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ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη λα εμάγεη 

ζπκπεξάζκαηα γηα ην θαηά πφζν ν πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε κηαο δεκνηηθήο ελφηεηαο απνηεινχλ εξγαιεία ηθαλά λα επεξεάζνπλ ηε 

πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη λα ηελ αλαγάγνπλ ζε κηα δπλακηθά 

εμειηζζφκελε πεξηνρή. Χο κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί ν Γήκνο Κάλδξαο Αηηηθήο, ν 

νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεη έληνλεο κεηαιιαγέο ζηε ρσξηθή ηνπ δνκή 

θαη ζηε δηάξζξσζε ησλ ρξήζεσλ γεο. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ρσξνηαμηθά θαη 

πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο, επηρεηξείηαη κία θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ηζρχνληνο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ πξνζθέξεη. 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πήξακε απφ ην δεκαξρείν, ηελ λνκαξρία, απφ κεραληθνχο ε θαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη εξγάδνληαη εθεί.   

 

ABSTRACT 

 

The goal of this paper is to investigate and draw conclusions on whether urban 

planning and administrative organization of a municipal unit are tools capable of 

influencing the quality of life of its inhabitants and transferring it to a dynamically 

growing area. The study of the case includes the Municipality of Mandra, Attica, 

which in the last few years has undergone significant changes in its spatial structure 

and the structure of land use. Presentation of the basic spatial and urban 
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characteristics of the Municipal Unity attempts a critical approach to the directions 

of the current General Planning of the Municipal Unity and the quality of life that it 

offers. 
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ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

ηα πιαίζηα απφθηεζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ Πνιηηηθφο Κεραληθφο Γνκηθψλ Έξγσλ 

ηνπ Αλσηάηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Πεηξαηά, νη ζπνπδαζηέο ηνπ 

ηδξχκαηνο θαινχληαη  λα ζπληάμνπλ κηα πηπρηαθή κειέηε. Κέζα απφ απηφ ην 

πφλεκα καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα εκβαζχλνπκε ηηο γλψζεηο καο ζρεηηθά κε 

εμεηδηθεπκέλα δεηήκαηα  ηεο επηζηήκεο ηνπ Πνιηηηθνχ Κεραληθνχ. Ζ παξνχζα 

κειέηε πξαγκαηεχεηαη ην δήηεκα ηεο πνιενδνκηθήο νξγάλσζεο ηεο Κάλδξαο 

εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα Αζηηθφ Παξαηεξεηήξην πνπ, θαη θαηαηάζζεηαη ζηνλ 

πνιενδνκηθφ ηνκέα ηεο ζρνιήο. Ζ κειέηε δηήξθεζε δψδεθα κήλεο. 

Ζ έξεπλα εζηίαζε ζηε θαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ηεο Κάλδξαο. πγθεθξηκέλα 

απνηειεί κηα πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ησλ βαζηθφηεξσλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ Γήκνπ (πνιενδνκηθά, αξρηηεθηνληθά, ζπγθνηλσληαθά, ειεχζεξνη 

ρψξνη). ε δεχηεξν ρξφλν πξνηείλνληαη εθαξκφζηκεο ιχζεηο νη νπνίεο ζα κπνξέζνπλ 

λα αλαβαζκίζνπλ ηε πεξηνρή.   

ηφρνο ηεο κειέηεο  είλαη ε αλάδεημε ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ ησλ θαηνίθσλ 

ηεο πεξηνρήο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ γεηηλίαζε ηνπ Γήκνπ κε βηνκεραληθά 

πάξθα, ηελ ρσκαηεξή θ.α. . Παξάιιεια ζηφρνο ηεο κειέηεο είλαη ε παξάζεζε 

απφςεσλ θαη ηξφπνπο βειηηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ζην Γήκν. 

Αληηιακβαλφκελνη ηελ θξηζηκφηεηα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ζην Γήκν 

ζηνρεχνπκε κέζα απφ απηή ηελ εξγαζία ηα εμήο: 

1. Παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

2. Δληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη δπζιεηηνπξγηψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

πφιεο  
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3. Πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ φπνησλ πξνβιεκάησλ 

4. Παξνπζίαζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ φπνησλ 

πξνβιεκάησλ  

Γηα ηελ ζχληαμε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηήζακε βηβιηνγξαθία πνπ 

αζρνιείηαη κε ηελ πνιενδνκηθή αλαδηάηαμε ηεο πεξηνρήο αιιά θαη θσηνγξαθηθφ 

πιηθφ απφ επί ηφπνπ έξεπλα ζηε πεξηνρή. Ζ θαηαγξαθή έγηλε ην δηάζηεκα Απξίιηνο 

2018 - Ηνχληνο 2018 θαη θάιπςε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο ηεο Κάλδξαο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επηηφπνπ κεηξήζεηο θαη θσηνγξαθήζεηο ζην ζχλνιν ηεο 

έθηαζεο. Χο ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλδπαζκέλα νη ράξηεο 

ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, νη αεξνθσηνγξαθίεο ηεο Γεσγξαθηθήο 

Τπεξεζίαο ηξαηνχ θαη νη δνξπθνξηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ Google Earth. Ζ κειέηε 

δηήξθεζε δψδεθα κήλεο κέζα ζηνπο νπνίνπο κειεηήζακε ηελ πεξηνρή κέζα απφ ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, απφ ζπδεηήζεηο κε ηνπο θαηνίθνπο θαη πνξείεο κέζα ζην 

Γήκν. Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ πνπ ζπλέιιεμα  ζα ηεθκεξηψζεη ηηο απφςεηο πνπ ζα 

δηαηππσζνχλ κέζα ζηελ εξγαζία θαη κέζα απφ αλαιπηηθφ ράξηε, ν αλαγλψζηεο ζα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ. 

Φηινδνμία καο είλαη, κέζσ απηήο ηεο εξγαζίαο λα θαηαλνήζνπλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ 

ηκήκαηνο πνιηηηθψλ δνκηθψλ έξγσλ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζην δήκν θαη λα βξνπλ 

ζπγθεληξσκέλε κέζα ζε κηα πηπρηαθή εξγαζία ηε βηβιηνγξαθία πνπ δηαρεηξίδεηαη ην 

ζέκα ηεο πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο κηαο πεξηνρήο. 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πήξακε απφ ην δεκαξρείν, ηελ λνκαξρία, απφ κεραληθνχο ε θαη απφ αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη εξγάδνληαη εθεί.   
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1. ΓΔΛΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΖΠ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΖΠ 

ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΡΖΠ ΚΑΛΓΟΑΠ 

 

1.1 Γεωγξαθηθή Θέζε 

Ο Γήκνο Κάλδξαο - Δηδπιιίαο είλαη δήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο πνπ ζπζηάζεθε 

κε ην Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δήκσλ 

Κάλδξαο, Δξπζξψλ, Βηιίσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο  Οηλφεο . 

Δηθόλα 1 Ζ έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ είλαη 426,197 η.ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 17.885 

θάηνηθνη ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. Έδξα ηνπ λένπ δήκνπ είλαη ε 

Κάλδξα.1 

 

Δηθόλα 1Ζ ζέζε ηνπ Γήκνπ ζηνλ ράξηε 

                                            
1
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο - ΦΔΚ Α87 ηεο 07/06/2010 

http://web.archive.org/web/20100705024807/http:/www.kedke.gr/uploads/N38522010_KALLIKRATIS_FEKA87_07062010.pdf
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Ο Γήκνο κε 322 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα (Km²) είλαη ζήκεξα ν κεγαιχηεξνο ζε 

έθηαζε δήκνο ηεο Αηηηθήο, κε πιεζπζκφ 30.000 θαηνίθνπο. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ 

Γήκνπ είλαη ηδηαίηεξα πξνλνκηαθή, θαζψο ε γεσκνξθνινγία πνηθίιιεη απφ ηηο 

παξαιίεο ηνπ θφιπνπ ηεο αιακίλαο θαη ηνπ θφιπνπ ησλ Αιθπσλίδσλ, έσο ηηο 

αλαηνιηθέο θνξπθέο ησλ Γεξαλείσλ Όξεσλ θαη ηηο λφηηεο πιαγηέο ηνπ φξνπο 

Παηέξαο. Απηή ε εμαηξεηηθά ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο Κάλδξαο ζην ζηαπξνδξφκη ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ρεξζαίσλ θαη ζαιάζζησλ νδψλ αλακθίβνια ζπληζηά ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα θαη είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ καθξαίσλε ηζηνξία ηεο πφιεο. 

  

Ξίλαθαο 1 Αλάπηπμε Γήκνπ Κάλδξαο - Δηδπιιίαο 

Δλόηεηα Θνηλόηεηεο Ξιεζ. Νηθηζκνί 

Κάλδξαο Κάλδξαο 12.792 Κάλδξα, Άγηνο Γεψξγηνο, Άγηνο σηήξ, Άγηνο Υαξάιακπνο, 

Γηφδηα, Θέα, Ιεχθα, Ινχηζα, Κνλή Οζίνπ Κειεηίνπ, Λέα Εσή, 

Παιαηνρψξη, Πνπξλάξη 

Δξπζξψλ Δξπζξψλ 3.326 Δξπζξέο 

Βηιίσλ Βηιίσλ 3.215 Βίιηα, Αγία Παξαζθεπή, Αγηνο Θσλζηαληίλνο, Άγηνο Λεθηάξηνο, 

Αηγφζζελα, Άλσ Αιεπνρψξη, Βέληδα, Θάησ Αιεπνρψξη, Θξχν 

Πεγάδη, Ινχκπα, Κχηηθαο, Πξνθήηεο Ζιίαο, Φάζα 

Οηλφεο Οηλφεο 765 Οηλφε 

 

Ζ λένο Γήκνο Κάλδξαο-Δηδπιίαο κεηά ηελ ζπλέλσζή ηνπ δελ δηαζέηεη εληαίν Γ.Π.. 

γηα φιε ηελ επηθξάηεηά ηνπ παξά κφλν γηα ηελ Γεκνηηθή ελφηεηα Κάλδξαο ε νπνία 

θαη εμεηάδεηαη ζηελ πξνθεηκέλε κειέηε. Ο πξψελ Γήκνο Κάλδξαο απέθηεζε Γ.Π. 

ην 1989 ζεζκνζεηεκέλν κε ην ΦΔΘ 162/17.3.1989 ηεχρνο Γ’,φπσο απηφ 

αλαδεκνζηεχηεθε κε ην ΦΔΘ 259/2.04.1997 ηεχρνο Γ’ θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηα 

ΦΔΘ 287/4.5.1995ηεχρνο Γ’ θαη ΦΔΘ 1066/9.10.2003 ηεχρνο Γ’. ην παξάξηεκα 

παξαηίζεηαη ν ράξηεο ηνπ Γ.Π. ηεο Γ.Δ Κάλδξαο. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8D%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%9C%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%9F%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%96%CF%89%CE%AE_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CF%89%CE%BD_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CF%89_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CF%8D%CE%BF_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CF%8D%CE%BF_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CF%8D%CE%BF_%CE%A0%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8D%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%AC%CE%B8%CE%B1_%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
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Δηθόλα 2Ζ ζέζε ηνπ Γ. Κάλδξαο ζηελ Πεξηθέξεηα θαη ηνλ Λ. Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Ξεγή : Κειέηε ηξνπνπνίεζεο – αλαζεψξεζεο ΓΠΣ Γ.Κάλδξαο, 2009 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζρέζε κε ηνπο φκνξνπο Γήκνπο, ν Γήκνο Κάλδξαο είλαη άκεζα 

εμαξηεκέλνο απφ ην ρψξν ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ, ζε πξψην επίπεδν, αιιά θαη απφ ην 

πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο Αζήλαο ζε δεχηεξν επίπεδν, δηακνξθψλνληαο κία 

ρσξηθή θπζηνγλσκία βάζεη ηεο επξχηεξεο ρσξηθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία αλήθεη θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηνπ πξνζδίδνληαη ραξαθηεξηζηηθά κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο. 

