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ΘΕΜΑ:  Παρατηρήσεις και Προτάσεις στη Μελέτη Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Βύρωνα 

ειδικότερα για την Πολεοδομική Ενότητα του Καρέα. 

 

Ο Βύρωνας είναι από τους πιο πυκνοκατοικημένους δήμους της Αττικής, με πολύ 

δύσκολο οδικό δίκτυο, στενούς δρόμους, πολύ υψηλούς συντελεστές δόμησης, με 

μεγάλη έλλειψη ελεύθερων χώρων και μεγάλη αδυναμία  οργάνωσης της πόλης για 

την καλύτερη λειτουργία της, ενώ  μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει σημαντικές 

παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι για την κατάσταση αυτή 

ευθύνονται η αυτοδιοίκηση, με τη μικρή στελέχωση της τεχνικής της υπηρεσίας, αλλά 

και η κεντρική διοίκηση η οποία αντιμετωπίζει τα πολεοδομικά προβλήματα του 

Δήμου με πολύ μεγάλη προχειρότητα.    

Μέσα από τις προτάσεις της μελέτης, πιστεύουμε επίσης, ότι  ο Δήμος δεν φαίνεται 

να παίρνει γενναίες αποφάσεις (π.χ. μείωση των Σ.Δ. στο κέντρο του Βύρωνα) και 

δεν λαμβάνει υπόψη σημαντικές εξελίξεις που θα προκύψουν – με τη νέα γραμμή του 

Μετρό με σταθμό στο Ταπητουργείο, ή με την υπογειοποίηση της Λ. Αλίμου – 

Κατεχάκη και τις αλλαγές που αυτές θα επιφέρουν. Επίσης μέχρι σήμερα δεν έχει  

αξιοποιήσει π.χ. τις υφιστάμενες  υπερτοπικής σημασίας χρήσεις, όπως είναι το 

Θέατρο των Βράχων, για την ανάπλαση της περιοχής πρόσβασης σε αυτό, η οποία 

θα έπρεπε να έχει γίνει  εδώ και χρόνια και να αποτελεί σημείο αναφοράς  για τους 

κατοίκους και τους επισκέπτες. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ: 

1) Στο Χάρτη Π.1 διαχωρίζεται ο Υμηττός σε δύο τμήματα: α) - από το όριο του 

δικτύου NATURA 2000 και ανατολικότερα αναφέρεται ως Ζώνη προστασίας Υμηττού 

Α΄ - Απόλυτη προστασία της φύσης και β) από το όριο του δικτύου NATURA 2000 

και δυτικότερα (έως το εγκεκριμένο σχέδιο του δήμου) αναφέρεται ως Άλσος – Πάρκο 

και αυτό προϊδεάζει αλλαγή ή μείωση της προστασίας των δασικών εκτάσεων. 

http://www.ekpolitistikos-karea.gr/
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Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός στο χάρτη και στο 

κείμενο γιατί όλος  ο Υμηττός στο Βύρωνα, εκτός από τις μικρές περιοχές της 

Β΄ Ζώνης, χαρακτηρίζεται ως Α΄ Ζώνη – Απόλυτης προστασίας της φύσης.  

Κατά τη γνώμη μας, στις περιοχές των δασικών εκτάσεων του Υμηττού που είναι σε 

επαφή ή κοντά στο εγκεκριμένο σχέδιο θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη 

προστασία, ώστε να μην είναι δυνατή η επέκταση χρήσεων της πόλης στον Υμηττό. 

Καλό παράδειγμα είναι το Αισθητικό Δάσος Καισαριανής που έχει ειδικό διάταγμα,  

διαχειρίζεται από τη Φιλοδασική Υπηρεσία και εποπτεύεται από τις Δασικές 

Υπηρεσίες, μέχρι σήμερα με επιτυχία.  

2) Προτείνουμε επίσης: 

- την απομάκρυνση των Στρατοπέδων ΣΑΚΕΤΑ και όλων των λοιπών χρήσεων του 

στρατού: - Σούπερ Μάρκετ και Βενζινάδικο, 

- την απομάκρυνση του ΣΜΑ και να μη γίνει καμιά «…απαραίτητη συνοδευτική 

εγκατάσταση στέγασης των υπηρεσιών και του εξοπλισμού του…», δηλαδή καμιά 

επέκταση του ΣΜΑ,  

- την  απομάκρυνση του Σκοπευτηρίου και την αποκατάσταση της γύρω περιοχής,  

- την κατεδάφιση όλων των οικοδομημάτων – σκελετών  της Εργάνη και του Στρατού 

και αποκατάσταση του Τοπίου, αποκατάσταση των χώρων της Εργάνη, 

- άμεσες αναδασώσεις των καμένων εκτάσεων. Παρά τη μελέτη του ΣΠΑΥ, 

αμέσως μετά την πυρκαγιά του 2015 για την αναδάσωση των καμένων περιοχών και 

την αποκατάσταση τους έως το 2018,  δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι σήμερα, ενώ οι δύο 

μικρής έκτασης αναδασώσεις στον Καρέα δεν υποστηρίχθηκαν τα καλοκαίρια και δεν 

απέδωσαν,   

- την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων – μνημείων – μονοπατιών και τη σύνδεση 

της πόλης με τον φυσικό χώρο, 

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΕΑ: 

1) Οδικό Δίκτυο: η Λ. Καρέα, μέσα στη γειτονιά του Καρέα, χαρακτηρίζεται ως 

δευτερεύουσα αρτηρία έως τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου και στη 

συνέχεια η 28ης Οκτωβρίου χαρακτηρίζεται ως κύρια συλλεκτήρια.  

