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ΣΤΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Νοτιοανατολική Αττική είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος χώρος, τόσο
πληθυσμιακά όσο και οικιστικά. Η ανάπτυξη αυτή οφείλεται στη κοντινή
απόσταση της περιοχής από το κέντρο της Αθήνας, σε συνδυασμό με την
καλύτερη ποιότητα ζωής και το καλύτερο περιβάλλον που προσφέρει. Έτσι,
παρατηρείται μια μετατροπή των ευρύτερων ζωνών του παράλιου χώρου της
νοτιοανατολικής Αττικής, από περιοχές ανάπτυξης της Β΄ παραθεριστικής
κατοικίας σε περιοχές που έλκουν και την κύρια (Α΄) κατοικία. Σημαντικά έργα
υποδομών, όπως ο Διεθνής Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος», η Αττική Οδός και ο
Προαστιακός Σιδηρόδρομος έχουν δώσει μια νέα ώθηση στην περιοχή.
Παρ’ όλα αυτά, οι κοινωνικές και χωρικές διαδικασίες που αναπτύσσονται, η
έλλειψη σχεδιασμού, οργάνωσης και υποδομών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
ανάπτυξη της περιοχής εντός ενός βιώσιμου πλαισίου. Γι’ αυτό το λόγο είναι
αναγκαία η διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής, μέσω των
παραγόντων που καθορίζουν την τοπική, περιφερειακή και βιώσιμη ανάπτυξη.
Βάση στατιστικών δεδομένων, έχουν οριοθετηθεί οι περιοχές Β κατοικίας και
επισημάνθηκαν αρκετοί ΟΤΑ της Νοτιοανατολικής Αττικής στους οποίους
εμφανίζεται δυναμική αλλαγών, που οδηγούν στην αύξηση του ρόλου της Α΄
κατοικίας. Ωστόσο, η ζήτηση Α΄ κατοικίας στις παράλιες ζώνες είναι σχετικά
περιορισμένη και οπωσδήποτε πολύ μικρότερη από την ζήτηση για τις
μεσογειακές προαστιακές περιοχές. Ως συνέπεια, ο μετασχηματισμός των
παράλιων περιοχών προχωράει με σχετικά αργό ρυθμό και παράλληλα με τη
συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Β΄ κατοικίας. Ωστόσο, ορισμένοι παράλιοι ΟΤΑ
ξεχωρίζουν

ως

προς

τη

δυναμική

συγκέντρωσης

Α΄

κατοικίας

και

μετασχηματισμού του χαρακτήρα τους. Οι αλλαγές αφορούν στην αύξηση του
μόνιμου πληθυσμού, στην υποχώρηση του ποσοστού παραθεριστικής κατοικίας
στο σύνολο των κατοικιών, στη μείωση των ιδιόκτητων κατοικιών συγκριτικά
με το παρελθόν και τέλος σε δευτερεύοντες δείκτες όπως η αύξηση του ενεργού
πληθυσμού ή η αύξηση της νόμιμης οικοδόμησης. Μια περιοχή με αυτά τα
χαρακτηριστικά είναι και η περιοχή της παρούσας εργασίας.
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Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής που εξετάζεται στην παρούσα
εργασία είναι η Σαρωνίδα (Εικ.1). Είναι περιοχή με αξιόλογο φυσικό
περιβάλλον το οποίο πρέπει να προστατευθεί, ο κοινωνικός ιστός και το
οικονομικό και πολιτισμικό περιβάλλον της οποίας τώρα διαμορφώνονται.
Βρίσκεται στα νότια παράλια του νομού Αττικής, περίπου 45χλμ. από το κέντρο
της Αθήνας και 15χλμ. από το Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Η περιοχή
παρουσιάζει έντονη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, αφού κατοικείται από
τα προϊστορικά χρόνια. Τη μεγαλύτερη ακμή της η περιοχή τη γνώρισε κατά την
αρχαϊκή εποχή, ως αττικός δήμος Αναφλύστου, ενώ μετά τα βυζαντινά χρόνια
άρχισε να εγκαταλείπεται. Η περιοχή ξαναγεννήθηκε μετά την εγκατάσταση των
Μικρασιατών προσφύγων.

Εικ.1 Χάρτης Νοτιοανατολικής Αττικής
ΠΗΓΗ: www.wikipedia.gr

Οι παραλίες της περιοχής προσφέρουν ποικίλες επιλογές στους παραθεριστές
οι οποίοι προέρχονται, τόσο από τα μεσαία, όσο και από τα ανώτερα οικονομικά
στρώματα, καθώς επίσης η περιοχή προτιμάται για την επιλογή δεύτερης ή
εξοχικής κατοικίας. Η κοντινή απόσταση και η εύκολη πρόσβαση από την
Αθήνα καθιστούν την περιοχή έναν εύκολα προσβάσιμο και κοντινό προορισμό
με ελεύθερες παραλίες, σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες παραλίες
τελούν υπό ιδιωτικό καθεστώς.
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Η περιοχή παρουσιάζει έντονη πληθυσμιακή αύξηση, αλλά και οικιστική
ανάπτυξη. Βασικός λόγος της πληθυσμιακής αύξησης μπορεί να θεωρηθεί το ότι
πολλοί από αυτούς οι οποίοι διέθεταν εξοχική κατοικία στη περιοχή, την έχουν
μετατρέψει σε κύρια. Οι λόγοι οι οποίοι προσελκύουν τον κόσμο να
εγκατασταθεί στην περιοχή είναι η κοντινή απόσταση και η εύκολη πρόσβαση
στην Αθήνα, το φυσικό περιβάλλον, η θάλασσα, αλλά και κάποια έργα
υποδομών που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή, όπως η Αττική Οδός και ο
Διεθνής Αερολιμένας «Ελ. Βενιζέλος». Η συνεχής οικιστική ανάπτυξη της
περιοχής οδηγεί σε αλλαγή των χρήσεων γης, αφού όλο και περισσότερες
αγροτικές γαίες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κατοικιών. Το γεγονός
αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη Σχεδίου Πόλεως και Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου, οδηγεί σε άναρχη και αυθαίρετη δόμηση. Επίσης, η
πληθυσμιακή αύξηση και η οικιστική ανάπτυξη οδηγούν σε ελλείψεις στις
υποδομές, γεγονός το οποίο εντείνεται ακόμη περισσότερο τους θερινούς μήνες
κατά τους οποίους ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται (Εικ.2).

Εικ.2 : Γενική άποψη Σαρωνίδας(2011)
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Παρ’ όλα αυτά γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την κατασκευή
υποδομών, την οργάνωση υπηρεσιών και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων
τα οποία αφορούν σε τομείς όπως η κοινωνική μέριμνα, η περιβαλλοντική
προστασία, ο αστικός σχεδιασμός, οι μεταφορές και ο πολιτισμός. Επίσης,
σημαντικό ρόλο στη πορεία της περιοχής θα παίξει και η διοικητική συνένωση
της με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» με τις γύρω περιοχές, αποτελώντας έναν
ενιαίο μεγάλο δήμο τον νέο δήμο Σαρωνικού.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί
ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή της Σαρωνίδας, κάτι το οποίο
μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Έχει ως σκοπό, να καθορίσει και να προτείνει για
θεσμοθέτηση ένα σχέδιο τοπικής σημασίας στα διοικητικά όρια του Δήμου.
Ακόμα, έχει στόχο να καθορίσει τις χρήσεις γης του συνόλου της εδαφικής
έκτασης του Δήμου και τα όρια και τις κατευθύνσεις που θα διέπουν όλες τις
πολεοδομικές ρυθμίσεις για τον ορίζοντα σχεδιασμού που είναι το 2021. Ένας
τελευταίος στόχος, είναι να ενισχυθεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως περιοχή
κύριας κατοικίας, έναντι του παραθεριστικού χαρακτήρα που διαθέτει σήμερα.
Η εργασία αυτή έχει δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η ανάλυση της
περιοχής, τα γενικά χαρακτηριστικά της, η περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης, η φυσιογνωμία της περιοχής και η οργάνωση του χώρου και τέλος
η καταγραφή των προβλημάτων της. Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τις
προτάσεις για επίλυση των προβλημάτων, καθώς επίσης και το προτεινόμενο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή, κάτι το οποίο δεν υπάρχει μέχρι
και σήμερα, το οποίο εκτελείται σε Δήμους με έναν τουλάχιστον οικισμό άνω
των 2000 κατοίκων και καθορίζει τις περιοχές ειδικής προστασίας, τις περιοχές
γύρω από πόλεις ή οικισμούς για τις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός
της αστικής εξάπλωσης και τις προς πολεοδόμηση περιοχές. Γίνεται, επίσης,
γενική εκτίμηση των αναγκών σε κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς
εξυπηρετήσεις

και

δημόσιες

παρεμβάσεις

οργάνωσης, ανάπτυξης και ανάπλασης οικισμών.
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και

πρόταση

πολεοδομικής

1.1.

Γενικά χαρακτηριστικά των περιοχών Β΄ και παραθεριστικής
κατοικίας στην Ελλάδα και την Αττική

Αντλώντας

πληροφορίες

από

τη

μεγάλη

έρευνα

για

την

Παραθεριστική κατοικία και Οικιστική Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε το
1997-1999 με την συνεργασία του ΕΚΚΕ με το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας και το ΚΕΠΕ, παρουσιάζεται συνοπτικά ορισμένες γενικές
παρατηρήσεις για τη δυναμική της ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας
στην

Ελλάδα σε σχέση με κοινωνικές και περιβαλλοντικές όψεις του

φαινομένου.
•

Η παραθεριστική κατοικία αναπτύχθηκε ως μαζικό φαινόμενο, κυρίως
κατά τις δεκαετίες του 60 και του 70 και λιγότερο τις δεκαετίες 80 και
90. Η διαδικασία παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας αποτέλεσε,
κατά κάποιο τρόπο, ετεροχρονισμένη συνέχεια των διαδικασιών
οικιστικής ανάπτυξης στον αστικό χώρο βασισμένη και εδώ στο
οικογενειοκεντρικό πρότυπο κοινωνικής αναπαραγωγής.

•

Η κατά παραγγελία οικοδόμηση με έντονο στοιχείο ιδιοκατασκευής
και συχνή πρακτική αυθαίρετης δόμησης μεταφέρεται σε χώρους
παραθερισμού την εποχή που φθίνει στον αστικό χώρο. Παράλληλα, η
οικογενειοκεντρική

οργάνωση

της

κοινωνικής

αναπαραγωγής

αντανακλάται και στις πρακτικές παραθερισμού με τη χρήση πατρικού
σπιτιού στους τόπους καταγωγής, ιδιαίτερα από τα ασθενέστερα
εισοδηματικά στρώματα.
•

Ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής και ιδιοποίησης του προϊόντος
παραθεριστική κατοικία που εκφράζεται από την αλυσίδα: κατάτμηση
γης- αγορά αγροτεμαχίου- ιδιοκατασκευή ή κατά παραγγελία
οικοδόμηση παραθεριστικών μονοκατοικιών και συχνή πρακτική
αυθαίρετης δόμησης, κατά κανόνα εκτός σχεδίου, γνώρισε την
κορύφωσή του κατά τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του’70. Η
πρακτική αυτή αφορούσε, κυρίως τα μεγάλα τμήματα χαμηλών και
μεσαίων κοινωνικο-εισοδηματικών στρωμάτων και ανταποκρινόταν σε
κοινωνικά

αιτήματα

απόκτησης

οικογενειακή εξασφάλιση).
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γης

και

στέγης

(ατομική-

•

Σε μικρότερη, συγκριτικά, έκταση και χρονικά μεταγενέστερα
συναντώνται και άλλοι τρόποι παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας
όπως: ανακαίνιση- συντήρηση- επέκταση υπαρχουσών κατοικιών,
δόμηση

μεγαλύτερων

μονάδων

(πολυκατοικιών)

σε

ήδη

συγκροτημένους παραθεριστικούς οικισμούς ή περιοχές, και δόμηση
οργανωμένων παραθεριστικών συγκροτημάτων συνεταιριστικού ή
επιχειρηματικού χαρακτήρα σε ευρύτερες ζώνες παραθεριστικού
ενδιαφέροντος.
•

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι διαφορετικοί αυτοί τρόποι
παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας αντανακλούν τις πρακτικές
διαφορετικών

κοινωνικών

στρωμάτων

και

συνεπάγονται

διαφοροποιημένη πολεοδομική και χωρική οργάνωση, καθώς και
διαφοροποιημένες επιπτώσεις στο φυσικό ή δομημένο περιβάλλον.
•

Ένα ευρύ φάσμα μικρομεσαίων στρωμάτων που επένδυσε σε
παραθεριστική κατοικία, υλοποιώντας την κυρίαρχη διαδικασία
ιδιοποίησης αυτού του προϊόντος τις προηγούμενες δεκαετίες
(κατάτμηση, αυθαίρετη δόμηση κλπ), φαίνεται να βρίσκεται
εγκλωβισμένο, σήμερα, σε πολεοδομικές και περιβαλλοντικές
συνθήκες κατά κανόνα προβληματικές και υποβαθμισμένες. Σχετικά
λιγότερα προβλήματα παρουσιάζουν οι περιοχές παραθερισμού που
αναπτύχθηκαν με τους άλλους τρόπους παραγωγής.

•

Όπως και στον τομέα της στέγασης όπου η πρόσβαση σε Α΄ κατοικία
γίνεται για τα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα όλο και πιο
δυσχερής (παρακμή των παλαιότερων κυρίαρχων πρακτικών λόγω
ρυθμίσεων, ελέγχων κλπ, αύξηση του κόστους), η πρόσβαση και η
κάλυψη της ανάγκης για Β΄ παραθεριστική κατοικία, φαίνεται, πλέον,
να αφορά τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο τις υψηλότερες
κοινωνικό- εισοδηματικές κατηγορίες.
Ειδικότερα στην περίπτωση της Αττικής το μοντέλο ανάπτυξης της

παραθεριστικής κατοικίας που κυριάρχησε σε ευρύτατες ζώνες του
περιαστικού παράκτιου χώρου της Πρωτεύουσας είναι αυτό της ανοργάνωτης
συνεχούς και εκτατικής εξάπλωσης με κυρίαρχη χρήση αυτή της Β΄ εξοχικής
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κατοικίας των νοικοκυριών του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της
Αθήνας. Η εκτατική και άναρχη ανάπτυξη των περιοχών αυτών σε συνδυασμό
με το μέγεθος της έκτασης οδήγησε, σταδιακά, στην αστικοποίηση ιδιαίτερα
εκτεταμένων εκτάσεων και σε μια γενικότερη υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος. Για τα προβλήματα αυτά μπορούν να σημειωθούν τα εξής:
•

Εκτός από την σημαντική επιβάρυνση του φυσικού υποδοχέα και των
ακτών ή την αλλοίωση και αλλαγή των χρήσεων γης (γεωργία, δάση),
έχουμε να καταγράψουμε σοβαρά προβλήματα ρυμοτομίας, ελλείψεις
σε υποδομές και υπηρεσίες, καθώς και δημιουργία οικιστικών
αναπτύξεων με μια μακροπρόθεσμη προοπτική συνθηκών υψηλής
πυκνότητας.

•

Αντιμετωπίζουμε, δηλαδή, μια συστηματική υποβάθμιση, συχνά μη
αναστρέψιμη, του φυσικού και πολεοδομικού περιβάλλοντος και κατά
συνέπεια υποβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των παραθεριστών και
επισκεπτών.

•

Σ’ αυτές τις συνθήκες έχει εγκλωβιστεί ένα σημαντικό τμήμα χαμηλών
και μικρομεσαίων στρωμάτων της πόλης που ενεπλάκησαν στο
κυρίαρχο μοντέλο παραγωγής παραθεριστικής κατοικίας με τη χρήση
της, κυρίως, ως δεύτερης κατοικίας.

•

Ένα πρόσθετο σοβαρό ζήτημα που ανακύπτει είναι ότι η πρακτική
αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα για την πολιτική επέκτασης των
μεγάλων αστικών κέντρων όπως η Αθήνα. Πρώτον γιατί δημιουργείται
μια de facto χωροταξική δομή περιαστικής επέκτασης που πιθανόν
συγκρούεται με μια ορθολογική κατανομή της οικιστικής και
πολεοδομικής ανάπτυξης και των λειτουργιών της πόλης. Δεύτερον,
δημιουργείται μια απρογραμμάτιστη επέκταση για Α΄ κατοικία των
κατοίκων της πόλης με την έννοια ότι προσδιορίζει τους χώρους
επέκτασης και προαστιοποίησης με τυχαίο στο βαθμό που δεν έχει
προηγηθεί ο σωστός σχεδιασμός και σωστότερες εναλλακτικές
διαδικασίες ανάπτυξης. Δηλαδή, οι έστω περιορισμένες διαδικασίες
προαστιοποίησης δε συνδέονται με λειτουργικά και οικιστικά
ορθολογικό τρόπο με τη γενικότερη πολιτική για τη χωροταξική
οργάνωση της Α΄ κατοικίας.
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1.2. Η μετατροπή των παράλιων ζωνών Β΄ παραθεριστικής κατοικίας σε
περιοχές Α΄ κατοικίας.

Η μετατροπή της Β΄ κατοικίας σε Α΄ κατοικία αποτελεί την εκδήλωση μιας
γενικότερης τάσης προαστιοποίησης με την έννοια ενός φαινομένου που
βασίζεται σε επιλογές και προτιμήσεις των νοικοκυριών ως προς το είδος και
την ποιότητα του περιβάλλοντος της κατοικίας τους (θετική επιλογή ενός
προαστιακού περιβάλλοντος, φυγή από το περιβάλλον των κεντρικών ή
υποβαθμισμένων περιοχών της πόλης).
Ή αντίθετα οφείλεται σε αντικειμενικούς παράγοντες, όπως οι περιορισμοί
στη δόμηση και στο διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών στην Αθήνα που ωθεί τη
ζήτηση κατοικίας στην περιφέρεια όπου υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα γης και
πολεοδομικής χωρητικότητας. Πρόκειται δηλαδή για μια «αναγκαστική
προαστιοποίηση».
Εναλλακτικά στα προηγούμενα θα μπορούσαν ως παράγοντες μετατροπής της
Β΄ κατοικίας σε Α΄ να θεωρηθούν διάφοροι κοινωνικοί και οικονομικοί λόγοι ή
περιορισμοί, όπως η αλλαγή στη θέση εργασίας σε συνδυασμό με την
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κοντά στις παράλιες ζώνες (π.χ.
Αεροδρόμιο), ή ειδικοί οικονομικοί λόγοι που αναγκάζουν το νοικοκυριό να
μεταστεγαστεί στη Β΄ κατοικία του ως πιο οικονομική λύση. Στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και το φαινόμενο, όπου με τη συνταξιοδότηση μελών του
νοικοκυριού αποφασίζεται και η μεταστέγαση του στη Β΄ κατοικία, ώστε να
παραχωρηθεί η Α΄ κατοικία στα νεότερα μέλη του.
Βέβαια

ειδικότερα

χαρακτηριστικά

που

επηρεάζουν

την

επιλογή

συγκεκριμένων περιοχών του ευρύτερου παράκτιου χώρου θα διαφοροποιούν τη
δυναμική μετατροπής τους σε ζώνες Α΄ κατοικίας. Συγκεκριμένα, η
προσβασιμότητα, η ποιότητα του περιβάλλοντος, η διαθέσιμη προσφορά, η
πολεοδομική οργάνωση του κοινωνικού ή τεχνικού εξοπλισμού των περιοχών, ή
το κόστος οικιστικής ανάπτυξης πιθανόν επηρεάζουν σημαντικά στο κατά
πόσον αυτές θα έλκουν ζήτηση κύριας κατοικίας.
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1.3. Το θεσμικό πλαίσιο για τις περιοχές Β΄ κατοικίας και οι επιπτώσεις του

Η Β΄ κατοικία ως όρος εμφανίζεται στην επίσημη Νομοθεσία μόλις το 1985
(ΠΔ 16/30-8-1985) «Πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας μέσα στη ΖΟΕ και
στις σχετικές ρυθμίσεις», όπου ως περιοχή Β΄ κατοικίας «χαρακτηρίζεται η
περιοχή που χρησιμοποιείται για παραμονή ατόμων πλέον του 24ώρου για
διακοπές ή αναψυχή. Η Β΄ κατοικία μπορεί να ανήκει ή να νοικιάζεται στα
παραμένοντα σε αυτήν άτομα». Η παραπάνω Νομοθεσία καθόριζε τα
χαρακτηριστικά των περιοχών Β΄ κατοικίας και παρείχε τη δυνατότητα σε ήδη
διαμορφωμένες περιοχές να ενταχθούν σε Πολεοδομικά σχέδια με εισφορά σε
γη και χρήμα ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας. Αυτές οι ήδη
διαμορφωμένες περιοχές Β΄ κατοικίας αναπτύχθηκαν βασικά σε εκτός σχεδίου
περιοχές του ευρύτερου παράκτιου περιαστικού χώρου ή σε οικισμούς κάτω των
2000 κατοίκων.
Η εξέλιξη αυτών των περιοχών διακρίνεται σε δύο διακριτές χρονικές
περιόδους ανάλογα με το θεσμικό πλαίσιο και τον τρόπο παραγωγής.
Α. Πρώτη περίοδος: Από εμφανίσεως του φαινομένου(μέσα του ’60) έως το
1983.
Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι τα εξής:
1. ‘Οικοπεδοποίηση’
•

Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που ρύθμιζε τα ζητήματα της εκτός
σχεδίου δόμησης είναι το ΝΔ 17/7/1923. Αν και το διάταγμα έδινε τη
δυνατότητα για εναλλακτικές μορφές αξιοποίησης π.χ. ένταξη
μεγάλης

έκτασης

παραχώρησης

στο

στο

σχέδιο

δημόσιο

πόλης

σημαντικού

με

την

μέρους

προϋπόθεση
αυτής

για

κοινόχρηστους χώρους δεν αξιοποιήθηκε αλλά επικράτησε η λογική
της παράνομης κατάτμησης βάσει ιδιωτικών σχεδίων χωρίς
πολεοδομικές προδιαγραφές.
•

Η κατάτμηση της γης σε περιοχές εκτός σχεδίου με ταυτόχρονη
αλλαγή της αρχικής χρήσης γης για οικιστική ανάπτυξη επετράπη
την περίοδο της δικτατορίας με τον Α.Ν. 625/68.
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•

Με την παραπάνω παρέμβαση διαμορφώνεται μια νέα δομή
ιδιοκτησιακού καθεστώτος όπου κυριαρχεί η μικροϊδιοκτησία και ο
πολυκερματισμός.

•

Ως συνέπεια διαμορφώνονται οικιστικές περιοχές με προβληματική
ρυμοτομία.

2. Παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας
- Νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα
•

Εντός των ορίων υφιστάμενων οικισμών

•

Οικοδομικοί συνεταιρισμοί (ένταση κατά τη δικτατορία)

•

Δυνατότητα εγκατάστασης λυόμενων, το ΒΔ «Περί εγκαταστάσεως
προς παραθερισμό» ΦΕΚ 101 Α/67 επέτρεπε υπό όρους κατάτμηση
των εκτός σχεδίου γηπέδων μέχρι και 150τμ για την εγκατάσταση
λυόμενων

κατασκευών.