Δηθόλα 2 Γηα ηε ελφηεηα ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ βαζηθφ θέληξν είλαη ην δίπνιν 

Κέγαξα - Διεπζίλα πνπ απνηειεί Θέληξν ηεο Φσξηθήο Δλφηεηαο, ελψ ν 

Αζπξφππξγνο ιεηηνπξγεί σο θέληξν ππεξηνπηθνχ θαη δηαδεκνηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ 

πφιε ηεο Κάλδξαο παίδεη ην ξφιν ηνπ ηνπηθνχ θέληξνπ ηνπ Γήκνπ θη εμππεξεηεί ηνλ 

δηακέλνληα θπξίσο πιεζπζκφ θαη δεπηεξεπφλησο ηνλ δηεξρφκελν πιεζπζκφ. 

Όιε ε ελφηεηα ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ ην δηνηθεηηθφ θη 

εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ελψ δηαηεξεί ηζρπξέο εμαξηήζεηο εκπνξηθνχ 

ραξαθηήξα θαη κε ηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή, 



Αζηηθφ Παξαηεξεηήξην ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο                 ζειίδα│ 14 

 

Δηθόλα 3. 

 

 

Δηθόλα 3Ζπνιενδνκηθή ελφηεηα ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο 

Ξεγή : http://wikimapia.org/#lang=el&lat=38.058905&lon=23.659058&z=11&m=o 

 

1.2 Νλνκαζία ηεο Ξόιεο  

Ζ Κάλδξα είλαη πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. Βξίζθεηαη ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

Ράξηνπ -Θξηάζηνπ Πεδίνπ, αλάκεζα ζηηο αξραίεο ηζηνξηθέο πεξηνρέο ηεο Διεπζίλαο 

θαη ηεο Κάλδξαο, ζηνχο πξφπνδεο ηνπ πεπθφθπηνπ Όξνπο Παηέξαο. Απνηειεί έδξα 

ηνπ δήκνπ Κάλδξαο – Δηδπιιίαο (ελφο εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ζε έθηαζε δήκσλ) θαη 

ησλ ηζηνξηθψλ Θνχληνπξσλ Αηηηθήο γλσζηψλ γηα ηελ εξστθή δξάζε ηνπο ην 1821. 

ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ πεξηιακβάλνληαη νη αξραίεο πφιεηο ησλ Διεπζεξψλ θαη ηεο 

Κπνππφιεσο ζηνλ Θηζαηξψλα. 

Ζ νλνκαζία ηεο πφιεο Κάλδξα αλαθέξεηαη απφ ηνλ ηξαγηθφ πνηεηή νθνθιή ζην 

απφζπαζκα ππ' αξηζ. 587 θαη απφ ηνλ Θεφθξηην ζηα "Δηδχιιεηα" ηνπ ζην θεθάιαην 

Γ' . Δπίζεο θαη ν Γάιινο Φξαλζνπά Πνπθεβίι θαηά ηελ πεξηήγεζε ηνπ ην 1815 είρε 

αλαθέξεη ζην έξγν ηνπ "Σαμίδη ζηελ Διιάδα" ηελ Κάλδξα σο ην "ρσξηφ ηνπ 

Θηζαηξψλα". 

http://wikimapia.org/#lang=el&lat=38.058905&lon=23.659058&z=11&m=o
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Απφ ηελ αξραία πφιε ησλ Διεπζεξψλ θαηαγφηαλ ν πεξίθεκνο Κχξσλαο ν 

αξραηφηεξνο νλνκαζηφο γιχπηεο ν νπνίνο κεηαμχ άιισλ έξγσλ θηινηέρλεζε θαη ηνλ 

γλσζηφ Γηζθνβφιν. 

Ζ πεξηνρή έρεη ηελ φςε ήζπρεο πξναζηηαθήο θσκφπνιεο ε νπνία δηαζέηεη πιείζηεο 

πεπθφθπηεο εθηάζεηο π.ρ δάζε Θηάθαο, Θσζηειί, Καθειάξε θ.α. ελσ ε αζηηθή 

εηθφλα είλαη θπξίσο θαηνηθίεο πνπ δηαζέηνπλ θήπν. Κέρξη ηελ επνρή ηεο θπξίσο 

βηνκεραληθήο αλάπηπμεο νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο επέλδπαλ θπξίσο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ελψ κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ απαζρνινχληαλ ζηελ 

ξεηηλνθαιιηέξγεηα ιφγσ ησλ πξναλαθεξζεηζψλ κεγάισλ πεπθφθπησλ εθηάζεσλ.  

 

 

Δηθόλα 4 ε πνιχ κηθξή απφζηαζε δπηηθά ηεο Κάλδξαο, βξίζθεηαη ην θαηαπξάζηλν βνπλφ ηεο Θηάθαο, 

πνπ πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηελ αληίζηνηρε αξβαλίηηθε ιέμε νξνπέδην. Όπνηνο επηζθέπηεηαη ηνλ ηφπν απηφ 

γηα πξψηε θνξά έρεη ηελ αίζζεζε πσο βξίζθεηαη αξθεηά ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηελ πφιε ηεο Κάλδξαο. 

Ξεγή : http://mandraattikis.blogspot.com/2008_12_01_archive.html 

 

 

 



Αζηηθφ Παξαηεξεηήξην ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο                 ζειίδα│ 16 

 

1.3 Ηζηνξηθή Δμέιημε ηεο Ξεξηνρήο 

Ζ Κάλδξα ζηε ζεκεξηλή ηεο ζέζε ρηίζηεθε ην 1816 απφ θαηνίθνπο ησλ νξεηλφηεξσλ 

Θνχληνπξσλ. Κε ηε ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε ησλ Θνχληνπξσλ ε Κάλδξα 

αλαπηχρζεθε πιεζπζκηαθά. Κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξψηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ε 

Κάλδξα εληάρζεθε αξρηθά ζηνλ ηφηε δηεπξπκέλν δήκν Διεπζίλαο ηνπ νπνίνπ 

απνηέιεζε ηελ αξρηθή ηνπ έδξα. Κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο δηαίξεζεο ηνπ 

1912 απνηέιεζε μερσξηζηή θνηλφηεηα ε νπνία ζπκπεξηέιαβε θαη ηνλ νηθηζκφ ηεο 

Οηλφεο. Σν 1919 ε Οηλφε απνζπάζηεθε απφ ηελ θνηλφηεηα Κάλδξαο ζπγθξνηψληαο 

μερσξηζηή θνηλφηεηα. Ζ θνηλφηεηα Κάλδξαο αλαγλσξίζηεθε ζε δήκν ην 1946.  

 

 

Δηθόλα 5 Φσηνγξαθία ηνπ 1902 ζηνπο αγξνχο ηεο Κάλδξαο 

Ξεγή : http://mandraattikis.blogspot.com/2008_12_01_archive.html 

 

Ο δήκνο Κάλδξαο δηαηεξήζεθε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2010 ελψ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2011 απνηέιεη κέξνο ζην λέν δηεπξπκέλν δήκν Κάλδξαο – Δηδπιιίαο, ηνπ νπνίνπ 

έδξα νξίζηεθε ε Κάλδξα. 

http://mandraattikis.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
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Κλεκεία ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ ηα εξείπηα ηεο αξραίαο πφιεσο θαη ηνπ θξνπξίνπ 

ησλ Διεπζεξψλ ζηε ζέζε Θάδα, ε νλνκαζηή βπδαληηλή κνλή ηνπ Οζίνπ Κειεηίνπ 

Θηζαηξψλα ε νπνία ρξνλνινγείηαη απν ηνλ 11ν αησλ. θαη νξηνζεηείηαη ζηα εξείπηα 

ηεο αξραίαο Κπνππφιεσο ζηελ νπνία επίζεο βξίζθεηαη ην ζαπκαηνπξγφ ζθήλσκα 

ηνπ Οζίνπ, ν βπδαληηλφο λαΐζθνο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ζηελ ζέζε Θφξαθα κε ηηο σξαίεο 

αγηνγξαθίεο, ν λαφο Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ κε ην ηδηαίηεξεο ηερλνηξνπίαο 

καξκάξηλν θσδσλνζηάζην ηνπ 1860 θαζψο θαη ν Κεηξνπνιηηηθφο Λαφο Αγίσλ 

Θσλζηαληίλνπ θαη Διέλεο αξρηηεθηνληθφ έξγν ηνπ Δξλζη Σζίιιεξ ν νπνίνο 

ζεκειηψζεθε ην 1893 θαη θφζηηζε ην νγθψδεο γηα ηελ επνρή πνζφ ηψλ 120 ρηιηάδσλ 

δξαρκψλ εγθαηληάζηεθε δε παξνπζία ηνπ κεηέπεηηα Πξσζππνπξγνχ ηέθαλνπ 

Γξαγνχκε ν νπνίνο εθηφο ησλ άιισλ δηαζέηεη θαη ζπιινγή εηθφλσλ ηνπ δσγξάθνπ 

Πνιπρξφλε Ιεκπέζε θαη ηέινο ε θαιαίζζεηε Κνλή ηεο Παλαγίαο Γνξγνεπεθφνπ κε 

ηελ παλνξακηθή ζέα ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ θαη ηνπ Διεπζηληαθνχ Θφιπνπ. 

 

1.4 Ξιεζπζκηαθή Δμέιημε 

Ο πιεζπζκφο ηεο Κάλδξαο παξνπζηάδεη ζπλερή αχμεζε απφ ηελ δεθαεηία ην 50 

κέρξη θαη ζήκεξα κε κεηαβαιιφκελνπο, αιιά ζηαζεξνχο ξπζκνχο κεηαβνιήο. Ζ 

ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ απνγξαθψλ νδεγεί ζηε δηαπίζησζε, 

φηη ην πνζνζηφ αχμεζεο θπκαίλεηαη θαη εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηηο πεξηνρέο νη 

νπνίεο ππάγνληαη ζην Γήκν. 

χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ην 1971 ε αχμεζε είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 11% (απφ 

4.636 θάηνηθνη ην 1961 ζε 7.360 θαηνίθνπο ην 1971). Σν 1981 ε αχμεζε θζάλεη ην 

20%, ην 1991 ην 33% θαη ην 2001 ε αχμεζε είλαη 41 %.2 

 

                                            
2 Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ παξάθηηα πεξηνρή ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

ζεξηλψλ θαη ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη απνηειεί θπξίσο ηνπξηζηηθή πεξηνρή πνπ δε 

θηινμελεί κφληκνπο θαηνίθνπο αιιά θπξίσο παξαζεξηζηέο. Απηφ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηελ παξνπζία πνιιψλ 

παξαζεξηζηηθψλ θαη φρη κφληκσλ θαηνηθηψλ ηφζν ζην Αιεπνρψξη θαη ζηελ Θηλέηηα φζν θαη ζε φιν ην κήθνο ηεο 

παξάθηηαο δψλεο. 
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Ξίλαθαο 2ηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ Πιεζπζκηαθή εμέιημε ηεο πεξηνρήο 

Έηορ 1928 1940 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Πληθ. 2.768 3.246 3.857 4.636 7.360 7.972 10.012 10.947 12.792 

 

 

Δηθόλα 6 Δμέιημε πιεζπζκνχ δεκνηηθήο ελφηεηαο Κάλδξαο 

Ξεγή : http://mandraattikis.blogspot.com/2008_12_01_archive.html 

 

Κε βάζε ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ ηνπ 2011 ν Γήκνο Κάλδξαο Δηδπιιίαο έρεη 

κφληκν πιεζπζκφ 17.885 θαηνίθνπο θαη κέζε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 41,96 θαηνίθνπο 

αλά η.ρκ. Δηδηθά ζηελ Γ.Δ. Κάλδξαο ν πιεζπζκφο είλαη 12.792 θάηνηθνη. 

Ζ ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γ.Δ. Κάλδξαο είλαη ζηαζεξή αιιά δπλεηηθά απμεηηθή. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ αθφκα νηθνδνκηθά απνζέκαηα γηα δφκεζε λέσλ 

θαηνηθηψλ ή ρψξσλ εξγαζίαο, φκσο ε νηθνλνκηθή χθεζε έρεη αλαζηείιεη θαηά 

κεγάιν κέξνο ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη φηαλ θάπνηα ζηηγκή ζα ππάξμεη 

νηθνλνκηθή αλάθακςε, πηζηεχεηαη φηη ε Κάλδξα θαη θαη’ επέθηαζε ν ππφινηπνο 

Γήκνο, ζα είλαη απφ ηηο πξψηεο πεξηνρέο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζε απηφ ην ηνκέα. 

 

http://mandraattikis.blogspot.com/2008_12_01_archive.html
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Ξίλαθαο 3 Θαηαλνκή κφληκνπ πιεζπζκνχ Γήκνπ Κάλδξαο – Δηδπιιίαο αλά δεκνηηθή ελφηεηα θαη 

ξπζκνί κεηαβνιήο (ΔΙ. ΣΑΣ. 2001&2011) 
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1.6.1 Αίηηα Ξιεζπζκηαθήο Δμέιημεο 

Ζ αχμεζε απηή ηνπ πιεζπζκνχ νθείιεηαη θπξίσο, 

 ιόγν εζωηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο, πνπ αθνινχζεζε ηελ απμεκέλε δήηεζε 

εξγαζίαο.  

 ην θόζηνο ηεο γεο, (πξνζέθεξαλ ρακειφ θφζηνο θαηνηθίαο θαη γεο ζε φζνπο 

κεηαλάζηεπζαλ απφ ηα δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο, ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο).  

 ζηε καδηθή εγθαηάζηαζε Βηνκεραληθώλ, θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

πεξηνρή, (αθνινχζεζε & αλάινγε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, θαηά ηελ δεθαεηία 

1991–2001).  

 

Κε ππθλφηεηα πιεζπζκνχ 42 άηνκα αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν ν Γήκνο 

Κάλδξαο –Δηδπιιίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ρακειή ππθλφηεηα θαηνίθεζεο 

ηελ ρακειφηεξε ζηε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο (160,28 άηνκα/ 

η.ρικ.) θαη ηελ ηέηαξηε ρακειφηεξε ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

(1.001,11 άηνκα/ η.ρικ.) . Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κεηνλ 

άλσ πίλαθα ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ζηελ ππθλφηεηα αλά νηθηζκφ. 

πγθεθξηκέλα ,πεξί 70% ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηε Γ.Δ. Κάλδξαο κε 

ην 80% απηνχ λα δηακέλεη ζηνλ νηθηζκφ Κάλδξαο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

λνηθνθπξηψλ ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο – Δηδπιιίαο είλαη 6.204 λνηθνθπξηά, ελψ ην 

κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ είλαη 2,84 κέιε/λνηθνθπξηφ (Πεγή ΔΙ.ΣΑΣ,2011). 
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1.6.2 Ππλέπεηεο Ξιεζπζκηαθήο Δμέιημεο 

Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε κεγάιε ζπγθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ, δελ 

ζπλνδεχηεθαλ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθηζκψλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, 

κε ζπλέπεηα εληφλσλ πξνβιεκάησλ. 

 άλαξρε θαη απζαίξεηε δφκεζε, 

 ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 ρακειφ επίπεδν παξερνκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

 αζπκβαηφηεηα ρξήζεσλ 

Ζ αχμεζε απηή (απνηέιεζκα ηεο ζπγθέληξσζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ), ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία ζεκαληηθψλ ξπζκηζηηθψλ θαη αλαβαζκηζηηθψλ 

παξεκβάζεσλ δεκηνχξγεζε ζνβαξά πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα.  

 

1.5 Αλεξγία 

Αλεξγία είλαη ε θαηάζηαζε ελφο αηφκνπ, πνπ, ελψ είλαη ηθαλφ, πξφζπκν θαη 

δηαζέζηκν λα απαζρνιεζεί, δελ δχλαηαη λα βξεη εξγαζία .Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ 

απνηειείηαη απφ φζνπο έρνπλ εξγαζία (απαζρνινχκελνη) θαη εθείλνπο πνπ δελ 

απαζρνινχληαη (άλεξγνη) αιιά έρνπλ δειψζεη φηη επηζπκνχλ θαη είλαη δηαζέζηκνη λα 

εξγαζζνχλ .Σν κε-εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην κέξνο ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά, είλαη ζπληαμηνχρνη, αζζελνχλ ζνβαξά ψζηε απέρνπλ απφ 

ηελ εξγαζία, ή δελ ςάρλνπλ γηα εξγαζία. 

Σν πνζνζηφ αλεξγίαο είλαη ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ δηαηξνχκελνο κε ην ζχλνιν ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, ηα πνζνζηά πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

δεηθηψλ αλεξγίαο γηα ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Γηα ην 1991 ηα 

πνζνζηά γηα ηνπο άληξεο είλαη 5,9%, γηα ηηο γπλαίθεο 15% θαη ζαλ ζχλνιν 9,5 %. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
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 Σν 1995 ην πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο είλαη 8% θαη γηα ηηο γπλαίθεο 15% θαη ζαλ 

ζχλνιν 10%. Σέινο ην 2001 ην πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο είλαη 7,3 % γηα ηηο γπλαίθεο 

14,7 % θαη ζαλ ζχλνιν 10,4%. 

 

Ξίλαθαο 4Γηα ην έηνο 1991 ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνπ ηνπ Γήκνπ ήηαλ 9,5% (Πηγή: 

ΕΣΥΕ, Απογραθή 1991) 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΑ ΔΛΔΡΓΟ ΠΙΖΘΤΚΟ 

 ΑΠΑΥΟΙΟΤΚΔΛΟΗ ΑΛΔΡΓΟΗ 
ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΑ 

ΔΛΔΡΓΟΗ 

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΑ 

ΚΖ ΔΛΔΡΓΟΗ 

ΛΟΚΟ ΓΤΣΗΘΖ ΑΣΣΗΘΖ 

ΑΛΓΟΔΠ 24.632 1.786 26.418 15.714 

ΓΛΑΗΘΔΠ 8.461 1.656 10.117 34.325 

ΤΛΟΙΟ 33.093 3.442 36.535 20.039 

 

 Ζ αλεξγία3 ήηαλ εληνλφηεξε ζηνπο άλδξεο απφ φηη ζηηο γπλαίθεο. Χο πνζνζηφ 

φκσο ζην ζχλνιν ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ, ε αλεξγία ζηηο 

γπλαίθεο είλαη κεγαιχηεξε θαιχπηνληαο 12,10% ζε ζρέζε κε ην 5,10 % πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνπο αλέξγνπο. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο γηα ην Λνκφ Γπηηθήο Αηηηθήο ην 

1991 ήηαλ αληίζηνηρα 9,50% (5,90 γηα ηνπο άλδξεο θαη 15,70% γηα ηηο γπλαίθεο). 

                                            
3 Τπάξρνπλ ηξία θχξηα είδε αλεξγίαο: 

Ζ Αλεξγία ηξηβήο, πξνθχπηεη ιφγσ ηεο αθαηάπαπζηεο θίλεζεο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ πεξηνρψλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο 

ή δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ δσήο. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη ηα άηνκα πνπ, ιφγσ θπζηθψλ αηηηψλ, θαζίζηαληαη 

αλίθαλα πξνο εξγαζία. Οπζηαζηηθά, απνηειεί ην ειάρηζην επίπεδν αλεξγίαο πνπ δελ κπνξεί λα κεησζεί ζε κηα 

δπλακηθή θνηλσλία (εθ’ φζνλ, αθφκε θαη αλ ε νηθνλνκία είλαη ζε πιήξε απαζρφιεζε, θάπνηνη ζα απνρσξνχλ απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπο, θάπνηνη θνηηεηέο ζα ςάρλνπλ γηα εξγαζία κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο, θάπνηνη γνλείο ζα 

επαλεληάζζνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, θαη θάπνηνη ζα ζέινπλ κηα θαιχηεξε ή κηα δηαθνξεηηθή εξγαζία). 

Ζ Γνκηθή αλεξγία (ή δηαξζξσηηθή αλεξγία), νθείιεηαη ζηηο αλαληηζηνηρίεο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο, θαζψο 

θάπνηνη θιάδνη (ή εηδηθφηεηεο, ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο) έρνπλ απμαλφκελε δήηεζε θαη θάπνηνη άιινη πησηηθή δήηεζε. 

