τη  γενική  εκτίμηση  των  αναγκών  σε  γη  για 
κοινωνική υποδομή σε επίπεδο οικισμού όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα κοινωνικού 
εξοπλισμού.  (με  Χ  σημειώνονται  οι  προτεινόμενες  λειτουργίες‐υπηρεσίες  και  με  0  οι 
υπάρχουσες). 

Πίνακας 55.  Κοινωνικές υποδομές  ΓΠΣ Δήμου Αφιδνών (ΦΕΚ 1011/Δ/2001) 

ΠΕ  Διοίκηση  Πρόνοια  Εκπαίδευση  Αθλητισμός  Πολιτιστικά 
Ιατρ. 
Περίθαλψη 

ΠΕ1 
Κοινοτ. 
Καταστ. 0 

 

Νηπ.Δημ.Γυμν. 
0 0  
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ΠΕ2 
 

Χ Βρεφ/κός 
σταθμός 

   

Χ Πολιτ. 
Κέντρο 

Χ Περιφ. 
Ιατρείο 

ΠΕ3 
   

Χ Χ Χ 
     ΠΕ4 

     
Χ 

    

Πηγή: ΦΕΚ 1011/Δ/3.12.2001 
 

Το ΓΠΣ ακόμα πρότεινε: 

• τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα τη διατήρηση 
της κοίτης των ρεμάτων τα οποία είναι εντός των ορίων του ΓΠΣ και τη δημιουργία 
ζωνών πρασίνου πλάτους 50μ. εκατέρωθεν αυτών.  

• την κήρυξη του πυρήνα του οικισμού σε παραδοσιακό.  

Σχετικά με το μεταφορικό δίκτυο πρότεινε: 

• την ιεράρχηση του βασικού οδικού δικτύου ως εξής: 

! ΕΟ Αθηνών‐Λαμίας ως ελεύθερη λεωφόρος 

! η  συνδετήρια  οδός  Καπανδριτίου‐Αφιδνών  (μέσω  του  κόμβου 
Καπανδριτίου)  και  η  επέκταση  της  παλαιάς  ΕΟ  Αθηνών‐Λαμίας,  η  οποία 
καταλήγει στον οικισμό Αφιδνών, ως πρωτεύουσες αρτηρίες 

! οι  οδοί  σύνδεσης  του  οικισμού  με  τον  Σιδηροδρομικό  Σταθμό  Αφιδνών 
καθώς  και  το  παράπλευρο  δίκτυο  της  ΕΟ  Αθηνών‐Λαμίας,  ως 
δευτερεύουσες αρτηρίες 

• λειτουργία προαστιακού τρένου με σταθμό στις Αφίδνες στην υφιστάμενη γραμμή 
και δημιουργία ανεξάρτητης υπεραστικής  γραμμής υψηλών ταχυτήτων ανατολικά 
του οικισμού.  

Για  το  δίκτυο  ύδρευσης  το  σχέδιο  πρότεινε  αύξηση  της  παροχής  νερού,  μέσω  δεύτερης 
γεώτρησης,  και  τη  λήψη  μέτρων  για  μείωση  των  απωλειών  νερού  που  οφείλονται  σε 
φθορές  του  δικτύου.  Για  το  αποχετευτικό  δίκτυο,  πρότεινε  μελέτη  της  αποχέτευσης 
ακάθαρτων και ομβρίων στην  ευρύτερη περιοχή και  κατασκευή από κοινού αποχέτευσης 
και κοινού βιολογικού καθαρισμού.  

Ωστόσο, η εκπόνηση και η έγκριση του ΓΠΣ του Δ. Αφιδνών έγινε υπό το καθεστώς και τις 
διατάξεις  του Ν. 1337/1983  (ΦΕΚ 33/Α) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη  και  σχετικές  ρυθμίσεις»,  που  εφαρμόστηκε  για  παραπάνω  από  μία  δεκαετία, 
αλλά  προβλέπει  ρυθμίσεις  για  κάθε  ΠΕ  της  περιοχής  μελέτης  και  όχι  για  τον  εξωαστικό 
χώρο.  Το  κενό  αυτό  ήρθε  να  καλύψει  ο  Ν.  2508/97  «Βιώσιμη  οικιστική  ανάπτυξη  των 
πόλεων  και  οικισμών  της  χώρας  και  άλλες  διατάξεις»,  με  την  εισαγωγή  του  όρου  της 
«ανοικτής πόλης», δηλαδή το σύνολο γειτονικών οικισμών του μη αστικού χώρου, καθένας 
από  τους  οποίους  έχει  πληθυσμό  μέχρι  2.000  κατοίκους,  σύμφωνα  με  την  εκάστοτε 
τελευταία απογραφή. Στόχος  είναι  πλέον η  σταδιακή ανάδειξη  και  οργάνωση  και  στο μη 
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αστικό χώρο, η ανάδειξη της συνοχής και η ανασυγκρότηση του αστικού και περιαστικού 
χώρου. 

Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο!

Στην  περιοχή  της  Κοινότητας  Αφιδνών  έχουν  εφαρμογή  4  Π/Δ  προστασίας,  οικιστικού 
ελέγχου και ελεγχόμενης ανάπτυξης:  

! Το ΠΔ 755Δ/31.8.78 «Καθορισμός ζωνών προστασίας του όρους Πεντέλη χρήσεων 
και όρων δόμησης αυτών» με τις τροποποιήσεις του. 

! Το  ΠΔ  13/13.12.1979  (ΦΕΚ  707/Δ/1979),  «Αττική:  Δόμηση  εκτός  σχεδίου‐εκτός 
ορίων προ 1923 οικισμών» 

! το  ΠΔ/22.6.83!(ΦΕΚ  284/Δ/7.7.83),  με  το  οποίο  καθορίστηκε  «Ζώνη  Οικιστικού 
Ελέγχου  (ΖΟΕ)  σε  ολόκληρη  την  εκτός  σχεδίου  και  εκτός  ορίων  οικισμών 
προϋφισταμένων του 1923 περιοχή του Ν. Αττικής». 

! το ΠΔ 1184/Δ/1993 «Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης στην περιοχή του 
Σιδηροδρομικού Σταθμού Αφιδνών».  

! το ΠΔ!336Δ/2007 «Καθορισμός ζωνών προστασίας του Ορεινού Όγκου Πάρνηθας» 
με τις τροποποιήσεις του.  

Επιπλέον,  αναφέρεται  ότι  δυτικά  της  Εθνικής Οδού σε  έκταση περίπου  225 στρεμμάτων, 
έχει  χωροθετηθεί  με  την  ΚΥΑ! Φ/Α/19.2./22514/1625  (ΦΕΚ  1848/Δ/2004),  η  ΒΕΠΕ 
Τεχνόπολη  – Ακρόπολη,  δηλαδή  ένα  Τεχνολογικό Πάρκο,  το  οποίο  θα αποτελέσει  κέντρο 
συγκέντρωσης  και  συσπείρωσης  των  ερευνητικών  και  επιχειρηματικών  δραστηριοτήτων 
των ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας"!

Με  την  παρ.  23  του  άρθρου  20  του  Ν.  3399/05  (ΦΕΚ  Α/255)  μειώθηκε  η  έκταση  της 
Γεωργικής  Γης  Υψηλής  Παραγωγικότητας  (ΓΓΥΠ)  καθώς  καθορίστηκε  ότι  ΓΓΥΠ  δεν 
περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος 
μέχρι  εξακοσίων  μέτρων.  Βάσει  παρ.  7  του  άρθρου  9  του  Ν.  3851/10  (ΦΕΚ  Α/85)  που 
αντικατέστησε  την  παρ.  6,  εδ.  α  του  άρθρου  56  του  Ν.  2637/1998  (ΦΕΚ  Α/200) 
προβλέφθηκε, ως επιτρεπτή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ, εκτός 
Αττικής και περιοχών με εγκεκριμένο ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ. Ειδικά για τους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς εισήχθη ο περιορισμός η έκταση που καλύπτουν να είναι μικρότερη από το 1% 
του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού.  

Εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια!

Οριοθετημένος  είναι  ο  παλιός  οικισμός  της  κοινότητας  και  ο  συνοικισμός  Πέτσουλι. 
Ρυμοτομικό σχέδιο διαθέτει ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός Διεθνής  Ιπποκράτειος Πολιτεία, 
στη θέση Αγία Τριάδα, σύμφωνα με το ΠΔ 432/25‐11‐1977. 
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Με  βάση  το  Ρυθμιστικό  Σχέδιο  της  Αθήνας,  οι  Αφίδνες  εντάσσονται  στη  χωροταξική 
ενότητα της βόρειας Αττικής με κέντρο το Καπανδρίτι. Ωστόσο, οι βασικότερες οικονομικές, 
εμπορικές  και  εργασιακές  σχέσεις  αναπτύσσονται  με  κέντρο  την  Αθήνα  και  γενικά  με  το 
ευρύτερο πολεοδομικό της συγκρότημα.  

Στα πλαίσια αυτά, η περαιτέρω ανάπτυξη των Αφιδνών συναρτάται με: α) το γεγονός ότι 
ήδη αποτελεί επιλογή χωροθέτησης κατοικίας μεσαίων και υψηλών κοινωνικοοικονομικών 
στρωμάτων  β)  την  διέλευση  του  συγκοινωνιακού  άξονα  ΠΑΘΕ,  ο  οποίος  προσελκύει 
εμπορικές και βιομηχανικές χρήσεις. 

Οι  παραπάνω  αναφορές  έχουν  συντελέσει  στην  σημερινή  οικιστική  οργάνωση  της 
Κοινότητας η οποία διαμορφώνεται ως εξής: 

! Κέντρο  της  κοινότητας  είναι  ο  παλιός  οικισμός,  οι  Αφίδνες,  όπου  εξελίσσεται  το 
σημαντικότερο τμήμα των κοινωνικών διεργασιών, ενώ σημαντικό ρόλο ανέκαθεν 
κατείχε ο οικισμός πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού λόγω της σύνδεσης που 
παρείχε με την Αθήνα. Οι δύο αυτοί οικισμοί ήταν ανέκαθεν οι σημαντικότεροι για 
την  Κοινότητα,  ενώ  σήμερα  παρατηρούνται  τάσεις  ενοποίησής  τους,  οι  οποίες 
συγκρατούνται  κάπως,  λόγω  του  ότι  οι  μεταξύ  τους  περιοχές  είναι  ακόμα  σε 
καθεστώς εκτός σχεδίου. 

! Η Ιπποκράτειος Πολιτεία, αναπτύσσεται ως ανεξάρτητος οικισμός με εξ’ ολοκλήρου 
διαφορετικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά από την υπόλοιπη Κοινότητα. Λόγω των 
περιορισμών  στις  επιτρεπόμενες  χρήσεις  γης  (αμιγής  κατοικία),  οι  περισσότερες 
καθημερινές  ανάγκες  των  κατοίκων  διεκπεραιώνονται  στον  κεντρικό  οικισμό  της 
Κοινότητας.  

! Οι  υπόλοιποι  οικισμοί  είναι  ακόμα σε  πρώιμο  στάδιο  συγκρότησης  – οργάνωσης 
και είναι η Δροσοπηγή, ο Κοκκινόβραχος και η Κοσμοθέα.  

! Οικισμός με όριο είναι το Λιοσάτι. (ΦΕΚ 336/Δ/16.5.1995) 

Αφίδνες!

Ένα  από  τα  410  αρβανιτοχώρια  της  Νότιας  Ελλάδας4,  από  τα  οποία  τα  50  ήταν 
χωροθετημένα στην Αττική. Γίνεται αυτοτελής οικισμός με την υπ. αριθμ. 9596/15.12.1977 
απόφαση  της  Νομαρχίας  Αττικής.  Αποτελεί  την  έδρα  της  κοινότητας  Αφιδνών,  από  την 
ίδρυσή της. Το 1879 είχε καταγεγραμμένο πληθυσμό 558 κατοίκους και το 1907, 833.!

Ο  οικισμός  είναι  χωροθετημένος  σε  υψόμετρο  360  μ.  και  σε  απόσταση  34  χιλιομέτρων 
βόρεια  της  Αθήνας  και  4  χιλιόμετρα  περίπου  βορειοδυτικά  της  λίμνης  του  Μαραθώνα 
(απόσταση σε ευθεία γραμμή). Εμφανίστηκε επίσημα ως οικισμός το 1845 με την ονομασία 

                                                 
(!Δ. Λιθοξόου, «Οι Αρβανίτες (παλαιοί Αλβανοί) και τα χωριά τους (αρβανιτοχώρια) στη Νότια Ελλάδα». 
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Κιούρκα. Το 1919 μετονομάστηκε σε Αφίδνες, όπως ονομαζόταν η προϊστορική μικρή πόλη 
στην ίδια γεωγραφική θέση.  

Αγία!Τριάδα!

Η Αγία  Τριάδα  (πρώην  Ιπποκράτειος Πολιτεία)  είναι  νεόκτιστος οικισμός  της  κοινότητας, 
που  δημιουργήθηκε  μετά  από  διάταγμα  του  1977  που  επέτρεπε  σε  οικοδομικό 
συνεταιρισμό  να  δημιουργήσει  οικισμό  στην  περιοχή.  Δημιουργείται  ο  Οικοδομικός 
Συνεταιρισμός  Υγειονομικών  «Διεθνής  Ιπποκράτειος  Πολιτεία»  και  ο  πρότυπος  οικισμός 
της. Ο συνεταιρισμός  ιδρύθηκε από το Γεώργιο Κράτσα, το Σπύρο Δοκουμεντζίδη, το Νίκο 
Σταμπολίτη και  το  Γεώργιο Νάστο. Ο οικισμός αρχικά ονομάστηκε  "Διεθνής  Ιπποκράτειος 
Πολιτεία"  από  το  όνομα  του  οικοδομικού  συνεταιρισμού  αλλά  μετονομάστηκε  σε  Αγία 
Τριάδα, από το όνομα μίας εκκλησίας που προϋπήρχε στην περιοχή.  

Ο οικισμός καταλαμβάνει έκταση 7.500 στρεμμάτων, με μέσο υψόμετρο 600μ. κάτω από τη 
κορυφή Μπελέτσι  (Φελλεύς  κατά  την  αρχαία  ονομασία  του με υψόμετρο  840μ.)  και  στη 
περιοχή γύρω από τη μεταβυζαντινή εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Ήταν η τελευταία άδεια 
κατάτμησης  μέσα  σε  δάσος,  που  δόθηκε  πριν  την  εφαρμογή  του  νέου  Συντάγματος  του 
1975,  με  το  οποίο  απαγορεύτηκαν  εντελώς  οι  κατατμήσεις.  Συστηματική  οικοδομική 
δραστηριότητα στην Ιπποκράτειο Πολιτεία άρχισε πρακτικά στη διάρκεια της δεκαετίας του 
1990. Στην απογραφή του 1991 ο οικισμός είχε 40 κατοίκους. 

Η  περιοχή  βάσει  του  ΦΕΚ  336/24‐07‐2007,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  υπ.  αριθμ. 
40707/2008 ΠΔ  (ΦΕΚ 619/Δ/19.6.2008),  για  τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας καταλαμβάνει 
τη ζώνη προστασίας Γ2. 

Δροσοπηγή!

Η  Δροσοπηγή  είναι  νεόκτιστος  οικισμός  ανάμεσα  στο  Κρυονέρι  και  στις  Αφίδνες.  Η 
Δροσοπηγή  αναπτύσσεται  τα  τελευταία  χρόνια  σε  μία  περιοχή  καλυμμένη  από  πυκνό 
πευκοδάσος και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 153 κατοίκους. 

Κοκκινόβραχος!

Ο Κοκκινόβραχος είναι μικρός οικισμός που βρίσκεται στον κάμπο των Αφιδνών, στο νότιο 
τμήμα  της  κοινότητας.  Ο  οικισμός  είναι  αραιοχτισμένος,  αποτελούμενος  κυρίως  από 
νεόκτιστα σπίτια, γύρω από έναν πυρήνα που αποτελούσε το παλιό ομώνυμο αγρόκτημα. 
Βρίσκεται σε υψόμετρο 310μ. και ο πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή του 2001 
είναι  175  κάτοικοι.  Ο  Κοκκινόβραχος  χτίστηκε  από  Αρβανίτες  κτηνοτρόφους  και  αρχικά 
έφερε  την  ονομασία  Λιοσάτι.  Το  1879  αριθμούσε  μόλις  9  κατοίκους,  ενώ  το  1907  ο 
πληθυσμός του κυμαίνονταν στους 175 κατοίκους5. 

Το Λιοσάτι ήταν κατά πάσα πιθανότητα το κτήμα που αγόρασε ο Σκοτσέζος  ιστορικός και 
φιλέλληνας Τζωρτζ Φίνλεϋ το 1830 από τούρκους τσιφλικάδες, και συγκεκριμένα από τους 
γιους  του  μεγαλοτσιφλικά  Κιαμίλ  μπέη  από  την  Κόρινθο. Επειδή  αυτό  αναφέρεται  στα 

                                                 
-!Δ. Λιθοξόου, «Οι Αρβανίτες (παλαιοί Αλβανοί) και τα χωριά τους (αρβανιτοχώρια) στη Νότια Ελλάδα». 
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ημερολόγιά του ως "Λιόσια", συνήθως συγχέεται με τα γνωστά Λιόσια στη δυτική Αθήνα. 
Την  ονομασία  "Λιόσια"  τη  χρησιμοποιούν  ωστόσο  και  οι  παλιοί  κάτοικοι  του 
Κοκκινόβραχου αντί του όρου "Λιοσάτι" μέχρι σήμερα. Υπέρ της εκδοχής ότι πρόκειται για 
το παλιό κτήμα του Φίνλεϋ συνηγορεί και μια αναφορά στο ημερολόγιό του. Στην περιοχή 
σώζεται  διώροφη οικία  που  αναφέρεται  από  τους  κατοίκους  του οικισμού ως  "Σπίτι  του 
Φίνλεϋ". 

Το 1927 ο οικισμός μετονομάστηκε σε Κοκκινόβραχος. Ο οικισμός έχει θεσμοθετημένο όριο 
από το 1994. Βρίσκεται μέσα στη λεκάνη απορροής της λίμνης του Μαραθώνα και  ισχύει 
για την περιοχή η υγειονομική διάταξη Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983). 

Κοσμοθέα!

Η Κοσμοθέα είναι οικισμός ανατολικά του Κοκκινόβραχου, πολύ κοντά στο σιδηροδρομικό 
σταθμό Αφιδνών.  Είναι μικρός οικισμός που απέκτησε μόνιμους  κατοίκους  τα  τελευταία 
χρόνια και σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει 51 κατοίκους.  

Σταθμός Αφιδνών!!

!

$.<.<.>. 7$*Η,!5")!# ,!.$7")Η#!"# 

Παρατηρείται  μεγάλο  ποσοστό  καθημερινής  μετακίνησης  με  σκοπό  την  εργασία  από  την 
κοινότητα προς άλλους δήμους και κοινότητες του λεκανοπεδίου. 

Χάρτης 12. Συνολικός  όγκος  μετακινήσεων  για  εργασία  ως  ποσοστό  του  ενεργού 
πληθυσμού 

 

Πηγή: ΕΚΚΕ, 2008 (βάσει στοιχείων απογραφής 2001) 
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Πίνακας 56.  Απασχολούμενοι Κοινότητας Αφιδνών, ανά τόπο εργασίας 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  Σε μη μόνιμο μέρος  33 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  Εντός της συνήθους κατοικίας  1 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  Στον ίδιο ΟΤΑ  484 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ  Σε άλλο ΟΤΑ  499 
 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001) 

Διάγραμμα 10. Απασχολούμενοι ανά τόπο εργασίας, με τόπο διαμονής την Κοινότητα 
Αφιδνών 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001), ιδία επεξεργασία 

 

Στο  επόμενο  διάγραμμα φαίνεται  το 49%  του απασχολούμενου πληθυσμού που  κατοικεί 
στην Κοινότητα Αφιδνών εργάζεται σε άλλο δήμο ή κοινότητα. Βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό εργάζεται στο Δήμο Αθηναίων – περίπου το 30%, ενώ οι όμοροι ή κοντινοί ΟΤΑ 
(Δήμος  Κηφισιάς,  Αγ.  Στεφάνου,  Αμαρουσίου)  συγκεντρώνουν  το  επόμενο  15%  των 
απασχολούμενων που μετακινούνται σε καθημερινή βάση για λόγους εργασίας. 

   

3,24% 
0,10% 

47,59% 

49,07% 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ!

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ Σε 
μη μόνιμο μέρος 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 
Εντός της συνήθους 
κατοικίας 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ 
Στον ίδιο ΟΤΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ Σε 
άλλο ΟΤΑ 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.3. Δεδομένα του χώρου και του περιβάλλοντος 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
124 

Διάγραμμα 11. Απασχολούμενοι σε άλλους ΟΤΑ, με τόπο διαμονής την Κοινότητα Αφιδνών 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001), ιδία επεξεργασία 
 

$.<.<.E. =8"#.$,!)$ 7$" 25/%5$,,$."H/,!)$ 3$#"7$ 0"7.=$ =2/0/,Η# 

Από την περιοχή διέρχεται τμήμα της ΝΕΟ Αθηνών‐ Θεσσαλονίκης (Ε75) καθώς και κομμάτι 
της βασικής γραμμής του σιδηροδρομικού άξονα.  
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Μέσω τοπικού οδικού δικτύου γίνεται η σύνδεση της κοινότητας με τους γειτονικούς ΟΤΑ. 

$.<.>. %!&-/%"7Η 0"!5!=)Η#Η ./= /.$, $#8$-!"$, 25/#.$#"$  
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Πολεοδομική οργάνωση

Α4 
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$.>. 2/-!/0/,"7Η /5%$)&#Η  
!
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Μεταξύ  των  οικισμών  της  κοινότητας  εμφανίζονται  σημαντικές  πληθυσμιακές  διαφορές. 
Τοπικό κέντρο της κοινότητας αποτελούν οι Αφίδνες, η έδρα δηλαδή της κοινότητας.  

Στις  Αφίδνες  στεγάζεται  το  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Αφιδνών,  τράπεζες,  φαρμακεία, 
βενζινάδικα, δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο. Ουσιαστικά οι καθημερινές εξυπηρετήσεις 
των  κατοίκων  ικανοποιούνται  στην  έδρα  της  κοινότητας.  Σε  επίπεδο  υπηρεσιών  μέσης 
εκπαίδευσης οι κάτοικοι  των οικισμών της κοινότητας εξυπηρετούνται κατά βάση από το 
Καπανδρίτι ή γειτονικούς οικισμούς μεγαλύτερου επιπέδου. Λόγω της γειτνίασης με τοπικά 
κέντρα μεγαλύτερης εμβέλεια και της διέλευσης του εθνικού οδικού άξονα που μειώνει τις 
χρονοαποστάσεις  –  Άγ.  Στέφανος  (10  χλμ),  Καπανδρίτι  (4,5  χλμ),  αλλά  και  περιοχές  των 
βορείων  προαστίων  της  Αθήνας  (Κηφισιά,  Μαρούσι,  Χαλάνδρι  κ.λπ.),  η  εξάρτηση  των 
οικισμών της Κοινότητας Αφιδνών από τους εν λόγω οικισμούς είναι μεγάλη.  

$.>.; 6$5$7.Η5$# 1 -!"./=5%"7Η 0/,Η 1 65Η#!"# %Η# 

Χάρτης 13. Ρυθμιστικό Σχέδιο ευρύτερης περιοχής Αθήνας 

 
Πηγή: ΟΡΣΑ 

!
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Αναφορικά  με  την  ιεράρχηση  του  οικιστικού  δικτύου  της  κοινότητας,  βάσει  του  Ν. 
2052/1992, άρθρ. 11 (ΦΕΚ 94/Α/5.6.1992), ορίζονται τα ακόλουθα κέντρα ανά κατηγορία: 

• Μητροπολιτικά στις κεντρικές περιοχές της Αθήνας και του Πειραιά 

• Δευτερεύοντα  κέντρα  χωροταξικής  υποενότητας  λεκανοπεδίου  στο  Μαρούσι, 
Ελληνικό, Χαϊδάρι και Μενίδι 

• Κέντρα  των  υπόλοιπων  χωροταξικών  υποενοτήτων  στα  Μέγαρα,  Καπανδρίτι, 
Λαύριο και Αίγινα 

• Κέντρα δήμου με υπερτοπική σημασία στους Αγ. Αναργύρους, Περιστέρι, Αιγάλεω, 
Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Ν. Σμύρνη, Γλυφάδα, Κηφισιά, Ζωγράφου, 
Αγ.  Παρασκευή,  Χαλάνδρι,  Κηφισιά,  Ν.  Ιωνία,  Ελευσίνα,  Ασπρόπυργο,  Ελευσίνα, 
Αυλώνα, Ν. Μάκρη, Ραφήνα, Κορωπί, Μαρκόπουλο 

• Κέντρα δήμου, συνοικίας, γειτονιάς 

Ο  Ν.  2052/1992  τροποποίησε  τα  όσα  όριζε  ο  Ν.  1515/1985  και  απεικονίζονται  στον 
παραπάνω χάρτη του ΡΣΑ. 

