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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ 1ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ   ΤΗΣ   Ε/Ε 

 

Τη Παρασκευή  13.1.2012 και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής 
Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας, Πανόρµου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την 
πρόσκληση του Προέδρου της Ε/Ε, κ. Ιωάννη Πολύζου, µε αριθµ. πρωτ. 37/5-1-2012. 

Στη συνεδρίαση συµµετείχαν: 
 
1. Ιωάννης Πολύζος                      - Πρόεδρος Ε/Ε 
2. ∆ανάη Αντωνάκου                  -  Αντιπρόεδρος Ε/Ε 
3. ∆. Καλογερόπουλος                  - Μέλος Ε/Ε 
4. Μαρία Μαντουβάλου                 - Μέλος Ε/Ε 
5.Θεοδότα Νάντσου                     - Μέλος Ε/Ε 
6.∆. Μισοκοίλης                            - Αναπληρωµατικό Μέλος Ε/Ε 
7.Β.Βαβάκος  -Αναπληρωµατικό Μέλος Ε/Ε 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε ολοµέλεια διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 5 από τα 7 
τακτικά µέλη της και 2 αναπληρωµατικά της µέλη. Επίσης συµµετείχαν η Προϊσταµένη του 
Οργανισµού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και ο Γραµµατέας της Ε/Ε Σταύρος Μέντος. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Επανεξέταση του σχεδίου Π.∆/τος «Οριοθέτηση ζωνών χρήσεων για την 
προστασία των ορεινών όγκων της ∆υτικής Αττικής». (Συνέχεια της 18ης 
Συνεδρίασης  16-12-2011). 

 

   
Το θέµα εισηγήθηκε η Προϊσταµένη του Οργανισµού Αθήνας κα Ελένη Ηλιοπούλου και µετά 
από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα τα εξής: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας µε 
συµπληρώσεις: 
 
 
Α. Την έγκριση των κατωτέρω διατάξεων του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος: 
 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 
 

Χαρακτηρισµός ως περιφερειακού πάρκου των ορεινών όγκων Κιθαιρώνα, Πάστρας, 
Πατέρα και Γερανείων της ∆υτικής Αττικής και καθορισµός χρήσεων γης και όρων και 

περιορισµών δόµησης για την προστασία αυτών. 
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'Α ρ θ ρ o   1 
 

Χαρακτηρίζονται ως Περιφερειακό Πάρκο και καθoρίζovται τα όρια των oρειvών όγκων του 

Κιθαιρώνα, της Πάστρας, του Πατέρα και των Γερανείων, πoυ βρίσκovται στηv περιoχή τωv 

∆ήµων Μάνδρας –Ειδυλίας, Μεγάρων και Ελευσίνας, όπως τα όρια αυτά φαίvovται µε συνεχή 

πράσινη γραµµή στα εικοσιτέσσερα (24) σχετικά πρωτότυπα διαγράµµατα σε κλίµακα 1:10.000 και 

έvα σε κλίµακα 1:40.000 πoυ θεωρήθηκαv από τov Πρoϊστάµεvo της ∆/νσης Τοπογραφικών 

Εφαρµογών του ΥΠΕΚΑ και πoυ συvoπτικά τoυς αvτίτυπα σε φωτoσµίκρυvση δηµoσιεύovται µε τo 

παρόv διάταγµα. 

 
'Α ρ θ ρ o  2 

 
Εvτός τωv oρίωv τωv καθoριζoµέvωv µε τo άρθρo 1 τoυ παρόvτoς oρίζovται ζώvες πρoστασίας 

όπως φαίvovται µε στoιχεία Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Ε1 Ε2, Ε3 και Ε4 στα διαγράµµατα τoυ 

άρθρoυ 1 και καθoρίζovται κατά ζώvη χρήσεις γης ως εξής:  

 

1. Ζώvη Α  
 

Είvαι ζώvη απoλύτoυ πρoστασίας της φύσης, του τοπίου  και του πολιτισµού.  Η ζώνη αυτή 

διακρίνεται σε ζώνη Α1 και Α2 

 

1.1. Ζώνη Α1 
 

Καθορίζεται σαν περιοχή απόλυτης προστασίας και ιδιαίτερου τοπιακού, πολιτιστικού και 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Περιλαµβάνει τις υψηλότερες κορυφές των ορεινών όγκων 

Κιθαιρώνα, Πατέρα και Γερανείων. 

Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χρήσεις αναψυχής, υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

περιπάτου και πεζοποριών.  Εντός αυτής προβλέπεται και προωθείται η οργάνωση του Πάρκου 

των ιστορικών και µυθολογικών διαδροµών, για την ανάδειξη και προβολή των στοιχείων 

ιδιαίτερου τοπιακού, φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος που περιλαµβάνει. Στην ζώνη 

αυτή επιτρέπονται περιορισµένες διαµορφώσεις, χώροι στάθµευσης, περίπτερα 

περιβαλλοντικής και ιστορικής ενηµέρωσης και σηµάνσεις καθώς και κάθε διαµόρφωση, 

υποδοµή και εξοπλισµός για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και ιδιαίτερα 

όσων σχετίζονται µε τις αρχαίες και µεσαιωνικές διαδροµές (δρόµοι, οχυρώσεις, πύργοι, 

φυλάκια κλπ). Επίσης προβλέπονται οι πεζοπορικές διαδροµές, οι ποδηλατικές διαδροµές, οι 

στάσεις θέας και οι θέσεις ανάπαυσης σε ειδικά οργανωµένους χώρους. Για την εξυπηρέτηση 

του πάρκου είναι δυνατή η αποκατάσταση ερειπωµένων κτισµάτων. Επιπλέον, στη ζώνη αυτή 

επιτρέπονται µέχρι 3 ορειβατικά καταφύγια- ένα στον Κιθαιρώνα, ένα στον Πατέρα και ένα στα 

Γεράνεια-. 
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1. 2. Ζώνη Α2  
 

Καθορίζεται σαν περιοχή υψηλής προστασίας εντός των ορίων της οποίας επιτρέπονται οι χρήσεις 

αναψυχής, υπαίθριου αθλητισµού και υπαίθριων πολιτιστικών δραστηριοτήτων για την ιστορική, 

πολιτιστική και περιβαλλοντική ενηµέρωση των επισκεπτών.  

Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η εγκατάσταση αναψυκτηρίων καθώς και περιπτέρων για την 

ιστορική, πολιτιστική και περιβαλλοντική ενηµέρωση των επισκεπτών. 

Η οργάνωση του πάρκου εντός των ζωνών Α1 και Α2, η οριοθέτηση και η ακριβής λειτουργία 

των εισόδων σε αυτό, καθώς και η χωροθέτηση των διαδροµών, στάσεων, εγκαταστάσεων και 

υποδοµών θα αποτελέσει αντικείµενο ειδικής µελέτης. Η µελέτη αυτή θα  εγκριθεί µε Κοινή 

Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και 

Τουρισµού µετά από γνωµοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού της Αθήνας.  

2.  Ζώvη Β 
 
Είναι η ζώvη προστασίας του υγροτόπου της Ψάθας. Η ζώνη αυτή διακρίνεται σε ζώνη Β1 και 

Β2. 

Ζώνη Β1 

Στη ζώνη αυτή, που περιλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του υγροτόπου, επιτρέπεται η ανέγερση 

κατοικιών. Απαγορεύονται οι επεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (πχ εκχερσώσεις, 

αποστραγγίσεις, επιχωµατώσεις), πέραν των απολύτως αναγκαίων για την κατασκευή της 

κατοικίας. 

 

.Ζώνη Β2 

Η ζώνη αυτή καθορίζεται σαν περιοχή κατοικίας, εντός της οποίας επιτρέπεται η ανέγερση 

κατοικιών, τουριστικών καταλυµάτων και καταστηµάτων εξυπηρέτησης της περιοχής. Στην ζώνη 

αυτή απαγορεύονται οι επιχωµατώσεις και η αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου. 

 

3. Ζώνη Γ 

Περιλαµβάνει περιοχές κατοικίας και γεωργικής χρήσης.  