ανταποκρίθηκε

βασικά

Αυτό
σε

το

διάταγμα

κοινωνικές

περί

πιέσεις

λυόμενων
οικονομικά

ασθενέστερων στρωμάτων.
•

Η Νόμιμη ‘Εκτός σχεδίου δόμηση’ (Π.Δ. 23-10-1928).

-Αυθαίρετη δόμηση ( ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής παραθεριστικής
κατοικίας)
Η διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης (νομιμοποιήσεις): (Α.Ν.410/1968,
Ν.651/1977 και Ν.720/1977).
•

Αποσκοπεί

περισσότερο

στην

πολιτική

και

οικονομική

εκμετάλλευση του φαινομένου.
•

Καλλιεργεί την περί της αυθαίρετης δόμησης αντίληψη και
πρακτική, εδραιώνει την πεποίθηση για νέες νομιμοποιήσεις.

•

Εμπλέκει πολλές δημόσιες υπηρεσίες (πολεοδομίες, δασαρχεία,
αστυνομία κλπ.) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σχεδόν όλες οι παραγόμενες ανά περιοχή τυπολογίες κατοικιών από τον
τρόπο κατασκευής τους παραπέμπουν στην παραθεριστική χρήση της
κατοικίας (π.χ. οι περισσότερες των πολυκατοικιών και μονοκατοικιών της
περιόδου εκείνης στερούνται κεντρικής θέρμανσης).
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Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η απουσία άσκησης πολιτικής
χρήσεων γης ιδιαίτερα στην περιαστική ζώνη μεγάλων αστικών κέντρων με
αποτέλεσμα την μη προστασία των ευαίσθητων αυτών περιοχών στις οποίες
θα μπορούσε να εξασφαλιστεί απόθεμα γης, ώστε να οργανωθούν έγκαιρα οι
απαραίτητες επεκτάσεις για τις μελλοντικές απαιτήσεις των χρήσεων γης.
Β. Δεύτερη περίοδος: Από το 1983 έως σήμερα.
•

Νόμος 1337/83 (Οικιστικός Νόμος) «Επέκταση των Πολεοδομικών
σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». Με βάση τον
1337/83 άρχισε μια εκτεταμένη κίνηση απόκτησης πολεοδομικών
σχεδίων από όλους τους ΟΤΑ της χώρας με το όνομα «Επιχείρηση
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης».

•

«Πολεοδόμηση περιοχών Β΄ κατοικίας μέσα ΖΟΕ και σχετικές ρυθμίσεις
(Π.Δ. 16-8-85).

•

Με το Π.Δ. 20-8-85 περί καθορισμού της ΖΟΕ Αττικής περιοχών Β΄
κατοικίας καθορίζονται περιοχές Β΄ κατοικίας στους παρακάτω δήμους
και κοινότητες.
Σκάλας Ωροπού, Ν.Παλατίων, Συκαμίνου, Καλάμου, Μαραθώνα,
Ν.Μάκρη, Ραφήνα, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Κερατέας, Π.Φωκαίας,
Σαρωνίδας, Αναβύσσου, Καλυβίων Θωρικού, Κορωπίου, Αρτέμιδος,
Βάρης,

Μαρκοπούλου

Ωρωπού,

Μάνδρας,

Μεγάρων,

Βιλλίων,

Ν.Περάμου, Αιαντείου, Αμπελακίων, Σεληνίων, Σαλαμίνος.

Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της περιόδου είναι τα εξής:
1. Προηγείται η νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Με τον Νόμο 1337/1983 γίνεται
αναστολή κατεδαφίσεων αυθαίρετων κτισμάτων και ρυθμίζονται στη
συνέχεια οι διαδικασίες νομιμοποίησης τους.
2. Συντάσσεται η πολεοδομική μελέτη όπου:
•

Καθορίζονται τα Οικοδομικά Τετράγωνα (Ο.Τ.), και καθορίζονται οι
επιτρεπόμενες ανά Ο.Τ. χρήσεις.
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•

Καθορίζονται οι όροι δόμησης, εξειδικεύονται αναλυτικά οι επιμέρους
κατηγορίες των γενικών χρήσεων, και προσδιορίζονται οι περιορισμοί
και οι υποχρεώσεις για τη δόμηση.

•

Το τελευταίο στάδιο ολοκλήρωσης της πολεοδόμησης είναι οι πράξεις
εφαρμογής όπου και καθορίζεται ουσιαστικά στο έδαφος το
ιδιοκτησιακό καθεστώς όπως αυτό προκύπτει μετά τον υπολογισμό
των εισφορών τις οποίες υποχρεούται η κάθε ιδιοκτησία.

Εξετάζοντας τις πολεοδομικές μελέτες σε αυτό το γενικό πλαίσιο και σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι αφορούν δομημένες, ήδη, περιοχές
παρατηρείται ότι ο σχεδιασμός:
-δεσμεύεται από την εκτεταμένη αυθαίρετη δόμηση της περιοχής
•

Ακανόνιστο σχήμα των οικοδομικών τετραγώνων

•

Αξιοποιεί ουσιαστικά το προϋφιστάμενο οδικό δίκτυο αφού η διάνοιξη
νέων οδών είναι περιορισμένη.

-Αποδέχεται τα χαρακτηριστικά της οικοπεδοποίησης, δηλαδή τις μικρές
επιφάνειες των οικοπέδων.
-Η προσπάθεια σχεδιασμού στηρίζεται αποκλειστικά στην αδόμητη
ιδιοκτησία μικρή και μεγάλη, ενώ η ωφέλεια από τις προβλεπόμενες εισφορές
προέρχεται από τη μεγάλη ιδιοκτησία.
Είναι φανερό ότι η προσπάθεια των πολεοδομικών μελετών για τη
διασφάλιση του παραθεριστικού χαρακτήρα των περιοχών στηρίζεται, κυρίως,
στα εργαλεία των όρων δόμησης και των χρήσεων γης και λιγότερο στα
τοπογραφικά διαγράμματα, που αποδέχονται την προϋφιστάμενη κατάσταση
και περιορίζονται στις συμβατικές προδιαγραφές τους.
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

2.1. Χωροταξική ένταξη
Σύμφωνα με το ‘Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας’ (Εικ.3) που ισχύει σήμερα (Ν.
1515/85) η περιφέρεια Αττικής υποδιαιρείται- διαφοροποιείται οικονομικά,
κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά στις ακόλουθες οργανικές υποενότητες:
•

Λεκανοπέδιο της Αττικής.

•

Υποενότητα της Δ. Αττικής (Θριάσιο πεδίο, Μεγαρίδα, Σαλαμίνα) με
έδρα τα Μέγαρα.

•

Υποενότητα της Β. Αττικής (Ωροπός, Καπανδρίτι, Μαραθώνας κλπ)
με έδρα το Καπανδρίτι.

•

Υποενότητα της Αν. Αττικής (Μεσόγεια, Λαυρεωτική) με έδρα το
Λαύριο.

•

Υποενότητα Νησιωτικής Αττικής με έδρα την Αίγινα.

Ο Δήμος Σαρωνικού, στον οποίο έχει ενταχθεί η Σαρωνίδα, σύμφωνα με τα
παραπάνω εντάσσεται στην υποενότητα Αν. Αττικής.

Εικ.3:Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών (Ν. 2052/92)
ΠΗΓΗ: www.minenv.gr
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2.2. Διοικητική ένταξη
Ο Νομός Αττικής υποδιαιρείται σε τέσσερις Νομαρχίες:
•

Νομαρχία Αθηνών

•

Νομαρχία Πειραιώς

•

Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

•

Νομαρχία Δυτικής Αττικής

Ο Δήμος Σαρωνικού υπάγεται διοικητικά στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής,
η οποία συνολικά περιλαμβάνει 27 Δήμους και 17 Κοινότητες.

2.3. Όρια – Έκταση

Ο Δήμος Σαρωνίδας συνορεύει βόρεια με τον Δήμο Καλυβίων, νότια και
ανατολικά με τον Δήμο Αναβύσσου ενώ δυτικά βρέχεται από τον Σαρωνικό (Εικ.4).
Η έκταση του δήμου είναι 6.670 στρέμματα και απλώνεται σε υψόμετρο μόλις 10μ.
από τη στάθμη της θάλασσας (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001).
Η Σαρωνίδα βρίσκεται στο Νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής, περίπου
45χλμ. νότια τη Αθήνας και 15χλμ. Βόρεια του Σουνίου, καθώς επίσης βρίσκεται στη
ζώνη επιρροής του κέντρου της Αθήνας. Η οδική του σύνδεση με την Αθήνα γίνεται
με τη παραλιακή λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου και την Αττική οδό.
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Εικ.4: Χάρτης Λαυρεωτικής (Πηγή: Πολεοδομία Αν. Αττικής)
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2.4. Ιστορικά στοιχεία
Μυθολογικός ανάδοχος του ονόματός της Σαρωνίδας είναι ο βασιλιάς της
Τροιζήνας Σάρων. Κατά την ελληνική μυθολογία ο Σάρωνας (Σάρων) ήταν ένας
βασιλιάς της Τροιζήνας, διάδοχος του Αλθήπου. Ο Σάρωνας ίδρυσε προς τιμή της
θεάς Αρτέμιδας ένα ναό τόσο μεγαλόπρεπο, ώστε ονόμασαν τον όρμο της Τροιζήνας
«Κόλπο της Φοίβης». Ο Σάρωνας ήταν πολύ ικανός κυνηγός. Κάποτε κυνηγούσε μία
ελαφίνα. Το ζώο, μη έχοντας άλλη διέξοδο διαφυγής, έπεσε στη θάλασσα, αλλά ο
Σάρωνας συνέχισε να το καταδιώκει κολυμπώντας! Χωρίς να το καταλάβει,
απομακρύνθηκε πολύ από την ακτή, οι δυνάμεις του τον εγκατέλειψαν και πνίγηκε.
Το πτώμα του Σάρωνα εκβράσθηκε στην ακτή, κοντά στον αρχαίο ναό της Σαρωνίας
ή Σαρωνίας Αρτέμιδας, που είχε ο ίδιος κατασκευάσει. Στο σημείο εκείνο και ετάφη.
Από τότε ο μεν κόλπος αυτός, μεταξύ της Τροιζήνας και της Αττικής, ονομάσθηκε
«Σαρωνικός Κόλπος» από το όνομα του Σάρωνα η δε θαλάσσια έκταση "Σαρωνίς".
Η ευρύτερη περιοχή κατοικήθηκε από τους προϊστορικούς χρόνους,
τουλάχιστον από τη Νεολιθική εποχή, δηλαδή από το 6.000 πΧ. Δεν έχουν βρεθεί
ίχνη της Μυκηναϊκής εποχής, άρα ή είχε εγκαταλειφθεί εκείνη την περίοδο ή η
μεταγενέστερη πυκνή κατοίκηση εξαφάνισε τα σχετικά ίχνη. Kατά τα Γεωμετρικά
όμως χρόνια (900-700 πΧ) άκμαζε. Τους επόμενους 2 αιώνες (700-500 πΧ), την
Αρχαϊκή εποχή, έφτασε στη μεγαλύτερη ακμή της ιστορίας.
Η πόλη - κράτος της αρχαίας Αθήνας, κατά τη διοικητική διαίρεσή της από
τον Κλεισθένη στις αρχές του 5ου π.Χ. αιώνα, ήταν χωρισμένη σε 3 μεγάλα
διαμερίσματα: την παραλία, τα μεσόγεια και το άστυ. Κάθε διαμέρισμα διαιρούνταν
σε Τριττύες και κάθε Τριττύς σε Δήμους. Η περιοχή, όπου βρίσκεται η σημερινή
Σαρωνίδα, ανήκε στον αρχαίο Δήμο Αιγιλίας, ο οποίος περιλαμβανόταν στην
παράλια Τριττύ, που αποτελούνταν από τους Δήμους Αιγιλίας, Αναφλύστου,
Θορικών, Ατήνης, Βήσας και Αμφιτροπής. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν και ο δήμος
των Φρεαρρίων, που δεν ανήκε όμως σε αυτή την Τριττύ. Την έκταση αυτή
καταλαμβάνουν σήμερα η Σαρωνίδα, η Ανάβυσσος, η Παλαιά Φωκαία και μεγάλα
τμήματα της Κερατέας και των Καλυβίων.
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Με τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη καταργήθηκαν οι παλαιές 4 φυλές και
αντικαταστάθηκαν από 10 (τεχνητές) καινούργιες, οι οποίες πήραν το όνομά τους από
τοπικούς ήρωες. Γι’ αυτόν τον λόγο οι συγκεκριμένοι ήρωες, η επιλογή των οποίων
έγινε από το μαντείο των Δελφών, αποκαλούνταν Επώνυμοι. Στους 10 αυτούς ήρωες
περιλαμβάνεται και ο Αντίοχος, γιος του Ηρακλή και της Μήδας. Η Σαρωνίδα
αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής, όπου κατοικούσε η Αντιοχίς φυλή.
Η περιοχή αυτή παρέμεινε σε ακμή κατά τους Ελληνιστικούς και ιδιαίτερα
στους Ρωμαϊκούς χρόνους, ενώ εξακολούθησε να αναπτύσσεται λόγω των
μεταλλείων του Λαυρίου και κατά τη βυζαντινή περίοδο. Τα επόμενα χρόνια όμως
και ειδικά μετά την οθωμανική κατάκτηση φαίνεται να εγκαταλείπεται.
Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους η Κερατέα έγινε η έδρα του
Δήμου Λαυρίου, στον οποίο υπαγόταν και η Σαρωνίδα. Το 1890 ο Δήμος
διασπάστηκε σε δύο άλλους και έτσι η Σαρωνίδα πέρασε στον Δήμο Θορικίων. Το
1912 ο Δήμος Θορικίων τριχοτομήθηκε στις Κοινότητες: Κερατέας, Κουβαρά και
Καλυβίων. Η Σαρωνίδα ανήκε στην Κοινότητα Κερατέας μέχρι το 1927, οπότε και
προσαρτήθηκε στην Κοινότητα Καλυβίων, η οποία περιλάμβανε μέρος και του
αρχαίου Δήμου Αιγιλίας. Στο τέλος της δεκαετίας του ‘20 η Ανάβυσσος
διαμορφωνόταν ως συνοικισμός, η οποία και αυτονομήθηκε και αναγνωρίστηκε εν
τελείως ξεχωριστή κοινότητα Αναβύσσου το 1929, συμπεριλαμβανομένης σε αυτή
και της Σαρωνίδας (Γιουρντά), η οποία με τη σειρά της αυτονομήθηκε αργότερα
αποτελώντας πλέον τη σημερινή Κοινότητα Σαρωνίδος.
Η παλαιότερη ονομασια της περιοχής , τα "Πεύκα Γιουρντά",ανάγεται στους
χρόνους της Τουρκοκρατίας και προέρχεται από την πλούσια πευκοκάλυψη και το
ήπιο κλίμα, αφού "γιουρντά" στα τούρκικα σημαίνει "ζεστό μέρος".
Ο οικισμός δημιουργήθηκε από τσοπάνηδες οι οποίοι κατέβαζαν τα κοπάδια
τους από την Πάρνηθα κατά την περίοδο του χειμώνα για να ξεχειμωνίασουν. Στη
συνέχεια εγκαταστάθηκαν μόνιμα στο σημείο , συγκροτώντας ένα μικρό χωριό, στο
οποίο μάλιστα κατά την περίοδο της κατοχής διέμειναν Ιταλοί και Γερμανοί
στρατιώτες. Την παρουσία των τελευταίων μαρτυρούν, άλλωστε, και τα πετρόχτιστα
πολυβολεία, που συναντά κανείς στην είσοδο και έξοδο της Σαρωνίδας. Φεύγοντας
από την πόλη της Σαρωνίδας θα βρούμε στα δεξιά μας ένα μικρό ακρωτήριο με
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πολλά δέντρα. Εκεί μπορούμε να εντοπίσουμε εύκολα τρία πολυβολεία (Εικ.5,6,7,8)
και ένα οίκημα που μάλλον χρησίμευε σαν στρατώνας. Κοντά στο σύμπλεγμα αυτό
θα βρούμε ένα πλάτωμα στρωμένο με πέτρες, πιθανός μια βάση για ένα παράκτιο
πυροβόλο.

Εικ.5:τοποθεσία πολυβολίων, Θ.Καλτσούδας

Εικ.6: Σημείο Νο.1, Θ.Καλτσούδας
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Εικ.7: Σημείο Νο.2, Θ.Καλτσούδας

Εικ.8: Σημείο Νο.3, Θ.Καλτσούδας
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2.5. Ρόλος του Δήμου στην ευρύτερη περιοχή

Η Σαρωνίδα βρίσκεται στη ζώνη επιρροής του κέντρου της Αθήνας. Σε
κοντινή απόσταση από τη Σαρωνίδα βρίσκονται οι πόλεις των Μεσογείων Καλύβια,
Μαρκόπουλο, Κορωπί, Κερατέα, Ανάβυσσος, Π. Φώκαια καθώς επίσης το Λαύριο
και η Βάρκιζα. Όσον αφορά στο τοπικό επίπεδο, μπορούμε να πούμε πως η Σαρωνίδα
έχει αναπτύξει ως ένα βαθμό μια δομή δορυφόρου-πόλου με την Ανάβυσσο.
Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες εντός των ορίων του Δήμου Σαρωνίδας
είναι περιορισμένες και είναι το Αστυνομικό τμήμα και η Τράπεζα. Άρα οι κάτοικοι
πρέπει να πηγαίνουν σε γειτονικές περιοχές προκειμένου να καλύψουν τις όποιες
υποχρεώσεις τους.
Οι υπηρεσίες για τις οποίες οι κάτοικοι της Σαρωνίδας πρέπει να
απευθύνονται σε άλλες περιοχές είναι οι ακόλουθες(Εικ.9):
•

Ο.Α.Ε.Δ. :Βάρκιζα

•

Εφορεία : Λαύριο

•

Ι.Κ.Α : Βάρκιζα

•

Δ.Ε.Η. : Μαρκόπουλο

•

Ο.Τ.Ε. : Λαγονήσι

•

Πολεοδομία : Μαρκόπουλο

•

Υποθηκοφυλακείο : Κερατέα

•

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Νομαρχία Ανατολικής Αττικής

•

Κ.Ε.Π. : Ανάβυσσος

•

ΕΛ.ΤΑ. : Ανάβυσσος

•

Κέντρο υγείας : Καλύβια
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Εικ.9:Χάρτης λειτουργικών εξαρτήσεων
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Όσον αφορά την εκπαίδευση, η Σαρωνίδα διαθέτει ένα Δημοτικό σχολείο, ένα
2θέσιο Γυμνάσιο ενώ απέκτησε και ένα δεύτερο Νηπιαγωγείο. Με συντονισμένες
ενέργειες του Δήμου και του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων γίνονται προσπάθειες
για την απόκτηση και των απαραίτητων σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων ώστε
να καλυφτούν οι όποιες ελλείψεις παρουσιάζει η περιοχή. Επίσης, εκείνο το οποίο
παρατηρείται είναι η απουσία Λυκείου από τον Δήμο, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να
πηγαίνουν τα παιδιά τους σε όμορους δήμους που διαθέτουν λύκεια, όπως αυτό της
Αναβύσσου και του Λαγονησίου.
Στον τομέα της υγείας, στη Σαρωνίδα λειτουργεί κάθε Δευτέρα κοινοτικό
ιατρείο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου. Ο γιατρός έρχεται από το
Κέντρο Υγείας Καλυβίων και πραγματοποιεί εξετάσεις και συνταγογραφήσεις. Το
κοινοτικό ιατρείο λειτουργεί περίπου από το 1995 (Κοινότητα Σαρωνίδας, 2009). Σε
απόσταση 11χλμ. περίπου βρίσκεται το Κέντρο Υγείας Καλυβίων ενώ το
πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας σε
απόσταση περίπου 23χλμ. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται όλο και περισσότερα
ιδιωτικά ιατρεία στη περιοχή της Σαρωνίδας, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να
καλύψουν τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων. Εκείνο το οποίο απουσιάζει από τον
Δήμο είναι ένα Κ.Α.Π.Η., το πιο κοντινό βρίσκεται στην Ανάβυσσο αν και υπάρχουν
αρκετές προτάσεις για δημιουργία ενός και στη Σαρωνίδα.
Ο κύριος οδικός άξονας που συνδέει τη Σαρωνίδα με την Αθήνα είναι η
λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου. Η δεύτερη κεντρική αρτηρία η οποία βρίσκεται σε
κοντινή απόσταση είναι η λεωφόρος Λαυρίου, στην οποία η Σαρωνίδα έχει πρόσβαση
μέσω της Αναβύσσου, των Καλυβίων και της Κερατέας (Εικ.10). Επίσης, πολύ
σημαντική θεωρείται η κατασκευή της Αττικής οδού που βρίσκεται σε απόσταση
20λεπτών από τη Σαρωνίδα αλλά αποτελεί μια εναλλακτική λύση πρόσβασης στα
Μεσόγεια. Η πρόσβαση στην Αττική οδό γίνεται μέσω της λεωφόρου Λαυρίου.
Κεντρική αρτηρία της περιοχής θεωρείται η λεωφόρος Σαρωνίδος, που διασχίζει κατά
μήκος την Σαρωνίδα και τη συνδέει εσωτερικά με την περιοχή της Αναβύσσου
(Εικ.11).
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Εικ.10: Η θέση του Δήμου Σαρωνίδας σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή
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Εικ.11: Χάρτης υφιστάμενου οδικού δικτύου Σαρωνίδας
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Γνωρίζοντας την ανάπτυξη που έχουν τα Μεσόγεια τα τελευταία χρόνια με τα
διάφορα αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομών που πραγματοποιούνται στην
ευρύτερη περιοχή λογικό είναι και η Σαρωνίδα να αναπτύσσεται ραγδαία. Έτσι
παρατηρούνται στην περιοχή τάσεις επέκτασης προς Λαγονήσι και προς Ανάβυσσο
που αποτελούν τα δύο πιο κοντινά κέντρα.
Σχετικά με τα δημόσια μέσα μεταφοράς και μέσα σύνδεσης της Σαρωνίδας με
τις γύρω περιοχές, διαθέτει Κ.Τ.Ε.Λ. και αστική συγκοινωνία τη γραμμή Ε22. Το
Κ.Τ.Ε.Λ. Αθήνα –Σούνιο το οποίο περνάει από την παραλιακή λεωφόρο έχει
δρομολόγια κάθε μια ώρα, ενώ τις δυο πρώτες ώρες λειτουργίας πραγματοποιούνται
δυο επιπλέον δρομολόγια με τέρμα την Ανάβυσσο (Κ.Τ.Ε.Λ. Αττικής 2010). Η
λεωφορειακή γραμμή Ε22 η οποία λειτουργία από το 2004, έχει αφετηρία στο κέντρο
της Αθήνας, στην έξοδο της στάσης του μετρό Πανεπιστήμιο και τερματισμό στη
Σαρωνίδα (Εικ.12). Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών (2010) η
συχνότητα των δρομολογίων του Ιουλίου και του Αυγούστου είναι ανά 15λεπτά τις
ώρες αιχμής και ανά 45 λεπτά τα τελευταία δρομολόγια, με τελευταίο δρομολόγιο
από την αφετηρία στις 22:15 και τελευταίο από τη Σαρωνίδα 22:40. Επίσης, η
διαδρομή χωρίζεται σε δυο ζώνες, η πρώτη είναι Ακαδημία-Βάρκιζα και η δεύτερη
Βάρκιζα-Σαρωνίδα.