Βάσει  των  όσων  αναφέρθηκαν  όλοι  οι  οικισμοί  της  περιοχής  μελέτης  εντάσσονται  στην 
τελευταία κατηγορία (κέντρα δήμου, συνοικίας, γειτονιάς). 

Αφίδνες!

Ο  οικισμός  υπάγεται  στη  χωροταξική υποενότητα  Β.  Αττικής  και  απέχει  25  χλμ.  Από  την 
Αθήνα. Ο πυρήνας του οικισμού είναι χτισμένος σε εδαφικό αυχένα που εκτείνεται από ΒΔ 
προς  ΝΑ  και  οριοθετείται  από  δύο  χείμαρρους.  Η  απότομη  διαβάθμιση  στην  εδαφική 
στάθμη δημιουργεί φυσικό φραγμό για την ανάπτυξη του οικισμού. 

Ο  οικισμός  Αφιδνών  εμπίπτει  στους  περιορισμούς  της  υπ.  αρ.  Α5/2280/83  όπως  αυτή 
τροποποιήθηκε με  την Α5/5180/88 υγειονομική διάταξη περί προστασίας  των  νερών που 
χρησιμοποιούνται  για  την  ύδρευση  της  περιοχής  της  πρωτεύουσας  από  ρύπανση  και 
μόλυνση.  Η  περιοχή  του  οικισμού  περιλαμβάνεται  στην  ευρύτερη  ζώνη  προστασίας  του 
ορεινού όγκου της Πάρνηθας και έχει κηρυχθεί ως Τοπίο  Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους με 
την υπ. αρ. 25638/69 Απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. 

Πρόβλημα αποτελεί χωροθετημένος χώρος ταφής σε απόσταση μικρότερη των 250μ. από 
τον οικισμό (εφόσον βάσει της παρ. 1, άρθ. 1 του ΠΔ/τος 1128/1980 (ΦΕΚ 284/Α), ορίζεται 
απόσταση των 250 μ. για την έγκριση νέου ή επέκταση σχεδίου πόλεως). Βέβαια, βάσει του 
Ν.  2508/97  (ΦΕΚ  124/Α/13.6.1997)  και  με  απόφαση  του  νομαρχιακού  συμβουλίου,  μετά 
από  γνώμη  του  οικείου  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου,  δύναται  να  μειώνεται  η 
απόσταση  των  ιδρυόμενων  ή  επεκτεινόμενων  κοιμητηρίων  που  ορίστηκε  με  το  ΠΔ 
1128/1980, εφόσον η μείωση αυτή δεν επιφέρει επιπτώσεις στο οικιστικό περιβάλλον και 
στην προστασία της δημόσιας υγείας. Πάντως σε καμία περίπτωση η απόσταση αυτή δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των 150 μ. από το άκρο του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και των 
75 μ. από μεμονωμένες νομίμως υφιστάμενες κατοικίες. 
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Η έκταση  του οικισμού προ  του 1923  είναι  210 στρ.  ενώ η  έκταση  της  διανομής  του  Υπ. 
Γεωργίας  του  1926,  υπέρ  των  ιδιοκτητών  του  απαλλοτριωμένου  κτήματος  «Κιούρκα‐
Λιοσάτι» είναι 163 στρ.  

Εικόνα 11. Πολεοδομικές ρυθμίσεις στον οικισμό Αφιδνών 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

Το  εσωτερικό  οδικό  δίκτυο  του  οικισμού  και  η  συνδετήρια  οδός  με  το  Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Αφιδνών  έχουν  χαμηλά  γεωμετρικά  χαρακτηριστικά,  ιδιαίτερα στο αστικό  τμήμα, 
όπου οι κλίσεις και τα πλάτη είναι δυσμενή για διαμπερείς μετακινήσεις.    

Αγία!Τριάδα!

Το  1973  ο  κ.  Νάστος  αγοράζει  80  από  τα  106  εξ  αδιαιρέτου  μερίδια  του  δάσους  Αγίας 
Τριάδας, για λογαριασμό του οικοδομικού συνεταιρισμού "Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία". 
Αν και το  ιδιοκτησιακό καθεστώς του δάσους είναι ασαφές και αδιευκρίνιστο, το 1974 το 
κράτος,  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  9  του  ν.δ.  86/1969,  αναγνωρίζει  ότι  αποτελεί 
ιδιοκτησία  του  Συνεταιρισμού  και  αρχίζουν  οι  ενέργειες  για  την  έκδοση  ρυμοτομικού 
διατάγματος. Στις 23 Νοεμβρίου 1977 εκδίδεται το ΠΔ 23/77 που επιτρέπει τη ρυμοτόμηση. 
Το  δάσος  της  Αγίας  Τριάδας  κόβεται  σε  οικόπεδα  ανά  δύο  στρέμματα.  Με  ΠΔ  (ΦΕΚ 
482/Δ/25.11.1977)  εγκρίθηκε  το  ρυμοτομικό  σχέδιο  επί  της  έκτασης  του  οικοδομικού 
συνεταιρισμού και καθοριστήκαν οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ως εξής: 
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– Ελάχιστο πρόσωπο 20μ. 

– Ελάχιστο βάθος 25μ. 

– Ελάχιστο εμβαδόν 2.000 τ.μ. 

– Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 10% της επιφάνειας 

– Οικοδομικό σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο 

– Απόσταση των ανεγερθέντων οικοδομών από τις ρυμοτομικές γραμμές 6μ. 

– Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 και μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8μ. 

Με  απόφαση  του  Υφυπουργού  Δημοσίων  Έργων  (ΦΕΚ  406/Δ/31.07.1979)  κυρώθηκαν 
εβδομήντα  εννέα  (79)  τοπογραφικά  φύλλα  εφαρμογής  του  σχεδίου  ρυμοτομίας 
(οριζοντιογραφία) της περιοχής.  

Από  το  αρ.  πρ.  52385/694/22‐08‐1984  έγγραφο  του  ΥΠ.Χ.Ο.Π.  προκύπτει  η  χρονική 
δέσμευση  3  ετών  για  την  ολοκλήρωση  των  έργων  υποδομής  εντός  της  έκτασης  του 
οικοδομικού συνεταιρισμού. 

Τον Οκτώβριο του 1998 αναγνωρίστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ 
αριθμό 656/1998 απόφαση του ο Σύλλογος Οικιστών Ιπποκρατείου Πολιτείας. 

Σήμερα  στον  οικισμό  υπάρχουν  περίπου  600  οικίες,  μόνιμες  κατοικίες  περίπου  1.800 
κατοίκων.  Ο  οικισμός  υδροδοτείται  με  νερό  της  ΕΥΔΑΠ  υπό  την  τεχνική  και  οικονομική 
διαχείριση του Δήμου Ωρωπού (Κοινότητα Αφιδνών). Το δίκτυο ύδρευσης της ξεκινά με μια 
δεξαμενή‐αντλιοστάσιο (Αντλιοστάσιο Α’), που υποδέχεται τον κεντρικό αγωγό της ΕΥΔΑΠ. 
Το  Αντλιοστάσιο  Α’  εν  συνεχεία  τροφοδοτεί  μια  δεύτερη  δεξαμενή‐αντλιοστάσιο 
(Αντλιοστάσιο Β’), κατασκευασμένη σε μεγαλύτερο υψόμετρο και η οποία με τη σειρά της 
τροφοδοτεί  το Κεντρικό Σύστημα  Δεξαμενών στο  οποίο  συνδέεται  το εσωτερικό  δίκτυο 
υδροδότησης που  τροφοδοτεί  τις  κατοικίες.  Την ευθύνη  της  συντήρησης  και  εύρυθμης 
λειτουργίας του παραπάνω δικτύου ύδρευσης έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κοινότητας 
Αφιδνών, με τη συνεχή αρωγή του Συνεταιρισμού, ο οποίος έχει διαθέσει υπάλληλο του για 
τις ανάγκες αυτές. 

Κατά  το  2011  άρχισε  και  συνεχίζεται  η  τηλεφωνική  εξυπηρέτηση  της  περιοχής  μέσω 
δικτύου  του ΟΤΕ, με ψηφιακά  τηλέφωνα  και  Internet. Παράλληλα  έχει  αρχίσει  η αλλαγή 
των παλαιών  τηλεφώνων με  τα  νέα ψηφιακά. Η ποιότητα  των  νέων  τηλεφώνων  κρίνεται 
ικανοποιητική. 

Με το ΠΔ 93^&+,/!(ΦΕΚ 52/Α/16.4.1987) «Αναμόρφωση και ενοποίηση της νομοθεσίας για 
τους  οικοδομικούς  συνεταιρισμούς,  τρόπος  οργάνωσης  διοίκησης  και  λειτουργίας  αυτών 
και  πολεοδόμηση  εκτάσεων  οικοδομικών  συνεταιρισμών  και  οικοδομικών  οργανισμών», 
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ΠΔ! &+^&+,,! (ΦΕΚ  619/Α/$(*,*&+,,',  ΠΔ  2311/1990  (ΦΕΚ 
694/Α/11.12.1990)J! ΠΔ  448/1991  (ΦΕΚ  165/Α/30.10.91)  ορίζεται  η  έννοια  του  ΟΣ  ως 
SWHA;GI9ISDC?*R:W*VFAI*GRC*;:*=G;GS;G;I=C*;:W/*GR:=@AIS;I=C*S=:RC*;>H*AXGS]<@IS>*EIG*



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.4. Πολεοδομική οργάνωση 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
131 

;G*DV@>*;:W/*=G;:I=IZH*SA*GS;I=V?*Q*RG9G\A9IS;I=V?*RA9I:FV?*Q";>H*AH*EVHAI*GHGDC9]8S>/*
GH<R@GS>*=GI*AXWETGHS>*RA9I:FZH*=G;:I=TG?*R9:?*C]A@:?*DCH:*;8H*DA@ZH*;:W5  

Στο  άρθ.  2  το  ΠΔ  κάνει  διάκριση  των  ΟΣ  σε" αστικούς,  παραθεριστικούς  και  αστικούς 
οικοδομικούς. Στα άρθ. 3‐16 περιγράφονται διαδικασίες και λειτουργικές παράμετροι των 
ΟΣ.  

Το άρθ. 17 αναφέρεται στη  χωροθέτηση ΟΣ εντός περιοχών εγκεκριμένων  ΓΠΣ ή σχεδίου 
χρήσεων  γης.  Σε  περίπτωση  απουσίας  των  παραπάνω  η  χωροθέτηση  του  ΟΣ  γίνεται  με 
απόφαση  του  υπουργού  ΠΕΧΩΔΕ.  Αν  εντός  διαστήματος  5  ετών  από  την  ημερομηνία 
έκδοσης  της  απόφασης  οικιστικής  καταλληλότητας,  ο  ΟΣ  δεν  προβεί  στην  αγορά  με 
οριστικά συμβόλαια,  έκτασης  για  την  εκπλήρωση  του σκοπού  του,  διαλύεται  αυτοδίκαια 
και ανακαλείται αυτοδίκαια η απόφαση έγκρισης της οικιστικής καταλληλότητας.  

Το άρθ.  18  ορίζει  τη  διαδικασία πολεοδόμησης  της  έκτασης ΟΣ,  καθορίζει  το  τμήμα που 
πολεοδομείται –ανάλογα με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης, τις στεγαστικές 
ανάγκες,  τον  αριθμό  των  μελών  και  τον  τρόπο  της  οικιστικής  ανάπτυξης.  Το  τμήμα  της 
συνολικής  έκτασης  που  δεν  πολεοδομείται  παραμένει  στην  ιδιοκτησία  του  ΟΣ. Μετά  τη 
διάλυση  του ΟΣ  το  τμήμα  αυτό  ανήκει  σε  όλα  τα  μέλη.  Ορίζεται  επίσης,  η  παραχώρηση 
στον ΟΤΑ: 

– Κοινόχρηστων, κοινωφελών και χώρων ειδικών χρήσεων που αποτελούν το 30‐40% 
τουλάχιστον του πολεοδομούμενου τμήματος."

– Οικοδομήσιμης επιφάνειας 5% επί της συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας."

Η πολεοδομική μελέτη εκπονείται από τον ΟΣ και εγκρίνεται με ΠΔ. Η υποχρέωση του ΟΣ 
για  εισφορά σε  χρήμα  εξαντλείται  με  τις  υποχρεώσεις  του  για  τη μελέτη,  κατασκευή  και 
συντήρησης των έργων τεχνικής υποδομής στην ιδιοκτησία του. "

Πρόσφατα, με το άρθ.39 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/23.11.2011', όπως τροποποιήθηκε 
από  το  άρθ.  33  του  Ν.! (%./^$%&$! #ΦΕΚ  79/Α/+*%(*$%&$',  ρυθμίστηκαν  θέματα 
Οικοδομικών Συνεταιρισμών. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής: 

O5* ,* AR:R;ATG* ;8H* -I=:B:DI=ZH* .WHA;GI9ISDZH* 7-.N* GHQ=AI* S;:* eR:W9EAT:* -I=:H:DI=ZH/*
SYD]8HG*DA*;:*Oaa`sOtka*7!g*OtaN5*%:*eR:W9EAT:*0A9IJ<@@:H;:?/*&HV9EAIG?*=GI*'@IDG;I=Q?*
BIG;>9AT* ;I?*G9D:BIC;>;V?* ;:W*DCH:*EIG* ;I?* BIGBI=GSTA?* F89:\V;>S>?/*R:@A:BCD>S>?/* ;:H*
=G\:9ISDC*C98H*=GI*RA9I:9ISDZH*BCD>S>?/*VE=9IS>*DA@A;ZH*RA9IJG@@:H;I=ZH*ARIR;ZSA8H*
=GI*\VDG;G*AHV9EAIG?5"

P5*!RG9GT;>;>*R9:uRC\AS>*EIG*;>*SYS;GS>*;8H*-I=:B:DI=ZH*.WHA;GI9ISDZH*ATHGI*>*V=B:S>*
JAJGT8S>?* ;>?* G9DCBIG?* 2IAY\WHS>?* ;:W* eR:W9EAT:W* 0A9IJ<@@:H;:?/* &HV9EAIG?* =GI*
'@IDG;I=Q?*!@@GEQ?/*C;I*>*R9:;AIHCDAH>*V=;GS>*ATHGI*DVSG*SA*RA9I:FQ*AIBI=<*9W\DIcCDAH>?*
R:@A:BCD>S>?*70&"0-N5"

l5*+VSG*SA*GR:=@AIS;I=Q*R9:\ASDTG*BV=G*A;ZH*GRC*;>H*VE=9IS>*;>?*R:@A:B:DI=Q?*DA@V;>?*
R9VRAI*HG*VF:WH*:@:=@>98\AT*;G*V9EG*;AFHI=Q?*WR:B:DQ?*S;I?*A=;<SAI?*;8H*-.5"
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DA@ZH*;:W?*HG*@AI;:W9EQS:WH*EIG*BV=G*=G;w*GHZ;G;:*C9I:*V;>*8?*S8DG;AT:!SY@@:E:?*EIG*
;>H*RA9GI;V98*BIGFAT9IS>*;8H*=:IHZH5*'G;CRIH*:I*A=;<SAI?*;:W?*=GI*>*AW\YH>*SWH;Q9>S>?*
;8H*=:IHCF9>S;8H*FZ98H*=GI*;AFHI=ZH*V9E8H*RA9IV9F:H;GI*S;:W?*:I=AT:W?*2QD:W?5"

/),"xS:I*-.*GHG@<J:WH*;>H*A=;V@AS>*;8H*V9E8H*WR:B:DQ?*S;>H*V=;GSQ*;:W?/*:]AT@:WH*HG*
;G* :@:=@>9ZS:WH* AH;C?* ;>?* R9:\ASDTG?* ;>?* RG9GE9<]:W* l/* BIG]:9A;I=<* BIG@Y:H;GI*
=G;CRIH*SFA;I=Q?*GRC]GS>?* ;:W*G9DCBI:W*BI=GS;>9T:W*DA;<*GRC*GT;>S>*;>?*0A9I]V9AIG?*
=GI*;G*V9EG*GHG@GDJ<HAI*:*-%!5,"

Ol5* -I* R9:u]IS;<DAH:I* ;>?* Oa5O5Otkj* -.* DA* AE=A=9IDVH:* 9WD:;:DI=C* SFVBI:* BIVR:H;GI*
A]AXQ?*GRC*;I?*BIG;<XAI?*;:W*)5*Oaa`sOtka5*xS:I*GRC*GW;:Y?*BAH*VF:WH*:@:=@>9ZSAI*DVF9I*
SQDA9G*;G*V9EG*WR:B:DQ?/*:]AT@:WH*HG*;G*:@:=@>9ZS:WH*AT;A*:I*TBI:I*AT;A*SYD]8HG*DA*;I?*
BIG;<XAI?*;8H*RG9GE9<]8H*j*4"`*DVSG*SA*BZBA=G*DQHA?*GRC*;>*B>D:STAWS>*;:W*RG9CH;:?5*
+A;<* ;>H* RG9V@AWS>* ;>?* RG9GR<H8* R9:\ASDTG?* ;>H* :@:=@Q98S>* ;8H* V9E8H*
GHG@GDJ<H:WH*GW;:BT=GIG*=GI*GR:=@AIS;I=<*:I*:I=AT:I"-%!5"

Oj5* 0G9G;ATHA;GI* EIG* BY:* V;>* >* BI<9=AIG* ;8H* -.* R9:=AIDVH:W* HG* AHG9D:HTS:WH* ;G*
=G;GS;G;I=<* ;:W?* SYD]8HG* DA* ;I?* 9W\DTSAI?* ;:W* RG9CH;:?* <9\9:W* =GI* HG* WR:J<@:WH*
F9:H:BI<E9GDDG*4V=\AS>*V9E8H*WR:B:DQ?*R9:?*VE=9IS>*S;>H*0A9I]V9AIG5"

Σήμερα, έχουν ήδη ανεγερθεί περί τις 500 κατοικίες. Επίσης, έχουν, κατά μεγάλο ποσοστό, 
ολοκληρωθεί  και οι υποδομές.  Έχουν ολοκληρωθεί  το 96%  των έργων οδοποιίας.  Για  την 
ολοκλήρωση  των  έργων  υπολείπεται  η  κατασκευή  δύο  γεφυρών,  όμως  η  δαπάνη  είναι 
μεγάλη. Για τους σκοπούς ύδρευσης έχουν κατασκευαστεί μία γεώτρηση και μία δεξαμενή 
χωρητικότητας 20 κ.μ. Έχει επίσης παραχωρηθεί στην πρώην κοινότητα αγωγός μήκους 300 
μ  από  το  διυλιστήριο  Μαραθώνα.  Τέλος,  έχουν  ολοκληρωθεί  τα  έργα  του  εσωτερικού 
υδρευτικού  δικτύου.  Το  αποχετευτικό  δίκτυο,  για  το  οποίο  έχει  εκπονηθεί  μελέτη  που 
προβλέπει βιολογικό  καθαρισμό,  είχε  ενταχθεί σε  χρηματοδότηση, που πλέον δεν  ισχύει. 
Αρμόδιος πλέον για την εξέλιξη των μελετών είναι ο σημερινός Δήμος Ωρωπού.    

Δροσοπηγή!
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Κοκκινόβραχος!

Ο  οικισμός  υπάγεται  στη  χωροταξική  υποενότητα  Β.  Αττικής  και  απέχει  20  χλμ.  Από  την 
Αθήνα  και  700μ.  από  την  Εθνική  Οδό  Αθηνών  –  Λαμίας.  Με  την  Εθνική  Οδό  συνδέεται 
έμμεσα,  μέσω  του  σιδηροδρομικού  σταθμού  Αφιδνών.  Ο  οικισμός  δημιουργήθηκε  στο 
αγροτεμάχιο  αρ.  302  το  οποίο  εξαιρέθηκε  από  τη  διανομή  του  Υπ.  Γεωργίας,  κατά  τις 
διατάξεις  του  αγροτικού  νόμου  με  σκοπό  τη  γεωργική  αποκατάσταση  ακτημόνων.  Τη 
δομημένη περιοχή αποτελεί ένα συνεκτικό τμήμα έκτασης 15 στρ. περίπου. 

Όπως αναφέρθηκε στην παρ. Α.3.3.3.,  ο οικισμός  έχει θεσμοθετημένο όριο από  το 1994. 
Βρίσκεται μέσα στη λεκάνη απορροής της λίμνης του Μαραθώνα και ισχύει για την περιοχή 
η  υγειονομική  διάταξη  Α5/2280/1983  (ΦΕΚ  720/Β/1983).  Το  νότιο  τμήμα  του  οικισμού 
περιορίζεται  από  ένα παραπόταμο  του  Χάραδρου που αποτελεί  και  το  όριο  του ορεινού 
όγκου  της  Πάρνηθας.  Η  ευρύτερη  περιοχή  είναι  γη  υψηλής  παραγωγικότητας.  Στην 
ευρύτερη  περιοχή  του  οικισμού  υπάρχει  κοινοτική  έκταση  40  στρ.  στην  οποία,  στην 
Εισήγηση  προς  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  του  ΟΡΣΑ  με  θέμα  το  ΓΠΣ  της  Κοινότητας 
Αφιδνών,  ως  απάντηση  του  ΟΡΣΑ  στα  αιτήματα  της  Κοινότητας  Αφιδνών,  αναφέρεται  η 
χωροθέτηση  αθλητικού  κέντρου,  με  μελλοντική  προοπτική  ανέγερσης  Λυκείου,  όταν 
προκύψει ανάγκη. 

Σύμφωνα  με  το  υπ.  αριθμ.  71958/3231/23..11.1995  έγγραφο  του  Υπ.  Γεωργίας,  το  οποίο 
συνοδεύεται  από  επεξηγηματικά  διαγράμματα  (κλίμακα  1:5.000)  στα  ΝΑ  του  οικισμού 
υπάρχουν δασικές εκτάσεις, ενώ στα Α του βρίσκεται χέρσα έκταση στη διανομή του έτους 
1926, έκταση που παρουσιάζεται ως δασική στις αεροφωτογραφίες του 1938, αλλά σήμερα 
είναι οικοδομημένη. Το Υπ. Γεωργίας θεωρεί ότι η έκταση αυτή πρέπει να παραμείνει εκτός 
πολεοδομικού σχεδιασμού, μέχρις ότου μας ενημερώσουν με νεότερο έγγραφο τους για τις 
τελικές τους αποφάσεις. !

Κοσμοθέα!

!

Σταθμός Αφιδνών!

Ο  οικισμός  υπάγεται  στη  χωροταξική  υποενότητα  Β.  Αττικής  και  απέχει  20  χλμ.  Από  την 
Αθήνα  και  500μ.  από  την  Εθνική  Οδό  Αθηνών  –  Λαμίας.  Με  την  Εθνική  Οδό  συνδέεται 
έμμεσα,  μέσω  του  σιδηροδρομικού  σταθμού  Αφιδνών.  Ο  οικισμός  δημιουργήθηκε  στη 
θέση «Κιούρκα‐Λιοσάτι», μετά από απαλλοτρίωση κατά τις διατάξεις του αγροτικού νόμου 
με  σκοπό  τη  γεωργική  αποκατάσταση  ακτημόνων.  Η  δομημένη  περιοχή  αποτελείται  από 
δύο συνεκτικά τμήματα έκτασης 115 στρ. περίπου. Τα δύο τμήματα διαχωρίζονται από τη 
γραμμή Αθηνών‐ Λαμίας  του  σιδηροδρομικού  δικτύου.  Η  οικονομική  δραστηριότητα  των 
κατοίκων είναι συνδεδεμένη τόσο με τη γεωργία, όσο και με την οικονομική δραστηριότητα 
του λεκανοπεδίου της Αθήνας. 