Πρόταση: - να  χαρακτηριστεί και η 28ης Οκτωβρίου έως την Πλ. Βιάννου ως 

δευτερεύουσα αρτηρία γιατί αποτελεί τη συνέχεια της.   

- Πιστεύουμε ότι συλλεκτήριες οδοί είναι: α) η 25ης Μαρτίου – Θυμάτων Πολέμου έως 

την 28ης Οκτωβρίου και β) η Λ. Καρέα (μετά τη συμβολή με την 28ης Οκτωβρίου) – 

Ελλήνων Πατριωτών έως την Πλ. Βιάννου.   

2) Συγκοινωνία: Η αστική συγκοινωνία στον Καρέα είναι δραματική.  
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Πρόταση: - Απαιτείται πύκνωση των δρομολογίων των υφιστάμενων γραμμών 203 

και 212 και επέκταση μιας επιπλέον γραμμής π.χ. της γραμμής 204 – Νεκροταφείο 

Βύρωνα – ΣΑΚΕΤΑ έως τον Καρέα.   

– Να προβλεφθεί πύκνωση της δημοτικής συγκοινωνίας. Να προβλεφθεί επίσης  

αλλαγή του δρομολογίου της, για την πρόσβαση των κατοίκων στη στάση του Μετρό 

στο Ταπητουργείο, όπως και χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων στην ευρύτερη 

περιοχή του Μετρό.    

– Να μην επιβληθεί κόμιστρο στη Δημοτική Συγκοινωνία.  

3) Απορρίμματα: Να οργανωθεί από το Δήμο όσο το δυνατό μεγαλύτερος 

διαχωρισμός των απορριμμάτων στην πηγή. Η συγκέντρωσή τους, εφόσον αυτά είναι 

καθαρά, μπορεί να γίνεται  και μέσα στην πόλη.    

4) Ύδρευση: Αντικατάσταση των αγωγών αμιαντοτσιμέντου. 

5) Αγωγός Ομβρίων: Απαιτείται δίκτυο που θα παραλαμβάνει όλα τα όμβρια του 

Καρέα. 

6) Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΗ και επέκταση Φυσικού Αερίου. 

7) Χρήσεις Γης της Πολεοδομικής Ενότητας του Καρέα: 

Τοπικό Πολεοδομικό Κέντρο της Γειτονιάς του Καρέα (ΠΚ3): Από τη Μελέτη 

προτείνεται η μεταφορά του Πολεοδομικού Κέντρου του Καρέα, από τη Λ. Καρέα 

στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Νικολαΐδη. «………για την ανάπτυξη των 

Πολεοδομικών Κέντρων……… επιδιώκεται η ενίσχυση των κέντρων – πυρήνων των 

Δήμων, η αποθάρρυνση της ανάπτυξης των κεντρικών λειτουργιών στους άξονες….» 

Πιστεύουμε ότι, η μετατόπιση αυτή για τη συγκεκριμένη γειτονιά είναι λανθασμένη. 

Γιατί: οι χρήσεις εμπορίου - εστίασης – αναψυχής λειτουργούν στη Λ. Καρέα με 

Αποφάσεις εδώ και 40 - 50 χρόνια και 30 χρόνια από το Γ.Π.Σ. του 1990, που 

χαρακτήρισε ως Πολεοδομικό Κέντρο τμήμα της Λ. Καρέα. Παράλληλα και η περιοχή 

γύρω από την Πλ. Νικολαΐδη είναι διαμορφωμένη εδώ και χρόνια ως περιοχή 

κατοικίας.  

Πρόταση:  

α) Τοπικό Πολεοδομικό Κέντρο της Γειτονιάς του Καρέα (ΠΚ3) ορίζεται: 

Η Λ. Καρέα, από τη 2η στάση (συμβολή της με την οδό Ρόδων έως τη συμβολή της 

με την 28η Οκτωβρίου) και η 28ης Οκτωβρίου έως την Πλ. Βιάννου (όπως ορίζεται 

στο συνημμένο Χάρτη Π.3.1.β - στο μέτωπο της οδού και σε βάθος αρτίου 

οικοπέδου) με τις ακόλουθες χρήσεις:  

(1) Κατοικία 

(2) Κοινωνική Πρόνοια: Τοπικής κλίμακας 
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(3) Εκπαίδευση: Καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Τα κτίρια 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 

συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 800 τ.μ. 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις: Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις από τις οποίες 

επιτρέπονται μόνο η υποκατηγορία Α1 και Δ χωρίς θεατές 

(5) Θρησκευτικοί Χώροι 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: Συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 500 τ.μ.  

(7) Διοίκηση: Τοπικής κλίμακας 

(8) Περίθαλψη. Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία 

(8.1) 

(9) Χώροι Συνάθροισης Κοινού – Συνεδριακά Κέντρα: Συνολικής επιφάνειας δόμησης 

μέχρι 500 τ.μ.  

