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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1.1 Αντικείμενο 

Το παρόν αποτελεί φάκελο περιβαλλοντικού προελέγχου στα πλαίσια της εν εξελίξει μελέτης: 

«ΜΕΛΕΤΗ "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.)  ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ", 

η οποία βρίσκεται στο στάδιο Β2. 

Δεδομένου ότι πρόκειται για τροποποίηση υφιστάμενου Γ.Π.Σ., κατά τη σύνταξη του παρόντος, 

ακολουθήθηκε η σχετική διαδικασία του άρθρου 5 που προβλέπεται από την ΚΥΑ 107017/5-9-

2006 (ΦΕΚ 1225Β). Ειδικότερα, σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της προαναφερόμενης ΚΥΑ, «…τα 

σχέδια που αποτελούν ήσσονα τροποποίηση των αναφερόμενων στο πεδίο εφαρμογής της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3 …..», θα πρέπει να υποβληθούν στη διαδικασία περιβαλλοντικού 

προελέγχου, προκειμένου η αρμόδια αρχή να κρίνει εάν το εν λόγω πρόγραμμα ενδέχεται να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατά συνέπεια να υποβληθεί ακολούθως σε 

διαδικασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

 

1.2 Ομάδα εργασίας 

Η ομάδα εργασίας του συνόλου των απαιτούμενων μελετών αποτελείται από τα εξής 

συμπράττοντα γραφεία: 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ:  

 

1.               Σύμβουλοι Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Έρευνας και Οργάνωσης  
             Μελετήτρια: Φούλη Παπαγεωργίου, Αρχιτέκτων Πολεοδόμος-Χωροτάκτης 

2. Γεώργιος Δούκας, Γεωλόγος 

3. Γιάννης Λιαλιάρης, Περιβαλλοντολόγος-Γεωλόγος 

 

Σε ότι αφορά τη σύνταξη του παρόντος φακέλου, υπεύθυνος είναι ο υπογράφων μελετητής κ. 

Ιωάννης Λιαλιάρης, MSc Γεωλόγος, κάτοχος μελετητικού πτυχίου Β΄ τάξης στην κατηγορία 27. 
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Στοιχεία αρμόδιου για τη σύνταξη του φακέλου 
 
Μελετητής: Ιωάννης Γ. Λιαλιάρης- Γεωλόγος MSc 

Πτυχίο: Μελετητικό πτυχίο Γ΄ Τάξης στην κατηγορία 20 (Γεωλογικές μελέτες) και  Β΄ Τάξης 

στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές μελέτες). A.M /ΓΕΜ :14108. 

Δνση : Ραβινέ 17, Τ.Κ. 12134, Περιστέρι 

Τηλ.: 211 1181706, mob. +306945233159 Fax. : 210-7212922 

Email : lialiarisj@gmail.com 

W : lialiaris-consulting.gr 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

2.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται τα κύρια σημεία της του τροποποιημένου Γ.Π.Σ. με ιδιαίτερη 

αναφορά: 

• στο βαθμό στον οποίο οι προτεινόμενες αλλαγές, θέτουν ένα πλαίσιο για έργα και άλλες 

δραστηριότητες, 

• στη σχέση των προτεινόμενων τροποποιήσεων καθώς και του Γ.Π.Σ. του ιδίου, με την 

εφαρμογή της  κοινοτικής και εθνικής  νομοθεσίας για το περιβάλλον, 

• στο βαθμό αλληλεπίδρασης με άλλα σχέδια ή προγράμματα συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που ανήκουν στο ίδιο ιεραρχημένο σύνολο σχεδιασμού, 

• στη σημασία του ΓΠΣ για την ενσωμάτωση  των περιβαλλοντικών ζητημάτων, κυρίως με 

σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης, 

• στα περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με αυτό και στις προτάσεις αντιμετώπισής 

τους. 

 

2.2 Σύντομο ιστορικό – εγκρίσεις  

 Η εκπόνηση της πολεοδομικής Μελέτης και των υποστηρικτικών (γεωλογικών και 

περιβαλλοντικών) ανατέθηκε από το Δήμο Γλυφάδας στα συμπράττοντα Γραφεία 

Μελετών: «PRISMA ΕΠΕ- Γεώργιος Δούκας - Γιάννης Λιαλιάρης» με την από 

21/12/2011 σύμβαση. Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Δήμο Γλυφάδας.  

 Η Διευθύνουσα Υπηρεσία με την με αριθμό 2423/15.1.2013 εισήγηση και η Δημαρχιακή 

Επιτροπή με την με αριθμό 98/15.4.2013 απόφασή της, παρέλαβαν και ενέκριναν το Ά 

Στάδιο της Μελέτης και δόθηκε εντολή για την εκπόνηση του Β1 Σταδίου.  

 Το Β1 Στάδιο της Μελέτης κατατέθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 και, αφού ακολουθήθηκε 

η προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης και ενδιάμεση επικαιροποίηση αυτού, τελικά 

το Β1 στάδιο παραλήφθηκε, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 50529/29-12-2017 απόφαση 

Δημαρχιακής επιτροπής  (πράξη 335/2017 Δημοτικού Συμβουλίου). 
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 Στη συνέχεια, η Διευθύνουσα Υπηρεσία απέστειλε στην ομάδα μελέτης τις κατευθύνσεις 

της για την εκπόνηση του τελικού Σταδίου Β2 με παράλληλη εντολή έναρξης του Σταδίου 

(έγγραφο υπ’αριθμόν 30309/26.10.18). 

 Το παραδοτέο του Β2’ Σταδίου υποβλήθηκε από τη μελετητική ομάδα στη Δημοτική αρχή 

με αρ. πρωτοκόλλου υποβολής : 38763/28/12/2018 και έπεται η διαδικασία 

διαβούλευσής του. Αντικείμενο του Β2 Σταδίου της μελέτης είναι η συνθετική 

παρουσίαση και οριστικοποίηση της πρότασης οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής 

οργάνωσης του Δήμου Γλυφάδας σε σχέση και με το ευρύτερο περιβάλλον του, 

σύμφωνα με την προκαταρκτική πρόταση του Ά Σταδίου, την πρόταση του Β1 Σταδίου, 

τους περιορισμούς των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας και τις σχετικές 

κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 Αναφορικά με τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας που συνοδεύουν την 

τροποποίηση του ΓΠΣ, έχουν αμφότερες εγκριθεί ως εξής : 

o Προκαταρκτική μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (στάδιο Α). Εγκριτική 

απόφαση : α.π.: 99819/οικ.5857/5-11-2018 Τμήματος Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού και Εφαρμογών, Δνσης ΠΕ.ΣΩ.ΣΧΕ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής (ΑΔΑ: 69ΔΒΟΡ1Κ-Λ1Ε). 

o Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας (στάδιο Β1). Εγκριτική απόφαση : α.π.: 

2875/113/11-1-2019 Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών, 

Δνσης ΠΕ.ΣΩ.ΣΧΕ, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 6ΨΓΧΟΡ1Κ-ΤΨ3) 

 

 

2.3 Αντικείμενο και στόχοι του Γ.Π.Σ. 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2508 /Φ.Ε.Κ. 124/Α/13-6-1997 αναφορικά με το Νέο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων σε 

συνδυασμό με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Μελετών Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. (Υ.Α. 

9572/1845/2000/ΦΕΚ 209/Δ/7-4-2000), καθώς και το νέο Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και 

περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018) σε εφαρμογή του Ν.4777/2016, το Γ.Π.Σ. 

Δήμου Γλυφάδας αναφέρεται στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Καλλικρατικού Ο.Τ.Α. και 

με αυτό ρυθμίζεται ταυτόχρονα ο χώρος εντός και εκτός των σχεδίων πόλεων και οικισμών 

(αστικός, περιαστικός και εξωαστικός χώρος). 
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Αντικείμενο της μελέτης Γ.Π.Σ. είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2508/1997 ο σχεδιασμός 

της χωρικής και οικιστικής οργάνωσης του συνόλου της έκτασης του Δήμου και ο καθορισμός 

αφενός των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης, καθώς και των κατευθύνσεων πολεοδομικής 

οργάνωσης, βάσει των τοπικών αναγκών, των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και της φυσικής 

και γεωλογικής καταλληλότητας των επί μέρους περιοχών, και αφετέρου ο προσδιορισμός των 

εργαλείων εκείνων που θα επιτρέψουν τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του Δήμου με 

γνώμονα τον υπερκείμενο χωροταξικό εθνικό και περιφερειακό σχεδιασμό. 

Κατά το στάδιο Β2, που λαμβάνει υπόψη τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (Τεχνική 

Υπηρεσία Δήμου Γλυφάδας) με το έγγραφό της υπ’αριθμόν 30309/26.10.18 έπειτα από την 

προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης σχετικά με το Στάδιο Β1 της Μελέτης, παρουσιάζεται 

συνθετικά το πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης του Δήμου σε σχέση και 

με το ευρύτερο περιβάλλον του, σύμφωνα με το Σενάριο «Δυναμικής – Ολοκληρωμένης 

Παρέμβασης» που προκρίθηκε κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Ν. 2508/97 από την 

προκαταρκτική πρόταση. Κατά το Στάδιο αυτό προσδιορίζονται επίσης οι βασικές αρχές 

οργάνωσης του αστικού και εξωαστικού χώρου.  

Στο Στάδιο Β2 των μελετών Γ.Π.Σ.  καθορίζονται οι εξής τύποι περιοχών: 

Ι. Οι Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) που δεν προορίζονται για πολεοδόμηση, 

συνεχόμενες ή μη προς τις πολεοδομημένες ή τις προς πολεοδόμηση περιοχές, όπως είναι ιδίως 

χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, βιότοποι και 

τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις, τοπία φυσικού περιβάλλοντος 

και οικοσυστήματα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας. 

ΙΙ. Οι Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.) γύρω από πόλεις και 

οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της οικιστικής εξάπλωσης. Στις 

περιοχές αυτές καθορίζονται χρήσεις γης ή και αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις, όπως το όριο 

εμβαδού γηπέδου κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση των ιδιοκτησιών, καθώς 

επίσης επιβάλλονται και άλλα μέτρα ειδικής προστασίας. 

ΙΙΙ. Οι Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης ήδη θεσμοθετημένες ή προς πολεοδόμηση, όπως 

κύριας ή παραθεριστικής κατοικίας, ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων, παραγωγικών 

πάρκων, τουριστικών ζωνών, κ.λ.π., Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης (ΠΕΡΠΟ), τμημάτων 

οικισμών προς ανάπλαση ή αναμόρφωση, Ζωνών Ειδικής Ενίσχυσης (Ζ.Ε.Ε.). Στις περιοχές 

αυτές προσδιορίζονται η πολεοδομική οργάνωση, οι μηχανισμοί και τα κίνητρα, οι υποδομές, 

κ.λ.π., τόσο στις περιοχές των ήδη εγκεκριμένων Γ.Π.Σ./Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. στη βάση των διατάξεων 

του Ν. 1337/1983 οι οποίες μπορεί να αναθεωρούνται και να επεκτείνονται, όσο και σε νέες 

προς πολεοδόμηση περιοχές. 
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Στόχοι των ρυθμίσεων που προτείνονται όσον αφορά την οργάνωση των χρήσεων γης και την 

προστασία του περιβάλλοντος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι:  

 Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων. 

 Η ισόρροπη και αλληλοστηριζόμενη ανάπτυξη αστικού και περιαστικού χώρου. 

 Η λειτουργικότητα της χωρικής συσχέτισης παραγωγικών ζωνών και ζωνών κατοικίας 

με βάση τις ανάγκες καθημερινής μετακίνησης, εργασίας, κατοικίας. 

 Η διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής αρχιτεκτονικής, ιστορικής κληρονομιάς. 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη. 

 

2.4 Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης 

2.4.1. Βασικές αρχές της πρότασης χωρικής οργάνωσης και προγραμματικά μεγέθη 

2.4.1.1 Αναπτυξιακή και Χωροταξική Εξέλιξη και Προοπτικές 

Η Γλυφάδα αποτελεί έδρα του ομώνυμου Δήμου και είναι παραλιακό προάστιο στα Νότια του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Έχει έκταση 25.366 στρέμματα με μέσο σταθμικό 

υψόμετρο 5 μέτρα, που την  κατατάσσει στην κατηγορία των πεδινών & παραθαλάσσιων 

οικισμών, με μόνιμο πληθυσμό 86.980 κατοίκους κατά ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011) και με πυκνότητα 

3.429 κατ/τ.χλμ.. Σημαντική αύξηση πληθυσμού παρατηρήθηκε στις δεκαετίες 1970 – 2000, 

κατά τις οποίες ο πληθυσμός της Γλυφάδας τετραπλασιάστηκε.  

Διοικητικά, ανήκει στην περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή ενότητα Νοτίου Τομέα 

Αθηνών που περιλαμβάνει τους δήμους Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας 

Σμύρνης, Μοσχάτου-Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου. Συνορεύει 

βόρεια με τους Δήμους Ελληνικού και Αργυρουπόλεως και νότια με το Δήμο Βούλας, ενώ 

αναπτύσσεται ανάμεσα στον Υμηττό και την παραλία του Σαρωνικού. Γεωγραφικά χωρίζεται σε 

επτά περιοχές: την Άνω Γλυφάδα, την Τερψιθέα, την Ευρυάλη, τα Αστυνομικά, την Αιξωνή, 

τους Καφεπώλες και την "Κάτω Γλυφάδα" (κέντρο).  

Τη Γλυφάδα διασχίζουν κατά μήκος 2 σημαντικές οδικές αρτηρίες, η παραλιακή Λεωφόρος 

Ποσειδώνος που τη συνδέει με τα παράκτια κέντρα της ευρύτερης περιοχής (Ελληνικό, 

Π.Φάληρο, Μοσχάτο, Πειραιά προς βορρά και Βούλα προς νότο) και η Λεωφόρος Βουλιαγμένης 

που τη συνδέει με την Αθήνα (σε απόσταση περίπου 15 χλμ.) και τη χωρίζει σε Άνω και Κάτω 

Γλυφάδα. Η Κάτω Γλυφάδα χαρακτηρίζεται από το υπερτοπικής εμβέλειας εμπορικό κέντρο 

καθώς και σημαντικές δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού, ενώ η 'Άνω Γλυφάδα είναι 
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επί το πλείστον περιοχή κατοικίας, με ήσυχες γειτονιές και τοπικά κέντρα. Η Γλυφάδα απέχει 

26,4 χλμ. περίπου από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλου. Συγκοινωνιακά ο Δήμος 

Γλυφάδας εξυπηρετείται σήμερα από 28 λεωφορειακές γραμμές. Η συγκέντρωση των 

διοικητικών υπηρεσιών στο Δήμο Γλυφάδας, αποτέλεσε βασικό κίνητρο για τη δημιουργία ενός 

δυναμικού εμπορικού κέντρου. 

Θετικά χαρακτηριστικά πόλης – συγκριτικά πλεονεκτήματα 

Από την κοινωνικο-οικονομική ανάλυση της περιοχής μελέτης έχουν προκύψει ορισμένα θετικά 

χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα εξής: 

 Η δημογραφική δυναμική η οποία διατηρείται και στο διάστημα της τελευταίας 

δεκαετίας, με ετήσιο δημογραφικό ρυθμό μεταβολής στο Δήμο ανώτερο από τον 

αντίστοιχο της Π.Ε Νότιου Τομέα Αθηνών.  

 Ο συγκριτικά χαμηλός δείκτης γήρανσης στο Δήμο Γλυφάδας, σε σχέση με τη Π.Ε Νότιου 

Τομέα Αθηνών και την Αττική, γεγονός που υποδηλώνει εύρωστη ηλικιακή σύνθεση, 

αποτελούμενης στην πλειοψηφία της από ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. Επίσης, το 

συγκριτικά υψηλότερο ποσοστό νεότερων και παραγωγικών ηλικιών και το χαμηλότερο 

στις ηλικίες άνω των 65 ετών, σε σχέση με τα υπέρτερα γεωγραφικά επίπεδα αναφοράς. 

 Ο σαφής χαρακτήρας της διάρθρωσης του παραγωγικού δυναμικού του Δήμου με 

έμφαση προς τριτογενείς δραστηριότητες (όπως φαίνεται και από τη διάρθρωση της 

απασχόλησης /υψηλό ποσοστό ενεργού πληθυσμού, μεγέθυνση του μεριδίου του 

τριτογενή τομέα στη σύνθεση της απασχόλησης). 

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο του πληθυσμού του Δήμου που παραμένει υψηλότερο σε σχέση 

με την Π.Ε Νοτίου τομέα Αθηνών, την Περιφέρεια Αττικής και την χώρα, ιδιαίτερα για 

το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και αντανακλά την διάρθρωση της 

οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης του Δήμου (όπου κυριαρχεί ο 

τριτογενής τομέας). 

 Επάρκεια του Δήμου σε κοινωνικές υποδομές (παιδεία, αθλητισμός, πρόνοια) 

Από την ανάλυση της περιοχής του Δ. Γλυφάδας σε σχέση με τους τομείς Χωροταξικής 

διάρθρωσης – Χωρικής και Οικιστικής Ανάπτυξης – Ποιότητας ζωής, προκύπτουν σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μελέτης, που αφορούν στα εξής: 

 Την ικανοποιητική σε μεγάλο βαθμό σύνδεση με δίκτυα μεταφορικής υποδομής 

υπερτοπικής σημασίας – οδικό δίκτυο (Λ. Βουλιαγμένης, Λ. Ποσειδώνος, σύνδεση με Λ. 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

- 10 - 

 

Βάρης-Κορωπίου), μέσα μαζικής μεταφοράς (Τραμ, Μετρό, δίκτυο λεωφορείων) και 

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος. 

 Την ύπαρξη σημαντικών τουριστικών υποδομών, συμπεριλαμβανόμενων ξενοδοχειακών 

μονάδων, οργανωμένων παραλιών, μονάδων εστίασης και αναψυχής αλλά και 

εγκαταστάσεων θαλάσσιου τουρισμού (μαρίνες ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών) 

προσδίδοντας την δυνατότητα ανάπτυξης σύγχρονων μορφών τουρισμού, όπως 

συνεδριακός και γενικότερα σύνθετων δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου και 

αναψυχής. 

 Την ανάδειξη του ως ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του λεκανοπεδίου 

Αθηνών. Οι δραστηριότητες εστίασης – αναψυχής που αναπτύσσονται σε θύλακες αλλά 

και διάσπαρτα, σε συνδυασμό με τις εμπορικές δραστηριότητες προσελκύουν 

ανθρώπους όλων των ηλικιών από άλλες περιοχές του Λεκανοπεδίου δημιουργώντας 

πολλαπλά οφέλη για την τοπική οικονομία. 

 Την κομβική θέση του Δ. Γλυφάδας, η οποία αναγνωρίζεται στο νέο εγκεκριμένο ΡΣΑ 

που  κατατάσσει τη Γλυφάδα ως Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας εντός 

Λεκανοπεδίου.  

 Την ύπαρξη σημαντικών αθλητικών Υποδομών (Γήπεδα Ποδοσφαίρου – Μπάσκετ - Τένις, 

εγκαταστάσεις κλασικού αθλητισμού  και εγκαταστάσεις Γηπέδου Γκολφ). 

 Την ελκυστικότητα της περιοχής ως περιοχή μόνιμης κατοικίας αφενός λόγω της διπλής 

γειτνίασης της με βουνό (Υμηττός) και θάλασσα (Σαρωνικός Κόλπος) που επιπλέον 

προσφέρει σημαντικές δυνατότητες ήπιας υπαίθριας αναψυχής για τους κατοίκους, και 

αφετέρου της ύπαρξης ποιοτικού οικιστικού αποθέματος και αστικού περιβάλλοντος. Το 

αστικό τμήμα του Δήμου έχει δομηθεί στην πλειοψηφία του με το πανταχόθεν ελεύθερο 

σύστημα και με πρασιές, με αποτέλεσμα να έχει αναπτυχθεί χαμηλή και υψηλή βλάστηση 

κατά μήκος των περισσοτέρων οδών, η οποία σε συνδυασμό με τους ιδιωτικούς κήπους 

και τις κοινόχρηστες εκτάσεις πρασίνου, να προσδίδουν μια ατμόσφαιρα «κηπούπολης» 

στην περιοχή.  

 Την ύπαρξη κηρυγμένων και οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων στην παραλιακή 

ζώνη, που σε συνδυασμό με τα διατηρημένα μνημεία (τόσο κλασσικά όσο και βυζαντινά 

ή νεότερα) που βρίσκονται διάσπαρτα στον αστικό ιστό της Γλυφάδας, προσφέρουν 

δυνατότητες οργάνωσης αρχαιολογικών διαδρομών και εν γένει αποτελούν σημαντικούς 

πολιτιστικούς πόρους για τη μελλοντική ανάπτυξη του Δήμου. 
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 Τη δυνατότητα λειτουργικής διασύνδεσης της αστικής περιοχής με το παραλιακό μέτωπο 

(άνοιγμα της πόλης προς τη θάλασσα). 

 Την εγγύτητα στο παλαιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, τμήμα του οποίου ανήκει στο Δήμο 

Γλυφάδας, και το οποίο έχει περιληφθεί σε σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης που 

αναμένεται να ωφελήσει και το Δήμο Γλυφάδας με τόνωση της εγχώριας ζήτησης για 

υπηρεσίες και αγαθά.  

 Τη εγγύτητα στον ορεινό όγκο του Υμηττού, μέρος του οποίου περιλαμβάνεται εντός 

των ορίων του Δήμου και αποτελεί όχι μόνον σημαντικό πνεύμονα πρασίνου αλλά 

παρέχει δυνατότητες ανάπτυξης ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής υπερτοπικού επιπέδου. 

Η ύπαρξη σημαντικού σπηλαίου αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα σε αυτή την 

κατεύθυνση. 

 Την ύπαρξη γεωθερμικού πεδίου – υπόγειας λεκάνης θερμού νερού – σε περιοχή πλησίον 

του ορίου του σχεδίου πόλης προς τον Υμηττό, η οποία ενδέχεται να είναι οικονομικά 

εκμεταλλεύσιμη. 

Τα παραπάνω υποδηλώνουν τη δυνατότητα μιας ισχυρής αστικής ανάπτυξης της περιοχής 

μελέτης, βασισμένη στον Τριτογενή τομέα.  

Εγγενή προβλήματα - μειονεκτήματα 

Στην περιοχή μελέτης έχουν διαπιστωθεί και εγγενή προβλήματα, τα οποία συνοψίζονται στα 

εξής: 

 Έλλειψη διαθέσιμου χώρου για οικιστική επέκταση, με προφανείς συνέπειες για την 

ανάπτυξη του κλάδου των κατασκευών. Ενώ η οικονομική ύφεση που σοβεί στη χώρα 

μας είχε συνέπειες στις τιμές της γης και των ακινήτων και στη Γλυφάδα (μειώσεις), 

εντούτοις ο δήμος Γλυφάδας αποτελεί οικιστικά κορεσμένη περιοχή, με υψηλές 

εμπορικές αξίες γης-ακινήτων σε σχέση με λοιπές περιοχές της Π.Ε. Νοτίου Τομέα 

Αθηνών. 

 Μη εφαρμογή του θεσμοθετημένου ΓΠΣ ως προς τα προβλεπόμενα πολεοδομικά κέντρα 

Π.Ε. με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χρήσεων πολεοδομικού κέντρου στις παρόδιες ζώνες 

γενικής και αμιγούς κατοικίας και την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των εμπορικών και 

βιοτεχνικών χρήσεων και υπηρεσιών παράλληλα προς ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο 

αμιγούς κατοικίας, επιφέροντας τις αναμενόμενες οχλήσεις και υποβιβάζοντας το 

επίπεδο ποιότητας ζωής. Αρκετές από τις αναπτυχθείσες χρήσεις κέντρου στις περιοχές 

γενικής κατοικίας είναι αυθαίρετες. Παράλληλα, σε ορισμένες περιοχές με 
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χαρακτηρισμό γενικής κατοικίας, οι προβλεπόμενες χρήσεις δεν υλοποιήθηκαν, 

επιβάλλοντας την επανεκτίμηση της οριοθέτησης της αμιγούς κατοικίας στο Δήμο. 

 Περιορισμένη έκταση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και μικρή δυνατότητα επέκτασης 

των χώρων αυτών λόγω του «κορεσμού» της οικιστικής περιοχής. 

 Υπέρβαση του συντελεστή δόμησης σε περιοχές της Άνω Γλυφάδας, με αποτέλεσμα την 

υποβάθμιση της ποιότητας περιβάλλοντος λόγω πυκνότητας δόμησης η οποία 

επιδεινώνεται λόγω της προαναφερθείσας περιορισμένης διαθεσιμότητας κοινόχρηστων 

υπαίθριων χώρων πρασίνου. 

 Τριχοτόμηση της πόλης από τις δυο λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, Βουλιαγμένης και 

Ποσειδώνος με αποτέλεσμα την έλλειψη συνοχής στο επίπεδο των αστικών 

εξυπηρετήσεων και οδικών συνδέσεων και προβλήματα ασφάλειας στη διέλευση πεζών. 

 Υποβάθμιση του παραλιακού μετώπου λόγω της παρουσίας εγκαταλελειμμένων κτιρίων, 

αποθηκών, κέντρων διασκέδασης κλπ, αλλά και συσσώρευσης σταθμευμένων 

αυτοκινήτων και έλλειψης κάθε διαμόρφωσης του υπαίθριου χώρου. Παράλληλα, η 

πρόσβαση των κατοίκων του Δήμου Γλυφάδας σε αυτό είναι προβληματική λόγω της 

«απομόνωσης» που επιφέρει η διέλευση της Λ. Ποσειδώνος παράλληλα και σε μικρή 

απόσταση από την ακτή. Επιπλέον, το παράκτιο μέτωπο χαρακτηρίζεται από:  

 Συγκρούσεις χρήσεων γης 

  Άμεση ανάγκη ανάπλασης ώστε να περιλάβει κοινόχρηστες και κοινωφελείς 

χρήσεις προς όφελος των κατοίκων, παράλληλα με τις υφιστάμενες ή και νέες 

επιχειρηματικές χρήσεις τουρισμού και αναψυχής.  

 Λειτουργική απομόνωση λόγω της παράλληλης διέλευσης της Λ. Ποσειδώνος που 

δημιουργεί ζητήματα ελλιπούς λειτουργικής σύνδεσης με το κέντρο της Γλυφάδας 

και προβληματικής πρόσβασης των πεζών. 

 Μη επαρκής ανάπτυξη υποδομών αστικών μορφών τουρισμού και αναψυχής (π.χ. 

συνεδριακά κέντρα, εκθεσιακά κέντρα, υποδομές υπαίθριας αναψυχής) ιδιαίτερα στην 

παράκτια ζώνη η οποία παρουσιάζει εξαιρετικές δυνατότητες προς την κατεύθυνση 

αυτή. 

 Κυκλοφοριακά προβλήματα και έλλειψη χώρων στάθμευσης σε πολλά σημεία της πόλης 

και ιδιαίτερα εντός και περιμετρικά των λειτουργούντων σήμερα πολεοδομικών κέντρων 

και άλλων συγκεντρώσεων εμπορικών χρήσεων και αναψυχής, τα οποία εμποδίζουν την 

οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους. Τα σημαντικότερα προβλήματα 
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εμφανίζονται στο Πολεοδομικό Κέντρο Πόλης μεταξύ Λ. Ποσειδώνος και οδών Κύπρου, 

Γρ. Λαμπράκη και Ζέππου, το οποίο υποβαθμίζεται από τη συνεχή κυκλοφοριακή 

συμφόρηση και την ορατή παρουσία εκατοντάδων σταθμευμένων αυτοκινήτων. 

Σημαντικά προβλήματα συμφόρησης εμφανίζονται επίσης στην Οδό Γεννηματά σε 

συνάρτηση με το πολεοδομικό κέντρο Π.Ε. που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την οδό, 

ενώ προβλήματα ασφάλειας στη διέλευση πεζών και την ομαλή λειτουργία των 

εμπορικών εξυπηρετήσεων παρουσιάζονται σε όλες τις παρόδιες ζώνες γενικής 

κατοικίας, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Προβλήματα 

όχλησης περιοχών κατοικίας από παρακάμπτουσα υπερτοπική κίνηση οχημάτων. Το 

πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό στην οδό Γούναρη και οφείλεται στους 

οδηγούς που επιλέγουν να παρακάμψουν τη Λ. Βουλιαγμένης σε ώρες αιχμής, όταν 

δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

 Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού η οποία εκδηλώνεται με: 

 μερική κατάληψη από μη συμβατές χρήσεις (αυθαίρετες οικιστικές συγκεντρώσεις, 

στρατόπεδο, αποθήκες κλπ.). 

 Ασάφεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τμήματος του ορεινού όγκου του 

Υμηττού. 

 Ύπαρξη αρκετά εκτεταμένου φαινόμενου αυθαίρετης δόμησης στην εκτός σχεδίου 

περιοχή του Δήμου Γλυφάδας (παρυφές Υμηττού). Οι περιοχές των αυθαιρέτων 

παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις σε τεχνικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση). 

 Περιβαλλοντική αλλοίωση στις παρυφές του Υμηττού (στρατόπεδο που λειτουργεί 

σαν χώρος απόθεσης παλαιών οχημάτων-υλικών, βουστάσια, χοιροστάσια, 

χερσώσεις, μπαζώματα , πυρκαγιές κλπ). 

 μη επαρκή αξιοποίηση για αναψυχή και περιβαλλοντικές δράσεις 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση του Δήμου από:  

 Την ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση κατά μήκος των βασικών αρτηριών 

οδικής κυκλοφορίας, 

 Τη ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων σε περιοχές αξιοποιήσιμες για κολύμβηση. 

 Την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, ο οποίος κινδυνεύει από (ή ήδη υφίσταται) 

υφαλμύρωση, λόγω του μεγάλου αριθμού ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων. 
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 Τον κίνδυνο πλημμυρών από τα μη διαμορφωμένα ρέματα της περιοχής και το ελλιπές 

δίκτυο ομβρίων. 

 

2.4.1.2 Βασικές Αρχές Χωρικής Ανάπτυξης  

Η αναλυτική διατύπωση των στοιχείων του Δομικού Σχεδίου του Δήμου (βλ. Χάρτη Π.1) 

βασίζεται σε μια σειρά Βασικών Αρχών και Στόχων Χωρικής Ανάπτυξης του συνόλου της 

έκτασης του Δήμου, αναφορικά με την πόλη της Γλυφάδας και την περιαστική περιοχή της, με 

έμφαση στις ρυθμίσεις σχεδιασμού για τις αναγκαίες οικιστικές και παραγωγικές ζώνες, τις 

ζώνες προστασίας και ελέγχου δόμησης στο σύνολο των διοικητικών ορίων του Δήμου, τα 

δίκτυα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τέλος δε τις υποδομές κοινωνικού και τεχνικού 

εξοπλισμού. 

Στο πλαίσιο των διαπιστώσεων και αξιολογικών συμπερασμάτων που εκτέθηκαν προηγούμενα, 

τίθενται οι Βασικές Αρχές της Πρότασης Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις βασικές αρχές του «Χάρτη της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις»: 

 Προώθηση προσεγγίσεων πολιτικής «ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης» 

 Δημιουργία και εξασφάλιση δημόσιων χώρων υψηλής ποιότητας 

 Εκσυγχρονισμός δικτύων υποδομής και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

 Εισαγωγή προορατικής πολιτικής καινοτομίας και εκπαίδευσης 

 Απόδοση της δέουσας σημασίας στις υποβαθμισμένες περιοχές, στο συνολικό 

πλαίσιο του κάθε αστικού συγκροτήματος 

 Τις κατευθύνσεις πολιτικής για τη χωροταξική και οικιστική ανάπτυξη της Ε.Ε., για: 

 Ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος,  

 Εξασφάλιση ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και τη γνώση, και  

 Αειφόρο ανάπτυξη με συνετή διαχείριση και προστασία της φυσικής και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού του Δήμου, των 

φυσικών υποδοχέων και των ανθρώπινων πόρων, καθώς και 

 Τις βασικές κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού (ΓΠΧΣΑΑ, ΕΠΧΣΑΑ, εγκεκριμένο 

νέο ΡΣΑ) που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή του Δήμου.  
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Στη βάση των παραπάνω, οι βασικές αρχές χωρικής ανάπτυξης του Δ. Γλυφάδας προτείνονται 

ως εξής: 

 Ανάδειξη του ρόλου της Γλυφάδας στην ευρύτερη περιοχή του Νότιου Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής, του μητροπολιτικού συγκροτήματος του λεκανοπεδίου και 

γενικότερα στη Αττική ως «Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας εντός 

Λεκανοπεδίου», με λήψη μέτρων ενδυνάμωσης της χωρικής συγκρότησης της περιοχής 

μελέτης και αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτημάτων σε συνδυασμό και με τη 

νέα επένδυση στο χώρο του αεροδρομίου Ελληνικού. 

 Υποστήριξη μιας νέας οικιστικής βιώσιμης ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της πόλης 

της Γλυφάδας, με μικρή επαύξηση του οικιστικού υποδοχέα, επανασχεδιασμό του 

δικτύου κεντρικών λειτουργιών και δημιουργία κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, 

αθλητισμού και πολιτισμού σε συνδυασμό με τη δημιουργία προσβάσεων προς το 

θαλάσσιο μέτωπο.  

 Αναδιάρθρωση της δομής του Σχεδίου Πόλης, με επανακαθορισμό των Πολεοδομικών 

Ενοτήτων, ώστε να διαφανούν οι ελλείψεις σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους 

και χρήσεις, και να συμπληρωθούν οι ανάγκες για κεντρικές λειτουργίες σε επίπεδο 

γειτονιάς. 

 Εντοπισμός των ελλείψεων σε κοινωφελείς/κοινόχρηστες εξυπηρετήσεις κεντρικού 

επιπέδου και αναζήτηση θέσεων χωροθέτησής τους (π.χ. κοιμητήριο). 

 Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των 

τοπίων στον ορεινό όγκο του Υμηττού, με παρεμβάσεις αναζωογόνησης του φυσικού 

περιβάλλοντος, λειτουργική σύνδεσή του με την πόλη και δημιουργία ήπιων και 

συμβατών με το περιβάλλον υποδομών αναψυχής και αθλητισμού.   

 Ανάπλαση - διαμόρφωση του παρακτίου μετώπου (εκτός της περιοχής του Αστέρα) με 

βάση τα προβλεπόμενα στην Προκαταρκτική Μελέτη Διαμόρφωσης του ΟΡΣΑ για 

δημιουργία κοινόχρηστων χώρων και χρήσεων αναψυχής. 

 Πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση, αναζωογόνηση και αναβάθμιση του δομημένου 

περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, με έμφαση στην Άνω Γλυφάδα. 

 Αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών, με έμφαση στην απομάκρυνση από 

τον οικιστικό ιστό της οχλούσας βιοτεχνίας/εργαστηρίων και τη μεταφορά τους σε 

οργανωμένο χώρο εκτός του Δήμου.  
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 Προώθηση προγραμμάτων απορρύπανσης του θαλάσσιου χώρου στον όρμο του Αστέρα 

και εφαρμογή μιας ευρύτερης διαδημοτικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της 

θαλάσσιας ρύπανσης. 

 Ανάδειξη της ιστορικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της Γλυφάδας, 

παλαιότερης και σύγχρονης, με προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, 

ιστορικών μνημείων και αρχιτεκτονικά αξιόλογων κτισμάτων. 

 Προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού στη βάση αξιοποίησης των πολύτιμων φυσικών, 

πολιτιστικών και σε επίπεδο υποδομών πόρων της περιοχής, με αναβάθμιση και 

δημιουργία νέων υποδομών για την ανάπτυξη αστικού, συνεδριακού, φυσιολατρικού-

περιηγητικού, αθλητικού και θαλάσσιου τουρισμού.  

 Ανασυγκρότηση των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου και ανάπτυξη συστημάτων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και δράσεων που θα υποστηρίξουν την επικοινωνία 

της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, μέσα από ένα 

ολοκληρωμένο δίκτυο ενημέρωσης – πληροφόρησης  στο πλαίσιο της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. 

 Ανάπτυξη σχέσεων διεθνούς δικτύωσης στον ευρωπαϊκό, μεσογειακό και διεθνή χώρο, 

με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου (παράκτια ζώνη αναψυχής, αστική 

περιοχή, γειτνίαση με ορεινό όγκο κλπ.) για ανταλλαγή εμπειριών. 

 

Εναλλακτικά σενάρια 

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής πρότασης της μελέτης διατυπώθηκαν δυο εναλλακτικά 

σενάρια τα οποία έχουν αναπτυξιακή και χωρική διάσταση με ενσωματωμένη στο καθένα και 

την παράμετρο του περιβάλλοντος, και ουσιαστικά αποτελούν εργαλεία για τη διαμόρφωση 

εικόνας του μέλλοντος (στον χρονικό ορίζοντα της μελέτης) προκειμένου να προωθηθούν τα 

θέματα του οικονομικού και χωρικού προγραμματισμού. Σε όλα τα σενάρια θεωρείται ως 

προϋπόθεση η ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση του νέου Γ.Π.Σ. του Δήμου. 

Τα προτεινόμενα σενάρια του Α’ Σταδίου της μελέτης, σε γενικές γραμμές, έχουν ως εξής: 

● Το σενάριο των τάσεων. Χαρακτηρίζεται από αποσπασματική διαχείριση των 

υφιστάμενων προβλημάτων, λαμβάνοντας μέτρα τα οποία «ανακουφίζουν» από τα 

σημερινά προβλήματα, χωρίς όμως να προωθούν μακροπρόθεσμες λύσεις και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Υποθέτει την ολοκλήρωση όσων έργων είναι προωθημένη 

η κατασκευή τους και υπολογίζει τις επιπτώσεις που προκαλούν στην ανάπτυξη της 
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περιοχής. Επίσης προωθεί μόνον εκείνες τις προτάσεις του Γ.Π.Σ που είναι απόλυτα 

απαραίτητες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς και όσες αφορούν ρυθμίσεις υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων, ή μικρές 

οικιστικές επεκτάσεις σε σημεία όπου υπάρχουν θύλακες αυθαιρέτων ή ρυθμίσεις 

κυκλοφοριακές που κρίνονται απαραίτητες για την προστασία των πεζών και την 

ασφάλεια της κίνησης των αυτοκινήτων. 

● Το σενάριο της δυναμικής και ολοκληρωμένης παρέμβασης. Χαρακτηρίζεται από 

ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, 

όχι μόνον μέσα από την υλοποίηση έργων που έχουν ήδη προγραμματιστεί (π.χ. η 

ανάπλαση του θαλάσσιου μετώπου), αλλά και μέσα από πρωτοβουλιακές και καινοτόμες 

ενέργειες του Δήμου σε συνεργασία με κεντρικούς φορείς, οι οποίες επιδιώχτηκε να 

ενταχθούν στα Συμβάσεις Εταιρικής Σχέσης (Σ.Ε.Σ.) της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου. 

Στο σενάριο αυτό προβλέπεται δυναμική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του 

περιβάλλοντος. Οι προτάσεις του Γ.Π.Σ. έχουν έντονα αναπτυξιακό και καινοτόμο 

χαρακτήρα και προσβλέπουν, όχι μόνον στη βραχυπρόθεσμη ρύθμιση της οργάνωσης 

και λειτουργίας του χώρου, αλλά και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της παραγωγικής 

δραστηριότητας και της ποιότητας ζωής στο Δήμο Γλυφάδας, μέσα από προσέλκυση 

σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και άσκηση ολοκληρωμένων πολιτικών βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Υλοποιούμενο σενάριο 

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γλυφάδας, έγκριση της Δημαρχιακής Επιτροπής και 

γραπτή κατεύθυνση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία της Μελέτης (Τεχνική Υπηρεσία Δ. 