Ζ Θπθιηθή αλεξγία νθείιεηαη ζηελ κεησκέλε δήηεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Απηή ε κνξθή αλεξγίαο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο επηβξάδπλζεο ηεο αλάπηπμεο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία έρεη σο επαθφινπζν ηελ 

αδπλακία απνξξφθεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Δηθόλα 7 Δγθαηαιειεηκκέλνη επαγγεικαηηθνί ρψξνη 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 8 Δγθαηαιειεηκκέλνη ρψξνη 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

Ζ αλεξγία είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη 

πνιίηεο καδί κε ηελ αθξίβεηα θαη ηε δηαθζνξά. Δίλαη κηα βαξχηαηε θνηλσληθή λφζνο, 

ε νπνία απαηηεί ηελ πξνζπάζεηα φισλ καο, γηα λα θαηαπνιεκεζεί. Δίλαη κηα κάζηηγα 

ηεο επαξρίαο πνπ αλαγθάδεη ηα ρσξηά λα εξεκψλνπλ θαη ηηο επαξρηαθέο πφιεηο λα 

ράλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγηθήο γεληάο, ηεο λενιαίαο. Ζ  θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί ζηα Κέγαξα είλαη πνιχ άζρεκε. Δάλ γηλφηαλ απνγξαθή ζηηο κέξεο 

καο ζίγνπξα ζα παξαηεξνχζακε εθηίλαμε ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο θαη ησλ 

εγθαηαιεηκκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, Δηθόλα 7, Δηθόλα 8. 
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1.5.1 Ξξνηάζεηο Αληηκεηώπηζεο ηεο Αλεξγίαο 

Δλέξγεηεο πξνζαλαηνιηδφκελεο πξνο ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ νη εμήο, 

 

Σελ ηνπηθή αγνξά ζα βνεζνχζε αθφκα θαη ε αλαθνηλψζεηο δεκνζίσλ έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ επηρεηξεκαηηθέο θαη εξγαζηαθέο 

επθαηξίεο. Λα γίλνπλ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη λα απνδνζνχλ αλάινγεο “πνηλέο” ζε 

εθείλεο πνπ πξνρσξνχλ ζε απνιχζεηο, ρσξίο φκσο λα έρνπλ κεησζεί ηα θέξδε ηνπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεςθ πάταξθ του 
παρεμπορίου. 

Ενίςχυςθ των 
μικρομεςαίων 
επιχειριςεων. 

Να ενιςχυκεί ο ρόλοσ τθσ 
τοπικισ αγροτικισ 

παραγωγισ. 

Οργάνωςθ απο αρμόδιο 
φορζα ςεμιαρίων τα οποία  
κα αφοροφν τα οφζλθ από 
τθν ςτιριξθ τθσ ελλθνικισ 

παραγωγισ.

Η τοπικι αυτοδιοίκθςθ 
οφείλει να εφαρμόςει 

ενεργθτικζσ πολιτικζσ που 
κα απλϊνουν ζνα δίχτυ 

προςταςίασ, 
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2. ΣΟΖΠΔΗΠ ΓΖΠ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΡΖΛ 

ΞΔΟΗΝΣΖ ΡΖΠ ΚΑΛΓΟΑΠ 

 

 

2.1 Σξήζεηο Γεο 

Ο θαζνξηζκφο θαη ε νξζή θαηαλνκή ησλ ρξήζεσλ γεο είλαη βαζηθή αλάγθε θαη 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε κηαο πφιεο. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ ρξήζεσλ 

γεο απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηνπ ηξφπνπ νηθνδφκεζεο θαη ζηελ εμαζθάιηζε θάπνησλ 

πξνυπνζέζεσλ, ψζηε λα κεησζνχλ θίλδπλνη θαη ελνριήζεηο ζην ρψξν. Γηαθπιάζζεη 

ην ρψξν απφ ηελ απξνγξακκάηηζηε δφκεζε, εμαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία επαίζζεησλ 

πεξηνρψλ (βηφηνπνη, δάζε, αθηέο, αξραηνινγηθνί ρψξνη, θιπ.), ηελ νξγάλσζε ηεο 

κειινληηθήο αλάπηπμεο 

ζχκθσλα κε ηνπο επηζπκεηνχο ζηφρνπο, ηελ έγθαηξε επηινγή θαηάιιεισλ πεξηνρψλ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ηνπξηζκφο, παξαζεξηζηηθή θαηνηθία, 

αλαςπρή, βηνκεραλία, γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα, θιπ. ηφρνο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

ρξήζεσλ γεο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο ζχγθξνπζεο αληαγσληζηηθψλ ρξήζεσλ (ε 

ρσξνζέηεζε κηαο ρξήζεο π.ρ. βηνκεραλία παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε κηαο άιιεο 

π.ρ. ηνπξηζκνχ), θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο θαη ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. 

Σν Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην πξνζθέξεη ζπληνληζκέλε επίιπζε θαη ζπζηεκαηηθή 

αλάιπζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλάπηπμε ηεο πφιεο δεηεκάησλ θαη δηελεξγεί 

θαζνιηθή επηζήκαλζε αηηηψλ, απνηειεζκάησλ θαη επηπηψζεσλ. Όζνλ αθνξά ζηνλ 

ηνκέα ησλ ρξήζεσλ γεο απεηθνλίδεη ηηο ρξήζεηο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ νηθηζκνχ, ηελ 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ δηάθνξσλ πνιενδνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη παξνπζηάδεη 

ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ νηθηζκνχ -πθηζηάκελε θαηάζηαζε, ελαιιαθηηθέο ιχζεηο 

θαη πξνηάζεηο- (Αξαβαληηλφο 1997). Σν ΓΠ εμεηάδεη, επίζεο, ηε ζρέζε ησλ πφιεσλ 

θαη ησλ νηθηζκψλ κε ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν. Πέξα απφ ην ΓΠ, ε ρσξηθή δηάξζξσζε 

ησλ ρξήζεσλ γεο θαζνξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη απφ δηάθνξα ζεζκηθά εξγαιεία φπσο 

νη ΕΟΔ, νη ΔΦΚ, ηα ΔΠΦΑΑ, ηα ξπζκηζηηθά ζρέδηα, θιπ.  
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Σα παξαπάλσ εξγαιεία απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαζνξίδνληαο ρξήζεηο γεο γηα κηα ζεηξά απφ επαίζζεηεο πεξηνρέο. Οη φξνη θαη 

πεξηνξηζκνί εγθαηάζηαζεο ρξήζεσλ γεο απαηηνχλ αληίζηνηρε ρσξνζέηεζε δηθηχσλ 

ηερληθήο ππνδνκήο (κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη 

θνηλσληθήο ππνδνκήο). 

 

2.2 Βηνκεραληθή Εώλε 

Ζ πεξηνρή ηεο Κάλδξαο δηαζέηεη κηα απν ηηο πην εθηεηακέλεο εγθαηαζηάζεηο 

εθνδηαζηηθήο (logistics) ηεο Αηηηθήο. Δπίζεο ζηελ Κάλδξα ιεηηνπξγεί ην 

κεγαιχηεξν ιαηνκείν αδξαλψλ πιηθψλ ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηεο εηαηξείαο 

Υάιπς ζηελ ζέζε Θεξακηδέδα. 

 

 

 

Δηθόλα 9 Οη θεληξηθέο απνζήθεο ησλ εηαηξεηψλ ΚΔΣΡΟ CashandCarry, Διιαγξεη θαη DEMAG 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

Ζ επηρεηξεκαηηθή δψλε θη νη πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξψλεηαη ε βηνκεραλία θη νη 

απνζήθεο. ηε δψλε απηή είλαη εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, βηνκεραλίεο, 

βηνηερλίεο, αιιά θαη δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα, ρψξνη απνζήθεπζεο (logistics) θαη 

κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο, Δηθόλα 9. 
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 Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο αλαπηχζζνληαη : α) γξακκηθά εθαηέξσζελ ηνπ εζληθνχ 

νδηθνχ δηθηχνπ (ΠΔΟΑΘ, ΛΔΟΑΘ, Αηηηθή νδφο) θαη β) ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο 

βηνκεραληθέο πεξηνρέο ή επηρεηξεκαηηθά πάξθα πνπ ρσξνζεηνχληαη λφηηα ηεο 

ΛΔΟΑΘ, βφξεηα ηεο ΠΔΟΑΘ θαη εθαηέξσζελ ηεο Αηηηθήο Οδνχ, Δηθόλα 10. 

 

 

Δηθόλα 10 Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο FDLGroupβφξεηα ηεο ΠΔΟΑΘ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

ήκεξα, αλεξρφκελνο θαη δπλακηθφο θιάδνο ηεο  νηθνλνκίαο ζηε ρψξαο καο, είλαη ε 

εθνδηαζηηθή αιπζίδα. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο ελδείμεηο ηεο αγνξάο θαη ηελ 

Δζληθή ηξαηεγηθή Logistics, ε εθνδηαζηηθή αλακέλεηαη λα εμειηρζεί ζε δεζπφδνπζα 

δχλακε δήηεζεο ρψξσλ εγθαηάζηαζεο. Σν πιήζνο θαη ηα κεγέζε ησλ ππνδνκψλ 

logistics πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ ζηα επφκελα ρξφληα, κφλν ζε νξγαλσκέλνπο 

ππνδνρείο (ΔΠ) κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ. Κφλν κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα 

εληζρπζεί ν ηνκέαο ηεο εθνδηαζηηθήο θαη ηαπηφρξνλα ζα ηεξεζνχλ νη βαζηθνί 

θαλφλεο ρσξνηαμηθήο επλνκίαο, πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη 
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αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο ΓΓΒ δελ 

θαίλεηαη λα ζπκκεξίδεηαη απηήλ ηελ άπνςε δπζηπρψο , θαζψο πξνβιέπεη κφλν 

11.500 ζηξ. Δπηρεηξεκαηηθψλ Πάξθσλ Δθνδηαζηηθήο γηα φιε ηελ Διιάδα. 

Σνλ Οθηψβξηνπ ηνπ 2017 ε Βηνκεραληθή Πεξηνρή ηεο Κάλδξαο είρε κεηαηξαπεί ζε 

εξγνηάμην θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γεκάξρνπ, Γηάλλαο Θξηεθνχθε. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εξγαδνκέλσλ φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ εξγάδνληαη εληαηηθά πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηελ εηθφλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο .Δηθόλα 11, Δηθόλα 12, Δηθόλα 

13. Θιαδέκαηα επηθίλδπλσλ δέληξσλ, απνςηιψζεηο ζε δξφκνπο θαη παξάδξνκνπο, 

θαζαξηφηεηα θαη απνκάθξπλζε κπαδψλ, αιιαγή θαη επαλαηνπνζέηεζε ξνινγηψλ 

χδξεπζεο πνπ εκπφδηδαλ ηελ θπθινθνξία, ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, 

ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ είλαη κφλν ε αξρή απφ έλαλ πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλν πξνγξακκαηηζκφ δξάζεσλ πνπ έρεη θάλεη ν Γήκνο θαη ζα ζπλερηζηεί κε 

ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο. 

 

 

Δηθόλα 11 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 12 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

 

Δηθόλα 13 Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο πξνβιεκάησλ θαη αλαβάζκηζεο ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

ηφρνο είλαη ην πξφγξακκα απηφ ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ησλ επεκβάζεσλ λα αιιάμεη 

ηελ εηθφλα αιιά θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα κηαο ηφζν δξαζηήξηαο πεξηνρήο, φπσο 
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είλαη ε Βηνκεραληθή Εψλε, θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ εξγαζία 

ηφζν ησλ Δπηρεηξεκαηηψλ φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 

2.3 Νξηνζέηεζε Βηνκεραληθήο Εώλεο 

Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ γεο ζε φια ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. ηεο 23-2/6.3.987 (ΦΔΚ 166Γ/1987), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε κε νρινχζα 

Βηνκεραλία – Βηνηερλία – Βηνκεραληθνχ θαη Βηνηερληθνχ Πάξθνπ (ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ.) πξνο 

εμπγίαλζε. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή απηή επηηξέπεηαη κφλν: 

 

 

 

Καη’ εμαίξεζε ζε πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηεο 

ΒΙ.ΠΑ. – ΒΙΟ.ΠΑ. πξνο εμπγίαλζε επηηξέπεηαη ν θαζνξηζκφο θαηεγνξηψλ ρξήζεσλ ηεο 

ελφηεηαο Β ηνπ Άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο αλάινγα κε ηνλ επηδησθφκελν ξπζκφ εμπγίαλζεο 

ηεο πεξηνρήο.  