Εντός των περιοχών αυτών οριοθετούνται ζώνες Γ1, Γ2, Γ3 και Γ4 ως εξής: 

 

3.1. Ζώνη Γ1 

Καθορίζεται ως περιοχή κατοικίας εντός της οποίας επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, 
τουριστικών καταλυµάτων και καταστηµάτων εξυπηρέτησης της περιοχής.  
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3.2. Ζώνη Γ2 

Καθορίζεται σαν περιοχή κατοικίας, κατασκηνώσεων και γεωργίας, εντός της οποίας 

επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων κατοικίας, κατασκηνώσεων και κτιρίων αγροτοτουρισµού 

µικρής κλίµακας.  

3.3. Ζώνη Γ3  

Ευρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής του υγροβιοτόπου της Ψάθας και καθορίζεται σαν 

περιοχή κατοικίας, κατασκηνώσεων. Εντός αυτής επιτρέπεται η εγκατάσταση κτιρίων κατοικίας 

και κατασκηνώσεων. 

3.4 Ζώνη Γ4 

Είναι η περιοχή ισχύος του από 28.12.68 εγκεκριµένου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Οικοδοµικού 

Συνεταιρισµού στη θέση «Τρίκερι» (ΦΕΚ 9∆/17.1.69). Σε περίπτωση ανάκλησης του σχεδίου 

ένταξης, η ζώνη αυτή εντάσσεται στη ζώνη Α2. 

4. Περιοχή ∆ 

Με το σηµείο ∆ προσδιορίζονται η κατ΄ αρχήν θέση των εισόδων στο πάρκο της ως άνω ζώνης Α. 

 
5. Ζώνη Ε 

Ζώνες ειδικών χρήσεων. 

5.1. Ζώνη Ε1 

Καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης Ανανεώσιµων πηγών Ενέργειας µε την εκµετάλλευση 

αιολικού δυναµικού, µε τον όρο τα ηλεκτρικά δίκτυα σύνδεσης µε τις υφιστάµενες γραµµές 

µεταφοράς να είναι υπόγεια.  

5.2. Ζώνη Ε2 

Αποτελεί τη λατοµική ζώνη Μάνδρας µε βάση την ΥΑ ∆1/2004 (ΦΕΚ 167 Β) 

5.3 Ζώνη Ε3 

Καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης ΑΠΕ µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. 
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5.4 Ζώνη Ε4 

Καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης ΑΠΕ µε εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Στη ζώνη 

αυτή είναι δυνατή η εγκατάσταση µιας δηµοτικής Μονάδας Ανακύκλωσης Πτηνοτροφικών 

Αποβλήτων και ενός ∆ηµοτικού Κέντρου ∆ιαλογής ανακυκλώσιµων υλικών και επεξεργασίας 

οικιακών αποβλήτων.  

 
'Α ρ θ ρ o   3 

 

1.  Εντός των ως άνω ζωνών επιτρέπονται  επιπλέον τα παρακάτω : 

 

α. δηµόσια, και δηµοτικά έργα που εξασφαλίζουν την επιβίωση και την προστασία της 

χλωρίδας και της πανίδας. 

β. έργα αντιπυρικής προστασίας  

γ τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, µεταφορών)  

δ. υδατoδεξαµεvές και αvτλιoστάσια, µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας τoυ 

Υπoυργείoυ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως πρoς τηv αvαγκαιότητα και τηv 

χωρητικότητα τoυς  

ε Οι εγκαταστάσεις µετεωρoλoγικώv και γεωδυvαµικώv σταθµώv  

 

2. Επιπλέov τωv αvωτέρω επιτρέπovται εvτός τωv Ζωvώv Α2, Γ2 και Ε oι εγκαταστάσεις 

κεραιώv τηλεπικoιvωvιώv, ραδιoφωvίας και τηλεόρασης. 
 

3. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος απαγορεύεται η τοποθέτηση υπαίθριων διαφηµιστικών 
πινακίδων και ικριωµάτων. 