Γλυφάδας) προκρίθηκε το Σενάριο 2: δυναμικής - ολοκληρωμένης παρέμβασης για τη 

διαμόρφωση της πρότασης του Σταδίου Β2.  

Τα κύρια σημεία του σεναρίου αυτού είναι τα εξής: 

Σε ότι αφορά την πολεοδομική οργάνωση και λειτουργία: 

 Προσδιορισμός νέων πολεοδομικών ενοτήτων με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά 

των γειτονιών του Δήμου και την παροχή εξυπηρετήσεων επιπέδου πολεοδομικής 

ενότητας. 

 Προσδιορισμός αξόνων γενικής κατοικίας που δημιουργούν ένα πλέγμα που 

αναλαμβάνει να εκτονώσει τις ανάγκες σε κεντρικές λειτουργίες και εξυπηρετήσεις 

σύμφωνα με τις προτεινόμενες νέες πολεοδομικές ενότητες, σε περιοχές όπου ήδη 
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καταγράφονται σχετικά λειτουργικά χαρακτηριστικά (όπως διαμορφωμένη 

συγκέντρωση χρήσεων υπηρεσιών και εμπορίου, εύκολη πρόσβαση – εξυπηρέτηση από 

μέσα μαζικής μεταφοράς, κλπ.). Οι προτεινόμενοι άξονες γενικής κατοικίας αναμένεται 

να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες κεντρικές λειτουργίες ανά νέα Πολεοδομική Ενότητα 

και να συμβάλλουν στη διασφάλιση του χαρακτήρα της αμιγούς κατοικίας στις λοιπές 

περιοχές της πόλης, αποθαρρύνοντας την εξάπλωση κεντρικών λειτουργιών σε αυτές. 

● Προσδιορισμός μιας Περιοχής Κέντρου Πόλης, με βάση το Πολεοδομικό Κέντρο επιπέδου 

Πόλης που έχει ορίσει το ισχύον Γ.Π.Σ.. Το Κέντρο Πόλης καλείται μέσω του 

εκσυγχρονισμού του με κατάλληλες ρυθμίσεις και παρεμβάσεις που αφορούν αφενός το 

άνοιγμά του προς το παραλιακό μέτωπο της πόλης και αφετέρου την υιοθέτηση ενός 

μοντέλου βιώσιμης κινητικότητας που ενθαρρύνει τις μετακινήσεις εντός του κέντρου 

πεζή ή με ποδήλατο, και συμπληρώνεται με τη δημιουργία υποδομών στάθμευσης 

περιμετρικά του Κέντρου. 

 Προσδιορισμός ζώνης Τουρισμού-Αναψυχής κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος, η οποία θα 

λειτουργήσει ως πόλος έλξης επενδύσεων τουρισμού και συναφών χρήσεων, σε 

συνδυασμό και με τη νέα επένδυση στο χώρο του αεροδρομίου Ελληνικού. 

 Νέα ιεράρχηση του οδικού δικτύου του Δήμου1 ώστε  

o να διευκολύνεται η κίνηση προς και από το υπερτοπικό εμπορικό κέντρο της 

Γλυφάδας (κίνηση από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά και αντίστροφα) και  

o να ενθαρρύνεται η αποκλειστική χρήση των βασικών αξόνων Λ. Βουλιαγμένης 

και Λ. Ποσειδώνος για τη διαμπερή κυκλοφορία του Δήμου αντί της χρήσης 

εναλλακτικών οδεύσεων (π.χ. οδός Δ. Γούναρη) που επιβαρύνουν με 

κυκλοφοριακό φόρτο περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα κατοικίας. 

o Να προστατεύεται η κίνηση των πεζών σε οδούς οι οποίες λειτουργούν εκ των 

πραγμάτων ως τοπικά κέντρα γειτονιάς λόγω της συγκέντρωσης εμπορίου και 

υπηρεσιών, και σε  οδούς οι οποίες φιλοξενούν κοινωφελείς χρήσεις, όπως 

αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, χώρους πρασίνου κλπ. Στις ευρύτερες 

περιοχές αυτών των οδών ενθαρρύνεται η ανάπτυξη δικτύων και υποδομών 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας 

 

1 Η πρόσφατα εγκεκριμένη μελέτη «Κυκλοφοριακός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Γλυφάδας» θα 
πρέπει να αναθεωρηθεί-εναρμονιστεί με τις προτάσεις της μελέτης τροποποίησης του ΓΠΣ Γλυφάδας. 
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 Λειτουργική αναβάθμιση και ανάδειξη του υπερτοπικού κέντρου εμπορίου-αναψυχής 

της Γλυφάδας και σύνδεση του με το παράκτιο μέτωπο, με: 

o Παρεμβάσεις στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο ώστε να ευνοείται η ασφαλής 

κυκλοφορία των πεζών έναντι της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, με 

πεζοδρομήσεις τμημάτων του και διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας και 

παράλληλη δημιουργία ικανών χώρων στάθμευσης. 

o Διαμόρφωση γραμμικών χώρων πρασίνου – αναψυχής (με τη μορφή επιμήκων 

πλατειών – διαδρομών περιπάτου) κατά μήκος των οδών Γ. Λαμπράκη (μεταξύ 

των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας) και μεταξύ των οδών Άλσους και Ζέρβα δυτικά 

της οδού Κύπρου. Και οι δυο αυτοί επιμήκεις χώροι χρησιμοποιούνται σήμερα ως 

χώροι υπαίθριας στάθμευσης αυτοκινήτων. Ειδικότερα προτείνεται η επέκταση 

του ανοικτού χώρου μεταξύ των οδών Άλσους και Ζέρβα δυτικά της οδού Κύπρου 

προς το παράλιο μέτωπο, έτσι ώστε να συνδεθεί οργανικά το Κέντρο Πόλης και 

η πόλη γενικότερα με την παράκτια ζώνη και να ωφεληθεί από την αξιοποίησή 

της. Ο χώρος αυτός θα ανυψώνεται σταδιακά ώστε να διασχίζει από αέρος τη 

Λεωφόρο Ποσειδώνος για να καταλήγει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναψυχής 

στο παραλιακό μέτωπο, και θα διαμορφωθεί κατάλληλα σαν σύγχρονος χώρος 

περιπάτου και αναψυχής. 

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση του παράκτιου μετώπου και του ορεινού όγκου: 

 Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του Δήμου με βάση τις πλήρεις προτάσεις της 

Προκαταρκτικής Μελέτης Διαμόρφωσης Παραλίας Γλυφάδας (ΟΡΣΑ Απρίλιος 2009), 

λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη προτεινόμενη παρέμβαση ανοίγματος της πόλης 

προς τη θάλασσα. Οι προτάσεις αυτές περιέχουν την δημιουργία εκτεταμένων 

υπαίθριων χώρων περιπάτου, ποδηλατοδρομίας και αναψυχής, δημιουργία 

αναψυκτηρίων και χώρων εστίασης, ρύθμιση της στάθμευσης και 

ανάπλαση/αναβάθμιση  των κοινόχρηστων χώρων της Μαρίνας. 

 Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη του ορεινού όγκου του Υμηττού σε συνεργασία με 

τους λοιπούς Δήμους του Υμηττού. Πρόκειται για σημαντικό φυσικό πόρο υπερτοπικής 

σημασίας για το σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Πρωτεύουσας (ΠΣΠ). 

Ειδικά σε ότι αφορά το τμήμα του ορεινού όγκου που εμπίπτει στα διοικητικά όρια του 

Δ. Γλυφάδας,  

o προτείνεται να ληφθεί άμεσα μέριμνα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των 

συγκεντρώσεων αυθαίρετων κατοικιών που εντοπίζονται στις παρυφές του 
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Υμηττού. Οι εν λόγω συγκεντρώσεις, εμπίπτουν εντός της Ζώνης Β Περιφερειακής 

Προστασίας του Όρους Υμηττού σύμφωνα με το Π.Δ. «Περί καθορισμού ζωνών 

ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ/1978) 

και θα πρέπει είτε να ενταχθούν στο Σχέδιο Πόλης (μετά από αναθεώρηση του ΠΔ 

Προστασίας του Υμηττού) είτε να ληφθούν μέτρα εξυγίανσης της περιοχής.  

o προτείνεται να ληφθεί μέριμνα για την άμεση απομάκρυνση οχλουσών χρήσεων 

που χωροθετούνται εντός της Ζώνης Α Απόλυτης Προστασίας του ως άνω Π.Δ. και 

επιβαρύνουν το περιβάλλον (τόσο φυσικό όσο και αισθητικό) με την αυθαίρετη 

λειτουργία τους,  και 

o προτείνεται η διαχείριση και ανάδειξή του ορεινού όγκου με δενδροφυτεύσεις 

ύστερα από σχετική μελέτη, η δημιουργία μονοπατιών και καθορισμό θέσεων 

υπαίθριας αναψυχής και θέας, ώστε να προσελκύσει εκ νέου το ευρύτερο κοινό 

και να αξιοποιηθεί ως πνεύμονας πρασίνου και σημαντικός παράγοντας 

ελκυστικότητας του Δ. Γλυφάδας. 

Σε ότι αφορά την ένταξη στο σχέδιο νέων περιοχών: 

 Ένταξη στο σχέδιο της εκτός σχεδίου περιοχής του Αγ. Παντελεήμονα που βρίσκεται σε 

γειτνίαση και μεταξύ των εκτάσεων του Γκόλφ και του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, 

με χρήσεις πρασίνου και ειδικές χρήσεις για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 

(χωροθέτηση Δημοτικού αμαξοστασίου και υπαίθριας Δημοτικής αγοράς. Προβλέπεται η 

απομάκρυνση των αυθαίρετων κατοικιών και η διαμόρφωση των αναγκαίων 

κοινόχρηστων χώρων και αστικών υποδομών.  

 Ένταξη στο σχέδιο περιοχής στα νοτιοδυτικά και σε επαφή με τα όρια του Γκολφ με 
χρήσεις πρασίνου-κοινόχρηστων χώρων, αθλητισμού, κοινωνικής πρόνοιας και ειδικών 
χρήσεων (ΣΜΑ, Αμαξοστάσιο). 

 Ένταξη στο σχέδιο μικρών εκτάσεων του θύλακα Αιξωνής που βρίσκονται σε επαφή 

αλλά εκτός των Ζωνών Προστασίας Υμηττού Α και Β βάσει του ισχύοντος πλέον Π.Δ. 

«Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» 

(ΦΕΚ 544 Δ/1978). Στις εντάξεις αυτές προβλέπονται χρήσεις κατοικίας και κοινωνικής 

πρόνοιας. 

 Εφόσον η αναμενόμενη αναθεώρηση του Π.Δ. «Περί καθορισμού ζωνών ρυθμίσεως και 

προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ/1978) υιοθετήσει όρια Ζώνης 

Β Προστασίας του Υμηττού που συμπίπτουν με εκείνα που προβλέπονταν στο ακυρωθέν 

Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των 

Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδί-Ιλησσίων» (14.06.2011), προτείνεται η ένταξη στο 
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σχέδιο μικρών εκτάσεων που βρίσκονται σε επαφή αλλά εκτός των Ζωνών Προστασίας 

Υμηττού Α και Β. Στις εντάξεις αυτές προβλέπονται χρήσεις πρασίνου – κοινόχρηστων 

χώρων, αθλητισμού, κοινωνικής πρόνοιας και ειδικών χρήσεων (δεξαμενή ΕΥΔΑΠ). 

Σε ότι αφορά ειδικές χρήσεις: 

 Αναγνωρίζεται η δημιουργία του νέου κοιμητηρίου της Γλυφάδας βάσει του Άρθρου 

31 του Νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/ 24.12.2014) σε έκταση 42.066 τ.μ. που 

χρησιμοποιείται από την Πολεμική Αεροπορία και έχει παραχωρηθεί, καθώς και η 

κατασκευή του αναγκαίου οδικού άξονα σύνδεσης σε έκταση 7.200 τ.μ. που επίσης 

έχει παραχωρηθεί με το ως άνω Άρθρο. Η δημιουργία του νέου κοιμητηρίου λύνει 

ένα σημαντικό και χρόνιο πρόβλημα του Δήμου που είχε εντοπιστεί και στο Α Στάδιο 

της παρούσας Μελέτης. 

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την προστασία των υδατικών 

πόρων: 

 Αξιοποιούνται οι γεωθερμικοί πόροι / γεωθερμικό πεδίο σε περιοχή πλησίον του ορίου 

του σχεδίου πόλης προς τον Υμηττό, και διοχετεύεται το ζεστό νερό για την θέρμανση 

δημόσιων κτιρίων (π.χ. σχολείων). Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιείται η «Πηγή Αιξωνής» 

που έχει αναγνωρισθεί με την Υ.Α. 23372/19.12.2017 (ΦΕΚ 4744/Β/29.12.2017) ως 

ιαματικός φυσικός πόρος. 

 Αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια για τον φωτισμό των δημόσιων πάρκων και πλατειών, 

και για τον φωτισμό δημόσιων κτιρίων. 

 Επιβάλλεται αυστηρός έλεγχος στις γεωτρήσεις και μειώνεται δραστικά η άντληση νερού 

από αυτές, με σκοπό τη βαθμιαία αποκατάσταση του επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Καθορίζεται πυκνό δίκτυο δειγματοληψιών στα θαλάσσια ύδατα της περιοχής και γίνεται 

συστηματική παρακολούθηση του επιπέδου της θαλάσσιας ρύπανσης.  

 Ανακηρύσσεται η Δήμος Γλυφάδας «Βιώσιμη Πόλη» με φιλο-περιβαλλοντικούς στόχους 

και πολιτικές ενεργειακής οικονομίας. 

 Σε ότι αφορά τις αστικές μεταφορές, το δυναμικό Σενάριο συνδυάζεται με το πρότυπο 

εκείνο που επιδιώκει μερική ανατροπή των σημερινών τάσεων στην κατεύθυνση της 

βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής αστικής ανάπτυξης. Το παρόν Σενάριο 

διαφοροποιείται σημαντικά τόσο από το υφιστάμενο Γ.Π.Σ. όσο και από την 

εκπονούμενη κυκλοφοριακή μελέτη. Συγκεκριμένα, το πνεύμα του δυναμικού Σεναρίου 

χαρακτηρίζεται από ανακατανομή του δημόσιου χώρου σε όφελος της βιώσιμης αστικής 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

- 22 - 

 

κινητικότητας, με τόνωση των ενεργών μετακινήσεων (ποδηλασία, πεζή) και με σχετικό 

περιορισμό του μεριδίου των ΙΧ στις μετακινήσεις.  

Οι συγκεκριμένες επιλογές που υλοποιούν το πρότυπο αυτό είναι οι ακόλουθες: 

● Περιορισμός της κίνησης των ΙΧ στο μητροπολιτικής εμβέλειας τμήμα του 

Πολεοδομικού Κέντρου Πόλης της Γλυφάδας με δημιουργία «Ζώνης Ελεύθερης 

Αυτοκινήτων». 

● Περιορισμός της προσφοράς στάθμευσης σε ανοικτούς χώρους πρασίνου 

περιμετρικά του Κέντρου (επί της οδού Λαμπράκη και επί της οδού Άλσους), 

παράλληλα με υλοποίηση Ζώνης Ελεγχόμενης Στάθμευσης σε περιοχή ευρύτερη του 

Πολεοδομικού Κέντρου και δημιουργία κλειστών χώρων στάθμευσης στην περίμετρο 

του Πολ. Κέντρου, ώστε να λαμβάνεται πρόνοια για τα δικαιώματα των κατοίκων 

(σχετικές ρυθμίσεις για την ΖΕΣ παρακάτω). 

● Βελτίωση της διασύνδεσης των εκατέρωθεν της Λ. Βουλιαγμένης περιοχών. 

● Βελτίωση των προσβάσεων των πεζών προς το παραλιακό μέτωπο. 

● Πύκνωση και γεωγραφική επέκταση του δικτύου ποδηλατοδρόμων. 

● Περιορισμός της ταχύτητας και επιβολή πειθαρχημένης κυκλοφοριακής ροής 

χαμηλής ταχύτητας στους βασικούς συλλεκτήριους δρόμους, και ιδιαίτερα στην Δ. 

Γούναρη, ώστε να αποτελέσει πραγματικό άξονα διασύνδεσης των τοπικών κέντρων 

βόρεια της Λ. Βουλιαγμένης. 

● Σταδιακή μετατροπή των τοπικών δρόμων σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 

 

2.4.1.3 Προγραμματικά Μεγέθη Πληθυσμού  

Τα προγραμματικά μεγέθη του πληθυσμού για τον Δήμο Γλυφάδας επανυπολογίστηκαν στο Β2 

στάδιο της μελέτης ΓΠΣ διότι ο αρχικός χρονικός ορίζοντας υλοποίησης του ΓΠΣ (έτος 2028) 

είναι σχετικά κοντά, ενώ αναμένεται να παρέλθει επιπλέον χρονικό διάστημα μέχρι την τελική 

έγκριση του ΓΠΣ και τη και δημοσιοποίησή του σε ΦΕΚ. Για τον λόγο αυτό επα-

ναπροσδιορίστηκε ο χρονικός ορίζοντας του ΓΠΣ Γλυφάδας στο έτος 2038 και σε αυτή τη βάση 

επανυπολογίστηκαν τα προγραμματικά μεγέθη .  

Ο πληθυσμός ανά πολεοδομική ενότητα (Π.Ε). που προέκυψε, παρουσιάζεται στην στήλη (5) 

του πίνακα 1. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό προβλέπεται το 2038 αύξηση του πληθυσμού του 

Δήμου Γλυφάδας κατά 12,6% στην περίοδο 2011 – 2038. 
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Πίνακας 1. Υπολογισμός πληθυσμού για το 2038 κατά Πολεοδομική Ενότητα 

Πολεοδομικές Ενότητες 

Μόνιμος 

πληθυσμός 

2001 

Μόνιμος 

πληθυσμός 

2011 

ΜΕΡΜ  

01 - 11 

Μόνιμος 

πληθυσμός 

2038 

ΠΕ 1 24.746 25.822 0.004268 29.599

ΠΕ 2 18.159 18.949 0.004268 21.720

ΠΕ 3 6.171 6.439 0.004268 7.381

ΠΕ 4 5.739 5.988 0.004268 6.864

ΠΕ 5 10.940 11.416 0.004268 13.086

ΠΕ 6 12.375 12.913 0.004268 14.801

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ 78.129 81.528 - 93.451

ΕΚΤΟΣ ΠΕ 5.536 5.777 - 4.815

ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 83.665 87.305 - 98.266
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2.4.2. Πρότυπο χωρικής οργάνωσης – Σχέσεις με ευρύτερους άξονες ανάπτυξης 

2.4.2.1  Χωροταξική διάρθρωση και οικιστική δομή  

Η περιοχή του Δήμου Γλυφάδας εντάσσεται στους νότιους παραθαλάσσιους Δήμους του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας και γειτνιάζει με τους Δήμους Βάρης-Βούλας-

Βουλιαγμένης στα νότια, Ελληνικού-Αργυρούπολης στα βόρεια και Κρωπίας στα ανατολικά. Οι 

κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την υφιστάμενη χωροταξική διάρθρωση της περιοχής 

μελέτης είναι οι εξής: 

 Το παράκτιο μέτωπο του Δήμου προς τον Σαρωνικό Κόλπο. Στην παράκτια ζώνη του 

Δήμου παρατηρείται σχετική συγκέντρωση δραστηριοτήτων τουρισμού (ξενοδοχεία, 

εγκαταστάσεις Αστέρα, μαρίνες τουριστικών σκαφών), αναψυχής (εστιατόρια, 

καφετέριες), εμπορίου (εμπορικό κέντρο Γλυφάδας) και αθλητισμού (εγκαταστάσεις 

Γκολφ Γλυφάδας, δημοτικό κολυμβητήριο, κλπ.). Επίσης η παράκτια ζώνη του Δήμου 

χαρακτηρίζεται από τη διέλευση της Λεωφόρου Ποσειδώνος παράλληλα με την ακτή, 

που αφενός εξυπηρετεί μετακινήσεις προς τον Πειραιά και τους λοιπούς παράκτιους 

Δήμους της νότιας Αττικής, αφετέρου λειτουργεί αποτρεπτικά στην εγκάρσια κίνηση του 

κοινού προς την παραλία. 

 Η θέση του Δήμου μεταξύ του θαλάσσιου μετώπου και του Όρους Υμηττού, που καθιστά 

την περιοχή “πέρασμα” για τη σύνδεση των νοτιότερων Δήμων της Αττικής με τον 

Πειραιά και την Αθήνα. Απόρροια της θέσης αυτής είναι η διέλευση από βορρά προς 

νότο δύο σημαντικών οδικών αρτηριών που παρουσιάζουν μεγάλους κυκλοφοριακούς 

φόρτους, της Λεωφόρου Ποσειδώνος παραλιακά και της Λεωφόρου Βουλιαγμένης που 

διέρχεται από το μέσο της αστικής περιοχής της Γλυφάδας. 

 Η ένταξη στα όρια του Δήμου Γλυφάδας σημαντικής εξωαστικής έκτασης του Όρους 

Υμηττού στα δυτικά του. Η εξωαστική αυτή ορεινή έκταση αποτελεί περίπου το ήμισυ 

της συνολικής έκτασης του Δήμου Γλυφάδας. Πλην κάποιων υφιστάμενων 

συγκεντρώσεων αυθαιρέτων κατασκευών στους πρόποδες του όρους, καλύπτεται από 

χαμηλή βλάστηση και προστατεύεται από τις διατάξεις του Π.Δ. «Περί καθορισμού 

ζωνών ρυθμίσεως και προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού» (ΦΕΚ 544 Δ/1978). 

Εντός του Δήμου Γλυφάδας το σχετικό Π.Δ. προβλέπει τις Ζώνες Α και Β. 

 Η άμεση γειτνίαση με την έκταση του πρώην διεθνούς αεροδρομίου του Ελληνικού 

(τμήμα της εντάσσεται στα όρια του Δ. Γλυφάδας και γειτνιάζει με τις εγκαταστάσεις 

του Γκολφ). Ο χαρακτήρας της μελλοντικής αξιοποίησης της εν λόγω έκτασης θα έχει 

σημαντικές επιπτώσεις για το Δήμο Γλυφάδας λόγω κλίμακας των όποιων 
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παρεμβάσεων. Ο ανταγωνιστικός ή μη χαρακτήρας των όποιων παρεμβάσεων 

αξιοποίησης θα έχει αντίστοιχες αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις για την περιοχή 

μελέτης. Για παράδειγμα, πιθανή αξιοποίηση μέρους της έκτασης του πρώην 

αεροδρομίου για εμπορικές χρήσεις και η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού –ως προς το 

αντίστοιχο της Γλυφάδας – εμπορικού κέντρου ως προς τον χαρακτήρα και τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες, θα είχε έντονες αρνητικές επιπτώσεις.  

 Τα υφιστάμενα μεταφορικά δίκτυα και υποδομές τόσο εντός της περιοχής μελέτης 

(οδικές αρτηρίες, δίκτυο τραμ, δίκτυο μετρό – υφιστάμενο και προγραμματισμένο) όσο 

και εκτός αυτής (Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, Αττική Οδός, Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών Ελ. Βενιζέλος,  Λιμένας Πειραιά). 

Σε ότι αφορά την εσωτερική χωροταξική διάρθρωση της περιοχής μελέτης, διακρίνονται τρεις 

επάλληλες ζώνες με ομοιογενή χωροταξικά χαρακτηριστικά που τοποθετούνται παράλληλα με 

την ακτογραμμή και προς την ενδοχώρα. Οι τρεις αυτές ζώνες είναι οι εξής: 

1. Παράκτια ζώνη με συγκέντρωση δραστηριοτήτων εμπορίου, αναψυχής και τουρισμού. 

Η ζώνη αυτή εκτείνεται σε ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου και σε απόσταση 

από αυτό περίπου 500 μ, περιλαμβάνοντας το εμπορικό κέντρο της Γλυφάδας 

(συγκέντρωση εμπορίου και αναψυχής υπερτοπικού χαρακτήρα), υποδομές τουρισμού 

όπως ξενοδοχεία, τις εγκαταστάσεις του Αστέρα Γλυφάδας και τις μαρίνες τουριστικών 

σκαφών, και σημαντικές αθλητικές υποδομές όπως το Γκολφ και κολυμβητήριο, 

γυμναστήριο κλπ. Περιλαμβάνει επίσης το τμήμα της έκτασης του πρώην διεθνούς 

αερολιμένα Ελληνικού που εμπίπτει εντός ορίων του Δήμου Γλυφάδας. Η ζώνη αυτή 

διατρέχεται από τη Λ. Ποσειδώνος. 

2. Ευρύτερη οικιστική ζώνη της ενδοχώρας στην οποία ανήκει το υπόλοιπο, εντός σχεδίου, 

τμήμα του Δήμου. Η ζώνη αυτή εκτείνεται έως τους πρόποδες του Υμηττού, διατρέχεται 

από τη Λ. Βουλιαγμένης, και περιλαμβάνει περιοχές κατοικίας τόσο στα δυτικά της 

Λεωφόρου Βουλιαγμένης (περιοχές της Κάτω Γλυφάδας) όσο και στα ανατολικά (Άνω 

Γλυφάδα, Τερψιθέα, οικισμός Καφεπωλών, Ευρυάλη). Πρόκειται για περιοχή κυρίως 

οικιστικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνει τοπικές, κυρίως γραμμικές συγκεντρώσεις με 

χρήσεις κέντρου γειτονιάς (εμπόριο, υπηρεσίες, αναψυχή κλπ.). Οι συγκεντρώσεις 

αυτές έχουν αναπτυχθεί γραμμικά εκατέρωθεν της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, της οδού 

Γούναρη (Άνω Γλυφάδα), της οδού Γεννηματά (Τερψιθέα), και στη συμβολή των οδών 

Αν. Παπανδρέου, Σ. Βέμπω και Βασ. Όλγας. Η οικιστική αυτή περιοχή διασπάται από τη 

Λ. Βουλιαγμένης, και μπορεί να διακριθεί σε δυο υπο-ζώνες ανατολικά και δυτικά της 

Λ. Βουλιαγμένης. 
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3. Ορεινή εξωαστική περιοχή Υμηττού. Στην περιοχή αυτή απαγορεύεται κάθε δόμηση, 

πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, ενώ παρατηρούνται μικρές συγκεντρώσεις αυθαιρέτων 

κατοικιών σε επαφή με το ισχύον Σχέδιο Πόλης. 

Οι εξωτερικές οδικές συνδέσεις του Δήμου Γλυφάδας, τόσο με το Πολεοδομικό Συγκρότημα του 

Λεκανοπεδίου, όσο και με τη Νότια Αττική, εξασφαλίζονται μέσω των Λεωφόρων Ποσειδώνος 

και Βουλιαγμένης. Ειδικότερα, η Λεωφόρος Ποσειδώνος προς βορρά συνδέει την περιοχή του 

Δήμου με το υπερτοπικό κέντρο του Πειραιά ενώ η Λεωφόρος Βουλιαγμένης επίσης προς βορρά 

συνδέει το Δήμο Γλυφάδας με το κέντρο της Αθήνας. Προς νότο και οι δυο αρτηρίες συνδέουν 

τη Γλυφάδα με τις νοτιότερες αστικές περιοχές (Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη) και τη νότια Αττική, 

αλλά και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου που προσφέρει σύνδεση με τα Μεσόγεια και τον Διεθνή 

Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος. 

Σε ότι αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, η Γλυφάδα εξυπηρετείται από το δίκτυο Τραμ που τη 

συνδέει τόσο με το κέντρο της Αθήνας (τερματικός σταθμός Σύνταγμα) όσο και με τον Πειραιά 

και τους παραλιακούς Δήμους έως (μελλοντικά) το Πέραμα. Επίσης εξυπηρετείται από το Μετρό 

μέσω του γειτονικού σταθμού Ελληνικού, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για μελλοντική επέκταση 

προς Γλυφάδα. 

Τα δομικά χαρακτηριστικά της χωροταξικής διάρθρωσης και οικιστικής δομής της περιοχής 

μελέτης, άμεσης και ευρύτερης, βασίζονται στις εξωτερικές διασυνδέσεις της σε συνάρτηση με 

το ρόλο της ως προς ανώτερα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού. Στο 

συγκεκριμένο κεφάλαιο προδιαγράφονται οι εν δυνάμει χωροταξικές ροές και συσχετίσεις της 

αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής και αναφέρονται οι δυνατότητες για συνεργασιακούς-

συμπληρωματικούς ρόλους με άλλες οικιστικές-παραγωγικές ζώνες του μητροπολιτικού 

συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα διαπιστώνονται σχέσεις αλληλεξάρτησης 

και συνεργασίας: 

 Με τους λοιπούς Δήμους του Υμηττού (τόσο από τη δυτική όσο και από την ανατολική 

του πλευρά) με επικέντρωση στην ανάδειξη του ορεινού όγκου σε πνεύμονα πρασίνου 

και χώρου αναψυχής για το σύνολο των κατοίκων του ΠΣΠ. 

 Με τον γειτονικό Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης στο πεδίο της ορθής και αμοιβαία 

ωφέλιμης διαχείρισης των επιπτώσεων της προβλεπόμενης ανάπτυξης της έκτασης του 

παλαιού διεθνή αερολιμένα του Ελληνικού. 

 Με τους νοτιότερους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αλλά και με τον Δήμο 

Ελληνικού στα πεδία της αναψυχής, του τουρισμού και του εμπορίου. Ο Δήμος Γλυφάδας 

εξυπηρετεί τους δήμους του παράκτιου μετώπου, και πέραν των προαναφερθέντων, με 
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το υπερτοπικής εμβέλειας εμπορικό του κέντρο και με τη σημαντική συγκέντρωση 

εξυπηρετήσεων αναψυχής και εστίασης που διαθέτει.  

 Με το σύνολο του Λεκανοπεδίου, στα πεδία του τουρισμού, αθλητισμού, αναψυχής και 

συνεδριακών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα όπως αυτά διαμορφώνονται από τις παράκτιες 

δραστηριότητες της Μαρίνας Γλυφάδας, του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Αστέρα, 

των ακτών λουομένων και των εγκαταστάσεων του γκόλφ. 

 

2.4.2.2 Κατευθύνσεις Υπερκείμενου Σχεδιασμού 

Με βάση τις κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης, όπως προδιαγράφονται από τα υπερκείμενα 

επίπεδα σχεδιασμού και προγραμματισμού, ιδίως δε όσες αφορούν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή 

μελέτης, ο Δήμος Γλυφάδας στο χρονικό ορίζοντα της υπό εκπόνηση μελέτης Γ.Π.Σ. μπορεί να 

αναλάβει και να ενισχύσει το ρόλο του ως Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας εντός 

Λεκανοπεδίου (εγκεκριμένο νέο ΡΣΑ 2021 – Νόμος 4277/2014), με βασικό χαρακτηριστικό την 

πολυδιάστατη ανάπτυξη και σημαντική εμβέλεια εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου 

Τομέα Αθηνών σε πρώτο στάδιο, αλλά και ευρύτερα εντός του Λεκανοπεδίου μεσοπρόθεσμα. 

Προϋπόθεση αποτελεί η λήψη μέτρων αξιοποίησης και περεταίρω ανάδειξης των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της περιοχής μελέτης, όπως παρουσιάζονται παραπάνω, και δράσεων προς 

την αντιμετώπιση προβλημάτων χωρικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζει. 

Υπερκείμενος χωροταξικός σχεδιασμός εθνικού επιπέδου  

Τα υπερκείμενα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν: 

● Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α 

● Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τη 

Βιομηχανία 

● Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον 

Τουρισμό 

● Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014 – 2020 

Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας  

Παράλληλα, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός στο Νομό Αττικής διέπεται από το 

νέο ΡΣΑ που εγκρίθηκε με το Νόμο 4277/2014  «Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας Αττικής και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014). 

Προδιαγραφόμενος αναπτυξιακός ρόλος Γλυφάδας 
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Ειδικότερα, βάσει του υπερκείμενου σχεδιασμού, ο εξειδικευμένος αναπτυξιακός ρόλος της 

περιοχής της Γλυφάδας προδιαγράφονται ως εξής: 

 Ρόλος τουριστικού πόλου έλξης, αξιοποιώντας τα δυναμικά στοιχεία που εμφανίζει η 

περιοχή μελέτης (παραλιακό μέτωπο, ορεινός όγκος Υμηττού, τουριστικές υποδομές, 

σημαντικές υποδομές αθλητισμού, καλές συνδέσεις με μητροπολιτικό κέντρο-διεθνή 

αερολιμένα-λιμένα Πειραιά, κα) σε συνδυασμό με τις κατευθύνσεις των υπερκείμενων 

επιπέδων σχεδιασμού – Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. και εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 2021.  

Ο εν λόγω αναπτυξιακός ρόλος δύναται να ενισχυθεί με: 

1. Ενίσχυση και διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων του Δήμου μέσω των 

γενικότερων πολιτικών που υιοθετούνται για την ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α., για το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας 

προτείνεται η «ανάδειξή του σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας με πολυσχιδή 

ταυτότητα (με έμφαση στον πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισμό, αλλά και με 

δυνατότητες παραθεριστικού τουρισμού σε παράλιες περιοχές της Αττικής και πλησίον 

νησιά) […] και σε προορισμό μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων». 

Επιπλέον, στις κατευθύνσεις που αναγράφονται για την ορθολογική οργάνωση και 

ανάπτυξη των κύριων παραγωγικών τομέων της οικονομίας, προτείνεται η «αναβάθμιση 

της εικόνας των τουριστικών προορισμών προκειμένου να καταστούν ελκυστικότεροι και 

ασφαλέστεροι, με την ανάδειξη στοιχείων ταυτότητας και αναγνωρισιμότητας, την 

αναβάθμιση και την αποκατάσταση του δομημένου χώρου, την οργάνωση του, ατύπως 

διαμορφωμένου οικιστικά, εξωαστικού χώρου, κ.ά.».  

Το νέο ΡΣΑ (2021) προβλέπει την Ανάπτυξη Μητροπολιτικού Πάρκου διεθνούς εμβέλειας 

στο παλαιό Αεροδρόμιο του Ελληνικού, με χρήσεις αθλητισμού, αναψυχής, πολιτισμού, 

τουρισμού, επιχειρηματικού κέντρου, κατοικίας σε περιορισμένη έκταση και κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων. Οι ρυθμίσεις και παρεμβάσεις εντός του χώρου του Μητροπολιτικού 

Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά παρουσιάζονται στο πρόσφατα δημοσιευμένο Π.Δ. 

«Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π./1.3.2018). 

2. Αξιοποίηση και βελτίωση των δικτύων σύνδεσης του Δήμου με το μητροπολιτικό κέντρο 

της Αθήνας και τις πύλες εισόδου-εξόδου της Περιφέρειας – λιμένας Πειραιά, Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών Ελ. Βενιζέλος.  

Στον Δήμο της Γλυφάδας λειτουργούν ήδη οι γραμμές τραμ Σύνταγμα - Ασκληπιείο 

Βούλας και ΣΕΦ - Ασκληπιείο Βούλας, ενώ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει ο 
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ολοκληρωμένος σταθμός Μετρό του Ελληνικού, καθώς και μακροπρόθεσμα η επέκταση 

της γραμμής 2 του Μετρό μέχρι την Γλυφάδα. Λειτουργεί επίσης δίκτυο αστικών 

λεωφορείων που συνδέει την περιοχή τόσο με το κέντρο της Αθήνας και τον Πειραιά, 

όσο και με τον Διεθνή Αερολιμένα και τους νοτιότερους παραθαλάσσιους Δήμους. 

Για τον κλάδο των επιβατικών μεταφορών, στρατηγική κατεύθυνση του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α.  

αποτελεί η εφαρμογή των πλέον σύγχρονων προτύπων ασφάλειας (σε υποδομές και 

μέσα) και η εισαγωγή πιο «καθαρών» μέσων, και επομένως η προώθηση των μέσων 

σταθερής τροχιάς. Συγκεκριμένα, για το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας προτείνεται 

η επέκταση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τύπου μετρό ή 

τροχιόδρομου (τραμ), η δημιουργία κατάλληλων σταθμών μετεπιβίβασης και επαρκών 

χώρων στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων στους κύριους σταθμούς μέσων σταθερής τροχιάς, 

η αύξηση της ασφάλειας, βελτίωση των ταχυτήτων και πύκνωση όλων των δρομολογίων 

των μέσων σταθερής τροχιάς αστικού τύπου με άμεση λειτουργική σχέση 

(ανταποκρίσεις) με το σύνολο των μεταφορικών μέσων μαζικής μεταφοράς.  

Επιπλέον, το εγκεκριμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (2021) προβλέπει: 

 Επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό προς τη Γλυφάδα. 

 Γραμμή προαστιακού σιδηροδρόμου Ελληνικό-Βάρη-Διεθνής Αερολιμένας που 

μπορεί καταρχήν να λειτουργήσει και ως ταχύς λεωφορειόδρομος ή Ελαφρύ 

Μετρό 

 Διαδρομή Τραμ Σύνταγμα-Π.Φάληρο-Βούλα. 

 Δημιουργία Σταθμού Μετεπιβίβασης στο Ελληνικό με μικρής κλίμακας 

δραστηριότητες εμπορίου, εστίασης-αναψυχής και θέσεις στάθμευσης ΙΧ 

αυτοκινήτων. 

 Χαρακτηρισμό της Λ. Ποσειδώνος ως αστικής λεωφόρου με έργα-μέτρα 

αναβάθμισης του παρόδιου δημόσιου χώρου, εκλογίκευση της κίνησης με ΙΧ 

αυτοκίνητα, απόδοση απόλυτης προτεραιότητας στα επιφανειακά Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς, δημιουργία υποδομών και ειδικών διαδρόμων για κίνηση και 

στάθμευση ποδηλάτων, και αναβάθμιση της κίνησης των πεζών. 

3. Βιώσιμη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή των σημαντικών φυσικών πόρων του ορεινού 

όγκου του Υμηττού – ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού (αθλητικός τουρισμός, 

φυσιολατρικός τουρισμός). Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου του Δήμου 
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Προωθούνται πολιτικές μέσω του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. για την προστασία των περιοχών NATURA 

(εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις φυσικές περιοχές, που έχουν 

ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000, περιορισμός της διάσπαρτης 

εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες περιοχές), του 

παράκτιου χώρου (αποφυγή χωροθέτησης κοντά στην παραλία εγκαταστάσεων μεγάλης 

κλίμακας, πρόβλεψη μέτρων προστασίας από ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες λόγω 

κλιματικής αλλαγής, εφαρμογή του σχετικού Κανονισμού της Ε.Ε. για τη Μεσόγειο) και 

των δασικών περιοχών (κατάρτιση δασολογίου, εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων για 

την προστασία των δασών, αναδάσωση καμένων δασικών εκτάσεων, εναρμόνιση της 

υποβαθμισμένης διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων στις νέες συνθήκες ζήτησης 

της κοινωνίας, όπως ο ορεινός τουρισμός, η αναψυχή, κα). 

Επίσης το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. προβλέπει την ανάδειξη και προστασία των μνημείων 

πολιτιστικής κληρονομιάς, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοποίησή τους ως πόλων 

έλξης επισκεπτών με την κατάλληλη υποδομή πρόσβασης, την λειτουργική σύνδεσή 

τους με τον περιβάλλοντα χώρο τους και τη σύνδεση των μνημείων μεταξύ τους ανά 

χωρική ενότητα.  