Βρίσκεται μέσα στη λεκάνη απορροής της λίμνης του Μαραθώνα και ισχύει για την περιοχή 
η  υγειονομική  διάταξη  Α5/2280/1983  (ΦΕΚ  720/Β/1983).  Ζώνη  πλάτους  110μ.  περίπου, 
55μ. εκατέρωθεν της σιδηροδρομικής γραμμής που διασχίζει τον οικισμό, ανήκει στον ΟΣΕ. 
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Ο  οικισμός  περιβάλλεται  από  τον  ποταμό  Χάραδρα  και  τους  παραποτάμους  του.  Η 
ευρύτερη περιοχή είναι γη υψηλής παραγωγικότητας και στα ΝΔ και ΒΔ περιβάλλεται από 
τον ορεινό όγκο της Πάρνηθας. 

Προβληματική κρίνεται η πρόσβαση στο σιδηροδρομικό σταθμό. Ικανοποιητικός χώρος για 
στάθμευση υπάρχει ανατολικά του σταθμού και των γραμμών όπου υπάρχει και δημοτική 
ιδιοκτησία. Σήμερα όμως, η πρόσβαση παρέχεται από δυτικά. 

Εικόνα 12. Άποψη του σταθμού Αφιδνών 

 

Πηγή: Επιτόπια έρευνα ομάδας μελέτης 

Τεχνόπολη!

Το γήπεδο  επί  του οποίου θα αναπτυχθεί  το  έργο,  εκτάσεως 216 στρεμμάτων,  βρίσκεται 
στην αποκλειστική  κυριότητα  της Ακρόπολις ΑΕ,  έχει  πλήρως εξοφληθεί  και  χωροθετηθεί 
σαν  Τεχνόπολη με  την προβλεπόμενη από  το Ν. 2545/1997 διαδικασία  έκδοσης  ΚΥΑ  των 
Υπουργών  ΠΕΧΩΔΕ  και  Ανάπτυξης,  η  οποία  καθορίζει  και  τους  όρους  δόμησης  της 
Τεχνόπολης,  σύμφωνα  με  τους  οποίους  η  επιτρεπτή  ανώτατη  δόμηση  ανέρχεται  στα 
108.000  τ.μ.  (ΚΥΑ  υπ’  αριθμ. Φ/Α/19.2/12050/1266/29.12.2006  Υπουργών  Ανάπτυξης  και 
ΠΕΧΩΔΕ). 

Το ΣτΕ, με  το υπ’ αριθμ. 305/2006 Πρακτικό Επεξεργασίας που εξέδωσε  το Ε’  Τμήμα στο 
πλαίσιο  του  προληπτικού  ελέγχου  νομιμότητας  του  ΠΔ  του  ΥΠΕΧΩΔΕ,  με  το  οποίο 
ρυθμίζονταν οι επιτρεπόμενες χρήσεις εντός της ζώνης προστασίας του ορεινού όγκου της 
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Πάρνηθας και το οποίο δεν είχε συμπεριλάβει την ως άνω έκταση στη ζώνη προστασίας της 
Πάρνηθας,  την  είχε  δηλαδή  εξαιρέσει,  έκρινε  ότι  εσφαλμένα  το  σχέδιο  Π.Δ.  που  του 
υποβλήθηκε  είχε  εξαιρέσει  από  τη  ζώνη  προστασίας  της  Πάρνηθας  την  έκταση  αυτή.  Σε 
συμμόρφωση  προς  το  ως  άνω  Πρακτικό  Επεξεργασίας,  κατατέθηκε  από  το  αρμόδιο 
Υπουργείο  στο  ΣτΕ  προς  επεξεργασία  νέο  σχέδιο  Προεδρικού  Διατάγματος  περί 
“Τροποποίησης  του  από  19.7/24.7.2007  ΠΔ  “Καθορισμός  Ζωνών  του  ορεινού  όγκου 
Πάρνηθας (Ν. Αττικής)” (Δ’ 336)”, με το οποίο θεσμοθετήθηκε η Ειδική Ζώνη Ε7 που αφορά 
την Τεχνόπολη. Η Ολομέλεια του ΣτΕ, αφού έλαβε υπ’ όψη το προαναφερθέν σχέδιο ΠΔ, τις 
αποφάσεις των αρμοδίων φορέων, καθώς και το επιστημονικό υλικό που της υποβλήθηκε, 
εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 239/2008 γνωμοδότησή της, με την οποία επιτρέπεται η υλοποίηση 
της  Τεχνόπολης  στην  ανωτέρω  ζώνη,  κρίνοντας  ότι  η  δημιουργία  της  Τεχνόπολης  δεν 
παραβλάπτει τους σκοπούς της προστασίας του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. 

Εικόνα 13. Άποψη της Τεχνόπολης 

 
Πηγή: acropolisictpark.gr 

 

Στις  9.6.2006  υποβλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  2545/97  η  Πολεοδομική 
Μελέτη,  η  οποία,  μετά  την  έκδοση  της  υπ’  αριθμ. Φ/Α/19.2/12050/1266/29.12.2006 ΚΥΑ 
των  Υπουργών Ανάπτυξης  και ΠΕΧΩΔΕ που περιόριζε  τα  όρια  της περιοχής  της  ΒΕΠΕ στα 
216 στρέμματα, τροποποιήθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου στις 2.2.2007, με ενσωματωμένα 
και τα ευρήματα της εγκεκριμένης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας της ΒΕΠΕ. Μετά τη 
δημοσίευση  του  συμπληρωματικού  ΠΔ  για  την  Πάρνηθα,  η  Πολεοδομική  Μελέτη 
δημοσιοποιήθηκε,  έλαβε  θετική  γνωμοδότηση  από  το  Κοινοτικό  Συμβούλιο  Αφιδνών  και 
ήδη  σήμερα  έχει  γνωμοδοτήσει  θετικά  και  το  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Οικισμού  και 
Περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  παρ.  1  εδ.  (δ)  του  Νόμου  2545/1997  και  τον 
Κανονισμό Λειτουργίας της ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Ακρόπολη που κατατέθηκε στις 9.6.2006, στην 
Τεχνόπολη  εγκαθίστανται ή  μετεγκαθίστανται  επιχειρήσεις  νέας  και  υψηλής  τεχνολογίας, 
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θερμοκοιτίδες  επιχειρήσεων,  επιχειρήσεις  που  ασκούν  ερευνητικές  και  εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, καθώς και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Σκοπός της Τεχνόπολης Ακρόπολης είναι να αποτελέσει πόλο έλξης όλων των επιχειρήσεων 
που  δραστηριοποιούνται  στον  τομέα  της  Υψηλής  Τεχνολογίας  και  Επικοινωνίας 
(Information  &  Communication  Technology),  καθώς  και  των  επιχειρήσεων  παροχής 
υπηρεσιών (service providers). 

Στην Τεχνόπολη μπορούν έτσι να εγκαθίστανται επιχειρήσεις ή παραρτήματα επιχειρήσεων 
(με  την  μορφή  θυγατρικών  ή  υποκαταστημάτων  ή  άλλων  επιχειρηματικών  μονάδων),  οι 
οποίες  έχουν  σαν  κύρια  δραστηριότητα  (υφιστάμενη  ή  σκοπούμενη)  τις  ακόλουθες  ‐ 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενες ‐ δραστηριότητες: 

! παρέχουν  υπηρεσίες  στον  τομέα  της  υψηλής  τεχνολογίας  και  επικοινωνίας  (ICT 
services) 

! παράγουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (manufacturing) 

! παράγουν γνώση υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (R&D) 

! παρέχουν  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  σε  τομείς  υψηλής  τεχνολογίας 
και επικοινωνίας (education & training) 

! εμπορεύονται προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και επικοινωνίας (trade of information 
technology products) 

! εμπορεύονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε τομείς υψηλής τεχνολογίας 
και επικοινωνίας, 

καθώς  και  επιχειρήσεις  που  παρέχουν  υπηρεσίες  γενικώς,  όπως  –  ενδεικτικά  αλλά  όχι 
περιοριστικά – συμβουλευτικές και διαχειριστικές υπηρεσίες. 

Η προβλεπόμενη δόμηση και η κτιριακή κάλυψη δε θα ξεπερνά 25%. Το υπόλοιπο 75% θα 
καταλαμβάνεται από ελεύθερους χώρους και πράσινο, ενώ δημιουργείται και ένας ενιαίος 
χώρος πρασίνου (Πάρκο Τεχνόπολης) έκτασης 19 περίπου στρεμμάτων. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Επένδυσης, θα αποκατασταθεί το περιβάλλον του ανενεργού 
λατομείου, θα δημιουργηθούν σημαντικότατες ζώνες πρασίνου, τα κτίρια θα είναι χαμηλού 
ύψους,  ενταγμένα  πλήρως  στο  ανάγλυφο  του  εδάφους  και  θα  περιλαμβάνουν  ιδιαίτερο 
βιοκλιματικό  σχεδιασμό,  τα  οικοδομικά  υλικά  θα  επιλεγούν  ώστε  να  συμβάλλουν  στην 
εξοικονόμηση ενέργειας και στη βελτίωση του μικροκλίματος των κτιρίων, ενώ θα υπάρχει 
κεντρικό  σύστημα  ελέγχου  των  υποδομών  (B.M.S.).  Επίσης,  τα  απόβλητα  θα  είναι  μόνο 
αστικού τύπου και θα διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Προβλέπεται επίσης η 
περιβαλλοντική  διαχείριση  των  απορριμμάτων  με  βάση  ειδική  μελέτη  (ειδικά  για  τα 
απόβλητα  ηλεκτρικού  και  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  προβλέπεται  ξεχωριστή  υποδομή 
συλλογής) και η υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στην τήρηση 
των  πρακτικών  περιβαλλοντικής  διαχείρισης  της  Τεχνόπολης  και  των  αρχών  για  την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 14. Άποψη της Τεχνόπολης 

 
Πηγή: acropolisictpark.gr 

Επομένως,  οι  πολεοδομικές  ρυθμίσεις  ανά  οικισμό  της  κοινότητας  φαίνονται  στον 
παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 57.  Πολεοδομικές ρυθμίσεις ανά οικισμό της Κοινότητας Αφιδνών  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ/ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΣ/ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ 

Αφίδνες 
Διανομή 1926 
Οικισμός προ του 1923 

Αγία Τριάδα  
ΠΔ 23.11.1977 /(ΦΕΚ 482/Δ)  
Τροποποίηση με το ΦΕΚ 419/Δ/4.5.1994 

Δροσοπηγή  ΖΟΕ βάσει ΠΔ/22.6.83 (ΦΕΚ 284/Δ/7.7.83) 
Κοκκινόβραχος  Αποφ. 32382/816/94 (ΦΕΚ 336/Δ/16.5.1995) 
Κοσμοθέα  ΖΟΕ βάσει ΠΔ/22.6.83 (ΦΕΚ 284/Δ/7.7.83) 
Σταθμός Αφιδνών  ΖΕΑ βάσει ΦΕΚ 1184/Δ/27.9.1993  

Τεχνόπολη  
ΚΥΑ Φ/Α/19.2/12050/1266/29.12.2006 
ΠΔ 19.7/24.7.2007 /(ΦΕΚ 336/Δ) 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

J.>.< 7!).5"7!# -!"./=5%"!# A 3$#"7!# !:=2Η5!.Η#!"# 

Το κοινοτικό κατάστημα λειτουργεί στον κεντρικό οικισμό των Αφιδνών. 

Εντός  των ορίων της Κοινότητας λειτουργούν ένα  νηπιαγωγείο και ένα δημοτικό σχολείο. 
Ανέγερση  σχολείου  προβλεπόταν  και  από  τον  ΟΣΚ  στην  Ιπποκράτειο  Πολιτεία,  σε 
κοινόχρηστα  οικόπεδα  που  έχουν  παραχωρηθεί  στην  πρώην  κοινότητα  και  στο  Δήμο 
Ωρωπού. 
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Ανατολικά του οικισμού των Αφιδνών είναι χωροθετημένος χώρος κοιμητηρίου. Απαιτείται 
όμως επέκταση του υπάρχοντος χώρου. Σε κανένα άλλο οικισμό δεν υπάρχει κοιμητήριο, 
αν και στην πολεοδομική μελέτη της  Ιπποκρατείου Πολιτείας προβλεπόταν η χωροθέτησή 
του στον οικισμό.  

Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία υπάρχουν 3 γήπεδα μπάσκετ παιδική χαρά και χώρος αναψυχής 
στη λίμνη Μπέλετσι.  

$.>.> 7$.$#.$#Η /"7"#."7/= $2/*!,$./# /"7"#,&) 

Οι περισσότερες κατοικίες σε όλους  τους οικισμούς της πρώην Κοινότητας Αφιδνών είναι 
πρόσφατα ανεγερθείσες.  Επομένως,  η  κατάσταση  του οικιστικού  αποθέματος  είναι  πολύ 
καλή.  

Διάγραμμα 12. Αριθμός κτιρίων ανά περίοδο κατασκευής στους οικιστικούς υποδοχείς της 
Κοινότητας Αφιδνών 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (στοιχεία απογραφής 2001), Ιδία επεξεργασία 

$.>.E *!#,"7/ 2-$"#"/ 0/,Η#Η# /"7"#,&) 

$.>.E.9. K5"$ /"7"#,&), /5/" 7$" 2!5"/5"#,/" 0/,Η#Η# 

Λιοσάτι!(Κοκκινόβραχος)!

Με  την  υπ.  άριθμ.  32382/816/94  απόφαση  (ΦΕΚ  336/Δ/16.5.1995)  τροποποιήθηκαν  και 
καθορίστηκαν  οι  όροι  δόμησης  στον  αυτοτελή  συνοικισμό  Κιούρκα  Λιοσάτι.  Βάσει  της 
απόφασης ισχύουν τα εξής: 

1. Χρήση αμιγούς κατοικίας (όπως περιγράφεται στο σχετικό Διάταγμα). 

0  50  100  150  200  250 

Προ του 1919 

1919 έως 1945 

1946 έως 1960 

1961 έως 1970 

1971 έως 1980 

1981 έως 1985 

1986 έως 1990 

1991 έως 1995 

1996 και μετά 

Αριθμός κτιρίων ανά περίοδο κατασκευής!

Αριθμός κτιρίων 
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2. Αρτιότητα οικοπέδων ως παραχωρήθηκαν. 

3. Επιτρεπόμενη κάλυψη 0,50 

4. ΣΔ 0,8 (ισχύων) 

5. Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  9,50μ.  συμπεριλαμβανομένης  και  της  υποχρεωτικής 
στέγης. 

6. Υποχρεωτική πλαγία απόσταση, σύμφωνα με  το άρθ. 9 ή  το άρθ. 14  του ΓΟΚ/85, 
εκτός  αν  δεν  εξασφαλίζεται  πλάτος  οικοδομής  τουλάχιστον  9,00μ.  οπότε 
επιτρέπεται ελεύθερη τοποθέτηση του κτιρίου. 

Στην υπ. αρ. 50938/3705 απόφαση της Νομ. Ανατολικής Αττικής  (Δ/νση Πολεοδομίας), με 
θέμα  «Περί  διευθετήσεως  των  ορίων  του  οικισμού  Κοιν.  Αφιδνών  νομίμως 
προϋφισταμένου του έτους 1923», αναφέρεται ότι ARAIBQ*EIG*;>H*RA9I:FQ*BIGH:DQ?*;:W*eR5*
3A89ETG?* A=BC\>=A* >* t^tas$j!$P!``* GRC]GS>* yFG9G=;>9ISDC?* RA9I:FQ?* =@>9:;ADGFT8H* f*
=G;>E:9TG?* =;QDG;:?* y'I:Y9=G!1I:S<;Ip* SA* GW;:;A@Q* SWH:I=ISDCp/* BAH* W]TS;G;GI* R@V:H*
\VDG*VH;GX>?*;>?*RA9I:FQ?*S;G*C9IG*;:W*:I=ISD:Y. 

Ο  ΟΡΣΑ  στις  παρατηρήσεις  που  υπέβαλε  για  το  εγκριθέν  ΓΠΣ,  πρότεινε  τον  καθορισμό 
χρήσης  αμιγούς  κατοικίας  (ΦΕΚ  166/Δ/23.02.1987)  σε  όλη  την  έκταση  του  οικισμού.  Στο 
διαμορφωμένο  κέντρο  του  οικισμού,  ΠΕ  1,  δηλαδή  στο  τμήμα  που  περιλαμβάνει  τον 
οικισμό  προ  ’23  πρότεινε  τον  καθορισμό  χρήσης  πολεοδομικού  κέντρου  –  κεντρικής 
λειτουργίας πόλης, με ΜΣΔ 0,7. Στο υπόλοιπο κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι που προέκυψε 
από τη διανομή του Υπ.  Γεωργίας,   πρότεινε τον καθορισμό χρήσεων τοπικού κέντρου με 
ΜΣΔ  0,5.  Επίσης,  πρότεινε  αποσυμφόρηση  του  οικισμού  από  τη  διερχόμενη  κυκλοφορία 
και  στάθμευση, ανάπτυξη  δικτύου πεζοδρόμων  και  βελτίωση  της  κυκλοφορίας  εντός  του 
οικισμού. 

Στην  Εισήγηση  προς  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  του ΟΡΣΑ  με  θέμα  το  ΓΠΣ  της  Κοινότητας 
Αφιδνών,  ως  απάντηση  του  ΟΡΣΑ  στα  αιτήματα  της  Κοινότητας  Αφιδνών,  προτείνεται  η 
ένταξη στο όριο του ΓΠΣ και της περιοχής διανομής της οικιστικής αποκατάστασης του Υπ. 
Γεωργίας με χρήση αμιγούς κατοικίας με εξαίρεση το βόρειο τμήμα, το οποίο καθ’ υπόδειξη 
της  Δ/νσης  Προστασίας  Δασών  και  Φυσικού  Περιβάλλοντος  (έγγραφο  του  με  αρ.  πρωτ. 
71958/3231/23.11.95)  υπαγόμενο  στις  διατάξεις  της  δασικής  νομοθεσίας,  παραμένει  με 
χρήση ιδιωτικού δάσους. !

Ιπποκράτειος πολιτεία!

Οι όροι δόμησης του οικισμού καθορίστηκαν με την παρ. 2 του άρθρ. 2 του από 23.11.1977 
ΠΔ/τος  (ΦΕΚ  482/Δ)  και  τροποποιήθηκαν  με  το ΦΕΚ  419/Δ/4.5.1994,  "Τροποποίηση  των 
όρων και περιορισμών δόμησης των οικισμών που βρίσκονται στην εντός του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού  σχεδίου  Αφιδνών  (Ν.  Αττικής)  περιοχή  του  Οικοδομικού  Συνεταιρισμού 
'Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία'". Βάσει αυτού, ισχύουν σήμερα τα εξής: 

1. Χρήση αμιγούς κατοικίας (όπως ορίστηκε με το άρθρ. 2 του 23.11.1977 ΠΔ/τος, ΦΕΚ 
482/Δ). 
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2. Ποσοστό κάλυψης οικοπέδων 10%. 

3. Συντελεστής δόμησης (ΣΔ) 0,2. 

4. α.  Μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  κτιρίων  7,50μ.  (μετρούμενα  από  τη  στάθμη  του 
φυσικού εδάφους). 

β. Υποχρεωτική κατασκευή στέγης από κεραμίδια μέγιστου ύψους 1,50μ. ακόμη και 
όταν δεν εξαντλείται ο ΣΔ και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος. 

5. Απόσταση  των  ανεγερθέντων  κτιρίων  από  τις  ρυμοτομικές  γραμμές  6,00μ. 
τουλάχιστον και τα πλάγια και πίσω όρια των οικοπέδων υποχρεωτική απόσταση Δ 
(όπως καθορίστηκε με την παρ. 1 του άρθ. 9 του Ν. 1577/1985). 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis). 

7. Επιτρέπεται  η  κατασκευή  ενός  υπόγειου  ορόφου  για  χώρους  βοηθητικής  χρήσης 
και  χώρους  στάθμευσης  αυτοκινήτων.  Ο  χώρος  αυτός  σε  καμία  περίπτωση  δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κτίριο.  

8. Επιτρέπεται  η  μερική  εκσκαφή  ή  επίχωση  του  εδάφους  για  την  προσαρμογή  του 
κτιρίου σε αυτό. Η οριστική στάθμη δεν επιτρέπεται να διαμορφώνεται υψηλότερα 
ή χαμηλότερα από 1,5μ. από τη φυσική στάθμη του εδάφους. 

9. Επιβάλλεται  ο  έλεγχος  από  την  Επιτροπή  Πολεοδομικού  και  Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου (ΕΠΑΕ) των ανεγερθησομένων κτιρίων ως προς το ύψος και τη θέση τους 
στο  οικόπεδο  και  της  διαμόρφωσης  της  οριστικής  στάθμης  του  εδάφους  για  την 
αποφυγή της αλλοίωσης του φυσικού εδάφους και κατά το δυνατόν διατήρηση των 
δέντρων που υπάρχουν στο οικόπεδο. 

10. Η σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα υποδομής (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κ.λπ.) γίνεται μετά από 
αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. 

11. Δεν  επιτρέπεται  η  πραγματοποίηση  της  μεταφοράς  ΣΔ  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν. 
680/1979 (58/Α). 

12. Οικοδομικές  άδειες  που  έχουν  εκδοθεί  και  ισχύουν  μέχρι  τη  δημοσίευση  του 
παρόντος  εκτελούνται  και  αναθεωρούνται  χωρίς  αύξησης  της  συνολικής 
επιφάνειας  και  του  όγκου  του  κτιρίου  με  τους  προϊσχύοντες  όρους  και 
περιορισμούς δόμησης.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νέου ΠΔ (ΦΕΚ Δ/336/24‐07‐
2007)  για  την  προστασία  της  Πάρνηθας,  περιορίζεται  το  δικαίωμα  δόμησης  στην 
Ιπποκράτειο Πολιτεία και οι όροι τροποποιούνται και καθορίζονται ως εξής: 

1. Συντελεστής δόμησης: 0.15 

2. Στο  ποσοστό  κάλυψης  10%  συνυπολογίζονται  όλες  οι  κατασκευές  στους 
ακάλυπτους χώρους. 
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3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, μετρούμενο από το πέριξ φυσικό έδαφος 7,00μ. 

4. Πάνω  από  το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  επιβάλλεται  στέγη  μέγιστου  ύψους 
1,50μ. 

5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις. 

!

Δροσοπηγή!

Είναι  η  Γ1  ζώνη  αναψυχής  του  Διατάγματος  Προστασίας  της  Πάρνηθας  (ΦΕΚ 
336/Δ/24.6.2007).  Εντός  της  ζώνης  επιτρέπεται  η  ανέγερση  αναψυκτηρίων,  εστιατορίων, 
καφενείων  και  κτιρίων  κατοικίας.  Δεν  είναι  δυνατή  η  δόμηση  περισσοτέρων  του  ενός 
κτιρίων ανά έκαστο γήπεδο. Επίσης επιτρέπονται: 

! δημόσια έργα που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προστασία της χλωρίδας και 
της πανίδας, έργα αντιπυρικής προστασίας 

! τα  απολύτως  απαραίτητα  έργα  τεχνικής  υποδομής  για  την  εξυπηρέτηση  των 
χρήσεων του Εθνικού Δρυμού 

! υπόγειες  υδατοδεξαμενές  και  υπόγεια  αντλιοστάσια,  μετά  από  έγκριση  της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς 
την αναγκαιότητα και την χωρητικότητά τους, για την προστασία της περιοχής. 

! οι  απαραίτητες  εγκαταστάσεις  μετεωρολογικών  και  γεωδυναμικών  σταθμών  που 
εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 

! τα  απολύτως  απαραίτητα  έργα  τεχνικής  υποδομής  ήτοι:  έργα  και  εγκαταστάσεις 
ενέργειας  (Δ.Ε.Η.,  Δ.Ε.Π.Α.),  ύδρευσης,  αποχέτευσης  (Ε.Υ.Δ.Α.Π.,  Ο.Τ.Α.), 
μεταφορών  (Ο.Σ.Ε.,  οδικά  έργα)  μετά  από  γνώμη  του  Φορέα  Διαχείρισης,  των 
αρμόδιων  υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων,  των 
εκάστοτε  συναρμόδιων  Υπουργείων  και  έγκριση  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  του 
Οργανισμού Αθήνας 

! στρατιωτικές  εγκαταστάσεις  που κρίνονται  απολύτως απαραίτητες  για  την άμυνα 
της χώρας.  