(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 500 τ.μ. 

(11) Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων: Επιτρέπονται μόνο 

Γραφεία / Κέντρα Έρευνας μέχρι 500 τ.μ. 

(12) Εστίαση: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 300 τ.μ. 

(13) Αναψυκτήρια: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης 150 τ.μ. 

(14) Αναψυχή – Κέντρα διασκέδασης: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης 

μέχρι 300 τ.μ.  

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις: Επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα μέχρι 50 κλίνες, 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις 

(16) Στάθμευση (Κτίριο, Γήπεδο): Αυτοκίνητα μέχρι 3,500 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων 

(20)  Αποθήκες χαμηλής όχλησης: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης 

μέχρι 300 τ.μ. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1 και 20.4 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια: Επιτρέπονται μόνο χαμηλής όχλησης με συνολική 

επιφάνεια δόμησης μέχρι 300 τ.μ. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία: Επιτρέπονται μόνο γωνιές 

ανακύκλωσης   
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(β) Η Χρήση Γενικής Κατοικίας στην Πολεοδομική Ενότητα του Καρέα (ΓΚ1) 

επιτρέπεται μόνο επί της κύριας – πρωτεύουσας αρτηρίας που είναι η Λ. 

Ελλήνων Αξιωματικών (όπως ορίζεται στο συνημμένο χάρτη Π.3.1.β – στο μέτωπο 

της οδού και σε βάθος αρτίου οικοπέδου) ως εξής:  

(1) Κατοικία 

(2) Κοινωνική Πρόνοια: Τοπικής κλίμακας. 

(3) Εκπαίδευση: Καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Τα κτίρια 

ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχουν μέγιστη 

συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 800 τ.μ. 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις: Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις. 

(5) Θρησκευτικοί Χώροι 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: Συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 800 τ.μ.  

(7) Διοίκηση: Τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη: Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία 

(8.1), 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 800 τ.μ. 

(11) Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων: Επιτρέπονται μόνο 

Γραφεία / Κέντρα Έρευνας μέχρι 800 τ.μ. 

(12) Εστίαση: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 300 τ.μ. 

(13) Αναψυκτήρια: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης 150 τ.μ. 

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις: Επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες, 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 

(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο): Αυτοκίνητα μέχρι 3,500 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

(17) Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας: Η παροχή φυσικού αερίου γίνεται 

μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων. Η εγκατάσταση νέων πρατηρίων υγρών 

καυσίμων σε συνδυασμό με χρήσεις σταθμού αυτοκινήτων, πλυντηρίου αυτοκινήτων 

αξεσουάρ αυτοκινήτου και μίνι μάρκετ για την εξυπηρέτηση των πελατών επιτρέπεται 

μόνο εφόσον αποτελεί μοναδική χρήση του οικοπέδου. 
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(18) Πλυντήρια – Λιπαντήρια αυτοκινήτων.  

(19.1) Συνεργεία αυτοκινήτων: Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – συνήθων 

οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσυκλέτες και  μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 

τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων, εκτός φανοποιείων 

και βαφείων.  

(20) Αποθήκες χαμηλής όχλησης: Επιτρέπονται με συνολική επιφάνεια δόμησης 

μέχρι 400 τ.μ. Δεν επιτρέπονται οι αποθήκες με κωδικό 20.1 και 20.4 . 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια: Επιτρέπονται μόνο χαμηλής όχλησης με συνολική 

επιφάνεια δόμησης μέχρι 400 τ.μ. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία: Επιτρέπονται γωνιές ανακύκλωσης 

και πράσινα σημεία (μικρά).    

(γ) Η Χρήση Γενικής Κατοικίας στην Πολεοδομική Ενότητα του Καρέα (ΓΚ2) 

επιτρέπεται σε όλη την υπόλοιπη περιοχή ως εξής: 

(1) Κατοικία 

(2) Κοινωνική Πρόνοια. Τοπικής κλίμακας. 

(3) Εκπαίδευση: Καθορισμός θέσης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. 

Επιτρέπονται μόνο Νηπιαγωγεία (3.1), Πρωτοβάθμια (Δημοτικό) (3.2) και 

Δευτεροβάθμια (Γυμνάσιο, Λύκειο) (3.3) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

δήμου. 

(4) Αθλητικές εγκαταστάσεις: Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις από τις οποίες 

επιτρέπονται μόνο η υποκατηγορία Α1 και Δ χωρίς θεατές 

(5) Θρησκευτικοί Χώροι 

(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: Συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 500 τ.μ.  

(7) Διοίκηση: Τοπικής κλίμακας. 

(8) Περίθαλψη: Επιτρέπονται μόνο Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία 

(8.1).  

(10) Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών: Επιτρέπονται μόνο εμπορικά 

καταστήματα (10.1) και  Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών (10.2).  

(11) Γραφεία / Κέντρα Έρευνας / Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων: Επιτρέπονται μόνο 

Γραφεία / Κέντρα Έρευνας μέχρι 500 τ.μ. 