4. Αναβάθμιση και ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου – άνοιγμα της πόλης προς 

τη θάλασσα 

Το Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α. προβλέπει την αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος της 

πρωτεύουσας με προτεραιότητα τις περιοχές του παράκτιου μετώπου με ενίσχυση των 

ζωνών πρασίνου, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και ασφάλειας των πεζών και 

αναβάθμιση της αισθητικής του χώρου. 

Το νέο ΡΣΑ (Νόμος 4277/2014) προβλέπει την «ανάδειξη του θαλάσσιου μετώπου του 

Σαρωνικού με λειτουργική υποβάθμιση της Λ. Ποσειδώνος σε συνδυασμό με τον 

εξοπλισμό της με τραμ, πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, προκειμένου να αποκατασταθεί 

η προσπέλαση της ακτής από τις περιοχές κατοικίας της άμεσης ενδοαστικής ζώνης, 

αλλά και σε μητροπολιτικό επίπεδο». Επιπλέον, προβλέπεται το άνοιγμα της πόλης προς 

τη θάλασσα με τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα των ακτών. Προωθεί επίσης 

την κατάρτιση Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ακτών Αττικής. Προς την 

κατεύθυνση αυτή ο ΟΡΣΑ έχει εκπονήσει Προκαταρκτική Μελέτη Διαμόρφωσης Παραλίας 

της Γλυφάδας (2009), που προβλέπει: 

 Διατήρηση ήπιων τουριστικών εγκαταστάσεων κατά μήκος της 

παραλιακής ζώνης 
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 Ανάπτυξη χρήσεων κοινόχρηστου χαρακτήρα (πεζόδρομος, 

ποδηλατόδρομος, ζώνες φύτευσης, εγκαταστάσεις αθλοπαιδιών, κλπ.) 

 Αναβάθμιση και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μαρίνων 

 Αναβάθμιση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των ακτών κολύμβησης 

 Αναβάθμιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ναυταθλητικού Ομίλου 

 Αναβάθμιση του αλιευτικού καταφυγίου 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σχεδιαστικές προτάσεις για τη δημιουργία 

επαρκών θέσεων στάθμευσης.  

5. Σύνδεση και εξασφάλιση της συμπληρωματικής λειτουργίας σε σχέση με τη μελλοντική 

ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού. 

Το νέο ΡΣΑ προβλέπει για το ΜΠΕ την ανάπτυξη πολιτιστικών εγκαταστάσεων διεθνούς 

εμβέλειας, καθώς και υποδομών αθλητισμού, αναψυχής και κοινωνικής εξυπηρέτησης. 

Προβλέπει επίσης την αστικού τύπου ανάπτυξη μικτών χρήσεων όπως υπηρεσίες, 

επιχειρηματικό κέντρο, δραστηριότητες έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και τουρισμού 

και κατοικίας σε περιορισμένες εκτάσεις. Σε σχέση με τον ακριβή χαρακτήρα της 

μελλοντικής ανάπτυξης του ΜΠΕ, προτεραιότητα για την περιοχή μελέτης πρέπει να είναι 

η εξασφάλιση συμπληρωματικής και όχι ανταγωνιστικής λειτουργίας.  

 

2.4.2.3 Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης  

Το γενικό αναπτυξιακό πρότυπο και ο χωρικός σχεδιασμός στηρίζονται στη βιώσιμη ανάπτυξη 

που  ορίζεται  ως «η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε 

κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». 

Οι Βασικές Αρχές Χωρικής Ανάπτυξης του Δήμου Γλυφάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις 

επικρατούσες τάσεις, τις κατευθύνσεις από υπερκείμενα επίπεδα σχεδιασμού και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού, των φυσικών υποδοχέων και των 

ανθρώπινων πόρων έχουν ως εξής: 

1. Ανάδειξη του ρόλου της Γλυφάδας στην ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής, στο μητροπολιτικό πυρήνα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του 

Λεκανοπεδίου και γενικότερα στην Αττική ως Διαδημοτικό Κέντρο Ευρείας Ακτινοβολίας 

εντός Λεκανοπεδίου (σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΡΣΑ) με ενδυνάμωση της χωρικής 
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συγκρότησης της περιοχής μελέτης και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της, 

ως:  

 Δυναμικό κέντρο εμπορίου και αναψυχής υπερτοπικής σημασίας με εύκολη πρόσβαση 

από και προς τα πολεοδομικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, μέσω κεντρικών οδικών 

αρτηριών (Λ. Βουλιαγμένης, Λ. Ποσειδώνος) και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (Τραμ, 

Μετρό κλπ.) αλλά και πολύ καλή πρόσβαση στην Ανατολική Αττική και το διεθνές 

αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, μέσω της Λ. Βάρης – Κορωπίου και της Αττικής Οδού. 

 Περιοχή με κομβική θέση ως προς τον μελλοντικό αναπτυξιακό πόλο του παλαιού 

αερολιμένα του Ελληνικού. 

 Περιοχή ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού λόγω των σημαντικών αθλητικών υποδομών 

(εγκαταστάσεις Γκολφ, γήπεδα ποδοσφαίρου-μπάσκετ-τένις, κλειστά γυμναστήρια, 

κολυμβητήριο) που διαθέτει. 

 Υποδοχέας ανάπτυξης αστικού, συνεδριακού τουρισμού και θαλάσσιου τουρισμού λόγω 

της λειτουργίας θαλάσσιων και τουριστικών υποδομών υπερτοπικής εμβέλειας που 

διαθέτει (μαρίνες ελλιμενισμού τουριστικών σκαφών, οργανωμένες παραλίες, 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κέντρα αναψυχής).  

 Περιοχή με προοπτική αξιοποίησης των πολιτιστικών μνημείων, αρχαιολογικών χώρων 

και σημαντικών τοπίων φυσικού κάλλους που εμπεριέχει (ορεινός όγκος Υμηττού, 

περιοχή NATURA 2000, δασικές εκτάσεις, παράκτιος χώρος).  

 Περιοχή διασυνδεδεμένη με σημαντικούς μεταφορικούς διαδρόμους διαπεριφερειακής 

και εθνικής σημασίας σε μικρή χρονο-απόσταση, υπάρχοντες και προτεινόμενους.  

2. Υποστήριξη μιας νέας δυναμικής βιώσιμης ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της πόλης 

της Γλυφάδας, με: 

 Ένταξη στο σχέδιο περιορισμένων περιοχών για την κάλυψη κοινωφελών και οικιστικών 

αναγκών του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τις περιορισμένες φυσικές καταλληλότητες 

και αξιοποιώντας τμήμα γης εκτός σχεδίου αλλά εντός των ορίων του θεσμοθετημένου 

Γ.Π.Σ. 

 Επανασχεδιασμό του δικτύου κεντρικών λειτουργιών μέσα στον αστικό ιστό με τον 

προσδιορισμό ενός μόνο Πολεοδομικού Κέντρου σε επίπεδο Πόλης και ενός πλέγματος 

αξόνων Γενικής Κατοικίας που θα αναλάβει το ρόλο συγκέντρωσης των αναγκαίων 

κεντρικών λειτουργιών και εξυπηρετήσεων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μη εξάπλωσή 
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τους στις περιοχές αμιγούς κατοικίας και να διασφαλιστεί η ποιοτική και λειτουργική 

τους αναβάθμιση. 

 Επανεξέταση της διάρθρωσης της περιοχής μελέτης σε Πολεοδομικές Ενότητες και 

επανακαθορισμός των ορίων των ΠΕ με τρόπο που ανταποκρίνεται στη διάρθρωση των 

κεντρικών λειτουργιών και λοιπών κοινωφελών εξυπηρετήσεων. 

 Ενίσχυση της λειτουργίας και του ρόλου του Κέντρου Πόλης με κατάλληλες 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πρόβλεψη ικανών θέσεων στάθμευσης, ώστε να 

απελευθερωθεί κατά το δυνατόν από την κίνηση των οχημάτων και να ενισχυθεί η 

κίνηση των πεζών, προσδίδοντας έτσι προστιθέμενη αξία στην υπερτοπική ακτινοβολία 

του Κέντρου. 

 Αναβάθμιση – ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της πόλης έτσι ώστε να αποτελέσει 

πόλο αναψυχής και τουρισμού υπερτοπικής σημασίας και οργανική σύνδεση του με τον 

λοιπό οικιστικό ιστό, από τον οποίο σήμερα είναι αποκομμένο λόγω της διέλευσης της 

ταχείας κυκλοφορίας Λεωφόρου Ποσειδώνος. Στην προσπάθεια αναβάθμισης του 

παραλιακού μετώπου εντάσσεται και ο καθαρισμός των θαλάσσιων υδάτων στον όρμο 

της πλαζ «Αστέρια», ώστε να καταστούν κατάλληλα για κολύμβηση. 

 Εισαγωγή ρυθμίσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε όλη την έκταση του οικιστικού 

συγκροτήματος με στόχο αφενός τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις περιοχές 

συγκέντρωσης κεντρικών χρήσεων (άξονες Γενικής Κατοικίας) και την αποφυγή της 

διαμπερούς υπερτοπικής κίνησης λόγω παράκαμψης υπερφορτωμένων αρτηριών 

ταχείας κυκλοφορίας (Λεωφόροι Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος), και αφετέρου την 

ενθάρρυνση της χρήσης ενεργών μεθόδων μετακίνησης, όπως το βάδην και η 

ποδηλασία.  

 Αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών, με έμφαση στην απομάκρυνση από 

τον οικιστικό ιστό της οχλούσας βιοτεχνίας (π.χ. συνεργεία μέσης όχλησης, αλουμινο-

σιδηρουργεία κλπ.). 

 

3. Προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των 

τοπίων στον ορεινό όγκο του Υμηττού, με: 

 Ενίσχυση του ρόλου της περιοχής ως οικιστικής ζώνης σε άμεση σχέση με την περιαστική 

ζώνη του Πολεοδομικού Συγκροτήματος του Λεκανοπεδίου, ειδικότερα δε με το φυσικό 

τοπίο – οικοσύστημα του ορεινού όγκου του Υμηττού, για τον οποίο προτείνονται σειρά 

παρεμβάσεων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων φυσιολατρικού – περιηγητικού 
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τουρισμού και υπαίθριας αναψυχής, περιλαμβανομένης της αξιοποίησης ιδιαίτερων 

στοιχείων του περιβάλλοντος όπως τα σπήλαια, στο πλαίσιο των περιορισμών που ορίζει 

το διάταγμα προστασίας  του Υμηττού. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών εξυγίανσης του ορεινού όγκου, όπως η απομάκρυνση των 

αυθαιρέτων κτισμάτων, η κατάργηση του στρατοπέδου με ταυτόχρονη απόδοση του σε 

κατάλληλες κοινωφελείς χρήσεις, η αποκατάσταση των ρεμάτων και η 

φύτευση/αναδάσωση τμημάτων του. 

 Χωροθέτηση κοινωφελών-κοινόχρηστων λειτουργιών για τις οποίες δεν υπάρχει 

διαθέσιμο γήπεδο εντός του σχεδίου πόλης σε κατάλληλη περιοχή και με σχέδιο που 

πληροί απόλυτα τους περιβαλλοντικούς όρους προστασίας, εφόσον οι χρήσεις αυτές 

επιτραπούν από ενδεχόμενη αναθεώρηση του ισχύοντος Π.Δ προστασίας του Υμηττού. 

4. Βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Δήμου και αξιοποίηση των εναλλακτικών 

πηγών ενέργειας  με 

 Έλεγχο των γεωτρήσεων και αναζήτηση εναλλακτικών πηγών άρδευσης των 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου 

 Χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των 

δημόσιων κτιρίων και για φωτισμό των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 

 Αξιοποίηση των γεωθερμικών πόρων / υπόγειας λεκάνης θερμού νερού σε 

περιοχή πλησίον του ορίου του σχεδίου πόλης προς τον Υμηττό, για τη θέρμανση 

και φωτισμό δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

 

2.4.3. Ανάδραση ως προς το Χωροταξικό – Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 

Η σημαντικότερη παράμετρος σχετικά με την ανάδραση προς τον υπερκείμενο χωροταξικό-

αναπτυξιακό σχεδιασμό, αφορά την έγκριση και θεσμοθέτηση του Νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου 

Αθήνας – Αττικής 2021. Το εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας – Αττικής 2021 (Νόμος 

4277/2014) με χρονικό ορίζοντα 20ετίας, είναι σαφώς πιο επικαιροποιημένο, ώριμο και 

εξειδικευμένο από το προϊσχύον και συνδυάζει τον κλασικό ρυθμιστικό σχεδιασμό (δηλαδή τον 

στρατηγικό πολεοδομικό σχεδιασμό), το στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τον 

περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

Οι στόχοι, δράσεις και κατευθύνσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του νέου ΡΣΑ και αφορούν 

το Δήμο Γλυφάδας λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, στο 
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πλαίσιο μιας αμφίδρομης τροφοδότησης του σχεδιασμού, το νέο Ρ.Σ.Α. θα πρέπει να καλύπτει 

τα εξής βασικά ζητήματα για την περιοχή του  Δ. Γλυφάδας: 

 Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την άμεση χωροθέτηση υποδοχέων παραγωγικών 

δραστηριοτήτων σε κατάλληλες περιοχές (π.χ. Μεσόγεια), που θα αναλάβουν να 

απορροφήσουν τις οχλούσες δραστηριότητες που πρόκειται μέσω του σχεδιασμού να 

απομακρυνθούν από τις περιοχές του Νοτίου Τομέα Αθηνών και ιδιαίτερα των 

παραθαλάσσιων Δήμων όπως η Γλυφάδα. 

 Θα πρέπει να αναγνωριστεί το σημαντικό πρόβλημα χώρου για τη χωροθέτηση 

κοινωφελών εγκαταστάσεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι παραθαλάσσιοι, οικιστικά 

κορεσμένοι και με σημαντικές προστατευόμενες εκτάσεις Δήμοι, όπως π.χ. η 

χωροθέτηση ΣΜΑ, και να αναζητηθεί κοινή λύση. 

 

2.5 Οργάνωση χρήσεων γης και προστασία Περιβάλλοντος 

2.5.1. Γενικές κατευθύνσεις –περιγραφή χρήσεων 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις γενικές κατευθύνσεις του Δομικού Σχεδίου του 

Δήμου, για το χρονικό ορίζοντα των 15 ετών αναφορικά με την οργάνωση των χρήσεων γης, 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και εν γένει των φυσικών παραγωγικών πόρων, 

την προστασία των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, τα δίκτυα μεταφορών και υποδομών 

και την ασφάλεια – προστασία της περιοχής. 

Ειδικότερα, προωθείται η χωρική οργάνωση ολόκληρης της περιοχής του Δήμου Γλυφάδας 

(διοικητικά όρια Καλλικρατικού Ο.Τ.Α.), με:  

 Καθορισμό ζωνών χρήσης γης στην εκτός σχεδίου περιοχή η οποία θεσμικά προστατεύεται 

ως προς τους φυσικούς και πολιτιστικούς της πόρους (Π.Ε.Π.), 

 Καθορισμό χρήσεων γης και όρων-περιορισμών δόμησης σε περιαστικές εκτός σχεδίου 

περιοχές βάσει του λειτουργικού τους χαρακτήρα (Π.Ε.Π.Δ.), 

 Προσδιορισμό περιοχών με ειδικές χρήσεις, καθώς και  

 Προσδιορισμό και οργάνωση των πολεοδομημένων και λοιπών προς πολεοδόμηση περιοχών 

οικιστικής ανάπτυξης. 

Από το Α’ Στάδιο της μελέτης Γ.Π.Σ. Δήμου Γλυφάδας είχαν διαπιστωθεί τα προβλήματα τα 

οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την εκπόνηση του Β2’ Σταδίου της μελέτης. Τα 

σημαντικότερα από αυτά είναι τα εξής: 
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 Μη εφαρμογή του θεσμοθετημένου Γ.Π.Σ. ως προς τα προβλεπόμενα πολεοδομικά 

κέντρα Πολεοδομικών Ενοτήτων (Π.Ε.) με αποτέλεσμα την ανάπτυξη χρήσεων 

πολεοδομικού κέντρου στις παρόδιες ζώνες γενικής κατοικίας και την ανεξέλεγκτη 

εξάπλωση των εμπορικών και βιοτεχνικών χρήσεων και υπηρεσιών παράλληλα προς 

ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο αμιγούς κατοικίας, επιφέροντας τις αναμενόμενες 

οχλήσεις και υποβιβάζοντας το επίπεδο ποιότητας ζωής. Αρκετές από τις αναπτυχθείσες 

χρήσεις κέντρου στις περιοχές γενικής κατοικίας είναι αυθαίρετες.  

 Συγκρούσεις χρήσεων γης στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου, το οποίο χρήζει ανάπλασης 

ώστε να περιλάβει κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις προς όφελος των κατοίκων, 

παράλληλα με τις υφιστάμενες ή και νέες επιχειρηματικές χρήσεις τουρισμού και 

αναψυχής. Παράλληλα παρατηρείται λειτουργική απομόνωση του παράκτιου μετώπου 

λόγω της παράλληλης διέλευσης της Λ. Ποσειδώνος που δημιουργεί ζητήματα ελλιπούς 

λειτουργικής σύνδεσης με το κέντρο της Γλυφάδας και προβληματικής πρόσβασης των 

πεζών. 

 Τριχοτόμηση της πόλης από τις δυο λεωφόρους ταχείας κυκλοφορίας, Βουλιαγμένης και 

Ποσειδώνος με αποτέλεσμα την έλλειψη συνοχής στο επίπεδο των αστικών 

εξυπηρετήσεων και οδικών συνδέσεων και προβλήματα ασφάλειας στη διέλευση πεζών. 

 Περιορισμένη εφαρμογή του ισχύοντος Γ.Π.Σ. και προβληματικές ρυθμίσεις του: 

περιορισμένη υλοποίηση των προβλεπόμενων Κοινόχρηστων Χώρων και εξάντληση στην 

πράξη των Σ.Δ. που προβλέπονταν ανά τομέα, ιδιαίτερα στις περιοχές ανατολικά της 

οδού Δ. Γούναρη. Παρόδια εξάπλωση χρήσεων γενικής κατοικίας που δημιουργεί 

λειτουργικά προβλήματα (κυκλοφοριακό πρόβλημα, επιβάρυνση περιοχών αμιγούς 

κατοικίας). 

 Φαινόμενο «κορεσμού» των οικιστικών περιοχών του Δήμου, λόγω της ανυπαρξίας 

περιοχών επέκτασης ενώ συνεχίζεται η αύξηση του πληθυσμού και αυξάνονται οι 

πυκνότητες. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία πιέσεων στις εκτός σχεδίου περιοχές 

του Δήμου (παρυφές Υμηττού, περιοχή Β.Δ. του Γκόλφ, κλπ). Ειδικότερα καταγράφεται 

αρκετά εκτεταμένο το φαινόμενο της αυθαίρετης δόμησης στην εκτός σχεδίου περιοχή 

του Δήμου Γλυφάδας (παρυφές Υμηττού). Οι περιοχές των αυθαιρέτων παρουσιάζουν 

σοβαρές ελλείψεις σε τεχνικές υποδομές (ύδρευση, αποχέτευση). 

 Κυκλοφοριακά προβλήματα και έλλειψη χώρων στάθμευσης σε πολλά σημεία της πόλης 

και ιδιαίτερα εντός και περιμετρικά των λειτουργούντων σήμερα πολεοδομικών κέντρων 

και άλλων συγκεντρώσεων εμπορικών χρήσεων και αναψυχής, τα οποία εμποδίζουν την 

οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητά τους. Τα σημαντικότερα προβλήματα 
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εμφανίζονται στο Πολεοδομικό Κέντρο Πόλης μεταξύ Λ. Ποσειδώνος και οδών Κύπρου, 

Γρ. Λαμπράκη και Ζέππου, το οποίο υποβαθμίζεται από τη συνεχή κυκλοφοριακή 

συμφόρηση και την ορατή παρουσία εκατοντάδων σταθμευμένων αυτοκινήτων. 

Σημαντικά προβλήματα συμφόρησης εμφανίζονται επίσης στην Οδό Γεννηματά σε 

συνάρτηση με το πολεοδομικό κέντρο Π.Ε. που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με την οδό, 

ενώ προβλήματα ασφάλειας στη διέλευση πεζών και την ομαλή λειτουργία των 

εμπορικών εξυπηρετήσεων παρουσιάζονται σε όλες τις παρόδιες ζώνες γενικής 

κατοικίας, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί χρήσεις πολεοδομικού κέντρου. Οι χώροι 

στάθμευσης δεν επαρκούν και συχνά παρατηρείται παράνομη στάθμευση είτε παρόδια 

(διπλοπαρκάρισμα, παράνομη στάθμευση) είτε σε δημόσιους ελεύθερους χώρους με 

επιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον και επιδείνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 Περιορισμένη έκταση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και μικρή δυνατότητα επέκτασης 

των χώρων αυτών λόγω του «κορεσμού» της οικιστικής περιοχής. 

 Προβλήματα όχλησης περιοχών κατοικίας από παρακάμπτουσα υπερτοπική κίνηση 

οχημάτων. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό στην οδό Γούναρη και 

οφείλεται στους οδηγούς που επιλέγουν να παρακάμψουν τη Λ. Βουλιαγμένης σε ώρες 

αιχμής, όταν δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση. 

 Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του Υμηττού και μερική κατάληψη από μη 

συμβατές χρήσεις (αυθαίρετες οικιστικές συγκεντρώσεις, στρατόπεδο, αποθήκες κλπ.), 

μη επαρκής αξιοποίηση. 

 Υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα, ο οποίος κινδυνεύει από (ή υφίσταται ήδη) 

υφαλμύρωση, λόγω του μεγάλου αριθμού ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων. 

 Ασάφεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τμήματος του ορεινού όγκου του 

Υμηττού. 

 Περιβαλλοντική επιβάρυνση του Δήμου (ηχορύπανση, ρύπανση ατμόσφαιρας, ρύπανση 

υδάτων κλπ). 

 Κίνδυνος πλημυρών από τα μη διαμορφωμένα ρέματα της περιοχής. 

 

Οι γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης του αστικού και του 

εξωαστικού χώρου του Δήμου είναι οι εξής (βλ. χάρτη Π.1):  

Α. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) με ιδιαίτερα αυστηρούς περιορισμούς, οι οποίες δεν 

επιτρέπεται να πολεοδομηθούν. Οι Π.Ε.Π. αναπτύσσονται στο σύνολο της περιοχής προστασίας 
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όρους Υμηττού, Ζώνες Α και Β, αλλά και στους αρχαιολογικούς χώρους. Οι προτεινόμενες 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.) στην περιοχή του Δήμου είναι οι εξής: 

 Π.Ε.Π.1: Υφιστάμενη Ζώνη Α Ορεινού Όγκου Υμηττού – Περιοχή αναψυχής, περιπάτου και 

υγείας (Π.Δ. της 31-08-1978 – ΦΕΚ 544 Δ’) 

 Π.Ε.Π.2: Υφιστάμενη Ζώνη Β Ορεινού Όγκου Υμηττού – Περιοχή εγκατάστασης Κοινωφελών 

Λειτουργιών (Π.Δ. της 31-08-1978 – ΦΕΚ 544 Δ’) 

 Π.Ε.Π. 3: Αρχαιολογικοί Χώροι στα Αστέρια Γλυφάδας (κηρυγμένοι και οριοθετημένοι). 

Β. Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), για τις εκτός σχεδίου περιοχές του 

Δήμου Γλυφάδας που δεν εντάσσονται σε Π.Ε.Π. και δεν προτείνονται προς ένταξη στο σχέδιο 

πόλης και πολεοδόμηση. Στις περιοχές αυτές (Π.Ε.Π.Δ.) περιλαμβάνονται οι εξής: 

 Π.Ε.Π.Δ. 1: Παραλία Γλυφάδας – Χρήσεις αστικού πρασίνου, τουρισμού, αναψυχής, 

αθλητισμού και πολιτισμού, κοινόχρηστου-κοινωφελούς χαρακτήρα. 

 Π.Ε.Π.Δ. 2: Αστέρας Γλυφάδας με εξαίρεση της περιοχής που εντάσσεται στην Π.Ε.Π. 3 

Αρχαιολογικών Χώρων – Χρήσεις τουρισμού-αναψυχής. 

 Π.Ε.Π.Δ. 3: Περιοχή Γκολφ Γλυφάδας – Χρήσεις αθλητισμού, αναψυχής. 

 Π.Ε.Π.Δ. 4: Περιοχή Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής 

και Επιχειρηματικού Πάρκου.  

Γ. Οικιστικοί Υποδοχείς Α’ κατοικίας: Προσδιορισμός και οργάνωση των πολεοδομημένων και 

λοιπών προς πολεοδόμηση περιοχών οικιστικής ανάπτυξης. 

Γ.1. Ο υφιστάμενος Οικιστικός Υποδοχέας εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης διατηρείται 

ως έχει, με τους ίδιους όρους δόμησης. Προτείνεται η αναδιάρθρωση  του υφιστάμενου 

οικιστικού υποδοχέα σε 6 Πολεοδομικές Ενότητες (από 13 Ενότητες που προβλέπει το 

υφιστάμενο Γ.Π.Σ.) με επαναπροσδιορισμό των χρήσεων γενικής και αμιγούς κατοικίας.  

Η αναδιάρθρωση των Πολεοδομικών Ενοτήτων του Δ. Γλυφάδας έχει ως εξής:  

ΠΕ 1 - Τερψιθέα: Περιλαμβάνει την περιοχή της Τερψιθέας και ειδικότερα τις ισχύουσες 

Πολεοδομικές Ενότητες 1, 2, 3 και τμήμα της ΠΕ 4 και της ΠΕ 13, με νότιο όριο την οδό 

Κυνουρίας. Στην παρούσα ΠΕ περιλαμβάνεται μικρή προς ένταξη περιοχή που ορίζεται από 

τη λεωφόρο Κ. Αθάνατου και τη νοητή προέκταση του υφιστάμενου ορίου του σχεδίου 

πόλης (οδού Κομνηνών).  

ΠΕ 2 – Άνω Γλυφάδα: Περιλαμβάνει τις ισχύουσες Πολεοδομικές Ενότητες 5,6, και τμήμα 

της ΠΕ 4 και της ΠΕ 13. Στην εν λόγω Πολεοδομική Ενότητα περιλαμβάνονται και 2 μικρές 
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προς ένταξη περιοχές που περικλείονται αφενός από τις οδούς Ελλησπόντου, Τρικόρφων 

και τη νοητή προέκταση της οδού Γ. Φραντζή, αφετέρου από τις οδούς Κομνηνών και 

Ελλησπόντου.  

ΠΕ 3 – Βόρεια Γλυφάδα: Συμπίπτει γενικά με την ισχύουσα Πολεοδομική Ενότητα 9, ωστόσο 

στην παρούσα ΠΕ περιλαμβάνεται η προς ένταξη περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα.  

ΠΕ  4 - Ξενοφώντος: Περιλαμβάνει την ισχύουσα Πολεοδομική Ενότητα 10 και τμήμα της 

ΠΕ 12.  

ΠΕ 5 – Κέντρο Γλυφάδας: Περιλαμβάνει μεγάλο τμήμα της Κάτω Γλυφάδας, και ειδικότερα 

τις ισχύουσες Πολεοδομικές Ενότητες 11 και 12 (στο μεγαλύτερο τμήμα της). Στην εν λόγω 

Πολεοδομική Ενότητα περιλαμβάνονται οι προς ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχές ΝΔ του 

γηπέδου Γκολφ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, Στάδιο Γλυφάδας και περιοχή 

που χρησιμοποιείται σήμερα σαν χώρος στάθμευσης σκαφών). Περιλαμβάνει το υπερτοπικό 

κέντρο του Δήμου που ορίζεται ως Πολεοδομικό Κέντρο Πόλης. 

ΠΕ 6 – Ανατολική Γλυφάδα:  Περιλαμβάνει τις ισχύουσες Πολεοδομικές Ενότητες 7 και 8, 

καθώς και μικρό τμήμα της ΠΕ 13. Στην εν λόγω Πολεοδομική Ενότητα περιλαμβάνονται 2 

προς ένταξη στο σχέδιο πόλης περιοχές στα ανατολικά (πρόποδες Υμηττού): Η πρώτη 

περικλείεται από τις οδούς Ηφαίστου, Αρετής, Σερρών και τη νοητή προέκταση της οδού 

Πάρου, και η δεύτερη μικρότερη περιοχή περικλείεται μεταξύ των οδών Μακρυγιάννη, 

Σαλαμίνος και Σερρών.  

Οι αλλαγές στις χρήσεις γης προτείνονται λόγω των πολλών και σημαντικών διαφοροποιήσεων 

που έχουν εντοπιστεί μεταξύ των προβλεπόμενων στο ισχύον ΓΠΣ του Δήμου και της ήδη 

διαμορφωμένης κατάστασης. Οι διαφοροποιήσεις αυτές περιλαμβάνουν μη διαμορφωμένα 

πολεοδομικά κέντρα, περιοχές αμιγούς κατοικίας κατά μήκος κεντρικών αξόνων που έχουν 

διαμορφωθεί και λειτουργούν ως περιοχές γενικής κατοικίας, περιοχές γενικής κατοικίας που 

έχουν χαρακτήρα αμιγούς κατοικίας, κλπ. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις βασίζονται στα 

προβλεπόμενα στο πρόσφατα εκδοθέν Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων 

γης» (ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018) που αναθεωρεί το περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης σε 

σημαντικό βαθμό. Οι τροποποιήσεις αυτές αποσκοπούν στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία 

της πόλης με βάση τα σημερινά δεδομένα και περιλαμβάνουν, κατά θέσεις, τα εξής : 

 Τροποποίηση από πολεοδομικό κέντρο σε αμιγή κατοικία: 

 Τροποποίηση Από πολεοδομικό κέντρο σε Γενική κατοικία: 

 Τροποποίηση Από Γενική κατοικία σε Αμιγή κατοικία: 
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 Τροποποίηση Από Αμιγή Κατοικία σε ζώνη Τουρισμού-Αναψυχής στα Ο.Τ. επί της οδού 

Ποσειδώνος  

 Τροποποίηση Από Αμιγή κατοικία σε Γενική κατοικία: 

Οι παραπάνω αλλαγές απεικονίζονται στο συνημμένο χάρτη Διαφοροποιήσεων (κλ. 1:10.000), 

όπου εμφαίνονται συγκριτικά οι μεταβολές σε σχέση με το ισχύον ΓΠΣ. 

 

Γ.2. Νέες εντάξεις στο σχέδιο: κατ’ επέκταση του υφιστάμενου σχεδίου πόλης της Γλυφάδας 

(εντός των ορίων του υφιστάμενου Γ.Π.Σ.) προτείνονται οι εξής νέες εντάξεις: 

 Περιοχή έκτασης 61 στρ., στην περιοχή Αγ. Παντελεήμονα (μεταξύ του Γκολφ και του πρώην 

διεθνούς αερολιμένα Ελληνικού), η οποία περιλαμβάνει μικρή συστάδα αυθαιρέτων 

κατοικιών, την αδόμητη περιοχή γύρω από την ομώνυμη εκκλησία, καθώς και το παρκινγκ 

σκαφών που βρίσκεται σε γειτνίαση με τον χώρο του πρώην αερολιμένα. Για το μεγαλύτερο 

τμήμα της έκτασης αυτής προβλέπεται χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου, ενώ 

στο δυτικό τμήμα της προβλέπεται η λειτουργία Δημοτικής Αγοράς. 

 Περιοχή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων – Δημοτικού Σταδίου, η οποία περιλαμβάνει 

και σημαντική έκταση όπου σήμερα λειτουργεί χώρος στάθμευσης σκαφών. Βρίσκεται 

μεταξύ του χώρου του Γκολφ και της οδού Αλ. Παναγούλη. Έχει συνολική έκταση 117 στρ. 

Προτείνεται η χρήση Κοινόχρηστων – Κοινωφελών  χώρων στην έκταση του Δημοτικού 

Γυμναστηρίου (νότια) και του Δημοτικού Σταδίου, όπου προτείνεται και η ειδική χρήση 

Δημοτικού Αμαξοστασίου. Για την περιοχή που σήμερα καταλαμβάνει ο χώρος στάθμευσης 

σκαφών, προτείνεται χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου και η χρήση πρόνοιας 

σε βόρειο τμήμα της σε επαφή με την περιοχή του Γκολφ. Ο χώρος του Σ.Μ.Α. προτείνεται 

ως ειδική χρήση στην έκταση που λειτουργεί σήμερα.  

Επίσης, με την προϋπόθεση ότι η αναμενόμενη αναθεώρηση του Π.Δ. προστασίας του Υμηττού 

θα υιοθετήσει τα όρια της Β Ζώνης που προέβλεπε το ακυρωθέν Π.Δ. «Καθορισμός μέτρων 

προστασίας της περιοχής του όρους Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδί-Ιλησσίων» 

(14.06.2011), προτείνεται η ένταξη έξι (6) μικρών υποδοχέων στις παρυφές του υφιστάμενου 

σχεδίου πόλης και σε επαφή με τις ζώνες προστασίας του ορεινού όγκου του Υμηττού, για τη 

συμπλήρωση του σχεδίου πόλης με τους μικρής έκτασης θύλακες εντός υφιστάμενου ΓΠΣ, οι 

οποίοι παρέμειναν εκτός σχεδίου, χωρίς προφανή λόγο, και για την εξασφάλιση χώρων αστικού 

πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Οι υποδοχείς αυτοί περιλαμβάνουν: 

Α) Περιοχή στην Αιξωνή μεταξύ των οδών Ηφαίστου, Αρετής, Σερρών και της νοητής 

προέκτασης της οδού Πάρου όπου προτείνεται η χρήση της αμιγούς κατοικίας, και μικρό τμήμα 
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μεταξύ των οδών Σαλαμίνας, Σερρών και Μακρυγιάννη όπου προτείνεται η χρήση κοινωνικής 

πρόνοιας. Η περιοχή είναι αραιοδομημένη, συνορεύει με αναδασωτέα έκταση προς τα 

ανατολικά (υπ’αριθμ. 1838/21.8.2013 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

ΦΕΚ 462/Δ/2013) και έχει συνολικό εμβαδόν 30 στρ.  

Β) Τρεις (3) αδόμητους θύλακες συνολικής έκτασης 22 στρεμμάτων, και ειδικότερα περιοχή 

στον Ο.Σ. Καφεπωλών μεταξύ των οδών Αγ. Νεκταρίου και Πριγκιποννήσων (με προτεινόμενη 

χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου2 στο ανατολικό τμήμα της και ειδικών χρήσεων – 

δεξαμενή ΕΥΔΑΠ), περιοχή μεταξύ των οδών Ελλησπόντου και Τρίκορφων, και περιοχή μεταξύ 

των οδών Κομνηνών και Ελλησπόντου (με προτεινόμενη χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού 

πρασίνου 3).  

Γ) Περιοχή μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα – Ομαλού – Μαυρομιχάλη - Μετσόβου εμβαδού 30 

στρ. Πρόκειται για μια σειρά Ο.Τ. με διανοιγμένους δρόμους τα οποία είναι αραιοδομημένα και 

αποτελούν τη συνέχεια του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Πολιτικών Υπαλλήλων που έχει ήδη 

ενταχθεί στο σχέδιο. Για την περιοχή ένταξης προτείνεται χρήση αθλητισμού και κοινωνικής 

πρόνοιας. 

 

Δ.  Ειδικές Χρήσεις: 

 Νέο κοιμητήριο Δήμου Γλυφάδας σε έκταση που έχει παραχωρηθεί για τη συγκεκριμένη 

χρήση βάσει του Άρθρου 31 του Νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/ 24.12.2014). 

 Μαρίνα Γλυφάδας – 4 λεκάνες του τουριστικού λιμένα. 

 Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε περιοχή προς ένταξη στο σχέδιο πόλης (στη 

θέση όπου ευρίσκεται και σήμερα). 

 Υφιστάμενο Στρατόπεδο Πολεμικής Αεροπορίας. 

 

2 Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ/τος από 13-2-1987, ΦΕΚ 166 Δ 

3 Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Π.Δ/τος από 13-2-1987, ΦΕΚ 166 Δ 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

- 42 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Χάρτης Π1
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Ε. Διασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών υποδομών μεταφορών και λοιπών δικτύων, με 

κυριότερες παρεμβάσεις τις εξής: 

 Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής στάθμευσης 

 Διαμόρφωση της οδού Δ. Γούναρη 

 Βελτίωση της διασύνδεσης των εκατέρωθεν της Λ. Βουλιαγμένης περιοχών 

 Βελτίωση των προσβάσεων προς το παραλιακό μέτωπο, με κυριότερη παρέμβαση τη 

δημιουργία αξόνων πρασίνου και κίνησης πεζών κατά μήκος των υφιστάμενων 

κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος των οδών Λαμπράκη  και Ζέρβα, και επέκταση των 

αξόνων αυτών προς στην παραλιακή ζώνη με υπέργεια διάβαση στην περίπτωση του 

άξονα της οδού Λαμπράκη, και τη δημιουργία υπέργειου περιπάτου (esplanade, βλ. 

Παράρτημα Β) που θα διασχίζει από αέρος τη Λεωφόρο Ποσειδώνος και θα ενώνει το 

πάρκο μεταξύ των οδών Ζέρβα και Άλσους με το παραλιακό μέτωπο. 

 Καθορισμός Ζώνης Ήπιας Κυκλοφορίας στο υπερτοπικό κέντρο και πεζοδρομήσεις 

 Καθορισμός δρόμων / περιοχών ήπιας κυκλοφορίας 

 Εισαγωγή υπηρεσιών Ευέλικτων Μεταφορών 

 Συλλογική χρήση ΙΧ 

 Κοινόχρηστα Δημόσια Ποδήλατα 

 Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης που είναι κατασκευασμένο από αμίαντο 

 Μελέτη διαχείρισης των υδατικών πόρων του Δήμου 

 Ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλη την έκταση του 

Δήμου 

 Κατασκευή ολοκληρωμένου δικτύου όμβριων υδάτων 

 Πύκνωση των υδροστομίων – πυροσβεστικών κρουνών 
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2.5.2. Περιβαλλοντική θεώρηση 

Η περιοχή του Δήμου Γλυφάδας έχει κατά το παρελθόν υποστεί – και υφίσταται ακόμη και 

σήμερα τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης οι οποίες συνδέονται 

άμεσα με τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. 

Τα κυριότερα προβλήματα – πιέσεις στο Περιβάλλον εντοπίζονται στους τομείς της αυθαίρετης 

δόμησης, της ρύπανσης των υπογείων υδάτων, των πυρκαγιών και γενικότερα της 

υποβάθμισης του Υμηττού.  

Ρύπανση των υπόγειων υδάτων 

Δεν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα (υδατορέματα με μόνιμη ροή). Αντιθέτως, εντός των 

κορηματικών υλικών της Γλυφάδας και πιθανόν και εντός του βαθύτερου καρστικού 

υδροφόρου, αναπτύσσεται αξιόλογο υδατικό δυναμικό, γεγονός που αποδεικνύεται από την 

πληθώρα υδροληπτικών έργων στην περιοχή. 

Από τις χημικές αναλύσεις μεμονωμένων γεωτρήσεων / πηγαδιών που συγκεντρώθηκαν 

(μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Β1 Σταδίου), προκύπτει, κατά θέσεις ρύπανση των 

υπογείων υδάτων και κυρίως επιβάρυνσή τους με Cl- (υφαλμύρωση, λόγω υπεράντλησης) 

ή/καινιτρικά και αμμωνία, προερχόμενα κυρίως από παλαιούς βόθρους της περιοχής. 