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που 
βρίσκονται στην εκτός σχεδίου έκταση της ζώνης Γ1, πλην των γηπέδων που προορίζονται 
για τις παραπάνω χρήσεις, καθορίζονται ως εξής: 

α. Ελάχιστο εμβαδόν: 20.000 τ.μ. 

β. Μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων: 

" περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης 
τριάντα  (30)  τ.μ.  έκαστο  και  σε  περίπτωση  ανεγέρσεως  περισσοτέρων  του  ενός 
περιπτέρου,  η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  επιφάνεια  συνολικά  δεν  δύναται  να  είναι 
μεγαλύτερη των εκατό (100) τ.μ. και η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι δέκα 
(10) μέτρα. 
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" εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καταφυγίων, 
πολιτιστικών χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: εκατόν είκοσι (120) τ.μ. 

" κατοικίας: εκατόν εξήντα (160) τ.μ. 
" κτιρίων ιππικών εγκαταστάσεων: εμβαδόν σταύλων και βοηθητικών κτισμάτων: 300 

τ.μ. 
" αναψυκτηρίου και βοηθητικών χώρων: 100 τ.μ. 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων (μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος): 

− περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης: 
τρία (3,00) μέτρα. 

− εστιατορίων,  αναψυκτηρίων,  καφενείων,  κτιρίων  αθλητικών  εγκαταστάσεων, 
καταφυγίων, πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: 3,50 μ. 

− ισογείων κατοικιών: 3,50 μ., διωρόφων κατοικιών: 7,00 μ. 
− σταύλων και βοηθητικών χώρων: 3,00 μ. 
− αναψυκτηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ιπποφορβείου: 3,50 μ. 

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, 
το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2,00) μέτρα. 

ε.  Για  την  χορήγηση  οικοδομικής  άδειας  ανέγερσης  αντλιοστασίων  απαιτείται  η 
προηγούμενη έγκριση  της αρμόδιας υπηρεσίας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων. 

στ. Απαγορεύεται η κοπή δένδρων. Επιτρέπεται μόνον κατ’ εξαίρεση και ύστερα από άδεια 
της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. 

2.  Τα  νομίμως  υφιστάμενα  κτίρια  κατοικίας,  Ναών, Μονών,  κτίρια  ή  χώροι πολιτιστικών 
εκδηλώσεων,  αθλητικών  εγκαταστάσεων,  κτίρια  και  εγκαταστάσεις  αναψυχής,  κτίρια  και 
εγκαταστάσεις  κοινής ωφελείας,  κτίρια  και  εγκαταστάσεις  κτηνοτροφικών μονάδων όπου 
σύμφωνα  με  τις  παραπάνω  διατάξεις  δεν  επιτρέπονται,  είναι  δυνατόν  να  διατηρούν  τη 
χρήση  αυτή  στα  γήπεδα  στα  οποία  βρίσκονται.  Στα  κτίρια  αυτά  και  στις  εγκαταστάσεις 
επιτρέπονται οι επισκευές. 

3. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνεται από το 
όριο  προστασίας  η  αρτιότητα  υπολογίζεται  εφ’  ολοκλήρου  του  γηπέδου,  το  κτίριο  όμως 
κατασκευάζεται  σε  εκείνο  το  τμήμα  του  γηπέδου,  που  είναι  δυνατή  η  ανέγερση  κτιρίου 
σύμφωνα με τις χρήσεις και τους όρους δόμησης της περιοχής που εμπίπτει το τμήμα του 
γηπέδου. 

4. Στα γήπεδα που εμπίπτουν ή ευρίσκονται πλησίον αρχαιολογικών χώρων εφαρμόζονται 
παραλλήλως και οι διατάξεις της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας. 

Σιδηροδρομικός Σταθμός Αφιδνών!

Βάσει  του  ΦΕΚ  1184/Δ/27.9.1993  καθορίστηκε  ΖΕΑ  στην  περιοχή  του  σιδηροδρομικού 
σταθμού  της  κοινότητας. Μέσα  στη  ΖΕΑ  καθορίστηκαν  οι  επιτρεπόμενες  χρήσεις  γης  ως 
εξής: 
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1. Στους  οικοδομήσιμους  χώρους  με  στοιχείο  Γ  επιτρέπονται  χρήσεις  γενικής 
κατοικίας (άρθρ. 3 του από 23.2.1987 ΠΔ, ΦΕΚ 166/Δ). 

2. Στους  οικοδομήσιμους  χώρους με  στοιχείο  Κ  επιτρέπονται  χρήσεις  πολεοδομικού 
κέντρου  (άρθρ.  4  του  από  23.2.1987  ΠΔ,  ΦΕΚ  166/Δ).  Επιτρέπεται  επιπλέον  η 
ανέγερση αποθηκών λειτουργικά εξαρτημένων με τις εγκαταστάσεις γραφείων και 
εμπορικών δραστηριοτήτων της περιοχής. 

Στα αιτήματα της Κοινότητας Αφιδνών στην Εισήγηση προς την Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΟΡΣΑ  με  θέμα  το  ΓΠΣ  της  Κοινότητας  Αφιδνών,  προτείνεται  η  επέκταση  της  ΖΕΑ  από  το 
σημείου που έχει οριστεί μέχρι τη θέση της συμβολής της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας με 
τη σιδηροδρομική γραμμή στη γέφυρα στη θέση Σουρώνα, με όρια την Εθνική Οδό και τη 
σιδηροδρομική γραμμή, έτσι ώστε η προτεινόμενη επέκταση να αποτελέσει ενιαίο σύνολο 
με την ήδη ισχύουσα ΖΕΑ. Η Κοινότητα ανέφερε τα παραπάνω στον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με το αρ. 
πρωτ.  477/5.4.1994  έγγραφο,  με  το  οποίο  διαβίβαζε  την  από  5.4.1994  απόφαση  του 
κοινοτικού συμβουλίου, ώστε να ζητήσει τροποποιήσεις επί των προβλεπόμενων στη ΖΕΑ. 
Επίσης  αιτήθηκε  την  κατάργηση  των  εξής  χρήσεων  γης  από  τα  άρθρα  3  και  4 
(ΦΕΚ166/Δ/5.3.1987): 

Από το άρθρο 3: 

! Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 

! Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης 

Και από το άρθρο 4: 

! Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής 

! Χώροι συνάθροισης κοινού 

! Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης 

! Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων 

! Εγκαταστάσεις ΜΜΜ 

Πρότεινε  επίσης,  κατάργηση  ανέγερσης  αποθηκών,  λειτουργικά  εξαρτημένων  με  τις 
εγκαταστάσεις  γραφείων και  εμπορικών δραστηριοτήτων  της περιοχής  (άρ. 2, παρ. 2  του 
ΠΔ της ΖΕΑ) και περιορισμούς χρήσεων: 

! Μόνο εκκλησίες, αντί θρησκευτικού χώροι 

! Εμπορικά καταστήματα έως 200 τμ. (γενικώς) 

! Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας έως 50 άτομα 

! Κτίρια εκπαίδευσης δημόσια (άρθρο 3) 

Στην  Εισήγηση  προς  την  Εκτελεστική  Επιτροπή  του ΟΡΣΑ  με  θέμα  το  ΓΠΣ  της  Κοινότητας 
Αφιδνών,  ως  απάντηση  του  ΟΡΣΑ  στα  αιτήματα  της  Κοινότητας  Αφιδνών,  αναφέρεται  η 
ένταξη  του  οικισμού  του  Κοκκινόβραχου  στην  ΠΕ  του  Σιδηροδρομικού  Σταθμού. 
Αναφέρεται επίσης ότι γύρω από το σταθμό ορίζεται χρήση εμπορικού κέντρου επιπέδου 
γειτονιάς. Η  έκταση αυτή 258 στρ. θα αποτελεί ανεξάρτητη ΠΕ, στην οποία  χωροθετείται 
μία μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση Σιδηροδρομικού Σταθμού και 
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Κοκκινόβραχου  και  μία  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  για  την  εξυπηρέτηση  όλης  της 
Κοινότητας καθώς και ένα μονοθέσιο νηπιαγωγείο. Πρότεινε επίσης, σε έκταση του ΟΣΕ, τη 
χωροθέτηση χώρου στάθμευσης. Προτεινόμενος ΜΣΔ 0,4. 

Εικόνα 15. Διάγραμμα απεικόνισης ΖΕΑ ΣΣ Αφιδνών (ΦΕΚ 1184/Δ/27.9.1993) 

 

Πηγή: ΦΕΚ 1184/Δ/27.9.1993 

Εικόνα 16. ΖΕΑ στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Αφιδνών 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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ΠΔ!13/1979  (ΦΕΚ  707/Δ/  1979),  «Αττική:  Δόμηση  εκτός  σχεδίου"εκτός  ορίων  προ  1923 
οικισμών» 
Με το άρθρο 1 του ΠΔ 13/1979 εντός των περιοχών του Νομού Αττικής που είναι εκτός των 
ρυμοτομικών σχεδίων και εντός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 
οικισμών, καθορίστηκαν περιοχές Α και Β, με επιτρεπόμενες χρήσεις ως εξής: 

0A9I:FQ*!"

1. Κτηνοτροφικών  κτιρίων,  πτηνοτροφικών  κτιρίων,  γεωργικών  αποθηκών, 
θερμοκηπίων, υδατοδεξαμενών, δεξαμενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεατίων 
και κατοικιών. 

2. Κατ`  εξαίρεση  επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  σφαγείων  σε  θέσεις  εγκρινόμενες  με 
απόφαση  του  Υπουργού  Δημοσίων  Έργων,  με  γνωμοδότηση  ταυ  Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων. 

Με την παρ.  ζ του άρθ. 5 του Ν. 2965/2001, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 
3263/2004, ΦΕΚ 179/ Α/28.9.2004, ορίζεται ότι: «Σε περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979 (ΦΕΚ 
707/Δ)  επιτρέπεται  ο  καθορισμός  χώρου  της  περ.  δ`  της  παρ.  2  του  άρθρου  1  του  Ν. 
2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α) που οριοθετείται, πολεοδομείται και οργανώνεται σύμφωνα με τις 
λοιπές  διατάξεις  του  ίδιου  νόμου  και  υπό  την  προϋπόθεση  της  σύμφωνης  γνώμης  του 
Οργανισμού Αθήνας.» 

Στην  περιοχή  Α  του  Π.Δ.  5/13.12.1979  με  χρήση  γεωργική  γη  και  στην  εκτός  σχεδίου 
περιοχή  του  Π.Δ.  24/31.5.1985,  όπως  συμπληρώθηκε  με  το  ΠΔ  13.1.92  (ΦΕΚ  80/Δ/92), 
επιτρέπεται  η  εγκατάσταση  επαγγελματικών εργαστηρίων ή αποθηκών  των περιπτώσεων 
(αα)  και  (γγ)  της  παρ.  1γ  του  άρθρου  2,  με  την  προϋπόθεση  ότι  στα  εργαστήρια  ή  στις 
αποθήκες  επεξεργάζονται  ή  εναποθηκεύονται  προϊόντα  που  παράγονται  στην  περιοχή 
εγκατάστασης της μονάδας. Στις αποθήκες της περίπτωσης (αα) της παρ. 1γ του άρθρου 2, 
που εγκαθίστανται στις πιο πάνω περιοχές,  επιτρέπεται η κατασκευή ειδών συσκευασίας 
από χαρτί, χαρτόνι ή ξύλο μόνο για την εξυπηρέτηση ιδίων αναγκών. Επίσης επιτρέπεται η 
ίδρυση  οινοποιείων,  ελαιοτριβείων  και  κυλινδρόμυλων  χαμηλής  όχλησης,  τα  οποία 
αξιοποιούν  προϊόντα  της  περιοχής,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  κινητήρια  ισχύς  δεν 
υπερβαίνει τα 80 KW ή η θερμική ισχύς τα 50 KW. 

Στην περιοχή (Α) του Π.Δ. 5/13.12.1979, καθώς και σε περιοχές ΒΙΠΑ, όπως συμπληρώθηκε 
με το ΠΔ 13.1.92 (ΦΕΚ 80/Δ/92), επιτρέπεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να  ιδρύονται ή να εκσυγχρονίζονται 
εγκαταστάσεις  που  συνδέονται  άμεσα  με  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  (διαλογή, 
μεταφόρτωση,  επεξεργασία,  αξιοποίηση  βιομηχανικών  στερεών  και  υγρών  αποβλήτων), 
χωρίς περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, ύστερα 
από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία 
παρέχεται  εντός  διμήνου.  Ομοίως  στην  περιοχή  (Α)  του  Π.Δ.  5/13.12.1979  επιτρέπεται  η 
εγκατάσταση  (ίδρυση)  αποθηκών  της  περίπτωσης  (εε)  της  παρ.  1γ  του  άρθρου  2,  χωρίς 
περιορισμό ως προς την κινητήρια ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού τους. 
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Κτηνοτροφικών  κτιρίων,  πτηνοτροφικών  κτιρίων,  γεωργικών  αποθηκών,  θερμοκηπίων, 
υδατοδεξαμενών,  δεξαμενών,  αντλητικών  εγκαταστάσεων,  φρεατίων,  κατοικιών, 
βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών. 

Βάσει του άρθ. 2 του ως άνω ΠΔ, Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των γηπέδων 
των κειμένων εντός  των κατά τα ανωτέρω οριζομένων περιοχών Α και Β καθορίζονται ως 
ακολούθως :  

1. Για  τα  κτηνοτροφικά  κτίρια,  πτηνοτροφικά  κτίρια,  γεωργικές  αποθήκες,  σφαγεία, 
κατοικίες, βιομηχανικά κτίρια και αποθήκες: 

I. Ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου 20.000 τ.μ. 

II. Κατά παρέκκλιση  των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται 
άρτια  και  οικοδομήσιμα  τα  γήπεδα  εφ  όσον  έχουν  τα  ελάχιστα  όρια 
αρτιότητας  τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται με  τις παρ. 1  και 2 
του άρθρου 1 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος "περί καθορισμού των όρων και 
περιορισμών δομήσεως των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών 
σχεδίων  των πόλεων και  εκτός  των ορίων  των νομίμως υφισταμένων προ 
του έτους 1923 οικισμών" (ΦΕΚ 53/ Δ). 

2. Για  θερμοκήπια  υδατοδεξαμενές,  δεξαμενές,  αντλητικές  εγκαταστάσεις,  και 
φρεάτια εφαρμόζονται τα καθορισθέντα με το από 6.10.78 ΠΔ. 

3. Για τις εγκαταστάσεις ελικοδρομίων και αεροδρομίων ελάχιστο εμβαδό 20.000 τ.μ. 

Κατ` εξαίρεση, όπως συμπληρώθηκε με το ΠΔ 13.1.92 (ΦΕΚ 80/Δ/92), και στις δύο ως άνω 
περιοχές  Α  και  Β  επιτρέπονται  οι  εγκαταστάσεις  ελικοδρομίων  μικρών  αεροσκαφών  σε 
θέσεις,  που  εγκρίνονται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και 
Δημοσίων  Έργων  μετά  από  σύμφωνη  γνώμη  της  Υπηρεσίας  Πολιτικής  Αεροπορίας  του 
Υπουργείου Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  και  της  αρμόδιας  Υπηρεσίας  του  Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας σε περίπτωση γειτνιάσεως του χώρου με στρατιωτικές εγκαταστάσεις και 
γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας. 

Το άρθ.3 καθόριζε τους λοιπούς όρους δόμησης, ως εξής: 

 Α. Για κτηνοτροφικά κτίρια, πτηνοτροφικά κτίρια, γεωργικές αποθήκες και σφαγεία: 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων δέκα επί τοις εκατόν (10%) της επιφάνειας 
τους. 

2. Μέγιστο  ύψος  κτιρίων  7,50  μέτρα,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του  ύψους  της 
στέγης. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης ύψους 2 μέτρων εκ κεράμων. 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2). 

4. Ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,10. 
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Επί  των  ανωτέρων  κατασκευών  έχουν  εφαρμογή  και  οι  διατάξεις  του άρθρου  2  του  από 
6.10.1978 Π. Δ/τος.   

Β. Για θερμοκήπια, υδατοδεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις και φρεάτια οι οριζόμενοι 
κατά κατηγορίας κτιρίων και εγκαταστάσεων διά των άρθρων 1 (παρ. 3 έως και 11) και 2 και 
3 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος. 

Γ. Για κατοικίες: 

1. Η  μέγιστη  επιτρεπομένη  επιφάνεια  της  οικοδομής  σε  κατά  παρέκκλιση  άρτια 
γήπεδα και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να υπερβεί: 

I. Για γήπεδα εμβαδού 750 ‐ 1.200 τ.μ. τα 100 τ.μ.  

II. Για γήπεδα εμβαδού 1.200 ‐ 2.000 τ.μ. τα 150 τ.μ. 

III. Για γήπεδα εμβαδού 2.000 ‐ 4.000 τ.μ. τα 200 τ.μ.  

IV. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000  ‐ 8.000 τ.μ., για τα πρώτα 4.000 
τ.μ.,  τα  200  τ.μ.,  και  για  τα  λοιπά  ίση  με  το  γινόμενο  του  υπολοίπου  του 
γηπέδου επί του συντελεστή 0,02. 

V. Επιφ. οικοδ. = 200 τ.μ. + (εμβ. γηπ. ‐ 4.000 τ.μ.) Χ 0,02 

VI. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 τ.μ. και άνω, για τα πρώτα 8.000 
τ.μ. τα 280 τ.μ., για τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του 
γηπέδου επί του συντελεστή 0,01. 

VII. Επιφ.  οικοδ.  =  280  τ.μ.  +  (εμβ.  γηπ.‐  8.000  τ.μ.)  Χ  0,01 μη δυναμένη  εν πάση 
περιπτώσει να υπερβεί τα 400 τ.μ. 

2. Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια της οικοδομής σε άρτια γήπεδα και η συνολική 
επιφάνεια των ορόφων δε δύναται να υπερβεί τα 400 τ.μ. 

3. Επί των γηπέδων επιτρέπεται η ανέγερση μιας μόνο οικοδομής. Κατ` εξαίρεση επί 
γηπέδων  εμβαδόν  μεγαλυτέρου  των  20.000  τ.μ.,  επιτρέπεται,  η  διάσπαση  της 
οικοδομής σε δύο το πολύ, μη δυναμένης της μιας να υπερβαίνει τα 100 τ.μ. 

4. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών ορίζεται σε δύο (2).  

5. Το  μέγιστο  επιτρεπόμενο  ύψος  των  οικοδομών  μετρούμενο  εκ  του  φυσικού  η 
διαμορφωμένου εδάφους και εφ εκάστης όψεως, ορίζεται σε 4 μ. για μονώροφη 
οικοδομή και σε 7,50 μ. για διώροφη. 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (ΡΙLΟΤΙS).  

7. Οι αποστάσεις των οικοδομών εκ των ορίων των γηπέδων ορίζονται: 

I. Για γήπεδα εμβαδού 750 ‐ 1.200 τ.μ. σε 2,50 μέτρα. 

II. Για γήπεδα εμβαδού 1.200 ‐ 4.000 τ.μ. σε 5 μέτρα. 
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III. Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 4.000 τ.μ. σε 15 μέτρα τουλάχιστον. 

Υπεράνω του ως άνω καθοριζομένου μεγίστου ύψους απαγορεύονται οι αναφερόμενοι στο 
άρθρο 87 του Ν.Δ. 8/1973 κατασκευές, πλην του στηθαίου ύψους 1 μέτρου το πολύ, των 
καπνοδόχων και στέγης  εκ  κεράμων, μεγίστου ύψους 2 μέτρων,  της οποίας η  κατασκευή 
είναι  υποχρεωτική.  Η  διάταξη  αυτή  προστέθηκε  με  το  Π.Δ.  27.3‐15.4.1981,  (ΦΕΚ  209/Δ). 
Σύμφωνα δε, με  την απόφ. 54086/10116/76/23.7.85,  "Πλάγιες αποστάσεις εκτός σχεδίου 
κατοικιών":  "Οι  διατάξεις  της  παρ.  2  του  άρθρου  μόνου  του  Π.Δ./τος  27.3.81  έχουν 
εφαρμογή μόνο στις περιπτώσεις που αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση 
του κτιρίου σε ευρύτερο τμήμα του γηπέδου". 

Δ. Ως όροι δομήσεως των γηπέδων για ανέγερση βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών εντός 
της περιοχής Β, ορίζονται οι καθορισθέντες βάσει του άρθρου 4 του από 6.10.1978 ΠΔ/τος. 

Βάσει  του  ΠΔ  13.1.1992  (ΦΕΚ  Δ/1992),  «Για  τις  εγκαταστάσεις  ελικοδρομίων  και 
αεροδρομίων ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ορίζονται με τις παραγράφους 
3 και επόμενες του άρθρου 1 του από 24.5.1985 (Δ 270) ΠΔ/τος, όπως αυτό ισχύει. Για τον 
Πύργο  Ελέγχου  και  τα  υπόστεγα  δύναται,  με  την  απόφαση  καθορισμού  του  χώρου,  να 
ορίζεται διαφορετικό ύψος από το οριζόμενο με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις». 

Το άρθ.4 τα εξής: 

1. Επί γηπέδων κειμένων εντός των περιοχών Α και Β επιτρέπεται η ανέγερση επί του ίδιου 
γηπέδου, κτιρίων και εγκαταστάσεων διαφόρου προορισμού εκ των επιτρεπομένων διά του 
παρόντος στις περιοχές αυτές, πλην σφαγείων, βιομηχανικών κτιρίων και αποθηκών. 

Στην περίπτωση αυτή η συνολική επιφάνεια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων αυτών δεν 
δύναται  να  υπερβεί  το  συντελεστή  δόμησης  0,10,  επιφυλασσομένων  των  διατάξεων  των 
άρθρων  2  και  3  του  από  6.10.1978  ΠΔ/τος  και  της  περίπτωσης  Γ  τον  άρθρου  3  του 
παρόντος. 

2. Σε περίπτωση κατασκευής βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών και σφαγείων επιτρέπεται η 
κατασκευή  κατοικίας  φύλακα,  συνολικής  επιφανείας  μέχρι  50  τ.μ.,  χωρίς  υπέρβαση  του 
μέγιστου επιτρεπομένου συντελεστή δόμησης του γηπέδου. 

3.  Απαγορεύεται  η  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  σε  κτίρια  επί  των  οποίων  δεν  έχει 
κατασκευαστεί η, βάσει των διατάξεων του παρόντος, στέγη. 

Τέλος, βάσει του άρθ. 6, κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και υπό τους όρους του άρθρου 4 
του  ΠΔ/τος  6.10.1978  δύναται,  με  απόφαση  του  Υπουργού  Δημοσίων  Έργων  και 
γνωμοδότηση του ΣΔΕ να επιτρέπεται: 

I. η επέκταση υφισταμένων Γεωργικών Βιομηχανιών εντός της περιοχής Α εφόσον 
οι Βιομηχανίες επεξεργάζονται προϊόντα παραγόμενα στην περιοχή, έπειτα από 
βεβαίωση του Υπουργείου Γεωργίας. 

II. η  επέκταση  εντός  του  ίδιου  γηπέδου  των  εγκαταστάσεων  των  υφισταμένων 
εντός  των  περιοχών  Α  και  Β  οι  οποίες  απαγορεύονται  από  τις  διατάξεις  του 
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παρόντος,  εφόσον  αυτό  είναι  απαραίτητο,  για  τον  εκσυγχρονισμό  και  τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων ή κτιρίων, έπειτα από βεβαίωση του αρμόδιου 
φορέα.    

Κατά  παρέκκλιση  των  διατάξεων  του  παρόντος,  για  την  ανέγερση  νέων  Βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων  εντός  της  περιοχής  Α,  εφαρμόζονται  αι  διατάξεις  του  από  6.10.78  Π. 
Διατάγματος,  εφόσον  μέχρι  τη  δημοσίευση  του  παρόντος,  έχει  ληφθεί  έγκριση  του 
Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες 
διατάξεις εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος, εκδόθηκε νόμιμη άδεια 
της αρμοδίας αρχής ή εάν υπεβλήθησαν τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδοσή της. 

Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) και κατώτατου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός 
σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχής του Ν. Αττικής!

Με το ΠΔ/22.6.83 (ΦΕΚ‐284/Δ/7.7.83) καθορίστηκε ως ΖΟΕ ολόκληρη η εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισμών προϋφισταμένων  του 1923 περιοχή  του Ν. Αττικής. Μέσα στη  ΖΟΕ 
καθορίστηκε κατώτατο όριο κατάτμησης γης είκοσι (20) στρέμματα.  