(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές 

τουριστικές επιχειρήσεις: Επιτρέπονται τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες, 

εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις. 
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(16) Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο): Αυτοκίνητα μέχρι 3,500 τόνους κοινής χρήσης, 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

(22) Επαγγελματικά εργαστήρια: Επιτρέπονται μόνο χαμηλής όχλησης με συνολική 

επιφάνεια δόμησης μέχρι 200 τ.μ. 

(30) Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία: Επιτρέπονται μόνο γωνιές 

ανακύκλωσης. 

Η φυσιογνωμία της γειτονιάς του Καρέα: 

Στην πραγματικότητα, εκτός της Λ. Καρέα και ένα μικρό τμήμα της οδού 

Αναπήρων Πολέμου, η συντριπτικά επικρατούσα χρήση στη γειτονιά είναι η 

αμιγής κατοικία, όπως ίσχυε πριν την έγκριση του Γ.Π.Σ. του 1990 και θα 

επιθυμούσαμε να εξακολουθήσει να έχει αυτόν τον χαρακτήρα. 

8) Συμπληρώσεις και διορθώσεις:  

α) στο Χάρτη Α.3.3.β – Χρήσεις γης Δ. Βύρωνα (Καρέας) 

Συνημμένα καταθέτουμε τον Χάρτη Α.3.3.β, με συμπληρωμένες ή διορθωμένες 

χρήσεις: 

1) Στον όροφο: Σταθοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Βύρωνα, 

2) Μπαρ «το Στίγμα», 

3) Στον όροφο: Ιατρεία, 

4) Εμπόριο οικοδομικών υλικών, 

5) Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο (από το 1980) – Σήμερα σπουδάζουν παιδιά 

Φιλιππινέζων, 

6) Στον όροφο: Ιατρεία, 

7) Πλατεία Νικολαΐδη με Παιδική Χαρά και υπαίθριο γυμναστήριο. Εκτός από το 

Υπόγειο Πάρκινγκ, σε μεγάλο υπόγειο χώρο στεγάζονται επίσης 4 Γραφεία Τοπικών 

Συλλόγων (Εκπολιτιστικός Σύλλογος – Σύλλογος Αρμενίων κλπ) και μία Αίθουσα 

Πολλαπλών Χρήσεων,  

8) Στο χώρο του ΚΑΠΗ, με πρόσβαση από την οδό 28ης Οκτωβρίου, στεγάζεται η 1η 

Τ.Ο.Μ.Υ. Βύρωνα (Τοπική Μονάδα Υγείας), 

9) Στο ισόγειο: Γραφεία, 

Το Αστικό Κέντρο Καρέα συμβολίζεται με ένα ενιαίο σύμβολο ως Πρόνοια. 
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Στο Αστικό Κέντρο Καρέα (πρώην ΚΕΦΟ) στεγάζονται 3 Δημοτικοί Παιδικοί 

Σταθμοί και ένα από τα παραρτήματα του Χαμόγελου του Παιδιού (καταχρηστικά 

ελλείψει άλλων χώρων)  

10) Στο χώρο του Αστικού Κέντρου υπάρχει επίσης ένα Γήπεδο (στο οίκημα του 

οποίου στεγάζεται το Σώμα Οδηγών), όπως επίσης  και  

11) ένας μεγάλος Πολιτιστικός Χώρος με τον κήπο του,  

Η κύρια λειτουργία όλου αυτού του Χώρου είναι η πολιτιστική και αυτές οι 

χρήσεις θα πρέπει να σημειωθούν στο Χάρτη. 

12) Μικροβιολογικό εργαστήριο, 

13) και 14) Ότι σημειώνεται με πορτοκαλί χρώμα είναι καταστήματα (33 

καταστήματα) που είχαν προβλεφθεί στις Προσφυγικές Πολυκατοικίες. Σε αυτά με τη 

διαγράμμιση στεγάζονται σήμερα η Λέσχη Προσκόπων Καρέα και ο Σύλλογος 

Ποντίων Καρέα – Βύρωνα. Άλλα καταστήματα έχουν γίνει γραφεία ή και αποθήκες,  

15) Πλατεία Κουγιά με Παιδική Χαρά, 

16) Ιατρείο, 

17) Ξυλουργείο με πρόσβαση από την οδό Κισσού, 

18) Παιδική Χαρά κατά μήκος της οδού Κισσού. 

 β) Ανοικτά Οικοδομικά Τετράγωνα: 

Στη Μελέτη Ανάλυσης της περιοχής αναφέρεται ότι στον Καρέα υπάρχουν 39 ανοικτά 

Οικοδομικά Τετράγωνα. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Στην πραγματικότητα τα ανοικτά 

Ο.Τ. είναι αυτά που βρίσκονται σε επαφή με το Δ. Ηλιούπολης και είναι τα Ο.Τ.: 437, 

445, 528 (α) και (β) (διάνοιξη δρόμου στο μέσον του 528), 542 (α) και (β) (διάνοιξη 

δρόμου στο μέσον του 542), 541, όπως και τα 524 και 521 προς τις δασικές εκτάσεις 

του Υμηττού.  Δηλαδή τα ανοικτά Ο.Τ. είναι 9. Το Ο.Τ. 514 είναι κλειστό προς τις 

δασικές εκτάσεις του Υμηττού (με περιμετρικό δρόμο) και «ανοικτό» προς τις 

Προσφυγικές Πολυκατοικίες στο Ρυμ. Σχέδιο του 1960. Συνημμένα σας υποβάλλουμε 

χάρτη με τα νούμερα των Ο.Τ. και τα ανοικτά Ο.Τ.          