Η κατανομή της ρύπανσης εντός του υδροφόρου, καθώς και η δυναμικότητα αυτού, είναι 

παράμετροι που έχουν ήδη οριοθετηθεί μέσω μελέτης που έχει εκπονηθεί από το Δήμο 

Γλυφάδας (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016). Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να υπάρχει «εναρμόνιση» με το 

ΣΔΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής και τις εκάστοτε αναθεωρήσεις του. 

Θαλάσσια ύδατα 

Σχετικά με την ποιότητα των υδάτων του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Γλυφάδας, η Διεύθυνση 

Παρακολούθησης της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, διενεργεί Πρόγραμμα 

Παρακολούθησης Νερών Κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας. Σύμφωνα με την αναφορά του 

2008 λοιπόν, οι ακτές της Γλυφάδας πληρούν σε ποσοστό πάνω από 80% τις επιθυμητές και / ή 

τις υποχρεωτικές τιμές της Οδηγίας 76/160/Ε0Κ. Ο νόμος εναρμόνισης της οδηγίας αυτής, 

Ν3199/2003, αφορά στον καθορισμό ορίων τιμών για: 

1. τις παραμέτρους ολικά κολοβακτηριοειδή και κολοβακτηριοειδή κοπρανώδους 

προελεύσεως και 
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2. τις φυσικοχημικές μη εργαστηριακά εκτιμούμενες (ορυκτέλαια, επιφανειοδραστικές 

ουσίες, φαινόλες) και τις οπτικά παρατηρούμενες παραμέτρους (χρώμα και επιπλέοντα 

αντικείμενα). 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας αποτελεί μέρος 

του γενικότερου προβλήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της 

Δυτικής Αττικής, με βασικές πηγές ρύπων την κυκλοφορία οχημάτων και τις αέριες εκπομπές 

αποβλήτων από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, και επιτείνεται από τοπικές πηγές ρύπανσης.  

Σε ότι αφορά τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στην περιοχή της Αττικής αναλυτικότερα 

σημειώνονται τα εξής: 

 Η διαχρονική εξέλιξη των τιμών των διαφόρων ρύπων δείχνει ότι, παρ' όλο που υπάρχουν 

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

η τάση εξέλιξης είναι γενικά πτωτική ή τάση σταθεροποίησης, ανάλογα με τον ρύπο. Η 

εξέλιξη αυτή μπορεί να αποδοθεί, κύρια στην ποιοτική αναβάθμιση του στόλου των 

ιδιωτικών και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στην εφαρμογή του μέτρου της κάρτας 

ελέγχου καυσαερίων, στα μέτρα ελέγχου εκπομπής ρύπων από διάφορες πηγές, στη χρήση 

καυσίμων με καλύτερες τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π. Η πτωτική τάση σε ορισμένους 

ρύπους, έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι διαχρονικά υπάρχει αύξηση των ρυπογόνων 

δραστηριοτήτων της πόλης.  

 Οι πρωτογενείς ρύποι (CO, NO, SO2, καπνός) παρουσιάζουν μεγαλύτερες τιμές τους μήνες 

του χειμώνα. Αυτό οφείλεται για μεν το SO2 και τον καπνό στη λειτουργία της κεντρικής 

θέρμανσης, για δε το CO στη μεγαλύτερη κυκλοφορία που παρατηρείται τους χειμερινούς 

μήνες και τις χειρότερες συνθήκες λειτουργίας των μηχανών των αυτοκινήτων (ξεκίνημα με 

κρύα μηχανή). Από τους δευτερογενείς ρύπους το μεν όζον (Ο3) παρουσιάζει μεγαλύτερες 

τιμές τους καλοκαιρινούς μήνες, το δε διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) δεν παρουσιάζει σαφή 

μηνιαία μεταβολή. Οι αυξημένες τιμές της συγκέντρωσης του όζοντος τους καλοκαιρινούς 

μήνες οφείλονται στην αυξημένη ηλιοφάνεια των μηνών αυτών, δεδομένου ότι το όζον 

σχηματίζεται από φωτοχημικές διεργασίες στις οποίες καθοριστικό ρόλο παίζει η ηλιακή 

ακτινοβολία. 

 Οι ρύποι εκτός από το Ο3, εμφανίζουν μείωση στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.  

 Μεγαλύτερες τιμές για τους πρωτογενείς ρύπους CO, SO2 και ΝΟ παρουσιάζονται γενικά το 

πρωί (7-12) και το βράδυ (9-11). Αυτό οφείλεται στο ότι αφ’ ενός μεν, τις ώρες αυτές 

επικρατούν ευνοϊκές για τη συσσώρευση των ατμοσφαιρικών ρύπων μετεωρολογικές 
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συνθήκες, αφ’ ετέρου δε, συμπίπτουν χρονικά οι ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης 

και οι αιχμές κυκλοφορίας. Για το διοξείδιο του αζώτου - ΝΟ2, οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται 

τις πρωινές ώρες 10-12, δηλαδή παρουσιάζουν κάποια χρονική υστέρηση που είναι 

απαραίτητη για το σχηματισμό τους, ενώ για το Ο3 το ημερήσιο μέγιστο εμφανίζεται τις 

πρώτες μεταμεσημβρινές ώρες, όταν η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζει το 

μέγιστο. Για τα ΡΜ10, παρουσιάζονται διάφορα μέγιστα & κυρίως τις βραδινές ώρες, 

γεγονός που μπορεί να συνδυαστεί με παραγωγή δευτερογενών σωματιδίων από 

φωτοχημικές αντιδράσεις αλλά και με παραγωγή πρωτογενών σωματιδίων από 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες όπως, τζάκια και λειτουργία κεντρικής θέρμανσης. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζεται επίσης σημαντικά από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Οι 

παράμετροι της μετεωρολογίας που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης είναι: η διεύθυνση και η ταχύτητα του ανέμου, η ευστάθεια της ατμόσφαιρας και 

ειδικά για τους φωτοχημικούς ρύπους η ηλιοφάνεια. Άλλες παράμετροι που συντελούν 

σημαντικά στη διαμόρφωση των επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι: η βροχόπτωση, η 

σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και έμμεσα η θερμοκρασία. 

Μικρότερες τιμές συγκέντρωσης για όλους τους ρύπους, παρατηρούνται με ανέμους του 

βορειοανατολικού τομέα, γεγονός που κύρια αποδίδεται στους ακόλουθους λόγους: 

 Η κλειστή τοπογραφία του λεκανοπέδιου της Αθήνας, δυσχεραίνει την κυκλοφορία και τον 

αερισμό, συνεπώς και τη διάχυση των ρύπων λόγω της ύπαρξης ορεινών όγκων, ενώ έχει 

ως αποτέλεσμα, η επικρατούσα διεύθυνση του ανέμου να είναι είτε Βορειοανατολική είτε 

Νοτιοδυτική. 

 Οι άνεμοι του βόρειου τομέα είναι συνοπτικοί και έχουν συνήθως μεγάλη μέση ταχύτητα, 

συντελώντας έτσι καθοριστικά στην διάχυση των ρύπων. 

 Σε περίπτωση ασθενούς ή απουσίας συνοπτικής ροής, οι άνεμοι του νότιου τομέα είναι 

αποτέλεσμα τοπικού συστήματος κυκλοφορίας (θαλάσσια αύρα), γεγονός που ευνοεί την 

ανάπτυξη υψηλών συγκεντρώσεων δευτερογενών (φωτοχημικών) ρύπων στην περιφέρεια 

του λεκανοπεδίου.  

Από τις συγκρίσεις των διαφόρων ρύπων με τα ισχύοντα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που 

καθορίζονται στις Κοινοτικές Οδηγίες, προκύπτουν σημαντικά προβλήματα υπερβάσεων σε 

ορισμένους ρύπους. Η κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανά ρύπο, στην Αθήνα σήμερα 

είναι: 

 Καπνός και αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10: Η ρύπανση από καπνό αξιολογείται ότι βρίσκεται 

σε φυσιολογικά επίπεδα, για τις συνθήκες μιας μεγαλούπολης όπως η Αθήνα. Τα αιωρούμενα 
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σωματίδια ΑΣ10, παρουσιάζουν σημαντικές υπερβάσεις των ορίων της νέας οδηγίας της Ε.Ε. 

στην πλειονότητα των σημείων μέτρησης. Αποτελούν «νέους» ρύπους που άρχισαν να 

εξετάζονται πρόσφατα σε επίπεδο Ε.Ε. και αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για όλες τις 

Χώρες της Ένωσης. Ο ρύπος αυτός αξιολογείται ότι βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. 

 Διοξείδιο του θείου (SO2): Ο ρύπος αυτός που παλαιότερα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα, 

έχει καταπολεμηθεί και δεν ξεπερνάει τα όρια (παλιά και νέα) σε καμιά θέση μέτρησης. Δεν 

αποτελεί σήμερα πρόβλημα για το λεκανοπέδιο της Αθήνας. 

 Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2): Το διοξείδιο του αζώτου σε σχέση με τους στόχους και τα όρια 

(τα όρια θα ισχύσουν από 1-1-2010) της νέας οδηγίας, παρουσιάζει σημαντικές υπερβάσεις. 

Έτσι, η ρύπανση από το ρύπο αυτό αξιολογείται σαν σημαντική, ιδιαίτερα για τα επόμενα 

χρόνια, που θα τεθεί σε πλήρη ισχύ η νέα οδηγία.  

 Όζον (Ο3): Το όζον δεν παρουσίασε κατά τα τελευταία τρία χρόνια υπέρβαση των ορίων 

συναγερμού με βάση την παλιά οδηγία (υπήρχαν όμως με βάση την νέα οδηγία που τέθηκε 

σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2003), όμως υπήρξαν υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης του 

κοινού και του ορίου προστασίας της υγείας. Οι υπερβάσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο 

λόγο στη γεωγραφική θέση της Χώρας (μεγάλη ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες, 

συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό του όζοντος) και παρουσιάζονται σε όλες τις νότιες 

Χώρες της Ε.Ε. Έτσι, η ρύπανση από το όζον αξιολογείται και αυτή σαν σημαντική. 

 Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Ο ρύπος αυτός βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, δεν ξεπερνάει 

τα όρια της νέας οδηγίας και ουσιαστικά δεν αποτελεί πρόβλημα για την Αθήνα. 

 Μόλυβδος (Pb): Ο μόλυβδος βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν αποτελεί πρόβλημα. 

 Βενζόλιο: Συγκρίνοντας τις μέσες ετήσιες τιμές συγκέντρωσης του βενζολίου στην Αθήνα 

προκύπτει ότι η συγκέντρωση του βενζολίου κυμαίνεται σε επίπεδα μεγαλύτερα από το 

στόχο της ΕΕ των 10 μg/m3. Πρέπει να τονισθεί ότι η συγκέντρωση του βενζολίου στην Αθήνα 

είναι συγκρίσιμη με τη συγκέντρωση του βενζολίου στις αστικές περιοχές της ΕΕ όπως το 

π.χ. το Λονδίνο. Η Αθήνα μειονεκτεί ως προς τις άλλες χώρες της Ευρώπης λόγω του ζεστού 

κλίματος το οποίο ευνοεί την εξάτμιση των πτητικών ενώσεων όπως είναι το βενζόλιο. 

Δεν υπάρχουν μόνιμοι σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Γλυφάδας 

και αντίστοιχα διαχρονικά στοιχεία μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.  Ο πλησιέστερος 

και αντιπροσωπευτικότερος (με την έννοια του αστικού περιβάλλοντος σε επαφή με θαλάσσιο 

μέτωπο) μόνιμος σταθμός μέτρησης είναι αυτός του Πειραιά τα στοιχεία του οποίου μπορεί να 

θεωρηθεί ότι προσεγγίζουν (προς το δυσμενέστερο – λόγω απουσίας εκεί του ορεινού όγκου 

του Υμηττού)  την κατάσταση στον Δήμο Γλυφάδας.  Τα μετρούμενα στοιχεία στο σταθμό του 
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Πειραιά περιλαμβάνουν: καπνό και αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), Διοξείδιο του αζώτου (NΟ2),  

Διοξείδιο του θείου (SO2), Όζον (Ο3), Μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), αλλά όχι το Βενζόλιο.   

Από τις μετρήσεις, με βάση και τα ισχύοντα όρια των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε, ή στην 

περίπτωση του Διοξειδίου του Αζώτου με βάση τα όρια που ισχύουν από την 1/1/2010, 

προκύπτει ότι τα επίπεδα ρύπανσης για το Διοξείδιο του θείου (SO2), το οποίο στο παρελθόν 

αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα για το Λεκανοπέδιο της Αθήνας,  και για το Μονοξείδιο του 

άνθρακα (CΟ) βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα έναντι των ορίων που έχουν τεθεί. 

Αντίθετα, προκύπτουν επίπεδα ρύπανσης τα οποία υπερβαίνουν ή προσεγγίζουν τα όρια που 

έχουν τεθεί για τα εξής στοιχεία: 

 Καπνός και αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10): υπέρβαση, αλλά με τάση μείωσης, του ορίου των 

40 μg/m3. 

 Διοξείδιο του αζώτου (NΟ2): σταθερά υψηλή υπέρβαση του ορίου των 40 μg/m3. 

 Όζον (Ο3): διακύμανση περί το όριο των 40 μg/m3. 

 Για το Βενζόλιο οι διαθέσιμες μετρήσεις, που δεν περιλαμβάνουν τον Πειραιά, υπερβαίνουν 

το όριο των 10 μg/m3. 

Ηχορύπανση 

Σε γενικές γραμμές, εντός των ορίων του Δήμου, δεν αναπτύσσονται δραστηριότητες που να 

σχετίζονται με παραγωγή υψηλών επιπέδων θορύβου. 

Αυξημένος θόρυβος αναμένεται στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις Λεωφόρους ταχείας 

κυκλοφορίας (Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος). 

Περιβαλλοντικές πιέσεις στον Υμηττό 

Οι πιέσεις συνίστανται σε: 

 Αυθαίρετη δόμηση. Πρόκειται για συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται στους 

σχετικούς χάρτες και βρίσκονται εντός ζώνης Β – προστασίας του Υμηττού, (ΦΕΚ 

187Δ/2011) 

 Πυρκαγιές. Σημαντικότερες ήταν αυτή του 1987 και η πλέον πρόσφατη του 2009. Είναι 

λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν μέτρα συνεχούς αντιπυρικής προστασίας και 

αναδάσωσης των ήδη καμένων εκτάσεων. 

 Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια των επιτόπου επισκέψεων, 

εντοπίστηκαν θέσεις απόρριψης απορριμμάτων σε δασικούς δρόμους του Υμηττού. Θα 

πρέπει επίσης να αναφερθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση στην περιοχή του 
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στρατοπέδου της Αεροπορίας, στην Τερψιθέα, όπου εντοπίζεται «εν αχρηστεία» 

εξοπλισμός, εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα. Εκτός από την οπτική όχληση, 

πιθανολογείται κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. 

 Υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω. 

 

Παραλιακή ζώνη 

Στην παραλία παρατηρείται συνεχής υποβάθμιση του αισθητικού τοπίου. Ο δημόσιος ελεύθερος 

χώρος μειώνεται και αντικαθίσταται από ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις που διεκδικούν 

τμήματα της παραλίας, συνήθως παράνομα. 

Κυκλοφοριακός φόρτος – συγκοινωνιακά προβλήματα 

Στο τοπικό εμπορικό κέντρο της πόλης, παρατηρείται καθημερινά έντονος κυκλοφοριακός 

φόρτος τις ώρες αιχμής. Οι χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν και συχνά παρατηρείται η 

παράνομη στάθμευση σε δημόσιους ελεύθερους χώρους, με αρνητικές συνέπειες στο 

περιβάλλον και τους κατοίκους. 

Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για τον σχεδιασμό 

Από την καταγραφή της περιβαλλοντικής κατάστασης στην περιοχή του Δήμου Γλυφάδας και 

την αποτύπωση της έκτασης και των πηγών ρύπανσης, προκύπτουν οι εξής περιβαλλοντικές 

παράμετροι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον σχεδιασμό:  

 Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση της σημερινής κατάστασης του Υμηττού, λόγω: 

 Αυθαίρετης δόμησης (εντός ζώνης Β) 

 Ελλιπούς αντιπυρικής προστασίας  

 Ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 

 Μη ορθολογική διαχείριση υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής από ιδιώτες και 

Δημοτική αρχή - έλλειψη διαχειριστικού σχεδίου. 

 Ελλιπές δίκτυο απορροής ομβρίων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων 

σε περιοχές – κυρίως της Άνω Γλυφάδας. 

 Ρύπανση θαλασσίων υδάτων (προέκυψαν μαρτυρίες κατοίκων για ανεξέλεγκτη διάθεση 

ρύπων απευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον από δραστηριότητες της παραλιακής ζώνης. 

Αναφέρονται επίσης παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων στους κεντρικούς αγωγούς ομβρίων 

και ειδικότερα σε αυτόν που εκβάλλει πλησίον της παραλίας Αστέρια). 
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 Συγκοινωνιακά προβλήματα (βρίσκεται σε εξέλιξη η αντίστοιχη συγκοινωνιακή μελέτη). 

Βάσει των παραπάνω, απαιτούνται ενέργειες - μέτρα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος 

και την αντιμετώπιση των προβλημάτων ως εξής: 

 Αναβάθμιση της σημερινής κατάστασης περιβάλλοντος και ανάδειξη του Υμηττού. Οι 

κατευθύνσεις που προτείνονται μέσω του ΓΠΣ αφορούν: 

 Στη λήψη μέτρων συνεχούς και αποτελεσματικής αντιπυρικής προστασίας, 

 Στην αναδάσωση της περιοχής (μετά από κατάλληλη μελέτη), 

 Στον εντοπισμό όλων των θέσεων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και στην 

αποκατάστασή τους. 

 Σε εργασίες ανάδειξης της περιοχής, όπως: 

 Ανάδειξη - Διαμόρφωση – οριοθέτηση ορειβατικών διαδρομών και 

διαδρομών mountainbike. 

 Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης κάποιων από τα σπήλαια του 

Υμηττού (π.χ. σπηλαιοβάραθρο Πρ. Ηλία) με τη συνδρομή ειδικευμένων 

σπηλαιολογικών συλλόγων. 

 Ορθολογική διαχείριση υπόγειου υδατικού δυναμικού της περιοχής και συμμόρφωση / 

εφαρμογή των μέτρων του ισχύοντος ΣΔΛΑΠ Υδ. Διαμερίσματος Αττικής. Καθορισμός 

σημείων ελέγχου (Monitoring) της υδροχημικής κατάστασης του υδροφόρου ορίζοντα. 

 Καθορισμός πυκνού δικτύου δειγματοληψιών στα θαλάσσια ύδατα της περιοχής και 

συστηματική παρακολούθηση.  
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2.6 Γενική Πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων 

2.6.1. Πρόταση Πολεοδομικής οργάνωσης υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων 

Η πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης (στάδιο Β2 μελέτης ΓΠΣ) αποβλέπει στη βελτίωση των 

σημαντικών πολεοδομικών ρυθμίσεων του Γ.Π.Σ./1989, είκοσι και πλέον χρόνια από την 

έγκρισή του, με βάση τις εμπειρίες που αποκομίστηκαν από την μέχρι τώρα εφαρμογή του, των 

εξελίξεων που μεσολάβησαν, κυρίως στον τομέα των μεγάλων έργων υποδομής και των νέων 

θεσμικών ρυθμίσεων χωροταξικού επιπέδου.  

Στον Δήμο Γλυφάδας, επιβεβαιώνεται η διαπίστωση ότι η Πολεοδομική Ενότητα, όπως την 

καθόρισε χωρικά το Γ.Π.Σ./1989, έχει αποβάλλει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική της διάσταση 

και ο όρος διατηρείται καθαρά για στατιστικούς και κυρίως για τεχνικούς λόγους λογιστικού 

υπολογισμού των αναγκών σε μονάδες και επιφάνειες γης των διαφόρων κοινωνικών 

εξυπηρετήσεων. Από την άποψη αυτή, η οριοθέτηση των 13 πολεοδομικών ενοτήτων του 

Γ.Π.Σ./1989 απαιτεί τροποποίηση προκειμένου να προσαρμοστεί στα σύγχρονα δεδομένα, 

όπως έχουν διαμορφωθεί οι υφιστάμενες χρήσεις γης και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 

χώροι του Δήμου και να εξυπηρετήσει αρτιότερα τις τοπικές λειτουργικές και κοινωνικές 

ανάγκες σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σταθερότυπα του ΥΠΕΧΩΔΕ (Υ.Α. 10788 ΦΕΚ 285/Δ/2004) 

και με κριτήρια ασφάλειας κίνησης για πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες γειτονιάς, αλλά και 

να ενισχύσει τις ευκαιρίες ανάπτυξης κοινωνικής συναναστροφής των κατοίκων.  

Προτείνεται η οργάνωση της οικιστικής περιοχής του Δήμου σε 6 νέες Π.Ε. έναντι 13, οι οποίες 

πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Η αναλυτική περιγραφή των νέων Πολεοδομικών Ενοτήτων  

παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις παρουσιάζονται στο συνημμένο Χάρτη Π.3.1 «Πολεοδομική 

Οργάνωση». 

Η σύνθεση των νέων Π.Ε. σε οικοδομήσιμους χώρους (Ο.Τ.), χώρους κυκλοφορίας (δρόμους), 

πράσινο-πλατείες και κοινωφελή κτίρια δίδεται στον επόμενο Πίνακα Π.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟ 2038 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
29.599 

2397,8 1.959,0 120,22 366.137 37.271 403.408 35.398 438,8 

2 
21.720 

2152,5 1.681,1 90,508 367.471 76.964 444.435 27.014 471,4 

3 
7.381 

1033,7 838,3 57,928 163.900 14.928 178.828 16.548 195,4 

4 
6.864 

945,4 753,8 34,462 150.895 17.521 168.416 23.206 191,6 

5 
13.086 

2579,4 1.861,8 58,829 479.825 146.359 626.184 91.429 717,6 

6 
14.801 

2423,5 1.857,5 
156,84

2 
405.684 86.686 492.370 73.642 566,0 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

93.451 11532,3 8.951,4 518,79 1.933.91 379.729 2.313.64 267.237 2.580,9 

 

Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή των Π.Ε. 

Πολεοδομική Ενότητα 1 

Περιλαμβάνει τις Π.Ε. 1, 2 και 3 καθώς και τμήματα των Π.Ε. 4 και 13 του ΓΠΣ/1989. Έχει 

συνολική έκταση 2.397,8 στρ., εκ των οποίων τα 9 στρ. είναι νέες προτεινόμενες επεκτάσεις. 

Ο Μ.Σ.Δ. της Π.Ε. 1 είναι 0,96 και η μέση θεωρητική πυκνότητα κατοίκησης είναι 161 κάτ./Ha. 

Ο προβλεπόμενος πληθυσμός της το 2038 εκτιμάται σε 29.599 κατοίκους.  

Πολεοδομική Ενότητα 2 

Περιλαμβάνει τις Π.Ε. 5 και 6 καθώς και τμήματα των Π.Ε. 4 και 13 του ΓΠΣ/1989. Έχει συνολική 

έκταση 2.152,5 στρ., εκ των οποίων τα 6 στρ. είναι νέες προτεινόμενες επεκτάσεις. Ο Μ.Σ.Δ. 

της Π.Ε. 2 είναι 0,89 και η μέση θεωρητική πυκνότητα κατοίκησης είναι 136 κάτ./Ha.. Ο 

προβλεπόμενος πληθυσμός της το 2038 εκτιμάται σε 21.720 κατοίκους. 
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Πολεοδομική Ενότητα 3 

Περιλαμβάνει την Π.Ε. 9 του ΓΠΣ/1989 διευρυμένη μόνον κατά την περιοχή που προτείνεται για 

επέκταση στον Άγ. Παντελεήμονα μεταξύ του γκολφ και του πρώην αεροδρομίου. Έχει συνολική 

έκταση 1.033,7 στρ., εκ των οποίων τα 61 στρ. είναι νέες προτεινόμενες επεκτάσεις. Ο Μ.Σ.Δ. 

της Π.Ε. 3 είναι 0,74 και η μέση θεωρητική πυκνότητα κατοίκησης είναι 113 κάτ./Ha. Ο 

προβλεπόμενος πληθυσμός της το 2038 εκτιμάται σε 7.381 κατοίκους. 

Πολεοδομική Ενότητα 4 

Περιλαμβάνει την Π.Ε. 10 και μικρό τμήμα της Π.Ε. 12 του ΓΠΣ/1989. Έχει συνολική έκταση 

945,4 στρ. Ο Μ.Σ.Δ. της Π.Ε. 4 είναι 0,80 και η μέση θεωρητική πυκνότητα κατοίκησης είναι 

115 κάτ./Ha.. Ο προβλεπόμενος πληθυσμός της το 2038 εκτιμάται σε 6.864 κατοίκους. 

Πολεοδομική Ενότητα 5 

Περιλαμβάνει την Π.Ε. 11 και το μεγαλύτερο τμήμα της Π.Ε. 12 του ΓΠΣ/1989. Έχει συνολική 

έκταση 2.579,4 στρ., εκ των οποίων τα 117 στρ. είναι νέες προτεινόμενες επεκτάσεις. Ο Μ.Σ.Δ. 

της Π.Ε. 5 είναι 0,86 και η μέση θεωρητική πυκνότητα κατοίκησης είναι 93 κάτ./Ha. Ο 

προβλεπόμενος πληθυσμός της το 2038 εκτιμάται σε 13.086 κατοίκους. 

Πολεοδομική Ενότητα 6 

Περιλαμβάνει τις Π.Ε. 7, 8 και μικρό τμήμα της Π.Ε. 13 του ΓΠΣ/1989. Έχει συνολική έκταση 

2.423,5 στρ., εκ των οποίων τα 41 στρ. είναι νέες προτεινόμενες επεκτάσεις. Ο Μ.Σ.Δ. της Π.Ε. 

1 είναι 0,76 και η μέση θεωρητική πυκνότητα κατοίκησης είναι 100 κάτ./Ha.. Ο προβλεπόμενος 

πληθυσμός της το 2038 εκτιμάται σε 14.801 κατοίκους. 

Συμπεράσματα 

Οι Πολεοδομικές Ενότητες λειτουργούν μεταξύ τους συμπληρωματικά. Παρέχουν όλες τις 

απαιτούμενες λειτουργίες σε λογικές αποστάσεις, υπάρχουν σε όλες πράσινες διαδρομές 

μεγάλου μήκους και έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε περιφερειακές περιοχές πρασίνου 

καθώς και σε πλατείες και ελεύθερους χώρους. 

Οι συγκοινωνιακές γραμμές στον Δήμο είναι πολλές και πυκνές και παρέχουν πρόσβαση σε όλο 

το Λεκανοπέδιο, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν Π.Ε. που υστερούν  γιατί δεν υπάρχουν εγκάρσιες 

διαδρομές – οι διαδρομές αυτές θα πρέπει να καλύπτονται με μέριμνα του Δήμου με χρήση 

μικρών και ευέλικτων οχημάτων. Οι πράσινοι άξονες και όσα πεζοδρόμια σε συνδυασμό με το 
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οδόστρωμα έχουν την δυνατότητα, πρέπει να διαμορφωθούν σε πεζοπορίες με πάγκους και επί 

πλέον χαμηλή και υψηλή φύτευση. 

2.6.2. Αναθεωρήσεις - αναπλάσεις υφιστάμενων οικιστικών υποδοχέων 

Δεν προτείνεται αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Γλυφάδας. 

Προτείνεται κατά προτεραιότητα η ανάπλαση του Πολεοδομικού Κέντρου, με τον καθορισμό 

πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και την πρόβλεψη χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, 

συμπεριλαμβανομένων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων που βρίσκονται κατά μήκος 

των οδών Ζέππου και Γρ. Λαμπράκη. Οι γραμμικοί κοινόχρηστοι χώροι των οδών Ζέππου και 

Γρ. Λαμπράκη προτείνεται να επεκταθούν προς την παραλία με την κατασκευή υπέργειων 

διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων που στην περίπτωση της οδού Ζέππου προτείνεται να 

συνδυαστεί με κοινόχρηστους χώρους που θα προκύψουν έπειτα από την προτεινόμενη 

ταπείνωση του οδοστρώματος της Λ. Ποσειδώνος στη συμβολή της με την οδό Ζέππου. Οι δύο 

αυτοί άξονες πρασίνου και κίνησης πεζών προτείνεται να αποτελέσουν τους δύο βασικούς 

διαύλους σύνδεσης του οικιστικού ιστού της Γλυφάδας με το παραλιακό μέτωπο, 

υπερβαίνοντας τον φραγμό της οδού Ποσειδώνος.  

Επίσης προτείνεται η ανάπλαση σε συνδυασμό με πεζοδρόμηση της οδού Μεταξά από την οδό 

Α. Παπανδρέου μέχρι την οδό Γρ. Λαμπράκη (εξαιρείται το τμήμα προς την οδό Δούσμανη το 

οποίο προτείνεται να διαμορφωθεί ως οδός ήπιας κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των 

οχημάτων της Αστυνομίας), διασυνδέοντας έτσι μεταξύ τους, τους δύο βασικούς άξονες 

πρασίνου και κίνησης πεζών. Ένας τρίτος βασικός άξονας κίνησης πεζών και πρασίνου που θα 

ενώνει τον αστικό ιστό της Γλυφάδας με την παραλία, προτείνεται να διαμορφωθεί στην 

πλατεία Φλέμινγκ με προέκταση κατά μήκος της οδού Προνόης διασυνδέοντας την παραλία 

μέσω πεζογέφυρας επί της Λ. Ποσειδώνος, με τους ελεύθερους χώρους του Γκολφ και του 

Δημοτικού Σταδίου, αλλά και του χώρου του μητροπολιτικού πάρκου του πρώην αεροδρομίου 

Ελληνικού. 

Στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης του πολεοδομικού κέντρου προτείνεται επιπλέον η 

πεζοδρόμηση των εξής οδικών κλάδων: Μ. Μπότσαρη (από Α.Παπανδρέου έως Δουσμάνη), 

Μαραγκού (από Α. Μεταξά έως Κύπρου), Κωνσταντινουπόλεως (από Λαζαράκη έως Κύπρου),  

Σ. Λαζαρίδη (από Α.Παπανδρέου έως Ζέρβα), Χωρικών (από Κονδύλη έως Ζέρβα) και Αγ. 

Γερασίμου (μεταξύ των οδών Ζέρβα και Αλσους). 

Η λειτουργία των αξόνων πρασίνου και κίνησης πεζών που περιγράφονται παραπάνω έχει 

εξέχουσα σημασία για την πολεοδομική οργάνωση του κέντρου της Γλυφάδας. Πέρα από τον 

προφανή ρόλο τους ως συνδετήριοι χώροι του οικιστικού ιστού της Γλυφάδας με την παραλία, 
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προσφέροντας ασφαλή και άνετη πεζή πρόσβαση στους κατοίκους της προς την παραλία 

(υπεράνω της Λ. Ποσειδώνος), αποκτούν και ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία. Ειδικότερα, με την 

κατάλληλη διαμόρφωση και τις αντίστοιχες φυτεύσεις, μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικοί 

αεραγωγοί της πόλης επιτρέποντας στις αέριες μάζες να κινούνται από τη θάλασσα προς το 

εσωτερικό του οικιστικού ιστού της πόλης, συμβάλλοντας έτσι στον δροσισμό της κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, ενώ αντίστροφα μπορούν να λειτουργήσουν ως δίοδοι εκτόνωσης προς 

τη θάλασσα των αέριων ρύπων από την αυξημένη κυκλοφορία στο πολεοδομικό κέντρο. 

Επίσης, εκτός των τριών προαναφερόμενων αξόνων πρασίνου, προτείνεται η ανάπλαση του 

χώρου του Σ.Μ.Α., του Δημοτικού Σταδίου, του Δημοτικού Αμαξοστασίου, του κλειστού 

Γυμναστηρίου και του υφιστάμενου παρκινγκ σκαφών, που προτείνονται να ενταχθούν στο 

σχέδιο, σε συνδυασμό με την πολεοδόμησή τους προκειμένου να εξυγιανθούν αισθητικά και 

περιβαλλοντικά και να αποδοθούν σε απαραίτητες σε επίπεδο Δήμου κοινωφελείς χρήσεις 

(ΣΜΑ, Αμαξοστάσιο, Γυμναστήριο, κοινωνική πρόνοια και χώροι πρασίνου). Ο υφιστάμενος 

χώρος στάθμευσης σκαφών προτείνεται να αποκτήσει χρήση κοινόχρηστου πρασίνου και 

κοινωνικής πρόνοιας (στο βόρειο τμήμα του). Η ανάπλαση της περιοχής αυτής προτείνεται 

κυρίως για λειτουργικούς λόγους (αύξηση των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και των 

κοινωφελών υποδομών αθλητισμού και κοινωνικής πρόνοιας) αλλά και για αισθητικούς λόγους. 

Η συγκεκριμένη ανάπλαση μπορεί να διασφαλίσει τη λειτουργική διασύνδεση της έκτασης του 

γκολφ με την προτεινόμενη ζώνη τουρισμού – αναψυχής κατά μήκος της Λ. Ποσειδώνος. 

Προτείνεται επίσης η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου σύμφωνα με τη μελέτη Master Plan 

του Ο.Ρ.Σ.Α. ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της μελέτης του ΟΡΣΑ, να αναβαθμιστεί το 

παραλιακό μέτωπο και  να αναπτυχθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις αναψυχής, περιπάτου και 

κοινόχρηστου πράσινου. 

Οι γενικές κατευθύνσεις των αναπλάσεων συνοψίζονται στην αισθητική λειτουργική και 

αρχιτεκτονική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου, προκειμένου ο Δήμος να γίνει ελκυστικός για 

τους επισκέπτες του και να παρέχει ποιότητα ζωής στους κατοίκους του, με μέτρα όπως: 

● Η αναβάθμιση όψεων δημοσίων κτηρίων και επανασχεδιασμός τους με βάση τις αρχές 

της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. 

● Ο επανασχεδιασμός των πλατειών και των λοιπών ελεύθερων χώρων της πόλης, με 

αύξηση των ακάλυπτων επιφανειών, προκειμένου να αποφεύγεται η εκτεταμένη 

σφράγιση του εδάφους με τεχνητά υλικά (π.χ. άσφαλτος, πλάκες, τσιμέντο, κτλ.,), 

όπου δεν είναι απαραίτητη. 
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● Οι πρόσθετες φυτεύσεις, ανακατασκευή πεζοδρομίων με χρήση κυβόλιθων επί 

υποστρώματος αδρανών υλικών και χρωματισμοί δημοσίων κτηρίων.  

● Ο σχεδιασμός ειδικών αρχιτεκτονικών και εικαστικών παρεμβάσεων σε διάφορα σημεία 

της πόλης, όπως είναι οι πλατείες, τα προαύλια των δημοσίων κτηρίων, οι είσοδοι των 

σταθμών μεταφορών, οι είσοδοι της πόλης, κ.λ.π.  

● Ο ενιαίος σχεδιασμός της σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού οδών, πεζοδρόμων και 

δημοσίων λειτουργιών της πόλης, με χρήση οικολογικών υλικών και λαμπτήρων 

εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά το πρόβλημα της αισθητικής ρύπανσης 

του αστικού δημόσιου χώρου που προκαλεί η άναρχη τοποθέτηση και συγκέντρωση 

πινακίδων σήμανσης, προτείνεται ο ενιαίος τους σχεδιασμός ή η απομάκρυνσή τους.  

 

2.6.3. Πολεοδομική οργάνωση εκτάσεων που εντάσσονται στο σχέδιο 

Οι περιοχές που προτείνεται να ενταχθούν στο σχέδιο έχουν συνολικό εμβαδόν 235 στρ. 

και αντιστοιχούν στο 2,03% των εκτάσεων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δ. 

Γλυφάδας. Πρόκειται για 8 διαφορετικά τμήματα που βρίσκονται στην περιοχή του γκολφ, στην 

περιοχή του σταδίου και στην ζώνη γειτνίασης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης με τη ζώνη 

προστασίας του Υμηττού.  

Η πρόταση ένταξης των περιοχών αυτών στο σχέδιο πόλης έγινε κατά το Β1 στάδιο για τον 

εξορθολογισμό του εγκεκριμένου σχεδίου και την ταυτοποίησή του με το εγκεκριμένο όριο των 

ζωνών προστασίας Α και Β του όρους Υμηττού, όπως θεσμοθετήθηκαν με το Π.Δ. της 14-6-2011 

ΦΕΚ187/Δ/2011, ώστε να μην παραμείνουν απομονωμένοι θύλακες εκτός σχεδίου που δεν θα 

μπορούν να αξιοποιηθούν με την ισχύουσα νομοθεσία περί εκτός σχεδίου δόμησης. Μετά την 

κατάργηση του Π.Δ. του 2011 και την επαναφορά σε ισχύ του Π.Δ. του 1978 (ΦΕΚ 544 Δ) όλες 

οι ανωτέρω περιοχές εντάσσονται πλέον στη Β΄ Ζώνη προστασίας του όρους Υμηττού. Ωστόσο 

λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές Υ.Α. περί αναστολής της οικοδομικής δραστηριότητας στον 

ορεινό όγκο του Υμηττού και την επικείμενη έκδοση νέου Π.Δ. προστασίας του όρους Υμηττού, 

οι ανωτέρω προτεινόμενες εντάξεις στο σχέδιο θα είναι δυνατόν να γίνουν εφόσον εξαιρεθούν 

από το νέο Π.Δ. προστασίας. Εάν οι εκτάσεις αυτές διαφοροποιηθούν από το νέο Π.Δ. 

προστασίας του όρους Υμηττού και εφόσον κριθεί απαραίτητο τότε θα απαιτηθεί η τροποποίηση 

του παρόντος ΓΠΣ στην περιοχή που το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης εφάπτεται με τις ζώνες 

προστασίας του ορεινού όγκου.   

Η ένταξη των περιοχών αυτών έχει ως στόχο την αξιοποίησή τους ως κοινόχρηστοι και 

κοινωφελείς χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων του Δήμου Γλυφάδας. 
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Πιο συγκεκριμένα οι προτεινόμενες προς ένταξη στο σχέδιο περιοχές είναι οι ακόλουθες: 

1. Περιοχή Σ.Μ.Α. – Δημοτικού Σταδίου – Αμαξοστασίου - Γυμναστηρίου, η οποία 

περιλαμβάνει και τον χώρο του υφιστάμενου ιδιωτικού  πάρκινγκ σκαφών. Βρίσκεται 

μεταξύ του χώρου του γκολφ και της οδού Αλ. Παναγούλη. Έχει συνολική έκταση 117 

στρ. Προτείνεται η χρήση αστικού πρασίνου (άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 ΦΕΚ 114 Α’) στο 

χώρο του υφιστάμενου παρκινγκ σκαφών και η χρήση κοινωνικής πρόνοιας (Π.Δ. 