Προστασία Ορεινού Όγκου Πάρνηθας!

Βάσει  του  ΠΔ  (ΦΕΚ  Δ/336/24.07.2007),  εντός  των  ζωνών  προστασίας  επιτρέπονται  τα 
παρακάτω: 

α. Δημόσια έργα που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προστασία της χλωρίδας και της 
πανίδας. 

β. Έργα αντιπυρικής προστασίας. 

γ. Τα απολύτως απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής για την εξυπηρέτηση των χρήσεων του 
Εθνικού Δρυμού. 

δ.  Υπόγειες  υδατοδεξαμενές  και  υπόγεια  αντλιοστάσια,  μετά  από  έγκριση  της  αρμόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς την αναγκαιότητα 
και την χωρητικότητά τους, για την προστασία της περιοχής. 

ε.  Οι  απαραίτητες  εγκαταστάσεις  μετεωρολογικών  και  γεωδυναμικών  σταθμών  που 
εγκρίνονται  με  κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και  Δημοσίων 
Έργων και των συναρμόδιων Υπουργών. 

2. Επιπλέον των ανωτέρω επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις: 

α.  Εντός  των  Ζωνών  Β1,  Β2,  Β3,  Β4,  Δ1,  Δ2,  Δ3,  Γ1  και  Γ2  επιτρέπονται  τα  απολύτως 
απαραίτητα έργα τεχνικής υποδομής ήτοι: έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ), 
ύδρευσης, αποχέτευσης (ΕΥΔΑΠ, ΟΤΑ), μεταφορών (ΟΣΕ, οδικά έργα) μετά από γνώμη του 
Φορέα  Διαχείρισης,  των  αρμόδιων  υπηρεσιών  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων, των εκάστοτε συναρμόδιων Υπουργείων και έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Οργανισμού Αθήνας. 
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β.  Επίσης  εντός  των  παραπάνω  ζωνών  επιτρέπονται  στρατιωτικές  εγκαταστάσεις  που 
κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την άμυνα της χώρας. 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθ. 4 του ίδιου 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων που 
βρίσκονται στην εκτός σχεδίου έκταση των ζωνών Β1, Β2, B3, Β4, Γ1, πλην των γηπέδων που 
προορίζονται  για  τις  χρήσεις  που  επιτρέπονται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  3  του 
παρόντος, καθορίζονται ως εξής: 

α. Ελάχιστο εμβαδόν: 20.000 τ.μ. 

β. Μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων: − περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και 
περιβαλλοντικής  ενημέρωσης  τριάντα  (30)  τ.μ.  έκαστο  και  σε  περίπτωση  ανεγέρσεως 
περισσοτέρων  του  ενός  περιπτέρου,  η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  επιφάνεια  συνολικά  δεν 
δύναται  να είναι μεγαλύτερη  των εκατό  (100)  τ.μ. και η  ελάχιστη απόσταση μεταξύ  τους 
είναι δέκα (10) μέτρα. 

−  εστιατορίων,  αναψυκτηρίων,  καφενείων,  αθλητικών  εγκαταστάσεων,  καταφυγίων, 
πολιτιστικών χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: εκατόν είκοσι (120) τ.μ. 

− κατοικίας: εκατόν εξήντα (160) τμ. 

− κτιρίων ιππικών εγκαταστάσεων: εμβαδόν σταύλων και βοηθητικών κτισμάτων: 300τ.μ. 

αναψυκτηρίου και βοηθητικών χώρων: 100 τμ. 

γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων (μετρούμενο από το γύρω φυσικό έδαφος): 

− περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης: τρία 
(3,00) μέτρα. 

−  εστιατορίων,  αναψυκτηρίων,  καφενείων,  κτιρίων  αθλητικών  εγκαταστάσεων, 
καταφυγίων, πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: 3,50 μ. 

− ισογείων κατοικιών: 3,50 μ.  

− διωρόφων κατοικιών: επτά (7,00) μ. 

− σταύλων και βοηθητικών χώρων: 3,00 μ. 

− αναψυκτηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων του ιπποφορβείου: 3,50 μ. 

δ. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με κεραμίδια, 
το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2,00) μέτρα. 

ε.  Για  την  χορήγηση  οικοδομικής  άδειας  ανέγερσης  αντλιοστασίων  απαιτείται  η 
προηγούμενη έγκριση  της αρμόδιας υπηρεσίας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και 
Τροφίμων. 
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στ. Απαγορεύεται η κοπή δένδρων. Επιτρέπεται μόνον κατ’ εξαίρεση και ύστερα από άδεια 
της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. 

ζ. Για κάθε απαιτούμενη αλλαγή του φυσικού ανάγλυφου εντός της ζώνης Γ2 εφαρμόζονται 
οι  διατάξεις  του  άρθρου  40  παρ.  1  του  Ν.  1337/1983  (Α/33).  Οι  επεμβάσεις  αυτές  στο 
φυσικό  ανάγλυφο  είναι  κατ’  εξαίρεση  δυνατές  και  μόνο  στο  αναγκαίο  μέτρο  για  την 
εκτέλεση έργων που επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. 

η. Οι αρχιτεκτονικές μελέτες των ανεγερθησομένων κτιρίων που βρίσκονται στις ζώνες Β1, 
εγκρίνονται από την οικεία Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), 
η οποία εγκρίνει επίσης τη θέση των κτιρίων μέσα στο γήπεδο. 

2.  Τα  νομίμως  υφιστάμενα  κτίρια  κατοικίας,  Ναών, Μονών,  κτίρια  ή  χώροι  πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, αθλητικών  εγκαταστάσεων,  κτίρια  και  εγκαταστάσεις αναψυχής,  κτίρια  και 
εγκαταστάσεις  κοινής ωφελείας, κτίρια  και  εγκαταστάσεις  κτηνοτροφικών μονάδων όπου 
σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις δεν επιτρέπονται, 

είναι δυνατόν να διατηρούν τη χρήση αυτή στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται. Στα κτίρια 
αυτά και στις εγκαταστάσεις επιτρέπονται οι επισκευές. 

3. Σε περίπτωση γηπέδου που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας ζώνης ή τέμνεται από το 
όριο  προστασίας  η  αρτιότητα  υπολογίζεται  εφ’  ολοκλήρου  του  γηπέδου,  το  κτίριο  όμως 
κατασκευάζεται  σε  εκείνο  το  τμήμα  του  γηπέδου,  που  είναι  δυνατή  η  ανέγερση  κτιρίου 
σύμφωνα με τις χρήσεις και τους όρους δόμησης της περιοχής που εμπίπτει το τμήμα του 
γηπέδου. 

4. Στα γήπεδα που εμπίπτουν ή ευρίσκονται πλησίον αρχαιολογικών χώρων εφαρμόζονται 
παραλλήλως και οι διατάξεις της κείμενης αρχαιολογικής νομοθεσίας.  

$.>.L 0"7.=/ $#."7Η# =2/0/,Η# 

!

$.>.L.9 ,!.$8/5"7/ 0"7.=/ 

Η Κοινότητα Αφιδνών, όπως  έχει αναφερθεί ανωτέρω χαρακτηρίζεται από  το  γεγονός ότι 
διασχίζεται  από  την  ΕΟ  Αθηνών  –  Λαμίας  και  από  τη  σιδηροδρομική  γραμμή.  Η  ΕΟ 
αποτέλεσε  την  αιτία  για  ανάπτυξη  παρόδιων  εμπορικών  χρήσεων  οι  οποίες  επιφέρουν 
αύξηση  των  κυκλοφοριακών  φόρτων  στους  δρόμους  πλησίον  της  και  υποβάθμιση  του 
περιβάλλοντος. Η ΝΕΟ αποτελεί σήμερα τον κύριο τοπικό άξονα όπου αρθρώνονται όλες οι 
κάθετες συνδέσεις με τις ακτές (Ωρωπός, Κάλαμος, Βαρνάβας, Γραμματικό κ.λπ.). 

Ο  διαμελισμός  της  οικιστικής  λειτουργίας  της  Κοινότητας  Αφιδνών  από  το  εθνικό  οδικό 
δίκτυο  έχει  επιπτώσεις  στη  διασφάλιση  της  ολιστικής  λειτουργίας  κοινωνικής  και 
οικονομικής συνέργιας.  
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Ειδικά  η  σιδηροδρομική  σύνδεση  διαδραμάτισε  σημαντικό  ρόλο  στο  παρελθόν  και 
αναμένεται  να  ενταθεί  η  δυναμική  της  λόγω  της  αναβάθμισης  των  υποδομών  και  των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του σιδηροδρόμου.  

Η  χάραξη  των  παραπάνω  συγκοινωνιακών  αξόνων  επιφέρει  διάσπαση  της  Κοινότητας,  η 
οποία  όμως  δεν  είχε  σοβαρές  επιπτώσεις  στον  οικιστικό  χώρο,  καθώς  όλοι  οι  οικισμοί 
βρίσκονται δυτικά της εθνικής και οι περισσότεροι δυτικά και της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Οι  υπόλοιπες  οδοί  σύνδεσης  μεταξύ  των  οικισμών  διαμορφώθηκαν  χωρίς  την  ύπαρξη 
σχεδιασμού ανωτέρου επιπέδου.  Σημαντικότερο πρόβλημα παρουσιάζεται στους στενούς 
δρόμους εντός του παλιού οικισμού. 

Βάσει  της  «Μελέτης  βελτίωσης  και  συμπλήρωσης  παράπλευρου  δικτύου 
Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ» ‐ Τμήμα 3: Αθήνα – Υλίκη (ΧΘ0+000 – 90+000), Υποτμήμα 3.2: ΑΚ 
Πύρνας  – ΑΚ Μαλακάσας  (ΧΘ  15+000  – 35+500),  για  την  περιοχή  προγραμματίζονται  τα 
έργα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

Προτεινόμενο έργο! ΧΘ ΠΑΘΕ! Περιγραφή 
προβλήματος!

Πρόταση! Εναλλακτικ
ή διαδρομή!

Απαλλοτριώσει
ς!

ΕΡΓΟ 3.2.1. Αναβάθμιση 
επιπέδου εξυπηρέτησης  
δ6 μεταξύ ΑΚ Μπογιατίου 
–ΑΚ Αφιδνών!

22+500 

28+600 

Ο δεξιός παράδρομος 
από το ύψος του ΑΚ 
Μπογιατίου 
τροφοδοτείται με 
υψηλούς φόρτους 
οχημάτων που 
επιδιώκουν να 
παρακάμψουν τα 
διόδια Αφιδνών. Η 
ανεπάρκεια των 
συνδέσεων 
δημιουργεί έντονη 
κυκλοφοριακή 
συμφόρηση που 
επεκτείνεται στο δεξιό 
ρεύμα του ΠΑΘΕ. 

Υποέργο 3.2.1.α 
Αναδιαμόρφωση σύνδεσης 
δεξιού παράπλευρου δ6 με 
ΑΚ Μπογιατίου και ΠΑΘΕ. 
Κατασκευή ανισόπεδης 
σύνδεσης του δεξιού κλάδου 
εξόδου του ΠΑΘΕ με το δεξιό 
παράδρομο δ6 με τη 
δημιουργία άνω διάβασης 
(μετά των προσβάσεων) της 
κάθετης οδού Αγ. Στεφάνου – 
Κρυονερίου.! Δεν υπάρχει 

3 στρ. 

 

    Υποέργο 3.2.1.β!Βελτίωση 
τμημάτων!δ6 από ΧΘ 24+500 
έως διόδια Αφιδνών*!
Διαπλάτυνση τμήματος 
1000μ. περίπου με εφαρμογή 
υλοποιημένης τυπικής 
διατομής και βελτίωση‐
σήμανση‐ασφάλιση κόμβων 
με οδό προς ΠΕΟ (ΧΘ 
24+5000) & ΚΔ 8  

όχι 

ΕΡΓΟ 3.2.2*!Αποκατάσταση 
συνέχειας και βελτίωση 
α5"α6"α7"α8 μεταξύ ΑΚ 
Μπογιατίου –!ΑΚ 

.22+500 

 

Απουσία σύνδεσης α5 
με  α6  λόγω  ύπαρξης 
του  Στρατοπέδου. 
Ανεπάρκεια  οδικής 

Υποέργο  3.2.2.α. 
Ολοκλήρωση  αριστερού 
παράπλευρου  α5  από  ΑΚ 
Μπογιατίου  έως  ΚΔ  8. 

Δεξιός 
παράδρομος 

15 στρ. εντός 
στρατοπέδου 
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Μαρκοπούλου (ΚΔ 15)   

 

25+195 

 

 

 

35+090 

υποδομής  τμημάτων 
των  υφιστάμενων  α5 
και  α6  και  απουσία 
σύνδεσής  τους με  τον 
ΑΚ  Καπανδριτίου. 
Ανεπάρκεια  διατομής 
υφιστάμενου  α7  έως 
την  ΚΔ  13.  Έντονη 
οικιστική  και 
εμπορική  ανάπτυξη 
αριστερά  του  ΠΑΘΕ 
σε  συνδυασμό  με 
υψηλούς φόρτους και 
δεξιά SR. 

Βελτίωση  σήμανση‐ασφάλιση 
υφιστάμενου  τμήματος  α5, 
μήκους  1,7  χλμ.  περίπου  και 
διάνοιξη  ελλείποντος 
τμήματος  μήκους  0,8  χλμ. 
(περιλαμβάνει και την περιοχή 
του Στρατοπέδου). 

Υποέργο  3.2.2.β"γ"δ*!
Αποκατάσταση  αριστερών!
παραπλεύρων!α."α7!από  ΚΔ 
,! ! έως  ΑΚ  Μαρκόπουλου 
(ΚΔ13)*  Βελτίωση  σήμανση‐
ασφάλιση  υφιστάμενων 
τμημάτων,  μήκους  6,5  χλμ. 
περίπου  και  διάνοιξη 
ελλείποντος  τμήματος μήκους 
0,5 χλμ. 

Δεξιός 
παράδρομος 

2 στρ. 

Απουσία  αριστερού 
παράπλευρου  μεταξύ 
ΚΔ  13  και  ΚΔ  15,  σε 
συνδυασμό  με  τους 
υψηλούς φόρτους στο 
δεξιό  SR  που 
εμπλέκονται  με  την 
κυκλοφορία  του 
ημικόμβου 
Μαρκόπουλου 
(κάθετη  οδός  προς 
Μαρκόπουλο‐
Ωρωπό). 

Υποέργο  3.2.2.ε. 
Αποκατάσταση  αριστερού 
παράπλευρου  μεταξύ  ΚΔ  13 
και  ΚΔ  15.  Σύνδεση  α8‐α7  με 
βελτίωση  υφιστάμενων 
οδικών  τμημάτων  σε  μήκος 
2,7  χλμ.  και  την  κατασκευή 
δύο τεχνικών (άνω διαβάσεων 
ΣΓΥΤ) ανοίγματος 20 μ. και 30 
μ. και των προσβάσεων. 

Δεξιός 
παράδρομος 

3 στρ. 

 

Ολοκλήρωση  του  έργου  αναμένεται  στο  τέλος  Μαρτίου  2013.  Με  την  παράδοση  θα 
μελετηθούν τα σημεία πρόσβασης και θα ελεγχθούν οι επιπτώσεις.  

$.>.L.; #=%7/")&)"!# 

Αστικές συγκοινωνίες  

Ο  Οργανισμός  Αστικών  Συγκοινωνιών  Αθηνών  εκτελεί  δρομολόγια  μέχρι  το  Δήμο  Αγίου 
Στεφάνου. 

Προαστιακός σιδηρόδρομος Αθήνας 

Ο προαστιακός  σιδηρόδρομος  της  Αθήνας αποτελεί  μια  υπηρεσία  σιδηροδρόμου  που 
εξυπηρετεί  αστικά,  προαστιακά  και  περιφερειακά  κέντρα  στην  Αττική  και  τους  όμορους 
νομούς. Το πρώτο δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόμου στην Αθήνα ήταν αυτό που ένωνε το 
λιμάνι  του Πειραιά με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» την περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Αργότερα το δίκτυο επεκτάθηκε μέχρι την Κόρινθο και το Κιάτο, 
ενώ σήμερα στο προαστιακό δίκτυο εντάσσεται και η γραμμή προς Χαλκίδα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%AC%CF%82
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Η απόσταση Αθήνα‐ Αφίδνες καλύπτεται από τα δρομολόγια του προαστιακού σε 32’. 

Εικόνα 17. Το δίκτυο του προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας 

 

Πηγή: ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

 
ΚΤΕΛ Αττικής 

Από την εικόνα του άξονα Βόρειας Αττικής που εξυπηρετεί την ευρύτερη περιοχή, φαίνεται 
ότι δεν υπάρχει σταθμός υπεραστικών λεωφορείων εντός τα όρια της Κοινότητας Αφιδνών. 
Επομένως  κάτοικοι  και  επισκέπτες  εξυπηρετούνται  από  τους  κοντινούς  σταθμούς 
Καπανδριτιίου και Πολυδενδρίου.  

Εικόνα 18. Γραμμή ΚΤΕΛ Ν. Αττικής (άξονας Βόρειας Αττικής) 

 
 
Πηγή: ΚΤΕΛ Αττικής 

 
Δημοτική συγκοινωνία 

Το  Σεπτέμβριο  του  2012  ο  σημερινός  Δήμος  Ωρωπού  εγκαινίασε  πιλοτικό 
πρόγραμμα Δημοτικής Συγκοινωνίας, μηνιαίας διάρκειας. Με τιμή εισιτηρίου 1,2 € ο Δήμος 
πρότεινε διαδρομές  καλώντας  τους πολίτες  να υποβάλλουν σχόλια  και παρατηρήσεις, με 
σκοπό  τη  βελτίωση  του  σχεδιασμού  των  διαδρομών.  Στις  προτεινόμενες  από  το  δήμο 
διαδρομές  προβλέπεται  η  σύνδεση  του  Σιδηροδρομικού  Σταθμού  με  τον  Ωρωπό,  τη 
Μαλακάσα,  την  Αυλώνα,  το  Καπανδρίτι  και  το  Κέντρο  Υγείας  Καπανδριτίου,  τον  Κάλαμο, 
τους Αγίους Αποστόλους, τη Σκάλα  και τη Συκάμινο. 
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Όπως φαίνεται και από το χάρτη που ακολουθεί, η Κοινότητα Αφιδνών δεν κατατάσσεται 
στους  ΟΤΑ  της  Αττικής  που  εμπίπτουν  στην  αρμοδιότητα  της  ΕΥΔΑΠ,  βάσει  του 
Ν.2744/1999, αλλά σε αυτούς που βρίσκονται εκτός αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, υδρεύονται 
όμως  από  την  ΕΥΔΑΠ  διαμέσου  μεγάλων  παροχών  που  έχουν  δοθεί  στον  κάθε  ΟΤΑ,  με 
συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στη λειτουργία του τοπικού δικτύου. 

Πιο  συγκεκριμένα,  πηγές  ύδρευσης  για  την  περιοχή  αποτελούν  κατά  βάσει  δημοτικές 
γεωτρήσεις στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας και της Δροσοπηγής σε βάθος 80 μ. περίπου και 
άλλη μία εφεδρική. Η γεώτρηση της Αγ. Μαρίνας τροφοδοτεί τις δύο δεξαμενές στην ίδια 
περιοχή και στη συνέχεια Αφίδνες και Πέτσουλι. Η γεώτρηση της Δροσοπηγής τροφοδοτεί 
τη δεξαμενή της Δροσοπηγής που υδρεύει τις περιοχές Δροσοπηγή και Άγιος Αθανάσιος.  

Η  γεώτρηση  Αγίου  Νικολάου  μολύνθηκε  μετά  από  ατύχημα  κατά  την  κατασκευή  της 
Εθνικής Οδού. Σήμερα χρησιμοποιείται για άρδευση και  τροφοδοτεί  τις περιοχές προς  τη 
λίμνη του Μαραθώνα, παράπλευρα της ΕΟ, στα όρια της Εθνικής, στον παλιό δρόμο προς 
ΕΥΔΑΠ και λίγα σπίτια στην περιοχή αυτή. 

Χάρτης 14. ΟΤΑ εντός και εκτός αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ 

 

 

Πηγή: ΕΥΔΑΠ, ετήσιος απολογισμός 2011 
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Στην  Ιπποκράτειο  Πολιτεία  λειτουργεί  ιδιωτική  γεώτρηση,  βάθους  176  μ.,  που  έχει 
παραχωρηθεί  στην  πρώην  Κοινότητα  Αφιδνών.  Παρέχει  70‐80  κ.μ./ώρα  πόσιμου  νερού 
καλής ποιότητας. Σήμερα λειτουργεί εφεδρικά για την Ιπποκράτειο Πολιτεία, τροφοδοτεί τη 
λίμνη Μπέλετσι όταν παρατηρείται πτώση της στάθμης της, τροφοδοτεί γειτονική δεξαμενή 
και τις επιμέρους δεξαμενές της Ιπποκρατείου.   

Στην περιοχή λειτουργούν και πολλές ιδιωτικές γεωτρήσεις.  

Κατά καιρούς το δίκτυο εμπλουτίζεται με πηγές της ευρύτερης περιοχής: 

Πηγή,  με  εποχιακό  χαρακτήρα,  στον  οικισμό  Αφιδνών,  που  παλαιότερα  μαζί  με  άλλες 
μικροπηγές  ύδρευε  τον  οικισμό  και  τροφοδοτούσε  τη  δεξαμενή  του  οικισμού,  σήμερα 
βρίσκεται  εντός  ιδιοκτησίας.  Πηγή  στο  όρος  Φελλεύς,  μικρής  παροχής  και  εποχιακού 
χαρακτήρα, τροφοδοτεί την περιοχή. Η πηγή Αγία Σωτήρα, μικρής παροχής και εποχιακού 
χαρακτήρα, τροφοδοτεί τη βρύση στη διαμορφωμένη πλατεία της ομώνυμης εκκλησίας. Η 
πηγή  προφήτη  Ηλία‐  Βερόρι,  μικρής  δυναμικότητας,  τροφοδοτεί  γειτονικό  μοναστήρι.  Η 
πηγή Λύκαινα, εποχιακής λειτουργίας και μικρής δυναμικότητας, τροφοδοτούσε το κοντινό 
στρατόπεδο μέσω γειτονικής δεξαμενής. 

Επιπλέον, το δίκτυο τροφοδοτείται μέσω αγωγού της ΕΥΔΑΠ, διαμέτρου 300 mm, ο οποίος 
έρχεται  από  τις  εγκαταστάσεις  Καπανδριτίου. Αρχικά  κατασκευάστηκε  για  να  τροφοδοτεί 
την  Ιπποκράτειο  Πολιτεία.  Ο  Σιδηροδρομικός  Σταθμός  τροφοδοτείται  από  την  ΕΥΔΑΠ.  Η 
Ιπποκράτειος  Πολιτεία  υδρεύεται  από  5  διάσπαρτες  δεξαμενές,  εκτός  από  την  ιδιωτική 
γεώτρηση που αναφέρθηκε. 

Οι δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης είναι: η δεξαμενή Αγίας Μαρίνας (1000 κ.μ.), άλλη μία 
δεξαμενή  στην  Αγία  Μαρίνα  (600  κ.μ.)  που  τροφοδοτείται  από  τη  γεώτρηση  της  Αγίας 
Μαρίνας  και  η  δεξαμενή  της  Δροσοπηγής  που    τροφοδοτείται  από  τη  γεώτρηση  της 
Δροσοπηγής.  

Ωστόσο,  το  δίκτυο ύδρευσης  στη σημερινή  του μορφή παρουσιάζει  αρκετά προβλήματα. 
Έτσι προτείνεται: 

! Για την επάρκεια της υδροδότησης του κεντρικού οικισμού, θα ήταν προτιμότερο οι 
κεντρικές δεξαμενές( της Αγίας μαρίνας) να τροφοδοτούνται συμπληρωματικά και 
από τον αγωγό της ΕΥΔΑΠ. 

! Αντικατάσταση  του  κεντρικού  αγωγού  στον  κυρίως  οικισμό,  αφού  λόγω 
παλαιότητας συχνά παρουσιάζει βλάβες. 

! Αντικατάσταση του αγωγού που υδροδοτεί τον οικισμό Πέτσουλι.  

! Αντικατάσταση  και  εκσυγχρονισμός  του  αγωγού  στην  περιοχή  Άγιος  Αθανάσιος 
(νότια  του  λόφου  Αγίας  Μαρίνας),  μέχρι  και  την  περιοχή  προς  Βερόρι  (εκτός 
σχεδίου περιοχές).  