Εικ.12: Διώροφα λεωφορεία που προορίζονταν για τη γραμμή Αξιοθέατα της Αθήνας τελικά
θα χρησιμοποιούνται για τη γραμμή Ε22 Ακαδημία-Σαρωνίδα.
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Η Σαρωνίδα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό παραθεριστικό χαρακτήρα, άλλωστε
αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε αρχικά ως παραθεριστική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ε.Σ.Υ.Ε., από την απογραφή του 1991, το σύνολο των κατοικιών ήταν 2555 από τις
οποίες, οι 532 ήταν κύριες και οι 2023 αποτελούσαν παραθεριστική κατοικία, ενώ
στην απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001, από το σύνολο των κανονικών κατοικιών οι
οποίες είναι 3.735, οι 686 είναι κύριες κατοικίες και οι 3049 είναι εξοχικές ή
δευτερεύουσες. Το ότι οι εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες είναι σχεδόν πενταπλάσιες
από τις κύριες, κατά τι 1991 καταλαμβάνουν το 69% του συνόλου ενώ το 2001 το
72,7%, καταδεικνύει πλήρως τον εξοχικό και παραθεριστικό χαρακτήρα της
περιοχής. Οι λόγοι που έχουν καταστήσει την περιοχή παραθεριστική και με το
πέρασμα των χρόνων γίνεται περιοχή μόνιμης κατοικίας, εκτός από την κοντινή
απόσταση από την Αθήνα, είναι το φυσικό περιβάλλον, η θάλασσα και η ησυχία και
τα έργα υποδομής που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.
Στη Σαρωνίδα δεν υπάρχει κάποια ξενοδοχειακή εγκατάσταση που να μπορεί
να φιλοξενήσει μικρής διάρκειας επισκέπτες. Παρ’ όλα αυτά πολλοί είναι εκείνοι οι
οποίοι νοικιάζουν κάποιο διαμέρισμα ή κάποια κατοικία για παραθεριστικούς λόγους,
του οποίου η μίσθωση συνήθως γίνεται με τον χρόνο (Κοινότητα Σαρωνίδας, 2010).
Επίσης, στην Ανάβυσσο υπάρχει εκπαιδευτική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) ενώ
σημαντικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει η εκμετάλλευση του χώρου των Αλυκών της
Αναβύσσου που παραμένει κενός (Εικ.13).

Εικ.13: Αεροφωτογραφία Αλυκών Αναβύσσου(1960)

Η Σαρωνίδα διαθέτει μεγάλο αριθμό καταστημάτων που σχετίζονται με τον
τουρισμό και την ψυχαγωγία, όπως εστιατόρια και καφετέριες. Πρέπει επίσης να
αναφερθεί ότι στη Σαρωνίδα υπάρχουν 4 θερινοί κινηματογράφοι. Σύμφωνα με
παλαιότερη δήλωση του πρώην δημάρχου Σαρωνίδας κ.Α. Πέγκας (Ιούνιο 2009) :
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‘Έχουμε 4 κινηματογράφους. Εμείς δηλαδή έχουμε μια προτεραιότητα στους
κινηματογράφους. Από το Κορωπί και κάτω δεν ξέρω αν υπάρχει αλλού
κινηματογράφος. Και στη Σαρωνίδα έρχονται από άλλες περιοχές στους
κινηματογράφους και έχουμε έτσι μια διαφήμιση’.
Όσον αφορά την αγορά της Σαρωνίδας παρατηρούνται αρκετές ελλείψεις.
Διαθέτει τρεις φούρνους, δύο φαρμακεία, ένα σούπερ-μάρκετ, δύο βιβλιοπωλεία, ένα
χρωματοπωλείο, ένα ψαράδικο, δύο καταστήματα για κατοικίδια ζώα, δυο
κομμωτήρια, μία κάβα, ένα κρεοπωλείο, ένα βενζινάδικο, δύο περίπτερα, μία μάντρα
οικοδομικών υλικών και ένα μαγαζί με ρούχα. Αυτά τα καταστήματα είναι ικανά να
καλύψουν τις καθημερινές και βασικές ανάγκες των κατοίκων αλλά συχνά για
διάφορες υπηρεσίες και ανάγκες επισκέπτονται είτε κοντινές είτε πιο μακρινές
περιοχές (Εικ.14). Οι περιοχές που είναι ψηλά στις προτιμήσεις είναι η Ανάβυσσος
για πιο σύντομες και καθημερινές δουλειές ενώ είτε το Λαύριο είτε η Γλυφάδα
αποτελούν προορισμό των κατοίκων λόγω του μεγέθους της αγοράς τους, των
καταστημάτων και των παροχών τους.

Εικ.14: Κεντρική Λεωφόρος Σαρωνίδος όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες οι περισσότερες
εμπορικές δραστηριότητες της περιοχής.
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Παραπάνω, έγινε μια σύντομη καταγραφή κάποιων βασικών στοιχείων, τόσο
της Σαρωνίδας, όσο και των περιοχών που σχετίζονται μαζί της και έχουν αναπτύξει
σχέσεις δούναι και λαβείν. Σε επόμενες ενότητες θα γίνει πιο εκτενής ανάλυση, τόσο
αυτών των στοιχείων, όσο και διάφορων ακόμα, ώστε να γίνει μια αναλυτική
περιγραφή της Σαρωνίδας.
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Εικ.15: Χάρτης χρήσεων γης ισογείου υφιστάμενης κατάστασης
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Εικ.16: Χάρτης χρήσεων γης ορόφου υφιστάμενης κατάστασης
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2.6. Ιστορική εξέλιξη του οικισμού
Η Σαρωνίδα, όπως έχει ειπωθεί και στην ενότητα με τα ιστορικά στοιχεία,
ξεκίνησε ως μια περιοχή στην οποία κατέφευγαν οι βοσκοί με τα κοπάδια τους κατά
τους χειμερινούς μήνες λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, του
ήπιου κλίματος και της πλούσιας πευκοκάλυψης. Τα πρώτα οικοδομήματα ήταν
κάποια πετρόχτιστα πυροβολία (Α:1800-1890), (Εικ.5-8,σελ.20-21).
Ως προς τις κατοικίες και την εξέλιξη του οικισμού τώρα, τα πρώτα σπίτια
βρισκόντουσαν στον τομέα Β (1890-1963) (Εικ.17) ο οποίος είναι κατά μήκος της
λεωφόρου Σαρωνίδος, δρόμου που ενώνει την Σαρωνίδα με την Ανάβυσσο
περνώντας από το βουνό. Στη συνέχεια σπίτια άρχισαν να επεκτείνονται στον τομέα
Γ, ο οποίος βρίσκεται κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου Σουνίου, με
κατεύθυνση προς το Λαγονήσι (Γ:1964).
Ακολουθεί ο τομέας Δ, ο οποίος βρίσκεται σε μια ζώνη παράλληλη με τον
τομέα Γ, και έτσι η Σαρωνίδα επεκτείνεται όλο και περισσότερο κατά μήκος της
λεωφόρου Σαρωνίδος (1965). Επόμενη επέκταση, και με βάση τη λογική της
συνεχόμενης δόμησης ακολουθούν οι τομείς Ε και Ζ (1966-1968 και 1972) οι οποίοι
βρίσκονται δεξιά της λεωφόρου Σαρωνίδος ανεβαίνοντας καθώς και η προσθήκη του
τμήματος όπου βρίσκεται η εκκλησία. Ακόμα ακολουθεί η επέκταση τόσο κατά
μήκος της παραλιακής προς Λαγονήσι, όσο και κατά μήκος της λεωφόρου Σαρωνίδος
προς Ανάβυσσο (Η: 1980-1990).
Τελευταίες επεκτάσεις που έχουν γίνει είναι ο τομέας Θ (1990-μέχρι σήμερα),
ο οποίος βρίσκεται πλέον στην κορυφή του βουνού αποτελώντας το Πανόραμα
Σαρωνίδος, στον οποίο ακόμα δεν υπάρχουν πολλοί ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι και
προκειμένου να χτίσει κάποιος σπίτι σε εκείνη την περιοχή, πρέπει πρώτα να προβεί
σε εκβραχισμό του εκάστοτε οικοπέδου ώστε να το φέρει σε οικοδομήσιμη μορφή
και μετά να προχωρήσει στην ανοικοδόμηση του. Παρ’ όλη όμως αυτή τη διαδικασία
δεν είναι λίγοι αυτοί που τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να χτίσουν το σπίτι τους στο
βουνό της Σαρωνίδας αφού από τη μια βρίσκονται πολύ κοντά στη περιοχή της
Αναβύσσου όπου καλύπτουν αρκετές από τις καθημερινές τους ανάγκες καθώς
επίσης ανταμείβονται από την υπέροχη θέα που έχουν τον Σαρωνικό.
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Εικ.17: Χάρτης ιστορικής εξέλιξης Δήμου Σαρωνίδας
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Η τάση επέκτασης, η οποία έχει παρατηρηθεί, και ίσως αποτελέσει τον τομέα
Η μελλοντικά είναι η επέκταση της Σαρωνίδας προς την περιοχή του Λαγονησίου
στην οποία σήμερα βρίσκονται μεγάλα συγκροτήματα κατοικιών (1980-1990), τα
οποία βρίσκονται σε περιοχή εκτός σχεδίου δόμησης και στα οποία μέρα με τη μέρα
επιλέγουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι να τα μετατρέψουν ως μόνιμες κατοικίες,
λόγω της σύνδεσης της περιοχής, τόσο με την Αθήνα μέσω της παραλιακής
λεωφόρου, όσο και με την Αττική οδό, που αποτελεί συνδετικό κρίκο με πολλές
περιοχές της Αττικής.

2.7. Σημερινός χαρακτήρας και φυσιογνωμία της Σαρωνίδας
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια αλματώδης ανάπτυξη της οικονομίας
στην ευρύτερη περιοχή της νότιας Αττικής και αντίστοιχα στην περιοχή της
Σαρωνίδας. Οι συνθήκες που επικρατούν γενικότερα στην Αττική έχουν οδηγήσει
τους ανθρώπους να αναζητήσουν νέες περιοχές επέκτασης των δραστηριοτήτων τους,
οι οποίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες και τους δίνουν τη δυνατότητα να
αναπτυχθούν.
Η ανάπτυξη αυτή ακολουθεί τους ρυθμούς ανάπτυξης των Μεσογείων της
Αττικής, επωφελούμενη από τα έργα υποδομής, όπως τη λειτουργία του αεροδρομίου
των Σπάτων, τη λειτουργία της Αττικής οδού, την επέκταση των λιμανιών Λαυρίου
και Ραφήνας καθώς και τη λειτουργία των ολυμπιακών αθλητικών εγκαταστάσεων.
Έτσι, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να μετακινηθούν προς αυτές τις περιοχές
προκειμένου να βρουν ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο αλλά και κάποια δουλειά.
Η Σαρωνίδα συνδυάζει με μοναδικό τρόπο την θάλασσα με το βουνό, το
αστικό με το φυσικό περιβάλλον, και αυτό μπορούμε να πούμε ότι την κάνει να
ξεχωρίζει σε σχέση με άλλες περιοχές της Αττικής. Η μικρή απόσταση της από την
Αθήνα, σε συνδυασμό με το σχετικά υψηλής ποιότητας περιβάλλον της έδωσαν το
χαρακτήρα ενός σημαντικού παραθεριστικού κέντρου στην Ανατολική Αττική, κάτι
το οποίο τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αλλάζει και να μετατρέπεται σε περιοχή
μόνιμης κατοικίας αφού συγκεντρώνει αρκετά θετικά στοιχεία για κάποιον που θέλει
να μείνει μόνιμα στην περιοχή.
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Η υποβάθμιση των συνθηκών ζωής καθώς και ο κορεσμός σε δόμηση στο
Λεκανοπέδιο της Αττικής έχει οδηγήσει κατοίκους να αναζητούν νέες περιοχές Α
κατοικίας εκτός του Λεκανοπεδίου και η Ανατολική Αττική αποτελεί κύρια διέξοδο,
αφού συγκεντρώνει πληθώρα πλεονεκτημάτων. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι λόγω
οικονομικών δυσκολιών μετατρέπουν την παραθεριστική τους κατοικία σε μόνιμη
προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα.
Η ζήτηση των οικοπέδων στη περιοχή της Σαρωνίδας έχει αρχίσει να ξεπερνά
την προσφορά, ενώ οι τιμές των οικοπέδων συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της
Αττικής. Προφανώς, η ομορφιά του τόπου, αλλά και η ανάπτυξη των οδικών και
άλλων δικτύων (Αττική Οδός – Προαστιακός κλπ) συγκοινωνίας ώθησε πολλές
οικογένειες να επιλέξουν, όχι μόνο τη Σαρωνίδα, αλλά και την ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Σαρωνικού για μόνιμη κατοικία τους. Για αυτό η περιοχή με βάση στοιχεία
της ΕΣΥΕ, έχει υψηλά ποσοστά νεοαφιχθέντων σε σχέση με τους παλιούς κατοίκους,
που φτάνει το 45%.
Ωστόσο, η μετατόπιση του πληθυσμού χωρίς την ύπαρξη και λειτουργία των
αναγκαίων έργων υποδομής (π.χ. αποχέτευση) γίνεται με τίμημα την υποβάθμιση του
φυσικού περιβάλλοντος, όπως και την ποιότητα ζωής παλιών και νέων κατοίκων.
Επειδή υπάρχει απουσία του απαραίτητου σχεδιασμού, ώστε η περιοχή να καλύψει
τις ανάγκες των, ολοένα περισσότερων, μόνιμων κατοίκων, δεν είναι λίγες οι φορές
που οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα.
Η οικονομία της περιοχής, όπως διαμορφώνεται από τις εξελίξεις, βασίζεται
κατά κύριο, λόγο στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα, δηλαδή το εμπόριο και τις
υπηρεσίες και σε μικρότερο βαθμό στον παραγωγικό τομέα. Μέρος των επιχειρήσεων
λειτουργούν εποχιακά με βάση την κίνηση της περιοχής και όχι όλο το χρόνο.
Σημειώνεται

σημαντική

τάση

εγκατάστασης

νέων,

κυρίως

μικρομεσαίων,

επιχειρήσεων στην περιοχή, έχει ήδη αναπτυχθεί το εμπορικό κέντρο της περιοχής,
ενώ σημαντική είναι η ανάπτυξη και του δικτύου υπηρεσιών εξυπηρέτησης των
κατοίκων.
Η Σαρωνίδα, λοιπόν, βρίσκεται σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο και από
κάποιες επιλογές που θα γίνουν ή δεν θα γίνουν θα εξαρτηθεί το μέλλον και η
ποιότητα ζωής των κατοίκων καθώς και η ανάπτυξή της.
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

3.1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.1.1. Μετεωρολογικά και κλιματολογικά στοιχεία

Το κλίμα της Αττικής είναι τυπικά μεσογειακό: ήπιοι και υγροί χειμώνες,
σχετικά θερμά και ξηρά καλοκαίρια και, γενικά, μακρές περίοδοι ηλιοφάνειας κατά
την μεγαλύτερη διάρκεια του έτους (Ε.Μ.Υ., 2010).
Για την περιοχή της Νότιας Αττικής υπάρχει ο μετεωρολογικός σταθμός του
Ελληνικού από τον οποίο προκύπτουν και τα παρακάτω γενικευμένα συμπεράσματα
για την ευρύτερη περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται και η περιοχή της Σαρωνίδας.
Η ετήσια μέση θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται από 16,5°C μέχρι 19°C.
Ψυχρότεροι μήνες είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, ενώ οι μήνες Ιούλιος και
Αύγουστος είναι οι θερμότεροι του έτους (Εικ.18). Η μέση ετήσια βροχόπτωση είναι
κατά μέσο όρο 400mm περίπου (Ε.Μ.Υ., 2010) (Εικ.20).
Οι άνεμοι που πνέουν στην Αττική είναι κυρίως από βόρειες μέχρι
βορειοανατολικές διευθύνσεις και δευτερευόντως νότιες μέχρι νοτιοδυτικές, με μέση
ταχύτητα 5-7 μποφόρ (Ε.Μ.Υ., 2010) ( Εικ.21).
Η μέση υγρασία στη περιοχή της νότιας Αττικής είναι σχετικά υψηλή, λόγω
και της ύπαρξης της θάλασσας, και φτάνει το 70% περίπου (Ε.Μ.Υ., 2010) ( Εικ.19).
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 1955-1997

1ο Εξάμηνο
Ελάχιστη
Θερμοκρασία

Μηνιαία

Μέση
Θερμοκρασία

Μηνιαία

Μέγιστη
Θερμοκρασία

Μηνιαία

2ο Εξάμηνο
Ελάχιστη
Θερμοκρασία

Μηνιαία

Μέση
Θερμοκρασία

Μηνιαία

Μέγιστη
Θερμοκρασία

Μηνιαία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

7.0

7.1

8.4

11.4

15.8

20.1

10.3

10.6

12.3

15.9

20.7

25.2

13.6

14.1

15.7

19.4

24.1

28.7

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

22.8

22.8

19.6

15.6

12.0

8.8

28.0

27.8

24.2

19.5

15.4

12.0

31.8

31.7

28.2

23.2

18.8

15.2

Εικ.18: Διάγραμμα και πίνακας με τη μέση θερμοκρασία στη περιοχή.
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1ο Εξάμηνο
Μέση
Υγρασία

Μηνιαία

ο

2 Εξάμηνο
Μέση
Υγρασία

Μηνιαία

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

68.8

68.0

65.9

62.6

59.0

52.8

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

47.0

47.1

53.4

62.1

68.7

70.2

Εικ.19: Διάγραμμα και πίνακας με τη μέση υγρασία στη περιοχή.

1ο Εξάμηνο
Μέση
Βροχόπτωση
Συνολικές
Βροχής

Μηνιαία
Μέρες

ο

2 Εξάμηνο
Μέση
Βροχόπτωση
Συνολικές
Βροχής

Μηνιαία
Μέρες

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

48.3

40.9

39.7

26.0

15.2

5.6

13.2

11.8

11.9

9.7

6.8

3.7

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

5.2

7.0

9.6

47.8

55.4

64.1

1.6

1.8

3.9

8.9

11.3

13.7

Εικ.20: Διάγραμμα και πίνακας με τη μέση βροχόπτωση στη περιοχή.
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1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

Μέση
Μηνιαία
Διεύθυνση Ανέμων

Β

Β

Β

Ν

Ν

Ν

Μέση
Ένταση Ανέμων

7.6

7.7

7.3

6.4

6.0

6.4

2ο Εξάμηνο

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση
Μηνιαία
Διεύθυνση Ανέμων

Β

Β

Β

Β

Β

Β

Μέση
Ένταση Ανέμων

7.6

7.8

7.0

7.1

6.7

7.4

Μηνιαία

Μηνιαία

Εικ.21: Διάγραμμα και πίνακας με τη μέση ένταση ανέμων στη περιοχή.
(ΠΗΓΗ: Μετεωρολογικός σταθμός Ελληνικού)

3.1.2. Μορφολογία- Ανάγλυφο
Τα φυσικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιοχή της Σαρωνίδας είναι τα
εξής:
•

Ο Όλυμπος της Αττικής είναι ένα μικρό, σχεδόν στρογγυλό, βραχώδες
ξεροβούνι

(παλαιότερα

ήταν

καταφύγιο),

βόρεια-

βορειοδυτικά

της

Αναβύσσου, που υψώνεται μόνο του στη γύρω περιοχή. Χωρίζεται από το
βουνό Πάνειο με μια στενή κοιλάδα, την οποία διασχίζει ο δρόμος ΚαλυβίωνΑναβύσσου, οι δε νοτιοδυτικές απολήξεις του φτάνουν σχεδόν μέχρι τη
θάλασσα. Μια μεγάλη χαράδρα, μεταξύ της κύριας κορυφής και της κορυφής
Σκόρδι (355μ.) χωρίζει το βουνό σχεδόν στα δύο (Νέζης,2002) (Εικ.22).

40

Εικ.22: Ανάγλυφο Δήμου Σαρωνίδας και ευρύτερης περιοχής

•

Οι ακτές της Σαρωνίδας παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Η κεντρική
παραλία της έχει μεγάλο μήκος και είναι αμμώδης (Εικ.23). Παρ΄ όλα αυτά,
το μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής της Σαρωνίδας είναι βραχώδες, ενώ
υπάρχουν πολλοί μικροί κόλποι οι οποίοι δημιουργούν φυσικά λιμανάκια.

Εικ.23: Κεντρική παραλία Σαρωνίδας
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3.1.3. Γεωλογία- Τεκτονική

Το νοτιότερο τμήμα της Αττικής χερσονήσου παρουσιάζει μια σύνθετη
γεωτεκτονική δομή. Όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, η
νοτιοανατολική Αττική ανήκει στην ενδιάμεση τεκτονομεταμορφική ζώνη της
Πελαγωνικής ενότητας. Ειδικότερα τα προνεογενή πετρώματα που εμφανίζονται στην
περιοχή είναι μεταμορφωμένοι και ημιμεταμορφωμένοι σχηματισμοί και είναι
μάρμαρα,

δολομιτικά

μάρμαρα,

μαρμαρυγιακοί

σχιστόλιθοι

και

φυλλίτες

(Παυλόπουλος, 1997).