59/2018 ΦΕΚ 114 Α’) στο βόρειο τμήμα του χώρου αυτού έκτασης 7 στρεμμάτων με 

σκοπό την κατασκευή Δημοτικού Γηροκομείου. Προτείνεται η χρήση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων στο χώρο του δημοτικού σταδίου και στο χώρο του κλειστού 

Γυμναστηρίου στα νότια της περιοχής. Ο υφιστάμενος χώρος του ΣΜΑ προτείνεται ως 

ιδιαίτερη χρήση στην έκταση που λειτουργεί σήμερα. Επίσης, περιοχή μεταξύ του χώρου 

του δημοτικού σταδίου και του χώρου του κλειστού Γυμναστηρίου προτείνεται να 

ενταχθεί με ειδική χρήση  Δημοτικού Αμαξοστασίου (Σταθμός αστικών λεωφορείων του 

Π.Δ. 59/2018 ΦΕΚ 114 Α’) που θα περιλαμβάνει τους αναγκαίους χώρους στάθμευσης 

και επισκευαστική μονάδα – προτείνεται μέσος Σ.Δ. 0,2. Οι υφιστάμενες και 

προτεινόμενες κοινωφελείς εξυπηρετήσεις στον χώρο αυτό είναι επιπέδου πόλης και 

έχουν εμβέλεια ολόκληρο τον Δήμο Γλυφάδας. Ολόκληρη η περιοχή αυτή προτείνεται 

να αναπλαστεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η εικόνα των κοινόχρηστων χώρων πρόσβασης 

από και προς τους προαναφερθέντες χώρους πρασίνου – αθλητισμού – ΣΜΑ καθώς και 

προς το γκολφ. Κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης, η οποία πρέπει να 

ακολουθήσει την έκδοση της Υ.Α. του ΓΠΣ, προτείνεται ως κατεύθυνση η αναγνώριση 

της υφιστάμενης ιδιωτικής οδού η οποία εξασφαλίζει πρόσβαση στο ΣΜΑ (στο όριο της 

υπό ένταξη περιοχής με την έκταση του Γκολφ) ως τοπικής δημοτικής οδού, ώστε να 

αποκτήσει τις ορθές προδιάγραφες για τον ρόλο που επιτελεί και να διασφαλίσει την 

ασφάλεια των οχημάτων που εξυπηρετεί.  

2. Περιοχή Αγ. Παντελεήμονα, η οποία περιλαμβάνει την εκτός σχεδίου δομημένη περιοχή, 

την αδόμητη περιοχή γύρω από την ομώνυμη εκκλησία, καθώς και το υφιστάμενο 

ιδιωτικό πάρκινγκ σκαφών σε τμήμα της περιοχής στα δυτικά της οδού Κ. Καραμανλή. 

Η περιοχή αυτή βρίσκεται μεταξύ του γκολφ και του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού και 

έχει συνολική έκταση 61 στρ.  

Στο σύνολο της περιοχής προτείνεται η χρήση ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου 

(Αρθ-7 ΠΔ 59/2018) με το ακόλουθο περιεχόμενο: 

● (5) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις. 
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● (9) Χώροι συνάθροισης κοινού: μόνο ανοικτά θέατρα μικρής κλίμακας με 

απαραίτητους υποστηρικτικούς χώρους και θερινοί κινηματογράφοι. 

● (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική 

απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412).  

        Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης. 

● (24.1) Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

● (46) Αστική γεωργία. 

Ειδικότερα στην περιοχή στα δυτικά της οδού Κ. Καραμανλή που περιλαμβάνει και τον 

υφιστάμενο χώρο στάθμευσης σκαφών, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας υπαίθριας 

Δημοτικής αγοράς με ελαφριές κατασκευές στην οποία θα μπορεί να φιλοξενείται μόνιμα 

η λαϊκή αγορά του Δήμου αλλά και περιστασιακά άλλες εμπορικές δραστηριότητες σε 

έναν οργανωμένο για το συγκεκριμένο σκοπό χώρο. Η ένταξη της περιοχής αυτής στο 

σχέδιο θα συμβάλλει στην πολεοδομική εξυγίανση της περιοχής η οποία βρίσκεται 

μπροστά από την κύρια είσοδο του γκολφ. Κατά την εκπόνηση της Πολεοδομικής 

Μελέτης επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η χαρακτηρισμένη δασική έκταση 

που υπάρχει στην περιοχή.   

3. Περιοχή στον Ο.Σ. Καφεπωλών μεταξύ των οδών Αγ. Νεκταρίου και Πριγκιποννήσων. 

Πρόκειται για έκταση στην οποία έχει εγκατασταθεί η δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ και 

προτείνεται να παραμείνει ως έχει με χαρακτήρα ειδικής χρήσης. Έχει εμβαδόν 6 στρ. 

4. Περιοχή μεταξύ των οδών Κομνηνών και Ελλησπόντου με συνολικό εμβαδόν 5 στρ. 

Προτείνεται η χρήση του Αστικού Πρασίνου – Ελεύθερων χώρων (άρθρο 7 του Π.Δ. 

59/2018 ΦΕΚ 114 Α’). Πρόκειται για αδόμητη περιοχή. 

5. Περιοχή μεταξύ των οδών Ελλησπόντου και Τρίκορφων με συνολικό εμβαδόν 4 στρ. 

Προτείνεται η χρήση του Αστικού Πρασίνου – Ελεύθερων χώρων (άρθρο 7 του Π.Δ. 

59/2018 ΦΕΚ 114 Α’). Πρόκειται επίσης  για αδόμητη περιοχή. 

6. Περιοχή Ο.Σ. Πολιτικών Υπαλλήλων μεταξύ των οδών Παπαφλέσσα – Ομαλού – 

Μαυρομιχάλη  - Μετσόβου εμβαδού 30 στρ (εφόσον το επιτρέψει το αναθεωρημένο ΠΔ 

Προστασίας του Υμηττού το οποίο αναμένεται να εγκριθεί). Προτείνονται χρήσεις 

αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας (Π.Δ. 59/2018 ΦΕΚ 114 Α’). Πρόκειται 

για μια σειρά Ο.Τ. με διανοιγμένους δρόμους, που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το σχέδιο 

του Ο.Σ., αλλά δεν συμπεριελήφθησαν στο ρυμοτομικό σχέδιο της Γλυφάδας, ενώ είχαν 

εξαιρεθεί και από τις ζώνες προστασίας του Υμηττού με το Π.Δ. του 2011 που εν τω 

μεταξύ έχει καταργηθεί. Η περιοχή είναι αραιοδομημένη με χαμηλής ποιότητας οικιστικό 
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απόθεμα και αποτελεί την προέκταση προς τον Υμηττό του τμήματος του Ο.Σ. Πολιτικών 

Υπαλλήλων που έχει ήδη ενταχθεί στο σχέδιο. Προτείνεται μέσος Σ.Δ. 0,8. 

7. Περιοχή στην Αιξωνή (θύλακας Αιξωνής) μεταξύ των οδών Ηφαίστου, Αρετής και Σερρών 

και μικρού τμήματος μεταξύ των οδών Σαλαμίνας – Μακρυγιάννη και Σερρών με 

συνολικό εμβαδόν 11 στρ. Για το τμήμα μεταξύ των οδών Ηφαίστου και Αρετής είχε στο 

παρελθόν ξεκινήσει η διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης για την ένταξή της 

στο σχέδιο με χρήση κατοικίας, ωστόσο εν όψει της εκπόνησης της πολεοδομικής 

Μελέτης η διαδικασία αυτή διεκόπη - προτείνεται η ένταξή της από την παρούσα με 

χρήση αμιγούς κατοικίας. Στο τμήμα μεταξύ των οδών Σαλαμίνας και Μακρυγιάννη 

προτείνεται η χρήση κοινωνικής πρόνοιας για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. 4. 

Προτείνεται και στις 2 περιοχές ένταξης μέσος Σ.Δ. 0,8. 

Για όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες περιοχές επεκτάσεων προτείνεται η πολεοδόμησή τους 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2508/1997 άρθρο 7. 

Όσον αφορά στα τμήματα των Οικοδομικών Συνεταιρισμών Καφεπωλών και Πολιτικών 

Υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στη ζώνη Β προστασίας του Υμηττού (Π.Δ. της 31-8-1978 

ΦΕΚ544/Δ/1978), προτείνεται να εξεταστεί η ένταξή τους στο σχέδιο, μόνον εφόσον υπάρξει η 

δυνατότητα τροποποίησης του Π.Δ. προστασίας του Υμηττού. 

Τμήματα των ανωτέρω προτεινόμενων επεκτάσεων εμπίπτουν σε ζώνες με γεωλογικούς 

περιορισμούς όπου η δόμηση επιτρέπεται με περιορισμούς και συγκεκριμένα: 

Περιοχές τεχνητών επιχώσεων (ΚΠ1). Οι συνθήκες στην περιοχή αυτή κρίνονται δυσμενείς για 

οποιαδήποτε εργασία πολεοδόμησης, λόγω της έντονης ανομοιογένειας και των εν γένει 

υποβαθμισμένων γεωμηχανικών χαρακτηριστικών. Οι πιθανότεροι κίνδυνοι αφορούν σε 

υπέρμετρες ή διαφορικές καθιζήσεις καθώς και σε χαμηλή φέρουσα ικανότητα. Για 

οποιαδήποτε εργασία δόμησης στις περιοχές αυτές, απαιτείται οπωσδήποτε η προηγούμενη 

εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης θεμελίωσης καθώς και μελέτες για την εξυγίανση - 

αποκατάσταση περιοχών τεχνητών επιχώσεων. 

Περιοχές όπου απαιτούνται έργα διευθέτησης ομβρίων (ΚΠ2): Οι περιοχές αυτές δεν 

περιλαμβάνουν φυσικά διαμορφωμένες κοίτες υδατορεμάτων, αποτελούν όμως φυσική 

συνέχεια υδατορεμάτων που κατέρχονται από τον Υμηττό, συνιστώντας ζώνες «διάχυσης» της 

φυσικής ροής εντός του πολεοδομικού ιστού. Πρακτικά, είναι περιοχές που μεσολαβούν μεταξύ 

των απολήξεων των φυσικών κοιτών των ρεμάτων του Υμηττού και των δικτύων ομβρίων της 

περιοχής, τα οποία δεν είναι παντού υλοποιημένα ή ολοκληρωμένα. Για τις περιοχές αυτές θα 

απαιτηθεί εκπόνηση υδραυλικών μελετών (ή επικαιροποίησή τους), έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
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η απρόσκοπτη ροή των ομβρίων υδάτων εντός των υπό ένταξη περιοχών: ι) Ο.Σ. Καφεπωλών, 

ιι) Ο.Σ. Πολιτικών Υπαλλήλων και ιιι) θύλακα Αιξωνής. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να λάβουν 

υπόψη και το ανάντη τμήμα του ρου των υδατορεμάτων, όπου εντοπίζονται θέσεις ευρείας 

απόθεσης μπάζων εντός των κοιτών τους. 

 

2.6.4. Χρήσεις Γης   

Οι προτεινόμενες από το στάδιο Β2 χρήσεις γης φαίνονται στον Χάρτη Π.3.1 «Πολεοδομική 

Οργάνωση».  Ειδικότερα προβλέπονται οι ακόλουθες χρήσεις (συνοπτικά): 

Πολεοδομικό Κέντρο Πόλης 

Ορίζεται με το περιεχόμενο του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α). Το Πολεοδομικό 

Κέντρο περιλαμβάνεται εξ’ ολοκλήρου στην Π.Ε. 5 και παραμένει στην ίδια ακριβώς έκταση 

που προέβλεπε το ΓΠΣ/1992 με τις εξής διαφοροποιήσεις: 

 Αλλαγή χρήσης από πολεοδομικό κέντρο σε αμιγή και γενική κατοικία στο Ο.Τ. μεταξύ 

των οδών Μεταξά – Λαζαράκη – Ξάνθου – Πανδώρας. 

 Αλλαγή χρήσης από Αμιγή κατοικία σε Πολεοδομικό Κέντρο στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών 

Κύπρου, Γρ. Λαμπράκη, Φιλικής Εταιρείας και Κλεμανσώ. 

 

Τοπικά Κέντρα Πολεοδομικών Ενοτήτων 

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο των τοπικών κέντρων όπως προσδιορίζεται στο νέο Π.Δ. 59/2018 

είναι κατά πολύ απομειωμένο ως προς το περιεχόμενο των χρήσεων γης συγκριτικά με το 

προϊσχύον Π.Δ. 23-2-1987 (ΦΕΚ 166 Δ), όπως επίσης υπολείπεται χρήσεων που προβλέπονται 

όμως για την Αμιγή Κατοικία του Π.Δ. 59/2018, εκτιμάται ότι πλέον δεν μπορεί να επιτελέσει 

τον ρόλο του ως τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης μιας Πολεοδομικής Ενότητας, αφού οι ίδιες και 

περισσότερες χρήσεις επιτρέπονται διάσπαρτα στην Αμιγή Κατοικία. Ως εκ τούτου προτείνεται 

όλα τα τοπικά κέντρα των Πολεοδομικών Ενοτήτων να έχουν τη χρήση της Γενικής Κατοικίας. 

Κατ’ εξαίρεση και λόγω της ήπιας διαμορφωμένης κατάστασης των υλοποιημένων χρήσεων γης 

προτείνεται ο καθορισμός της κατηγορίας χρήσεων τοπικού κέντρου στα Ο.Τ. με πρόσωπο στις 

οδούς πέριξ της πλατείας Καραϊσκάκη στην Π.Ε. 1 (οδός Καραϊσκάκη και οδός Λευκωσίας από 

την οδό Βορείου Ηπείρου έως την οδό Αττικής), και στο γειτνιάζον τμήμα της οδού Λευκωσίας 

από την οδό Σμύρνης έως την οδό Βορείου Ηπείρου.   
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Οι χρήσεις του τοπικού κέντρου ορίζονται από το περιεχόμενο του άρθρου 4 του Π.Δ/τος 

59/2018 (ΦΕΚ 114 Α) και αναφέρονται αναλυτικά στην πολεοδομική μελέτη. 

 

Γενική Κατοικία 

Οι χρήσεις ορίζονται από το περιεχόμενο άρθρου 3 του Π.Δ./τος 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α). 

Προτείνεται στις εξής περιοχές ανά Π.Ε.: 

Π.Ε. 1: προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Γεννηματά καθ’ όλο το μήκος και μέχρι 

την οδό Αγ. Νεκταρίου, στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί των οδών Μυστρά (συμπεριλαμβανομένου 

του προσώπου του Ο.Τ. επί της οδού Αγ. Παύλου) και Μυκάλης, στα πρόσωπα των Ο.Τ. στο 

τμήμα των οδών Ελευθέρου Ανθρώπου και Βορείου Ηπείρου από την οδό Γεννηματά έως την 

οδό Δαρδανελλίων, καθώς και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λεωφόρου Κ. Αθανάτου στο 

τμήμα από την οδό Γεννηματά έως την οδό Ανατολικής Ρωμυλίας, και στα τμήματα των οδών 

Ανατολικής Ρωμυλίας και Προύσης από την οδό Γεννηματά έως την οδό Ελευθέρου Ανθρώπου.  

Π.Ε. 2: προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, καθώς και στα 

πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Γούναρη καθ’ όλο το μήκος της εντός της Π.Ε. 2 στη συμβολή 

της με την οδό Α. Παπανδρέου. Επίσης προτείνεται: στα πρόσωπα των Ο.Τ. της οδού Ανθέων 

από την οδό Γούναρη έως την οδό Αγαμέμνωνος και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Α. 

Παπανδρέου (Αθηνών) καθ’ όλο το μήκος της εντός της Π.Ε. 2. Επίσης, προτείνεται στην 

περιοχή του τοπικού κέντρου των Π.Ε. 5 και 6 του ΓΠΣ 1992 και επιπλέον στα πρόσωπα των 

Ο.Τ. επί της οδού Μυστρά έως την οδό Ολυμπίας προς τα νότια, καθώς και στα Ο.Τ. που 

περικλείονται από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και τις οδούς Κολοκοτρώνη και Σ. Βέμπo 

συμπεριλαμβανομένων των προσώπων των Ο.Τ. επί τη Σ. Βέμπο.  

Π.Ε. 3: προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης, καθώς και στα πρόσωπα 

των Ο.Τ. επί της Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου, συμπεριλαμβανομένου του τοπικού κέντρου της Π.Ε. 

9 του ΓΠΣ 1992 . 

Π.Ε. 4: προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης, και στα πρόσωπα των 

Ο.Τ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη στα δυτικά από το ύψος της οδού Τατάκη και στα ανατολικά 

από το ύψος της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Επίσης 

προτείνεται στα Ο.Τ. του Τοπικού Κέντρου της Π.Ε. 10 του ΓΠΣ 1992. 

Π.Ε. 5: προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. Ποσειδώνος από την πλατεία Κρήτης έως 

την οδό Πανδώρας, στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Πανδώρας από τη Λ. Ποσειδώνος μέχρι 

την οδό Κύπρου (πλην των Ο.Τ. του Πολεοδομικού Κέντρου), στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της 

Λεωφόρου Άγγελου Μεταξά από την οδό Πανδώρας έως την οδό Ελευθερίας (και στις δυο 
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πλευρές) και έως την οδό Ξάνθου (από τη δυτική πλευρά), και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της 

οδού Κύπρου από την οδό Πανδώρας μέχρι την οδό Φοίβης. Επίσης προτείνεται στα πρόσωπα 

των Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Αλ. Παναγούλη από 

την οδό Σ. Καράγιωργα έως την οδό Β. Τσιτσάνη. Τέλος, προτείνεται στα Ο.Τ. που 

περικλείονται από τις οδούς Θεμιστοκλέους, Ήρας, Ζαμανού και Πανδώρας, καθώς και στα 

πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Ήρας από την οδό Ζαμανού έως την οδό Θεμιστοκλέους, στα 

πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Θεμιστοκλέους από την οδό Ήρας έως την οδό Πανδώρας, και 

στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού Πανδώρας από την οδό Θεμιστοκλέους έως την οδό 

Ζαμανού. Τέλος προτείνεται η χρήση της γενικής κατοικίας στο οικόπεδο μεταξύ των οδών 

Μυρτούς – Μπακογιάννη – Παναγούλη. 

Π.Ε. 6: προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης, και στα πρόσωπα των 

Ο.Τ. επί της οδού Δ. Γούναρη από την οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ έως τη οδό Αριστείδου.  

Στις περιοχές γενικής κατοικίας προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να 

έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 

(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

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

(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη. 

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

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

και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα παροχής προσωπικών 

υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 

επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 

(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 

Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
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(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

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

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

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών 

και μοτοποδηλάτων. 

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

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

με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων, αξεσουάρ 

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

αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. 

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι 

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

μέχρι 9 ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 

Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και βαφείων μπορεί να επιτραπούν 

κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής 

όχλησης και θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν 

επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική 

επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 

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

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

συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

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

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο. 

(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 

18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα σημεία. 
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(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και 

ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Τουρισμός – Αναψυχή 

Οι χρήσεις ορίζονται από το περιεχόμενο του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α).  

Προτείνεται στα πρόσωπα των Ο.Τ. στη Λ. Ποσειδώνος από την οδό Σ. Καράγιωργα έως τα 

βόρεια όρια του Δήμου, καθώς και στο πρόσωπο του Ο.Τ. στα δυτικά και επί της οδού 

Αρτεμισίου. Επιπλέον προτείνεται στα Ο.Τ. που περικλείονται από τις οδούς Λ. Ποσειδώνος – 

Αύρας – Διαδ. Παύλου – Λαμπράκη. 

Στη ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια. 

(4.1) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις 

(5) Θρησκευτικοί χώροι. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 

(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται μόνον εμπορικά καταστήματα  
(10.1) και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και υπεραγορές και 
πολυκαταστήματα (10.3 και 10.4) μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 

(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. Επιτρέπονται μόνον γραφεία. 

(12) Εστίαση. 

(13) Αναψυκτήρια. 

(14) Αναψυχή 

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις 

(16) Στάθμευση. Επιτρέπονται μόνον στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (16.1) και στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) 
σκαφών και τουριστικών λεωφορείων (16.2). 

(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για 
την εξυπηρέτηση οχημάτων. 
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(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 

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

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης. 

(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

 

Αμιγής Κατοικία 

Ορίζεται με το περιεχόμενο άρθρου 2 του Π.Δ./τος 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α). Προτείνεται στην 

υπόλοιπη περιοχή των Π.Ε. της Γλυφάδας. 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις: 

(1) Κατοικία. 

(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 

(3) Εκπαίδευση: 

Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου. 

(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, από την υποκατηγορία. 

(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και Δ χωρίς θεατές. 

(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 

(8) Περίθαλψη. 

Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 
(8.1.10). 

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 

Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και Καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 
Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 

(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 3982/2011. 
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Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό 
μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 

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

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Ελεύθεροι χώροι-Αστικό πράσινο 

Ορίζονται με το περιεχόμενο του άρθρο 7 του Π.Δ/τος 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α)  

Η χρήση αυτή προτείνεται στους εξής νέους χώρους: 

1. Στον χώρο που προτείνεται για ένταξη στο σχέδιο πόλης που βρίσκεται μεταξύ του 

Δημοτικού Σταδίου και του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, με την εξαίρεση 

του τμήματος στα βόρεια της έκτασης όπου ορίζεται η χρήση κοινωνικής πρόνοιας για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου με τη δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου. 

2. Στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα που προτείνεται για ένταξη στο σχέδιο πόλης. 

3. Στον αδόμητο χώρο που προτείνεται για ένταξη στο σχέδιο πόλης στην περιοχή μεταξύ 

των οδών Κομνηνών και Ελλησπόντου 

4. Στον αδόμητο χώρο που προτείνεται για ένταξη στο σχέδιο πόλης στην περιοχή μεταξύ 

των οδών Ελλησπόντου και Τρίκορφων 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 στις πλατείες - πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα 

στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των περιπτώσεων 

γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης έκτασης δραστηριότητες εστίασης και 

αναψυχής, για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται από το 

εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό κανονισμό. 

Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων χώρων για τη στάθμευση 

αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα 

διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε άλση η 

κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για την 

εξυπηρέτηση των χρηστών. Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές 

ανακύκλωσης εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου χώρου. 

Ειδικότερα για την περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα (σημείο 2 παραπάνω) επιτρέπεται επιπλέον 

η δημιουργία υπαίθριας Δημοτικής αγοράς με ελαφριές κατασκευές στην οποία θα μπορεί να 
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φιλοξενείται μόνιμα η λαϊκή αγορά του Δήμου αλλά και περιστασιακά άλλες εμπορικές 

δραστηριότητες. 

Κατ’ εξαίρεση και μόνο στο Ο.Τ. μεταξύ των οδών Σ. Καράγιωργα, Διαδόχου Παύλου, Ν. Ζέρβα 

και Λ. Ποσειδώνος, και μόνο στα υφιστάμενα κτίρια, επιτρέπονται οι χρήσεις διοίκησης και 

πολιτιστικών κτιρίων και εν γένει πολιτιστικών εγκαταστάσεων. 

 

Ειδικές χρήσεις 

Η θέση των χρήσεων αυτών σημειώνεται στον Χάρτη Π.3.1 και είναι οι ακόλουθες:  

1. Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, στον χώρο όπου είναι ήδη εγκατεστημένος 

δίπλα στο Δημοτικό στάδιο Γλυφάδας, όπως σχετικά προβλέπει το άρθρο 33 του 

Ν.3164/2003. 

2. Σταθμοί ΜΕΤΡΟ, στις περιοχές Άνω Γλυφάδα, Γκολφ και στο Πολεοδομικό Κέντρο, 

σύμφωνα με το πρόγραμμα επεκτάσεων της Αττικό Μετρό Α.Ε. Κατά προτεραιότητα 

προτείνεται οι μελλοντικοί Σταθμοί του Μετρό να χωροθετηθούν στα Τοπικά κέντρα και 

στο Πολεοδομικό Κέντρο της Γλυφάδας και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Ζέρβα 

και Ποσειδώνος. 

3. Δεξαμενή ΕΥΔΑΠ, στην περιοχή του Ο.Σ. Καφεπωλών στη συμβολή των οδών Αγίου 

Πνεύματος και Αγίου Νεκταρίου. 

4. Χώρος Δημοτικού Αμαξοστασίου στην προς πολεοδόμηση περιοχή στα νοτιοδυτικά της 

περιοχής του Γκολφ, και ειδικότερα στον χώρο μεταξύ του Δημοτικού Σταδίου και του 

Δημοτικού Γυμναστηρίου. 

 

2.6.5. Όροι δόμησης ανά Π.Ε.   

Δεν τροποποιούνται οι υφιστάμενοι όροι δόμησης 

Όσον αφορά στον Μέσο Συντελεστή Δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα, υπολογίστηκε με βάση 

τα όρια των νέων έξι Π.Ε., διατηρώντας τους ισχύοντες τομείς Συντελεστή Δόμησης 

σταθμίζοντάς τους με την έκταση των τμημάτων του κάθε τομέα που εμπίπτει στις επιμέρους 

Π.Ε. 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης και η Μέση Πυκνότητα κατοίκησης για κάθε Π.Ε. παρουσιάζονται 

στον πίνακα Π.2 που ακολουθεί. 
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Το έλλειμμα χωρητικότητας που παρατηρείται για το έτος στόχο 2038 (Πίνακας Π.3.) δεν είναι 

δυνατόν να καλυφθεί από τις μικρές εκτάσεις των προτεινόμενων εντάξεων. Η πλήρης απουσία 

νέου οικιστικού χώρου σε συνδυασμό με τον κορεσμό της πόλης αναμένεται να οδηγήσει στην 

εκτόνωση της οικιστικής πίεσης σε γειτονικούς Δήμους, κυρίως τους νοτιότερους που διαθέτουν 

ακόμη αποθέματα χωρητικότητας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.2: ΜΕΣΟΣ Σ.Δ. ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑ Π.Ε. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 

Μέσος Συντελεστής 
Δόμησης 

Μέση  Πυκνότητα  
Κατοίκησης (Κάτ./Ha) 

1 0,96 160,81 

2 0,89 135,53 

3 0,74 112,92 

4 0,80 114,95 

5 0,86 92,26 

6 0,76 100,39 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.3: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ-ΣΤΟΧΟ 2038 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 240.1 0.98 29,599 45 11 303,401 10 147 0.85 30,283 684

2 215.3 0.89 21,720 45 11 449,936 21 118 0.83 21,366 -354

3 103.4 0.74 7,381 45 5 112,056 15 120 0.85 10,621 3,240

4 94.5 0.80 6,864 45 8 145,510 21 113 0.80 8,645 1,781

5 256.9 0.86 13,086 45 19 654,008 50 79 0.70 14,456 1,370

6 242.4 0.76 14,801 45 5 523,173 35 97 0.75 17,976 3,175
ΣΥΝΟ
ΛΟ 
Π.Ε. 1,152.6 - 93,451 - - 2,188,084 - - - 103,347 9,896
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2.6.6. Ζώνες κινήτρων και εν γένει πολεοδομικών μηχανισμών.   

Καθορισμός Ζωνών Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ) 

Προτείνεται ο καθορισμός ΖΕΑ στις περιοχές που προγραμματίζεται η κατασκευή σταθμών της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., κατά προτεραιότητα στα τοπικά κέντρα γειτονιών και στο πολεοδομικό 

κέντρο πόλης.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 99 παρ. 2 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101Α), σε εντός ή 

εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές, εφ` όσον πολεοδομικές ή κυκλοφοριακές 

παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας το απαιτούν (σταθμοί τρένου, μετρό, κυκλοφοριακοί κόμβοι, 

και αρτηρίες, μεγάλοι χώροι στάθμευσης, βιομηχανικά και βιοτεχνικά πάρκα, κ.λπ.), μπορεί 

με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά  από  σχετική 

ενημέρωση ή πρόταση του οικείου δήμου ή κοινότητας, να καθορίζονται Ζώνες Ελεγχόμενης 

Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.).  

Στις ζώνες αυτές μπορεί, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κατά τη διαδικασία του Ν.Δ. της 17/7/1923 

"Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.", να τροποποιείται το εγκεκριμένο σχέδιο, να ορίζονται χρήσεις 

γης, όροι και περιορισμοί δόμησης και οποιαδήποτε άλλη απαραίτητη πολεοδομική ρύθμιση για 

την εξασφάλιση του ελέγχου της περιοχής. Προκειμένου για την περίπτωση του ΓΠΣ Γλυφάδας, 

νοείται γνώμη της εκτελεστικής επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας (ΟΡΣΑ). 

Ειδικότερα στις Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α), που καθορίζονται κοντά σε μεγάλα 

συγκοινωνιακά έργα (μεγάλες κυκλοφοριακές αρτηρίες, μεγάλοι κυκλοφοριακοί κόμβοι, 

σταθμοί μετρό, σήραγγες, ζεύξεις, αεροδρόμια κ.λπ.), επιτρέπεται από τη δημοσίευση των 

ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση, λόγω δημόσιας ωφέλειας των ακινήτων που εμπίπτουν στις Ζ.Ε.Α., για τη 

δημιουργία ειδικών έργων και εγκαταστάσεων τα οποία απαιτούνται για την καλύτερη και 

αποδοτικότερη εκμετάλλευση και λειτουργία των συγκοινωνιακών αυτών έργων και την 

επίτευξη των σκοπών που επιδιώκονται με αυτά, ως και των ακινήτων για τη δημιουργία 

περιαστικού πρασίνου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 

3905/1958 και των παρ. 4 και 5 του άρθρου 26 του ν. 1418/1984, όπως ισχύουν. Η αναγκαστική 

απαλλοτρίωση των χώρων αυτών ενεργείται υπέρ και δαπάναις του Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. (νυν Πράσινου 

Ταμείου), κηρύσσεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και διέπεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του ΝΔ. 797/1971 

(ΦΕΚ 1 Α).  
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2.6.7. Δίκτυα αστικής υποδομής  

2.6.7.1  Μεταφορές - κυκλοφορία 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον τομέα των αστικών μεταφορών επικεντρώνονται στους 

εξής άξονες : 

Α. Πολιτική στάθμευσης 

Η προτεινόμενη πολιτική στάθμευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

● Πολύ μικρής έντασης έως μηδενική προσφορά στάθμευσης στην περιοχή του μητροπολιτικής 

εμβέλειας Κέντρου, με εξαίρεση τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης που προστατεύονται 

από την κείμενη νομοθεσία, με απώτερο στόχο την δημιουργία Ζώνης Ήπιας Κυκλοφορίας. 

● Δημιουργία τριών υπόγειων συλλογικών χώρων στάθμευσης στην περίμετρο του Κέντρου 

(βλ. Χάρτη Π.3) με χωρητικότητα 800 θέσεις κατά μέγιστον. 

● Δημιουργία τριών συλλογικών χώρων στάθμευσης (γηπέδων στάθμευσης) εκτός του Κέντρου 

αλλά περιμετρικά αυτού και σε μικρή απόσταση σε αδόμητα γήπεδα (βλ. Χάρτη Π.3) με 

χωρητικότητα 350 θέσεις κατά μέγιστον. 

● Δημιουργία Ζώνης Ελεγχόμενης Στάθμευσης – ΖΕΣ σε περιοχή ευρύτερη του μητροπολιτικής 

εμβέλειας Κέντρου, ώστε να ελέγχεται η τυχόν διάχυση της παρόδιας στάθμευσης και η 

παράνομη στάθμευση στο εσωτερικό του Κέντρου στις ζώνες επιρροής των 2 συλλογικών 

χώρων εκτός οδού. Η ΖΕΣ μπορεί να βασίζεται σε κατάλληλη τιμολογιακή πολιτική που να 

χρηματοδοτεί παρεμβάσεις βιώσιμης αστικής κινητικότητας, όπως λ.χ. δρόμους ήπιας 

κυκλοφορίας ή την δημοτική συγκοινωνία. 

● Διαχείριση των 3 υπόγειων συλλογικών χώρων στάθμευσης του Κέντρου και της ΖΕΣ από 

τον ίδιο φορέα (λ.χ. τον παραχωρησιούχο των συλλογικών χώρων), ώστε να περιοριστεί 

στο ελάχιστο η παράνομη στάθμευση, να μηδενιστεί η σύγκρουση συμφερόντων και να 

βελτιστοποιηθεί η συνολική λειτουργία. 

● Δημιουργία ΖΕΣ γύρω από κάθε τοπικό κέντρο σε βάθος τουλάχιστον 1 οικοδομικό 

τετράγωνο από την περίμετρο του τοπικού κέντρου, καθώς και στο μεγαλύτερο μήκος της 

Λ. Δ. Γούναρη. 

Η δημιουργία των τριών υπόγειων χώρων στάθμευσης που προτείνονται από το Δήμο Γλυφάδας 

στον ελεύθερο χώρο μπροστά από το Δημαρχείο (μεταξύ των οδών Άλσους και Ζέρβα), στο 

αδόμητο γήπεδο στη συμβολή των οδών Γρ. Λαμπράκη και Κύπρου, και στην Πλατεία Νυμφών 

(βλ. Σχέδιο παρακάτω) είναι επιβεβλημένη, για τους ακόλουθους λόγους: 
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1. Η ζήτηση στάθμευσης στην κεντρική περιοχή της Γλυφάδας είναι σήμερα (και εδώ και 

πολλά χρόνια) μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες παρά την οδό θέσεις στάθμευσης, τόσο 

κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες όπου είναι ανοικτά τα καταστήματα, όσο και κατά 

τις νυκτερινές ώρες όπου λειτουργούν οι πόλοι παροχής υπηρεσιών αναψυχής 

(εστιατόρια, μπάρ, ζαχαροπλαστεία κ.ο.κ.). Συνέπεια αυτού του ελλείμματος είναι (α) 

η παράνομη στάθμευση, (β) η μείωση ελκυστικότητας των καταστημάτων λόγω της 

μειωμένης προσβασιμότητας, και (γ) οι συχνές κυκλοφοριακές συμφορήσεις στο τοπικό 

οδικό δίκτυο της κεντρικής περιοχής που οφείλονται στους τεχνητά αυξημένους 

κυκλοφοριακούς φόρτους των οχημάτων που αναζητούν επί πολλή ώρα θέση 

στάθμευσης καθώς και στις συχνότατες εισόδους – εξόδους οχημάτων προς - από τις 

παρόδιες θέσεις στάθμευσης. 

2. Οι τρεις προτεινόμενοι χώροι βρίσκονται ακριβώς στην περίμετρο της ζώνης όπου το 

ΓΠΣ Γλυφάδας προτείνει την απαγόρευση κυκλοφορίας ΙΧ (πλην των εντός ζώνης 

κατοίκων). Το μέτρο αυτό, που αναμένεται να αναβαθμίσει ριζικά την κεντρική περιοχή 

(υπερτοπικό Κέντρο) της Γλυφάδας, απαιτεί τη δημιουργία περιμετρικών συλλογικών 

χώρων στάθμευσης όπου θα σταθμεύουν τα οχήματα που μέχρι σήμερα επιβαρύνουν 

την κεντρική περιοχή, το οδικό της δίκτυο και τα πεζοδρόμια. Οι 3 προτεινόμενοι χώροι 

στάθμευσης θα ανασχέσουν την κυκλοφορία ΙΧ ακριβώς στο όριο της προτεινόμενης 

‘ζώνης χωρίς ΙΧ’ και θα επιτρέπουν την άνετη πρόσβαση των επισκεπτών στους πόλους 

έλξης της κεντρικής περιοχής μέσω του αποσυμφορημένου τοπικού οδικού δικτύου είτε 

πεζή είτε με ποδήλατα (εφόσον υλοποιηθεί η πρόσθετη πρόταση για εγκατάσταση 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στη Γλυφάδα). 

Προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία των 3 προτεινόμενων υπόγειων χώρων στάθμευσης 

είναι: 

● Κοινή διαχείριση με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης και το σύστημα κοινόχρηστων 

ποδηλάτων που προτείνεται να εγκατασταθούν στη Γλυφάδα (βλ. Σχέδιο παρακάτω), 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παράνομη στάθμευση, καθώς και κοινή ευνοϊκή τιμολόγηση 

όλων των συστημάτων (λ.χ. μειωμένη τιμή ενοικίασης κοινόχρηστου ποδήλατου στους 

χρήστες των 3 χώρων στάθμευσης). 

● Βελτιώσεις υπέρ των πεζών και των ποδηλάτων (βελτιώσεις πεζοδρομίων και 

πεζοδιαβάσεων, λωρίδες ποδηλάτων, πεζόδρομοι κ.ο.κ.) στο τοπικό οδικό δίκτυο που 

συνδέει τους 3 χώρους με τους πόλους έλξης της κεντρικής περιοχής. 

● Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων ακριβώς δίπλα στις πύλες των 3 

χώρων στάθμευσης. 
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Η δημιουργία τριών επιπλέον υπαίθριων χώρων στάθμευσης περιμετρικά του Κέντρου της 

Γλυφάδας, σε μικρή απόσταση από αυτό και σε αδόμητα σήμερα γήπεδα, αναμένεται να 

λειτουργήσει συμπληρωματικά με τους προτεινόμενους υπόγειους χώρους στάθμευσης του 

Κέντρου και να προσφέρει αναγκαίες θέσεις στάθμευσης. Οι χώροι αυτοί προτείνονται στις εξής 

θέσεις: 

● Αδόμητο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Αλ. Παναγούλη και Β. Τσιτσάνη 

● Αδόμητο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Αν. Παπανδρέου και Κάδμου 

● Αδόμητο οικόπεδο στη συμβολή των οδών Οινόης και Πανδώρας. 

 

Β. Διαμόρφωση οδού Δ. Γούναρη 

Η Λεωφόρος Δ. Γούναρη αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση στον αστικό ιστό της πόλης. Αφενός 

διήκει σε όλο σχεδόν το μήκος της παράλληλα με την Λ. Βουλιαγμένης και αποτελεί τον 

μοναδικό άξονα με τέτοια όδευση, πέραν του ότι συνεχίζεται και στον γειτονικό Δήμο Ελληνικού 

- Αργυρούπολης. Αφετέρου είναι κεντροβαρική ως προς την περιοχή του Δήμου βόρεια της Λ. 

Βουλιαγμένης. Λόγω αυτών των χαρακτηριστικών της (α) συγκεντρώνει έντονη παρόδια 

ανάπτυξη καθώς και τα τοπικά κέντρα της περιοχής αυτής και (β) αποτελεί διάδρομο διαφυγής 

της διερχόμενης κυκλοφορίας όταν παρατηρείται συμφόρηση στην Λ. Βουλιαγμένης. 

Η Δ. Γούναρη πρέπει να εξακολουθήσει να είναι ο βασικός συλλεκτήριος άξονας της περιοχής 

βόρεια της Λ. Βουλιαγμένης. Για να εκπληρώσει όμως αυτόν τον ρόλο, πρέπει να απαλλαγεί 

από την διερχόμενη κυκλοφορία και να προσφέρει πραγματική προσβασιμότητα στους 

κατοίκους και τους επισκέπτες των τοπικών κέντρων που εξυπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό 

προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

✔ Δημιουργία 8 κυκλικών κόμβων (roundabouts)  

✔ Περιορισμός του εύρους του οδοστρώματος (κυκλοφορία & παρόδια στάθμευση) στα 6,00 
μέτρα ανά κατεύθυνση και δημιουργία διαχωριστικής νησίδας όπου αυτό είναι εφικτό, ώστε 
να ελέγχονται καλύτερα οι προσβάσεις και οι στροφές. 

✔ Η δεξιά λωρίδα κάθε κατεύθυνσης χρησιμοποιείται κύρια για στάσεις λεωφορείου, 
τροφοδοσία και παρόδια στάθμευση (στο εσωτερικό των ΖΕΣ που θα δημιουργηθούν γύρω 
από τα τοπικά κέντρα). 

✔ Διασφάλιση άνετων και ασφαλών πεζοδρομίων σε όλο το μήκος του άξονα με ελάχιστο 
εύρος 2,00 μέτρα. 