Το βάθος των αγωγών ύδρευσης κυμαίνεται από 0,60 έως 1,20μ.  
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Στην περιοχή, μετά από σχετικό αίτημα παροχής πληροφοριών στην ΕΥΔΑΠ και βάσει της 
απάντησης  από  την  υπηρεσία,  δεν  προγραμματίζονται  άμεσα  η  κατασκευή  νέων  έργων 
ύδρευσης. 

$.>.L.> 0"7.=/ $2/6!.!=#Η# 

Σύμφωνα  με  παλαιότερη  τεχνικό‐οικονομική  μελέτη  συστημάτων  αποχέτευσης  περιοχών 
Βόρειας και Ανατολικής Αττικής που εκπονήθηκε για το ΥΠΕΧΩΔΕ από το γραφείο μελετών 
Υδροεξυγιαντική  το 1989, για  την  ευρύτερη περιοχή λεκενοπεδίου Κιούρκων  (αφορά στις 
πρώην  κοινότητες  Αφιδνών,  Καπανδριτίου,  Πολυδενδρίου,  Βαρνάβα),  αναφέρεται  ότι  τα 
λύματά  τους  μελλοντικά  θα  μεταφερθούν  στο  δίκτυο  του  λεκανοπεδίου  Αθηνών. 
Επισημαίνεται ότι η μορφολογία της περιοχής (κλειστό λεκανοπέδιο –στη λεκάνη απορροής 
της λίμνης Μαραθώνα) που δεν επιτρέπει  τη διάθεση λυμάτων στο έδαφος ή σε ρέματα, 
επέβαλαν τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών στο δίκτυο του λεκανοπεδίου Αθηνών. 
Για την περιοχή της λίμνης  του Μαραθώνα υπάρχει ειδική υγειονομική διάταξη  (βλ. παρ. 
Α3.1.3),  σύμφωνα  με  την  οποία  απαγορεύεται  η  διάθεση  κάθε  είδους  λυμάτων  και 
βιομηχανικών  αποβλήτων,  ανεξάρτητα  από  το  βαθμό  καθορισμού  άμεσα  ή  έμμεσα  στα 
φυσικά νερά που προορίζονται για την ύδρευση της περιοχής της πρωτεύουσας.  

Η ΕΥΔΑΠ στις μελέτες αποχέτευσης ακάθαρτων που εκπονεί (με τελευταία την εγκεκριμένη 
Οριστική  μελέτη  αποκατάστασης  αγωγών  αποχέτευσης  ακάθαρτων  παράλληλα  στον 
αυτοκινητόδρομο  Αθήνα‐Σχηματάρι‐τμήμα  Μεταμόρφωση‐Βαρυμπόμπη:  ΧΘ  7+166  έως 
13+383), λαμβάνει υπόψη ως επιπλέον παροχή σχεδιασμού στον Παρακηφίσιο Συλλεκτήρα 
Ακαθάρτων  (ΠΣΑ)  –που  αφορά  σε  έναν  από  τους  κεντρικούς  συλλεκτήρες  του 
λεκανοπεδίου Αθήνας –και αυτή που αντιστοιχεί στο λεκανοπέδιο Κιούρκων.    

Στην  περιοχή  σήμερα  υπάρχουν  βόθροι  στεγανοί  και  απορροφητικοί  που  πρέπει  να 
αντικατασταθούν  άμεσα.  Έχει  δημοπρατηθεί  μελέτη  αποχέτευσης  για  όλες  τις  ΠΕ  του 
εγκεκριμένου  ΓΠΣ  και  προβλέπεται  σύνδεση  με  το  δίκτυο  της  ΕΥΔΑΠ  και  μεταφορά  των 
λυμάτων στις εγκαταστάσεις της Ψυτάλλειας. 

Στα πλαίσια μνημονίου μεταξύ Τεχνόπολης και πρώην Κοινότητας Αφιδνών προβλέπεται η 
κατασκευή του συλλεκτήριου αγωγού μεταφοράς, μήκους 3 χλμ., από την Τεχνόπολη, που 
θα εξυπηρετούσε όλη της περιοχή της κοινότητας.  

Για  την  Ιπποκράτειο  Πολιτεία  έχει  εκπονηθεί  ολοκληρωμένη  μελέτη  αποχέτευσης  με 
βιολογικό καθαρισμό, η οποία είχε αρχικά ενταχθεί σε χρηματοδότηση. Σήμερα βέβαια τα 
κονδύλια  της  χρηματοδότησης  έχουν  χαθεί,  αφού  δεν  απορροφήθηκαν.  Πρόβλημα 
προκύπτει  και  λόγω  των περιορισμών ασφάλειας  της  λίμνης  του Μαραθώνα.  Έτσι  και  σε 
αυτή την περίπτωση βέλτιστη είναι η λύση σύνδεσης με τις εγκαταστάσεις της Ψυτάλλειας. 
Ωστόσο, στον οικισμό λειτουργούν ακόμα βόθροι.  
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Εντός  των  ορίων  της  Κοινότητας  Αφιδνών  βρίσκονται  οι  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις  του 
Διασυνδεμένου  Συστήματος  Μεταφοράς  του  ΑΔΜΗΕ  ΑΕ  ‐100%  θυγατρική  της  ΔΕΗ  ΑΕ, 
σύμφωνα με το Ν. 4014/2011): 
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! Η ΓΜ 150kV Ρουφ‐ Αλιβέρι (ΡΑ), με εμπλεκόμενα ανοίγματα από τον πύργο ΡΑ 101 
έως  τον  πύργο  ΡΑ  107.  (ΦΕΚ  Κήρυξης  204/Β/12.10.51,  ΦΕΚ  Συντέλεσης 
25/Παρ./5.3.52). 

! Η ΓΜ 150kV Χαλκηδόνα‐ Αλιβέρι  (ΧΑ), με εμπλεκόμενα ανοίγματα από τον πύργο 
Χα  66  έως  τον  πύργο  ΧΑ  81.  (ΦΕΚ  Κήρυξης  80/Δ/18.7.67,  ΦΕΚ  Συντέλεσης 
178/Δ/12.12.67). 

Για τα τμήματα των ανωτέρων ΓΜ έχει συσταθεί υπέρ της ΔΕΗ ΑΕ με τη νόμιμη διαδικασία 
και  με  αναγκαστική  απαλλοτρίωση,  δουλεία  εναερίου  διελεύσεως  για  την  εγκατάσταση, 
διέλευση  και  συντήρησή  τους.  Το  πλάτος  της  δουλείας  αυτής  είναι  20μ.  κατά  μήκος  και 
εκατέρωθεν  των  αξόνων  των  ΓΜ  150kV  (συνολικό  πλάτος  διαδρόμου  δουλείας  40μ.).  Σε 
περίπτωση  που  περισσότερες  από  μία  Γραμμές  μεταφοράς  οδεύουν  παράλληλα,  τότε  το 
πλάτος  αυτούς  δουλείας  διελεύσεως  είναι  μεγαλύτερο.  Για  τα  ανωτέρω  τμήματα  ΓΜ 
υπάρχουν δύο τύποι δουλείας εναερίου διελεύσεως που διέπουν αυτές: 

" Στον ένα τύπο δουλείας εναερίου διελεύσεως των ΓΜ βάσει του περιεχομένου της 
που  έχει  συσταθεί  υπέρ  του  ΑΔΜΗΕ  απαγορεύεται  η  ανέγερση  κτισμάτων  ή 
εγκαταστάσεων μέσα στους υπόψη διαδρόμους δουλείας αυτών. 

" Στο δεύτερο τύπο δουλείας εναερίου διελεύσεως των ΓΜ βάσει του περιεχομένου 
της που έχει συσταθεί υπέρ  του ΑΔΜΗΕ, επιτρέπεται η  τοποθέτηση αντικειμένων 
(πχ κτισμάτων), αλλά επιβάλλονται περιορισμοί για λόγους ασφαλείας όσο αφορά 
τη  δόμηση,  το  ύψος  των  αντικειμένων  που  τοποθετούνται  μέσα  στο  διάδρομο 
δουλείας,  καθώς  επίσης  και  τη  χρήση  τους  (πχ  απαγορεύονται  αποθήκες 
πυρομαχικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια, βιοτεχνίες που αναδίδουν βλαβερά 
αέρια για αυτούς αγωγούς των ΓΜ κλπ.) 

Τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψη των αντικειμένων καθορίζονται από τον ΑΔΜΗΕ μετά από τις 
ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Σχετικά ισχύουν οι αρ. 161/24.11.81, 118/10.12.85 και 
62/9.7.87 Εγκύκλιοι Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ. 

Οι  πύργοι  των  υπόψη  Γραμμών  Μεταφοράς  που  διέρχονται  από  την  περιοχή  μελέτης, 
εδράζονται  σε  τετράγωνα  διαφόρων  διαστάσεων  τα  οποία  εδράζονται  σε  τετράγωνα 
διαφόρων  διαστάσεων  τα  οποία  έχουν  προσκτηθεί  με  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  και 
αποτελούν  ιδιοκτησία  του  ΑΔΜΗΕ. Τα  τετράγωνα  εδράσεως  των  πύργων  των  ΓΜ πρέπει 
απαραίτητα  να  μην  εμπίπτουν  μέσα  σε  δρόμους  ή  άλλους  χώρους  που  διακινούνται 
οχήματα, ή άλλα τροχοφόρα, γιατί εκτός από το ενδεχόμενο δημιουργίας παραβιάσεων, θα 
υπάρξουν και συνθήκες επικίνδυνες για την ασφάλεια και λειτουργία των ΓΜ ( ηλεκτρικά 
ατυχήματα  κλπ.).  Συνεπώς  δε  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  παραβίαση  του  χώρου  και  των 
τετραγώνων  εδράσεως  των  πύργων  των  ΓΜ  ιδιοκτησίας  ΑΔΜΗΕ.  Πριν  την  έναρξη 
οποιονδήποτε σχετικών εργασιών οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να ειδοποιήσουν την αρμόδια 
υπηρεσία ΑΔΜΗΕ, ώστε να καθοριστούν επί τόπου τα όρια των τετραγώνων εδράσεως. 

Επίσης,  πρέπει  να  εξασφαλίζεται  η  ελεύθερη  προσπέλαση  ολόκληρο  το  24ωρο  προς  τα 
τετράγωνα  εδράσεως  των  πύργων  των  150  kV  &  150  kV  (διέλευση  προσωπικού  και 
οχημάτων  ΑΔΜΗΕ)  κατά  τις  εργασίες  επιθεώρησης,  συντήρησης,  επισκευών  κλπ.  Αυτά 
ισχύουν  και  για  τα  τμήματα  των  ΓΜ  που  βρίσκονται  μέσα  στις  υπόψη  περιοχές. 
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Σημειώνουμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε στους πύργους των ΓΜ που τυχόν 
βρίσκονται  μέσα  σε  οικοδομικά  τετράγωνα  να  αφεθεί  διάδρομος  προσπέλασης  πλάτους 
3μ. προς τον πλησιέστερο εγκεκριμένο δρόμο. Γενικά απαγορεύεται η αναρρίχηση ατόμων 
στους πύργους ΓΜ των ΑΔΜΗΕ όπως και η πρόσδεση και στήριξη αντικειμένων σε αυτούς. 
Σωλήνες υδρεύσεως, αποχετεύσεως, αγωγοί  κάθε είδους, οδοί  κλπ πρέπει  να βρίσκονται 
έξω από τα εδαφοτεμάχια εδράσεως των πύργων ΓΜ και κατά το δυνατό μακριά από αυτά. 
Κατά  τη  διέλευση  γερανοφόρων  οχημάτων  κάτω από  τους  αγωγούς  ΓΜ,  αυτά  πρέπει  να 
έχουν σε οριζόντια θέση τον ιστό τους, για να αποφεύγεται έτσι επικίνδυνη προσέγγιση με 
τους  αγωγούς.  Τα  οχήματα  και  μηχανήματα  που  εδράζονται  ή  κινούνται  μέσα  στους 
διαδρόμους  δουλείας  διελεύσεως  των  ΓΜ  θα  πρέπει  να  μην  υπερβαίνουν  σε  ύψος  τα 
αντίστοιχα  επιτρεπόμενα  ύψη  οικοδομήσεως  που  δίνονται  από  τον  ΑΔΜΗΕ  (μετά  από 
αίτηση των ενδιαφερόμενων).  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Απόφαση αριθμ. Δ7/Α/οικ. 12050/2223) Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και  Κλιματικής  Αλλαγής,  ΦΕΚ  1227?Β/14.06.11),  απαγορεύεται  η  χρήση  εκρηκτικών  σε 
απόσταση μικρότερη από 150μ. από το αξονικό κατακόρυφο επίπεδο των ΓΜ, καθώς και η 
εκτέλεση  οποιασδήποτε  μεταλλευτικής  ή  λατομικής  εργασίας  ως  και  εργασίες 
αξιοποιήσεως και επεξεργασίας ορυκτών υλών και γενικά εργασίες που προκαλούν σκόνη 
από  εκσκαφές  (πχ.  σπαστήρες  αδρανών  υλικών,  εν  ξηρώ  επεξεργασία  μαρμάρων, 
παρασκευή έτοιμου σκυροδέματος κλπ) σε απόσταση μικρότερη από 70μ. από το  κέντρο 
βάσεως των πύργων, καθώς και των Γραμμών Μεταφοράς Υψηλής Τάσης. Σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 88 του ανώτερου  Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, 
η θέση εδράσεως του πύργου γεωτρήσεως θα επιλέγεται έτσι ώστε κάθε σημείο να απέχει 
λιγότερο  25μ.  από  την  προβολή  στο  έδαφος  των  αγωγών  των  Γραμμών Μεταφοράς  του 
ΑΔΜΗΕ.  Μέσα  στη  ζώνη  δουλείας  των  ΓΜ  απαγορεύεται    η  ανάπτυξη  οποιασδήποτε 
δραστηριότητας) που δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία των 
όπως  (αποθήκες  πυρομαχικών,  πετρελαιοειδών,  εργοστάσια  που  αναδίδουν    βλαβερούς 
καπνούς ή αέρια, λατομεία κλπ.). Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα αρ. 118/2006 (ΦΕΚ 
119/16.06.2006)  άρθρο  5  παρ.  2,  επιτρέπεται  η  ίδρυση  και  λειτουργία  πρατηρίων 
καυσίμων, εφόσον οι αντλίες και οι διανομείς ευρίσκονται εκτός του διαδρόμου δουλείας 
διελεύσεως τυχόν υφιστάμενων ΓΜ ηλεκτρικής ενέργειας τάσεως μεγαλύτερης των 66.000 
Volts,  όπως  ο  διάδρομος  δουλείας  έχει  καθοριστεί  στην  εκάστοτε  θέση  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις  του  ΑΔΜΗΕ.  Επίσης  ο  ΑΔΜΗΕ  συνιστά  τους  ίδιους  περιορισμούς  για  τη 
λειτουργία  πρατηρίων  διανομής  υγραερίων.  Στην  περίπτωση  ένταξης  των  συγκεκριμένων 
περιοχών  στο  εγκεκριμένο  σχέδιο  πόλης,  ο  ΑΔΜΗΕ  θεωρεί  σκόπιμο  και  προτείνει,  όταν 
αυτό  είναι  εφικτό,  οι  ζώνες  δουλείας  διελεύσεως  των  ΓΜ  να  περιλαμβάνονται  σε 
ευρύτερους χώρους πρασίνου, ή στο προβλεπόμενο ποσοστό ακάλυπτων χώρων, ώστε να 
αποφευχθούν  μελλοντικά  διαμαρτυρίες  και  περιορισμοί  στα  περιουσιακά  στοιχεία 
πολιτών.                     

Οι τηλεπικοινωνίες στην περιοχή εκτελούνται μέσω δικτύων και υπηρεσιών του ΟΤΕ, αλλά 
και  των  δικτύων  των  εταιρειών  κινητής  τηλεφωνίας.  Στη  σταθερή  τηλεφωνία  υπάρχουν 
σήμερα πολλές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες όμως χρησιμοποιούν τα δίκτυα του ΟΤΕ. 
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Οι οπτικές ίνες μπορούν να περιγραφούν ως ένα μέσο για τη μεταφορά πληροφορίας από 
ένα  σημείο  σε  κάποιο  άλλο  με  τη  μορφή  φωτός.  Η  μετάδοση  δεν  είναι  ηλεκτρική  όπως 
γίνεται  με  τα  καλώδια  χαλκού. Θεωρητικά, οι οπτικές  ίνες  μπορούν  να παρέχουν σχεδόν 
απεριόριστο δυναμικό εύρους ζώνης και για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται για συνδέσεις 
μεγάλου εύρους ζώνης μεταξύ πόλεων ή για επιβαρυμένες επικοινωνιακά περιοχές. 

$.>.L.L 0"7.=/ $2/7/,"0Η# $2/55",,$.&) 

Μέχρι  τώρα  την  ευθύνη  της  διαχείρισης  των  απορριμμάτων  στην  Αττική  είχε  ο  Ενιαίος 
Σύνδεσμος  Δήμων  και  Κοινοτήτων. Με  την  προκαταρκτική  προκήρυξη:  Κατασκευαστικές 
εργασίες  για  μονάδες  επεξεργασίας  αποβλήτων,  2011/S  162‐267416)  ,  έχει  προκηρυχθεί 
διεθνής  διαγωνισμός  για  την  ανάδειξη  Αναδόχου,  για  την  επεξεργασία  και  διαχείριση 
ποσότητας  1.350.000  τόνων  ανά  έτος  Αστικών  Στερεών  Αποβλήτων  στην  Περιφέρεια 
Αττικής  για  χρονικό  διάστημα  της  τάξης  των  20‐25  ετών.  Τα  έργα  θα  πρέπει  να  είναι  σε 
πλήρη λειτουργία εντός του 2014. Οι μονάδες επεξεργασίας θα κατασκευαστούν εντός των 
Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων!$ΟΕΔΑ) Φυλής, Άνω Λιοσίων, 
Κερατέας και Γραμματικού, σε ήδη αδειοδοτημένες, επαρκείς εκτάσεις. 

Ειδικότερα, με τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνεται: 

1)  Η  εξεύρεση  άμεσης  λύσης  στη  διαχείριση  των  απορριμμάτων  της  Αττικής  ενόψει  του 
επικείμενου κορεσμού των υπαρχόντων διατιθέμενων χώρων υγειονομικής ταφής  

2)  Η  εκπλήρωση  των  υποχρεώσεων  της  Ελλάδας  έναντι  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την 
αποφυγή  ταφής  των  βιοαποδομήσιμων  υλικών,  σύμφωνα  με  τους  στόχους  της  οδηγίας 
99/31 για το έτος 2013 καθώς και το έτος 2020. 

3)  Η  αξιοποίηση  χρήσιμων  πρώτων  υλών  που  βρίσκονται  στα  απορρίμματα  με  την 
ανακύκλωση  και  την  επαναχρησιμοποίησή  τους  καθώς  και  την  αξιοποίηση  του 
παραγόμενου βιοαερίου κατά την διαδικασία αποδόμησης των απορριμμάτων. 

4) Η πιθανή παραγωγή δευτερογενών καυσίμων καθώς και η ενεργειακή αξιοποίηση αυτών 
ή άλλων υπολειμμάτων. 

5) Η πιθανή παραγωγή και αξιοποίηση κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost). 

6) Η ελαχιστοποίηση του υπολείμματος προς ταφή σε ποσοστό κάτω του 25% των συνολικά 
παραγόμενων αποβλήτων 

$.>.L.N 0"7.=/ 8=#"7/= $!5"/= 

Από  το  νότιο  τμήμα  της  Κοινότητας  Αφιδνών  διέρχεται   τμήμα του  αγωγού  μεταφοράς 
φυσικού αερίου. (κλάδος Λαυρίου)  

Σε απόσταση 10μ. από τον Κλάδο Λαυρίου υπεισέρχονται περιορισμοί δόμησης. 

Ωστόσο, κομμάτι του αγωγού διέρχεται από την περιοχή Ε5 του ΠΔ Προστασίας του όρους 
Πάρνηθα  (ΦΕΚ 336/24‐07‐2007, τροπ. ΦΕΚ 619/Δ/19.6.2008). Πρόκειται για προτεινόμενο 
χώρο χωροθέτησης του κοιμητηρίου του Αγίου Στεφάνου. Για πρακτικούς λόγους (εργασίες 

http://www.attikipress.gr/s/nd
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τακτικής  συντήρησης,  εργασίες  έκτακτης  ανάγκης  καθ  όλο  το  24ωρο,  εβδομαδιαία 
περιπολία), που καθιστούν ασύμβατες  τις δύο  χρήσεις,  θα εξεταστεί στην  επόμενη φάση 
της μελέτης τυχόν πρόταση εξεύρεσης άλλου χώρου για την εν δυνάμει εγκατάσταση του 
κοιμητηρίου.  
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Αξιολόγηση δεδομένων υπάρχουσας κατάστασης 
– τάσεων, κατευθύνσεων 

 

Α5 
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$.E. $:"/-/%Η#Η 0!0/,!)&) =2$56/=#$# 7$.$#.$#Η#, 
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$.E.9. $:"/-/%Η#Η $)$2.=:"$7&) 0=)$./.Η.&) 7$" 
25//2."7&)  
 
Στο κεφάλαιο αυτό αξιολογούνται τα δεδομένα της υφιστάμενης κατάστασης, όπως έχουν 
προκύψει  από  την  ανάλυση  που  προηγήθηκε  και  καταγράφονται  οι  τάσεις  και  οι 
κατευθύνσεις  ανάπτυξης  της  Κοινότητας  Αφιδνών.  Για  τον  προσδιορισμό  των  τάσεων,  η 
αξιολόγηση  των  οποίων  αποτελεί  το  βασικό  παράγοντα  των  εναλλακτικών  προτάσεων, 
αξιολογούνται: 

! Οι  αναπτυξιακές  δυνατότητες  και  προοπτικές  σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  του 
προγραμματικού  πλαισίου  (προγραμματιζόμενα  έργα,  αναπτυξιακές  και 
χωροταξικές  κατευθύνσεις  που  προκύπτουν  από  μελέτες  ανώτερων  επιπέδων 
σχεδιασμού  σε  οριζόντιο  και  τομεακό  επίπεδο),  ενδογενείς  αναπτυξιακές 
δυνατότητες και προοπτικές του ΟΤΑ βάσει προγραμματικών μεγεθών. 

! Τα χωροταξικά δεδομένα της περιοχής, σχετικά με  την οικιστική ανάπτυξη και  τις 
επικρατούσες  τάσεις  (ζήτηση  και  προσφορά  α'/β'  κατοικίας),  διάρθρωση  των 
παραγωγικών  τομέων,  ανάγκη  καθορισμού  οργανωμένων  υποδοχέων  και 
επιμέρους παραγόντων που θέτουν περιορισμούς στην πολεοδομική ανάπτυξη των 
οικισμών της Κοινότητας Αφιδνών. 

! Τα  πολεοδομικά  δεδομένα  των  οικισμών,  από  τα  οποία  θα  προκύψουν  τυχόν 
ανάγκες  επέκτασης  των  υφιστάμενων  οικιστικών  υποδοχέων,  αναπλάσεων, 
αναθεώρηση όρων δόμησης, κ.λπ.  

$.5.1.1.  $:"/-/%Η#Η  0!0/,!)&)  25/%5$,,$."7/=  2-$"#"/=G 
25/%5$,,$."H/,!)$ Η !7.!-/=,!)$ !5%$ A 05$#.Η5"/.Η.!# 

Τα  υφιστάμενα  και  προγραμματιζόμενα  έργα  εντάσσονται  στην  συνολική  αναπτυξιακή 
πολιτική  των  τελευταίων  ετών  της  διοίκησης  της  Κοινότητας.  Καλύπτουν  ανάγκες 
υποδομών  ύδρευσης  –  αποχέτευσης  –  οδοποιίας,  αναπλάσεων  –  έργων  πολιτισμού, 
εκπαίδευσης  –  ψυχαγωγίας,  υποδομών  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων,  διαχείρισης 
απορριμμάτων – ανακύκλωσης.  

Προκειμένου να καταγραφούν τα προγραμματιζόμενα έργα και  το ποσό προϋπολογισμού 
τους  στάλθηκε  το  ανάλογο  αίτημα  παροχής  των  στοιχείων  στην  Τεχνική  Υπηρεσία  της 
πρώην  Κοινότητας  Αφιδνών,  αλλά  η  ομάδα  μελέτης  δεν  έχει  λάβει  ακόμα  τα  αιτούμενα 
στοιχεία.  