Σα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη πξνζψπνπ θαζψο θαη νη ινηπνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο 

ησλ νηθνπέδσλ νξίδνληαη θαηά ηνκείο Ι θαη ΙΙ, φπσο θαίλνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ηνπ άξζξνπ 

σο εμήο: 

 

Βιομθχανικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

χαμθλισ και μζςθσ 
όχλθςθσ.

Βιοτεχνικζσ 
εγκαταςτάςεισ 

χαμθλισ και μζςθσ 
όχλθςθσ.

Επαγγελματικά 
εργαςτιρια 

χαμθλισ και μζςθσ 
όχλθςθσ.

Κτίρια γιπεδα 
αποκικευςθσ.

Κτίρια γιπεδα 
ςτάκμευςθσ.

Πρατιρια βενηίνθσ 
υγραερίου.

Κατοικία για το 
προςωπικό 
αςφαλείασ.

Γραφεία.

Εςτιατόρια. Αναψυκτιρια.
Χϊροι ςυνάκροιςθσ 

κοινοφ.
Κτίρια κοινωνικισ 

πρόνοιασ.

Ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ.

Εγκαταςτάςεισ 
εμπορικϊν 
εκκζςεων, 

εκκεςιακά κζντρα.

Εγκαταςτάςεισ 
μζςων μαηικϊν 

μεταφορϊν.
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Τομέαρ Ι 

Ελάσιζηο εμβαδόν: 2.000 η.κ. 

Ππόζυπο: 25 κ. 

Σςνηελεζηήρ Δόμηζηρ: 1,4 

Μέγιζηο ποζοζηό κάλςτηρ: 55% 

Ύτορ κηιπίος: 15κ  

Σύνολο οπόθυν: 3  

Σύζηημα Δόμηζηρ: Παληαρφζελ ειεχζεξν 

Καηά παπέκκλιζη, ζεσξνχληαη άξηηα θαη νηθνδνκήζηκα ηα νηθφπεδα ηα  νπνία πξνυπήξραλ 

ηεο εκεξνκελίαο αλάζεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη έρνπλ εκβαδφλ ηνπιάρηζηνλ 1.500 η.κ. 

 

 

Τομέαρ ΙΙ 

Ελάσιζηο εμβαδόν: 1.000 η.κ.  

Ππόζυπο: 25 κ. 

Σςνηελεζηήρ Δόμηζηρ: 1,2 

Μέγιζηο ποζοζηό κάλςτηρ: 55% 

Ύτορ κηιπίος: 15κ  

Σύνολο οπόθυν: 3  

Σύζηημα Δόμηζηρ: Παληαρφζελ ειεχζεξν 

 

Παξφια απηά ππάξρεη επηπιένλ πεξηνξηζκφο ζρεηηθά κε ην χςνο ησλ θηεξίσλ, ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζην ΦΔΚ 399/9-9-08.
4
 

 

 

 

                                            
4
 Έρεη γίλεη κειέηε γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο, ε νπνία πξνηείλεη ζπιιεθηήξηα ηάθξν θαη θαηάιιεια έξγα 

δηεπζέηεζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζην αλάληη βνξηλφ, θαζψο θαη ζην θαηάληη λφηην φξην ηεο, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ 

κειινληηθά πιεκκπξηθά θαηλφκελα πξνο ηα θαηάληη. ηα νηθφπεδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ πξάμε εθαξκνγήο φηη εκπίπηνπλ 

έζησ θαη κεξηθά ζηελ πεξηνρή ΚΠ (Καηάιιειε ππφ Πξνυπνζέζεηο), ζα απαηηείηαη εδαθνηερληθή έξεπλα, ψζηε λα θαζνξηζηνχλ νη 

γεσηερληθέο ηδηφηεηεο ησλ εδαθηθψλ πιηθψλ πξηλ ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο.  



Αζηηθφ Παξαηεξεηήξην ζηελ Μάλδξα Αηηηθήο                 ζειίδα│ 33 

 

2.3.1 Ππκβνιή ηνπ ΒΗΝ.ΞΑ. ζηελ Αλαβάζκηζε ηνπ Γήκνπ 

Η δεκηνπξγία ηνπ ΒΙ.ΠΑ. - ΒΙΟ.ΠΑ. έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν γηα ην Γήκν, δηφηη 

εγθαηαζηάζεθαλ βηνηερλίεο θαη βηνκεραλίεο πνπ ππήξραλ ζην αζηηθφ θέληξν .Δπνκέλσο, 

φπσο ήηαλ αλακελφκελν πξνέθπςαλ ηα εμήο επλνηθά ζηνηρεία, 

 Αποζςμθώπηζη ηυν κύπιυν οδικών απηηπίυν (θάηη πνπ βνήζεζε ζην λα κεησζεί ν 

θπθινθνξηαθφο ζφξπβνο, ν θπθινθνξηαθφο θφξηνο, ν βηνκεραληθφο ζφξπβνο αιιά θαη ε 

ξχπαλζε απφ ηα πεηξειαηνθφξα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κεηαθνξά 

πξψησλ πιψλ αιιά θαη γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ).  

 Ανάπηςξη νέυν επισειπήζευν, νη νπνίεο απαζρνινχλ αξθεηνχο ληφπηνπο. Να ηνληζζεί 

δε φηη θαηά ηελ θαηαζθεπήο ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχθζεθε κεγάιν πνζνζηφ απφ 

εξγαδνκέλνπο ηεο πεξηνρήο (ηερλίηεο, κεραληθνί θιπ.) απμάλνληαο ηηο ζέζεηο 

απαζρφιεζεο θαη αλνίγνληαο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 Σηήπιξη ηηρ ηοπικήρ οικονομίαρ δεδνκέλνπ φηη βνεζήζεθε ε εκπνξηθή θίλεζε ηεο 

πεξηνρήο  

 Μεγιζηοποίηζη ηηρ αξίαρ ηηρ ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ ησλ θαηνίθσλ φιεο ηεο πεξηνρήο 

ελψ παξαηεξήζεθε κεγάιε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. 

 Νηθνλνκηθή ζπζπείξωζε πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ηνπηθή ζπζπείξσζε 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 Νξηνζέηεζε βηνκεραληθήο δώλεο .Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε επηβάιεη ηελ 

ρσξνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ, ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη 

νη βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο πεξηνρήο.  
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2.3.2 Θαηαγξαθή Ξξνβιεκάηωλ 

Κάλνληαο επηηφπνπ απνηχπσζε ηεο πεξηνρήο ήξζα ζε επαθή θαη ζπδήηεζα κε ληφπηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραληθή 

πεξηνρή .πγθεληξσηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ θαηαγξάςακε είλαη ηα εμήο, 

 

 

2.3.2.1 Κακoηεσνίερ ζηο Οδικό Δίκηςο 

Σν νδηθφ δίθηπν εληφο ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο βξίζθεηαη ζε πνιχ άζρεκε θαηάζηαζε. 

Τπάξρνπλ πνιιά ζεκεία, φπνπ νη δξφκνη δελ έρνπλ αζθαιησζεί. Τπάξρνπλ ζεκεία φπνπ νη 

θαθνηερλίεο θαη νη αδέμηεο επεκβάζεηο ζέηνπλ δεηήκαηα αζθάιεηαο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 

Εικόνα 14, Εικόνα 15, Εικόνα 16. 

 

Δηθόλα 14 Θαθνηερλίεο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ΒΗΠΔ (Πξνζσπηθή ιήςε) 

Κακοτεχνίεσ ςτο οδικό 
δίκτυο

Ημικαταςκευαςμζνα 
φρεάτια για τθν 

περιςυλλογι των 
βρόχινων νερϊν

Έλλειψθ 
θλεκτροφωτιςμοφ

Έλλειψθ κακαριότθτασ

Ανεπαρκισ 
τθλεπικοινωνιακι 

υποδομι

Ανεπαρκι   δρομολόγια 
Μ.Μ.Μ. κάλυψθσ των 

αναγκϊν του 
προςωπικοφ

Έλλειψθ δικτφου 
φδρευςθσ
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Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

ε πνιιά ζεκεία δελ έρνπλ θαλ ραξαρζεί δξφκνη, ελψ ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ 

ραξαρζεί θαη έρνπλ αζθαιηνζηξσζεί παξαηεξνχληαη ηκήκαηα απφ ρψκα, 

ιαθθνχβεο, νη φπνηεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ ην ζπάζηκν ηεο αζθάιηνπ. Τπάξρνπλ 

ζεκεία απφ ηα νπνία πεξλνχλ ξέκαηα κε απνηέιεζκα νη αζθαιηνζηξσκέλνη δξφκνη 

λα ζπάλε.  

 

Δηθόλα 15 Θαθνηερλίεο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ΒΗΠΔ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

2.3.2.2 Έλλειτη Ηλεκηποθυηιζμού 

νβαξά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ζνβαξή έιιεηςε ειεθηξνθσηηζκνχ. ε φιε 

ηελ πεξηνρή δελ ππάξρνπλ θνιψλεο ειεθηξνθσηηζκνχ θάηη πνπ δπζθνιεχεη ηα απνγεχκαηα 

θαη θπξίσο ηα βξάδηα ηελ δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ λα κεηαθεξζνχλ 

απφ θαη πξνο ηηο δνπιεηέο ηνπο.  

Να ηνληζζεί φηη παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή ειιηπήο ζήκαλζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, κε 

απνηέιεζκα φηαλ θάπνηνο ηελ επηζθέπηεηαη γηα πξψηε θνξά λα είλαη εχθνιν λα 

απνπξνζαλαηνιηζζεί απ’ ηελ ζηηγκή πνπ δελ ππάξρνπλ πηλαθίδεο ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηνπο 

επηζθέπηεο. 
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2.3.2.3 Ανεπαπκή Δπομολόγια Μ.Μ.Μ. 

Σα Μέζα Μαδηθήο Μεηαθνξάο δελ θηάλνπλ σο ηελ Βηνκεραληθή πεξηνρή ψζηε λα 

εμππεξεηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο δελ δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο κέζν 

γεγνλφο πνπ ηνπο δπζθνιεχεη λα πεγαίλνπλ ζηηο δνπιεηέο ζηνπο. 

 

2.3.2.4 Ανάγκη Πεπάηυζηρ Έπγος Καηαζκεςήρ Φπεαηίυν 

Η δεκηνπξγία θξεαηίσλ δελ έρεη νινθιεξσζεί κε απνηέιεζκα φηαλ βξέρεη πέηξεο, ζθνππίδηα 

αθφκα θαη θιαδηά δέληξσλ λα παξαζχξνληαη απφ ηα λεξά θαη θαηαζηξέθνπλ ηνπο δξφκνπο. 