✔ Πυκνές εγκάρσιες πεζοδιαβάσεις υψηλής ασφάλειας 

✔ Δημιουργία ποδηλατόδρομου σε επιλεγμένους κλάδους. 
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Με τις ρυθμίσεις αυτές επιδιώκεται η διασφάλιση ομαλής αλλά πειθαρχημένης κυκλοφοριακής 
ροής χαμηλής ταχύτητας 30 χλμ./ώρα (στην αριστερή λωρίδα κάθε κατεύθυνσης). Παράλληλα 
επιδιώκεται η εκτροπή της διερχόμενης κυκλοφορίας. 

 

Γ. Βελτίωση της διασύνδεσης των εκατέρωθεν της Λ. Βουλιαγμένης περιοχών 

Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω επανιεράρχησης του βασικού οδικού δικτύου, βελτιώσεων 

στην διάταξη των κόμβων ή/και (αν αυτό καταστεί εφικτό) συνολικής αναδιάταξης και 

ανακατασκευής των κόμβων και των οδικών συνδέσμων. 

 

Δ. Βελτίωση των προσβάσεων προς το παραλιακό μέτωπο 

Αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας ενός υπέργειου περιπάτου (esplanade) στην 

επέκταση του χώρου πρασίνου που προτείνεται μεταξύ των οδών Άλσους και Ζέρβα (σήμερα ο 

χώρος λειτουργεί σαν υπαίθριος χώρος στάθμευσης), καθώς και μέσω της δημιουργίας 

υπέργειων διαβάσεων πεζών που θα διασχίζουν τη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού 

Γρ. Λαμπράκη και της πλατείας Φλέμινγκ.  

 

Ε. Ζώνη Ήπιας Κυκλοφορίας στο υπερτοπικό κέντρο και πεζοδρομήσεις 

Το υπερτοπικό κέντρο της Γλυφάδας φιλοξενεί πολυάριθμες δραστηριότητες εμπορίου και 

αναψυχής. Η αντίληψη ότι το ΙΧ υποστηρίζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη τέτοιων 

δραστηριοτήτων είναι παρωχημένη και έχει διαψευστεί σε όλες τις Ελληνικές και Ευρωπαϊκές 

πόλεις, όπου η κυκλοφορία ΙΧ στο κέντρο περιορίζεται και αποδίδεται περισσότερος ζωτικός 

χώρος στους πεζούς ώστε να δημιουργηθεί ένα ελκυστικότερο αστικό περιβάλλον με αισθητά 

μειωμένη περιβαλλοντική και αισθητική ρύπανση. 

Για το λόγο αυτό, προτείνεται η δημιουργία Ζώνης Ήπιας Κυκλοφορίας. (Χάρτης Π2). 

ΣΤ. Δρόμοι / περιοχές ήπιας κυκλοφορίας 

Προτείνεται η σταδιακή μετατροπή του συνόλου των τοπικών δρόμων σε δρόμους ήπιας 

κυκλοφορίας.  

Ζ. Υπηρεσίες Ευέλικτων Μεταφορών 

Τα Ευέλικτα Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) προσφέρουν υπηρεσίες συμπληρωματικές στις 

συμβατικές αστικές συγκοινωνίες και ΜΜΜ. Βρίσκονται ανάμεσα στις περισσότερο ευέλικτες 

αλλά και ακριβότερες υπηρεσίες των ταξί και στις λιγότερο ευέλικτες συμβατικές υπηρεσίες 

των λεωφορείων και άλλων ΜΜΜ. 
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Τα ΕΣΜ περιλαμβάνουν μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μεταφορικών υπηρεσιών και μέσων: 

(α) Τοπικά μικρά λεωφορεία (minibus) ή οχήματα μικρής χωρητικότητας (π.χ. βανάκια 8-12 

θέσεων) με υψηλό βαθμό ευελιξίας (ως προς τη διαδρομή, τις στάσεις, το δρομολόγιο/χρόνο 

κ.λ.π.), (β) Μεταφορικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στη ζήτηση των χρηστών (Demand-

Responsive Transit), (γ) Μεταφορές ειδικών κατηγοριών επιβατών (πχ ΑμεΑ, μαθητές), (δ) 

Ταξί. 

 

2.6.8. Προκύπτοντα ή απαιτούμενα έργα – μελέτες  

Από τη μέχρι τώρα μελετητική Πρόταση του Γ.Π.Σ. Δήμου Γλυφάδας προκύπτει και το αναγκαίο 

πρόγραμμα μελετών πολεοδομικού, περιβαλλοντικού και αστικού σχεδιασμού, θεσμικών 

ρυθμίσεων και έργων κατά κατηγορία το οποίο αναλύεται στη συνέχεια στον Πίνακα Π.4 που 

ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ 
Π/Υ (χιλ. 

ευρώ) 

Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Γ’ ΠΡΟΤΕ-

ΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δαπάνες 

1ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

2ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

3ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες  

4ος Χρόνος 

(χιλ. ευρώ) 

Δαπάνες 

5ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

Μετά 5ετία 

(χιλ. ευρώ)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

1 

Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση και 

Πράξη Εφαρμογής των περιοχών 

επέκτασης τους σχεδίου πόλης της 

Γλυφάδας (συμπεριλαμβάνεται η 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την 

περιβαλλοντική και γεωλογική 

μελέτη) 

130.000 80.000 50.000     

2 

Μελέτη ανάπλασης του 

Πολεοδομικού Κέντρου της 

Γλυφάδας 

243.000  121.500 36.450 85.050   

3 

Μελέτη ανάπλασης ολόκληρου του 

χώρου επέκτασης στην περιοχή ΣΜΑ 

– Δημοτικού Σταδίου 

56.000    28.000 28.000  

4 
Μελέτη διαμόρφωσης των δύο 

αξόνων πρασίνου και κίνησης πεζών 
300.000   100.000 100.000 100.000  
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Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ 
Π/Υ (χιλ. 

ευρώ) 

Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Γ’ ΠΡΟΤΕ-

ΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δαπάνες 

1ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

2ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

3ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες  

4ος Χρόνος 

(χιλ. ευρώ) 

Δαπάνες 

5ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

Μετά 5ετία 

(χιλ. ευρώ)

κατα μήκος των οδών Ζέρβα και Γρ. 

Λαμπράκη 

Σύνολο Μελετών Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού 
729.000 80.000 171.500 136.450 213.050 128.000  

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΧΩΡΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Σύνολο Μελετών Κοινόχρηστων -

Κοινωφελών χώρων και εγκαταστάσεων 

(Νηπιαγωγεία, Β/ν σταθμοί , Δημοτικά, 

Γυμνάσια κλπ) 

26.722.0

00 
684.000 1.344.000

2.452.00

0 
3.800.000 4.490.000 13.200.000

ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

1 

Μελέτη τεχνικού έργου κατασκευής 

υπέργειου περιπάτου (esplanade) 

που θα διασχίζει τη Λ. Πoσειδώνος 

σαν επέκταση του χώρου πρασίνου 

μεταξύ των οδών Άλσους και Ζέρβα. 

300.000   100.000 100.000 100.000  

2 

Κατασκευή δύο πεζογεφυρών επί της 

Λ. Ποσειδώνος, η μία στη συμβολή 

της με την οδό Γρ. Λαμπράκη και η 

δεύτερη στην πλατεία Φλέμινγκ. 

500.000 100.000 200.000 200.000    

ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σύνολο έργων–μελετών αστικών 

μεταφορών και κινητικότητας 
30.800 11.480 11.130 4.530 1.780 1.880  

Σύνολο έργων–μελετών δικτύων 

μεταφορών και υποδομής, και αστικών 

μεταφορών και κινητικότητας 

830.800 111.480 211.130 304.530 101.780 101.880  

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ανάπλαση Περιοχής Ορεινού όγκου Υμμητού

Οριοθέτηση – ανάπλαση μονοπατιών & 

διαδρομών mountain bike 
40.000 20.000 20.000     

Μελέτη Αναδάσωσης περιοχών Υμηττού *   

Υδρογεωλογική μελέτη – αποτύπωση 

υφιστάμενης κατάστασης ρύπανσης 
40.000 20.000 20.000     
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Α/Α ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΓΑ 
Π/Υ (χιλ. 

ευρώ) 

Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Γ’ ΠΡΟΤΕ-

ΡΑΙΟΤΗΤΑ

Δαπάνες 

1ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

2ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

3ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες  

4ος Χρόνος 

(χιλ. ευρώ) 

Δαπάνες 

5ος 

Χρόνος 

(χιλ. 

ευρώ) 

Δαπάνες 

Μετά 5ετία 

(χιλ. ευρώ)

υπογείων και παράκτιων υδάτων – 

πρόγραμμα παρακολούθησης (monitoring) 

Μελέτη προσδιορισμού παραμέτρων 

γεωθερμικού πεδίου – δυνατότητες 

αξιοποίησης 

25.000  15.000 10.000    

Σύνολο έργων–μελετών Υποδομών 

Περιβάλλοντος 
105.000 40.000 55.000 10.000    

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

3.1.   Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση Περιβάλλοντος και κυρίως, τα 

Περιβαλλοντικά εκείνα χαρακτηριστικά που δύναται να επηρεαστούν είτε θετικά είτε αρνητικά 

από την υλοποίηση της Πολεοδομικής – χωροταξικής πρότασης της μελέτης. 

3.2.   Φυσικά χαρακτηριστικά 

3.2.1 Κλίμα και κλιματολογικά χαρακτηριστικά 

Κλίμα – Βιοκλιματικά Στοιχεία 

Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Γλυφάδας, όπως και ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής, 

χαρακτηρίζεται γενικά από “έντονο θερμό – μεσογειακό κλίμα» (μέση ελάχιστη θερμοκρασία 

του ψυχρότερου μήνα, μεγαλύτερη των 7οC).  Ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη 

θερμή και ξηρά περίοδο του έτους κυμαίνεται από 125 έως 150. 

Στο βόρειο, ορεινό τμήμα του Δήμου, όπου και βρίσκεται τμήμα της κορυφογραμμής του 

Υμηττού, το κλίμα χαρακτηρίζεται «ασθενές θερμό – μεσογειακό» με ήπιους και ημίξηρους 

χειμώνες (μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα, από 3ο έως 7οC).  Ο αριθμός των 

βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο του έτους κυμαίνεται από 100 έως 

125 (πηγή: Βιοκλιματικός Χάρτης Ελλάδος, Υπ. Γεωργίας, 1978). 

Ο πλησιέστερος αντιπροσωπευτικός Σταθμός της Ε.Μ.Υ. στην ευρύτερη περιοχή της υπό μελέτη 

έκτασης είναι ο μετεωρολογικός Σταθμός του Ελληνικού που βρίσκεται στις συντεταγμένες 37 

53’ 59’’ Ν και 23 43’ 58’’ Ε.  

Θερμοκρασία 

Σύμφωνα με στοιχεία του άνω σταθμού, η μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά την διάρκεια του 

χρόνου κυμαίνεται μεταξύ 10,3 – 28,0 οC. Η μέση μέγιστη τιμή αγγίζει τους 31,8 οC τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο, ενώ η μέση ελάχιστη τους 7,0 οC τον Ιανουάριο. Οι θερμοκρασιακές 

μεταβολές κατά την διάρκεια του έτους φαίνονται και στο Διάγραμμα 3.1.1 καθώς και στο 

ομβροθερμικό Διάγραμμα 3.1.2 που συναντάται παρακάτω. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.1ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

Βροχόπτωση 

Το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων, με βάση τα στοιχεία της προαναφερθείσας χρονικής 

περιόδου είναι 368 mm. 

Οι ξηρότεροι μήνες είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, με μέσο ύψος 5,5 mm και 5,1 mm αντίστοιχα, 

ενώ ο βροχερότερος μήνας είναι ο Δεκέμβριος με μέσο ύψος 63,1 mm.  

Στο διάγραμμα 3.1.2 παρατίθενται οι ομβροθερμικές καμπύλες. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.2  ΟΜΒΡΟΘΕΡΜΙΚΌ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ 
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ΥΓΡΑΣΙΑ 

Οι μήνες με τα μεγαλύτερα ποσοστά σχετικής υγρασίας εμφανίζονται οι Δεκέμβριος και 

Ιανουάριος με τιμές 70,1 – 69,0 % αντίστοιχα.  

Ο μήνας με το μικρότερο εμφανίζεται ο Ιούλιος με σχετική υγρασία 46,8 %. Η μέση σχετική 

υγρασία του έτους ανέρχεται σε ~60,5 %.  

Οι μέσες  μηνιαίες τιμές απεικονίζονται στο διάγραμμα 3.1.4 που ακολουθεί. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.4  ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

 

Άνεμοι 

Κατά τη διάρκεια του έτους, οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι 

Βόρειοι με συχνότητα εμφάνισης 19,3%. Γενικά, η ένταση των ανέμων είναι σχετικά μικρή. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το ποσοστό των ημερών που η ένταση των ανέμων είναι ίση ή 

μεγαλύτερη από 6 Β είναι 1,7%, ενώ το ποσοστό είναι πολύ μικρότερο για την τιμή των 8 Β και 

ίσο με 0,08%. 

 

3.2.2 Βιοποικιλότητα 

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία 

των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 

χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, 

των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ 

ειδών και οικοσυστημάτων (άρθρο 2 του ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59 Α΄). Στη βιολογική ποικιλότητα 
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περιλαμβάνεται, τέλος, η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των ειδών (Ν.3937/2011 

«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»). 

Σε ότι αφορά το Δήμο Γλυφάδας, τα είδη που περιγράφονται, εντοπίζονται κυρίως στο 

εξωαστικό τμήμα του, το οποίο αποτελεί κομμάτι του Όρους Υμηττού. Περιορισμένος είναι ο 

αριθμός των ειδών που εντοπίζονται στο αστικό τμήμα ενώ αρκετά αξιόλογη είναι η 

βιοποικιλότητα θαλάσσιων ειδών στο παράκτιο τμήμα του Δήμου, το οποίο αποτελεί τμήμα του 

Σαρωνικού κόλπου. 

Εξωαστικό τμήμα (Όρος Υμηττός) 

Σύμφωνα με βιβλιογραφικά στοιχεία, στον Υμηττό, εντοπίζονται περισσότερα από 600 είδη 

φυτών, από τα οποία τα 40 είναι ενδημικά της Ελλάδας. Μερικά από τα είδη αυτά 

προστατεύονται με Προεδρικό Διάταγμα (67/81), με τη Συνθήκη της Βέρνης καθώς και με 

Αποφάσεις της Ε.Ε.  

Από άποψη βλάστησης διακρίνονται τα ακόλουθα : 

Οικοσύστημα Χαλέπιου Πεύκης (Pinushalepensis), 

Οικοσύστημα Τραχείας Πεύκης (Pinusbrutia), 

Οικοσύστημα Αείφυλλων Πλατύφυλλων και 

Χορτολιβαδικές εκτάσεις. 

Η περιοχή του Υμηττού επίσης, λόγω της παρουσίας ποικιλομορφίας οικοτόπων, 

χαρακτηριστικών των ξηροθερμικών Μεσογειακών οικοσυστημάτων, παρουσιάζει οικολογικό 

ενδιαφέρον από άποψη πανίδας. 

Στην περιοχή του Υμηττού έχουν καταγραφεί από το 1988 έως σήμερα τουλάχιστον 100 είδη 

πτηνών που χρησιμοποιούν την περιοχή είτε ως μόνιμοι κάτοικοι είτε ως εποχιακοί επισκέπτες 

στην διάρκεια των μεταναστευτικών τους μετακινήσεων. 

Τα είδη ανήκουν σε 29 οικογένειες από τις οποίες κυρίαρχη είναι η οικογένεια Turdidae όπου 

αντιπροσωπεύεται με τα περισσότερα είδη (αηδόνι, κελαηδότσιχλα, κοκκινολαίμης, κ.τ.λ.) και 

ακολουθούν οι οικογένειες Muscicarpidae (θαμνοτσιροβάκος, μαυρονυγοχάφτης, κ.τ.λ.), 

Accipitridae (σαΐνι, αετοβαρβακίνα, κ.τ.λ.), Fringiilidae (καρδερίνα, σπίνος, κ.τ.λ.), 

Emberizidae (κρασοπούλι, βουνοτσίχλανο,κ.τ.λ.).  

Αντίστοιχα από τα θηλαστικά καταγράφηκαν 7 είδη τα οποία ανήκουν σε 5 οικογένειες από τις 

οποίες η πολυπληθέστερη είναι η Mustelidae (ασβός, αλεπού, Νυφίτσα, πετροκούναβο) και 

ακολουθούν οι οικογένειες Muridae (αρουραίος), Leporidae (λαγός), Erinacidae 

(σκαντζόχοιρος). 
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Το εξωαστικό τμήμα του Δήμου, εντάσσεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με βάση την 

οδηγία 2009/147/ΕΚ, η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. Η Ζώνη αυτή έχει κωδική ονομασία «GR3000006 – ΥΜΗΤΤΟΣ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ – ΛΙΜΝΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» και η συνολική της έκταση είναι 8819,21ha ή 

88192,1στρ., από τα οποία σημαντικό τμήμα ανήκει στο Δ. Γλυφάδας 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, τα δάση κάλυπταν περίπου το 70% του βουνού. Όμως, οι 

αλλεπάλληλες πυρκαγιές και η παράλογη διαχείριση των καμένων περιοχών συνέβαλαν στη 

μείωση των δασών και στην υποβάθμιση των χερσαίων οικοσυστημάτων. Επιπρόσθετα, το 

παράνομο κυνήγι, η υπερβόσκηση, η αναδάσωση με χρήση ξενικών ειδών και η παράνομη 

δόμηση συντελούν στη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης. Παρόλα αυτά, η φύση του βουνού 

δεν παύει να εκπλήσσει με τη βιοποικιλότητα που παρουσιάζει, ποικιλότητα μοναδική για μια 

περιοχή τόσο κοντά σε μεγάλο αστικό κέντρο.  

Παράκτια περιοχή (θαλάσσιο οικοσύστημα) 

Σύμφωνα με μελέτη της Εταιρίας Υποβρυχίων Ερευνών για τον υποθαλάσσιο χώρο του 

Σαρωνικού, στο θαλάσσιο οικοσύστημα της Γλυφάδας εντοπίζονται σπόγγοι, ανεμώνες, 

αστερίες, κρινοειδή, σπειρογράφοι, πρωτούλες, δίσπειρα, κυρίανθοι και ασκίδια. Ακόμα 

χταπόδια, σουπιές, σκορπιοί, σαλούβαρδοι, λίχνοι, στείρα, λείτσες, μπαρμπούνια και ροφοί. 

Ο αριθμός των ειδών που ζουν στον Σαρωνικό δεν έχει προσδιορισθεί ακόμα, ωστόσο είναι 

δυνατό να συναντήσει κανείς το μεγαλύτερο μέρος των ειδών του Ελληνικού Βυθού. Οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες είναι αυτές που διαμορφώνουν το σχήμα, την κίνηση, την διατροφή 

και γενικότερα τον τρόπο ζωής των ψαριών. Στην περιοχή των ακτών του Σαρωνικού υπάρχει 

ομοιομορφία περιβαλλοντικών συνθηκών. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 21°C το καλοκαίρι 

μέχρι 11°C το χειμώνα. 

Ένα υπαρκτό πρόβλημα για το οικοσύστημα του Σαρωνικού είναι η είσοδος ξένων θαλάσσιων 

ζώων και φυτών. Η εισβολή τροπικών ψαριών στο Αιγαίο και στο Σαρωνικό, εκτοπίζει τα 

εγχώρια είδη, τα οποία πιέζονται από τους εισβολείς και σταδιακά μειώνεται ο πληθυσμός τους. 

Το 2001, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά, είδη τροπικών σκάρων της Ερυθράς, Ένα άλλο είδος 

που έχει κάνει έντονη την εμφάνισή του είναι ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) που 

αναπαράγεται πια στη Μεσόγειο. Το συγκεκριμένο είδος περιέχει σε όλο του το σώμα του μία 

τοξίνη, την τετραδοτοξίνη η οποία μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε όποιον καταναλώσει το 

συγκεκριμένο ψάρι. Είναι εποχικό με μέγιστο μήκος 50 εκ. κι έχει φτάσει ως την Αδριατική 

(2007). Ο λαγοκέφαλος ήρθε στη Μεσόγειο από την Ερυθρά θάλασσα πρόσφατα (2003) κι 

ανήκει στα λεγόμενα Λεσσεψιανά είδη. 
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3.3.   Πολιτιστική κληρονομιά – ιστορική εξέλιξη 

Η περιοχή της Γλυφάδας έχει μακραίωνη ιστορία. Εδώ υπήρχε ο Δήμος της Αιξωνής, οι κάτοικοι 

του οποίου ασχολούνταν κυρίως με τις γεωργικές καλλιέργειες και την αλιεία και ήταν γνωστός 

για την Αιξωνική Τρίγλη (είδος ιχθύος – το μπαρμπούνι). Η περιοχή της Αιξωνής κατοικήθηκε, 

σύμφωνα με τις ενδείξεις, σε όλες τις περιόδους της αρχαιότητας, από την προϊστορική 

εποχή, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται από το νεκροταφείο του 13ου-12ου αι. π.Χ. κοντά στο 

ακρωτήριο Πούντα το οποίο μαρτυρεί την ύπαρξη μυκηναϊκού οικισμού, ως τα βυζαντινά 

χρόνια. 

Προϊστορική εποχή και αρχαιότητα 

Η Αιξωνή αναπτύχθηκε επάνω στη χερσόνησο της Πούντας, η οποία κατοικήθηκε στα νεολιθικά 

χρόνια (6000 - 2800 π.Χ.) αν και δεν είναι γνωστά κτιριακά λείψανα αυτής της περιόδου. Στην 

πρωτοελλαδική εποχή (2800 - 2000 π.Χ.) ανήκει τάφος που βρέθηκε κοντά στην παραλία στα 

νότια της Πούντας. Φαίνεται ότι κάπου εκεί υπήρχε παραθαλάσσιος πρωτοελλαδικός οικισμός 

με το νεκροταφείο του.  

Βέβαιη θεωρείται η ύπαρξη μυκηναϊκού οικισμού, στον οποίο πρέπει να ανήκε νεκροταφείο της 

υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β-Γ περιόδου (1300-1150 π.Χ.), που αποκαλύφθηκε στην Αλυκή, στα 

ανατολικά της Πούντας. Κτίσματα των μυκηναϊκών χρόνων είχαν καταγραφεί παλαιότερα σε 

ύψωμα πάνω από τον Αγ. Νικόλαο, στις πλαγιές του Υμηττού, στα αριστερά της χαράδρας του 

"Γυρισμού".Τα λείψανα αυτά δεν εντοπίστηκαν σε νεότερες έρευνες.  

Στους κλασικούς χρόνους, κέντρο του οικισμού γίνεται η περιοχή Πυρνάρι, όπου έχουν 

αποκαλυφθεί τα περισσότερα λείψανα κατοικιών αυτής της περιόδου. Από εκεί, δίπλα στον Αγ. 

Νικόλαο, περνούσε η αρχαία οδός προς το Σούνιο, διασχίζοντας το κέντρο του αρχαίου Δήμου. 

Κατά μήκος της εκτείνονταν αξιόλογα κλασικά νεκροταφεία με επιβλητικά ταφικά μνημεία.  

Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδος 

Κατά τη ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο ο οικισμός απλώθηκε ή μετακινήθηκε προς την περιοχή 

της Πούντας, όπως δείχνουν σημαντικά οικοδομικά λείψανα των μεταχριστιανικών χρόνων. 

Περίοδος Τουρκοκρατίας 

Επί Τουρκοκρατίας, ως το 1830, την έκταση της σημερινής Γλυφάδας κάλυπταν δύο συνεχόμενα 

τούρκικα τσιφλίκια, περιλαμβάνοντας την περιοχή από το Χασάνι ως τη Βούλα και από το δρόμο 

Αθηνών - Βάρης (στους πρόποδες του Υμηττού) ως τη θάλασσα. 

Νεώτεροι Χρόνοι  
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Ως οικισμός ή ως πόλη η αρχή της Γλυφάδας πρέπει να τοποθετείται στα 1920, τότε που άρχισε 

να ωριμάζει η ιδέα της γέννησης της λουτροπόλεως στο μυαλό του Πύρρου Καραπάνου, γιου 

του Κωνσταντίνου Καραπάνου, γενάρχη των Καραπαναίων και της Γλυφάδας.  

Προστατευόμενα στοιχεία πολιτιστικού αποθέματος 

Προϊστορική – Κλασσική αρχαιότητα 

Η παράθεση των μνημείων της περιόδου αυτής, γίνεται βάσει της με αρ. πρωτ. 6009/18-9/2012 

σχετικής απαντητικής επιστολής της ΚΣΤ’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, 

η οποία παρατίθεται στο αντίστοιχο Παράρτημα. 

Ο Δήμος Γλυφάδας παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις αρχαίες 

γραπτές πηγές, τις επιγραφές, τα σωζόμενα ψηφίσματα και τα ανασκαφικά δεδομένα στον 

παραπάνω δήμο αναπτύχθηκε κατά την Αρχαιότητα , όπως έχει ήδη αναφερθεί - ο Αττικός 

Δήμος της Αιξωνής. Η περιοχή της Αιξωνής κατοικήθηκε από την προϊστορική εποχή έως τα 

βυζαντινά χρόνια. 

Στο πλαίσιο της έντονης οικοδομικής δραστηριότητας των τελευταίων χρόνων και της 

παρακολούθησης Κοινοφελών Δικτύων και Δημοσίων Έργων, η αρμόδια Εφορεία απεκάλυψε 

και ανέσκαψε πλήθος σημαντικών αρχαιοτήτων. Οικιστικά κατάλοιπα, αρχαίοι δρόμοι, ιερά, 

εργαστηριακές εγκαταστάσεις, όρια ιδιοκτησιών, συστάδες τάφων, ταφικά μνημεία αλλά και 

οργανωμένα νεκροταφεία, έδωσαν τη δυνατότητα ανασύνθεσης του ιστορικού παρελθόντος 

του τόπου. 

Αρκετές από τις εν λόγω αρχαιότητες διατηρούνται σε κατάχωση. Δεν είναι λίγες όμως οι 

περιπτώσεις, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν, που τα αρχαία κατάλοιπα ενσωματώνονται 

αρμονικά με τα σύγχρονα κτήρια ή διατηρούνται ορατά στον περιβάλλοντα χώρο τους, 

σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των αρμόδιων συλλογικών Οργάνων του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

Οι  σημαντικότερες αρχαιότητες έχουν ως εξής:  

Α) Κηρυγμένοι και οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι και εγκείμενες αρχαιότητες 

Στο βόρειο τμήμα της χερσονήσου Πούντα, συνολικής έκτασης 278 στρεμμάτων, στην περιοχή 

Αστέρια Γλυφάδας, εντοπίστηκαν και ανασκάφηκαν σημαντικά προϊστορικά κατάλοιπα και 

νεκροταφείο υστερορρωμαϊκών χρόνων. Τρεις θέσεις της περιοχής έχουν κηρυχθεί και 

οριοθετηθεί πρόσφατα με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/53668/26988-6-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 

210/ΑΑΠΘ/14-06-2012) για την προστασία των εγκείμενων αρχαιοτήτων και μνημείων. Τα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα των παραπάνω θέσεων είναι τα εξής: 
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1) Θέση 1 Α: Στη θέση αυτή στο επίπεδο τμήμα της περιοχής Αστέρια, μεταξύ της 

παραλιακής .Λεωφόρου και της ακτογραμμής, αποκαλύφθηκε ορθογώνιος περίβολος μήκους 

44μ. και πλάτους 24μ.,ο οποίος χρονολογείται στην Πρωτοελλαδική και Μεσοελλαδική εποχή. 

Στο χώρο που περικλείει ο προϊστορικός περίβολος, και επί του φυσικού βράχου ερευνήθηκαν 

λαξευμένοι λάκκοι και άλλες τεχνίτες διαμορφώσεις που παραπέμπουν σε εργαστηριακή χρήση. 

Κατά τους Ύστερους Ρωμαϊκούς χρόνους στον παραπάνω χώρο και επί του περιβόλου ιδρύθηκε 

εκτεταμένο ρωμαϊκό νεκροταφείο. Έχουν ανασκαφεί 42 τάφοι, οι οποίοι εκτός από σκελετούς 

περιείχαν αρκετά πήλινα και λίγα γυάλινα αγγεία, κοσμήματα, και χάλκινα νομίσματα. 

2) Θέση 1 Β. Η θέση αυτή βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του χαμηλού λόφου που εκτείνεται 

στο νότιο άκρο της περιοχής Αστέρια. Ο λόφος καταλήγει δυτικά σε κλειστό μικρό όρμο, ενώ 

ανατολικά περιτρέχεται από σύγχρονο τσιμεντόδρομο. Στη θέση αυτή ερευνήθηκε εκτεταμένο 

ΠΕ νεκροταφείο .Σε μικρή απόσταση από τους τάφους εντοπίστηκε μεγάλος αβαθής λάκκος 

διαμέτρου 10μ. που σχετίζεται με ταφικές τελετουργίες. Ο λάκκος περιείχε πλήθος οστράκων 

και επί τόπου σπασμένων αγγείων, δύο μικρά κυκλαδικά ειδώλια, καθώς και μεγάλο αριθμό 

λεπίδων και απολεπισμάτων οψιανού. 

3) Θέση 1Γ: Η θέση αυτή περικλείεται από τις οδούς Α. Ποσειδώνος στα ανατολικά, 

Διαδόχου Παύλου στα βόρεια. Γρ. Λαμπράκη στα νότια, ενώ στα δυτικά αναπτύσσεται 

κοινόχρηστος χώρος στάθμευσης μέχρι τη θάλασσα. Στη συγκεκριμένη θέση σώζονται τα 

κατάλοιπα Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. 

Σημειώνουμε ότι η αρχαιολογική έρευνα και ανασκαφή στις Θέσεις 1Α και 1Β κατόπιν θετικής 

γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (20η Συνεδρία/04-09-12) συνεχίζεται 

ως συστηματική υπό τη διεύθυνση της κ. Κων/νας Καζά στο πλαίσιο πενταετούς προγράμματος 

(2012- 2016). II αεροφωτογράφιση, η αποτύπωση του χώρου καθώς και άλλες έρευνες επί του 

εδάφους, προβλέπεται να γίνουν μέσα στο 2012 με χρηματοδότηση του δήμου Γλυφάδας. 

Β) Αρχαία που διατηρούνται στον περιβάλλοντα χώρο σύγχρονων κτιρίων 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

1) Οδός Θεμιστοκλέους και Φοίβης (Οικόπεδο Farwell) Οικιστικά κατάλοιπα και τμήμα 

δρόμου. 

2) Οδός Πανδώρας 37 (Οικόπεδο Κοτρώτσου). Τμήμα δρόμου και πηγάδι. 

3) Σύγχρονη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, Οδοί Φοίβης, Αρτέμιδος και Ζαμάνου. 

Οικιστικά κατάλοιπα και δύο πηγάδια. Τα εν λόγω αρχαία διατηρούνται ορατά εντός του 

υπογείου χώρου του Ιερού Ναού του Αγ. Νικολάου. 
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Γ) Σημαντικότερες θέσεις μνημείων και αρχιτεκτονικών καταλοίπων που διατηρούνται σε 

κατάχωση ή αποδομήθηκαν. Τα εν λόγω αρχαία ανασυνθέτουν την εικόνα κατοίκησης του 

αρχαίου Δήμου και χαρακτηρίζουν την καθημερινή και δημόσια ζωή των αρχαίων Αιξωνέων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

1) Δημόσιο Κτήριο, κυκλικής κάτοψης που ερμηνεύεται ως Αγορά της Αρχαίας Αιξωνής. 

Πιθανή θέση επί της παραλιακής λεωφόρου. 

2) Μεσοβυζαντινό κτηριακό συγκρότημα. Μεταξύ των οδών Βενεζουέλας, Γούναρη 

Προφήτη Ηλία και Βαλαωρίτου, στο Ο.Τ. 384 (Ιδιοκτησίες Μπαρδόπουλου, Σωτηρίου-Χρηστίδη, 

Ζευγόλη, Αλαγιάννη και Νάσσου). 

3) Μυκηναϊκό νεκροταφείο Αλυκής. Τοποθετείται ανατολικά της πλατείας Κρήτης, μεταξύ 

της παραλιακής λεωφόρου και των οδών Ευτέρπης και Αθανασίου Διάκου. 

4) Ταφικός περίβολος και νεκροταφείο Κλασικών και Ρωμαϊκών χρόνων. Βόρεια του 

Κολυμβητηρίου, επί των οδών Ιω. Μεταξά και Φοίβης. (Οικόπεδο Παπαθάνου) 

5) Υστεροαρχαϊκό - πρώιμο Κλασικό νεκροταφείο. Στη συμβολή των οδών Αρτέμιδος και 

Θεμιστοκλέους. (Οικόπεδο Τσαμπαρλίδη). 

6) Ταφικός περίβολος Κλασικών χρόνων. Αγ. Νικολάου 107-109 και Σοφοκλέους. 

7) Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί τάφοι. Αποκαλύφθηκαν κατά τη διάνοιξη της οδού 

Βαλαωρίτου, κοντά στη διασταύρωσή της με την οδό Ανθέων. 

8) Δύο αρχαίες κατοικίες, Κλασικών και Ελληνιστικών χρόνων. Επί των οδών 

Θεμιστοκλέους 22 και Ίου. 

9) Τμήμα αρχαίας κατοικίας . Επί των οδών Θεμιστοκλέους και Ήρας. 

10) Τμήμα κατοικίας, κλασικών χρόνων με πρόσοψη σε αρχαίο δρόμο. Οδός Θεμιστοκλέους. 

Ο.Τ. 288 (Οικόπεδο Μαγκανάρα). 

8) Τμήματα δύο οικιών του τέλους της κλασικής και των αρχών της Ελληνιστικής περιόδου. 

Οδός Φοίβης 42. 

9) Τμήμα αρχαίας κατοικίας Κλασικών χρόνων. Ανατολικά της πλατείας Νυμφα'τν, οδός 

Φοίβης, Ο.Τ. 58 

10) Κατοικία Ελληνιστικών χρόνων. Δυτικά της πλατείας Πύρρου, επί της οδού Αιγίνης. Ο.Τ. 

300. 

11) Ρωμαϊκός κλίβανος. Οδός I. Μεταξά 44, πλησίον του κολυμβητηρίου. 
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12) Τμήμα Ρωμαϊκής κατοικίας και κτηριακής εργαστηριακής εγκατάστασης. Οδός I. Μεταξά 

32 A. Ο.Τ.38. 

Δ) Νέες αρχαιολογικές έρευνες στο δήμο Γλυφάδας 

Σύμφωνα με την ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ θεωρείται ότι η ελεύθερη νησίδα πρασίνου που αναπτύσσεται 

ανατολικά του σύγχρονου I. Ναού του Αγ. Νικολάου παρουσιάζει έντονο αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον.  

Ε) Ανάδειξη και Προβολή Αρχαιοτήτων 

Η ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ θεωρεί σκόπιμη την οργάνωση «Αρχαιολογικών Διαδρομών» από το Δήμο καθώς 

και τη διάθεση έντυπου πληροφοριακού υλικού. Σύμφωνα με την υπηρεσία, ο Δήμος με την 

παραπάνω δράση θα προσφέρει στους πολίτες του την ευκαιρία να εντάξουν στην 

καθημερινότητα τους την τοπική ιστορία αποβλέποντας στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 

και της ποιότητας ζωής τους. 

Βυζαντινοί – μεταβυζαντινοί – νεώτεροι χρόνοι 

Σημαντικό βυζαντινό μνημείο του Δήμου Γλυφάδας αποτελεί η Παλαιοχριστιανική Βασιλική 

Γλυφάδας που χρονολογείται από τα τέλη του 5ου αι. μ.χ. Πρόκειται για παλαιοχριστιανική 

τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα, σήμερα σε ερειπιώδη κατάσταση. Τα λείψανα αυτά βρίσκονται 

στη Γλυφάδα, κοντά στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Αποκαλύφθηκε στα 1929.  

Επίσης στο Δήμο Γλυφάδας υπάρχουν σημαντικοί  ιεροί ναοί όπως: Ο Ιερός Ναός Αγίου 

Παντελεήμονος (από το 1959), ο Ιερός Ναός Αγίου Παύλου - Αγίου Δημητρίου (από το 1976), ο 

Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος (από το 1966), ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (Καραπάνου), η 

Ιερά Μονή Αγίου Νεκταρίου (από το 1993), ο Ναός Προφήτη Ηλία στον Υμηττό). 

Σύμφωνα με τον Διαρκή κατάλογο των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων της 

Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού, σημαντικά  Νεότερα μνημεία του Δήμου Γλυφάδας με 

φορέα προστασίας την ΕΝΜ Αττικής αποτελούν: 

 Το Κτιριακό Συγκρότημα "Ακάθιστος Ύμνος" (Ναΐσκος-Κατοικία -Λιθόστρωτη αυλή) στην 

Αιξωνή,  

 Το Κτίριο ιδιοκτησίας «ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ Η ΕΥΣΕΒΕΙΑ» στη Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου Β' 39 και 

οδού Μπακογιάννη 12 , 

 Το Διώροφο κτίριο στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 5 στο Δήμο Γλυφάδας, Ν. Αττικής, 

φερόμενης ιδιοκτησίας Φιλίππου Ρουμπέση Ροδοκανάκη που αποτελεί διατηρητέο 

κτήριο , 

 Η Οικία ιδ. κληρονόμων Εμμ. Λαζαρίδη, στην οδό Μάρως 2 , 
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 Το Κτίριο στην οδό Μενίππης 3, ιδ. κληρονόμων Δ. Ροντήρη, 

 Το Κτίριο, στην οδό Μερόπης 10 και Λεωφ. Ποσειδώνος, φερομένης ιδιοκτησίας Ιωάννη 

και Νίκης Σκληρού.   

Για τα κτήρια που είναι παλαιότερα των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών ισχύουν οι διατάξεις 

της παραγράφου 10 του άρθρου 6 του Ν. 3028/2002, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η 

κατεδάφιση ή η εκτέλεση εργασιών σε αυτά χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού. 

 

3.4 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από την οικιστική ανάπτυξη και τις οικονομικές 

δραστηριότητες 

Η περιοχή του Δήμου Γλυφάδας έχει κατά το παρελθόν υποστεί – και υφίσταται ακόμη και 

σήμερα τις συνέπειες της ανεξέλεγκτης δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης οι οποίες συνδέονται 

άμεσα με τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων της περιοχής. 

Τα κυριότερα προβλήματα – πιέσεις στο Περιβάλλον εντοπίζονται στους τομείς της αυθαίρετης 

δόμησης, της ρύπανσης των υπογείων υδάτων, των πυρκαγιών και γενικότερα της 

υποβάθμισης του Υμηττού.  

 

Ρύπανση των υπόγειων υδάτων 

Δεν υπάρχουν επιφανειακά ύδατα. Αντιθέτως, εντός των κορηματικών υλικών της Γλυφάδας 

και πιθανόν και εντός του βαθύτερου καρστικού υδροφόρου, αναπτύσσεται αξιόλογο υδατικό 

δυναμικό, γεγονός που αποδεικνύεται από την πληθώρα υδροληπτικών έργων στην περιοχή. 

Από τις χημικές αναλύσεις μεμονωμένων γεωτρήσεων / πηγαδιών που συγκεντρώθηκαν (βλ. 

μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας), προκύπτει, κατά θέσεις ρύπανση των υπογείων υδάτων 

και κυρίως επιβάρυνσή τους με Cl- (υφαλμύρωση), νιτρικά και αμμωνία, προερχόμενα κυρίως 

από παλαιούς βόθρους της περιοχής, από υπεραντλήσεις καθώς και από τη λειτουργία του 

υφιστάμενου κοιμητηρίου.  