3.2. ΒΙΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.2.1. Χλωρίδα- Πανίδα

Η Σαρωνίδα

λόγω

της βιογεωγραφικής θέσης, της ποικιλόμορφης

διαμόρφωσης των εδαφών και των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών, έχει πολύ
πλούσια χλωρίδα. Ορισμένα χαρακτηριστικά είδη είναι τα πεύκα, οι ευκάλυπτοι, οι
νεραντζιές, οι φοίνικες, τα κυπαρίσσια, τα αλμυρίκια, οι ελιές, οι αμυγδαλιές, οι
λεύκες, τα αμπέλια, τα σκοίνα, οι καλαμιές και τα πουρνάρια. Στα χωράφια της
περιοχής φυτρώνουν μαργαρίτες, παπαρούνες, χαμομήλι, κυκλάμινα και ανεμώνες
(Λεμπέσης, 2007).
Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής, τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν κοπάδια
προβάτων τα οποία τα έφερναν οι βοσκοί στη περιοχή Πεύκα Γιουρντά(Σαρωνίδα)
κατά τους χειμερινούς μήνες για να ξεχειμωνιάσουν εκεί. Σήμερα το μόνο που
συναντάς στη περιοχή είναι αδέσποτες γάτες και σκύλους. Από την άγρια πανίδα
μπορείς να συναντήσεις φίδια, σαύρες, χελώνες, βάτραχοι, μικρά τρωκτικά,
σκαντζόχοιροι, νυχτερίδες, λαγοί και πιο σπάνια αλεπούδες που έχουν ξεμείνει στη
περιοχή. Για τα πτηνά της περιοχής, χαρακτηριστικό είδος πρέπει να θεωρηθεί ο
γλάρος, ενώ συναντώνται επίσης πέρδικες, γεράκια, κουκουβάγιες, κοτσίφια και
σπίνοι. Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιοχή έχει και ένα πολύ πλούσιο
θαλάσσιο οικοσύστημα.
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3.2.2. Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Η Σαρωνίδα βρίσκεται πολύ πίσω όσον αφορά στο κομμάτι της προστασίας
του περιβάλλοντος. Όσον αφορά στις τελευταίες ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με
την

περιβαλλοντική

προστασία,

αφορούν

σε

δενδροφυτεύσεις

και

μέτρα

πυροπροστασίας. Σύμφωνα με τον Δήμο Σαρωνίδας (2010) φυτεύτηκαν περισσότερα
από 1000 δέντρα και θάμνοι στη λεωφόρο Γαλαναίων, στην Παραλία, στην οδό
Κεφαλληνίας και συνεχίζεται η δενδροφύτευση στο Πανόραμα. Επίσης ο Δήμος έχει
πλέον στη διάθεση του πυροσβεστικό όχημα καθώς και ρυμουλκούμενο όχημα τα
οποία προστέθηκαν στο βυτίο του Δήμου.
Στη Σαρωνίδα πραγματοποιείται πρόγραμμα ανακύκλωσης απορριμμάτων
εδώ και δέκα περίπου χρόνια. Έχει αποκτηθεί μαζί με την Ανάβυσσο και την Παλαιά
Φώκαια ιδιόκτητο αυτοκίνητο ανακύκλωσης (Δήμος Σαρωνίδας, 2010).
Ένα έργο που μπορεί να συμβάλει στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της
περιοχής είναι η ενδεχόμενη κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων σε
τοποθεσία της Παλαιάς Φώκαιας από τη στιγμή που η Σαρωνίδα όπως και η ευρύτερη
περιοχή δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο.

3.2.3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Η τελευταία απογραφή έγινε το 2001 όπου σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ.Ε. (2001) η
Σαρωνίδα χαρακτηρίζεται ως αστική πεδινή περιοχή. Με επιφάνεια 6,67τ.χλμ. και
πραγματικό αριθμό 2.012 άτομα η πυκνότητα του πληθυσμού είναι 31,514 άτομα ανά
εκτάριο. Ο μόνιμος πληθυσμός(1.656 άτομα) χωρίζεται σε 744 ομοδημότες, 699
ετεροδημότες και 213 αλλοδαπούς(Διάγραμμα 2). Βάση του μόνιμου πληθυσμού, οι
άντρες ανέρχονται σε 1.656, ενώ οι γυναίκες σε 842. Από πλευράς ηλικίας η
κυρίαρχη ομάδα είναι μεταξύ 50 και 54 ετών, με 145 άτομα , ενώ ακολουθεί η
ηλικιακή ομάδα 30-34, με 135 άτομα(Πίνακας 1, Διάγραμμα 1). Στο δήμο Σαρωνίδας
καταγράφονται 564 νοικοκυριά και 444 πυρηνικές οικογένειες.
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Σχετικά με τη διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού της Σαρωνίδας τα στοιχεία
έχουν ως εξής : το 1981 είχε 733 κατοίκους, το 1991 είχε 1.572 κατοίκους και το
2001 είχε 2.102 κατοίκους(Διάγραμμα 3) (Ε.Σ.Υ.Ε.). Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο
σημερινός πληθυσμός της Σαρωνίδας είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του 2001.
Κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται φτάνοντας
ακόμη και τους 15.000 κατοίκους δημιουργώντας στον δήμο υποχρεώσεις οι οποίες
δεν γίνονται εμφανείς μέσω της απογραφής.

Πίνακας 1 :Μόνιμος πληθυσμός Σαρωνίδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Ηλικίες
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
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Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε.
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Διάγραμμα 1:: Πυραμίδα ηλλικιών, απογρραφή 2001
( Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε.)
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Διάγραμμα 3: Διαχρονική μεταβολή του πληθυσμού της Σαρωνίδας
(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.)

3.2.4. Οικονομικά στοιχεία

Σύμφωνα με την Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.,
το σύνολο των οικονομικώς ενεργών ατόμων στο Δήμο Σαρωνίδας ανέρχονται σε 718
άτομα, εκ των οποίων 8 δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, οι 127 στο
δευτερογενή, 474 στον τριτογενή, 50 δεν δήλωσαν τον τομέα στον οποίο εργάζονται,
ενώ οι 59 είναι οι άνεργοι (Διάγραμμα 4). Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα
συγκεκριμένα στοιχεία η ανεργία βρίσκεται περίπου στο 8,2%. Οι οικονομικώς μη
ενεργοί ανέρχονται σε 765 άτομα και από τα 718 ενεργά άτομα 454 είναι άντρες και
264 γυναίκες. Τα 162 κατέχουν θέση εργοδότη, 69 εργάζονται για δικό τους
λογαριασμό, ενώ 433 είναι μισθωτοί.
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Όσον αφορά στις κατηγορίες των επαγγελμάτων, οι περισσότεροι, 94 άτομα
απασχολούνται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την επισκευή οχημάτων και ειδών
ατομικής και οικιακής χρήσης, 75 απασχολούνται στις μεταφορές, την αποθήκευση
και τις επικοινωνίες, ενώ ακολουθούν η διαχείριση ακίνητης περιουσίας, οι
εκμισθώσεις και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες με 70 άτομα(Πίνακας 2).
Συμπερασματικά στον δήμο κυριαρχούν οι εργαζόμενοι στον τριτογενή τομέα και οι
μισθωτοί.
Γενικότερα η περιοχή της Σαρωνίδας δεν έχει ούτε βιοτεχνίες ούτε
βιομηχανίες και είναι μια καθαρά παραθεριστική οικιστική περιοχή γι’ αυτό και προς
το παρόν δεν παρουσιάζει προβλήματα απασχόλησης. Για τις όποιες δουλειές της
περιοχής υπάρχει ένα μικρό κομμάτι αλλοδαπών που τις καλύπτουν ενώ αν χρειαστεί
κάτι επιπλέον έρχονται και από τις γύρω περιοχές. Επίσης η Σαρωνίδα δεν
αντιμετωπίζει προβλήματα κοινωνικής μέριμνας για απόρους κλπ τα οποία
αντιμετωπίζουν άλλοι Δήμοι.
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Πίνακας 2 : Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός Σαρωνίδας κατά φύλο, ομάδες κλάδων
οικονομικής δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα- Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001
(ΠΗΓΗ Ε.Σ.Υ.Ε.)
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Διάγραμ
μμα 4: Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός Σαρωνίδας.
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3.2..5. Κοινωνιικά χαρακττηριστικά
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3.2.6. Πολιτιστικά χαρακτηριστικά

Στη Σαρωνίδα λόγω του περιορισμένου αριθμού κατοίκων και του
παραθεριστικού χαρακτήρα που έχει η περιοχή υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός
συλλόγων, οργανώσεων και προγραμμάτων που πραγματοποιούνται, τα οποία
γίνονται όλο και περισσότερα με το πέρασμα των χρόνων και την αύξηση των
μόνιμων κατοίκων. Τα παραπάνω, στη παρούσα φάση, λειτουργούν συμπληρωματικά
με αυτά που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή της Αναβύσσου, λόγω της ύπαρξης
πολλών οικισμών στην ευρύτερη περιοχή, ώστε να μαζεύεται ένας ικανοποιητικός
αριθμός ατόμων για την υλοποίηση τους.
Στη Σαρωνίδα λειτουργεί πνευματικό κέντρο το οποίο στεγάζεται στο χώρο
του θερινού κινηματογράφου «Ορφέας» (Εικ.24). Επίσης, λειτουργεί αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων όπου γίνονταν οι συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου,
αλλά και διάφορες εκδηλώσεις από τοπικούς συλλόγους (ζωγραφική, πρώτες
βοήθειες κλπ). Πρέπει να αναφερθεί ότι η Σαρωνίδα δεν πραγματοποιεί Πρόγραμμα
Επιμόρφωσης Ενηλίκων ενώ τα τελευταία τέσσερα χρόνια συμμετέχει στο θεσμό
Συμβουλίου Νέων (Δήμος Σαρωνίδας, 2009).

Εικ.24: Θερινός κινηματογράφος «Ορφέας»
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Οι εξωραϊστικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη
Σαρωνίδα είναι οι εξής:
•

Εξωραϊστικός Σύλλογος Σαρωνίδας : Αποτελεί εδώ και 50 χρόνια
σημείο αναφοράς για την περιοχή των Σαρωνιδιωτών, καθώς
βρίσκεται δίπλα στα μέλη και στους κατοίκους της περιοχής
γενικότερα. Ο σύλλογος λειτουργεί ως σύνδεσμος των κατοίκων
μεταξύ τους με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων μέσα από εκδρομές,
μουσικοχορευτικές

εκδηλώσεις

και

γενικότερα

πολιτιστικές

εκδηλώσεις που ανεβάζουν το επίπεδο των πολιτών και βελτιώνουν
την ανθρώπινη ύπαρξη μέσω της κοινωνικής επαφής. Φροντίζει για
τον εξωραϊσμό του τόπου διοργανώνοντας εξορμήσεις των κατοίκων
ευαισθητοποιώντας τους κατοίκους της πόλης και τις τοπικές αρχές,
στο σημαντικό ζήτημα που είναι η διατήρηση του φυσικού κάλλους
που ήδη διαθέτει η πόλη μας. Συμβάλλει ενεργά στη διαχείριση και
προστασία του περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας στην τοπική αρχή και
τους κατοίκους της πόλης, όλα τα επίμαχα θέματα που προκύπτουν.
Παράλληλα με αυτά, ο σύλλογος έχει αναλάβει την προώθηση των
προβλημάτων των πολιτών στις αρχές του τόπου και καταβάλλει κάθε
προσπάθεια για την ταχύτερη επίλυσή τους.
•

Εκπολιτιστικός σύλλογος Σαρωνίδας (Εικ.25)

•

Σύλλογος Πανοράματος

•

Περιηγητική λέσχη

•

Σύλλογος Επαγγελματιών

•

Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και
Γυμνασίου

•

ΕΠΑΖ (Εθελοντές προστασίας αδέσποτων ζώων)

•

Πνευματικός Σύλλογος Σαρωνίδας

Εικ.25: Λογότυπο Πολιτιστικού Συλλόγου Σαρωνίδας
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Η Σαρωνίδα διαθέτει ανοικτές ιδιόκτητες αθλητικές εγκαταστάσεις με
γήπεδα μπάσκετ και τέννις ενώ δεν διαθέτει κάποιο κλειστό γυμναστήριο ή
γήπεδο ποδοσφαίρου. Οι αθλητικοί σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στη
Σαρωνίδα είναι οι εξής:
•

Ναυταθλητικός Όμιλος Σαρωνίδας

•

Α.Ε.Σ.Α.Φ. «Κούρος» (Εικ.26)

Εικ.26: Λογότυπο Α.Ε.Σ.Α.Φ. ΚΟΥΡΟΣ

3.2.7. Διοικητικός τομέας

Με βάση στοιχεία του Δήμου Σαρωνίδας(2011) οι διοικητικές μεταβολές που
έχουν πραγματοποιηθεί στη περιοχή είναι οι εξής:
•

1835: Ιδρύεται ο Δήμος Λαυρίου και περιλαμβάνει τους πρώην δήμους και
κοινότητες: Λαυρίου, Κερατέας, Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας
και Σαρωνίδας.

•

1890: Χωρίζεται ο ανωτέρω Δήμος Λαυρίου, σε δύο, τον Δήμο Σουνιέων, που
περιλαμβάνει τον σημερινό Δήμο Λαυρίου και στον Δήμο Θορικιών, που
περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους.
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•

1912: Χωρίζεται ο Δήμος Θορικίων στις Κοινότητες Κερατέας και Καλυβίων.
Η

Ανάβυσσος(συμπεριλαμβάνονται

και

τα

Πεύκα

Γιουρντά)

συμπεριλαμβανόταν στην Κοινότητα Κερατέας.
•

1927: Ο συνοικισμός Ανάβυσσος αποσπάται από την Κοινότητα Κερατέας
και προσαρτάται στη Κοινότητα Καλυβίων.

•

1929: Ο συνοικισμός Ανάβυσσος της Κοινότητας Καλυβίων αναγνωρίζεται
ως αυτόνομη Κοινότητα (Δ. 21-11-1929, ΦΕΚ Α 422/1929), με ονομασία
Ανάβυσσος και διοικητικά όρια: Θέρμη, βόρεια κορυφογραμμή Σκορδί, Άγιος
Παντελεήμονας, Κάπο, Φερεντίνου, Γκλιάτη, Πάντου, θάλασσα (η σημερινή
οδός Μικράς Ασίας) (Δαλάκογλου, 1996).

•

1979: Αποσπάται από την Ανάβυσσο η περιοχή Πέυκα Γιουρντά και
αναγνωρίζεται σε αυτόνομη Κοινότητα με την ονομασία Σαρωνίδα. Η
Σαρωνίδα αναγνωρίσθηκε ως Κοινότητα με το Προεδρικό Διάταγμα 74 το
οποίο υπεγράφη στις 30/01/1979 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, Τεύχος 1ο, Αριθμός Φύλλου 16 της 30/01/1979. Διοικητικά
όρια της Κοινότητας Σαρωνίδας καθορίζονται βόρεια η Θέρμη, ανατολικά και
νότια το όριο της εντός σχεδίου περιοχής της και δυτικά η θάλασσα
(Δαλάκογλου, 1996).

•

2008: Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του Καποδίστρια ΙΙ
προτείνει την ενοποίηση της Σαρωνίδας με τους Δήμους Καλυβίων και
Αναβύσσου και την Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας.
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•

2010: Με βάση το πρόγραμμα Καλλικράτης και την ενοποίηση των Δήμων η
Σαρωνίδα προσαρτήθηκε στο νέο Δήμο Σαρωνικού μαζί με τις περιοχές
Καλυβίων, Αναβύσσου, Παλαιάς Φώκαιας και Κουβαρά. Έτσι ο νέος Δήμος
αποτελείται από 27μελές δημοτικό συμβούλιο καθώς και 29 συμβούλων των
παραπάνω δημοτικών κοινοτήτων (Εικ.27).

Εικ.27: Νέος καλλικρατικός δήμος Σαρωνικού
Πηγή:www.google.gr/imgres
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3.2.8. Όροι δόμησης

Για τον τομέα Α ισχύουν τα διατάγματα 9-10-1959 ΦΕΚ 1Δ/1959 και το 20-41964 ΦΕΚ 48Δ/1964. Στον τομέα Α, λοιπόν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές
διατάξεις ο συντελεστής δόμησης είναι 0,50 (Π.Δ. 24-9-1976, ΦΕΚ 312Δ/8-10-1976)
και το ποσοστό κάλυψης είναι 25% (Π.Δ. 24-9-1976, ΦΕΚ 312Δ/8-10-1976).
Το μέγιστο ύψος των κτιρίων είναι 7,5μ., με την προσθήκη 2μ. στην
περίπτωση που το σπίτι έχει στέγη και 1μ. σε περίπτωση pilotis. Το οικοδομικό
σύστημα είναι πανταχόθεν ελεύθερο ενώ επιτρέπεται και η ύπαρξη pilotis.
Για τον τομέα Β ισχύουν τα διατάγματα 19-9-1968 ΦΕΚ 180Δ/1968 και το
24-9-1976 ΦΕΚ 312Δ/8-10-1976.Στον τομέα Β ο συντελεστής δόμησης είναι
0,6(Π.Δ. 24-9-1976, ΦΕΚ 312Δ/8-10-1976) και το ποσοστό κάλυψης είναι 30%(Π.Δ.
24-9-1076, ΦΕΚ 312Δ/8-10-1976).
Όπως και στον τομέα Α ισχύουν τα ίδια μέγιστα ύψη των κτιρίων καθώς και
το ίδιο οικοδομικό σύστημα.
Για τον τομέα Γ ισχύει το διάταγμα 21-4-1965 ΦΕΚ 74Δ/1965. Έτσι, ο τομέας
Γ έχει συντελεστή δόμησης 0,20 (ΦΕΚ 312Δ/24-9/8-10-1976) και ποσοστό κάλυψης
25% (ΦΕΚ 150Δ/25-2-2003).
Τέλος, ο τομέας Δ αποτελεί περιοχή εκτός σχεδίου δόμησης.
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Εικ.28: Διάγραμμα τομέων με βάση τους όρους δόμησης.
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4. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΟY

4.1. Αναπτυξιακά έργα

Σύμφωνα με τον Δήμο τα έργα που πραγματοποιήθηκαν από το 2007 μέχρι το
2009 είναι έργα οδοποιίας, τα οποία αφορούν στην ασφαλτόστρωση ή
τσιμεντόστρωση οδών που ξεπερνούν τα 6χλμ., έργο προϋπολογισμού άνω των
2.000.000€. Επίσης, κατασκευάστηκαν δύο σημαντικά έργα αποχέτευσης ομβρίων
στις οδούς Σίφνου και Σπάρτης-Λακωνίας, προϋπολογισμού 2.200.000€ ενώ
ταυτόχρονα αντικαταστάθηκε το δίκτυο ύδρευσης το οποίο είναι από αμίαντο.
Ακόμα, ένα μικρότερο αντιπλημμυρικό έργο έγινε στην οδό Ηρακλέους. Παράλληλα
έχουν γίνει μελέτες και προσπάθειες για την εξασφάλιση πίστωσης για την
αποχέτευση

ομβρίων

στις

οδούς

Αθηνάς,

Κεφαλληνίας

και

Ζακύνθου,

προϋπολογισμού 4.000.000€.
Όσον αφορά στα έργα ύδρευσης, κατασκευάστηκε δεξαμενή προϋπολογισμού
300.000€ στη στροφή Μπογδάνου, με δίκτυο 1.000μ από πολυαιθυλένιο, που
ικανοποίησε τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής Πευκώνα καθώς και τους
υδρολήπτες των οδών Δημοκρίτου, Αριστοτέλους και Ιπποκράτους. Επίσης μια άλλη
μελέτη προϋπολογισμού 600.000€ με το απαραίτητο δίκτυο είναι έτοιμη για την
κατασκευή δεξαμενής στο τέλος του εγκεκριμένου σχεδίου Πανοράματος ενώ το
έργο αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου δικτύου από αμίαντο προϋπολογισμού
685.000€ σημαντικού μέρους της Σαρωνίδας έχει σχεδόν ολοκληρωθεί χάρη στην
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών που περιελάμβανε τη νοτιοδυτική
πλευρά της Σαρωνίδας.
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Εικ.29: Κεντρική νησίδα στη λεωφόρο Σαρωνίδος

Κατασκευάστηκε η κεντρική νησίδα στη λεωφόρο Σαρωνίδος (Εικ.29). Στη
παραλία κατασκευάζεται πεζόδρομος για τον άνετο περίπατο των πολιτών, ο οποίος
συνδέεται με την απέναντι πλευρά των δρόμων μέσω υπόγειων διαβάσεων, τις οποίες
ο δήμος θέλησε να διακοσμήσει με τα Graffiti μια ομάδας που ζει μόνιμα στην
περιοχή (Εικ.30,31). Επίσης έγινε διάνοιξη πεζοδρόμου στον Περιφερειακό δρόμο
(Γαλαναίων) και τοποθετήθηκαν παγκάκια σε διάφορα σημεία (Εικ. 32,33). Επίσης,
έγινε πλακόστρωση και

δενδροφύτευση στο μονοπάτι της οδού Αύρας. Τέλος

εντάχθηκαν στο πρόγραμμα για την ανάπλαση τους οι παιδικές χαρές και οι πλατείες
της Σαρωνίδας.