 
$.E.9.;. $)$2.=:"$7!# 7$" 6&5/.$:"7!# 7$.!=*=)#!"# 

Προγραμματικά  μεγέθη  που  προκύπτουν  από  το  παραπάνω  προγραμματικό  πλαίσιο  ή 
τυχόν προγράμματα σε οριζόντιο (διαδημοτικό) επίπεδο. 
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Αξιολόγηση ενδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων 

Γενικές προοπτικές του ΟΤΑ, βασικά προγραμματικά μεγέθη  

 

$.E.;. $:"/-/%Η#Η 6&5/.$:"7&) 0!0/,!)&) 

 
$.5.2.1.  2!5"/6!#  /"7"#."7Η#  $)$2.=:Η#  1  $)$2.=:Η#  /"7"#."7&) 
-!"./=5%"&) 

Ρόλοι οικισμών στο οικιστικό δίκτυο 

 

$.E.;.2.  $:"/-/%Η#Η  2!5"/5"#."7&)  2$5$%/).&)  2/-!/0/,"7Η# 
$)$2.=:Η# 
 

Περιοχές με περιβαλλοντικό  και  αρχαιολογικό  ενδιαφέρον: Ο κυριότερος περιοριστικός 
παράγοντας για όποια οικιστική παρουσία είναι ο σεβασμός στο ιδιαίτερο φυσικό κάλλος 
και  στην  παρουσία  αρχαιολογικών  ευρημάτων.  Οι  περιοχές  αυτές  αν  προστατευτούν  με 
ορθολογικό τρόπο δύνανται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιοχής προσφέροντας τη 
δυνατότητα δημιουργίας ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Αυτό προϋποθέτει: 

! την ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαιολογικών περιοχών, 

! τη  χάραξη  μονοπατιών  και  την  ανάδειξη  χώρων  στάσης  και  συνεύρεσης  των 
περιπατητών, 

! τη δημιουργία κέντρων έρευνας και πληροφόρησης σε συνδυασμό με νέας μορφής 
μουσείων, 

! την αυστηρή προστασία της πανίδας και της χλωρίδας, 

! την εξασφάλιση δυνατοτήτων πρόσβασης με σεβασμό στο περιβάλλον 

 
Γεωργική γη: Με δεδομένο ότι η γεωργική γη αποτελεί όχι μόνο ένα φυσικό πόρο που θα 
πρέπει να διαφυλαχθεί, αλλά και σημαντικό χώρο γεωργικής παραγωγής, θεωρείται λογικό 
ότι  σε  αυτές  τις  περιοχές  δε  θα  πρέπει  να  αναπτυχθούν  οικιστικοί  υποδοχείς,  αλλά  η 
επιτρεπόμενη δόμηση θα πρέπει να περιορίζεται στην κάλυψη των αναγκών υποστήριξης 
των γεωργικών εργασιών. 

Παραρεμάτιες  ζώνες:  Η  περιοχή  μελέτης  διατρέχεται  από  ρέματα,  τα  οποία  διέρχονται 
τόσο  μέσα  από  τους  οικισμούς  του  όσο  και  στον  εξωαστικό  του  χώρο.  Η  ανθρώπινη 
δραστηριότητα γύρω από αυτές  τις περιοχές  πρέπει  να είναι  ελεγχόμενη. Προτείνεται να 
πραγματοποιηθούν  μελέτες  οριοθέτησης  των  ρεμάτων  προκειμένου  να  καθοριστούν  οι 
ελάχιστες αποστάσεις για ανάπτυξη οικοδομικής δραστηριότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να 
απαγορευτεί  σε  ικανή  ακτίνα  οποιαδήποτε  ρυπαίνουσα  δραστηριότητα  που  θίγει  τα 
επιφανειακά ύδατα στο σύνολό τους. Η διαφύλαξη και συντήρηση των ρεμάτων είναι μια 
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συνεχής δράση που προϋποθέτει συνεχή έλεγχο υπό την προϋπόθεση της κατανόησης της 
ανάγκης για ασφάλεια και προστασία από επικίνδυνα καταστροφικά φαινόμενα. 

Ακόμη,  σε  γειτνιάζουσες  περιοχές  θα  πρέπει  να  ελέγχεται  η  άντληση,  η  χρήση  τοξικών 
αποβλήτων και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. 

Τέλος, μεγάλη σημασία θα πρέπει  να δοθεί στη μελέτη  γεωλογικής διερεύνησης, που θα 
αναδείξει τις ακατάλληλες περιοχές προς δόμηση προκειμένου να αποφευχθεί τελείως ή να 
αναπτυχθεί η δόμηση υπό προϋποθέσεις.  

Όλα  τα  προαναφερόμενα  δεδομένα,  συνεπάγονται  σημαντικές  δεσμεύσεις,  σε  επίπεδο 
εδαφικής  καταλληλότητας,  για  την  απορρόφηση  των  σημαντικών  μελλοντικών  αναγκών 
πολεοδομημένης γης (κατοικίας αλλά και παραγωγικών δραστηριοτήτων). 

Ο  χωρικός  σχεδιασμός  για  να  είναι  αποδοτικός  και  σε  επαφή  με  την  κοινωνική  και  την 
οικονομική  πραγματικότητα  πρέπει  να  είναι  σχεδιασμός  διαδικασιών.  Επομένως,  η 
σημαντικότητα  μετακινείται  από  τα  σχέδια,  στη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων,  όπου  τα 
συστήματα  πληροφοριών  και  οι  τεχνικές  ανάλυσης  χώρου  δε  χρησιμοποιούνται  απλώς, 
αλλά  ενσωματώνονται  στη  συνολική  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  που  αποτελεί  το 
χωρικό  σχεδιασμό.  Καθοριστικό  βήμα  στο  χωρικό  σχεδιασμό  αποτελεί  η  αξιολόγηση.  Η 
αξιολόγηση  πρέπει  να  επικεντρώνεται  στα  στοιχεία  που  εντοπίστηκαν  στην  ανάλυση, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τρέχουσες  συνθήκες  και  να  είναι  ανοιχτή  σε  οποιαδήποτε 
μεταβολή  που  μέσω  της  διαδικασίας  του monitoring  θα  ληφθεί  υπόψη  για  μελλοντικές 
αλλαγές  στο  σχεδιασμό!" Η  αξιολόγηση  πρέπει  να  γίνει  από  κοινού  με  τους  βασικούς 
παράγοντες  ιδίως δε με τους υπεύθυνους για τη λήψη μέτρων. Κάθε μορφής αξιολόγηση 
θα πρέπει να πληρεί τα εξής: 

ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ:  Για  να  διασφαλιστεί  ότι  η  αξιολόγηση  θα  εξυπηρετήσει  τις  πρακτικές 
ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ: Για να διασφαλιστεί ότι η αξιολόγηση θα είναι ρεαλιστική, συνετή και λιτή. 

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ:  Για  να  διασφαλιστεί  ότι  η  αξιολόγηση  θα  διεξαχθεί  λαμβάνοντας  υπόψη 
νομικές, ηθικές παραμέτρους και θα γίνει με σεβασμό προς το κοινωνικό σύνολο και προς 
τα άτομα εκείνα που επηρεάζονται άμεσα από τα αποτελέσματά της. 

ΑΚΡΙΒΕΙΑ:  Για  να  διασφαλιστεί  ότι  η  αξιολόγηση  θα  εντοπίσει  επαρκείς  πληροφορίες 
σχετικά  με  τα  χαρακτηριστικά  που  καθορίζουν  την  αξία  της  χωρικής  μονάδας  που 
αξιολογείται. 

ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός 
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  Ανάπτυξη/ρύθμιση βάσει αρχών αειφορίας 
ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 
ΑΝΑΔΡΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ευελιξία σχεδιασμού, ενσωμάτωση παραμέτρων/τάσεων, 
παρεμβατικό σενάριο δράσης 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 

ΣΧΟΟΑΠ, Εργαλεία χωροταξικού σχεδιασμού, Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα Ανάπτυξης, Συλλογή στοιχείων, Επιτόπια έρευνα, 
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ΧΩΡΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ArcGis, Excel, Smartdraw 

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση, Ρύθμιση χωρικών, 
κοινωνικών, οικονομικών προβλημάτων στη χωρική ενότητα 
που μελετάται 

 
 
Η χωρική ανάλυση στοχεύει:  

" Στη σωστή περιγραφή γεγονότων στο χώρο 
" Στη συστηματική διερεύνηση των χωρικών προτύπων και των χωρικών σχέσεων 
" Στην  αύξηση  της  ικανότητας  πρόβλεψης  και  ελέγχου  γεγονότων  αλλά  και 

ενσωμάτωσης των αλλαγών 

Χρησιμοποιείται δε ως εργαλείο λήψης αποφάσεων για το χώρο. 

Αλλαγές  μπορεί  να προέλθουν  από  το  εξωτερικό  αλλά  και  το  εσωτερικό  περιβάλλον  του 
ΟΤΑ. 

Εθνικό επίπεδο!
!

" Διοικητική μεταρρύθμιση (Καλλικράτης) 
" Εθνικός Χωροταξικός Σχεδιασμός 
(αλλαγή στόχων – κατευθύνσεων) 

" Νομική βάση (hard/soft law) 

Σχέσεις –!συσχετίσεις –!εξαρτήσεις!
!

" Σχέσεις με γειτονικούς ΟΤΑ 
" Αύξηση της γνώσης σχετικά με την 
αλληλοεξάρτηση 

" Αλλαγή/ μεταρρύθμιση δυσλειτουργικών 
σχέσεων 

" Ενίσχυση συμμετοχικών διαδικασιών 

Κουλτούρα!
!

" Μετάβαση σε συλλογικές μορφές 
σκέψης/ δράσης 

" Αλλαγή των κανόνων που στηρίζουν 
πρότυπα αποκλεισμού 

Δομές –!συστήματα!
!

" Απλή κατανομή και μεταφορά 
δεδομένων, στοιχείων και υπηρεσιών 

" Κοινωνικές δομές/διαστάσεις 
" Χωρικά δίκτυα 

 
 
Στο  σημείο  αυτό  επιχειρείται  μία  συνοπτική  ανάλυση  του  μακρο‐περιβάλλοντος  της 
χωρικής  ενότητας  που  μελετάται,  με  τη  βοήθεια  της  ανάλυσης  PEST 
(Political Economic Socio‐cultural Technological). Εξετάζονται λοιπόν: 

" � πολιτικοί παράγοντες 
" � οικονομικοί παράγοντες 
" � κοινωνικοί και πολιτισμικοί παράγοντες 
" � τεχνολογικοί παράγοντες!

που πρόκειται να ασκήσουν επιρροή στο μέλλον. 
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Δυνάμεις του 
περιβάλλοντος 

Πιθανότητα 
εμφάνισης/τροποποίησης 

παραγόντων 

Σημασία 
για τον 
ΟΤΑ 

Πολιτικό / ρυθμιστικό περιβάλλον 
1. Καλλικρατικοί δήμοι  Υψηλή  Υψηλή 

2. Συνένωση και κατάργηση 
δημοσίων φορέων 

Υψηλή  Μέση 

3. Περιβαλλοντική νομοθεσία 
προστασίας ορεινών όγκων 
(προστασία Πάρνηθας, 
Πεντέλης) 

Χαμηλή  Υψηλή 

4. Περιβαλλοντική νομοθεσία 
προστασίας υδάτων (ζώνη 1500 
μ. από την ανώτατη στάθμη της 
λίμνης του Μαραθώνα) 

   

5. Ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου 
δόμηση στην Αττική 

Μέση  Υψηλή 

6. ΖΟΕ Αν. Αττικής υπό έγκριση  Υψηλή  Υψηλή 

7. Ρυθμιστικό υπό έγκριση  Υψηλή  Υψηλή 

Οικονομικό περιβάλλον 

1. Οικονομική κρίση  Χαμηλή  Υψηλή 

2. Περικοπή του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 

Υψηλή  Υψηλή 

3. Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Ανάπτυξης 

Υψηλή  Υψηλή 

4. Υψηλά επίπεδα ανεργίας  Χαμηλή  Υψηλή 

Κοινωνικό /πολιτιστικό περιβάλλον 
1.  Δημογραφική αύξηση  Μέτρια   Υψηλή  

2.  Καθημερινές μετακινήσεις  Χαμηλή  Υψηλή 

3. Αναβάθμιση υπηρεσιών 
μεταφορών 

Μέση  Υψηλή 

4. Υποδομές υγείας  Μέση  Υψηλή 

5. Αύξηση εγκληματικότητας  Μέση  Υψηλή 
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Τεχνολογικό περιβάλλον 

1. Τεχνόπολη  Υψηλή   Υψηλή  

2. Αναβάθμιση δικτύου 
τηλεπικοινωνιών 

Υψηλή  
 

Υψηλή  

 
 
$.E.<. S.OT ANA3YSIS 
 
Εξειδικεύοντας την ανάλυση PEST και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την  ανάλυση  των  αναπτυξιακών  τάσεων,  των  δημογραφικών  και  οικονομικών 
χαρακτηριστικών,  των  δεδομένων  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος  και  των 
χωρικών  δεδομένων  στην  Κοινότητα  Αφιδνών,  είναι  δυνατόν  να  εντοπισθούν  ορισμένα 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά στη σχετική θέση της κοινότητας έναντι των 
υπόλοιπων δήμων και κοινοτήτων του Νομού Αττικής αλλά και της Περιφέρειας Ανατολικής 
Αττικής.  Βάση  των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων ή/και  μειονεκτημάτων,  είναι  δυνατόν 
να  προκύψουν  ευκαιρίες  αλλά  και  κίνδυνοι  σχετικά  με  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  της 
περιοχής, όπως περιγράφονται στη συνέχεια. 

Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), που περιγράφεται στον 
πίνακα που ακολουθεί, ως μεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ένα μοντελοποιημένο τρόπο 
καταγραφής  των κυριοτέρων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και  την 
καταγραφή  του  εσωτερικού  και  εξωτερικού  περιβάλλοντος  της  περιοχής  μελέτης  σε 
μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο.  

Ειδικότερα,  απώτερος  στόχος  της  ανάλυσης  SWOT  είναι  η  συμβολή  στον  καθορισμό  των 
στρατηγικών  κατευθύνσεων  του  ολοκληρωμένου  αναπτυξιακού  προγράμματος  της 
περιοχής. 

Με άξονα τον παραπάνω στόχο η ανάλυση SWOT εστιάζει στον εντοπισμό των: 

" Strengths‐ Δυνατών σημείων (δυνατότητες ανάπτυξης) 

" Weaknesses ‐ Αδύνατων σημείων (αδυναμίες και περιορισμοί ανάπτυξης) 

" Opportunities ‐ Ευκαιριών προς εκμετάλλευση στο εξωτερικό περιβάλλον 

" Threats ‐ Απειλών – κινδύνων προς αποφυγή στο εξωτερικό περιβάλλον 

"
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Προκαταρκτική πρόταση 
 

Α6 
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Ένα  σημαντικό  ζήτημα  που  αντιμετωπίζεται  στον  πολεοδομικό  προγραμματισμό  είναι  ο 
καθορισμός  της  επιφάνειας  της  επέκτασης  του  σχεδίου  ενός  οικισμού  ή,  γενικότερα,  ο 
καθορισμός της επιφάνειας που θα καλύπτει το σχέδιο του οικισμού περιλαμβάνοντας τις 
ενδεχόμενες επεκτάσεις. 

Για  το  σκοπό  αυτό,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  προβολή  του  πληθυσμού  ανά  οικισμό,  με 
στόχο  ‐έτος  το  2025,  ελέγχεται  εάν  η  επιφάνεια  εντός  του  αρχικού  ορίου  του  οικισμού, 
επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού στη δεδομένη χρονική στιγμή.  

Στο  σημείο  αυτό  να  σημειωθεί  ότι  όπως  ορίζουν  τα  σταθερότυπα  ο  χρόνος‐στόχος 
προσδιορίζεται  κατά  κανόνα  στο  χρονικό  διάστημα  μεταξύ  5  και  20  ετών.  Συνήθως 
επιλέγεται το διάστημα 20 ετών. Ωστόσο, η ομάδα μελέτης έκρινε ότι δε θα οδηγούνταν σε 
ασφαλή  συμπεράσματα  βάσει  των  υπαρχόντων  στοιχείων,  αφού  η  ΕΛΣΤΑΤ  δεν  έχει 
δημοσιεύσει  επίσημα στοιχεία  από  την  απογραφή  του  2011.  Σε  περίπτωση  δημοσίευσης 
των στοιχείων της απογραφής του 2011, θα γίνει διόρθωση του πίνακα στο Β1 στάδιο της 
μελέτης.  

Πίνακας 58.  Προβολή πληθυσμού ανά οικιστικό υποδοχέα στο έτος‐ στόχο 2025 

Οικισμός!

Πληθυσμός 
Μεταβολή 

Ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής 
1991‐2001 

Πληθυσμός 
2025 

1991  2001 

Αφίδνες  1.079  1.736  60,89%  6,09%  3.322 

Αγία Τριάδα  

40  83  107,50%  10,75%  217 
(Διεθνής Ιπποκράτειος 
Πολιτεία) 

Δροσοπηγή  58  153  163,79%  16,38%  529 

Κοκκινόβραχος  112  175  56,25%  5,63%  323 

Κοσμοθέα  26  51  96,15%  9,62%  125 

Σταθμός Αφιδνών  189  345  82,54%  8,25%  772 

ΣΥΝΟΛΟ  3.495  4.544 
   

5.288 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Ιδία επεξεργασία 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  εκτιμάται  η  επάρκεια  χωρητικότητας  των  υφιστάμενων 
οικιστικών υποδοχέων με τον προβλεπόμενο για  το έτος 2025 πληθυσμό. Η εκτίμηση της 
χωρητικότητας  των  οικισμών  λαμβάνει  υπόψη  τα  πολεοδομικά  σταθερότυπα  (standards) 
και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ 
σύμφωνα  με  την  Απόφαση  10788/5.3.2004  (ΦΕΚ  285/Δ),  αλλά  και  των  Πολεοδομικών 
Μελετών. 
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Το ποσοστό των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ορίστηκε ίσο με 40%. 

Στην στήλη 9 εκτιμάται ο  ισχύων μέσος συντελεστής δόμησης σ, κατά οικισμό. Ειδικά  για 
την  περίπτωση  περιοχών  στις  οποίες  διακρίνονται  ή  θεσμοθετούνται  τομείς  με 
διαφορετικούς συντελεστές, όπως στις Αφίδνες, ακολουθήθηκε η διαδικασία που φαίνεται 
στον παρακάτω πίνακα, βάσει του τύπου:  

σ
μέσος 

= ( Σ 
1

ν 
εH*x σH) / ε

ενότητας
 

 

Το σταθερότυπο «k» ωφέλιμης επιφάνειας κατοικίας λαμβάνεται γενικά ίσο με 45 τ.μ. 

 

Το  σταθερότυπο  «υ»  γης  για  κοινωνική  και  τεχνική  υποδομή  ‐πλην  κοινωφελών  κτιρίων, 

λαμβάνεται  ίσο  με  40  τμ  για  τις  Αφίδνες  ως  κεντρικός  οικισμός  που  συγκεντρώνει  τις 

κοινωνικές υποδομές και ίσο με 30 τμ για τους υπόλοιπους οικισμούς. 

 

Ο συντελεστής κορεσμού λ αντανακλά τη λειτουργική εικόνα του κάθε οικιστικού υποδοχέα 

και το βαθμό έντασης της οικιστικής ή άλλης ανάπτυξης για το χρόνο – στόχο. Βάσει των 

σταθερότυπων, για όλους τους οικιστικούς υποδοχείς της πρώην Κοινότητας Αφιδνών: 

 

Οικισμός 4ου και 5ου επιπέδου     λ= 0,4                      

 

Ο υπολογισμός της θεωρητικής πυκνότητας “d” κάθε οικισμού γίνεται στη στήλη 15, βάσει 

του  τύπου  d=σ/(k+uσ)104  των  προδιαγραφών,  όπου  σ  είναι  ο  μέσος  θεσμοθετημένος 

συντελεστής  δόμησης  που  ισχύει  σε  κάθε  οικισμό,  k  είναι  το  σταθερότυπο  ωφέλιμης 

επιφάνειας κατοικίας και u είναι το σταθερότυπο γης για κοινωνική και τεχνική υποδομή.  

 

Η  χωρητικότητα  κάθε  οικισμού  εξάγεται  στη  στήλη  14  και  στη  στήλη  15  υπολογίζεται  η 

απομένουσα χωρητικότητα, με αφαίρεση από την στήλη 14 του μόνιμου πληθυσμού έτους 

2025.  Σε  όσους  οικισμούς  παρουσιάζεται  αρνητικός  πληθυσμός,  συνεπάγεται  ότι  έχουν 

ανάγκη επέκτασης για την επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας για την κάλυψη των αναγκών 

τους στο έτος στόχο.  

 

 

 

 

 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Α.6. Προκαταρκτική πρόταση 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
174 

Πίνακας 59.  Υπολογισμός απομείνουσας χωρητικότητας ανά οικισμό στο έτος στόχο 2025 

 

!
Μόνιμος Πληθυσμός!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Οικισμός! &++&! $%%&!

Ρυθμός 
μεταβολής 
&++&"$%%&!

#_'! $%$-!

Έκταση 
οικ. 

Υποδοχέα 
#O:'!

Ποσοστό 
κοινόχρη
στων/ 

κοινωφε
λών!

Καθαρή 
έκταση 
οικ. 

υποδοχέα 
#O:'!

Μέσος 
Σ.Δ. για 
κατοικία!

Σταθερότυπο 
ωφέλιμης 
επιφάνειας 
μόνιμης 
κατοικίας 
(μ$/κάτ.)!

Σταθερότυ
πο γης για 
κοιν.+ 
τεχν. 

υποδομή 
(μ$/κάτ.)!

Πυκνότητα 
(επιτρεπόμενη) 

(κάτ./Hα)!
Βαθμός 
κορεσμού!

Συνολική 
χωρητικότητ
α  (κάτ.)!

Απομείν
*!

Χωρητικ
ότητα 
(κάτ.)!

            p        ε  σ  k  u  d=(σ/(κ+uσ))*10^4  λ  c=ε*d*λ  c'=c‐p 

Αφίδνες  1.079  1.736  0,06  3.322  46,032  0,4  27,619  0,61  45  30  96,88  0,4  1.070  ‐2.251 

Αγία Τριάδα  40  83  0,11  217  743,699  0,4  446,219  0,15  45  30  30,30  0,5  6.761  6.544 

Δροσοπηγή  58  153  0,16  529     0,4  0,000     45  30  0,00  0,4  0  ‐529 

Κοκκινόβραχος  112  175  0,06  323  8,680  0,4  5,208  0,4  45  30  70,18  0,4  146  ‐176 
Σταθμός 
Αφιδνών  189  345  0,08  772  17,432  0,4  10,459  0,4  45  30  70,18  0,4  294  ‐479 

 
 
 
Προβλέπεται όμως, ότι η αύξηση του πληθυσμού, κυρίως εξαιτίας της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης στη χώρα, δε θα εξακολουθήσει στον ίδιο 

ρυθμό.  Επίσης,  για  οικισμούς  όπως  ο  Σιδηροδρομικός  Σταθμός,  η  παραπάνω  αύξηση  δικαιολογείται  εξαιτίας  άλλων  παραγόντων.  Στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση, η εξέλιξη των μέσων σταθερής τροχιάς συνέβαλε στην πληθυσμιακή αύξηση, οπότε η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί στο μέλλον. Προβλέπεται, 

λοιπόν, ένα σενάριο πιο ήπιας πληθυσμιακής αύξησης για την Κοινότητα Αφιδνών, με προβολή στο έτος στόχο.  

Ο οικισμός της Κοσμοθέας δεν απογράφηκε το 1981, οπότε δεν ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον υπολογισμό της χωρητικότητας.  
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Πίνακας 60. Υπολογισμός απομείνουσας χωρητικότητας ανά οικισμό στο έτος στόχο 2025 (ήπιο σενάριο) 

 

!
Μόνιμος Πληθυσμός!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Οικισμός! &++&! $%%&!

Ρυθμός 
μεταβολής 
&++&"$%%&!

#_'! $%$-!

Έκταση 
οικ. 

Υποδοχέα 
#O:'!