Η κατανομή της ρύπανσης εντός του υδροφόρου, καθώς και η δυναμικότητα αυτού,  είναι 

παράμετροι που είναι σκόπιμο να καθοριστούν στα πλαίσια ειδικής υδρογεωλογικής – 

διαχειριστικής μελέτης, η οποία θα προσδιορίσει τις προβληματικές περιοχές και θα προτείνει 

συγκεκριμένα μέτρα διαχειριστικού χαρακτήρα για τον περιορισμό της ρύπανσης. Σε κάθε 

περίπτωση, θα πρέπει να υπάρξει «συγχρονισμός» με τη Διαχειριστική Μελέτη Υδατικού 

Διαμερίσματος Αττικής, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. 
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Θαλάσσια ύδατα 

Ρύπανση θαλασσίων υδάτων (προέκυψαν μαρτυρίες κατοίκων για ανεξέλεγκτη διάθεση ρύπων 

απευθείας στο θαλάσσιο περιβάλλον από δραστηριότητες της παραλιακής ζώνης. Αναφέρονται 

επίσης παράνομες συνδέσεις ακαθάρτων στους κεντρικούς αγωγούς ομβρίων και ειδικότερα σε 

αυτόν που εκβάλλει πλησίον της παραλίας Αστέρια). 

Απορροή επιφανειακών υδάτων 

Ελλιπές δίκτυο απορροής ομβρίων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε 

περιοχές – κυρίως της Άνω Γλυφάδας (βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των έργων στην 

περιοχή αυτή). Πάντως, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Δήμος κατά τη 

δεκαετία του 1990, έχουν σε μεγάλο βαθμό λυθεί με την κατασκευή των σχετικών δικτύων 

αποχέτευσης ομβρίων. 

Ασταθείς καταστάσεις εδάφους 

Αφορά σε θέσεις διέλευσης παλαιών υδατορεμάτων, τα οποία επιχώθηκαν χωρίς σχεδιασμό ή 

μέτρα εξυγίανσης του εδάφους. Αφορά επίσης σε περιοχή του παράκτιου τμήματος, η οποία 

έχει επιχωθεί, «αλλοιώνοντας» τη φυσική ακτογραμμή. Οι σημαντικότερες εκ των θέσεων 

αυτών έχουν εντοπιστεί στα πλαίσια της προκαταρκτικής μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.   

Ηχορύπανση 

Σε γενικές γραμμές, εντός των ορίων του Δήμου, δεν αναπτύσσονται δραστηριότητες που να 

σχετίζονται με παραγωγή υψηλών επιπέδων θορύβου. 

Αυξημένος όμως θόρυβος αναμένεται στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις Λεωφόρους ταχείας 

κυκλοφορίας (Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος). 

 

Περιβαλλοντικές πιέσεις στον Υμηττό 

Οι πιέσεις συνίστανται σε: 

 Αυθαίρετη δόμηση. Πρόκειται για συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες εντοπίζονται στους 

σχετικούς χάρτες και βρίσκονται εντός ζώνης Β – προστασίας του Υμηττού, (ΦΕΚ 

187Δ/2011) 

 Πυρκαγιές. Σημαντικότερες ήταν αυτή του 1987 και η πλέον πρόσφατη του 2009. Είναι 

λοιπόν απαραίτητο να ληφθούν μέτρα συνεχούς αντιπυρικής προστασίας και 

αναδάσωσης των ήδη καμένων εκτάσεων. 
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 Ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων. Κατά τη διάρκεια των επιτόπου επισκέψεων (7-

2012), εντοπίστηκαν θέσεις απόρριψης απορριμμάτων σε δασικούς δρόμους του 

Υμηττού. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί η περιβαλλοντική υποβάθμιση στην περιοχή 

του στρατοπέδου της Αεροπορίας, στην Τερψιθέα, όπου εντοπίζεται «εν αχρηστεία» 

εξοπλισμός, «εκτεθειμένος» στα καιρικά φαινόμενα. Εκτός από την οπτική όχληση, 

πιθανολογείται κίνδυνος ρύπανσης του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής. 

 Υποβάθμιση της βιοποικιλότητας, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω. 

Παραλιακή ζώνη 

Στην παραλία παρατηρείται συνεχής υποβάθμιση του αισθητικού τοπίου. Ο δημόσιος ελεύθερος 

χώρος μειώνεται και αντικαθίσταται από ιδιωτικές εμπορικές επιχειρήσεις που διεκδικούν 

τμήματα της παραλίας, συνήθως παράνομα. 

Κυκλοφοριακός φόρτος – συγκοινωνιακά προβλήματα 

Στο τοπικό εμπορικό κέντρο της πόλης, παρατηρείται καθημερινά έντονος κυκλοφοριακός 

φόρτος τις ώρες αιχμής. Οι χώροι στάθμευσης δεν επαρκούν και συχνά παρατηρείται η 

παράνομη στάθμευση σε δημόσιους ελεύθερους χώρους, με αρνητικές συνέπειες στο 

περιβάλλον και τους κατοίκους. 
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

4.1.   Γενικά  

Στα επόμενα γίνεται μία κατ΄αρχην εκτίμηση της σημαντικότητας των επιπτώσεων στο 

Περιβάλλον από την εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών αναφορικά με την πολεοδομική 

και Χωροταξική οργάνωση του Δήμου Γλυφάδας στα πλαίσια τροποποίησης του ΓΠΣ. 

Τα χαρακτηριστικά των επιπτώσεων περιγράφονται με κύριο γνώμονα : 

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

 Το σωρευτικό και «διαδημοτικό» τους χαρακτήρα, 

 Τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, 

 Το μέγεθος και την έκτασή τους (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος πληθυσμού που 

ενδέχεται να θιγούν), 

 Τις επιπτώσεις σε προστατευόμενες περιοχές. 

Για την περιγραφή της σημαντικότητας των επιπτώσεων ακολουθούνται 3 επιμέρους στάδια 

που ακολουθούν τη διαδοχή : προσδιορισμός  χαρακτηρισμός  αξιολόγηση   των 

επιπτώσεων. 

4.2.   Προσδιορισμός - χαρακτηρισμός επιπτώσεων 

Στο στάδιο αυτό αποσκοπείται να εντοπισθούν οι περιβαλλοντικές παράμετροι που ενδέχεται 

να επηρεαστούν από κάποιο έργο ή δράση που προκύπτουν από την τροποποίηση του ΓΠΣ, μαζί 

με τις αιτίες της επίδρασης. Για τις ανάγκες του σταδίου αυτού, η μέθοδος διάγνωσης συντέθηκε 

ως μια υβριδική προσέγγιση των μεθόδων που προτείνονται στα σημαντικά συγγράμματα του 

σχετικού επιστημονικού πεδίου.   

Οι επιμέρους τομείς, στα πλαίσια των οποίων διερευνώνται οι επιπτώσεις, ομαδοποιούνται 

θεματικά στους δεκατρείς περιβαλλοντικούς τομείς κατάστασης του σημείου στ΄ του 

Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ και του σημείου Ζ΄ της ΚΥΑ 

ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006), δηλαδή 

 βιοποικιλότητα, 

 πληθυσμός, 

 υγεία των ανθρώπων, 
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 πανίδα, 

 χλωρίδα, 

 έδαφος, 

 ύδατα, 

 αέρας, 

 κλιματικοί παράγοντες, 

 υλικά περιουσιακά στοιχεία, 

 πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογικής 

κληρονομιάς, 

 τοπίο και 

 σχέσεις μεταξύ των ανωτέρω παραγόντων 

 αλλά και σε ορισμένους επιπλέον παράγοντες που αφορούν στις διατροπικές 

περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως η διάθεση των αποβλήτων και η ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα. Οι παράγοντες διατροπικών πιέσεων αναφέρονται σε ζητήματα που οι 

επιπτώσεις τους διαχέονται σε περισσότερες από μια περιβαλλοντικές συνιστώσες. Για 

παράδειγμα, ο τρόπος διάθεσης των αποβλήτων είναι δυνατόν να επηρεάσει την ανθρώπινη 

υγεία, το έδαφος, τα νερά και τη βιοποικιλότητα, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. 

Τα κριτήρια για να εκτιμηθεί εάν σε κάποιον δείκτη κατάστασης ή πίεσης αναμένονται ή όχι 

μεταβολές επελέγησαν ώστε να αρμόζουν στο στρατηγικό χαρακτήρα της μελέτης αυτής, ως 

εξής: 

Ως μεταβολές σε ένα δείκτη κατάστασης ή πίεσης νοούνται οι διαφοροποιήσεις που αναμένονται 

στο επίπεδο αναφοράς του δείκτη, δηλαδή σε επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος ή σε μια 

περιοχή σημαντικά ευρύτερη από αυτή κάθε επιμέρους παρέμβασης. Συνεπώς, επιπτώσεις 

τοπικού χαρακτήρα, στην άμεση περιοχή γύρω από κάθε μελλοντικό έργο ή δραστηριότητα του 

νέου ΓΠΣ δεν θεωρούνται ως μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα. Παράλληλα, συνεκτιμάται το 

γεγονός ότι, αυτές οι τοπικού χαρακτήρα μεταβολές μπορούν να προληφθούν ή να 

αντιμετωπισθούν επαρκώς στα επόμενα στάδια σχεδιασμού, μέσω της διαδικασίας Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του νόμου 4014/2011. Με τον τρόπο αυτό εκπληρώνεται και η 

επιταγή της Οδηγίας 2001/42, αλλά και της ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225Β/5.9.2006) για 

αποφυγή επικαλύψεων των διαδικασιών περιβαλλοντικής εκτίμησης. Έτσι, οι μεταβολές 

τοπικού χαρακτήρα επαφίενται προς εκτίμηση και πρόληψη για τα επόμενα στάδια, αυτά των 
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ΕΠΟ, και δεν αναγνωρίζονται ως μεταβολές στρατηγικού χαρακτήρα που θα πρέπει να 

προληφθούν στο τρέχον επίπεδο εκπόνησης του χωροταξικού σχεδιασμού. 

Επίσης, ως αναμενόμενες μεταβολές θεωρούνται όχι μόνο πρωτογενείς αλλαγές που συνδέονται 

απ’ ευθείας με την υλοποίηση ενός υποσυνόλου έργων, αλλά και διαφοροποιήσεις που είναι 

πιθανόν να προκληθούν δευτερογενώς, αρκεί να διαπερνούν το φίλτρο του πρώτου κριτηρίου. 

Επομένως λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές μεταβολές που 

ενδέχεται να εμφανιστούν από την τροποποίηση του ΓΠΣ, ανά τομέα είναι οι ακόλουθες: 

4.2.1. Βιοποικιλότητα 

Χωρικά, οι μεταβολές από το τροποποιημένο ΓΠΣ που εντοπίζονται στο εξωαστικό τμήμα του 

Δήμου (περιοχή Υμηττού) καθώς και στο παραθαλάσσιο τμήμα αυτού, σχετίζονται άμεσα με τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης – ανάπλασης – αναδάσωσης καθώς και με τη βελτίωση 

της ποιότητας των υπογείων υδάτων και την ορθότερη λειτουργία του δικτύου ομβρίων 

υδάτων. 

Ειδικότερα, προτείνονται συγκεκριμένες δράσεις για την προστασία, ανάδειξη και 

ολοκληρωμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και των τοπίων στον ορεινό όγκο του 

Υμηττού, με παρεμβάσεις αναζωογόνησης του φυσικού περιβάλλοντος, λειτουργική σύνδεσή 

του με την πόλη και δημιουργία ήπιων και συμβατών με το περιβάλλον υποδομών αναψυχής 

και αθλητισμού.   

Οι δράσεις αυτές θα αφορούν : 

� Στη λήψη μέτρων συνεχούς και αποτελεσματικής αντιπυρικής προστασίας, 

� Στην αναδάσωση τμημάτων της περιοχής (μετά από κατάλληλη μελέτη), 

� Στον εντοπισμό όλων των θέσεων παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και στην 

αποκατάστασή τους. 

� Σε εργασίες ανάδειξης της περιοχής, όπως: ανάδειξη - Διαμόρφωση – οριοθέτηση 

ορειβατικών διαδρομών και διαδρομών mountainbike. 

Ορισμένοι καθοριστικοί για τη βιοποικιλότητα παράγοντες του περιβάλλοντος αναμένεται να 

βελτιωθούν. Πρόκειται για παράγοντες υποστρωματικής φύσης, οι οποίοι σχετίζονται με την 

ποιότητα των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν τα είδη του βιοτικού περιβάλλοντος.  

Οι κύριες βελτιώσεις αναμένονται στο έδαφος, στα νερά, στη συνοχή των οικοτόπων, στην 

προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων και στον περιορισμό της υποβάθμισής τους από 

ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων και διαθέσεις λυμάτων.  
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Η συνολική μεταβολή αναμένεται θετική, μόνιμη, μικρής έως μέσης έντασης και μέσο – 

μακροπρόθεσμη. 

Σε κάθε περίπτωση δε, είναι εφικτός ο έλεγχος και η παρακολούθηση (monitoring) των 

Περιβαλλοντικών δεικτών παρέχοντας τη δυνατότητα πρόληψης ή εκ των υστέρων 

αντιμετώπισης. 

 

4.2.2. Ανθρώπινη υγεία - πληθυσμός 

Θετική μεταβολή αναμένεται να σημειωθεί και στους παράγοντες που σχετίζονται με τον 

πληθυσμό και την ανθρώπινη υγεία, όπως αυτή νοείται ως το σύνολο ψυχικής και σωματικής.  

Οι παρεμβάσεις που οδηγούν στην εκτίμηση αυτή σχετίζονται με τις προτάσεις της 

πολεοδομικής – χωροταξικής μελέτης, αναφορικά με : 

o Ανάπλαση – αναδάσωση εξωαστικού τμήματος και παράκτιου μετώπου, 

o Έλεγχος – βελτίωση ποιότητας υπογείων και κολυμβητικών υδάτων, 

o Βελτίωση συνθηκών κινητικότητας – προσπελασιμότητας για πεζούς και ποδήλατα 

o Αναδιάρθρωση της δομής του Σχεδίου Πόλης, με επανακαθορισμό των Πολεοδομικών 

Ενοτήτων, ώστε να διαφανούν οι ελλείψεις σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους και 

χρήσεις, και να συμπληρωθούν οι ανάγκες για κεντρικές λειτουργίες σε επίπεδο γειτονιάς. 

o Πολεοδομική οργάνωση, εξυγίανση, αναζωογόνηση και αναβάθμιση (αναπλάσεις) του 

δομημένου περιβάλλοντος στον αστικό χώρο, με έμφαση στην Άνω Γλυφάδα. 

o Αναδιάρθρωση οχλουσών χρήσεων και λειτουργιών, με έμφαση στην απομάκρυνση από τον 

οικιστικό ιστό του υφιστάμενου κοιμητηρίου και της οχλούσας βιοτεχνίας/εργαστηρίων και 

τη μεταφορά τους σε οργανωμένο χώρο εκτός του Δήμου.  

o Ανάδειξη της ιστορικότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης της Γλυφάδας, 

παλαιότερης και σύγχρονης, με προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, 

ιστορικών μνημείων και αρχιτεκτονικά αξιόλογων κτισμάτων. 

Στο σύνολό τους, οι επιπτώσεις αποτιμώνται ως θετικές, μόνιμες, μικρής έως μέσης έντασης, 

άμεσες και μέσο – μακροπρόθεσμες. 

4.2.3. Χλωρίδα 

Αναμένονται σημαντικές (θετικές) επιπτώσεις σε ορισμένους καθοριστικούς για τη χλωρίδα της 

περιοχής παράγοντες, κυρίως λόγω των παρεμβάσεων για την προστασία και την ανάδειξη του 
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Υμηττού, αλλά και αυτών για την ανάπλαση του παραλιακού τμήματος καθώς και περιοχών 

εντός του πολεοδομικού ιστού.  

Στο σύνολό τους, οι επιπτώσεις αποτιμώνται ως θετικές, μόνιμες, μέσης - μεγάλης έντασης, 

άμεσες και μέσο – μακροπρόθεσμες. Έχουν δε σωρευτικό και «Διαδημοτικό» χαρακτήρα, 

επηρεάζοντας θετικά τον κύριο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής τη νότιας Αττικής. 

 

4.2.4. Πανίδα 

Ορισμένοι καθοριστικοί για την πανίδα παράγοντες του περιβάλλοντος αναμένεται να 

βελτιωθούν, για τους ίδιους λόγους με αυτούς των βελτιώσεων στη βιοποικιλότητα και τη 

χλωρίδα, οι οποίοι αναφέρθηκαν προηγουμένως. Συνοπτικά, οι βελτιώσεις που αναμένονται 

στο έδαφος, στα νερά, στη συνοχή των οικοτόπων, στην προστασία των φυσικών 

ενδιαιτημάτων και στον περιορισμό της υποβάθμισής τους από ανεξέλεγκτες αποθέσεις 

απορριμμάτων και διαθέσεις λυμάτων, προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους όρους διαβίωσης 

της πανίδας και της ορνιθοπανίδας. 

4.2.5. Έδαφος 

Δεν αναμένονται ουσιαστικές επιπτώσεις στο έδαφος της περιοχής, δεδομένου ότι δεν 

προκύπτουν σημαντικές επεμβάσεις που θα οδηγούσαν σε εκτεταμένη κάλυψη φυσικού 

εδάφους ή θα προκαλούσαν ασταθείς καταστάσεις. 

Οι προτεινόμενες επεκτάσεις σχεδίου πόλης αποτελούν πολύ μικρές εκτάσεις, οι οποίες 

προτείνονται για εξασφάλιση χώρων αστικού πρασίνου και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Οι 

τροποποιήσεις αυτές είναι ήσσονος σημασίας και επουδενί δεν σχετίζονται με αρνητικές 

επιπτώσεις σε ότι αφορά το έδαφος της περιοχής. 

4.2.6. Ύδατα 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως θετικές σε ότι αφορά τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπογείων και παράκτιων (κολυμβητικών υδάτων). 

Πιο συγκεκριμένα, σε ότι αφορά τα υπόγεια ύδατα, προτείνονται (και έχουν εν μέρει 

δρομολογηθεί) ενέργειες για την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ρύπανσης 

(υδρογεωλογική μελέτη – καταγραφή υδροχημικών παραμέτρων), την κατάρτιση σχεδίου 

διαχείρισης για τα ιδιωτικά υδροληπτικά έργα του Δήμου καθώς και για την απομάκρυνση των 

πηγών ρύπανσης με κυριότερη αυτή του υφιστάμενου κοιμητηρίου. 
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Σε ότι αφορά τα θαλάσσια ύδατα, προτείνονται τακτικές δειγματοληψίες και έλεγχος της ορθής 

λειτουργίας του δικτύου ομβρίων το οποίο απορέει στην παράκτια ζώνη. 

Στο σύνολό τους, οι επιπτώσεις αποτιμώνται ως θετικές, μόνιμες, μέσης έντασης, άμεσες και 

μέσο – μακροπρόθεσμες.  

 

4.2.7. Ατμοσφαιρικό περιβάλλον – κλίμα 

Σε ότι αφορά το ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, αναμένονται άμεσες θετικές επιπτώσεις μικρής 

έντασης, λόγω των προτεινόμενων παρεμβάσεων για αύξηση των ποδηλατοδρόμων και 

ενίσχυση της κίνησης των πεζών με ταυτόχρονη αύξηση των θέσεων στάθμευσης και προώθηση 

της διαμπερούς κυκλοφορίας των ΙΧ αντί της χρήσης εναλλακτικών οδεύσεων (π.χ. οδός Δ. 

Γούναρη) που επιβαρύνουν με κυκλοφοριακό φόρτο περιοχές με κυρίαρχο χαρακτήρα 

κατοικίας. Η γενική κατεύθυνση των προτεινόμενων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων αποσκοπεί 

στη μείωση της κυκλοφορίας των Ι.Χ., ειδικότερα σε περιοχές Πολεοδομικών κέντρων. 

Κατ΄αυτή την έννοια θα προκύψει μικρή μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων εντός του αστικού 

τμήματος του Δήμου, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής. 

Επιπλέον των άμεσων επιπτώσεων, προκύπτουν και έμμεσες (θετικές) επιπτώσεις, σχετιζόμενες 

με την αναδάσωση του Υμηττού, η οποία θα συντελέσει και στη βελτίωση του μικροκλίματος 

της περιοχής.  

 

4.2.8. Πολιτιστική κληρονομιά 

Εντός των προτεινόμενων παρεμβάσεων , υπάρχουν σαφείς ενέργειες για την προστασία και 

ανάδειξη του Πολιτιτικού – αρχαιολογικού αποθέματος του Δήμου, με κυριότερη την οριοθέτηση 

της Περιοχής Ειδικής προστασίας (Π.Ε.Π. 3) : Αρχαιολογικοί Χώροι στα Αστέρια Γλυφάδας 

(κηρυγμένοι και οριοθετημένοι). Η αποτίμηση των επιπτώσεων στον τομέα αυτόν είναι θετική – 

μόνιμη. 

 

4.2.9. Τοπίο 

Στο τοπίο της περιοχής αναμένονται θετικές επιπτώσεις, κυρίως λόγω των προτάσεων 

ανάπλασης του παραλιακού μετώπου καθώς και του εξωαστικού τμήματος (Υμηττός). Θετικές 

επιπτώσεις όμως εντοπίζονται και σε μικρότερη κλίμακα, εντός του Πολεοδομικού ιστού, 

σχετιζόμενες με έργα όπως: 
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o Μελέτη ανάπλασης του Πολεοδομικού Κέντρου της Γλυφάδας 

o Μελέτη ανάπλασης ολόκληρου του χώρου επέκτασης στην περιοχή ΣΜΑ – Δημοτικού 

Σταδίου  

o Μελέτη διαμόρφωσης των δύο αξόνων πρασίνου και κίνησης πεζών κατα μήκος των 

οδών Ζέρβα και Γρ. Λαμπράκη 

Οι επιπτώσεις κρίνονται θετικές – μόνιμες – μακροπρόθεσμες. 

 

4.2.10. Λοιπές επιπτώσεις 

Οι εκπομπές CO2 αναμένεται να περιορισθούν. Οι δράσεις εθνικού επίπεδου για τον περιορισμό 

εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να εμφανίσουν συνέργεια με τις σχετικές 

δράσεις του νέου ΓΠΣ, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις εκπομπές CO2 στην περιοχή μελέτης. 

Η χρήση οχημάτων ανά κατοικημένο km2 αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς, λόγω των στόχων 

και παρεμβάσεων κυκλοφοριακής οργάνωσης. 

Η ενίσχυση της ανακύκλωσης αποτελεί τη συνηθέστερη – και πρωταρχικού ενδιαφέροντος – 

συνιστώσα όλων των σύγχρονων συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 

Οπότε, οι σχετικοί στόχοι και παρεμβάσεις του αναθεωρημένου ΓΠΣ αναμένεται να αυξήσουν 

το σημερινό ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης. Η έκταση της 

βελτίωσης αφορά στο σύνολο της περιοχής μελέτης. 

Η ενίσχυση της του δείκτη διαδικτυακής πρόσβασης αποτελεί έμμεση ένδειξη για ουσιαστικές 

περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Το τμήμα της μεταβολής που οφείλεται στο αναθεωρημένο ΓΠΣ 

είναι σχετικά περιορισμένο, αλλά η συνολική μεταβολή, σε συνέργεια με το εθνικό τομεακό 

πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης αναμένεται σημαντική στο άμεσο μέλλον. 

 

4.3.   Συνοπτική αποτίμηση επιπτώσεων  

Εξεταζόμενη ως σύνολο, η τροποποίηση του ΓΠΣ Δήμου Γλυφάδας περιλαμβάνει μία σειρά 

προτάσεων , τροποποιήσεων και αλλαγών οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής :  

o Χωροταξικά, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι πολύ μικρής κλίμακας.  Οι περιοχές 

που προτείνεται να ενταχθούν στο σχέδιο έχουν συνολικό εμβαδόν 235 στρ. και 

αντιστοιχούν στο 2,03% των εκτάσεων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δ. 

Γλυφάδας. Προτείνονται για χρήση κοινωνικών εξυπηρετήσεων  - αστικού πρασίνου – 

αθλητισμού, ελεύθερων χώρων και ειδικών χρήσεων. Επιπλέον καθορίζονται ζώνες 



ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

- 97 - 

 

Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) και Περιοχών ελέγχου και περιορισμού της Δόμησης 

(ΠΕΠΔ), οι οποίες ταυτίζονται με τα οριζόμενα στο Π.Δ. προστασίας του Υμηττού (31-08-

1978 – ΦΕΚ 544 Δ’). 

o Πολεοδομικά, ο υφιστάμενος Οικιστικός Υποδοχέας εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου 

Πόλης διατηρείται ως έχει, με τους ίδιους όρους δόμησης ενώ δεν τροποποιείται το 

ρυμοτομικό σχέδιο. Προτείνεται η αναδιάρθρωση  του υφιστάμενου οικιστικού υποδοχέα 

σε 6 Πολεοδομικές Ενότητες (από 13 Ενότητες που προβλέπει το υφιστάμενο Γ.Π.Σ.) με 

επαναπροσδιορισμό των πολεοδομικών κέντρων των Π.Ε., και των χρήσεων γενικής και 

αμιγούς κατοικίας. Οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις χρήσεις γης έγιναν βάσει των 

προβλεπόμενων στο πρόσφατα εκδοθέν Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο 

χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114/Α/29.06.2018). 

Επίσης : 

 Αναγνωρίζεται η δημιουργία του νέου κοιμητηρίου της Γλυφάδας βάσει του Άρθρου 31 

του Νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269 Α/ 24.12.2014) σε έκταση 42.066 τ.μ. που χρησιμοποιείται 

από την Πολεμική Αεροπορία και έχει παραχωρηθεί, λύνοντας ένα σημαντικό και χρόνιο 

πρόβλημα του Δήμου. 

 Προωθείται η βελτίωση της διασύνδεσης των εκατέρωθεν της Λ. Βουλιαγμένης περιοχών 

καθώς και η βελτίωση των προσβάσεων των πεζών προς το παραλιακό μέτωπο 

(δημιουργία υπέργειου περιπάτου esplanade κλπ) 

 Προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία – ανάδειξη του ορεινού όγκου 

Υμηττού 

 

Ουσιαστικά, δεν εντοπίζονται αρνητικές επιπτώσεις, δεδομένου ότι η τροποποίηση του ΓΠΣ: 

 δεν επιφέρει επαύξηση της επιφάνειας του δομημένου εις βάρος του φυσικού 

περιβάλλοντος,   

 Διαμορφώνει - εκσυγχρονίζει τις χρήσεις γης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

πρόσφατης νομοθεσίας, διορθώνοντας τα εγγενή μειονεκτήματα του παλαιού ΓΠΣ 

 Οριοθετεί περιοχές προστασίας και ελέγχου δόμησης 

 Προτείνει κατευθύνσεις ανάδειξης και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και 

βελτίωσης της ποιότητας ζωής  
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Η ανάλυση των επιπτώσεων καταλήγει σε ένα αναμφισβήτητα θετικό ισοζύγιο καθώς οι 

προτεινόμενες παρεμβάσεις εστιάζουν στην περαιτέρω Ανάδειξη του Δήμου, στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και στην προστασία του Περιβάλλοντος, μέσα από το 

πρίσμα της αειφορίας και της βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 

       Ο Συντάξας 

 

                                Ιωάννης Λιαλιάρης   

                        Γεωλόγος MSc – Περιβαλλοντολόγος μελετητής 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) 

1.1 

Π.Ε.Π. 1 Υφιστάμενη Ζώνη Α 
Ορεινού Όγκου Ορεινού Όγκου 
Υμηττού - Περιοχή αναψυχής, 
περιπάτου και υγείας (Π.Δ. της 
31-08-1978 – ΦΕΚ 544 Δ’) 

Eπιτρέπεται η δόμηση μόνο κτιρίων 
αναψυχής και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

Επιτρέπεται  η κατασκευή του 
απαραίτητου δικτύου οδών και 
μονοπατιών, βάσει των κειμένων 
σχετικών διατάξεων 

Απαγορεύεται η ανόρυξη και 
εκμετάλλευση μεταλλείων και 
λατομείων εκτός των ήδη νομίμως 
λειτουργούντων και μέχρι τη λήξη της 
άδειάς τους, καθώς και κάθε άλλη 
επέμβαση που θα κατέστρεφε το 
γεωφυσικό ανάγλυφο. 

Το μέγιστο εμβαδόν των επιτρεπόμενων κτιρίων ορίζεται 
σε 150 τ.μ. 

Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ορίζεται σε έναν (1) με 
μέγιστο ύψος 3,50 μέτρα και προσθέτως στέγη 2 μέτρα. 

Εν ισχύ αναστολή της δόμησης στο σύνολο της 
περιοχής. 

Αναμένεται η αναθεώρηση του σχετικού Π.Δ. 

1. Σε σχέση με τις αυθαίρετες 
συγκεντρώσεις εντός των ΠΕΠ 1 και 
ΠΕΠ 2 προτείνεται η άμεση 
απομάκρυνση των αυθαίρετων 
κατασκευών και η λήψη μέτρων 
αποκατάστασης του φυσικού 
χαρακτήρα των περιοχών, με 
εξαίρεση τις κατασκευές που έχουν 
νομιμοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ για 
συγκεκριμένο αριθμό ετών, και μέχρι 
εξάντλησης του χρονικού αυτού 
ορίου παράτασης της παρουσίας τους. 
Για τις περιοχές που καλύπτουν 
υφιστάμενοι οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί (Καφεπωλών, 
Πολιτικών Υπαλλήλων) εντός των 
Π.Ε.Π. και εφόσον υπάρξει σχετική 
τροποποίηση του Προεδρικού 
Διατάγματος Προστασίας Υμηττού 
(Π.Δ. της 31-08-1978 – ΦΕΚ 544 Δ), 
θα μπορεί να προβλεφθεί ένταξη τους 
στο σχέδιο πόλης, με αντίστοιχη 
τροποποίηση των ορίων των Π.Ε.Π. 
Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική 
πολεοδομική μελέτη θα πρέπει να 
προβλέψει ειδικά μέτρα εξυγίανσης 
και ομαλής ένταξης των προς 
πολεοδόμηση περιοχών στο ιδιαίτερο 
τοπίο και περιβάλλον του Υμηττού. 

2. Προτείνεται η διαμόρφωση 
διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλάτου 
(mountain bike) με βάση το ήδη 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

υφιστάμενο δίκτυο δασικών δρόμων-
μονοπατιών του Υμηττού (βλ. Χάρτη 
Π.2), όπου θα προβλέπονται οι 
κατάλληλες θέσεις στάσης και θέας, 
και θα αναδεικνύονται ενδιαφέροντα 
στοιχεία του ορεινού όγκου (π.χ. 
σπήλαια), όπως το σπήλαιο 
«Προφήτη Ηλία» που προτείνεται να 
αξιοποιηθεί στα πλαίσια της 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
φυσιολατρικού-περιηγητικού 
τουρισμού και υπαίθριας αναψυχής. 

3. Στις περιοχές που για οποιονδήποτε 
λόγο διέπονται από τη δασική 
νομοθεσία, εφαρμόζονται παράλληλα 
οι ισχύουσες διατάξεις της 
νομοθεσίας αυτής. 

4. Απαγορεύεται ο μηχανοκίνητος 
αθλητισμός και η θήρα. 

5. Απαγορεύεται η ανάρτηση υπαίθριων 
εμπορικών διαφημίσεων. 

6. Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν 
όρους της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. Υφιστάμενα κτίρια 
κατοικίας, διδακτηρίων, 
νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, 
ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, 
αθλητισμού, πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ιερών μονών, κεραιών 
τηλεφωνίας, ναών και νεκροταφείων, 
των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, είναι δυνατόν να 
παραμένουν στα γήπεδα στα οποία 
βρίσκονται και να υφίστανται 
επισκευαστικές παρεμβάσεις, χωρίς 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

καμία δυνατότητα επέκτασης. 

7. Η αρτιότητα των γηπέδων που 
εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας 
ζώνης ή τέμνονται από το όριο 
προστασίας, υπολογίζεται στο σύνολο 
της επιφανείας τους, οι κτιριακές 
όμως εγκαταστάσεις 
κατασκευάζονται σε εκείνο το τμήμα, 
στο οποίο επιτρέπεται η ανέγερση 
κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους 
δόμησης που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

8. Για όλα τα επιτρεπόμενα εντός της 
ΠΕΠ 2 έργα και δραστηριότητες, τα 
οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες της 
κοινής υπουργικής απόφασης 
15393/2332/2002 (Β’ 1022), 
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην 
οποία υπάγονται, καθώς και για τις 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, 
απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση 
μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 1650/1986 και η 
εγκατάστασή τους είναι δυνατή 
εφόσον δεν έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη διατήρηση του 
προστατευτέου αντικειμένου και 
κυρίως των οικοτόπων και ειδών 
χαρακτηρισμού της περιοχής ως 
Ειδικής Ζώνης Διατήρησης. 

1.2 

Π.Ε.Π. 2 Υφιστάμενη Ζώνη Β 
Ορεινού Όγκου Υμηττού - 
Περιοχή εγκατάστασης 
Κοινωφελών Λειτουργιών 
(Π.Δ. της 31-08-1978 – ΦΕΚ 

Επιτρέπεται η δόμηση κτιρίων μόνο 
χρήσης αθλητισμού, πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, νοσοκομείων και γενικά 
θεραπευτηρίων, εκπαίδευσης, 
ορφανοτροφείων, ασύλων και εν γένει 
κτιρίων προς εξυπηρέτηση ανάλογων 

  

Εν ισχύ αναστολή της δόμησης στο σύνολο της 
περιοχής. 

Αναμένεται η αναθεώρηση του σχετικού Π.Δ. 

1. Σε σχέση με τις αυθαίρετες 
συγκεντρώσεις εντός των ΠΕΠ 1 και 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

544 Δ’) ευαγών σκοπών, η δημιουργία αλσών, 
πάρκων και εν γένει χώρων πρασίνου, 
καθώς και η ανόρυξη φρεάτων και 
συναφών αντλητικών εγκαταστάσεων 

ΠΕΠ 2 προτείνεται η άμεση 
απομάκρυνση των αυθαίρετων 
κατασκευών και η λήψη μέτρων 
αποκατάστασης του φυσικού 
χαρακτήρα των περιοχών, με 
εξαίρεση τις κατασκευές που έχουν 
νομιμοποιηθεί από το ΥΠΕΚΑ για 
συγκεκριμένο αριθμό ετών, και μέχρι 
εξάντλησης του χρονικού αυτού 
ορίου παράτασης της παρουσίας τους. 
Για τις περιοχές που καλύπτουν 
υφιστάμενοι οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί (Καφεπωλών, 
Πολιτικών Υπαλλήλων) εντός των 
Π.Ε.Π. και εφόσον υπάρξει σχετική 
τροποποίηση του Προεδρικού 
Διατάγματος Προστασίας Υμηττού 
(Π.Δ. της 31-08-1978 – ΦΕΚ 544 Δ), 
θα μπορεί να προβλεφθεί ένταξη τους 
στο σχέδιο πόλης, με αντίστοιχη 
τροποποίηση των ορίων των Π.Ε.Π. 
Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική 
πολεοδομική μελέτη θα πρέπει να 
προβλέψει ειδικά μέτρα εξυγίανσης 
και ομαλής ένταξης των προς 
πολεοδόμηση περιοχών στο ιδιαίτερο 
τοπίο και περιβάλλον του Υμηττού. 

2. Προτείνεται η διαμόρφωση 
διαδρομών πεζοπορίας και ποδηλάτου 
(mountain bike) με βάση το ήδη 
υφιστάμενο δίκτυο δασικών δρόμων-
μονοπατιών του Υμηττού (βλ. Χάρτη 
Π.2), όπου θα προβλέπονται οι 
κατάλληλες θέσεις στάσης και θέας, 
και θα αναδεικνύονται ενδιαφέροντα 
στοιχεία του ορεινού όγκου (π.χ. 
σπήλαια), όπως το σπήλαιο 
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Ζώνης 
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«Προφήτη Ηλία» που προτείνεται να 
αξιοποιηθεί στα πλαίσια της 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων 
φυσιολατρικού-περιηγητικού 
τουρισμού και υπαίθριας αναψυχής. 

3. Στις περιοχές που για οποιονδήποτε 
λόγο διέπονται από τη δασική 
νομοθεσία, εφαρμόζονται παράλληλα 
οι ισχύουσες διατάξεις της 
νομοθεσίας αυτής. 

4. Απαγορεύεται ο μηχανοκίνητος 
αθλητισμός και η θήρα. 

5. Απαγορεύεται η ανάρτηση υπαίθριων 
εμπορικών διαφημίσεων. 

6. Τα νέα κτίρια πρέπει να πληρούν 
όρους της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής. Υφιστάμενα κτίρια 
κατοικίας, διδακτηρίων, 
νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, 
ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, 
αθλητισμού, πολιτιστικών 
εκδηλώσεων, ιερών μονών, κεραιών 
τηλεφωνίας, ναών και νεκροταφείων, 
των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, είναι δυνατόν να 
παραμένουν στα γήπεδα στα οποία 
βρίσκονται και να υφίστανται 
επισκευαστικές παρεμβάσεις, χωρίς 
καμία δυνατότητα επέκτασης. 

7. Η αρτιότητα των γηπέδων που 
εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας 
ζώνης ή τέμνονται από το όριο 
προστασίας, υπολογίζεται στο σύνολο 
της επιφανείας τους, οι κτιριακές 
όμως εγκαταστάσεις 
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κατασκευάζονται σε εκείνο το τμήμα, 
στο οποίο επιτρέπεται η ανέγερση 
κτιρίων, σύμφωνα με τους όρους 
δόμησης που ισχύουν για το 
συγκεκριμένο τμήμα. 

8. Για όλα τα επιτρεπόμενα εντός της 
ΠΕΠ 2 έργα και δραστηριότητες, τα 
οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες της 
κοινής υπουργικής απόφασης 
15393/2332/2002 (Β’ 1022), 
ανεξάρτητα από την κατηγορία στην 
οποία υπάγονται, καθώς και για τις 
εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, 
απαιτείται η εκπόνηση και έγκριση 
μελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του ν. 1650/1986 και η 
εγκατάστασή τους είναι δυνατή 
εφόσον δεν έχουν σημαντικές 
επιπτώσεις στη διατήρηση του 
προστατευτέου αντικειμένου και 
κυρίως των οικοτόπων και ειδών 
χαρακτηρισμού της περιοχής ως 
Ειδικής Ζώνης Διατήρησης. 

1.3 

Π.Ε.Π. 3: Αρχαιολογικοί Χώροι 
στα Αστέρια Γλυφάδας 
(κηρυγμένοι και 
οριοθετημένοι). 

Αρχαιολογικές εργασίες  

Εφόσον ορισθούν ζώνες Α και Β εντός 
των Θέσεων 1Α και/ή 1Β από την ΚΣΤ’ 
Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων, θα ισχύουν  οι όροι που θα 
επιβληθούν σε αυτές. 

Κάθε δόμηση και κάθε άλλη 
δραστηριότητα που δεν είναι συναφής 
με τον αρχαιολογικό χώρο και την 
προστασία του. 

 

Οι αρχαιολογικοί χώροι έχουν κηρυχθεί και 
οριοθετηθεί πρόσφατα με την 
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/53668/26988-
6-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 210/ΑΑΠΘ/14-06-2012) για 
την προστασία των εγκείμενων αρχαιοτήτων 
και μνημείων.  