Εικ.30,31: Υπό κατασκευή υπόγειες διαβάσεις

58

Εικ.32,33: Υπό κατασκευή πεζόδρομος στη παραλία

4.2. Χαρακτηριστικά εκπαίδευσης

Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε.,
τα στοιχεία για το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού ηλικίας 6 ετών και άνω (1537
άτομα) της Σαρωνίδας είναι τα εξής: 14 κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, 25 κάτοχοι
Master, 285 πτυχιούχοι Ανώτατων Σχολών, 77 πτυχιούχοι ΤΕΙ και Ανώτερων
Σχολών, 112 πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 534 απόφοιτοι Μέσης
εκπαίδευσης, 13 πτυχιούχοι ΤΕΛ, 4 πτυχιούχοι ΤΕΣ, 133 απόφοιτοι 3τάξιου
Γυμνασίου, 217 απόφοιτοι Δημοτικού, 82 φοιτούν στο Δημοτικό, 24 εγκατέλειψαν το
Δημοτικό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και 17 δε γνωρίζουν ούτε γραφή
ούτε ανάγνωση(Πίνακας 3).
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Δεν γνωρίζουν γραφή και αναάγνωση

Σύνολο

Εικ.32: Χάρτης με θεσμοθετημένα πράσινα- εκπαίδευση- αθλητισμό

Πίνακας 3 : Πληθυσμός Σαρωνίδας ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο και επίπεδο
εκπαίδευσης- Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Σύνολο
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Όσον αφορά στις σχολικές εγκαταστάσεις, η Σαρωνίδα διαθέτει ένα Δημοτικό
Σχολείο, ένα 2θέσιο Γυμνάσιο και δεύτερο Νηπιαγωγείο (Εικ.34,35,36). Γίνονται
προσπάθειες για την απόκτηση των απαραίτητων σχολικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις. Για παράδειγμα στο
δημοτικό σχολείο ο προαύλιος χώρος έχει γεμίσει με τάξεις container και αυτές οι
κατασκευαστικές προχειρότητες καθιστούν το δημοτικό σχολείο όπου φοιτούν παιδιά
ηλικίας 6 έως 11 ετών εστία κινδύνου ενώ και το Γυμνάσιο στεγάζεται σε χώρο που
είχε κατασκευαστεί για γραφεία της Κοινότητας με προαύλιο 30 τμ και δύο αίθουσες
διδασκαλίας.
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4.3. Χαρακτηριστικά Αστικού και Οικιστικού σχεδιασμού

Από την αρχή της οικιστικής ανάπτυξης της Σαρωνίδας εφαρμόσθηκε
σχεδιασμός. Σε αυτό οφείλει άλλωστε η Σαρωνίδα την καλή της ρυμοτομία
(Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α., 2005) και την απουσία αυθαιρέτων κατοικιών άναρχης δόμησης. Η
Σαρωνίδα χωρίζεται σε τρεις τομείς, τον Α, τον Β και τον Γ. Ο Α και ο Γ ανήκαν
στον Συνεταιρισμό των υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας ενώ ο Β τομέας μέχρι και
πρόσφατα άνηκε σε ιδιώτες. Γι’ αυτό μπορεί να γίνει η παρατήρηση ότι ο Α και ο Β
έχουν ένα πολύ καλό σχέδιο ενώ ο Γ τομέας, που είναι στο βουνό, δεν έχει καλό
σχέδιο.
Τα διατάγματα ρυμοτομίας που ισχύουν για τις εντός σχεδίου περιοχές της
Σαρωνίδας είναι τα εξής (Εθνικό Τυπογραφείο, 2011):
•

Φ.Ε.Κ. 1 Α/23-10-1959

•

Φ.Ε.Κ. 180 Δ/28-9-1986

•

Φ.Ε.Κ. 74 Δ/10-5-1965

•

Φ.Ε.Κ 40Δ/11-3-1966

•

Φ.Ε.Κ 48Δ/30-4-1964

•

Φ.Ε.Κ. 86Δ/27-4-1972

•

Φ.Ε.Κ. 150Δ/25-2-2003

•

Φ.Ε.Κ. 180Δ/28-9-1968

•

Φ.Ε.Κ. 743Δ/25-9-1998

•

Φ.Ε.Κ. 856Δ/25-10-1995

Το διάταγμα ρυμοτομίας που ισχύει για τις εκτός σχεδίου περιοχές της
Σαρωνίδας είναι το εξής: Φ.Ε.Κ. 125Δ/ 27-2-1998
Η Σαρωνίδα ανέκαθεν αποτελούσε παραθεριστική περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, η
σταδιακή μεταβολή της σε περιοχή μόνιμης κατοικίας έχει δημιουργήσει κάποια
προβλήματα μεταξύ των οποίων και αυτό σχετικά με τις χρήσεις γης. Οι χρήσεις στην
πόλη της Σαρωνίδας αποτέλεσαν σημείο τριβής και διενέξεων μεταξύ πολιτών και
επιχειρηματιών, γι’ αυτό το μόνο που θα αποτρέψει τις προστριβές και τις
παρεξηγήσεις θα είναι η ολοκλήρωση μελέτης σχετικά με τις χρήσεις γης της
περιοχής.
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4.4. Χαρακτηριστικά κατοικίας
Σύμφωνα με την απογραφή οικοδομών- κτιρίων της 1ης Δεκεμβρίου 2000 ο
συνολικός αριθμός κτιρίων αποκλειστικής χρήσης του Δήμου είναι 1.278. Από αυτά
τα 1.217 είναι κατοικίες, τα 12 είναι καταστήματα και γραφεία, το 1 είναι εκκλησία
και τα 3 είναι σχολικά κτίρια. Επίσης, υπάρχουν 35 κτίρια μικτής χρήσης. Όσον
αφορά στην χρονική περίοδο κατασκευής των κτιρίων, τα περισσότερα βλέπουμε πως
κατασκευάστηκαν την δεκαετία 1980, όπου έχουμε τον αριθμό 536. Ακολουθεί η
δεκαετία 1970 με 291 και η δεκαετία 1990 με 235. Το ότι η οικιστική ανάπτυξη της
περιοχής έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια είναι εμφανές από το ότι υπάρχουν
μόλις 3 κτίρια κατασκευασμένα πριν το 1945. Εμφανής είναι και η οικοδομική
έξαρση στην περιοχή. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. από τα 11.032τ.μ.
επιφάνειας που αντιστοιχούσαν στις νέες οικοδομές το 1997, είχαμε τα 23.852τ.μ. το
2001 και τα 33.560τ.μ. το 2007(Πίνακας 3). Είναι επίσης εμφανές ότι τα κτίρια που
κτίζονται στην περιοχή είναι μονοκατοικίες ή διώροφα. Από τα 1.313 κτίρια, τα 309
είναι ισόγεια, τα 519 με 1 όροφο, τα 395 με 2 ορόφους και τα 90 με 3 έως 5 ορόφους.
Το σύνολο των κανονικών κατοικιών είναι 3.735, εκ των οποίων 686 είναι
κύριες κατοικίες και 2.714 είναι εξοχικές ή δευτερεύουσες (Ε.Σ.Υ.Ε., 2001). Το ότι οι
εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες είναι σχεδόν τετραπλάσιες από τις κύριες, καταδεικνύει
πλήρως τον εξοχικό και παραθεριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Σχεδόν το σύνολο
των κατοικιών φαίνεται να διαθέτει τις βασικές ανέσεις (κουζίνα, ηλεκτρικό φως,
ύδρευση), με εξαίρεση την συνδεδεμένη με το δίκτυο αποχέτευση, την οποία έχουν
μόλις 21 από τα 545 ελεγμένα νοικοκυριά. Όσον αφορά στο υλικό κατασκευής των
κτιρίων, από τα 1.313, τα 1.271 έχουν κατασκευή από μπετόν και τα υπόλοιπα 42 από
άλλα υλικά.
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Αριθμός κατοικιών
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Προσθήκες
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Αριθμός

Έτος

Νέες Οικοδομές

36
62
51
63
98
50
89
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134
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Πίνακας 3 :Νέες οικοδομές, προσθήκες, αριθμός κατοικιών Σαρωνίδας μεταξύ 1997-2007
(Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε.)

Βέβαια, όλα τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό ότι έχουν μεταβληθεί
αρκετά με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχουμε για την περιοχή. Οι νέες
οικοδομές έχουν αυξηθεί, κατά μεγάλο αριθμό, λόγω και της μεταβολής της περιοχής
από παραθεριστικής κατοικίας σε μόνιμης, εξαιτίας των μεγάλων έργων που έχουν
γίνει στην ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων και των θετικών χαρακτηριστικών που
συγκεντρώνει η περιοχή.
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Εικ.37: Χάρτης υψών κτιρίων υφιστάμενης κατάστασης
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4.5. Τουριστικός τομέας
Η Σαρωνίδα έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό παραθεριστικό χαρακτήρα. Άλλωστε
ολόκληρη η περιοχή αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε αρχικά ως παραθεριστική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. από την Απογραφή της 18ης Μαρτίου 2001
από το σύνολο των κανονικών κατοικιών οι οποίες είναι 3.735, οι 686 είναι οι κύριες
και 2.714 είναι εξοχικές ή δευτερεύουσες. Το ότι οι εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες
είναι σχεδόν τετραπλάσιες από τις κύριες, καταδεικνύει πλήρως τον εξοχικό και
παραθεριστικό χαρακτήρα της περιοχής. Οι λόγοι που έχουν καταστήσει την περιοχή
παραθεριστική, εκτός από την κοντινή απόσταση από την Αθήνα, είναι το φυσικό
περιβάλλον, η θάλασσα και η ησυχία.
Στη Σαρωνίδα δεν υπάρχει κάποια ξενοδοχειακή εγκατάσταση. Οι πιο κοντινές
ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υπάρχουν τόσο στην Ανάβυσσο (Alexander Beach,
Eden Beach, Silver Beach, Μαύρο Λιθάρι) όσο και στο Λαγονήσι το πολύ γνωστό
συγκρότημα Grand resort Lagonisi. Παρ’ όλα αυτά πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι
νοικιάζουν κάποιο διαμέρισμα ή κάποια κατοικία για παραθεριστικούς λόγους, του
οποίου το μίσθωμα είναι με τον χρόνο.
Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο σχετίζεται τόσο με την τουριστική όσο
και με την γενικότερη ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής, το οποίο παραμένει ακόμα
άλυτο, είναι

η αξιοποίηση του χώρου των Αλυκών Αναβύσσου. Στο παρελθόν

αρκετές προτάσεις είχαν γίνει για τη αξιοποίηση του χώρου χωρίς κάποιο τελικό
αποτέλεσμα. Η πιο πρόσφατη είναι η δημιουργία γκολφ σε συνδυασμό με τουριστικές
κατοικίες, η οποία όμως συναντά διάφορα νομικά κολλήματα.
Επίσης η περιοχή διαθέτει μεγάλο αριθμό καταστημάτων που σχετίζονται με
τον τουρισμό και την ψυχαγωγία, όπως εστιατόρια και καφετέριες, τα οποία
λειτουργούν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Τέλος, ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η
Σαρωνίδα διαθέτει τέσσερις θερινούς κινηματογράφους (Εικ. 38,39,40), και εφόσον
δεν υπάρχουν καθόλου κινηματογράφοι σε γύρω περιοχές προσελκύεται κόσμος,
τόσο μόνιμοι κάτοικοι όσο και επισκέπτες, για να παρακολουθήσουν κάποια
παράσταση αφού στις μέρες μας οι ανοιχτοί κινηματογράφοι είναι περιορισμένοι.
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Εικ.38: Σινεμά Αίγλη

Εικ. 39,40: Σινεμά Τριανόν

4.6.Αγροτικός τομέας
Στη Σαρωνίδα η δραστηριότητα που σχετίζεται με τον αγροτικό τομέα είναι
ελάχιστη. Σύμφωνα άλλωστε με την Απογραφή Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 1999-2000
που πραγματοποίησε η Ε.Σ.Υ.Ε., δεν υπάρχουν στοιχεία για γεωργικές,
κτηνοτροφικές ή μικτές εκμεταλλεύσεις εντός των ορίων της Σαρωνίδας.
Όσον αφορά στον οικονομικώς ενεργό πληθυσμό της Σαρωνίδας που ασχολείται
με τα αγροτικά επαγγέλματα, σύμφωνα με την Απογραφή πληθυσμού της 18ης
Μαρτίου 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε., στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη θήρα και τη
δασοκομία απασχολούνται 9 άτομα. Εξ’ αυτών 1 κατέχει θέση εργοδότη, 2
εργάζονται για δικό τους λογαριασμό, 5 είναι μισθωτοί και 1 είναι συμβοηθών και μη
αμειβόμενο μέλος του νοικοκυριού. Με την αλιεία δεν απασχολείται κανένα άτομο.
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4.7.Επιδοτούμενα προγράμματα
Οι πόροι χρηματοδότησης για τα επιδοτούμενα έργα της Σαρωνίδας
προέρχονται από το Γ’ Κ.Π.Σ., από το πρόγραμμα «Θησέας» και από τη Νομαρχία
Ανατολικής Αττικής. Αφορούν κυρίως σε έργα αντιπλημμυρικά, αποχέτευσης,
ύδρευσης, ομβρίων και οδοποιίας. Όσον αφορά στο Ε.Σ.Π.Α. δεν έχει ενταχθεί
κάποιο έργο του Δήμου.
Τα έργα που πραγματοποιεί η Σαρωνίδα σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής είναι τα εξής (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Ανατολικής Αττικής, 2010):
•

Αποχέτευση ομβρίων οδών Σπάρτης και Λακωνίας Δήμου Σαρωνίδας,
προϋπολογισμού 800.000€. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται κατά
80% από την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής. Με την ανωτέρω
εργολαβία προβλέπεται να κατασκευαστούν έργα τα οποία θα
εξασφαλίζουν την αντιπλημμυρική προστασία στη περιοχή της
Σαρωνίδας, παροχετεύοντας ένα σημαντικό όγκο ομβρίων εκτός της
αστικής περιοχής.

•

Δημιουργία Παιδικών Χαρών στον Δήμο Αρτέμιδας, Σαρωνίδας και
στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου. Η προγραμματική αυτή σύμβαση
εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δράσεις για το παιδί και την νεολαία» που
ξεκίνησε το 2007 και ήδη έχει καλύψει τις ανάγκες 27 Δήμων και
Κοινοτήτων

της

Ανατολικής

Αττικής.

Με

την

εγκριθείσα

Προγραμματική Σύμβαση ύψους 45.000 ευρώ, που θα χρηματοδοτηθεί
από πόρους της Νομαρχίας, καλύπτονται ήδη οι ανάγκες στο 70% των
ΟΤΑ της Ανατολικής Αττικής.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις από το
πρόγραμμα «Θησέας» (Υπουργείο Εσωτερικών, 2009):
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ- 9ΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΩΝ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΚΑΙ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Δ.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

12.000

Ολοκληρώθηκε

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

11.953

Ολοκληρώθηκε

102.000

Σε εξέλιξη

378.047

Σε εξέλιξη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΩΓΟΥ
ΟΜΒΡΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΕ ΤΥΦΛΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

60.000

Σε εξέλιξη

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

25.000

Ενταγμένο

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ
ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ(Α΄ ΦΑΣΗ)
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟ
ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ(Α΄ ΦΑΣΗ)

ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΠΛΑΤΕΙΩΝ

ΔΗΜΟΥ

21.000
Ενταγμένο
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
280.000

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

Ολοκληρώθηκε

Τέλος στον επόμενο πίνακα καταγράφονται αναλυτικά οι χρηματοδοτήσεις
από το Γ΄ Κ.Π.Σ. : Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Π.Ε.Π. Αττικής (Δήμος

Σαρωνίδας)(ΟΠΣ, 2009):

ΕΡΓΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΣΕ €

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1.458.000€

Ολοκληρώθηκε

2.034.000€

Ολοκληρώθηκε

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ
Β΄ΖΩΝΗΣ
ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΥΜΑΤΩΝ-

1.360.000€

Ολοκληρώθηκε

335.892€

Ολοκληρώθηκε

ΔΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ«ΓΙΟΥΡΝΤΑ»

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΣΤΗ

ΘΕΣΗ

70

5. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μετά από ανάλυση που έγινε για την περιοχή της Σαρωνίδας, προκειμένου να
καταγραφούν τα βασικά χαρακτηριστικά της, έχουν παρατηρηθεί

αρκετά

προβλήματα και ελλείψεις που υπάρχουν σε διάφορους τομείς, δημιουργώντας με τη
σειρά τους μεγαλύτερα προβλήματα, τόσο στους κατοίκους όσο και στον Δήμο.
Έτσι, λοιπόν, ένα πρώτο πρόβλημα το οποίο στάθηκε και η αφορμή για τη
σύνταξη αυτής της εργασίας είναι ότι τα τελευταία χρόνια τα Μεσόγεια
παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη στον πληθυσμό τους, λόγω μεγάλων έργων που
έχουν υλοποιηθεί είτε είναι υπό κατασκευή, αφού υπάρχει μεγάλη μετατόπιση του
πληθυσμού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ύπαιθρο. Η Σαρωνίδα,
αποτελούσε μέχρι πρότινος περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, αφού ήταν σε κάποια
απόσταση από το κέντρο της Αθήνας και έτσι ο κόσμος την επέλεγε για τις διακοπές
του συνδυάζοντας την θάλασσα αλλά και την χαλάρωση, χωρίς όμως να χρειάζεται
να απουσιάσει από τον Νομό. Πολλοί ήταν εκείνοι, επίσης, που επέλεγαν να μείνουν
κατά τους θερινούς μήνες στη Σαρωνίδα και να πηγαίνουν καθημερινά στη δουλειά
τους από εκεί.
Αυτή η τεράστια και απότομη αύξηση του πληθυσμού στη περιοχή κατά τους
θερινούς μήνες, σε μια περιοχή όπου οι υποδομές της είναι για περιοχή
παραθεριστικής κατοικίας, οδηγούν στην υποβάθμιση και δυσλειτουργία των
υπαρχόντων υποδομών και υπηρεσιών. Μέρα με τη μέρα, όμως, σήμερα είναι πολλοί
εκείνοι που, τελικά, επιλέγουν να μετατρέψουν την παραθεριστική τους κατοικία σε
μόνιμη, αφού τα διάφορα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στην περιοχή τους
προσφέρουν την δυνατότητα να επιλέξουν έναν πιο ποιοτικό τρόπο ζωής, μακριά από
την πόλη, χωρίς όμως να χάνουν την άμεση επαφή τους σε αυτήν. Για το λόγο αυτό, η
περιοχή της Σαρωνίδας είναι μια από εκείνες που μετατρέπονται από περιοχή
παραθεριστικής κατοικίας σε περιοχή μόνιμης, για αυτό και πρέπει να
πραγματοποιηθούν κάποιες αλλαγές και μετατροπές προκειμένου να υποστηρίξει και
να αντεπεξέλθει σε αυτή την αλλαγή.
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Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε την
18η Μαρτίου 2001, ο πληθυσμός της Σαρωνίδας καταγράφηκε ότι είναι 2.012
κάτοικοι, κάτι το οποίο δεν αποτελεί την πλήρη απεικόνιση της πραγματικότητας. Ο
Δήμος φαίνεται μικρότερος απ΄ όσο είναι γιατί πολλοί κάτοικοι δεν έχουν μεταφέρει
τα δικαιώματά τους στην περιοχή, κάποιο δήλωσαν τη περιοχή ως τη μόνιμη τους
κατοικία ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι και επίσης τους θερινούς μήνες αυτός ο
αριθμός πολλαπλασιάζεται.
Όσον αφορά στις υποδομές της περιοχής, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων
κατοικεί σε εντός σχεδίου πόλεως περιοχές και αυτό οφείλεται στο ότι όταν άρχισε να
αναπτύσσεται και ανοικοδομείται η περιοχή έγινε πλήρης οικιστικός σχεδιασμός.
Βέβαια, ένα μειονέκτημα είναι ότι επειδή η περιοχή είχε σχεδιαστεί με τα κριτήρια
παραθεριστικής περιοχής, δεν προβλέφθηκαν αρκετοί χώροι για την στέγαση
υπηρεσιών. Βέβαια, παρά τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρουσιάζονται ελλείψεις
σε βασικές υποδομές όπως το οξύ πρόβλημα της ύδρευσης και της αποχέτευσης που
έχουν άμεσες επιπτώσεις στους κατοίκους.
Σχετικά με τον τομέα της υγείας, η Σαρωνίδα βρίσκεται σε απόσταση 13χλμ.
από το κέντρο υγείας Καλυβίων και από αυτό του Λαυρίου 16χλμ., ενώ το
πλησιέστερο νοσοκομείο είναι το Ασκληπιείο Βούλας το οποίο απέχει περίπου
26χλμ. Επίσης, στη περιοχή υπάρχουν δύο φαρμακεία. Με το πέρασμα των χρόνων
εμφανίζονται τόσο στην ευρύτερη περιοχή όσο και στη Σαρωνίδα ιδιόκτητα ιατρεία
τα οποία προσπαθούν να καλύψουν την ιατρική περίθαλψη των κατοίκων της
περιοχής. Βέβαια, με βάση τα στοιχεία του πληθυσμού στην περιοχή θα έπρεπε να
υπάρχει ένα Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων
για ιατρική περίθαλψη άμεσα χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε άλλες περιοχές.
Σχετικά, τώρα, με τα κοινωνικά θέματα της Σαρωνίδας στην παρούσα φάση δεν
υπάρχει καμία υπηρεσία και οι κάτοικοι αναγκάζονται να πηγαίνουν σε γειτονικούς
δήμους προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Ιδιαίτερη ζήτηση παρουσιάζεται στην
ύπαρξη Κ.Α.Π.Η., Κ.Ε.Π. και Δημοτικού Παιδικού Σταθμού αλλά και ακόμα πιο
βασικών όπως της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΤΕ, του ΙΚΑ και της Εφορείας, ώστε οι
κάτοικοι να μπορούν να εξυπηρετούνται άμεσα.
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Όσον αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος, πολλοί κάτοικοι πιστεύουν ότι
συνολικά υπάρχει αρκετό πράσινο αλλά δεν υπάρχουν πάρκα. Άλλωστε στην περιοχή
εκτός από κάποιες παιδικές χαρές και κάποιες δεντροφυτεμένες πλατείες, οι οποίες
και αυτές ανήκουν σε άλλες δεκαετίες, δεν υπάρχει κάποιο οργανωμένο πάρκο. Έτσι
παρατηρείται έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου και παραμέληση
των ήδη υπαρχόντων. Σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής
αυτή προκαλείται από την οικοπεδοποίηση και την ρύπανση της θάλασσας.
Ένα άλλο πράγμα το οποίο απουσιάζει από την περιοχή είναι ένας χώρος
στάθμευσης αυτοκινήτων, που ιδιαίτερα το καλοκαίρι δημιουργούν κομφούζιο στην
κεντρική λεωφόρο και στα διάφορα στενά της.
Ένα, τώρα, από τα πιο σημαντικά προβλήματα της περιοχής εντοπίζεται στον
τομέα της εκπαίδευσης. Λόγω της ραγδαίας πληθυσμιακής αύξησης που παρουσιάζει
η περιοχή τα τελευταία χρόνια τείνει να την μετατρέψει από περιοχή παραθεριστικής
κατοικίας σε περιοχή μόνιμης κατοικίας. Παρά το ότι υπάρχει ρυμοτομικό, από το
1959, δεν υπάρχουν σύγχρονα σχολικά κτίρια ώστε να στεγάσουν τις ανάγκες των
παιδιών της περιοχής, που εκτός από έναν μικρό σχετικά αριθμό που φοιτά στα
σχολεία του Δήμου, υπάρχουν πολλά που φοιτούν σε σχολεία όμορων Δήμων. Έτσι,
οι σχολικές εγκαταστάσεις παρουσιάζονται ανεπαρκείς αφού παλιά πολυκατοικία έχει
ενοικιαστεί για να στεγάσει νηπιαγωγείο με κήπο 20τμ., στο δημοτικό σχολείο ο
προαύλιος χώρος έχει τάξεις με container(κατασκευαστικές προχειρότητες) και το
γυμνάσιο στεγάζεται σε χώρο που προοριζόταν για γραφεία του Δήμου με προαύλιο
30τμ. και δύο αίθουσες διδασκαλίας.
Σχετικά ,με τον τομέα της οικονομίας στην περιοχή, ένα μεγάλο μέρος των
κατοίκων θεωρεί ότι υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες στην περιοχή και
ευκαιρίες για απασχόληση. Ένας λόγος που υπάρχει αυτή η άποψη είναι ότι
παρουσιάζεται έλλειψη χώρων και χρήσεων γης για την μοναδική ίσως οικονομική
δραστηριότητα (καφετέριες, εστιατόρια και εμπορικά μαγαζιά). Και αυτό με την
σειρά του έχει προκληθεί από το ότι η Σαρωνίδα δεν διαθέτει ένα Γενικό
Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο να δίνει ένα χαρακτηρισμό στην περιοχή και να ορίζει
τι επιτρέπεται και τι όχι. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική έλλειψη για την περιοχή
γιατί δεν γίνεται σαφές αν χαρακτηρίζεται ως Αμιγούς ή Γενικής κατοικίας περιοχή.
Η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, του ΥΠΕΧΩΔΕ, είχε πει ότι στη Σαρωνίδα
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επιτρέπεται μόνο η ανέγερση κατοικίας και αυτό διότι η ένταξη της στο σχέδιο έγινε
από οικοδομικό συνεταιρισμό της Εθνικής Τράπεζας. Και επίσης, στο διάταγμα
ένταξης της Σαρωνίδας στο σχέδιο (‘περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου
Αττικής εις θέσιν Πεύκα Γιουρντά και καθορισμός των όρων και περιορισμών
δομήσεως των οικοπέδων αυτού, ΦΕΚ 1Δ/59) που τότε ονομαζόταν Πεύκα Γιουρντά
και άνηκε στην Κοινότητα Αναβύσσου, δεν αναφέρονται χρήσεις γης αλλά μόνο όροι
δόμησης (κάλυψη 25%, δύο όροφοι, οικοδομικό σύστημα πανταχόθεν ελεύθερο). Στο
προοίμιο του αναφέρεται ότι τα κτίσματα που χτίζονται προορίζονται μόνο για
κατοικία και μόνο και από κάθε αγοραστή. Έτσι λοιπόν λέγονται και γράφονται
διάφορα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και δυσλειτουργίες στον
Δήμο γύρω από αυτό τον τομέα έτσι το μόνο που θα μπορούσε να βοηθήσει στην
κατάσταση είναι ένα ΓΠΣ το οποίο θα δίνει χαρακτηρισμό στην περιοχή και θα ορίζει
ακριβώς τι επιτρέπεται και τι όχι.
Συμπερασματικά, λοιπόν, η Σαρωνίδα παρουσιάζει εκτός από αρκετά θετικά
στοιχεία και αρκετά προβλήματα σε διάφορους τομείς της καθημερινής της
λειτουργίας με αποτέλεσμα να τα μεταφέρει και στους κατοίκους της τα περισσότερα
από αυτά. Έτσι πρέπει να δρομολογηθούν κάποιες διορθωτικές κινήσεις προκειμένου
η Σαρωνίδα να συνεχίσει την εξέλιξή της, όπως έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια,
φτιάχνοντας κάποια πράγματα ώστε να υπάρξει μελλοντικά και η μετάβαση από
παραθεριστική κατοικία σε μόνιμη έχοντας όμως τη δυνατότητα να την υποστηρίξει
και αν μπορέσει να αντεπεξέλθει στις όποιες απαιτήσεις αυτή ορίζει.
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μια καταγραφή των πλεονεκτημάτων, των
αδυναμιών, των ευκαιριών αλλά και των απειλών που παρουσιάζονται στην περιοχή
της Σαρωνίδας, όπως έχει προκύψει από την παραπάνω ανάλυση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΜΕΙΝΟΚΤΗΜΑΤΑΑΠΕΙΛΕΣ