9) Αναπλάσεις:  

Για τον Καρέα προτείνονται οι εξής αναπλάσεις: 

α) στη Λ. Καρέα από Ιερού Λόχου έως την Ελλήνων Πατριωτών σε συνδυασμό και 

με την ΠΕΠ 1 (ΑΠ) (Α΄ Ζώνη Υμηττού) και 

β) στην οδό Κισσού (Προσφυγικές Πολυκατοικίες) σε συνδυασμό με την ΠΕΠ 1 (ΑΠ) 

(Ζώνη Α΄ Υμηττού)  

 



 9 

Προτείνουμε επίσης: 

α) στη Λ. Καρέα:  να συμπεριληφθεί και το αμέσως προηγούμενο τμήμα της οδού 

από τη 2η στάση (συμβολή της Λ. Καρέα με την οδό Ρόδων), όπως και η 28ης 

Οκτωβρίου έως την πλ. Βιάννου. (Σε αυτό το τμήμα απαιτείται κυρίως καλύτερη 

διευθέτηση των πεζοδρομίων για την κίνηση των πεζών που είναι ανύπαρκτη). 

β) σε όλο τον Καρέα: η δυνατότητα κίνησης των πεζών σε πεζοδρόμια είναι 

ανύπαρκτη. Πρέπει να γίνει μελέτη διευθέτησης των πεζοδρομίων έτσι ώστε   

τουλάχιστον στη μία πλευρά του δρόμου τα πεζοδρόμια να είναι προσβάσιμα από 

τους πεζούς.  

γ) την αναβάθμιση των όψεων των κτιρίων των προσφυγικών πολυκατοικιών,  

μια και γίνεται σήμερα ανάπλαση όλης της περιοχής των προσφυγικών. 

δ) να προστεθεί στη μελέτη και η ανάπλαση που γίνεται σήμερα στις 

προσφυγικές πολυκατοικίες.  

10) Για το ανοικτό Ο.Τ. 524 στον Καρέα: 

Κατ΄ αρχήν το έγγραφο του Δήμου προς το ΥΠΑΝ στο σημείο (7) αναφέρει ότι: «Στα 

νοτιοανατολικά όρια του ρυμοτομικού Καρέα περιλήφθηκε στη Ζώνη Α΄ -  Απόλυτη 

προστασία της φύσης, υφιστάμενη περιοχή κατοικίας που ανεγέρθηκε σύμφωνα με 

τους όρους δόμησης του ρυμοτομικού Καρέα». Το σωστό είναι ότι: στη Ζώνη Β΄ του 

Υμηττού (από το 2011 Ζώνη Α΄), σε περιοχή όπου απαγορευόταν η δόμηση, 

χτίστηκαν πολυκατοικίες και έγινε και μεταφορά Σ.Δ. 750 τμ, αυθαίρετα.                    

Η Μελέτη αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.: 

α) -   αναγνωρίζει ότι, η αρχική ένταξη στο σχέδιο αφορούσε μόνο τα Ο.Τ. που 

απεικονίζονταν στο ρυμοτομικό σχέδιο κι όχι το σύνολο της έκτασης του 

Συνεταιρισμού, ενώ η τελευταία τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού 

σχεδίου (Δ/γμα/1960) άφησε επίσης περιοχές της έκτασης Συνεταιρισμού ως 

εκτός σχεδίου, την ύπαρξη δηλαδή ανοικτών ρυμοτομικών γραμμών και Ο.Τ. 

όπως και του 524,  

-   αναγνωρίζει την 768/1998 Απόφαση του ΣτΕ …«το Ο.Τ. 524 είναι περιοχή 

εκτός     σχεδίου, η οποία ούτε κατά την αρχική ένταξη του Συνοικισμού Καρέα 

υπήχθη στο ρυμοτομικό σχέδιο, εφόσον ο τότε ισχύον ΓΟΚ απαιτούσε την 

ένταξη στο ρυμοτομικό σχέδιο κλειστών οικοδομικών τετραγώνων»……., 

- καταγράφει τη μεταγενέστερη Νομοθεσία όπως: 

- το αρ. 24 παρ.2 του Ν. 2831/2000 που τροποποίησε το αρ. 29 του Ν. 

1577/1985 (ΓΟΚ) και το αρ. 8 παρ 2 του Ν. 4067/2012 (ΓΟΚ) τα οποία 

τροποποιούν το πολεοδομικό καθεστώς στο Ο.Τ.524: «αν απέναντι από τα 

Οικ. Τετράγωνα που βρίσκονται στα ακραία σημεία του Ρυμ. Σχεδίου που έχει 

εγκριθεί μέχρι τη 13-3-83 προβλέπεται οικ. γραμμή, τα γήπεδα που έχουν 
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πρόσωπο στη γραμμή αυτή, εφόσον έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη δημοσίευση 

του νόμου αυτού είναι οικοδομήσιμα μόνο κατά το τμήμα τους, το οποίο έχει 

επιφάνεια που αντιστοιχεί στις ελάχιστες απαιτούμενες για το εμβαδόν και το 

πρόσωπο διαστάσεις αρτιότητας, οι οποίες προβλέπονται από τις 

πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για το απέναντι οικ. τετράγωνο…  Για τα 