ηα ζεκεία πνπ δελ έρεη ζηξσζεί άζθαιηνο νη δξφκνη γεκίδνπλ κε ιάζπε. Όηαλ δε 

ζηεγλψζεη ην έδαθνο, ν δξφκνο θαίλεηαη ζαλ λα κελ έρεη ραξαρζεί. Σν αληζφπεδν 

νδφζηξσκα  πνπ έρεη θηηαρηεί ψζηε λα πεξλνχλ ηα λεξά απ’ ηε βξνρή δπζθνιεχεη ηε 

δηέιεπζε ησλ κεγάισλ βαξηψλ θνξηεγψλ. 

 

 

Δηθόλα 16 Θαθνηερλίεο ζην νδηθφ δίθηπν ηεο ΒΗΠΔ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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2.3.2.5 Έλλειτη Καθαπιόηηηαρ 

Παξαηεξείηαη έιιεηςε θαζαξηφηεηαο θαζψο θαηά ηφπνπο είλαη παξαηεκέλα ζθνππίδηα 

(παιηά ζίδεξα, ραξηηά, πιαζηηθά κπνπθάιηα θαη ηζάληεο. Πξάγκα πνπ θαλεξψλεη ηελ 

έιιεηςε θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ.  

 

 

Δηθόλα 17 Παξαηεξείηαη έιιεηςε θαζαξηφηεηαο θαζψο θαηά ηφπνπο είλαη παξαηεκέλα ζθνππίδηα (παιηά 

ζίδεξα, ραξηηά, πιαζηηθά κπνπθάιηα θαη ηζάληεο. 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

Ζ ΒΗΟΠΑ δελ είλαη νξγαλσκέλε ε πεξηνρή θαη ππάξρνπλ πνιινί αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη κε έληνλν 

ην ζηνηρείν ηεο παξακέιεζεο , αξθεηά ζθνππίδηα θαη θαθφ νδηθφ δίθηπν. 
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2.3.3  Ξξνηάζεηο Βειηίωζεο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ΒΗΝ.ΞΑ. 

Ο Γήκνο σο αξκφδηνο θνξέαο Γηαρείξηζεο ηνπ ΒΙ.ΠΑ - ΒΙΟ.ΠΑ. ζα πξέπεη λα αλαζέζεη ζε 

ηνπηθέο εηαηξίεο ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Να αζθαιηνζηξσζνχλ νη δξφκνη θαη λα 

θαηαζθεπαζηνχλ γέθπξεο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πδάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ βξνρνπηψζεσλ.  

 

 Καηάζεζε ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο ε νπνία ζα πξνβιέπεη δξνκνιφγηα Μέζσλ Μαδηθήο 

Μεηαθνξάο απφ θαη πξνο ηε βηνκεραληθή δψλε. 

 Γεκνπξάηεζε έξγνπ θαηαζθεπήο νδηθήο ζήκαλζεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ.  

 Δπίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαζαξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή κε ηελ θαηαζθεπή απνρέηεπζεο 

ιπκάησλ, ηελ ηνπνζέηεζε θάδσλ ζθνππηδηψλ θαη θάδσλ αλαθπθινχκελσλ.  

 Γεκηνπξγία ρψξσλ πξαζίλνπ, πεδνδξφκσλ, θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. Οη ηδηνθηήηεο, νη 

επηρεηξεκαηίεο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο πεξηνρήο ζα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ λέα εηθφλα 

αλαβαζκίδνληαο ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.  

 Ο αξκφδηνο θνξέαο ηεο ηειεπηθνηλσλίαο ζα πξέπεη λα απμήζεη ηηο ππνδνκέο ηνπ ψζηε λα 

θαιχπηεη πιήξσο ηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην δηαδίθηπν θαη κέζσ απηνχ 

δηαθεκίδνληαη αιιά θαη αλαπηχζζνληαη, πιεξνθνξνχληαη νηηδήπνηε γηα ηελ εμέιημε ησλ 

πξντφλησλ θαη ηηο ηερλνινγίαο.  

 Καηαζθεπή θηηξίνπ δηνηθήζεσο ηεο βηνκεραληθήο δψλεο , ψζηε εθεί λα κπνξνχλ λα 

θηινμελεζνχλ ρψξνη δηνίθεζεο ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ, ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ 

θαη ρψξνη γηα θαθέ θαη γξήγνξα θαγεηφ. Έηζη ζα εμππεξεηνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο αιιά 

θαη θάηη ηέηνην ζα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ. 
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3. ΓΔΛΗΘΝ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ ΠΣΔΓΗΝ ΘΑΗ ΝΓΗΘΝ ΓΗΘΡΝ 

 

3.1 Γεληθό Ξνιενδνκηθό Πρέδην 

Σν 1989 κε ην ΦΔΘ 162/Γ/17-03-1989 πεξί «Έγθξηζεο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ 

ρεδίνπ (Γ.Π..) Γήκνπ Κάλδξαο» εγθξίλεηαη ην Γεληθφ Πνιενδνκηθφ ρέδην ηνπ 

Γήκνπ, ην νπνίν ζέηεη σο βαζηθνχο ζηφρνπο ηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ, 

ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηε δηακφξθσζε 

πξνηάζεσλ γηα ην θπθινθνξηαθφ δίθηπν θαη ηα δίθηπα ππνδνκψλ. Δηδηθφηεξα, φζνλ 

αθνξά ζην θπθινθνξηαθφ δίθηπν πξνηείλεη ηε κεηαηφπηζε ηνπ άμνλα ηεο παιαηάο 

εζληθήο νδνχ Αζελψλ – Θεβψλ, ηε ζχλδεζε ηνπ νηθηζκνχ κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ 

Θξηάζηνπ Πεδίνπ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ζπιιεθηεξίσλ νδψλ. ηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο πξνηείλεη ηε κεηαηξνπή ησλ δηθηχσλ Κέζεο Σάζεο απφ ελαέξηα ζε 

ππφγεηα, γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηψλ θαη ηεο νπηηθήο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Ζ πνιενδνκηθή νξγάλσζε ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο πξνηάζεθε θαη κειεηήζεθε γηα 

πιεζπζκηαθφ κέγεζνο  11.110 θαηνίθσλ γηα ηελ 5εηία (1990-1995) θαη πεξηιακβάλεη : 

Δπέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεο θαη δεκηνπξγία δχν Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ θαη 

δχν ηκεκάησλ Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ κε κέζε ππθλφηεηα απφ 30 κέρξη 

60θαη/Ζα θαη κέζν ζπληειεζηή δφκεζεο απφ 0,8 κέρξη 1,2 θαηά Πνιενδνκηθή 

Δλφηεηα. Ζ ελφηεηα ΠΔ 1 πεξηιακβάλεη κηθξέο επεθηάζεηο ζηελ είζνδν ηεο πφιεο 

θαη ζηνλ παιαηφ νηθηζκφ Ράρεο. ηελ ΠΔ 2 πεξηιακβάλνληαη θαη νη ππφ έληαμε 

πεξηνρέο  Αγ. Αηθαηεξίλεο θαη Βαιαξίαο  πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζεηο θαηνηθίαο 

θαη θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ αλάγθεο 

νιφθιεξνπ ηνπ νηθηζκνχ Κάλδξαο. 

Πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη εηδηθφηεξα: 

- Οξίδεηαη ε ρξήζε θαηνηθίαο κε ηνλ αλαγθαίν θνηλσληθφ εμνπιηζκφ γηα θάζε 

Πνιενδνκηθή Δλφηεηα θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο απφ ηα πνιενδνκηθά θέληξα. 
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- Θαζνξηζκφο πεξηνρψλ Βηνκεραληθψλ Πάξθσλ (ΒΗ.ΠΑ.) θαη Βηνηερληθνχ Πάξθνπ 

(ΒΗΟ.ΠΑ.) κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ Κάλδξαο θαη Καγνχιαο, γηα ηε κεηεγθαηάζηαζε 

κνλάδσλ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη κε παξακνλή ησλ κνλάδσλ πνπ δελ 

πξνθαινχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα φριεζεο. 

- Γεκηνπξγία δψλεο πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο ησλ 

εξγαηηθψλ πνιπθαηνηθηψλ απφ ηε βηνκεραληθή δψλε. 

- Γεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηνρή ησλ ιαηνκείσλ θαιηζηήξη πέξαλ 

ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ. 

- Γεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο ζηα πιαίζηα ηεο 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ ζηελ πεξηνρή ιαηνκείνπ θαιηζηήξη. 

 

Σνλ θαζνξηζκφ δσλψλ ζεζκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ θαη εηδηθφηεξα ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο : 

- Εψλεο Αγνξάο πληειεζηή (ΕΑ) ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο Αγ. Αηθαηεξίλεο θαη 

Βαιαξίαο γηα ηε κεηαθνξά Γ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Παιαηάο Πφιεο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε πξφηαζε κείσζεο ηνπ Γ ζην παξαδνζηαθφ ηκήκα ηνπ νηθηζκνχ. 

- Εψλεο εηδηθψλ θηλήηξσλ ζην θέληξν ηνπ νηθηζκνχ 

- Εσλψλ αλάπιαζεο κε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ.1337/83 ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ είζνδν ηνπ νηθηζκνχ Κάλδξαο θαη 

ζηελ πεξηνρή Απιίδα ζην βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ. 

- Εψλεο θνηλσληθνχ ζπληειεζηή (ΕΘ) ζηελ πεξηνρή Αγ. Αηθαηεξίλεο γηα ηε 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζηεγαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο . 

- Εσλψλ εηδηθήο ελίζρπζεο '28Ε.Δ.Δ.) 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα εθηεηακέλε ζεηξά εγθξίζεσλ – ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο : 

1. Κε ην ΤΔΘ 518/24-08-1989 πεξί «εγκπίζευρ ημήμαηορ ηος Γενικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου ηος Δήμος Μάνδπαρ» εγθξίλεηαη ην ΓΠ Γήκνπ Διεπζίλαο θαη ηκήκα ηνπ 
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Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Κάλδξαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα: 

Σνλ νξηζκφ λέσλ Πνιενδνκηθψλ Δλνηήησλ ζε ηκήκα ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο : ηελ 

ΠΔ.1 ζηε Γπηηθή Διεπζίλα πνπ έλα ηκήκα ηεο αλήθεη ζην Γήκν Κάλδξαο, κε κέζε 

ππθλφηεηα 70θαη./Ζα, κέζν .Γ. = 1,4 θαη ρξήζε Ακηγνχο θαηνηθίαο θαη ηελ 

πνιενδνκηθή ελφηεηα ΠΔ.5 Παξάδεηζνο - Παπαθψζηα, κε κέζε ππθλφηεηα 

35θαη./Ζα θαη κέζν .Γ. = 0,6 θαη ρξήζε Γεληθήο Θαηνηθίαο. 

Σνλ θαζνξηζκφ ρξήζεο κε νρινχζαο βηνκεραλίαο – βηνηερλίαο εθηφο απφ 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο θαη κέζεο φριεζεο ζηελ ΠΔ 5. 

Σνλ θαζνξηζκφ ηνπηθψλ θέληξσλ θαη ηε δεκηνπξγία ΘΑΠΖ ζηηο ΠΔ.1 θαη ΠΔ.5. 