Φυσικό περιβάλλον
Γεωγραφική θέση

Τοπίο
Κλίμα
Γεωμορφολογία
Πρόσβαση

Διαχείριση
αποβλήτων

Φυσικό περιβάλλον, καθαρός
αέρας, παραθαλάσσια περιοχή
κοντινή απόσταση από μεγάλα
κέντρα (Μαρκόπουλο, Κορωπί,
Λαύριο)
Ποικιλία
τοπίου,
ησυχία, Πυρκαγιές
εξοχικός χαρακτήρας περιοχής
Καλό
κλίμα
λόγω
της
τοποθεσίας της περιοχής
Έχει έντονο ανάγλυφο
Ευκολία στην πρόσβαση (Αττική Έλλειψη μέσων μαζικής
οδός, αεροδρόμιο, λιμάνι
μεταφοράς
Λαυρίου)
Προέκταση προαστιακού
σιδηρόδρομου
Έλλειψη αποχετευτικού
δικτύου και δικτύου
όμβριων

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Πληθυσμιακή
διάρθρωση

Μικρός αριθμός μεταναστών

Πληθυσμιακή
εξέλιξη
Οικονομική
κατάσταση
πληθυσμού

Καλή οικονομική
κατοίκων
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κατάσταση

Μεγάλο μέρος των
κατοίκων δεν είναι δημότες,
άρα δεν μπορούν να πάρουν
μέρος στις αποφάσεις,
καθώς επίσης δεν μπορούν
να υπολογιστούν οι
πραγματικές ανάγκες των
Ο.Τ.Α.
Ραγδαία πληθυσμιακή
αύξηση -Δυσανάλογη
αύξηση του πληθυσμού
κατά τους θερινούς μήνες

Παραγωγικές δραστηριότητες
Ανεργία

Χαμηλό ποσοστό ανεργίας

Πρωτογενής τομέας
Δευτερογενής
τομέας
Τριτογενής τομέας

Περιορισμένες
ευκαιρίες
απασχόλησης
Συρρικνωμένος πρωτογενής
τομέας
Δεν υπάρχει δευτερογενής
τομέας στην περιοχή
Ανεύρεση τόπων διαμονής για
τους τουρίστες

Υποδομές
Εκπαίδευση
Πολιτισμός

Έλλειψη
εγκαταστάσεων

σχολικών

Πλήθος πολιτιστικών και
εξωραϊστικών συλλόγων

Πράσινο
Ελεύθεροι χώροι

Έλλειψη χώρων πρασίνου και
εγκατάλειψη
των
ήδη
υπαρχόντων
Έλλειψη
αθλητικών
εγκαταστάσεων
Έλλειψη χώρων στάθμευσης

Αθλητισμός
Στάθμευση
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Κατάσταση
κτιριακών κελυφών

Κατά κύριο λόγω τα κτίρια της
περιοχής βρίσκονται σε πολύ
καλή κατάσταση.
Ύψη Κτιρίων
Τα περισσότερα κτίρια είναι
από 6-12μ. δημιουργώντας μια
ομοιομορφία
Ρυμοτομία
Καλή ρυμοτομία- Ύπαρξη Στο 'Πανόραμα' Σαρωνίδας
Σχεδίου Πόλεως
που είναι περιοχή πάνω στο
βουνό με έντονο ανάγλυφο
υπάρχει το θέμα ότι κάποιοι
το εκμεταλλεύονται ώστε να
χτίσουν
περισσότερους
ορόφους καλύπτοντας τους με
την κλίση του εδάφους
Οδικό Δίκτυο
Το μεγαλύτερο μέρος του Υπάρχουν αρκετοί δρόμοι στο
οδικού δικτύου της περιοχής βουνό της Σαρωνίδας που
είναι
σε
πολύ
καλή είναι ακόμα με χώμα.
κατάσταση.
Εκτός
Σχεδίου
Λόγω της αυξημένης ζήτησης
Δόμηση
ακινήτων υπάρχει κίνδυνος
οικοπεδοποίησης
μεγάλου
μέρους του δήμου
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Περιαστικός Χώρος

Υπάρχει κίνδυνος επέκτασης
του οικισμού εις βάρος του
περιαστικού
χώρου
με
κίνδυνο να χαθεί τόσο το
ανάγλυφο
όσο και να
ομογενοποιηθεί με τις γύρω
περιοχές
Χρήσεις γης
Αυθαιρεσία ως προς την
χωροθέτηση γης
Ε.Σ.Π.Α.
(Δ΄
Κοινοτικό Μη
συντονισμένες
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
αναπτυξιακές
προσπάθειες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πλαίσιο Στήριξης)
Έλλειψη επιχειρηματικού
σχεδίου
Συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
Χρηματοδοτικά προγράμματα Έλλειψη κοινοτικών χώρων
(ΘΗΣΕΑΣ, JESSICA)
Έλλειψη
κοινωνικών
παροχών
Συνεργασία με την Κεντρική
Διοίκηση, την Ε.Ε. και την
ιδιωτική πρωτοβουλία
Συνεργασία με άλλους Ο.Τ.Α. Ρύπανση
Καλλικράτης
Αξιοποίηση χώρου
Αναβύσσου
Δημιουργία
επιχειρήσεων
Τουρισμός

αλυκών
νέων

Δημιουργία
φυσιογνωμίας/
ταυτότητας της πόλης
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7. ΠΡΟΤΑΣΗ

Η ανάλυση των κοινωνικο- οικονομικών και χωρικών δεδομένων και τάσεων
στη περιοχή μελέτης που έχει γίνει στα προηγούμενα κεφάλαια έχει καταλήξει
σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα που αποτελούν την αφετηρία για τη
διατύπωση της στρατηγικής (προτάσεων). Θα ακολουθήσει η διατύπωση τριών
σεναρίων με κοινό παρονομαστή τον χρονικό ορίζοντα, αλλά το καθένα από
αυτά θα έχει διαφορετικές προθέσεις ως προς την επέμβαση στη περιοχή.
Κύριος στόχος, όμως, όλων είναι η βέλτιστη δυνατή οργάνωση των χρήσεων γης
της περιοχής μελέτης, με απώτερο ζητούμενο την βελτίωση της ποιότητας ζωής
και την επιτάχυνση της τοπικής ανάπτυξης και διατήρησής της σε βάθος χρόνου.

7.1.Εκτίμηση πληθυσμιακής εξέλιξης

Με βάση το ΦΕΚ 285Δ/5-3-2004, άρθρο 3, που αφορά τη χρήση προτύπων
για την εκπόνηση μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και μελετών πολεοδόμησης έχουν
προκύψει κάποια μεγέθη που αφορούν την περιοχή μελέτης τα οποία
σχετίζονται με την πληθυσμιακή εξέλιξη του δήμου.
Σύμφωνα με την απογραφή της ΕΣΥΕ, ο πληθυσμός το 1991 ήταν ο
πραγματικός 1572 και ο μόνιμος 1193 και το 2001 2102 και 1656 αντίστοιχα.
Άρα, ο ρυθμός μεταβολής είναι 33,7% για τον πραγματικό πληθυσμό και 38,8%
για τον μόνιμο πληθυσμό.
Ο συντελεστής κορεσμού "λ" αντανακλά τη λειτουργική εικόνα της κάθε
περιοχής και το βαθμό έντασης της οικιστικής ή άλλης ανάπτυξης της για τον
χρόνο στόχο. Επειδή η περιοχή μελέτης είναι οικισμός 4ου επιπέδου, το λ είναι
μεγαλύτερο ή ίσο με 0,40.
Ο πληθυσμός χωρητικότητας του σχεδίου δίδεται από τον τύπο C=d*E*λ,
όπου d η πυκνότητα της οποίας η τιμή είναι μικρότερη από 100άτομα/Ηα για
περιοχές ήπιας οικιστικής ανάπτυξης ή παραθεριστικής κατοικίας, Ε είναι η
συνολική επιφάνεια του οικισμού ή της προτεινόμενης επέκτασης αφαιρούμενου
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του εκτιμώμενου ποσοστού κοινόχρηστων χώρων και λ είναι ο συντελεστής
κορεσμού που αναφέρθηκε παραπάνω.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω και μετά από τους αντίστοιχους υπολογισμούς
προκύπτει ότι για τον τομέα Α θα έχουμε C=752 άτομα, για τον τομέα Β C=159
άτομα και για τον τομέα Γ C=18 άτομα.
Άρα, για το 2011, με βάση τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο πραγματικός
πληθυσμός προβλέπεται ότι ήταν 2810 ενώ για το 2021, που είναι και ο
χρονικός ορίζοντας της πρότασης υπολογίζεται ότι ο πληθυσμός θα είναι 3757
άτομα.

7.2.Υπολογισμός υφιστάμενων και απαιτούμενων υποδομών

Η Σαρωνίδα κατατάσσεται σε οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου με μέσο
εξυπηρετούμενο πληθυσμό 2.000-8.000 κατοίκους περίπου. Οι εξυπηρετήσεις
που απαιτούνται να υπάρχουν στην περιοχή με βάση το ΦΕΚ 285/2004Δ είναι
γυμνάσιο, λύκειο, περιφερειακό ιατρείο, βιβλιοθήκη- κέντρο νεότητας, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, ταχυδρομείο- τηλεφωνείο- τηλεγραφείο. Έτσι, τα
απαιτούμενα, όπως προκύπτουν με βάση τα μεγέθη της περιοχής, είναι τα
ακόλουθα.
Στον τομέα της διοίκησης, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200τ.μ.
-ωφέλιμη επιφάνεια (κτισμένη) σε τμ. ανά απασχολούμενο είναι 10-25τμ.
/απασχολούμενο
-τμ. γηπέδου ανά κάτοικο κυμαίνεται από 0,1-1,0 τμ./ κάτοικο.
Στον τομέα της εκπαίδευσης, το Νηπιαγωγείο χωροθετείται απαραίτητα μέσα
στα όρια της πολεοδομικής ενότητας, με βασικό κριτήριο χωροθέτησης την
ακτίνα εξυπηρέτησης (maximum ακτίνα 400μ. πεζή προσέλευση). Ελάχιστη
βιώσιμη μονάδα Νηπιαγωγείου αποτελεί μαθητικό δυναμικό 20-30 παιδιών. Το
ποσοστό του πληθυσμού που αποτελεί χρήστες του Νηπιαγωγείου εκτιμάται στο
2,5%. Η επιφάνεια γηπέδων ανά χρήστη είναι κατά κανόνα της τάξεως 15-24τμ./
χρήστη. Έτσι , λοιπόν, με συνολικό πληθυσμό 3757, το 2,5% που είναι τα
παιδιά του Νηπιαγωγείου, είναι 93 παιδιά. Αφού κάθε τμήμα πρέπει να έχει 30
παιδιά, τότε χρειάζεται 3 Νηπιαγωγεία στην περιοχή ώστε να καλυφθούν οι
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μελλοντικές ανάγκες καθένα από τα οποία θα έχει κτίριο περίπου 270τμ. και
επιφάνεια γηπέδου 1200τμ.
Το Δημοτικό χωροθετείται μέσα στα όρια της πολεοδομικής ενότητας με
βασικό κριτήριο την ακτίνα εξυπηρέτησης (maximum ακτίνα 800μ.). Σε
οικισμούς, όπου το μαθητικό δυναμικό το επιτρέπει, θεωρείται ως βιώσιμη
μονάδα το 6θέσιο Δημοτικό με δυναμικό 180 μαθητές (δηλαδή 30 μαθητές ανά
τάξη κατά μέσο όρο). Το ποσοστό του πληθυσμού που αποτελεί χρήστες του
Δημοτικού εκτιμάται στο 10% και η απαραίτητη επιφάνεια ανά χρήστη κατά
κανόνα κυμαίνεται σε 7-11τμ./χρήστη. Άρα με βάση τα στοιχεία έχω συνολικά
375 παιδιά δημοτικού, θα χρειαστώ δύο δημοτικά σχολεία στη περιοχή με
εμβαδό εκάστοτε κτιρίου 1440τμ και εμβαδό γηπέδου 3780τμ.
Ελάχιστη βιώσιμη μονάδα Γυμνασίου αποτελεί μαθητικό δυναμικό 105
παιδιών που αντιστοιχεί στο 5% του συνολικού πληθυσμού. Ελάχιστη βιώσιμη
μονάδα Λυκείου αποτελεί δυναμικό 105 παιδιών που αντιστοιχεί και αυτό στο
5%. Είναι εκπαιδευτικά και λειτουργικά δυνατή η συγκρότηση εκπαιδευτικών
μονάδων Γυμνασίου και Λυκείου με συνολική ανάπτυξη μαθητικού δυναμικού
από 210 μαθητές. Η απαραίτητη επιφάνεια ανά χρήστη είναι ίδια με αυτή του
Δημοτικού. Στη περιοχή με βάση την πρόβλεψη του πληθυσμού θα έχουμε 375
παιδιά γυμνασίου λυκείου, άρα θα χρειαστούν δύο σχολικές μονάδες γυμνασίου
λυκείου με εμβαδό κάθε κτιρίου 1890τμ και εμβαδό γηπέδου 3360τμ.
Στον τομέα της υγείας στην περιοχή πρέπει να υπάρχει ένα Περιφερειακό
ιατρείο το οποίο παρέχει εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και καλύπτει τις ανάγκες
πληθυσμού από 0-5.000. Κριτήριο χωροθέτησης ο χρόνος προσπελασιμότητας
και απαιτούμενο εμβαδόν γηπέδου 1.000τμ. και ωφέλιμη επιφάνεια 500τμ.
Στον τομέα του αθλητισμού, αφού η περιοχή μας κατανέμεται σε οικισμό 4ου
επιπέδου πρέπει να διαθέτει έναν πυρήνα Α. Ο πυρήνας Α αποτελείται από
στίβο πλήρη, 400μ. με βαλβίδες και σκάμματα, γήπεδα ποδοσφαίρου, δύο
γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών, αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους καθώς
και πρόβλεψη για κερκίδες. Οι αθλητικοί πυρήνες πρέπει να συνδυάζονται
κυρίως με τις μονάδες εκπαίδευσης όπως επίσης και με τους ελεύθερους και
πράσινους χώρους της περιοχής. Η απαραίτητη μέση επιφάνεια ανά χρήστη
είναι 5.5τμ/ κάτοικο, μια βιώσιμη μονάδα πρέπει να έχει μέγεθος 25.000τμ.,
ωφέλιμη επιφάνεια 1.300τμ. και χώρο στάθμευσης ανά κάτοικο 0,4τμ./ κάτοικο.
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Στον τομέα του πολιτισμού, επειδή οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις γίνονται και
με ιδιωτική πρωτοβουλία κυρίως τοπικών συλλόγων και σωματείων είναι
δύσκολο να καθοριστεί πρότυπο μέγεθος που διέπει την χωροθέτησή τους αλλά
ενδεικτικά στην περιοχή μας πρέπει να υπάρχει γήπεδο 0,2τμ. /κάτοικο. Άρα με
βάση τη πρόβλεψη του πληθυσμού πρέπει να υπάρχει οικόπεδο 750τμ
τουλάχιστον. Επίσης, στην περιοχή πρέπει να υπάρχει μια βιβλιοθήκη και ένα
κέντρο νεότητας.
Στον τομέα του λιανικού εμπορίου πρέπει να υπάρχει 0,35-0,65τμ./ κάτοικο
και 15-20τμ./ απασχολούμενο. Η μέση επιφάνεια καταστήματος υπολογίζεται
στα 200τμ.
Ως προς τους χώρους πρασίνου της περιοχής, το σύνολο των υφιστάμενων
πράσινων είναι 6232 m2. Υπάρχουν, βέβαια και όπως φαίνεται στον παραπάνω
χάρτη, χώροι θεσμοθετημένου πράσινου οι οποίοι δεν είναι αξιοποιημένοι
ανάλογα, είτε γιατί παραμένουν ανεκμετάλλευτοι είτε γιατί έχουν άλλες χρήσεις,
που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν για την αναβάθμιση των χώρων
πρασίνου της περιοχής. Οι παιδικές γωνίες για νήπια ηλικίας 1-6 ετών, με βάση
την πρόβλεψη του πληθυσμού, πρέπει να είναι 1878τμ. Οι παιδικές χαρές για
παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών υπολογίζεται στα 2817τμ και για παιδιά από 12-18
στα 2817τμ . Τέλος, το πάρκο πόλης πρέπει να έχει έκταση 2254τμ.
Πίνακας 4 : Απαιτήσεις της περιοχής ως προς τις υποδομές

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Ωφ. επιφ. κτιρίου(τμ.)
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
Γυμνάσιο- Λύκειο
Περιφερειακό ιατρείο
Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων -ΒιβλιοθήκηΚέντρο νεότητας
Αθλητισμός
Ιερός Ναός
Διοίκηση
Παιδικές γωνίες 1-6
Παιδική χαρά 6-12
Ελεύθερο γήπεδο 12-18
Πάρκο πόλης

270
1440
1890
500
751

Επιφάνεια γηπέδου
(τμ.)
1200
3780
3360
1000

25000
5635
3757
1878
2817
2817
2254
81

7.3 Διατύπωση σεναρίων

7.3.1. Σενάριο τάσεων

Με βάση τον υπολογισμό που έχει προκύψει για την αύξηση του πληθυσμού
της Σαρωνίδας ότι το 2021 θα έχει πληθυσμό 3757, σε αυτό το σενάριο
ακολουθούμε την εξέλιξη της περιοχής.
Αρχικά, πραγματοποιείται ένας έλεγχος για το τι διαθέτει η περιοχή.
Καταγράφονται οι ελλείψεις της ως προς την υφιστάμενη κατάσταση και στη
συνέχεια γίνονται και οι προσθήκες με βάση την εξέλιξη του πληθυσμού.
Αν πάρουμε ως δεδομένο ότι στην απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της
περιοχής ήταν 2810 κάτοικοι, τότε θα υπολογίσουμε ποια θα έπρεπε να είναι η
υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής. Με αυτά τα δεδομένα, παρατηρούμε ότι
στην περιοχή υπάρχουν ελλείψεις στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις υπηρεσίες,
στον αθλητισμό και στους χώρους πρασίνου. Έτσι, προτείνεται ο εξής
σχεδιασμός για την περιοχή μελέτης.
Χωρίζεται η περιοχή σε τέσσερις γειτονιές. Διατηρείται η λεωφόρος
Σαρωνίδος ως η κεντρική αρτηρία της περιοχής (ΠΕ2), στην οποία
συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των κύριων λειτουργιών της περιοχής
(εμπόριο, αναψυχή, πολιτισμός) προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται
όλοι οι κάτοικοι. Επίσης, τοποθετείται ένα Περιφερειακό Ιατρείο σε κεντρικό
σημείο ώστε να είναι προσβάσιμο από όλους τους κατοίκους.
Μια γειτονιά είναι αυτή που βρίσκεται στο δεξί μέρος της λεωφόρου
Σαρωνίδος (ΠΕ1), προς Μαύρο Λιθάρι, στην οποία δημιουργείται

κάποιο

τοπικό κέντρο, τοποθετώντας κάποιες λειτουργίες (ισόγειο: εμπόριο- αναψυχήπολιτισμός και όροφος: κατοικία), οι οποίες θα καλύπτουν τις καθημερινές
ανάγκες των κατοίκων της. Προβλέπονται σχολικές μονάδες νηπιαγωγείου,
δημοτικού, γυμνασίου- λυκείου, καθώς και ένα δίκτυο πεζοδρόμων- πλατειών
και πρασίνων. Στην υπόλοιπη περιοχή υπάρχει κατοικία. Το τοπικό κέντρο
βρίσκεται σε αμιγή πεζόδρομο ο οποίος συνδέεται και με το δίκτυο πεζοδρόμων
που προτείνεται για όλη την περιοχή της Σαρωνίδας.
Μια ακόμη περιοχή είναι εκείνη που βρίσκεται στο αριστερό μέρος της
λεωφόρου Σαρωνίδος προς την περιοχή του Λαγονησίου (ΠΕ3), στην οποία
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εκτός από κάποιες νέες εμπορικές χρήσεις που προστέθηκαν, τόσο κατά μήκος
της παραλιακής λεωφόρου (ισόγειο και όροφος: εμπόριο- αναψυχή- πολιτισμός),
αλλά και στο εσωτερικό της περιοχής (ισόγειο: εμπόριο- αναψυχή- πολιτισμός
και όροφος: κατοικία), έχουμε και την πρόβλεψη για ένα πυρήνα Α, που θα
αποτελεί το αθλητικό κέντρο όλης της περιοχής και θα καλύπτει όλες τις
ανάγκες για κάλυψη των αθλητικών δραστηριοτήτων. Επίσης, τοποθετήθηκαν
στην περιοχή ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό και μια σχολική μονάδα
γυμνασίου-λυκείου καθώς και ένα νέο δίκτυο πεζοδρόμων, πλατειών και
πρασίνων ώστε να εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων τόσο για
μετακινήσεις με τα πόδια αλλά και για την αναψυχή τους. Στα υπόλοιπα
τμήματα της περιοχής υπάρχει κατοικία.
Η τέταρτη περιοχή είναι εκείνη που βρίσκεται στο βουνό, το αποκαλούμενο
'Πανόραμα' (ΠΕ4). Είναι η περιοχή, η οποία αποτελεί την νεότερη επέκταση της
Σαρωνίδας, για αυτό και έχει ακόμα αρκετές ελλείψεις, τόσο σε χρήσεις γης,
όσο και σε υποδομές. Έτσι, στην περιοχή σχεδιάζεται ολοκληρωμένο οδικό
δίκτυο που θα αποτελείται από ασφαλτοστρωμένους δρόμους και πεζόδρομους.
Ακόμα, προτείνονται νέες εμπορικές χρήσεις (ισόγειο: εμπόριο- αναψυχήπολιτισμός και όροφος: κατοικία) ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους οι
κάτοικοι χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στο κέντρο σε καθημερινή βάση,
περιοχές κατοικίας, νέες πλατείες και χώροι πρασίνου καθώς και η χωροθέτηση
ενός νηπιαγωγείου.
Γενικότερα, στο σενάριο τάσεων έχει διατηρηθεί ο εσωστρεφής χαρακτήρας
της περιοχής. Όλες οι λειτουργίες της εκτελούνται στο εσωτερικό της εκάστοτε
περιοχής, με κύριο γνώμονα την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών των
κατοίκων της (Εικ.41). Σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, έγινε
προσπάθεια να σχεδιαστεί η περιοχή έτσι ώστε να μην υπάρχει ένα μοναδικό
κέντρο, το οποίο να συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες της περιοχής, αλλά να
σπάσει σε τέσσερα επιμέρους τμήματα, τα οποία θα αποσυμφορήσουν την
κεντρική λεωφόρο, καθώς και να τοποθετηθεί ο απαραίτητος κοινωνικός
εξοπλισμός, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Έχουν προβλεφτεί
οι απαιτούμενες σχολικές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι πλατειών
και πρασίνου, όπως επίσης και χώροι στάθμευσης οι οποίοι απουσίαζαν τελείως