2 Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) 

2.1 

Π.Ε.Π.Δ. 1: Παραλία Γλυφάδας 
– Χρήσεις αστικού πρασίνου, 
τουρισμού, αναψυχής, 
αθλητισμού και πολιτισμού, 
κοινόχρηστου-κοινωφελούς 

 Σε περιοχές που ορίζει η 
προκαταρκτική μελέτη του ΟΡΣΑ για 
τη διαμόρφωση της παραλίας της 
Γλυφάδας εντός της ζώνης 4β  του από 

 
Σύμφωνα με όσα ορίζει η προκαταρκτική μελέτη του 
ΟΡΣΑ για τη διαμόρφωση της παραλίας της Γλυφάδας και 
το από 5-3-2004 Π.Δ./μα 
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χαρακτήρα. 5-3-2004 Π.Δ./τος: 

 πέντε εστιατόρια 300 τ.μ. έκαστο με 
περιορισμένες θέσεις στάθμευσης και 
αύλιο χώρο 

 έκταση υπαίθριων καλλιτεχνικών 
εκθέσεων ή ανθαγοράς, ή έκθεση 
βιβλίου, με ελαφρές κατασκευές μερικά 
λυόμενες (σταθερά στοιχεία – 
πέργκολες και προσωρινά πετάσματα 

 ενοικίαση ποδηλάτων και χώρος 
εκμάθησης επισκευών  

 περιστρεφόμενη κατασκευή (ρόδα), 
που λειτουργεί ως τοπόσημο και 
σημείο θέας βραχυχρόνιας επίσκεψης 

 χώροι στάθμευσης χωροθετημένοι 
πλησίον των οδικών εισόδων, με 
υποχρεωτική πρόβλεψη θέσεων 
μεγάλων οχημάτων και 
μοτοποδηλάτων 

Μπορούν να προστεθούν και άλλες από 
τις ανωτέρω δραστηριότητες, σε 
συνεννόηση με τον Δήμο (π.χ. 
περίπτερα, πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής). 

 Απόδοση της υπόλοιπης έκτασης (της 
ζώνης 4β) σε χρήσεις κοινόχρηστου 
χαρακτήρα, με προοπτική 
παραχώρησης της στον Δήμο 
Γλυφάδας μέσω προγραμματικής 
σύμβασης. Αυτή η έκταση θα 
περιλαμβάνει: 

 Ευρεία ζώνη πεζοδρόμου-
ποδηλατοδρόμου, η οποία θα διατρέχει 
την έκταση, έτσι ώστε να επιτρέπει 
διαδρομές ταχείας διέλευσης αλλά και 
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βόλτας, ή δυνατόν με διάκριση 
ηλικιών. Ενδεχόμενη χωροθέτηση 
πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής με 
ποδήλατο στην κεντρική χερσόνησο 
στα πλαίσια της οριστικής μελέτης  

 Βασική δραστηριότητα στον 
πεζόδρομο η πώληση αναψυκτικών με 
μικρά τροχήλατα οχήματα ειδικού 
σχεδιασμού 

 Εκτάσεις στάσης θέας (belvedere) με 
καθιστικά ελεύθερης πρόσβασης, στις 
απολήξεις της κεντρικής χερσονήσου 
και των μεγάλων λιμενοβραχιόνων 

 Εκτάσεις ποικίλων λειτουργιών σε 
περιορισμένες ζώνες «σκληρών 
επιφανειών» συμπληρωματικά με τις 
ζώνες φύτευσης, όπως: (α) πλατεία με 
δυνατότητα φιλοξενίας υπαίθριων 
ήπιων πολιτιστικών εκδηλώσεων, (β) 
χώρο υπαίθριων ήπιων αθλοπαιδιών 
κοντά στον Ναυταθλητικό Όμιλο, (γ) 
έκταση ελεύθερου εφηβικού παιχνιδιού 
(π.χ. skate-board, patinage), (δ) παιδική 
χαρά και διαδρομή παιδικού 
ποδηλάτου, (ε) περίπτερα 
εξυπηρέτησης του κοινού με 
ελεγχόμενη ζώνη έκτασης  

 Αναβάθμιση και απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση των μαρίνων (ζώνες 6γ) 
με παράλληλη αξιοποίηση των 
βραχιόνων για περίπατο και στάση. 
Επέκταση του Λιμεναρχείου και του 
Πύργου Ελέγχου (με του όρους 
δόμησης του ΠΔ/τος), με δυνατότητα 
πύργου ελέγχου, μέγιστου ύψους βάσει 
των σχετικών διατάξεων μετά από 
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πρόταση των λιμενικών αρχών.  

 Αναβάθμιση και περιβαλλοντική 
αποκατάσταση των ακτών κολύμβησης 
(ζώνες 3α), με εξυγίανση της άμμου 
όπου είναι αναγκαίο, απαγόρευση της 
στάθμευσης στην αμέσως 
περιβάλλουσα ζώνη και εξυπηρέτησή 
τους από τα παρακείμενα εστιατόρια 
διαχείρισης της ΚΕΔ.  

 Αναβάθμιση και απρόσκοπτη 
λειτουργία του Ναυταθλητικού Ομίλου 
(ζώνη 7), με ενδεχόμενη επέκταση των 
κατασκευών και δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ/τος.  

 Αναβάθμιση του αλιευτικού 
καταφυγίου (ζώνη 8) με εγκατάσταση 
υπαίθριου μαρμάρινου στεγασμένου 
πάγκου πώλησης ιχθύων και μικρού 
μήκους κτιρίου φύλαξης και χώρου 
υγιεινής (50τ.μ.). 

2.2 

Π.Ε.Π.Δ. 2: Αστέρια Γλυφάδας 
με εξαίρεση της περιοχής που 
εντάσσεται στην ΠΕΠ 3 
Αρχαιολογικών Χώρων – 
Χρήσεις τουρισμού-αναψυχής 

 

Με βάση το Π.Δ/μα «Καθορισμός ζωνών 
προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην παραλιακή 
ζώνη της Αττικής από το Φαληρικό Όρμο 
μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 
254 Δ/5.3.2004): 

α. Πρόκειται για περιοχή προστασίας 
φυσικών και αρχαιολογικών στοιχείων 
και ανάπλασης υφιστάμενων 
τουριστικών χρήσεων στο Δήμο 
Γλυφάδας. 

β. Στο τμήμα της ζώνης που δεν εμπίπτει 
στις διατάξεις περί προστασίας δασών 
και δασικών εκτάσεων, επιτρέπονται τα 
τουριστικά καταλύματα και η 

Στις επιτρεπόμενες συνοδευτικές 
χρήσεις δεν περιλαμβάνονται οι 
αίθουσες κινηματογράφου. 

 

Οι όροι δόμησης καθορίζονται ως εξής: 

- Συντελεστής δόμησης: πέντε εκατοστά (0,05) 

- Επιτρεπόμενο ύψος: πέντε μέτρα (5,00) 

- Μέγιστος αριθμός ορόφων: ένας (1) 

Επιτρέπεται η ανέγερση δεύτερου ορόφου σε τμήμα των 
κτιρίων μέχρι 30% της επιτρεπόμενης δόμησης και 
μέγιστο ύψος κτιρίου, στην περίπτωση αυτή, επτά μέτρα 
και μισό (7,50). 

 

 



 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – B2’ ΣΤΑΔΙΟ                          ΣΥΜΠΡΑΞΗ: PRISMA, Γ. ΔΟΥΚΑΣ, Γ. ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ 

10 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ 

 

Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

οργανωμένη ακτή κολύμβησης, με τις 
εξής προϋποθέσεις: 

 Να επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση 
της ακτής εκατέρωθεν του χώρου και 
της ζώνης 4β στο όριο με την 
παραλιακή λεωφόρο. 

 Να ανακαινισθούν οι υφιστάμενες 
καμπάνες και τυχόν νέα κτίρια να 
εντάσσονται στο ύφος του υφιστάμενου 
τουριστικού συγκροτήματος. 

2.3 
Π.Ε.Π.Δ. 3: Περιοχή Γκολφ 
Γλυφάδας – Χρήσεις 
αθλητισμού, αναψυχής 

Επιτρέπονται αποκλειστικά οι 
απαραίτητες δραστηριότητες για την 
εξάσκηση του αθλήματος του γκόλφ, 
καθώς και χρήσεις αναψυχής ήπιου 
χαρακτήρα που να συνάδουν με τον εν 
γένει αθλητικό χαρακτήρα της περιοχής. 

 
Καθορίζονται με βάση το ΦΕΚ 
42/Β/26.01.1994«Καθορισμός Προδιαγραφών Γηπέδων 
Γκόλφ» 

Σε περίπτωση επέκτασης, βελτίωσης ή 
εκσυγχρονισμού του γηπέδου γκόλφ και/ή των 
κτιριακών του υποδομών, εφαρμόζονται οι 
ρυθμίσεις της Υ.Α. υπαριθμ. 520010/6 
«Καθορισμός Προδιαγραφών Γηπέδων Γκόλφ» 
(ΦΕΚ 42/Β/26.01.1994). 
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2.4 

Π.Ε.Π.Δ. 4: Περιοχή 
Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού – Γειτονιά 
Τουρισμού-Αναψυχής και 
Επιχειρηματικού Πάρκου.   
 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις, απαγορεύσεις, 
όροι-περιορισμοί δόμησης και 
περιβαλλοντικοί περιορισμοί 
προβλέπονται στο Π.Δ.  Έγκριση του 
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 
(ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά Περιφέρειας 
Αττικής (ΦΕΚ 35/Α.Α.Π./01.03.2018) 
που προβλέπει την ανάπτυξη της περιοχής 
που εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων 
του Δήμου Γλυφάδας ως Ζώνη 
Ανάπτυξης Α-Α1: «Γειτονιά τουρισμού-
αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου». 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3 Γενικές χρήσεις γης και όροι δόμησης για τους προτεινόμενους οικιστικούς υποδοχείς 

3.1 Π.Ε. 1   
Μέσος Σ.Δ. 0,96 

Μέση Πυκνότητα 160,81 κάτ/Ha 
 

 

Ζώνη Γενικής Κατοικίας 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. Ο.Τ. επί της οδού 
Γεννηματά καθ’ όλο το μήκος 
και μέχρι την οδό Αγ. 
Νεκταρίου, στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί των οδών Μυστρά 
(συμπεριλαμβανομένου του 
προσώπου του Ο.Τ. επί της οδού 
Αγ. Παύλου), Ελευθέρου 
Ανθρώπου, Βορείου Ηπείρου 
και Μυκάλης, καθώς και στα 
πρόσωπα των Ο.Τ. επί της 
Λεωφόρου Κ. Αθανάτου εκτός 
του τμήματος που διέρχεται από 
την πλατεία του Αγ. Τρύφωνα. 
Επίσης προτείνεται στα 
πρόσωπα των Ο.Τ. πέριξ της 
πλατείας Καραϊσκάκη, καθώς 
και σε μικρό τμήμα της οδού 
Λευκωσίας από το ύψος της 
οδού Β. Ηπείρου έως το ύψος 
της οδού Σμύρνης. 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. 
Βουλιαγμένης προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), 
εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες 
πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων 
(10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή 
φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 
χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί 

   



 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – B2’ ΣΤΑΔΙΟ                          ΣΥΜΠΡΑΞΗ: PRISMA, Γ. ΔΟΥΚΑΣ, Γ. ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ 

13 

Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 
τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων 
εκτός φανοποιείων και βαφείων. 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και 
βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής 
Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και 
θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 
20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής 
όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό 
θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα 
κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα 
σημεία. 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας 
μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 
ατόμων. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι.  

 

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας  στην 
υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. 1 
άρθρο 2 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 
(3) Εκπαίδευση: 

   



 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – B2’ ΣΤΑΔΙΟ                          ΣΥΜΠΡΑΞΗ: PRISMA, Γ. ΔΟΥΚΑΣ, Γ. ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ 

14 

Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου. 
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, 
από την υποκατηγορία. 
(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 
και Δ χωρίς θεατές. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με 
καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας 
μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών 
υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) 
και Καταστήματα παροχής προσωπικών 
υπηρεσιών (10.2) που εξυπηρετούν τις 
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. 
Μέγιστη συνολική επιφάνεια καταστημάτων ανά 
οικόπεδο 150 τμ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
Το μέγεθος αυτό μπορεί να εξειδικεύεται ή να 
περιορίζεται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων 
μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 
3982/2011. 
Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό 
μπορεί να εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία 
(μικρά, μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 
18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης. 
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

Αστικό Πράσινο στον 
αδόμητο χώρο που 
προτείνεται για ένταξη στο 
σχέδιο πόλης στην περιοχή 
μεταξύ των οδών Κομνηνών 
και Ελλησπόντου 
άρθρο 9 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 στις πλατείες - 
πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 
4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των 
περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης 
έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την 
εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται 
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό 
κανονισμό. 
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων 

χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) 
εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα 
διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές 
πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων 
στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για 
την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στους χώρους αυτούς 
επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν 
καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου 
χώρου. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.2 Π.Ε. 2   
Μέσος Σ.Δ. 0,89 

Μέση Πυκνότητα 135,53 κάτ/Ha 
 

 

Ζώνη Γενικής Κατοικίας 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης, καθώς και στα 
πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού 
Γούναρη καθ’ όλο το μήκος της 
εντός της Π.Ε. 2 στη συμβολή 
της με την οδό Α. Παπανδρέου. 
Επίσης προτείνεται στα 
πρόσωπα των Ο.Τ. επί της οδού 
Α. Παπανδρέου (Αθηνών) καθ’ 
όλο το μήκος της. Επίσης, 
προτείνεται στην περιοχή του 
τοπικού κέντρου των Π.Ε. 5 και 
6 του ΓΠΣ 1992 και επιπλέον 
στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της 
οδού Μυστρά έως την οδό 
Ολυμπίας προς τα νότια, καθώς 
και στα Ο.Τ. που περικλείονται 
από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 
και τις οδούς Κολοκοτρώνη και 
Σ. Βέμπo συμπεριλαμβανομένων 
των προσώπων των Ο.Τ. επί τη 
Σ. Βέμπο. 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. 
Βουλιαγμένης προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), 
εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες 
πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων 
(10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή 
φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 
χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί 
μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 
3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 
ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και 
βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής 
Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και 
θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 
20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής 
όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό 
θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα 
κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα 
σημεία. 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας 
μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 
ατόμων. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας  στην 
υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. 2 
άρθρο 2 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 
(3) Εκπαίδευση: 
Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου. 
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, 
από την υποκατηγορία. 
(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και 
Δ χωρίς θεατές. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με 
καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια 
καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 
3982/2011. 
Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

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

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Αστικό Πράσινο  
1. στον αδόμητο χώρο που 

προτείνεται για ένταξη 
στο σχέδιο πόλης στην 
περιοχή μεταξύ των 
οδών Κομνηνών και 
Ελλησπόντου 

2. στον αδόμητο χώρο που 
προτείνεται για ένταξη 
στο σχέδιο πόλης στην 
περιοχή μεταξύ των 
οδών Ελλησπόντου και 
Τρίκορφων 

άρθρο 9 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 στις πλατείες - 
πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 
4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των 
περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης 
έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την 
εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται 
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό 
κανονισμό. 
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων 
χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) εφ’ 
όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα διατήρησης 
τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές πρασίνου και σε 
άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης γίνεται σε 
περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για την εξυπηρέτηση των 
χρηστών. Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές 
ανακύκλωσης εφόσον δεν καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% 
του κοινοχρήστου χώρου. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.3 Π.Ε. 3   
Μέσος Σ.Δ. 0,74 

Μέση Πυκνότητα 112,92 κάτ/Ha 
 

 

Ζώνη Γενικής Κατοικίας 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης, 
καθώς και στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της Λεωφόρου Ελ. 
Βενιζέλου, 
συμπεριλαμβανομένου του 
τοπικού κέντρου της Π.Ε. 9 του 
ΓΠΣ 1992 . 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. 
Βουλιαγμένης προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 κλίνες (8.2.2), 
εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής υγείας (8.3), μονάδες 
πρόληψης και καταπολέμησης των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), Καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και Υπεραγορές τροφίμων 
(10.3) οι οποίες πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης μέχρι 1.500 τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και λοιπές 
τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους, 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή 
φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. Η 
εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με 
χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την 
εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο εφόσον αποτελεί 
μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων οχημάτων 
(συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 
3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 
ατόμων εκτός φανοποιείων και βαφείων. 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις φανοποιείων και 
βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ εξαίρεση σε περιοχές Γενικής 
Κατοικίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και 
θα αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 
20.1. Ειδικά για τις φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική 
επιφάνεια δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου χαμηλής 
όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με καθορισμό 
θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. - Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα 
κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά πράσινα 
σημεία. 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας 
μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων ομάδων μέχρι 300 
ατόμων. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 
(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας  στην 
υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. 3 
άρθρο 2 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 
(3) Εκπαίδευση: 
Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου. 
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

από την υποκατηγορία. 
(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και 
Δ χωρίς θεατές. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με 
καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια 
καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 
3982/2011. 
Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Αστικό Πράσινο στον 
αδόμητο χώρο που 
προτείνεται για ένταξη στο 
σχέδιο πόλης πέριξ του Ι.Ν. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 στις πλατείες - 
πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 
4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των 
περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Αγ. Παντελεήμονα που 
βρίσκεται εμπρός από την 
είσοδο στο γκολφ. 
άρθρο 9 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την 
εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται 
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό 
κανονισμό. 
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων 

χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί 
αυτοκινήτων) εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με 
μέριμνα διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε 
περιοχές πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων 
στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για 
την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στους χώρους αυτούς 
επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν 
καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου 
χώρου. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.4 Π.Ε. 4   
Μέσος Σ.Δ. 0,80 

Μέση Πυκνότητα 114,95 κάτ/Ha 
 

 

Ζώνη Γενικής Κατοικίας 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης, 
και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί 
της οδού Γρ. Λαμπράκη στα 
δυτικά από το ύψος της οδού 
Τατάκη και στα ανατολικά από 
το ύψος της οδού Ηρώων 
Πολυτεχνείου, έως τη Λεωφόρο 
Βουλιαγμένης. Επίσης 
προτείνεται στα Ο.Τ. του 
Τοπικού Κέντρουτης Π.Ε. 10 
του ΓΠΣ 1992. 
 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας στα πρόσωπα των Ο.Τ. 
επί της Λ. Βουλιαγμένης προτείνονται οι ακόλουθες 
χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 
κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής 
υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης 
των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να 
έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 
τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις 
σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ 
για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο 
εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων 
οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και 
μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή 
δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός 
φανοποιείων και βαφείων. 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις 
φανοποιείων και βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ 
εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα 
αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι 
αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις 
φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου 
χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 
καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο. 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά 
πράσινα σημεία. 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και 
φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και 
τυχερών παιγνίων. 

                 (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας  στην 
υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. 4 
άρθρο 2 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 
(3) Εκπαίδευση: 
Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου. 
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, 
από την υποκατηγορία. 
(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και 
Δ χωρίς θεατές. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με 
καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια 
καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 
3982/2011. 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

3.5 Π.Ε. 5   
Μέσος Σ.Δ. 0,86 

Μέση Πυκνότητα 92,26 κάτ/Ha 
 

 

Ζώνη Πολεοδομικού Κέντρου  
στην ίδια ακριβώς έκταση που 
προέβλεπε το ΓΠΣ/1992 με τις 
εξής διαφοροποιήσεις: 
 Αλλαγή χρήσης από 

πολεοδομικό κέντρο σε 
αμιγή κατοικία στο Ο.Τ. 
μεταξύ των οδών Μεταξά – 
Λαζαράκη – Ξάνθου – 
Πανδώρας. 

 Αλλαγή χρήσης από Αμιγή 
κατοικία σε Πολεοδομικό 
Κέντρο στο Ο.Τ. μεταξύ 
των οδών Κύπρου, Γρ. 
Λαμπράκη, Φιλικής 
Εταιρείας και Κλεμανσώ. 

άρθρο 4 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στην περιοχή του πολεοδομικού κέντρου προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις (κατά το Π.Δ. 59/2018): 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση (καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο). 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, 
Δ, Ε1). 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 
(7) Διοίκηση. 
(8) Περίθαλψη. 
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
(12) Εστίαση. 
(13) Αναψυκτήρια. 
(14) Αναψυχή - Κέντρα διασκέδασης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους 
κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 500 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις 
φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης 
ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
 (22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 500 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης ανά γήπεδο ή οικόπεδο 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα 
κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 
 

 

Ζώνη Γενικής Κατοικίας 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της Λ. Ποσειδώνος από 
την πλατεία Κρήτης έως την οδό 
Πανδώρας, στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της οδού Πανδώρας 
από τη Λ. Ποσειδώνος μέχρι την 
οδό Κύπρου (πλην των Ο.Τ. του 
Πολεοδομικού Κέντρου), στα 
πρόσωπα των Ο.Τ. επί της 
Λεωφόρου Άγγελου Μεταξά από 
την οδό Πανδώρας έως την οδό 
Ελευθερίας (και στις δυο 
πλευρές) και έως την οδό 
Ξάνθου (από τη δυτική πλευρά), 
και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί 
της οδού Κύπρου από την οδό 
Πανδώρας μέχρι την οδό 
Φοίβης. Επίσης προτείνεται στα 
πρόσωπα των Ο.Τ. επί της Λ. 
Βουλιαγμένης και στα πρόσωπα 
των Ο.Τ. επί της οδού Αλ. 
Παναγούλη από την οδό Σ. 
Καράγιωργα έως την οδό Β. 
Τσιτσάνη. Τέλος, προτείνεται 
στα Ο.Τ. που περικλείονται από 
τις οδούς Θεμιστοκλέους, Ήρας, 
Ζαμανού και Πανδώρας, καθώς 
και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί 
της οδού Ήρας από την οδό 
Ζαμανού έως την οδό 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας στα πρόσωπα των Ο.Τ. 
επί της Λ. Βουλιαγμένης προτείνονται οι ακόλουθες 
χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 
κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής 
υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης 
των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να 
έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 
τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 

   



 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΠΣ Δ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ – B2’ ΣΤΑΔΙΟ                          ΣΥΜΠΡΑΞΗ: PRISMA, Γ. ΔΟΥΚΑΣ, Γ. ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ 

29 

Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Θεμιστοκλέους, στα πρόσωπα 
των Ο.Τ. επί της οδού 
Θεμιστοκλέους από την οδό 
Ήρας έως την οδό Πανδώρας, 
και στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί 
της οδού Πανδώρας από την 
οδό Θεμιστοκλέους έως την οδό 
Ζαμανού. Τέλος προτείνεται η 
χρήση της γενικής κατοικίας στο 
οικόπεδο μεταξύ των οδών 
Μυρτούς – Μπακογιάννη – 
Παναγούλη. 

(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η 
παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις 
σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ 
για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο 
εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων 
οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και 
μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή 
δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός 
φανοποιείων και βαφείων. 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις 
φανοποιείων και βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ 
εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα 
αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι 
αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις 
φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου 
χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 
καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο. 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
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Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά 
πράσινα σημεία. 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και 
φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων 
ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και 
τυχερών παιγνίων. 

                 (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής 
προτείνεται  στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. στη Λ. Ποσειδώνος από 
την οδό Σ. Καράγιωργα έως τα 
βόρεια όρια του Δήμου, καθώς 
και στο πρόσωπο του Ο.Τ. στα 
δυτικά και επί της οδού 
Αρτεμισίου. Επιπλέον 
προτείνεται στα Ο.Τ. που 
περικλείονται από τις οδούς Λ. 
Ποσειδώνος – Αύρας – Διαδ. 
Παύλου – Λαμπράκη. 

Στη ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής προτείνονται οι ακόλουθες 
χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(4.1) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 
(8.1) Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. 
(9) Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα. 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Επιτρέπονται 
μόνον εμπορικά καταστήματα  (10.1) και καταστήματα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών (10.2) και υπεραγορές και 
πολυκαταστήματα (10.3 και 10.4) μέχρι 1.500 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(11) Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/ Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνον γραφεία. 
(12) Εστίαση. 
(13) Αναψυκτήρια. 
(14) Αναψυχή 
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 
υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 
(16) Στάθμευση. Επιτρέπονται μόνον στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) 
αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων (16.1) και στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) σκαφών και 
τουριστικών λεωφορείων (16.2). 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η παροχή 
φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την εξυπηρέτηση οχημάτων. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
 (30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα 
κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 ΦΕΚ Β’ 1412). 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και τυχερών 
παιγνίων. 

 

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας  στην 
υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. 5 
άρθρο 2 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 
(3) Εκπαίδευση: 
Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου. 
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, 
από την υποκατηγορία. 
(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και 
Δ χωρίς θεατές. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με 
καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια 
καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 
3982/2011. 
Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης. 

(46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Αστικό Πράσινο στον 
αδόμητο χώρο που 
προτείνεται για ένταξη στο 
σχέδιο πόλης που βρίσκεται 
μεταξύ του Δημοτικού 
Σταδίου και του χώρου του 
πρώην αεροδρομίου 
Ελληνικού. 
άρθρο 9 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 59/2018 στις πλατείες - 
πεζοδρόμια επιτρέπονται τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 
4067/2012 (με εξαίρεση την περίπτωση γ’ της παρ. 1 και των 
περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρ. 2) και επιπλέον περιορισμένης 
έκτασης δραστηριότητες εστίασης και αναψυχής, για την 
εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, εφόσον προβλέπονται 
από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και τον πολεοδομικό 
κανονισμό. 
Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται η κατασκευή υπογείων 

χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) 
εφ’ όσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό με μέριμνα 
διατήρησης τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν. Σε περιοχές 
πρασίνου και σε άλση η κατασκευή υπόγειων χώρων 
στάθμευσης γίνεται σε περιορισμένο τμήμα τους και μόνο για 
την εξυπηρέτηση των χρηστών. Στους χώρους αυτούς 
επιτρέπονται, επιπλέον, οι γωνιές ανακύκλωσης εφόσον δεν 
καταλαμβάνουν επιφάνεια άνω του 15% του κοινοχρήστου 
χώρου. 

   

3.6 Π.Ε. 6   
Μέσος Σ.Δ. 0,76 

Μέση Πυκνότητα 100,39 κάτ/Ha 
 

 

Ζώνη Τοπικού κέντρου 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. μεταξύ των οδών Μυκηνών 
– Αρχιμήδους – Λασιθίου και 
Γούναρη (πλην των προσώπων 
των Ο.Τ. επί της οδού 
Γούναρη). 

Οι χρήσεις του τοπικού κέντρου ορίζονται από το περιεχόμενο του 
άρθρου 4 του Π.Δ/τος 59/2018 (ΦΕΚ 114 Α), ήτοι: 
 (1) Κατοικία. 
(3.5) Ειδική Εκπαίδευση. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 500 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Εργαστήρια φυσικοθεραπείας (8.1.7). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2). 
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Κωδικός 
Ζώνης 

Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(12) Εστίαση μέχρι 200 τ.μ. συνολι κής επιφάνειας δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες. 
 

 

Ζώνη Γενικής Κατοικίας 
προτείνεται στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της Λ. Βουλιαγμένης, 
στα πρόσωπα των Ο.Τ. επί της 
οδού Δ. Γούναρη από την οδό 
Ποσειδώνος έως τη οδό 
Αριστείδου, στα πρόσωπα των 
Ο.Τ. επί της οδού Ανθέων από 
την οδό Δ. Γούναρη έως την οδό 
Ναυπάκτου, και στα πρόσωπα 
των Ο.Τ. επί της οδού Λασιθίου 
από την οδό Ανθέων έως την 
οδό Λεμεσού. Επίσης, 
προτείνεται στα Ο.Τ. που 
περικλείονται από τις οδούς 
Μυκηνών, Λασιθίου, Ανθέων 
(και οι δύο πλευρές) και Δ. 
Γούναρη. 

Στις περιοχές γενικής κατοικίας στα πρόσωπα των Ο.Τ. 
επί της Λ. Βουλιαγμένης προτείνονται οι ακόλουθες 
χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια. 
(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 
συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ. 
(4.1) Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις μέχρι 1200τμ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(7) Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας 
χωρίς νοσηλεία (8.1), ιδιωτικές κλινικές μέχρι 100 
κλίνες (8.2.2), εξωνοσοκομειακές μονάδες ψυχικής 
υγείας (8.3), μονάδες πρόληψης και καταπολέμησης 
των εξαρτήσεων (8.4). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1), 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
και Υπεραγορές τροφίμων (10.3) οι οποίες πρέπει να 
έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 
τμ. (ν. 4315/2014). 
(11) Γραφεία/ Κέντρα Έρευνας/Θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων. 
Επιτρέπονται μόνο Γραφεία και Κέντρα έρευνας. 
(12) Εστίαση μέχρι 300 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 
(13) Αναψυκτήρια μέχρι 200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας 
δόμησης. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 150 κλίνες και 
λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους, κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων. 
(17) Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας. Η 
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Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

παροχή φυσικού αερίου γίνεται μόνο για την 
εξυπηρέτηση οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις 
σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου και λιπαντηρίου 
αυτοκινήτων, αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ 
για την εξυπηρέτηση των πελατών, επιτρέπεται μόνο 
εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
(18) Πλυντήρια - Λιπαντήρια αυτοκινήτων. 
(19.1) Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων 
οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και 
μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή 
δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων εκτός 
φανοποιείων και βαφείων. 
Κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό οι χρήσεις 
φανοποιείων και βαφείων μπορεί να επιτραπούν κατ’ 
εξαίρεση σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι χαμηλής όχλησης και θα 
αποτελούν συνοδή χρήση του συνεργείου. 
(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης μέχρι 400 τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας.δόμησης. Δεν επιτρέπονται οι 
αποθήκες με κωδικό 20.1. Ειδικά για τις 
φαρμακαποθήκες, η μέγιστη συνολική επιφάνεια 
δόμησης ανέρχεται σε 1.500 τ.μ. 
(21) Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014). 
Επιτρέπονται μόνο Αποθήκες χονδρικού εμπορίου 
χαμηλής όχλησης (21.3.) μέχρι 400 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια μέχρι 400τ.μ. 
συνολικής επιφάνειας δόμησης 
(26) Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με 
καθορισμό θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο. 
(27) Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο. -
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.). 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές ανακύκλωσης και Μικρά 
πράσινα σημεία. 
(41) Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και 
φιλοξενίας μεταναστών - προσφύγων και ευάλωτων 
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Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ομάδων μέχρι 300 ατόμων. 
(45) Χώροι διεξαγωγής τεχνικών-ψυχαγωγικών και 
τυχερών παιγνίων. 

                  (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

 

Ζώνη Αμιγούς Κατοικίας  στην 
υπόλοιπη περιοχή της Π.Ε. 6 
άρθρο 2 του Π.Δ/τος 23-02-
1987 (ΦΕΚ 166 Δ’) 

Στις περιοχές αμιγούς κατοικίας προτείνονται οι 
ακόλουθες χρήσεις: 
(1) Κατοικία. 
(2) Κοινωνική πρόνοια τοπικής κλίμακας. 
(3) Εκπαίδευση: 
Επιτρέπονται μόνο πρωτοβάθμια (3.2.) και 
δευτεροβάθμια (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
του Δήμου. 
(4) Αθλητικές Εγκαταστάσεις: Επιτρέπονται μόνον, 
από την υποκατηγορία. 
(4.1) των μικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, οι Α1 και 
Δ χωρίς θεατές. 
(5) Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας με 
καθορισμό της θέσης τους από το εγκεκριμένο 
ρυμοτομικό σχέδιο. 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας μέχρι 
200 τ.μ. συνολικής επιφάνειας δόμησης. 
(8) Περίθαλψη. 
Επιτρέπονται μόνο οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης άρθρου 9 ν. 2716/1999 (8.1.10). 
(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. 
Επιτρέπονται μόνο Εμπορικά καταστήματα (10.1) και 
Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2) 
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής. Μέγιστη συνολική επιφάνεια 
καταστημάτων ανά οικόπεδο 150 τμ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(15) Τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. 
(16.1) Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων, με καθορισμό θέσης από το 
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 
(22) Επαγγελματικά εργαστήρια άρθρου 17 ν. 
3982/2011. 
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Ζώνη Επιτρέπεται Απαγορεύεται Όροι και Περιορισμοί Δόμησης 
Παρατηρήσεις-Περιβαλλοντικοί 

Περιορισμοί 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Επιτρέπονται μόνο φούρνοι έως 150 τ.μ. συνολικής 
επιφάνειας δόμησης. Το μέγεθος αυτό μπορεί να 
εξειδικεύεται ή να περιορίζεται από τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό. 
(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, 
μεγάλα κοινή υπουργική απόφαση 18485/26-4-2017 
ΦΕΚ Β’ 1412). 
Επιτρέπονται μόνο Γωνιές Ανακύκλωσης. 

1. (46) Αστική γεωργία - λαχανόκηποι. 

3.7 
Μεταβατικές διατάξεις για 
όλες τις Π.Ε. 

Οι νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκαταστάσεων (πλην επαγγελματικών εργαστηρίων και συνεργείων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών) που δεν επιτρέπεται η χρήση τους, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα ως ανωτέρω, προτείνεται να παραμείνουν ως έχουν μέχρι το έτος – στόχο του παρόντος Γ.Π.Σ. 2028. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2831/2000, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 3212/2003, επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός (απαγορεύεται όμως η επέκταση) των εγκαταστάσεων, εφόσον βελτιώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
από τη λειτουργία της μονάδας, καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης και επισκευής των κτιρίων που αποσκοπούν στην ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και εργαζομένων σε 
αυτά. 
 
Τα νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούντα επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης (εξαιρουμένων των συνεργείων αυτοκινήτων μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων), που δεν 
επιτρέπεται η χρήση τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ως ανωτέρω, προτείνεται να μετεγκατασταθούν σε άλλες περιοχές του Δήμου όπου επιτρέπονται, ή σε αντίθετη περίπτωση εκτός 
του Δήμου Γλυφάδας σε διάστημα 12 ετών από την έγκριση του παρόντος Γ.Π.Σ. (άρθρο 7 Ν.2965/2001). Επισημαίνεται ότι για την έγκριση της διάταξης αυτής απαιτείται η γνωμοδότηση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης (άρθρο 7 Ν.2965/2001). Για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών εργαστηρίων 
χαμηλής όχλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του ίδιου νόμου. 
 
Τα νομίμως υφιστάμενα συνεργεία αυτοκινήτων, στις ζώνες στις οποίες βάσει των προτάσεων της παρούσας δεν επιτρέπεται η αντίστοιχη χρήση γης, προτείνεται να μετεγκατασταθούν 
εκτός του Δήμου Γλυφάδας σε διάστημα 12 ετών από την έγκριση του παρόντος Γ.Π.Σ. (άρθρο 7 Ν.3710/2008). Επισημαίνεται ότι για την έγκριση της διάταξης αυτής απαιτείται η 
γνωμοδότηση του ΟΡΣΑ, η οποία εκδίδεται εντός τριμήνου από την υποβολή σχετικής αίτησης (άρθρο 7 Ν. 3710/2008). 
 
Επιπλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4030/2011, σε επαγγελματικά εργαστήρια με δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λπ.) 
και συνεργεία οχημάτων τα οποία λειτουργούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν τη δημοσίευση του Ν. 4030/2011 και βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεμούν διαδικασίες τροποποίησης ή 
αναθεώρησης ΓΠΣ, εφόσον πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρασφάλειας και αποδεδειγμένης λειτουργίας, χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες προσωρινή άδεια 
διάρκειας τριών ετών, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών. Κατά το διάστημα προσωρινής λειτουργίας τους, δεν επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών 
τους ή η μεταβίβαση της προσωρινής τους άδειας.

4 Ειδικές Χρήσεις 

4.1 
Νέο Κοιμητήριο Δήμου 
Γλυφάδας 

Στα κοιμητήρια επιτρέπεται η ανέγερση ιερού ναού και συνοδών 
κτισμάτων (ΦΕΚ 424/Β/10.5.1978). 

   

4.2 
Σταθμός Μεταφόρτωσης 
Απορριμμάτων Ως έχουν υλοποιηθεί 

Θα πρέπει να εκπονηθεί τοπικό 
ρυμοτομικό για τον καθορισμό όρων και 
περιορισμών δόμησης. 

Προτείνεται η ένταξη τηε περιοχής 
στο σχέδιο πόλης. 

 

4.3 Υφιστάμενο Στρατόπεδο 
Πολεμικής Αεροπορίας 

Ως έχουν υλοποιηθεί  Η αρμοδιότητα της περιοχής αυτής 
εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην Πολεμική 
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(Απαγορευμένη Ζώνη)) Αεροπορία. 

4.4 Μαρίνες Γλυφάδας 

Πρόκειται για τους λιμένες αναψυχής (μαρίνες) που βρίσκονται 
στην εκτός σχεδίου και εντός ΓΠΣ περιοχή του Δήμου 
Γλυφάδας. 

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις καθώς και όροι και περιορισμοί 
δόμησης για τις μαρίνες της Γλυφάδας ορίζονται βάσει του του 
Π.Δ/τος «Καθορισμός ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων 
και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής από 
το Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας» (ΦΕΚ 254 
Δ/5.3.2004) υπό το στοιχείο 6γ. 

 

 Σε κάθε μαρίνα επιτρέπονται μόνο 
εγκαταστάσεις υγιεινής και γραφείο 
φύλαξης, εμβαδού μέχρι 20 τ.μ. και 
μέγιστου ύψους τριών (3,00) μέτρων. 
Στην 4η μαρίνα (βορειότερη) 
επιτρέπονται γραφεία διοίκησης και 
συναφών υπηρεσιών συνδεδεμένων με 
τη λειτουργία της μαρίνας, όπως 
φυλάκιο, λιμεναρχείο-τελωνείο, 
κυλικείο, χώροι υγιεινής καθώς και 
υπαίθριος χώρος στάθμευσης. 

 Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για 
τις εγκαταστάσεις της 4ης μαρίνας 
καθορίζονται ως εξής:  

- Συντελεστής Δόμησης: ένα εκατοστό 
(0,01) με μέγιστη συνολική επιτρεπόμενη 
δόμηση 700 τ.μ. 

- Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των 
ανεγερθησομένων κτιρίων: τέσσερα 
μέτρα και μισό (4,50). 

Με τη μελέτη διαμόρφωσης εγκρίνεται η 
θέση των κτιρίων τα οποία μπορούν να 
τοποθετηθούν σε απόσταση πέντε (5,00) 
μέτρων τουλάχιστον από τη γραμμή 
αιγιαλού. 

Επιπλέον των παραπάνω, η 
προκαταρκτική μελέτη διαμόρφωσης της 
παραλίας της Γλυφάδας από τον ΟΡΣΑ 
προωθεί την αναβάθμιση και απρόσκοπτη 
εξυπηρέτηση των μαρίνων (ζώνες 6γ) με 
παράλληλη αξιοποίηση των βραχιόνων 
για περίπατο και στάση, ενώ προβλέπει 
την επέκταση του Λιμεναρχείου και του 
Πύργου Ελέγχου (με του όρους δόμησης 
του ΠΔ/τος όπως παρουσιάζονται 
παραπάνω), με δυνατότητα πύργου 
ελέγχου, μέγιστου ύψους βάσει των 
σχετικών διατάξεων μετά από πρόταση 
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των λιμενικών αρχών. 

 



ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Γ.Π.Σ. ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΥ 

ii 
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