Σε δεκηνπξγία αζιεηηθψλ θέληξσλ ζηελ πεξηνρή ησλ ιαηνκείσλ «ΗΑΛ». 

2. Κε ην ΤΔΘ 192/Γ/22-04-91 πεξί «Τποποποίηζηρ ηος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) ηος Δήμος Ελεςζίναρ και ημήμαηορ ηος Δήμος Μάνδπαρ» ηξνπνπνηείηαη ην 

πθηζηάκελν Γ.Π.., φζνλ αθνξά ζηα φξηα ηεο ΠΔ 5 θαη ζηνλ νξηζκφ σο 

δεπηεξεχνπζαο αξηεξίαο ηεο ζπλδεηήξηαο νδνχ Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ – Λέαο 

Δζληθήο Οδνχ – Κάλδξαο. 

3. Κε ην ΤΔΘ 287/Γ/04-05-95 πεξί «Τποποποίηζηρ ηος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου 

(Γ.Π.Σ.) ηος Δήμος Μάνδπαρ» γίλεηαη 2ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πθηζηάκελνπ Γ.Π.. (ΤΔΘ 

162/Γ/17-03-1989) ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

Σελ ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ ηνπ ΓΠ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ ζε εθηάζεηο 

αξαηνδνκεκέλεο θαη αδφκεηεο θαη εηδηθφηεξα ζηηο ΠΔ 1, 2, 3 θαη 4. 

Σνλ θαζνξηζκφ κέζνπ ζπληειεζηή δφκεζεο θαη κέζεο ππθλφηεηαο αλά 

Πνιενδνκηθή Δλφηεηα (ΠΔ.1 κε κέζε ππθλφηεηα 55 θαη./Ζα θαη κέζν .Γ.=1.2, 

ΠΔ.2 κε κέζε ππθλφηεηα 35 θαη./Ζα θαη κέζν .Γ.=0.9, ΠΔ.3 κε κέζε ππθλφηεηα 

30 θαη./Ζα θαη κέζν .Γ.=0.6 θαη νη Δξγαηηθέο Πνιπθαηνηθίεο κε κέζε ππθλφηεηα 

35 θαη./Ζα θαη κέζν .Γ.=0.8). 

Σνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ Ακηγνχο Θαηνηθίαο ζηηο πεξηνρέο επέθηαζεο ησλ ΠΔ 1, 

2, 3 θαη ηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεο Σνπηθνχ Θέληξνπ ζηελ πεξηνρή επέθηαζεο ΠΔ.3. 
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Αλαθνξηθά κε ηηο ρξήζεηο γεο ε ηξνπνπνίεζε νξίδεη: 

Σνλ απνραξαθηεξηζκφ ηεο πεξηνρήο πνπ βξίζθεηαη εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα 

Κάλδξαο – Καγνχιαο, απφ ΒΗΟΠΑ θαη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο σο ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ πξνο 

εμπγίαλζε, κε επηπιένλ επηηξεπφκελεο ρξήζεηο : εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, δηνίθεζε, 

γξαθεία, ηξάπεδεο θαη αζθάιεηεο. 

Σνλ απνραξαθηεξηζκφ απφ αζηηθφ πξάζηλν ησλ πεξηνρψλ πνπ εληάζζνληαη ζηελ 

ΠΔ 4 θαη ηνλ θαζνξηζκφ ζε απηέο ρξήζεσλ ακηγνχο θαηνηθίαο, ηνπηθνχ θέληξνπ θαη 

εηδηθψλ ρξήζεσλ. 

Σνλ απνραξαθηεξηζκφ απφ αζηηθφ πξάζηλν ηεο πεξηνρήο λφηηα ηεο Δζληθήο 

Οδνχ Αζελψλ – Θνξίλζνπ θαη βνξεηνδπηηθά ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ εξγαηηθψλ 

θαηνηθηψλ θαη ην ραξαθηεξηζκφ σο ΒΗΠΑ - ΒΗΟΠΑ πξνο εμπγίαλζε, κε επηπιένλ 

επηηξεπφκελεο ρξήζεηο : γξαθεία, ηξάπεδεο, αζθάιεηεο, θνηλσθειείο νξγαληζκνί θαη 

ρνλδξεκπφξην. 

ηελ αιιαγή ηνπ ηκήκαηνο πεξηνρήο  πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ πνπ βξίζθεηαη 

λφηηα ηνπ άμνλα Κάλδξαο – Καγνχιαο θαη δπηηθά ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ 

Αζελψλ – Θεβψλ κε ηελ έληαμε απηνχ εληφο ησλ νξίσλ ηεο ΠΔ.1 κε ρξήζε Γεληθήο 

Θαηνηθίαο. 

ηελ αιιαγή ρξήζεο απφ ακηγή θαηνηθία ζε ηνπηθφ θέληξν ζηελ πεξηνρή Αγ. 

Αηθαηεξίλε ηεο ΠΔ 1. 

Σε δεκηνπξγία ρψξνπ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ΠΔ 1. 

Σε δηαζθάιηζε ησλ ππαξρφλησλ ξεκάησλ σο ειεχζεξσλ αλνηθηψλ θαη θπζηθψλ 

ρψξσλ. 





3.2 Ξνιενδνκηθή Δπέθηαζε ηεο Ξόιεο πάλω ζην Οέκα 

Ζ επέθηαζε ηεο πφιεο ηεο Κάλδξαο ην 2003 επάλσ ζην ξέκα έγηλε, κε φιεο ηηο 

λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ηε γλσκνδφηεζε Λνκαξρίαο θαη Γήκνπ, θαη εγθξίζεθε απφ 

ηελ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ Βάζσ Παπαλδξένπ θαη ηνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο Φψηε 

Υαηδεκηράιε. 

πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηελ 36610 Θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σξνπνπνίεζε 

ηνπ Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ Γήκνπ Κάλδξαο (Λ. Αηηηθήο) ΦΔΘ 

1066Γ’/9.10.2003. Κε ηε λέα επέθηαζε ηεο πφιεο κε ρξήζεηο εκπνξίνπ, 

βηνκεραλίαο θιπ. πξνο ηα αλαηνιηθά θαη λφηηα δηεθφπε ε ξνή ησλ λεξψλ πνπ 

έξρνληαη απφ ην φξνο Παηέξαο. Δθεί αθξηβψο αληακψλνπλ ηα ξέκαηα Θαηζηκίδη θαη 

θπιφξεκα. 

 

Δηθόλα 18 ηάδηα εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξρείιηζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κάλδξαο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

 

 

ην ζρέδην ηνπ ΓΠ θαίλνληαη κε κσβ ρξψκα δεμηά νη πεξηνρέο πνπ δηέθνςαλ ην 

ξέκα. Έρνπλ ραξαθηεξηζκφ «Θέληξν Πφιεο» δειαδή ην λέν Θέληξν Πφιεο 

ηνπνζεηήζεθε επάλσ ζηελ θνίηε. 

https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003
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Πην θάησ κε κσβ ρξψκα είλαη νη πεξηνρέο πνπ ην δηαθφπηνπλ μαλά θαη έρνπλ 

ραξαθηεξηζκφ «Βηνκεραλία». Γειαδή ρακειφηεξα ην ξέκα έθιεηζε απφ ηνπο 

ηνίρνπο ησλ εξγνζηαζίσλ, Δηθόλα 19. 

Σν ζρέδην πνπζελά δελ ζεκεηψλεη, ξέκα, θνίηε, πξάζηλε πελεληάκεηξε δψλε φπσο 

πξνβιέπεη ε λνκνζεζία. Αληίζεηα επάλσ ζρεδφλ ζηελ θνίηε ηνπνζεηνχληαη νη λέεο 

αζθάιηηλεο ιεσθφξνη. 

Ο ζπλδπαζκφο απεδείρζε φηη ήηαλ εθξεθηηθφο. Ζ δηάζεζε γηα άκεζε έληαμε λέσλ 

εθηάζεσλ ζην real-estate παξακνλέο Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ δελ επέηξεςε λα 

ιεθζνχλ κέηξα, δειαδή λα «ζπαηαιεζεί» γε ζε ηέηνην πξνλνκηαθφ ζεκείν ψζηε λα 

αθεζεί ε θνίηε ειεχζεξε. 

 

Δηθόλα 19 Απφζπαζκα ηνπ επίζεκνπ ΓΠ ηνπ 2003 απφ ην Φχιιν ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο. 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

Σέινο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιε απηή ηελ θαηάζηαζε έπαημε θαη ε απζαίξεηε δφκεζε 

ζηελ πεξηνρή ε νπνία επεξέαζε θαη έρεη κεξίδην επζχλεο ζηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πιεκκπξψλ εληφο ηεο νηθηζηηθήο πεξηνρήο ηεο Κάλδξαο θαζψο φπσο δείρλεη ν 

ράξηεο ζηελ Δηθνλα 18 ηα απζαίξεηα θαη ε αιινίσζε ηεο θνίηεο είλαη έλαο απφ 

ηνπο παξάγνληεο ηνπ θαηλφκελνπ ππεξρείιηζεο  ηεο πεξηνρήο   

 

 

https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003
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3.3 δξνγξαθηθό δίθηπν 

Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν ηεο πεξηνρήο (ρήκα 1.) ρσξίδεηαη θπξίσο ζε 2 ππνιεθάλεο, 

ηελ ππνιεθάλε ηνπ ξέκαηνο νχξεο θαη απηή ηνπ ξέκαηνο Αγ. Αηθαηεξίλεο ην νπνίν 

δηαζρίδεη ηνλ νηθηζκφ ηεο Κάλδξαο, κε ηε ζπλνιηθή ιεθάλε λα έρεη έθηαζε 50 km2. 

Ζ κέζε θιίζε ηεο ιεθάλεο θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 17%, κε κέγηζην πςφκεηξν ηα 

825κ. θαη ειάρηζην ηα 12κ. ελψ ν κέζνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αλαγιχθνπ είλαη 

αλαηνιηθφο, Δηθόλα 20 

 

Δηθόλα 20 Τδξνγξαθηθφ δίθηπν ιεθάλεο απνξξνήο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο έληαζεο βξνρφπησζεο νη κειεηεηέο αλέηξεμαλ ζηελ (θαη’ 

εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2007/60/ΔΘ)  θαηάξηηζε ησλ φκβξησλ θακππιψλ ζε 

επίπεδν ρψξαο φπνπ αλαηέζεθε απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Τδάησλ ζην πιαίζην ηεο 

εθπφλεζεο κειεηψλ “ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ Πιεκκχξαο Ιεθαλψλ 

Απνξξνήο Πνηακψλ”. Ζ πινπνίεζή ηνπ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο φκβξηαο 

θακπχιεο θαη ζπλεπψο ηεο θαηαηγίδαο ζρεδηαζκνχ ζηα δηάθνξα πδξνινγηθά 

ζελάξηα πηζαλφηεηαο εκθάληζεο πιεκκχξαο ζε θάζε Τδαηηθφ Γηακέξηζκα ηεο 

ρψξαο. 