83

από την περιοχή δημιουργώντας προβλήματα, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς
μήνες.
Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, η παραλιακή λεωφόρος έχει τον βασικό ρόλο
σύνδεσης της περιοχής με την Αθήνα και το Λαύριο διατηρώντας έτσι τα
χαρακτηριστικά που ήδη παρουσιάζει. Η λεωφόρος Σαρωνίδος παραμένει ο
κεντρικός άξονας κίνησης της περιοχής, που την συνδέει και με την Ανάβυσσο
και στην οποία βρίσκονται όλες οι βασικές λειτουργίες της περιοχής (Εικ.42).
Προτείνεται ένα νέο δίκτυο πεζοδρόμων- ποδηλατοδρόμων το οποίο διασχίζει
όλη την περιοχή και δίνει την δυνατότητα τόσο στους κατοίκους όσο και στους
επισκέπτες να απολαύσουν το περίπατο τους περνώντας από όλες τις γειτονίες
που θα έχουν διαμορφωθεί. Αυτό το δίκτυο συνδέεται με τους χώρους πρασίνου
και πλατειών, αλλά και με τον πεζόδρομο που βρίσκεται από την πλευρά της
θάλασσας μέσω υπόγειων διαβάσεων. Το οδικό δίκτυο του βουνού, το οποίο
στην υφιστάμενη κατάσταση είναι ελλειπές και μη ολοκληρωμένο, προτείνεται
η ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ώστε να υπάρχει και ο περιφεριεακός που
περνάει κυκλικά εξωτερικά, αλλά και οι δρόμοι που υπάρχουν στο εσωτερικό
του και εξυπηρετούν τους κατοίκους της περιοχής στις μετακινήσεις τους.
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Εικ. 41: Χάρτης χρήσεων γης σεναρίου τάσεων
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Εικ. 42: Χάρτης οδικού δικτύου σεναρίου τάσεων
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Έτσι, διαμορφώνεται το πολεοδομικό πρόγραμμα για το σενάριο των τάσεων
με βάση τα απαιτούμενα μεγέθη για την περιοχή.

ΠΕ1
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕ2

Ιεραρχία
μονάδων

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
ΓυμνάσιοΛύκειο

ΜΕΙΚΤΗ
ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕ3
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αριθμός
μονάδων

1000
31
190
200

1
1
1

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
442360
3614
3953
3705

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
552950
4518
4941
4631

33729
18795
22785

42161
23494
28481

32000

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
129842

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
162302

500

3632

4540

86935

108669

4404
11660

5505
14575

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
617283
2790
4480
3088

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
771604
3488
5600
3860

59432
60554
53424

74290
75693
66780

40000
270
1440
1890

Πράσινο
Πλατείες

Ιεραρχία
μονάδων

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΥΓΕΙΑ

Πλήθος
χρηστών

Πλήθος
χρηστών

Αριθμός
μονάδων

800
Περιφερειακό
ιατρείο

3757

1

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)

Πράσινο
Πλατείες

Ιεραρχία
μονάδων

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
ΓυμνάσιοΛύκειο

Πλήθος
χρηστών
1325
31
190
200

Αριθμός
μονάδων

1
1
1

Πράσινο
Πλατείες
Πυρήνας Α

1
87

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)
53000
270
1440
1890

25000

Ιεραρχία
μονάδων

ΠΕ4
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Πλήθος
χρηστών

Αριθμός
μονάδων

632

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ

Νηπιαγωγείο

1

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)
25280

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
1090513

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
1363141

270

3727

4659

19495

24369

57649
13017

72061
16271

Πράσινο
Πλατείες

Με τους όρους δόμησης της περιοχής συμβαίνει το εξής, η περιοχή επειδή
διαθέτει αρκετά κενά οικόπεδα αυτά είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της
περιοχής σε κατοικία αλλά και σε άλλες χρήσεις παρά την αύξηση του
πληθυσμού. Έτσι, οι όροι δόμησης διατηρούνται ως έχουν στην υφιστάμενη
κατάσταση χωρίς κάποια μεταβολή μόνο που προστίθεται η περιοχή που ήταν
εκτός σχεδίου. Άρα οι όροι δόμησης είναι:
ΠΕ

Συντελεστής

Ποσοστό

Μέγιστα

Πρασιές

Αρτιότητα

δόμησης

κάλυψης

ύψη (μ.)

(μ.)

(τμ.)

1

0.6

30%

6

6

350

2

0.5

25%

6

6

300

3

0.8

40%

6

6 ή 15

500

4

0.5

25%

6

6

500
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Εικ. 43: Χάρτης όρων δόμησης σεναρίου τάσεων
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7.3.2. Σενάριο ριζοσπαστικό
Σε αυτό το σενάριο θα γίνει ένας εκ νέου σχεδιασμός της περιοχής, ο οποίος
θα καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής, αλλά θα προλαμβάνει και την όποια
μελλοντική της ανάπτυξη. Για την ικανοποίηση, των όποιων, αναγκών οργανώνεται η
περιοχή σε 4 γειτονιές, εκ των οποίων η μία αποτελεί τη γειτονιά του κέντρου. Έτσι,
διαμορφώνεται το πολεοδομικό πρόγραμμα για το ριζοσπαστικό σενάριο με βάση τα
απαιτούμενα μεγέθη της περιοχής.

ΠΕ1
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕ2

Ιεραρχία
μονάδων

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
ΓυμνάσιοΛύκειο

ΜΕΙΚΤΗ
ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ

1000
31
190
200

Αριθμός
μονάδων

1
1
1

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
450779
4461
3953
3705

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
563747
5576
4941
4631

47786
23343
21996

59733
29179
27495

32000

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
133755

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
167194

500

3632

4540

88458

110573

8110
12344

10138
15430

40000
270
1440
1890

Πράσινο
Πλατείες

Ιεραρχία
μονάδων

ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΥΓΕΙΑ

Πλήθος
χρηστών

Πλήθος
χρηστών

Αριθμός
μονάδων

800
Περιφερειακό
ιατρείο

3757

1

Πράσινο
Πλατείες
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Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)

ΠΕ3
ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΠΕ4

Ιεραρχία
μονάδων

Νηπιαγωγείο
Δημοτικό
ΓυμνάσιοΛύκειο

1325
31
190
200

Ιεραρχία
μονάδων

Αριθμός
μονάδων

53000
270
1440
1890

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
855111
4162
5200
3606

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
1068889
5203
6500
4508

1

25000

102505
79898
34020
204865

128131
99873
42525
256081

Αριθμός
μονάδων

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)
25280

Συν.
επιφ.
γηπέδου
(τμ.)
1165692

Συν.
πολεοδ.
επιφάνεια
(τμ.)
1457115

270

2877

3596

40306

50383

141858
26136

177323
32670

1
1
1

Πράσινο
Πλατείες
Πυρήνας Α

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Πλήθος
χρηστών
632

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΜΕΙΚΤΗ
ΧΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ

Πλήθος
χρηστών

Νηπιαγωγείο

1

Συν. ωφ.
επιφάνεια
(τμ.)

Πράσινο
Πλατείες

Οι γειτονιές συγκροτούνται με βάση το ανάγλυφο και τη θέση τους ως προς
τη θάλασσα και το βουνό, έχοντας η κάθε μια τα δικά της χαρακτηριστικά και
την δικιά της αυτονομία και ταυτόχρονα είναι αλληλένδετες μεταξύ τους.
Κεντρική ιδέα αυτού του σεναρίου είναι να επιτευχθεί η σύνδεση του βουνού με
τη θάλασσα που είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής και ενώ
συνυπάρχουν δεν έχουν τρόπο σύνδεσης μεταξύ τους (Εικ. 44).
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Εικ.44: Διάγραμμα κεντρικής ιδέας

Η πρώτη γειτονιά (ΠΕ1) είναι η περιοχή η οποία βρίσκεται στο δεξί τμήμα της
λεωφόρου Σαρωνίδος, προς την περιοχή του Μαύρου Λιθαριού (Εικ.45). Σε
αυτή τη περιοχή, έχει σχεδιαστεί ένα τοπικό κέντρο με νέες χρήσεις (ισόγειο:
εμπόριο-αναψυχή-πολιτισμός

και όροφος: εμπόριο- αναψυχή- πολιτισμός-

κατοικία) , το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό πεζόδρομο της περιοχής (αμιγής
πεζόδρομος), για να εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων οι οποίες
θα μπορούσαν να είναι: παντοπωλείο, κρεοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο
άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής, φαρμακείο, χαρτοπωλείο, βιβλιοπωλείο,
ενοικιάσεις DVD, ανθοπωλείο, κομμωτήριο, κατάστημα ψιλικών. Για αυτές τις
χρήσεις υπάρχει ο περιορισμός ότι μπορούν να βρίσκονται μόνο στο ισόγειο.
Επίσης, θα μπορούνε να υπάρχουν φροντιστήρια υποβοήθησης μαθητών,
ινστιτούτα ξένων γλωσσών, ωδείο, σχολές χορού και γυμναστήρια, τα οποία θα
εξυπηρετούν τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, και αυτά μπορούν να
αναπτυχθούν και στο ισόγειο αλλά και στον όροφο.

Το μεγαλύτερο μέρος της

περιοχής αποτελείται από κατοικίες αλλά υπάρχουν και κάποιες χρήσεις που
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είναι συμβατές με τη κύρια χρήση της κατοικίας και είναι οι εξής: ιατρεία,
οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, δικηγορικά γραφεία, γραφεία μηχανικών,
που λειτουργούν σε επίπεδο ατομικής ή μικρής επιχείρησης.

Εικ.45: Χρήσεις ΠΕ1

Στον τομέα της εκπαίδευσης, για να καλυφτούν οι ανάγκες της περιοχής έχει
προβλεφτεί η ύπαρξη ενός νηπιαγωγείου, ενός δημοτικού και ενός σχολικού
συγκροτήματος γυμνασίου- λυκείου.
Για την περιοχή έχουν προβλεφτεί χώροι πρασίνου και πλατειών οι οποίοι
συνδέονται και με το δίκτυο των πεζοδρόμων, καθώς έχει σχεδιαστεί ένας
περιφερειακός δρόμος, ο οποίος οδηγεί κάποιον από την παραλιακή στο βουνό
χωρίς να χρειάζεται να περάσει μέσα από την περιοχή της Σαρωνίδας, ενώ στο
πλάι του υπάρχει ένας πεζόδρομος με πράσινο. Ακόμα, έχουν προβλεφτεί και
χώροι στάθμευσης ώστε να διευκολύνονται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι
επισκέπτες της περιοχής και να μην δημιουργείται συμφόρηση στους δρόμους.
Από την άλλη μεριά του περιφερειακού δρόμου υπάρχει ένα πάρκο πρασίνου, το
οποίο αποτελεί περιοχή περιορισμένης δόμησης και έχει μια μικρή πεζοπορεία
(Εικ.46).
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Εικ.46: Οδικό δίκτυο ΠΕ1

Η δεύτερη γειτονιά (ΠΕ2) είναι ο άξονας της κεντρικής λεωφόρου Σαρωνίδος
(Εικ.47). Σε αυτό το σενάριο προτείνεται η πεζοδρόμηση της λεωφόρου, η
τοποθέτηση νέων χρήσεων (ισόγειο: εμπόριο- αναψυχή- πολιτισμός-υπηρεσίες
και όροφος: εμπόριο- αναψυχή- πολιτισμός- κατοικία) κατά μήκος της ώστε να
αποτελεί το κέντρο της περιοχής, αλλά να αποσυμφορηθεί από τα αυτοκίνητα
και να αποκτήσει ένα χαρακτήρα αμιγούς πεζόδρομου. Αυτές οι νέες χρήσεις
μπορούν να είναι, είτε όπως στην ΠΕ1 τέτοιες ώστε να καλύπτουν τις βασικές
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, αλλά επειδή αποτελεί το
κέντρο ολόκληρου του δήμου επιτρέπονται επίσης τράπεζες, υπηρεσίες(π.χ.
Δ.Ε.Η., εφορεία κλπ), κοινωφελείς οργανισμοί, πολιτιστικοί χώροι εμπορικά
καταστήματα αλλά και χώροι αναψυχής, όπως είναι καφετέριες, εστιατόρια. Στο
υπόλοιπο μέρος της περιοχής έχω μόνο κατοικία.
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Εικ.47: Χρήσεις ΠΕ2

Επίσης, στη περιοχή τοποθετήθηκε ένα περιφερειακό ιατρείο το οποίο
απουσίαζε και του οποίου η παρουσία κρίνεται απαραίτητη, όπως και μια
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία θα χρησιμοποιείται για τις διάφορες
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στην περιοχή και τοποθετήθηκαν
κεντρικά ώστε να είναι προσβάσιμα από όλους τους κατοίκους.
Ο κεντρικός πεζόδρομος καταλήγει σε ένα μεγάλο πλάτωμα το οποίο περνάει
πάνω από την παραλιακή λεωφόρο ενώνοντας έτσι άμεσα το κέντρο με την
θάλασσα. Επί αυτού του πλατώματος, τοποθετούνται και εκεί κάποιες νέες
χρήσεις οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο, την αναψυχή και με το περιορισμό
να μην υπάρχει κατοικία, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα από την όχληση
των μαγαζιών (Εικ.48).
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Εικ.48: Οδικό δίκτυο ΠΕ2

Η κυκλοφορία στην περιοχή θα γίνεται από ένα δακτύλιο κυκλοφορίας που
έχει σχεδιαστεί που περνάει κυκλικά και η στάθμευση θα μπορεί να γίνεται σε
νέους χώρους

που θα είναι ειδικά για τη στάθμευση οχημάτων, ώστε να

εξυπηρετούνται τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες της περιοχής.
Τρίτη γειτονιά (ΠΕ3) είναι η περιοχή στο αριστερό μέρος της λεωφόρου
Σαρωνίδος προς το Λαγονήσι, που κατά το μεγαλύτερο μέρος του είναι επί της
παραλιακής λεωφόρου (Εικ.49). Στη περιοχή αυτή έχουν τοποθετηθεί νέες
χρήσεις επί της παραλιακής λεωφόρου αλλά και στο εσωτερικό, ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών. Στο
εσωτερικό, έχει δημιουργηθεί ένα νέο τοπικό κέντρο με χρήσεις που καλύπτουν
τις βασικές καθημερινές ανάγκες των κατοίκων (ισόγειο: εμπόριο- αναψυχήπολιτισμός και όροφος: κατοικία), ενώ επί της παραλιακής υπάρχουν χρήσεις
εμπορίου και αναψυχής και στο ισόγειο αλλά και στον όροφο. Στα υπόλοιπα
τμήματα της περιοχής έχω μόνο κατοικία.
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Εικ.49: Χρήσεις γης ΠΕ3

Έχει σχεδιαστεί νέο δίκτυο πεζοδρόμων, πρασίνων και πλατειών για τη
καθημερινή αναψυχή των κατοίκων το οποίο συνδέεται και με τις υπόλοιπες
γειτονιές (Εικ.50). Στη περιοχή έχει σχεδιαστεί και το νέο αθλητικό κέντρο της
περιοχής, ένας πυρήνας Α, ο οποίος θα καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του
δήμου για αθλητισμό διαθέτοντας τις απαραίτητες εγκαταστάσεις. Στη πάνω
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μεριά του πεζόδρομου υπάρχουν οι δραστηριότητες που αφορούν τα γήπεδα και
τον στίβο, ενώ στην μεριά της θάλασσας υπάρχουν εγκαταστάσεις που αφορούν
τον θαλάσσιο αθλητισμό όπως σερφ, ιστιοπλοΐα και καταδύσεις.
Ακόμα, επειδή ο πληθυσμός της περιοχής αυξάνεται ραγδαία στο πέρασμα
των χρόνων και για να προβλεφτεί οποιαδήποτε ανάπτυξη της περιοχής έχει
σχεδιαστεί ένα νέο τμήμα της περιοχής προτείνοντας νέα οικοδομικά τετράγωνα
και οδικό δίκτυο ώστε να καλυφτούν οι όποιες μελλοντικές ανάγκες.

Εικ.50: Οδικό δίκτυο ΠΕ3
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Το υπόλοιπο μέρος του βουνού προτείνεται να παραμείνει περιοχή
περιορισμένης δόμησης και να αποτελέσει το μεγάλο πάρκο πρασίνου της
περιοχής (Εικ.51), στο οποίο με μια πεζοπορία να μπορεί ο περιπατητής να
φτάσει μέχρι την κορυφή του βουνού και να απολαύσει την ομορφιά της φύσης,
αλλά και με έναν μεγάλο πεζόδρομο να μπορεί να καταλήξει στη θάλασσα.

Εικ.51: Χάρτης περιαστικής περιοχής - Ζώνες ειδικής προστασίας
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Για τις ανάγκες της περιοχής

χωροθετούνται σχολικές εγκαταστάσεις

νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου-λυκείου. Τέλος,

ως προς το οδικό

δίκτυο σχεδιάστηκε ένας νέος περιφερειακός δρόμος, ο οποίος περνάει κυκλικά
την περιοχή χωρίς να χρειάζεται κάποιος να μπει μέσα.
Τέταρτη και τελευταία γειτονιά (ΠΕ4), είναι εκείνη που βρίσκεται στο βουνό
της Σαρωνίδας και αποτελεί το "Πανόραμα". Είναι η νεότερη περιοχή της
Σαρωνίδας για αυτό ακόμα παραμένει ανεκμετάλλευτη και χωρίς ολοκληρωμενό
οδικό δίκτυο και χρήσεις γης.
Τοποθετούνται, λοιπόν, νέες χρήσεις (ισόγειο: εμπόριο- αναψυχή- πολιτισμός
και όροφος: κατοικία)

και στο βουνό, ώστε οι κάτοικοι να καλύπτουν τις

βασικές καθημερινές τους ανάγκες στο τοπικό τους κέντρο καθώς και ένα
νηπιαγωγείο (Εικ.52). Η υπόλοιπη περιοχή αποτελείται από κατοικίες.

Εικ.52: Χρήσεις γης ΠΕ4
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Επίσης, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο με περιφερειακό δρόμο
που περνάει κυκλικά την περιοχή του βουνού (Εικ.53). Σχεδιάζεται ένα νέο
δίκτυο πεζοδρόμων, πρασίνων και πλατειών ώστε να μπορούν οι κάτοικοι της
περιοχής να κινούνται χωρίς τα αυτοκίνητά τους και να απολαμβάνουν την
ομορφιά του τοπίου και της αμφιθεατρικής θέας που έχουν. Οι υπόλοιποι δρόμοι
είναι παρκοπεζόδρομοι τύπου woonerf ώστε να υπάρχει αρμονικά μέσα στη
περιοχή το αυτοκίνητο, οι άνθρωποι και το πράσινο.

Εικ.53: Οδικό δίκτυο ΠΕ4
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Εικ.54: Χάρτης χρήσεων γης ριζοσπαστικού σεναρίου
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Εικ.55: Χάρτης οδικού δικτύου ριζοσπαστικού σεναρίου
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Πιο γενικά τώρα, όσον αφορά το οδικό δίκτυο που προτείνεται, έχει σαν
βάση του το υφιστάμενο, το οποίο ακολουθεί τις υψομετρικές της περιοχής αλλά
αναδιαμορφώνεται

έτσι,

ώστε

να

καλύψει

τις

μελλοντικές

ανάγκες.

Δημιουργούνται τέσσερις βασικοί δακτύλιοι κυκλοφορίας, οι οποίοι περνάνε
περιμετρικά της εκάστοτε γειτονιάς, οι οποίοι έχουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας
και είναι μονής κατεύθυνσης. Η παραλιακή λεωφόρος παραμένει κεντρική
αρτηρία αφού συνδέει την περιοχή με την Αθήνα και με το Λαύριο, αλλά
υπογειοποιείται στο σημείο

που δημιουργείται το πλάτωμα του κεντρικού

πεζοδρόμου και επίσης υπάρχει μια μικρή νησίδα στο πλάι, ώστε εκείνοι που
θέλουν να πραγματοποιήσουν κάποια στάση στις χρήσεις που βρίσκονται επί
της παραλιακής να μην δημιουργούν ατυχήματα με τη στάση ή τη στάθμευση
τους αλλά μπαίνοντας μέσα στον παράδρομο να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οι
τοπικοί δρόμοι της περιοχής σχεδιάζονται ως woonerf, δηλαδή έχοντας και
πράσινο και χώρο για στάθμευση αποκτώντας ένα πιο βιώσιμο χαρακτήρα.
Προτείνεται επίσης ένα νέο δίκτυο πεζοδρόμων- ποδηλατοδρόμων το οποίο
εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε περιοχής ξεχωριστά αλλά συνδέει ταυτόχρονα τις
περιοχές μεταξύ τους και το βουνό με τη θάλασσα. Σε κάθε γειτονιά υπάρχει ο
κεντρικός πεζόδρομος, στον οποίο βρίσκονται και οι βασικές λειτουργίες τη
περιοχής, αλλά και ένα δίκτυο που αναπτύσσεται σε όλη την περιοχή και
συνδέεται με τις πλατείες και τα πράσινα που έχουν προταθεί. Πολύ σημαντικός
είναι ο αμιγής πεζόδρομος, που βρίσκεται στο κέντρο και συνδέεται με το
πλάτωμα στην παραλιακή λεωφόρο και έχει άμεση επαφή με τη θάλασσα.
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Εικ.56: Λεπτομέρειες οδικού δικτύου
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Εικ.57 : Χάρτης κυκλοφορίας ριζοσπαστικού σεναρίου
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Ένα δίκτυο πρασίνων έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην εξαλειφτεί τελείως και
το στοιχείο της φύσης που έχει η περιοχή. Προτείνεται μια πράσινη διαδρομή η
οποία ξεκινάει από το βουνό και διασχίζοντας όλη την περιοχή καταλήγει στη
θάλασσα δείχνοντας έτσι ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ των δύο στοιχείων.
Διάφορα τμήματα πρασίνου υπάρχουν, ακόμα, διάσπαρτα σε όλη την περιοχή
είτε σε συνδυασμό με κάποια πλατεία είτε μεμονωμένα ώστε να αποφεύγεται η
πλήρης τσιμεντοποίηση της περιοχής.
Με τους όρους δόμησης της περιοχής συμβαίνει το εξής, η περιοχή επειδή
διαθέτει αρκετά κενά οικόπεδα αυτά είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της
περιοχής σε κατοικία αλλά και σε άλλες χρήσεις παρά την αύξηση του
πληθυσμού. Επίσης, προτείνεται και η νέα περιοχή η οποία θα καλύψει τις
ανάγκες για κατοικία μελλοντικά. Έτσι, οι όροι δόμησης διατηρούνται ως έχουν
στην υφιστάμενη κατάσταση χωρίς κάποια μεταβολή. Άρα οι όροι δόμησης
είναι:
ΠΕ

Συντελεστής

Ποσοστό

Μέγιστα

Πρασιές

Αρτιότητα

δόμησης

κάλυψης

ύψη (μ.)