παραπάνω τμήματα οικοπέδων, τα οποία θεωρούνται ότι ευρίσκονται εντός 

σχεδίου, έχουν εφαρμογή όλες οι πολεοδομικές διατάξεις που εφαρμόζονται 

για τις εντός σχεδίου περιοχές», και 

- το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 4067/2012:  …α. κατ΄ εξαίρεση των παρ. 48, 49, 53, 76 

του αρ 2 του παρόντος, ως οικ. τετράγωνο θεωρείται και το τετράγωνο που 

βρίσκεται στα ακραία σημεία του Ρυμ. Σχεδίου που έχει εγκριθεί μέχρι την 

έναρξη της ισχύος του Ν. 1337/1983 χωρίς να περιβάλλεται από όλες τις 

πλευρές από κοινόχρηστους χώρους ή και χωρίς να περιβάλλεται από όλες τις 

πλευρές από ρυμοτομικές γραμμές, εφόσον στην περίπτωση αυτή, στη θέση 

των ρυμοτομικών γραμμών που λείπουν απεικονίζονται οι γραμμές των ορίων 

της έκτασης, για την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο αυτό….. β. οικόπεδα που 

βρίσκονται στα παραπάνω Ο.Τ. και δεν έχουν πρόσωπο……, δομούνται 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 των αρ. 43, 44, 45 του Ν. 1923 και…. γ. 

με απόφαση του Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοίκησης, επιτρέπεται στις παραπάνω 

περιπτώσεις Ρυμ. Σχ. που έχουν εγκριθεί μέχρι το 1983 ο καθορισμός της 

οριακής οδού του Ρυμ. Σχ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1923..». 

- αναφέρει το έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Χωροταξικής και Πολεοδομικής 

Πολιτικής της Αποκ. Διοίκ. Περιφέρειας ( αρ. πρ. ΠΕΧΩ/Φ.24/5201/2014 στις 

30.1.2015), η οποία αναφέρει:…. στο σημ. (γ) ότι η έγκριση ή αναθεώρηση 

σχεδίου μετά τον Ν. 1337/1983 χωρίς τον καθορισμό Ρυμοτομικών Γραμμών 

προς το όριο με την εκτός σχεδίου περιοχή δεν είναι δυνατή, αφού το αρ. 8 του 

Ν. 4067/2012 ισχύει μόνο για ρυμοτομικά σχέδια προ της 13-30-1983,  στο 

σημ. (δ) την Πράξη Χαρακτηρισμού του δασάρχη Πεντέλης που 

συμπεριλαμβάνεται  {και στην κήρυξη της αναδάσωσης μετά την πυρκαγιά του 

2015}, στο σημ. (ε) ότι τμήμα του Ο.Τ.524 φαίνεται να εμπίπτει στην Α΄ Ζώνη 

Υμηττού και στην περιοχή Natura 2000,  

και επισημαίνει ότι: επειδή δεν είναι σαφής η οριοθέτηση ανάμεσα στην εντός 

σχεδίου περιοχή με την εκτός σχεδίου και υπάρχει ασυμφωνία ανάμεσα στην 

πραγματική κατάσταση και τα διαγράμματα του Καρέα που είναι μεγάλη (και ως 

προς τις ρυμ. γραμμές και ως προς το όριο του συνεταιρισμού) στην περιοχή 

του Ο.Τ. 524 θα πρέπει να γίνει τροποποίηση σχεδίου λαμβάνοντας 

υπόψη επιπλέον τα όρια των προστατευόμενων περιοχών στα οποία 

εμπίπτει η περιοχή αυτή, 

β)       αναφέρει επίσης για τις δασικές εκτάσεις του Καρέα και πιο συγκεκριμένα των  

Ο.Τ. 524 και 521, 520 και 519 έτσι όπως εμφανίζονται στην Πράξη 
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Χαρακτηρισμού του 2005 και οι οποίες δεν αποτυπώνονται στην 

ανάρτηση των δασικών χαρτών (επειδή η Πράξη δεν έχει τελεσιδικήσει) ότι:  

    -   Η Δ/νση Δασών υποχρεούται να επισημάνει εγγράφως τις περιπτώσεις τυχόν 

περιέλευσης εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στα όρια αυτών των περιοχών 

(μέσα σε 5 μήνες από την παραλαβή των υποβάθρων) …… 

- Για τις εκτάσεις αυτές ακολουθείται διαδικασία υποβολής και εξέτασης 

αντιρρήσεων….. και συγκροτείται Επιτροπή (από δασολόγο της Αποκ. 

Διοίκησης, δασολόγο της δασικής υπηρεσίας, μηχανικό της οικείας υπηρεσίας 

δόμησης, μηχανικό εκπρόσωπο του ΟΤΑ και δικηγόρο) προκειμένου να γίνει 

εξέταση και έλεγχος μετά από αυτοψία των υφιστάμενων χρήσεων, της 

δασικής μορφής κλπ. Η έκθεση της επιτροπής δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά 

στο Δήμο για 2 μήνες, εντός των οποίων μπορούν να υποβληθούν 

αντιρρήσεις, που διαβιβάζονται στις ΕΠ.Ε.Α. και κρίνονται εντός 2 μηνών. 