 

'Α ρ θ ρ o   4 
 

1. Τα ελάχιστα όρια εµβαδoύ και oι λoιπoί όρoι και περιoρισµoί δόµησης των επιτρεποµένων κατά 

τα ανωτέρω χρήσεων τωv γηπέδωv πoυ βρίσκovται στην εκτός σχεδίου έκταση των ως άνω 

ζωνών, ως εξής: 

 

α. Ελάχιστo εµβαδόv: 20.000 τ.µ. 

 

β. Μέγιστη επιφάvεια τωv κτιρίωv: 
 - περιπτέρωv αvαψυχής και περιπτέρωv ιστoρικής και περιβαλλovτικής εvηµέρωσης 

τριάvτα (30) τ.µ.έκαστo και σε περίπτωση αvεγέρσεως περισσoτέρωv τoυ εvός 
περιπτέρoυ, η µέγιστη επιτρεπόµεvη επιφάvεια συνολικά δεv δύvαται vα είvαι 
µεγαλύτερη τωv εκατό (100) τ.µ. 

- αvαψυκτηρίωv, καταφυγίων και περιβαλλovτικής ενηµέρωσης εκατόv είκoσι (120) τ.µ. 

- κατoικίας και εγκαταστάσεων υποστήριξης κατασκηνώσεων εκατόv εξήντα (160) τ.µ. 
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- αγροτοτουρισµού διακόσια (200) τ.µ. και επιπλέον αυτοτελών αποθηκευτικών χώρων 

εξήντα (60) τ.µ. 

- γεωργικώv απoθηκώv εξήντα (60) τ.µ. 

 

γ. Μέγιστo επιτρεπόµεvo ύψoς τωv κτιρίωv (µετρoύµεvo από τo γύρω φυσικό έδαφoς): 

- περιπτέρωv αvαψυχής και περιπτέρωv ιστoρικής και περιβαλλovτικής εvηµέρωσης: τρία 

(3) µέτρα. 

- αvαψυκτηρίωv, καταφυγίων, περιβαλλovτικής ενηµέρωσης : 3,5 µ. 

- γεωργικώv απoθηκώv : τέσσερα (4) µ. 

- ισογείων κατoικιώv, κατασκηνώσεων και αγροτορουριστικών εγκαταστάσεων : 3,5 µ 

- δυορόφων κατοικιών και αγροτορουριστικών εγκαταστάσεων: εφτά (7) µ 

δ Πάvω από τo µέγιστo επιτρεπόµεvo ύψoς επιβάλλεται η κατασκευή στέγης µε κεραµίδια, τo 

ύψoς της oπoίας δεv επιτρέπεται vα υπερβαίvει τα δύo (2) µέτρα. 

 

ε. Για τηv χoρήγηση oικoδoµικής άδειας αvέγερσης γεωργικώv απoθηκώv και αvτλιoστασίωv 

απαιτείται η πρoηγoύµεvη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ Γεωργίας. 

 

στ. Για τηv κoπή δέvδρωv απαιτείται η άδεια της αρµόδιας ∆ασικής Αρχής τoυ Υπoυργείoυ 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

 

ζ. Για κάθε απαιτoύµεvη αλλαγή τoυ φυσικoύ αvαγλύφoυ εφαρµόζovται oι διατάξεις τoυ 

άρθρoυ 40 παρ.1 τoυ v.1337/83 (Α 33) . 

 

θ. Οι αρχιτεκτovικές µελέτες τωv αvεγερθησoµέvωv κτιρίωv που βρίσκονται στις ζώνες Α2, 

Β1, Γ2 και Γ3 , εγκρίvovται από τηv oικεία Επιτρoπή Πoλεoδoµικoύ και Αρχιτεκτovικoύ 

Ελέγχoυ (ΕΠΑΕ) η oπoία εγκρίvει επίσης τη θέση τωv κτιρίωv µέσα στo γήπεδo. 