(μ.)

(τμ.)

1

0.6

30%

6

6

350

2

0.5

25%

6

6

300

3

0.8

40%

6

6 ή 15

500

4

0.5

25%

6

6

500
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Εικ.58 : Χάρτης όρων δόμησης ριζοσπαστικού σεναρίου
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7.4. Επιλογή σεναρίου
Μετά από την ανάλυση τω στοιχείων της περιοχής της Σαρωνίδας, αλλά και
την διατύπωση δύο διαφορετικών σεναρίων προκύπτουν κάποια συμπεράσματα.
Αρχικά η ανάλυση ξεκίνησε καταγράφοντας στοιχεία μιας περιοχής που
αποτελούσε πάντα περιοχή παραθεριστικής κατοικίας, έχοντας τις αντίστοιχες
υποδομές και τα αντίστοιχα στοιχεία. Η εξέλιξη όμως που πραγματοποιείται
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής συμπαρασύρει και την
Σαρωνίδα στην εξέλιξη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ελλείψεις σε όλους
τους τομείς της. Το σενάριο των τάσεων, πρότεινε πως θα είναι η εξέλιξη της
Σαρωνίδας το 2016, ακολουθώντας κάποια βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής
και χωρίς να επηρεάζει οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, απλά
ακολουθώντας τις τάσεις επέκτασης της.
Το ριζοσπαστικό, που είναι και το σενάριο το οποίο επιλέγω να υλοποιήσω,
διατηρεί κάποια από τα βασικά γνωρίσματα που έχει αναπτύξει η περιοχή, αλλά
δημιουργεί μια εκ νέου σχεδίαση η οποία θεωρώ ότι θα συμβάλει στην βιώσιμη
ανάπτυξη της περιοχής. Οποιαδήποτε επέκταση προκύψει μελλοντικά θα είναι
σχεδιασμένη έτσι ώστε να μην επιβαρύνει ούτε την περιοχή ως λειτουργία αλλά
ούτε και την φυσική της ομορφιά απαλείφοντας κάθε φυσικό της στοιχείο.

Εικ.59: Μακέτα ριζοσπαστικού σεναρίου
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Το οδικό δίκτυο σε συνδυασμό με το νέο δίκτυο πεζοδρόμων που προτείνεται
αναβαθμίζει την περιοχή προσφέροντας στους κατοίκους αλλά και στους
επισκέπτες της περιοχής να κυκλοφορήσουν όπως εκείνοι επιλέγουν. Πλατείες
και πράσινα συνδυάζονται με τα δίκτυα πεζοδρόμων και δημιουργούν μια
πορεία μέσα στην περιοχή έχοντας ταυτόχρονα την θάλασσα αλλά και το βουνό
σε 'διάλογο' μεταξύ τους.
Οι νέες χρήσεις που προτείνονται και χωροθετούνται στην περιοχή γίνεται
έτσι ώστε να μπορούν κάτοικοι και επισκέπτες να εξυπηρετούνται με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο χωρίς να δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση
στους δρόμους αλλά και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτησή τους.
Καταλήγωντας, η περιοχή μελέτης αποτελούσε ένα δίπολο μεταξύ θάλασσαςβουνού, χειμώνας- καλοκαίρι, μόνιμοι κάτοικοι- επισκέπτες, νέες χρήσειςκατοικίας, τα οποία έπρεπε να διαχειριστούν έτσι ώστε να επιφέρουν μια
ισορροπία στην περιοχή και να διατηρήσει αναλλοίωτη την φυσική της ομορφιά.
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Δεύτερο στάδιο: Δοκιμές

Τρίτο στάδιο: Ευρύτερη περιοχή
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Τέταρτο στάδιο: περιοχή Σαρωνίδας
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Áñéè. 54

ÁÐÏÖÁÓÅÉÓ
(1)

AíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóç áêéíÞôùí ãéá ôçí êáôáóêåõÞ
ôìÞìáôïò ïäïý ôïõ Ýñãïõ «Äñüìïò ´Áãíáíôá - ´Áñôéóóá - Äéáóôáýñùóç ÓêïôùìÝíïõ - ÊáôáññÜêôçò (Ã`
ÖÁÓÇ) ÄÄ ÊáôáññÜêôç, ÄÞìïõ ÁãíÜíôùí, Í. ~Áñôáò.
Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÇÐÅÉÑÏÕ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Í. 2882/2.2.2001 "Êþäéêáò áíáãêáóôéêþí Áðáëëïôñéþóåùí ÁêéíÞôùí".
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 23 ôïõ Í. Ä/ôïò ôçò
25.11.29 "ðåñß êùäéêïðïéÞóåùò ôùí ðåñß êáôáóêåõÞò êáé
óõíôçñÞóåùò ïäþí êåéìÝíùí äéáôÜîåùí".
3. Ôçí 1854/24.4.2002 áðüöáóç ôïõ Ã. ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò Çðåßñïõ" ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 1 ôïõ Í.
653/1977 ãéá ôìÞìá ôçò ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ " Äñüìïò ¢ãíáíôá - ¢ñôéóóá - Äéáóôáýñùóç ÓêïôùìÝíïõ -ÊáôáññÜêôçò (Ã' öÜóç)".
4. Ôçí 2070/10.6.2002 Ýãêñéóç ðåñéâáëëïíôéêþí üñùí
ôçò Ä/íóçò ÐåñéâÜëëïíôïò ê. ×ùñïôáîßáò Ðåñ. Çðåßñïõ,
áðïöáóßæïõìå:

Êçñýóóïõìå ôçí áíáãêáóôéêÞ áðáëëïôñßùóç, ãéá ëüãïõò äçìüóéáò ùöÝëåéáò êáé åéäéêüôåñá ãéá ôçí êáôáóêåõÞ ôìÞìáôïò ïäïý ôïõ Ýñãïõ "Äñüìïò ¢ãíáíôá - ¢ñôéóóá - Äéáóôáýñùóç ÓêïôùìÝíïõ " ÊáôáññÜêôç (Ã' öÜóç), Ýêôáóçò óõíïëéêïý åìâáäïý 446,8 ì2 ðïõ âñßóêåôáé
óôï íïìü ¢ñôáò êáé åéêïíßæåôáé ìå êëßìáêá 1: 500 óôï áðü
ôïí ÌÜñôéï Ýôïõò 2002 êáé ìå áñéèìü Ê 1 êôçìáôïëïãéêü
äéÜãñáììá êáé óôïí áíôßóôïé÷ï êôçìáôïëïãéêü ðßíáêá ôçò
Ä/íóçò Äçìïóßùí ¸ñãùí, ÄÅÊÅ Çðåßñïõ ôá ïðïßá Ý÷ïõí
óõíôÜîåé ïé: Ä. ÄïõâëÞò , Ðïë. Ìç÷áíéêüò K. ÔæéÜôæéïò,
Ôïð. Ìç÷áíéêüò êáé Ý÷åé èåùñÞóåé ï Ä/íôÞò ÄÅÊÅ ÅõÜããåëïò ÌðÜôóïò óôéò 3.4.2002.
Óôçí Ýêôáóç ðïõ áðáëëïôñéþíåôáé ðñïâÜëïõí äéêáéþìáôá êõñéüôçôáò ïé:
1) Áí. ÌðáóéÜäçò 2) ×ñÞóôïò Ïéêïíïìßäçò êáé Ìáñßá
Ïéêïíïìßäç Øõ÷ïãéïý.
Óôçí Ýêôáóç ðïõ áðáëëïôñéþíåôáé äåí ðåñéëáìâÜíïíôáé ïé åêôÜóåéò åêåßíåò ïé ïðïßåò óôá êôçìáôïëïãéêÜ óôïé÷åßá öÝñïíôáé üôé áíÞêïõí óôï Äçìüóéï.
Ç áðáëëïôñßùóç êçñýóóåôáé õðÝñ ôïõ Äçìïóßïõ êáé ìå
äáðÜíç ôïõ Äçìïóßïõ, êáé èá áíôéìåôùðéóèåß áðü ôéò ðéóôþóåéò ôïõ Ýñãïõ 97710099 ÄÅ ôçò ÓÁÅ 071.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
~Áñôá, 3 Öåâñïõáñßïõ 2003
Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò
ÐÁÕËÏÓ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÓ
Ö
Áñéè. 234
(2)
ÁíáóôïëÞ ÷ïñÞãçóçò ïéêïäïìéêþí áäåéþí êáé åêôÝëåóçò
ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí óôçí ðïëåïäïìïýìåíç ðåñéï÷Þ ôïõ ïéêéóìïý "ÓêáëÜíé" ôïõ ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ, Í. Çñáêëåßïõ.
Ï ÃÅÍÉÊÏÓ ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÓ ÊÑÇÔÇÓ
~Å÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 8 ôïõ áðü 27.7.1923 Í.Ä.
«ðåñß ó÷åäßùí ðüëåùí êëð» (ÖÅÊ 128/A/23) üðùò ôñïðïðïéÞèçêáí êáé óõìðëçñþèçêáí ìåôáãåíÝóôåñá.
2. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñèñïõ 29 Á ôïõ Í. 1558/1985 "ÊõâÝñíçóç êáé ÊõâåñíçôéêÜ ¼ñãáíá" (ÖÅÊ 137/Á/ 85) ðïõ
óõìðëçñþèçêå ìå ôï Üñèñï 27 ôïõ Í. 2081/1992 (ÖÅÊ
154/Á/92) êáé áíôéêáôáóôÜèçêå ìå ôçí ðáñÜãñáöï 2° ôïõ
Üñèñïõ 1 ôïõ Í. 2469/1997 (ÖÅÊ 38/Á/97).
3. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Üñè. 29 ôïõ Í. 2831/00 (ÖÅÊ
140/Á/00.
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4. Ôç 1547/26.10.2000 áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò "ÁíáóôïëÞ ÷ïñÞãçóçò ïéêïäïìéêþí áäåéþí êáé åêôÝëåóçò ïéêïäïìéêþí åñãáóéþí óôçí
ðåñéï÷Þ ìåëÝôçò ôïõ ïéêéóìïý "ÓêáëÜíé" ôïõ ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ Í. Çñáêëåßïõ" (ÖÅÊ 798/Ä/21.11.2000) êáèþò êáé
ôï ãåãïíüò üôé Ý÷åé ëÞîåé ï ÷ñüíïò éó÷ýïò ôçò áðüöáóçò
áõôÞò áðü ôéò 22.10.2001.
5. Ôç èåôéêÞ ãíùìïäüôçóç ôïõ Äçì. Óõìâïõëßïõ Çñáêëåßïõ üðùò äéáôõðþíåôáé óôçí 35/2002 áðüöáóÞ ôïõ.
6. Ôç èåôéêÞ ãíùìïäüôçóç ôïõ Ó×ÏÐ Í.Á. Çñáêëåßïõ,
üðùò äéáôõðþíåôáé óôï 4° ðñáêôéêü ôçò óõíåäñßáóçò ôçò
16.5.2002.
7. Ôá 8579/25/10/2002 êáé 3969/23.5.2002 Ýããñáöá ôçò
Ä/íóçò Ðïëåïäïìßáò êáé ÐåñéâÜëëïíôïò ôçò Í.Á. Çñáêëåßïõ.
8. Ôç èåôéêÞ ãíùìïäüôçóç ôïõ Ó×ÏÐ ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò, üðùò äéáôõðþíåôáé óôï ðñáêôéêü ôçò óõíåäñßáóçò
ôçò 30.1.2003.
9. Ôï ãåãïíüò üôé ç ðïëåïäïìéêÞ ìåëÝôç ôïõ ïéêéóìïý
"ÓêáëÜíé" ôïõ ÄÞìïõ Çñáêëåßïõ, âñßóêåôáé óå åîÝëéîç êáé
õðÜñ÷åé áíÜãêç íá äéáóöáëéóèïýí ïé ðñïâëåðüìåíïé áðü
ôçí åêðïíïýìåíç ðïëåïäïìéêÞ ìåëÝôç êïéíü÷ñçóôïé êáé
êïéíùöåëåßò ÷þñïé.
10. Ôï ãåãïíüò üôé áðü ôéò êáíïíéóôéêÝò äéáôÜîåéò áõôÞò
ôçò áðüöáóçò äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý êáé ôïõ ïéêåßïõ ÏÔÁ, áðïöáóßæïõìå:
1. ÁíáóôÝëëåôáé ãéá Ýíá (1) ÷ñüíï Þ ìÝ÷ñé ôçò Ýãêñéóçò
ôçò ðïëåïäïìéêÞò ìåëÝôçò, åÜí áõôü ãßíåé íùñßôåñá, ç ÷ïñÞãçóç ïéêïäïìéêþí áäåéþí êáé ç åêôÝëåóç ïéêïäïìéêþí
åñãáóéþí óôçí ðïëåïäïìïõìÝíç ðåñéï÷Þ ôïõ ïéêéóìïý
"ÓêáëÜíé", åêôüò ôïõ óõíåêôéêïý ôìÞìáôïò, üðùò öáßíåôáé
óôï äéÜãñáììá ðïõ óõíïäåýåé ôçí ìå áñ. 1547/26-10-00
áðüöáóç ôïõ Ãåíéêïý ÃñáììáôÝá ÐåñéöÝñåéáò ÊñÞôçò
(ÖÅÊ 798/Ä/21.11.2000).
2. Áðü ôçí ðáñáðÜíù áíáóôïëÞ åîáéñïýíôáé:
Á) Ç Ýêäïóç áäåéþí êáôåäÜöéóçò êôéñßùí êáé ç áíáèåþñçóç ôùí áäåéþí áõôþí.
Â) Ç áíáèåþñçóç éó÷õïõóþí ïéêïäïìéêþí áäåéþí ãéá:
 ÁëëáãÞ ôïõ åðéâëÝðïíôïò ìç÷áíéêïý ôïõ Ýñãïõ.
 ÁëëáãÞ ôçò ÷ñÞóçò ôïõ êôéñßïõ, åöüóïí ç áéôïýìåíç
÷ñÞóç åðéôñÝðåôáé áðü ôéò éó÷ýïõóåò ðïëåïäïìéêÝò äéáôÜîåéò.
 ÁëëáãÞ ôïõ ôßôëïõ Þ ôïõ ïíüìáôïò óôï ïðïßï Ý÷åé åêäïèåß ç Üäåéá.
 ÌåñéêÞ Þ ïëéêÞ ôñïðïðïßçóç ôçò áñ÷éôåêôïíéêÞò Þ
óôáôéêÞò ìåëÝôçò ôïõ Ýñãïõ, ÷ùñßò áýîçóç ôïõ óõíôåëåóôÞ äüìçóçò Þ ôïõ üãêïõ ôïõ êôéñßïõ.
Ã) Ç áíáèåþñçóç ïéêïäïìéêþí áäåéþí ãéá ôçí ðáñÜôáóç éó÷ýïò ôïõò.
Ç áðüöáóç áõôÞ íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò
ÊõâåñíÞóåùò.
ÇñÜêëåéï, 31 Éáíïõáñßïõ 2003
Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò
ÁÈÁÍÁÓÉÏÓ ÊÁÑÏÕÍÔÆÏÓ
Ö
Áñéè. 298
(3)
Êáèïñéóìüò ãñáììÞò äüìçóçò óôïí ïéêéóìü "ÐñïöÞôçò
Çëßáò" ôïõ Ä.Ä. Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ôïõ ÄÞìïõ Âïéþí ôïõ
Íïìïý Ëáêùíßáò.
Ï ÃÅÍ. ÃÑÁÌÌÁÔÅÁÓ ÐÅÑÉÖ. ÐÅËÏÐÏÍÍÇÓÏÕ
¸÷ïíôáò õðüøç:
1. Ôï Í. 2503/97 (Ö.Å.Ê. 107 Á) "Äéïßêçóç, ïñãÜíùóç,
óôåëÝ÷ùóç ÐåñéöÝñåéáò".

2. Ôï Í. 2647/22.10.98 (Ö.Å.Ê. 237 Á).
3. Ôçí 75724/1151/30.12.83 Õ.Á. (Ö.Å.Ê. 767 Â) üðùò
ôñïðïðïéÞèçêå ìå ôçí 81960/2578/89 Õ.Á. (Ö.Å.Ê. 897 Â).
4. Ôï Í. 2831/00 Üñèñï 29 (Ö.Å.Ê 140Á) "Ôñïðïðïßçóç
ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Í.1577/85 êáé Üëëåò ðïëåïäïìéêÝò
äéáôÜîåéò", üðùò áíôéêáóôÜèçêå áðü ôï Üñèñï 10 ôïõ Í.
3044/02 (Ö.Å.Ê. 197Á) "ÌåôáöïñÜ ôïõ óõíôåëåóôÞ äüìçóçò êáé Üëëåò ðïëåïäïìéêÝò ñõèìßóåéò".
5. Ôï Í. 2971/01 (Ö.Å.Ê. 285Á) "ðåñß áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò".
6. Ôéò 2489/ÐÅ/25.1.2000, 547/7.3.2001, 3682/21.12.2001
& 1616/6.6.2002 áðïöÜóåéò Ã.Ã. ÐåñéöÝñåéáò ÐåëïðïííÞóïõ ãéá óõãêñüôçóç Ðåñéöåñåéáêïý Ó.×.Ï.Ð. óôç Ä/íóç
ÐÅ.×Ù. ÐåëïðïííÞóïõ.
7. Ôéò äéáôÜîåéò ôïõ Ð.Ä./24.4.85 (Ö.Å.Ê. 181/Ä/3.5.85
"ðåñß ôñüðïõ êáèïñéóìïý ïñßùí ïéêéóìþí ôçò ÷þñáò ìÝ÷ñé 2.000 êáôïßêïõò, êáôçãïñßåò áõôþí êáé êáèïñéóìüò üñùí êáé ðåñéïñéóìþí äüìçóÞò ôùí".
8. Ôçí Ð-1116/88/10.10.89 áðüöáóç ôïõ ÍïìÜñ÷ç Ëáêùíßáò ãéá ôçí êáôçãïñéïðïßçóç êáé ôïí êáèïñéóìü ôùí ïñßùí ôïõ ïéêéóìïý "ÐñïöÞôçò Çëßáò" ôïõ Ä.Ä. Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ôïõ ÄÞìïõ Âïéþí ôïõ Íïìïý Ëáêùíßáò ìå êáèïñéóìü ôùí üñùí êáé ðåñéïñéóìþí äüìçóçò.
9. Ôá 3240/15.5.67, 10020/29.5.78 & 3680/26.1.96 óõìâüëáéá ïéêïðÝäïõ.
10. Ôçí 248/01 áðüöáóç ôïõ Äçìïôéêïý Óõìâïõëßïõ
ôïõ ÄÞìïõ Âïéþí.
11. Ôçí 9159/01/9.4.2002 åéóÞãçóç ôçò Íïìáñ÷éáêÞò
Áõôïäéïßêçóçò Ëáêùíßáò Ä/íóçò Ô.Õ. ÐÏË. ×ÙÑ. & ÐÅÑ.
12. Ôï Ðñáêôéêü 11/19.12.2002 ÈÝìá 1° ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Ó.×.Ï.Ð.
13. Ôç äéïñèùìÝíç áðïäåêôÞ áðü ôï ÃÅÍ ðñüôáóç ôçò
ÊôçìáôéêÞò Õðçñåóßáò ãéá ôïí êáèïñéóìü ôçò ãñáììÞò
áéãéáëïý êáé ðáñáëßáò.
14. Ôï Ðñáêôéêü 1/23.1.2003 ÈÝìá 1° ôïõ Ðåñéöåñåéáêïý Ó.×.Ï.Ð., áðïöáóßæïõìå:
Åãêñßíïõìå ôïí êáèïñéóìü ôçò ãñáììÞò äüìçóçò óôçí
éäéïêôçóßá ôïõ ÑÝêêá Äçìçôñßïõ óôïí ïéêéóìü "ÐñïöÞôçò
Çëßáò" ôïõ Ä.Ä. Áãßïõ ÍéêïëÜïõ ôïõ ÄÞìïõ Âïéþí ôïõ Íïìïý Ëáêùíßáò üðùò áõôÞ áðïôõðþíåôáé óôï óõíçììÝíï
èåùñçìÝíï ôïðïãñáöéêü äéÜãñáììá êáé êáèïñßæåôáé ìå
ôá óôïé÷åßá (á, â) êáèüóïí ôçñïýíôáé ïé ðñïûðïèÝóåéò
ôùí äéáôÜîåùí ôïõ Üñèñïõ 6 ðáñ. 7â ôïõ áðü 24/4/85
Ð. Ä/ìáôïò üðùò ôñïðïðïéÞèçêå êáé éó÷ýåé.
Ìå ôçí ðáñïýóá äåí ðñïêáëåßôáé äáðÜíç óå âÜñïò ôïõ
êñáôéêïý ðñïûðïëïãéóìïý Þ ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ ïéêåßïõ Ï.Ô.Á.
ÊáôÜ ôçò áðüöáóçò áõôÞò åðéôñÝðïíôáé ðñïóöõãÝò
óôïí Õðïõñãü ÐÅ.×Ù.ÄÅ. ìÝóá óå 30 çìÝñåò áðü ôçí
çìåñïìçíßá äçìïóßåõóÞò ôçò.
Ç ðáñïýóá áðüöáóç äåí ôåêìçñéþíåé ìå ïðïéïäÞðïôå
ôñüðï äéêáéþìáôá éäéïêôçóßáò.
Ç áðüöáóç áõôÞ ìáæß ìå ôá óõíçììÝíï ôïðïãñáöéêü
äéÜãñáììá íá äçìïóéåõèåß óôçí Åöçìåñßäá ôçò ÊõâåñíÞóåùò.
Ôñßðïëç, 30 Éáíïõáñßïõ 2003
Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ÐåñéöÝñåéáò
ÁÍÔÙÍÇÓ ÌÁÔÓÉÃÊÏÓ
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