….Αντίγραφα των εκθέσεων αποστέλλονται στη Γεν. Δ/νση Πολεοδομίας και 

στη Γεν. Δ/νση Ανάπτ. και Προστασίας Δασών …του ΥΠΑΝ για επεξεργασία 

και ….καθορισμό κριτηρίων….. μετά στέλνονται στη Δ/νση Δασών η οποία 

εισηγείται στο Συντονιστή της Αποκ. Διοίκησης … και συμπληρώνονται οι 

δασικοί χάρτες……. 

Ζητάμε από το Δήμο να παρέμβει άμεσα στις Δ/νσεις Δασών και στο 

Δασαρχείο Πεντέλης ώστε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να 

συμπληρωθούν οι δασικοί χάρτες του Καρέα.    

3) Ενέργειες του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Καρέα για το κλείσιμο του Ο.Τ. 524 

και 521 και την προστασία των δασικών εκτάσεων στα Ο.Τ. 524, 521, 520 και 

519: 

α) το 2016 κατέθεσε στο Δήμο  «Πρόταση Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου 

στα όρια του Γ.Π.Σ., με το κλείσιμο των ανοικτών ρυμοτομικών γραμμών στην 

περιοχή του «Ο.Τ.»524 και τροποποιήσεις των Ο.Τ. 519, 520 και 521 επί του 

βασικού οδικού δικτύου, για την προστασία του δάσους του Καρέα»,  

β) στο Δημοτικό Συμβούλιο της 12.10.2016 πάρθηκε η 188/2016 Απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρεται: - ομόφωνα η  ανάγκη προστασίας 

του Υμηττού και - κατά πλειοψηφία η ανάγκη τροποποίησης του Ρ.Σ. και ως τότε η 

μη έκδοση Οικοδ. Αδειών στα Ο.Τ. 524,521,520 και 519,     

γ) ύστερα από συνεννοήσεις με τις Δ/νσεις Πολεοδομίας και Μητροπολιτικού 

Σχεδιασμού του ΥΠΑΝ, και επειδή η πρόταση αυτή έπρεπε να αποτυπωθεί σε 

τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες, συντάχθηκαν από μελετητή 

τοπογράφο για λογαριασμό του Δήμου Βύρωνα τα διαγράμματα αυτά, για την 

προαναφερόμενη περιοχή μελέτης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ και 

δ)  το 2018 κατατέθηκε εκ νέου η ίδια πρόταση από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο στα 

τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες. 
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    Συγκεκριμένα στη μελέτη αυτή προτείνουμε:      

« Α) Στην περιοχή του “Ο.Τ.” 524, την επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Καρέα 
στα όρια του Γ.Π.Σ. αποκλειστικά και μόνο για το δομημένο μέτωπο επί της 
ανατολικής πλευράς της οδού Π. Μελά ως εξής:   

 
 τον περιορισμό της δόμησης του “Ο.Τ.” 524 στη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση, 

αποκλειστικά και μόνο στο δομημένο μέτωπο επί της ανατολικής πλευράς της οδού 
Π. Μελά και το κλείσιμο του Ο.Τ. με πεζόδρομο, 

 την εξαίρεση των λοιπών αδόμητων δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, όπως 
χαρακτηρίζονται στη (δ) σχετική Πράξη Χαρακτηρισμού, έως και το όριο 
ιδιοκτησίας (διάστικτη γραμμή) του παλαιού συνεταιρισμού και τον χαρακτηρισμό 
τους ως εκτός σχεδίου περιοχή, 

 την τροποποίηση και αναθεώρηση των Ρυμοτομικών Γραμμών επί της Π. Μελά, 
σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση, διατηρώντας το πλάτος της οδού στα 10 
μ. σε όλο της το μήκος, 

 τη διατήρηση της πρασιάς των 6 μ. εκατέρωθεν της οδού Π. Μελά, 
 τον καθορισμό «ορίου ακαλύπτου χώρου» (μπλε γραμμή) στις ιδιοκτησίες του 

“Ο.Τ.” 524, πέραν του οποίου δεν επιτρέπεται η δόμηση ή οποιαδήποτε άλλη 
επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον όπως κοπή δένδρων, 

 τον καθορισμό πεζοδρόμου πλάτους 4 μ.,  
 τον χαρακτηρισμό ως κοινοχρήστου χώρου της ακραίας αδόμητης δασικής και 

αναδασωτέας έκτασης του Ο.Τ. 524 που συνορεύει με τις λοιπές δασικές και 
αναδασωτέες εκτάσεις (όπως χαρακτηρίζονται στη (δ) Πράξη Χαρακτηρισμού) και 
την υφιστάμενη οδό προς το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννου Καρέα, 

 τον καθορισμό πεζοδρόμων κυμαινόμενου πλάτους, όπως ορίζεται στο σχέδιο, 
μεταξύ των οικοδομήσιμων χώρων των Ο.Τ., των κοινοχρήστων χώρων και της 
εκτός σχεδίου περιοχής, 