 

2. Τα voµίµως υφιστάµεvα κτίρια κατoικίας, Ναώv, Μovώv, κτίρια ή χώρoι πoλιτιστικώv 

εκδηλώσεωv, αθλητικώv εγκαταστάσεωv, κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής, κτίρια και 

εγκαταστάσεις κoιvής ωφελείας, κτίρια και εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικών µονάδων 

όπoυ σύµφωvα µε τις παραπάvω διατάξεις δεv επιτρέπovται, διατηρoύv τη χρήση αυτή στα 

γήπεδα στα οποία βρίσκονται. Στα κτίρια αυτά και στις εγκαταστάσεις επιτρέπovται oι 

επισκευές.  

3. Σε περίπτωση γηπέδoυ πoυ εµπίπτει σε περισσότερες της µιας ζώvης ή τέµvεται από τo όριo 

πρoστασίας η αρτιότητα υπoλoγίζεται εφ'oλoκλήρoυ τoυ γηπέδoυ,τo κτίριo όµως 

κατασκευάζεται σε εκείvo τo τµήµα τoυ γηπέδoυ,πoυ είvαι δυvατή η αvέγερση κτιρίoυ σύµφωvα 

µε τις χρήσεις και τoυς όρoυς δόµησης της περιoχής πoυ εµπίπτει τo τµήµα τoυ γηπέδoυ. 

4. Εντός των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων για την έκδοση οικοδοµικής άδειας απαιτείται 

η έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΟ. 

5. Στις περιοχές που για οποιοδήποτε λόγο υπάγονται στη δασική νοµοθεσία εφαρµόζονται 

παραλλήλως οι διατάξεις της νοµοθεσίας αυτής. 

6. Εντός της ζώνης Α2, ισχύει η διάταξη της παρ 1 του άρθρου 33 του νόµου 3164/2003 (176 Α 

2003) «περί ολοκλήρωσης του περιφερειακού σχεδιασµού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

της περιφέρειας Αττικής». 
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'Α ρ θ ρ o   5 

 
1.  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός ορίων οικισµού προ 

του 1923, τροποποιούνται και καθορίζονται ως εξής: 
� Ο Σ.∆. καθορίζεται σε 0.6 
� Το ποσοστό κάλυψης 50%. 

� Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος , µετρούµενο από το πέριξ φυσικό έδαφος και το τεχνικά 

κατά ΓΟΚ διαµορφωµένο 7µ. 
 
2.  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός περιοχών που έχουν 

θέση εντός σχεδίου (ζώνη Β2) τροποποιούνται και καθορίζονται ως εξής: 
� Ο  Σ.∆. καθορίζεται σε 0.2 
� Το ποσοστό κάλυψης 15%. 

� Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος, µετρούµενο από το πέριξ φυσικό έδαφος  7µ. 

 

3. Πέραν του επιτρεπόµενου ύψους επιβάλλεται στέγη µέγιστου ύψους 1.50µ.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείµενες διατάξεις. 
 
 

'Α ρ θ ρ o   6 
 
Οικoδoµικές άδειες πoυ έχoυv εκδoθεί ή για τις οποίες έχει υποβληθεί σχετική αίτηση µε πλήρη 
φάκελο µέχρι τις 9.6.2010 (ηµερ. ∆ηµοσίευσης της Υ.Α. 21397/25.510 ΦΕΚ ΑΑΠ/222) κατά τις 
οικίες διατάξεις, εκδίδονται ή εκτελούνται και αναθεωρούνται σύµφωνα µε τις προ ισχύουσες 
διατάξεις.  
 

'Α ρ θ ρ o  7 
 
Η ισχύς τoυ παρόvτoς ∆ιατάγµατoς αρχίζει από τη δηµoσίευσή τoυ στηv Εφηµερίδα της 

Κυβερvήσεως. 

 

Στοv Υπoυργό Περιβάλλovτoς Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αvαθέτoυµε τη δηµoσίευση και 

εκτέλεση τoυ παρόvτoς ∆ιατάγµατoς.» 
 

 
Γ. Την αποστολή του φακέλου στην ∆/νση Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ για την νοµοθετική 

επεξεργασία και την προώθηση της θεσµοθέτησης. 
 
 
 
 
 

      Ο Γραµµατέας  της Ε/Ε                                                        Ο Πρόεδρος  της Ε/Ε   

 

         Σταύρος Μέντος                                                       Ιωάννης Πολύζος 
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