
 



Σύνταξη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) 

⚫ Προέγκριση ΕΠΣ 

⚫ Νομοθετική ρύθμιση ανάθεσης του ΕΠΣ στο ΤΕΕ 

⚫ Υπογραφή σύμβασης ΥΠΕΝ- ΤΕΕ 

⚫ Παράδοση επιμέρους μελετών 

 12/02/2020 έως 25/02/2020 (συμβατικά 12/04/2020) – Μελέτη Τοπογραφίας  

 10/02/2020 έως 28/02/2020 (συμβατικά 10/05/2020) – Μελέτη Οριοθέτησης Ρεμάτων  

 10/19/02/2020 έως 31/03/2020 (συμβατικά 19/05/2020) – Συγκοινωνιακή Μελέτη 

 13/02/2020 έως 30/04/2020 (συμβατικά 13/05/2020) – Μελέτη Κατάρτισης Δασικού Χάρτη 

 10/02/2020 έως 30/04/2020 (συμβατικά 10/05/2020) – Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

 30/03/2020 έως 30/04/2020 (συμβατικά 10/05/2020) – Σύνταξη ενιαίου τεύχους Ε.Π.Σ. 

 30/03/2020 έως 08/05/2020 (συμβατικά 10/05/2020) – Μελέτη μείωσης της πλημμυρικής 

διακινδύνευσης 

 10/02/2020 έως 22/05/2020 (συμβατικά 10/05/2020) – Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας 

 19/02/2020 έως 10/06/2020 (συμβατικά 19/05/2020) – Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων  

 30/03/2020 έως 30/07/2020 – Νομική υποστήριξη του ΤΕΕ για το Ε.Π.Σ. 

 11/12/2020 έως 23/07/2020 – Επιστημονική υποστήριξη του ΤΕΕ για το Ε.Π.Σ.  

 



 Σύνταξη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου  
 

Επόμενα βήματα 

⚫Ανάρτηση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΕΠΣ – Μελέτης 

Οριοθέτησης Ρεμάτων 25/6  

⚫Ολοκλήρωση διαβούλευσης μαζί με την επεξεργασία των σχολίων 15/8 

⚫ Νομοθετική επεξεργασία ΠΔ 25/8 

⚫Αποστολή σε ΣτΕ 26/8  

⚫Πρακτικό ΣτΕ 26/9 

⚫ΦΕΚ 10/10/2020. 

 

 



Επόμενα βήματα ΕΠΣ 

⚫ Εκπόνηση Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής (ΠΣΕ) 

 Ανάρτηση κτηματογραφικού διαγράμματος 

 Ανάρτηση ΠΣΕ 

⚫ Διαμόρφωση τελικής πρότασης ΠΣΕ (ρυμοτομικές – οικοδομικές γραμμές, 

χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, κανονιστικό πλαίσιο για 

ενίσχυση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, μορφολογικά 

χαρακτηριστικά, τρόπο διαμόρφωσης χρήσης και σύνδεσης ακάλυπτων 

ιδιωτικών χώρων με τους κοινόχρηστους, Πράξη Εφαρμογής) 

⚫ Διαδικασία γνωμοδοτήσεων και έγκριση ΠΣΕ κατά τις ισχύουσες διατάξεις  

⚫ Ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης ΠΣΕ ένα έτος 



 

To 6% είναι εντός σχεδίου περιοχές (στο Κόκκινο Λιμανάκι και στα Σκουφέικα στις παρυφές με Ραφήνα) 

Το 3% είναι εκτός σχεδίου εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας   

Το 2% είναι η παραλία (η ζώνη μεταξύ γραμμής αιγιαλού και παραλίας) 

Το 2% είναι τμήμα των κατασκηνώσεων που δεν προστατεύεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 

Το 1% είναι τμήμα της Λεωφόρου Μαραθώνος που δεν εμπίπτει σε ζώνες  



 



 



ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Πλήθος Κτιρίων 

(κύρια και 

βοηθητικά) 

% κτίρια με 

δηλώσεις 

αυθαιρέτων 

% κτίρια με 

δηλώσεις 

αυθαιρέτων και 

υποκείμενη άδεια 

% κτίρια που 

κρίθηκαν 

ακατάλληλα μετά 

την πυρκαγιά 

% κτίρια που 

κρίθηκαν 

επικίνδυνα μετά 

την πυρκαγιά 

Περιοχές Προστασίας από διατάξεις δασικής 

νομοθεσίας (εξαιρουμένων των 

κατασκηνώσεων) 