 
Β) Στην περιοχή των Ο.Τ. 519, 520 και 521 που βρίσκονται επί του Βασικού Οδικού 
Δικτύου προτείνουμε, την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ως εξής: 
 
 τον χαρακτηρισμό του αδόμητου δασικού τμήματος του Ο.Τ. 519, όπως και των  

αδόμητων δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων των Ο.Τ. 520 και 521 (τα οποία 
δεν έχουν υλοποιηθεί μέχρι σήμερα από το τελευταίο εγκεκριμένο ρυμοτομικό 
σχέδιο του 1960 - ΦΕΚ 123/Δ΄/1960), ως ενιαίου κοινοχρήστου χώρου,  

 τον καθορισμό πεζοδρόμων, κυμαινόμενου πλάτους, όπως ορίζεται στο σχέδιο, 
μεταξύ των  οικοδομήσιμων χώρων του Ο.Τ. 519, των κοινοχρήστων χώρων και 
της εκτός σχεδίου περιοχής, 

 
Γ) Στην περιοχή των Ο.Τ. 523 και 524 προτείνουμε την τροποποίηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου ως εξής: 
        
 τον χαρακτηρισμό των αδόμητων δασικών εκτάσεων μεταξύ των Ο.Τ. 524 και 523 

και την υφιστάμενη οδό προς το Μοναστήρι του Αγ. Ιωάννου Καρέα, ως 
κοινοχρήστου χώρου. Οι εκτάσεις αυτές έχουν προκύψει από τη μη υλοποίηση του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 1960 - ΦΕΚ 123/Δ΄/1960 και έχουν επίσης 
χαρακτηρισθεί ως δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις από τη (δ) σχετική Πράξη 
Χαρακτηρισμού, 
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 τον καθορισμό πεζοδρόμων, κυμαινόμενου πλάτους όπως ορίζεται στο σχέδιο 
μεταξύ των οικοδομήσιμων χώρων των Ο.Τ. 523 και 524, των κοινοχρήστων 
χώρων και της εκτός σχεδίου περιοχής. 

 
Πιστεύουμε ότι με τη ρύθμιση αυτή, θα τεθεί οριστικά τέλος στην αυθαίρετη δόμηση 
στην περιοχή, για την προστασία των δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων του 
Καρέα και του Υμηττού και σας καλούμε να τηρήσετε την προβλεπόμενη από το Νόμο 
διαδικασία για την τροποποίηση και επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου Καρέα».  
 
Η Πρόταση του προς αναθεώρηση Γ.Π.Σ. για το ανοικτό Ο.Τ. 524: 
 
α) Όσον αφορά στην Πρόταση του προς αναθεώρηση Γ.Π.Σ., για την περιοχή 
του Ο.Τ. 524, θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση εφόσον «το κατ΄ αρχήν 
προτεινόμενο όριο του Ρυμοτομικού Σχεδίου» γίνει οριστικό και ταυτιστεί με το 
«όριο της νέας πολεοδομικής ενότητας» - νέο όριο του Γ.Π.Σ.,  τη στιγμή μάλιστα 
όπου όλες οι αδόμητες εκτάσεις του Ο.Τ. 524 καταγράφονται ως δασικές και 
αναδασωτέες και συμπεριλαμβάνονται και στην κήρυξη της αναδάσωσης μετά τις 
πυρκαγιές του Υμηττού το 2015.  
  
β) Πιστεύουμε επίσης ότι, σε αυτό το νέο όριο του Ρυμοτομικού Σχεδίου, θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί και το δομημένο τμήμα του Ο.Τ. 524 το οποίο χτίστηκε 
αυθαίρετα εντός της Α΄ Ζώνης Υμηττού (διότι δεν πρόκειται ποτέ να απαλλοτριωθεί) 
και το όριο του Γ.Π.Σ. να ταυτιστεί με το όριο της Α΄ Ζώνης Υμηττού, κερδίζοντας 
έτσι δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που θα περιλαμβάνονται στο καθεστώς 
προστασίας της  Ζώνης Α΄. Οι εκτάσεις αυτές,  μέχρι και το σημερινό όριο της Α΄ 
Ζώνης Υμηττού, υπολογίζονται σε πάνω από 60 στρέμματα. 
 
Το προτεινόμενο νέο όριο ορίζεται στο συνημμένο χάρτη Π.3.1.β και ταυτίζεται 
με το όριο της Α΄ Ζώνης Υμηττού.  
 
γ) Προτείνουμε επίσης στο Δήμο Βύρωνα, αμέσως μετά την οριστικοποίηση 
του νέου ορίου Γ.Π.Σ. στην περιοχή του Ο.Τ. 524, να αποφασιστεί η έναρξη της 
Μελέτης Τροποποίησης και Αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου στα Ο.Τ. 
524, 521, 520 και 519 στον Καρέα, παράλληλα και πριν την ολοκλήρωση της 
Μελέτης Αναθεώρησης του Γ.Π.Σ.,  ώστε να κερδίζεται πολύτιμος χρόνος.     
 

 
                                                                                                                                                                                                  

Με τιμή 

                                                                        Για το Δ.Σ. 

 

                                                 Η Πρόεδρος                    Η Γεν. Γραμματέας 

                                           Ελ. Παπαμιλτιάδου                 Χ. Αρετοπούλου 