Ποσοστό 
κοινόχρη
στων/ 

κοινωφε
λών!

Καθαρή 
έκταση 
οικ. 

υποδοχέα 
#O:'!

Μέσος 
Σ.Δ. για 
κατοικία!

Σταθερότυπο 
ωφέλιμης 
επιφάνειας 
μόνιμης 
κατοικίας 
(μ$/κάτ.)!

Σταθερότυ
πο γης για 
κοιν.+ 
τεχν. 

υποδομή 
(μ$/κάτ.)!

Πυκνότητα 
(επιτρεπόμενη) 

(κάτ./Hα)!
Βαθμός 
κορεσμού!

Συνολική 
χωρητικότητ
α  (κάτ.)!

Απομείν
*!

Χωρητικ
ότητα 
(κάτ.)!

            p        ε  σ  k  u  d=(σ/(κ+uσ))*10^4  λ  c=ε*d*λ  c'=c‐p 

Αφίδνες  1.079  1.736  0,03  2.517  46,032  0,4  27,619  0,61  45  30  96,88  0,4  1.070  ‐1.447 

Αγία Τριάδα  40  83  0,11  217  743,699  0,4  446,219  0,15  45  30  30,30  0,5  6.761  6.544 

Δροσοπηγή  58  153  0,03  222  37,809  0,4  22,685  0,08  45  30  16,88  0,4  153  ‐69 

Κοκκινόβραχος  112  175  0,03  254  8,680  0,4  5,208  0,4  45  30  70,18  0,4  146  ‐108 
Σταθμός 
Αφιδνών  189  345  0,03  500  17,432  0,4  10,459  0,4  45  30  70,18  0,4  294  ‐207 
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$.L.;.  3$#"7$  #./"6!"$  #!)$5"/=  Η  #!)$5"&)  5=*,"#Η#  .Η# 
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Στην  παράγραφο  επιχειρείται  η  περιγραφή  των  βασικών  στοιχείων  του  προτεινόμενου 
σεναρίου ρύθμισης του χώρου της Κοινότητας Αφιδνών. Ιδανικά προτείνεται η δοκιμαστική 
εφαρμογή  του  προτεινόμενου  σεναρίου  και  παράλληλο  monitoring.  Έτσι  είναι  δυνατή  η 
αξιολόγηση  της  δοκιμαστικής  εφαρμογής  και  η  επικαιροποίηση  του  διαχειριστικού 
σεναρίου. 

Το  προτεινόμενο  σενάριο  περιγράφεται  με  τη  βοήθεια  της  ανάλυσης MOST. Τα  τέσσερα 
χαρακτηριστικά της MOST είναι: 

" Mission  ‐ Αποστολή  (όπου  ο  χωρικός  σχεδιασμός  προτίθεται  να  οδηγήσει  τον 

ΟΤΑ) 

" Objectives‐  Στόχοι  (οι  βασικοί  στόχοι  που  θα  βοηθήσουν  στην  επίτευξη  της 

αποστολής) 

" Strategy ‐ Στρατηγικές (επιλογές για τη μετακίνηση προς τα εμπρός) 

" Tactics – Τακτική (πώς οι στρατηγικές τίθενται σε δράση) 

 
 
   
Mission  ! Ενίσχυση ρόλου του οικισμού Αφιδνών 

! Τόνωση της ελκυστικότητας  

! Απορρόφηση λειτουργιών του μητροπολιτικού κέντρου 

Objectives  ! Ενίσχυση υποδομών – σταδιακή μετάβαση προς δίκτυο 
συνδυασμένων μεταφορών 

Strategy  ! Φροντίδα και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος, μοναδικών οικοσυστημάτων, τοπίων ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους, διατήρηση ζωνών προστασίας 

! Διαφύλαξη υψηλής ποιότητας ζωής 

Tactics  ! Προστασία περιβάλλοντος 

! Διασφάλιση ομαλής οικιστικής ανάπτυξης 

! Οργάνωση χρήσεων / δραστηριοτήτων 

! Ενίσχυση μορφών τουρισμού (τουρισμός υγείας) 
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Βασικός  στόχος  του  σχεδιασμού  είναι  η  άμεση  και  βέλτιστη  αξιοποίηση  των  ευκαιριών  που 
προσφέρει  η  περιοχή με αφετηρία  την πλήρη  τήρηση  του θεσμικού πλαισίου.    Σκοπός  είναι  η 
διατήρηση  και  η  ενίσχυση    της  φυσιογνωμίας  της  περιοχής,  αλλά  και  της  προσφερόμενης 
ποιότητας ζωής,  βάσει του άρθ. 75 του Ν. 3463/2006 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του 
Ν. 3852/2010). Παράλληλα, εφόσον επιβεβαιωθεί η ανάγκη επέκτασης του κεντρικού οικισμού, 
όπως προκύπτει από την προβολή του πληθυσμού, προτείνεται η διοχέτευση της ζήτησης προς 
οικισμούς με δυνατότητα  ικανοποίησή  της,  χωρίς υπέρβαση  της φέρουσας  ικανότητας. Με  τον 
όρο αυτό εννοείται ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει ταυτοχρόνως 
ένας  οικισμός,  χωρίς  να  προκαλείται  καταστροφή  του  φυσικού,  οικονομικού,  κοινωνικό‐
οικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και μια μη αποδεκτή μείωση στην ποιότητα ζωής. Οι οικισμοί 
θα πρέπει να αποτελέσουν ιεραρχημένο δίκτυο με ενίσχυση πρωτίστως του ρόλου των Αφιδνών 
και  του  Σιδηροδρομικού  Σταθμού  Αφιδνών,  με  εξασφάλιση  των  απαραίτητων  τεχνικών  και 
κοινωνικών  υποδομών.  Μεγάλο  μέρος  της  κοινότητας  έχει  μετατραπεί  από  τόπος  που 
κυριαρχούσε η παραθεριστική κατοικία, σε περιοχή μόνιμης κατοικίας, οπότε επιτακτική είναι η 
πρόβλεψη  και  εγκατάσταση  του  απαραίτητου  δικτύου  τεχνικών  υποδομών  και  κοινωνικού 
εξοπλισμού.  Είναι  γεγονός  πως  λόγω  της  ευρύτερης  οικονομικής  ύφεσης,  στον  ορίζοντα 
σχεδιασμού δεν μπορεί να προβλεφθεί η υλοποίηση δαπανηρών έργων. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της 
ανάγκης που υφίσταται, προτείνεται να ολοκληρωθεί το αποχετευτικό σύστημα και έπειτα από 
κατάλληλη μελέτη να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύνδεσης των οικισμών μεταξύ τους και με τους 
υπόλοιπους οικισμούς του σημερινού Δήμου Ωρωπού, με δημοτική συγκοινωνία.    

Επιπλέον, στόχος είναι να εξασφαλιστεί η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αποκλείοντας 
κάθε είδους υποβάθμισης, στοιχείο που δύναται να αναδείξει την περιοχή. Με τις απαραίτητες 
ρυθμίσεις,  οι  χρήσεις  θα  οργανωθούν  πλήρως  και  θα  χωροθετηθούν  σαφώς  για  την  αποφυγή 
οποιασδήποτε μεταξύ τους σύγκρουσης.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ"ΟΑΕΔ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010  (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 04/01/2011)!

!
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 195605  82299  277904  254515  12259 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 235125  36388  271513 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 418427  114657  533084 

ΣΥΝΟΛΟ! 653552  151045  804597 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ!
[1] Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να βρουν εργασία μέσω των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ!
[2] Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών!
[3] Αφορά αριθμό δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα!
`(a!Σύνολο δικαιούχων επιδότησης που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης! !!
[5] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική δαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.!
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ!

!          ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ! 10233  1218  11451  10333  1553 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 20043  1899  21942 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 28514  1676  30190 

ΣΥΝΟΛΟ! 48557  3575  52132 

!          

!          ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 39318  7106  46424  41993  1300 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 53955  14253  68208 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 81602  20531  102133 

ΣΥΝΟΛΟ! 135557  34784  170341 
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ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!

!

Κοινοί `)a!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 4746  250  4996  4403  682 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 11067  829  11896 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 13202  1568  14770 

ΣΥΝΟΛΟ! 24269  2397  26666 

!          ΗΠΕΙΡΟΣ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 4849  1231  6080  5457  428 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 8741  424  9165 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 12613  2308  14921 

ΣΥΝΟΛΟ! 21354  2732  24086 
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ΘΕΣΣΑΛΙΑ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι `(a!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 9613  1597  11210  9960  631 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 18219  1726  19945 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 23424  3602  27026 

ΣΥΝΟΛΟ! 41643  5328  46971 

!          ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 3044  13642  16686  16278  405 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 2043  477  2520 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 8072  15600  23672 

ΣΥΝΟΛΟ! 10115  16077  26192 
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 9612  2005  11617  10424  458 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 19460  2041  21501 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 23034  3116  26150 

ΣΥΝΟΛΟ! 42494  5157  47651 

!          

!          ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 6855  1373  8228  7288  376 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 12000  875  12875 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 16604  2104  18708 

ΣΥΝΟΛΟ! 28604  2979  31583 
 
 
 
 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Παράρτημα 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
185 

ΑΤΤΙΚΗ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 80965  5684  86649  76952  3988 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 69436  10157  79593 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 150308  13901  164209 

ΣΥΝΟΛΟ! 219744  24058  243802 

!          ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 7634  2306  9940  9003  677 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 8162  1157  9319 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 16152  3710  19862 

ΣΥΝΟΛΟ! 24314  4867  29181 
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ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 2064  2394  4458  4213  253 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 2664  407  3071 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 7032  1144  8176 

ΣΥΝΟΛΟ! 9696  1551  11247 

!          

!          ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός!
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 6296  19588  25884  25298  816 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 2316  598  2914 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 17538  17968  35506 

ΣΥΝΟΛΟ! 19854  18566  38420 

!          

!          
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!          ΚΡΗΤΗ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 10376  23905  34281  32913  692 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 7019  1545  8564 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 20332  27429  47761 

ΣΥΝΟΛΟ! 27351  28974  56325 
 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ"ΟΑΕΔ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011  (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 02/01/2011)!

!
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 201.048  72.819  $/)*,./! 248.583  40.016 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 291.804  35.527  291.804 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 438.817  141.743  438.817 

ΣΥΝΟΛΟ! /)%*.$&! &//*$/%! /)%*.$&!
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ!
[1] Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να βρουν εργασία μέσω των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ!
[2] Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών!
[3] Αφορά αριθμό δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα!
[4] Σύνολο δικαιούχων επιδότησης που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης! !!
[5] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική δαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.!
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ] !

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ  >= 
12 ΜΗΝΕΣ  !

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ !
< 12 ΜΗΝΕΣ!

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ !

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ! 22.745  26.499  49.244 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 66.037  81.207  147.244 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 11.971  12.323  24.294 

ΗΠΕΙΡΟΣ! 10.367  13.588  23.955 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ! 21.534  26.218  47.752 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ! 2.493  9.120  11.613 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ! 22.290  27.151  49.441 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ! 14.093  19.308  33.401 

ΑΤΤΙΚΗ! 94.002  163.879  257.881 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ! 9.991  17.752  27.743 



Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Κοιν. Αφιδνών ‐ Παράρτημα 

 
Βαλασσά Βαλσάμω ‐ Μίτση, #89:;<=;>?*4"0:@A:BCD:?"  
Αθανασιάδης Αθανάσιος, 3A8@CE:?*4"+>FGHI=C?*0A9IJ<@@:H;:?*7KLMN 

 
189 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ! 3.474  6.060  9.534 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ! 3.249  12.305  15.554 

ΚΡΗΤΗ! 9.558  23.407  32.965 

ΣΥΝΟΛΟ! $+&*,%(! (),*,&/! /)%*.$&!
 
 
 
 

ΑΤΤΙΚΗ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 79.626  4.792  ,(*(&,! 73.894  11.720 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 94.002  9.845  94.002 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 163.879  20.440  163.879 

ΣΥΝΟΛΟ! $-/*,,&! )%*$,-! $-/*,,&!
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΠΣ"ΟΑΕΔ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012  (Ημερ/νία λήψης στοιχείων 07/01/2013)!

!
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 163.632  70.823  $)(*(--! 214.638  31.028 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 337.100  41.958  337.100 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 460.478  149.886  460.478 

ΣΥΝΟΛΟ! /+/*-/,! &+&*,((! /+/*-/,!

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ!
[1] Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να βρουν εργασία μέσω των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ!
[2] Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών!
[3] Αφορά αριθμό δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα!
[4] Σύνολο δικαιούχων επιδότησης που πληρώθηκαν και στο τέλος του μήνα συνεχίζουν να έχουν δικαίωμα επιδότησης! !!
[5] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.!
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ!

ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ] !

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ  >= 
12 ΜΗΝΕΣ  !

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ !
< 12 ΜΗΝΕΣ!

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΡΓΩΝ !

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ ! 20.971  30.492  -&*(.)!
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 73.969  81.776  &--*/(-!

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 12.167  13.321  $-*(,,!

ΗΠΕΙΡΟΣ! 10.991  14.039  $-*%)%!

ΘΕΣΣΑΛΙΑ! 23.374  29.372  -$*/(.!

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ! 2.925  9.629  &$*--(!

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ! 24.707  30.444  --*&-&!

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ! 16.896  20.501  )/*)+/!

ΑΤΤΙΚΗ! 121.363  169.763  $+&*&$.!

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ! 11.266  19.574  )%*,(%!

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ! 3.685  6.825  &%*-&%!

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ! 3.339  11.402  &(*/(&!

ΚΡΗΤΗ! 11.447  23.340  )(*/,/!

ΣΥΝΟΛΟ! ))/*&%%! (.%*(/,! /+/*-/,!
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ΑΤΤΙΚΗ!

!

Κοινοί [3]!
Εποχικοί τουριστικών 

επαγγ/των [3]!
ΣΥΝΟΛΟ [3]! Δικαιούχοι που 

πληρώθηκαν και 
συνεχίζουν να είναι 

δικαιούχοι [4]!

Νέες εγγραφές ανέργων που 
έχουν δικαίωμα επιδότησης 

αλλά δεν έχουν πληρωθεί εντός 
του μήνα [5]!

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ! 67.869  4.467  /$*)).! 63.943  8.368 

!

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ !

ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ [1] ! ΣΥΝΟΛΟ!

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 ΜΗΝΕΣ  [2]! 121.363  11.848  121.363 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ! 169.763  24.570  169.763 

ΣΥΝΟΛΟ! $+&*&$.! ).*(&,! $+&*&$.!
 
 

Πίνακας 61. Βιομηχανίες που εδρεύουν στην Κοιν. Αφιδνών 

 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ! ΤΙΤΛΟΣ! ΜΟΡΦΗ! ΟΔΟΣ! ΤΚ! ΠΕΡΙΟΧΗ! ΤΗΛ/ΦΑΞ! Κ. ΚΑΔ! ΣΚΟΠΟΣ!

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΡΗΣ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

   Ο.Ε.  ΛΕΩΦ. ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ   19015  ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ  22950 71800  26630000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΤΟΙΜΟΥ 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΜΠΕΤΟΝ ‐ ΕΜΠΟΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ 

Η ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ‐ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ.ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ , 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 

ΦΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΤΟΥ 
ΟΔΥΣΣΕΑ 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΣΥΚΑΜΙΝΟ  19015  ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ  22950 71330  45112000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΤΟΥ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5  19015  ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ  22950 71921  50500000 ΛΙΑΝΙΚΗ 
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ,ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.  
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ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 34  19015  ΩΡΩΠΟΣ  210 8060677, 
FAX: 210 8050419 

Ξ41200000 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

ΝΙΚΟΛΕΤΑ 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ 34‐36  19015  ΩΡΩΠΟΣ  210 8060677, 
FAX: 210 8050419 

Ξ41200000 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΟΙΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ.  

ΑΦΟΙ Δ. ΜΠΙΛΙΡΗ ΟΕ  ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο.Ε.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΩΡΟΠΟΥ 

19015  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  2295031702  Ξ41201000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 36  19015  ΩΡΩΠΟΣ     45256201 ΑΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ 

   Ε.Ε.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΩΡΩΠΟΥ 

19015  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  22950 36515  Ξ43911000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΦΙΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

NEW ECO 
CONSTRUCTI

ONS 

ΑΤΟΜΙΚΗ  ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 5 Α  19015  ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ  22950 35857  45211000 ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
(ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 

SEASIDE GLOBAL 
DEVELOPMENT  
ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

SEASIDE 
GLOBAL 

DEVELOPMEN
T ΕΠΕ 

Ε.Π.Ε.  ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 24  19015  ΩΡΩΠΟΣ  210 7772255  Ξ68100000 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

JAI PAL ΤΟΥ KARAM     ΑΤΟΜΙΚΗ  ΣΥΚΑΜΙΝΟ ΩΡΩΠΟΥ  19015  Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ  22950 42353  Ξ43999001 ΆΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
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RAM LAMBER TOU 
GURDEN RAM 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΟΔ.ΕΛΥΤΗ Ν.ΠΑΛΑΤΙΑ  19015  ΩΡΩΠΟΣ  22950 42353  Ξ43999001 ΆΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

KULWINDER SINGH 
ΤΟΥ ASIT 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΓΑΛΗΝΗΣ 11  19015   ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ  22950 42353  Ξ43999001 ΆΛΛΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗΣ Κ' ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

ΑΦΟΙ 
ΜΠΟΥΤΖΟΥΒ

Η Ε.Ε. 

Ε.Ε.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  19015  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  22950 36515  45210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε. 

   Ε.Ε.  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΟΡΩΠΟΥ 

19015  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ  22950 36515  45112000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ,ΜΙΝΙ‐ΜΑΡΚΕΤ. 

Δ.ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΑΙ 
ΣΙΑ ΕΕ 

AKOYA YΔΡA  Ε.Ε.  ΝΕΟ ΛΕΒΥΣΙΟ 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

19015  ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  210 3623306  70110000 ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΜΕΛΕΤΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ 

ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΠΙΣΙΝΕΣ) 
(ΥΠΟ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗ ‐ 
ΑΡΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ & 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ Ο.Ε. 

(ΥΠΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ΓΚΡΟΥΒΙ 
ΧΑΟΥΣ 

Ο.Ε.  Ν ΛΕΒΥΣΣΙ ΩΡΩΠΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

19015  ΩΡΩΠΟΣ  210 3623306  70120000 
ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 
ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΦΛΕΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

FLES AE  Α.Ε.  ΜΑΡΜΑΡΑ 54  19015  Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ 
ΩΡΩΠΟΥ 

2295036515  45210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ‐

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΚΑΚΑΡΟΥΓΚΑΣ Ο.Ε. 

Ε.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥ
ΛΟΣ‐

Ε.ΚΑΚΑΡΟΥΓΚ
ΑΣ ΟΕ 

Ο.Ε.  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  19015  ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ     45210000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΙΑΚΑΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

   ΑΤΟΜΙΚΗ  ΘΕΣΗ ΛΕΚΚΑ (ΚΑΜΠΟΣ 
ΩΡΩΠΟΥ) 

19015  ΩΡΩΠΟΣ     Ξ41203000 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ 
ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

ΕΕ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 
ΔΡΟΣΙΑΣ 

Ε.Ε.  ΓΕΝΗΜΑΤΑ 31  19015  Ν. ΠΑΛΑΤΙΑ 
ΩΡΩΠΟΥ 

22950 36515  45211000 ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
(ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΖΟΥΒΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

   Ε.Π.Ε. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣ. 

Ν ΠΑΛΑΤΙΑ  19015  ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 
ΩΡΩΠΟΥ 

   Ξ41200000 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Ε. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε 

ART DOMO  Ε.Ε.  ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΟΣ 16Α  19015  ΩΡΩΠΟΣ  22950 39977  Ξ41200000 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ Β. ΚΑΙ 
ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ Σ. ΟΕ 

ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΙ
ΚΗ 

ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ‐ 
ΣΑΚΕΛΛΑΚΗ 

Ο.Ε.  ΘΕΣΗ "ΣΓΟΥΡΑ"  19015  ΩΡΩΠΟΣ  210 8235282     ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΚΙΚΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

ΡΑΧΗ ‐ 
ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ 

Ο.Ε.  ΘΕΣΗ ΡΑΧΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙ 
ΤΘ. 7102 

19015  ΑΘΗΝΑ  22950 36268  Ξ35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΦΩΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΩΡΩΠΟΥ 

Ε.Π.Ε.  28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 16  19015  ΩΡΩΠΟΣ     Ξ35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 

M.P. ENERGY 
E.E 

Ε.Ε.  43.5 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ‐
ΛΑΜΙΑΣ 

19015  ΩΡΟΠΟΣ  210 6524983  Ξ35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΜΕΠΕ 

Ε.Π.Ε. 
ΜΟΝΟΠΡΟΣ. 

ΒΑΡΥ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ  19015  ΩΡΟΠΟΣ     Ξ35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ Ε.Ε. 

ΕΛΕΝ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ

ΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

Ε.Ε.  ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 1  19015  ΩΡΟΠΟΣ  210 6855919     ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

 

Πηγή: Τμ. ΑΥΠΣ‐Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Πίνακας 62. Βιοτεχνίες που εδρεύουν στην Κοιν. Αφιδνών 

 
 

087832  ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΟΕ  ΟΕ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
(FIBER GLASS)& ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  29 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ‐ΛΑΜΙΑΣ(Τ.Θ.3309) 

 
2295022754 

   
128545 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΤ  ΓΥΨΙΝΕΣ ΚΑΥΑΣΚΕΥΕΣ ‐ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ  ΑΦΙΔΝΕΣ 

 
2102877057 

   
140048  Α.  Ζ. ΜΠΟΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ  ΕΕ 

ΜΙΚΤΗ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ  27 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ‐ ΛΑΜΙΑΣ 

 
2295022035  2295023198  bozonis@acsmi.gr 

161115  ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  ΑΤ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  5  2295022241 
   171789  ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  ΑΤ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΥΡΤΑΙΟΥ  11  2295023888 
   

173053  Ζ. ΜΠΟΖΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  ΕΕ 

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ‐ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ‐ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ‐ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  27 ΧΛΜ.ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 

 
2295022035 

   

070289 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΡΟΓΙΑ  ΑΕ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ & 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ  ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΛΙΟΣΑΤΗ 

 
2295029886  2295029886 

 103114  ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ  ΑΤ  ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΚΑΣ  ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ‐ΛΑΜΙΑΣ  28ΧΛΜ  2102461952 
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ 

124335  ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  ΟΕ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  28 ΧΛΜ ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ‐ΛΑΜΙΑΣ 
 

2108074035  
2108074013 

   
142302  Ξ. ΣΕΡΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ ΟΕ  ΟΕ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΔΑΜΑΝΤΟΦΟΡΩΝ 
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  28 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ‐ ΛΑΜΙΑΣ 

 
2295023142  2295023126  akis@acsmi.gr 

143087  ΓΚΟΥΦΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΑΤ  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  27 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ‐ ΛΑΜΙΑΣ 
 

2295022817  2295022817 
 166680  ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗ  ΑΤ  ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ‐ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  ΓΑΛΗΝΟΥ ΟΤ 38 

 
2102825368 

   
181565 

ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΤ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΛΕΩΦ.ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 

 
2295022194 

    

Πηγή: Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 
 

Πίνακας 63. Χαρακτηρισμός οδικού δικτύου 

ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΝΕΟ Αθήνα (από εκβολές Κηφισού)‐ Λαμία ‐ Λάρισα  Πρωτεύον  ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308 
Αγ. Στέφανος – Καπανδρίτι – Κάλαμος – Αμφιάρειο μέχρι διασταύρωση με οδικό άξονα Μαλακάσα ‐ Μαρκόπουλο Ωρωπού     
Α/Κ Μαλακάσα – Μήλεσι – Σκάλα Ωρωπού και το διερχόμενο τμήμα από το Μήλεσι    ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308 
Βαρυμπόμπη  ‐Βασιλικό κτήμα – Άγ. Μερκούριος από ΕΟ Αθηνών‐Λαμίας μέχρι της αυτής οδού  Πρωτεύον  ΔΜΕΟ/ε/Ο/266 
ΠΕΟ Α/Κ Μαλακάσας ‐ Στυλίδα  Δευτερεύον  ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308 
Παράπλευροι (SR) των οδικών αξόνων του πρωτεύοντος δικτύου  Δευτερεύον  ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308 
ΕΟ 81 Οίον‐ Καπανδρίτι – Κάλαμος ‐ Αμφιάρειο  Τριτεύον  ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308 
ΣΣ Αφιδνών ‐ Αφίδνες  Επαρχιακό  ΒΔ ΦΕΚ 47/Α/8.2.1956 

Πηγή: Επεξεργασία ομάδας μελέτης 
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Παράρτημα Χαρτών 

 