426 37,57% 16,61% 19,83% 9,36% 

Περιοχές Προστασίας από διατάξεις  

οικιστικού ελέγχου 
420 33,09% 14,76% 19,05% 9,05% 

Περιοχές Βιώσιμης Πολεοδόμησης 2.562 39,72% 13,66% 17,84% 8,20% 

Εκτός σχεδίου εκτάσεις που δεν διέπονται 

από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας 
92 18,48% 5,44% 0,00% 0,00% 

Οι εκτός σχεδίου εκτάσεις σε ένα μεγάλο τμήμα τους εμπίπτουν στις ζώνες του 

ρέματος Ζούμπερη ή είναι παλιές κατασκηνώσεις που μετεξελίχθηκαν σε ζώνες 

οικιστικές   



Δασικά θέματα 
Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) για το Μάτι 



Διατάξεις του ν.4685/2020 που επιλύουν 
προβλήματα με τις δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεις 

⚫ Πλήρης εξαίρεση των περιοχών Μάτι και Κόκκινο 
Λιμανάκι (αγροκτήματα εκούσιας διανομής) από τη 
δασική νομοθεσία, με βάση την ειδική διάταξη στο άρθρο 
102 παράγραφο 6. Για τις εκτάσεις αυτές ανακαλούνται 
και κάθε είδους διοικητικές πράξεις (αναδασωτέες, 
πρόστιμα, διοικητικές αποβολές, κατεδαφίσεις) που 
εκδόθηκαν με βάση τη δασική νομοθεσία. 

⚫ Αναμόρφωση δασικών χαρτών, λαμβάνοντας υπόψη 
διοικητικές πράξεις που δεν είχαν ενσωματωθεί στην 
αρχική κατάρτιση. Σημαντική προσθήκη του νέου νόμου 
είναι ότι στις διοικητικές πράξεις συμπεριλαμβάνονται 
πλέον και οικοδομικές άδειες που δεν έχουν υλοποιηθεί 
(δεν έχουν οικοδομήσει οι δικαιούχοι), οπότε εξαιρούνται 
πλέον και αυτές οι εκτάσεις. 



Περιοχές που δεν εξαιρούνται της δασικής 
νομοθεσίας (Προβάλινθος, Αμπελούπολη κ.λπ) 

⚫ Εκ νέου υποβολή αντιρρήσεων κατά του δασικού 
χάρτη, με νέες προθεσμίες, αφού αναρτηθεί ο 
αναμορφωμένος δασικός χάρτης 

⚫ Υποβολή αιτήματος υπαγωγής στις ευνοϊκές 
διατάξεις του κεφαλαίου ΣΤ’ του ν.4685/2020 περί 
οικιστικών πυκνώσεων. 

 



Για την άμεση αναμόρφωση του δασικού χάρτη 
στην περιοχή του ΕΠΣ 

⚫ Συντάσσεται απόφαση/εγκύκλιος διαταγή που προβλέπει: 
⚫ Σύσταση ομάδας εργασίας που θα παρακολουθεί την 

εξέλιξη των εργασιών 
⚫ Διαδικασίες συλλογής των διοικητικών πράξεων που θα 

ενσωματωθούν στο δασικό χάρτη (δημόσιοι φορείς που θα 
πρέπει να αποστείλουν πράξεις, προθεσμίες υποβολής, 
φορέας που θα παραλαμβάνει) 

⚫ Ελέγχους εγκυρότητας των πράξεων που θα εφαρμοστούν 
⚫ Παροχή πιστώσεων για τεχνική βοήθεια προς τις δασικές 

υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης για την 
υποβοήθηση της αναμόρφωσης του δασικού χάρτη 
(παραλαβή διοικητικών πράξεων, 
επεξεργασία/ομογενοποίηση, ενσωμάτωση στο δασικό 
χάρτη) 



Ειδικότερα για τον Προβάλινθο 

⚫ θα εφαρμοστούν οικοδομικές άδειες, ως διοικητικές 
πράξεις, για την αναμόρφωση του δασικού χάρτη 

⚫ δεν θα πολεοδομηθεί η περιοχή στο σύνολό της, τα 
δασικού χαρακτήρα τμήματα θα ενσωματωθούν στο 
ΕΠΣ ως χώροι πρασίνου 









 



 



 



 



 



 



 



Σύνολο κατεδαφίσεων 
ΜΕ τεχνικά έργα 

Κτίρια 122- 141  

Χρήσεις 1ης ή 2ης κατοικίας, εστίασης, τουριστικό κατάλυμα 

Μάντρες 336- 339 

 

 

ΧΩΡΙΣ τεχνικά έργα 

Κτίρια 335- 338 

Χρήσεις 1ης ή 2ης κατοικίας, εστίασης, τουριστικό κατάλυμα 

Μάντρες 422- 441 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