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ βξνρνκεηξηθνχ ζηαζκνχ ηεο Κάλδξαο (θσδ. 292) ηνπ 

Τ.Γ. Αηηηθήο (GR06) ππνινγίζηεθε ην πεηφγξακκα ζρεδηαζκνχ κε ηε κέζνδν 
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alternating block (Chow et al., 1988) γηα δηάξθεηα βξνρφπησζεο 6 σξψλ, Δηθόλα 21 

ην νπνίν δίλεη ζπλνιηθφ χςνο βξνρήο 112.05mm. 

 

 

Δηθόλα 21ρεκαηηθή γξαθηθή παξάζηαζε πεηνγξαθήκαηνο κε ηε κέζνδν alternating block. 

 Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

 

Δηθόλα 22 Υξήζεηο γεο ιεθάλεο απνξξνήο Κάλδξαο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 
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Τα μέγιςτα βάθη τησ πλημμυρικήσ κατάκλυςησ ςτην καταιγίδα υπολογιςμού 

παρουςιάζονται ςτην Εικόνα. 

 

 

Δηθόλα 23 Κέγηζηα βάζε – δψλεο πιεκκχξαο ηεο θαηαηγίδαο εθαξκνγήο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Δηθόλα 23 ηα βάζε πιεκκχξαο θπκαίλνληαη ζηα 

ζθνπξφηεξα ρξψκαηα ζην 1.5-2κ ελψ ππάξρνπλ ζεκεία φπνπ ηα βάζε μεπεξλνχλ ηα 

3κ. ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ησλ παξνρψλ (ρήκα 4.) θαη 

ηνπ πιπκκεξηθνχ φγθνπ (ρήκα 5.) ζηε δηάξθεηα ηεο 6σξεο θαηαηγίδαο ζην ξέκα 

Αγίαο Αηθαηεξίλεο αλάληε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Κάλδξαο. 
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Δηθόλα 24 Πιεκκπξηθέο παξνρέο ηνπ ξέκαηνο Αγ. Αηθαηεξίλεο αλάληε ηεο Κάλδξαο. Δμέιημε 

πιεκκπξηθνχ φγθνπ ηνπ ξέκαηνο Αγ. Αηθαηεξίλεο αλάληε ηεο Κάλδξαο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

Ζ κέγηζηε παξνρή ηνπ ξέκαηνο Αγίαο Αηθαηεξίλεο μεπεξλάεη ηα 80m³/sec ελψ ν 

πιεκκπξηθφο φγθνο ζην ηέινο ηεο θαηαηγίδαο ηα 410,000 m³. Αληίζηνηρα ηα 

γξαθήκαηα πιεκκπξηθήο παξνρήο θαη πιεκκπξηθνχ φγθνπ γηα ην ξέκα νχξεο 

αλάληε ηνπ νηθηζκνχ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 25 

 

 

Δηθόλα 25  Πιεκκπξηθέο παξνρέο ηνπ ξέκαηνο νχξεο αλάληε ηεο Κάλδξαο. Δμέιημε πιεκκπξηθνχ φγθνπ 

ηνπ ξέκαηνο νχξεο αλάληε ηεο Κάλδξαο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

Γηα ην ξέκα νχξεο ε κέγηζηε πιεκκπξηθή παξνρή θηάλεη ηα 75 m3/sec ελψ ν 

πιεκκπξηθφο φγθνο ζην ηέινο ηεο θαηαηγίδαο ηα 430,000 m3. ηελ Δηθόλα 26. 

παξνπζηάδνληαη νη κέγηζηεο ηαρχηεηεο ηεο ξνήο ζηνλ νηθηζκφ ηεο Κάλδξαο. 

https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003
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Δηθόλα 26 Κέγηζηεο ηαρχηεηεο ξνήο ηνπ πιεκκπξηθνχ επεηζνδίνπ κειέηεο 

Ξεγή :https://tvxs.gr/news/ellada/i-katastrofi-sti-mandra-erxotan-apo-2003 

 

3.4 Ξξνηάζεηο Αληηκεηώπηζεο Ξιεκκπξίδωλ 

Σν πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ (νξηνζέηεζεο ξεκάησλ) 

απαηηεί εθαξκνγή ζχγρξνλσλ πδξνινγηθψλ-πδξαπιηθψλ κεζφδσλ θάησ απφ 

ηερλνινγίεο αηρκήο κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε αζθαιψλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ ζε 

βάζνο ρξφλνπ 50-εηίαο. 

Ζ κειέηε θαηάξηηζεο ησλ δσλψλ πιεκκχξαο (νξηνγξακκέο αδηεπζέηεηεο ξνήο) πνπ 

πεξηιακβάλνπλ αζηηθέο  πεξηνρέο ή πεξηνρέο έξγσλ ππνδνκήο πξνζδηνξίδεη ηελ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ δσλψλ θαηάθιπζεο θαη δηεπθνιχλεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

αλαθνξηθά κε ηελ ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ κειέηεο θαη πινπνίεζεο 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

Κε βάζε κε ηελ Οδεγία 2007/60 ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα απφ ην 

ΤΠΔΘΑ ηεο θαηάξηηζεο ραξηψλ θηλδχλνπ πιεκκχξαο ζηηο ελ δπλάκεη πεξηνρέο 

θηλδχλνπ πιεκκχξαο, φπσο έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί, κε δηαδηθαζίεο fast-track. Ζ 

επηθηλδπλφηεηα ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ ζα εληαρζεί ζην πιαίζην αληηπιεκκπξηθήο 
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πνιηηηθήο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ θαη ζα ηεξαξρεζεί ε κειέηε θαη πινπνίεζε ησλ 

αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ. 

Ζ εηαηξία ραξηνγξάθεζεο θηεκαηνινγίνπ (ΔΘΥΑ Α.Δ.) ζα πξέπεη λα εμεηάζεη ηελ 

δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο ςεθηαθψλ κνληέισλ εδάθνπο (DTM) απεπζείαο ζε ηδηψηεο 

επηζηήκνλεο κε επέιηθηεο δηαδηθαζίεο ρσξίο ηελ κεζνιάβεζε ελδηακέζσλ θνξέσλ.  

 

3.5 Νδηθό Γίθηπν 

Όζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ – ζπγθνηλσληψλ, ν Γήκνο Κάλδξαο 

παξνπζηάδεη κεγάιε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άμνλεο εζληθήο εκβέιεηαο, νδηθνχ, 

ζηδεξνδξνκηθνχ, αιιά θαη ελαεξίνπ θαη ιηκεληθνχ ραξαθηήξα. Απνηειεί πεξηνρή κε 

κεγάιε πξνζπειαζηκφηεηα θαη ηαπηφρξνλα θνκβηθφ ζεκείν ηνπ κεηαθνξηθνχ 

δηθηχνπ. Γηαζρίδεηαη απφ ηνπο άμνλεο κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο ηεο Λέαο Δζληθήο 

Οδνχ Αζελψλ-Θνξίλζνπ (ΛΔΟΑΘ), ηεο Παιηάο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ-Θνξίλζνπ 

(ΠΔΟΑΘ) θαη ηεο Αηηηθήο Οδνχ, θαζψο θαη απφ ηελ Παιαηά Δζληθή Οδφ Αζελψλ–

Θεβψλ, ε νπνία δηέξρεηαη απφ ην Γήκν Κάλδξαο θαη απνηειεί ηνλ θχξην νδηθφ 

άμνλα δηαζχλδεζεο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο κε ηελ θεληξηθή θαη 

βφξεηα Διιάδα.  

 

Δηθόλα 27 Αλαθνξηθά κε ην νδηθφ δίθηπν, νξίδνληαη σο πξσηεχνπζεο αξηεξίεο ε παιαηά Δζληθή νδφο 

Αζελψλ – Θήβαο, ε ζπλδεηήξηα νδφο Λέαο Δζληθήο Οδνχ θαη νδνχ Καγνχιαο – Κάλδξαο κε αληζφπεδν 

θφκβν κε ηελ ηαπξνχ – Διεπζίλαο θαη πξνηείλεηαη ε κεηαηφπηζε ηεο Παιαηάο Δζληθήο Οδνχ Αζελψλ -
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Θεβψλ. Χο ειεχζεξεο ηαρείεο ιεσθφξνη νξίδνληαη ε Δζληθή Οδφο Αζελψλ – Θνξίλζνπ θαη ε ιεσθφξνο 

Διεπζίλαο – ηαπξνχ – πάησλ. 

 

ηδεξνδξνκηθά, ζπλδέεηαη κέζσ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ηεο ρψξαο κε ηνλ ζηαζκφ 

Ιαξίζεο θαη κέζσ ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο, ηνλ 

Πεηξαηά θαη ην Θηάην. Πξφζθαηα μεθίλεζε θαη ε θαηαζθεπή ηεο εκπνξεπκαηηθήο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο ζχλδεζεο Ηθνλίνπ - Πεξάκαηνο (ζύνδεζη εγκαηαζηάζεων 

ηοσ λιμένα ηης Ελεσζίνας και ηης εσρύηερης παράκηιας περιοτής με ηις 

εγκαηαζηάζεις νασπηγοεπιζκεσών ζηο Πέραμα και ηο εμπορεσμαηικό κένηρο ηοσ 

Θριάζιοσ Πεδίοσ). Σέινο, ν Γήκνο Κάλδξαο βξίζθεηαη ζηελ Αηηηθή θαη επνκέλσο 

εμππεξεηείηαη απφ ην εζληθήο ζεκαζίαο ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ηεο Ραθήλαο θαη ηνπ 

Ιαπξίνπ, θαζψο θαη απφ ην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο. 

 

3.6 Γεκνηηθόο Σώξνο Πηάζκεπζεο 

Οη θσηνγξαθίεο έρνπλ ιεθζεί ζην ρψξν ηνπ δεκνηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, ηνπ  

αζιεηηθνχ θέληξνπ Κάλδξαο ζην νπνίν πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ππήξραλ 

αεηζαιή δέληξα (θππαξίζζηα θαη επθάιππηνη).  

 

Δηθόλα 28 Παξάλνκε ζηάζκεπζε Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Ο εξγνιάβνο ηνπ έξγνπ αιιά θαη ν επηβιέπσλ κεραληθφο έδεημαλ εμαηξεηηθή ακέιεηα 

ζην δήηεκα πξνζηαζία ησλ πξνυπαξρφλησλ δέληξσλ. Δίλαη πξνθαλέο φηη αλ δελ 

αθαηξεζεί άκεζα ε άζθαιηνο πνπ πνηίδεη ηνπο θνξκνχο απηψλ ησλ κεγάισλ 

δέληξσλ ηφηε είλαη δήηεκα ρξφλνπ λα επέιζεη ν ζάλαηφο ηνπο. Σν πξφβιεκα ρξήδεη 

άκεζεο αληηκεηψπηζεο κε  απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ παξάιιειε 

επαλαθνξά ηεο πξφηεξεο δσηηθήο θαηάζηαζεο ησλ δέληξσλ απφ ηνλ εξγνιάβν ηνπ 

έξγνπ κε ηε κέξηκλα ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 

 

Δηθόλα 29 Ρεκνηνκία ηεο πεξηνρήο 

 

3.7 Ξεδόδξνκνη 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη επαξθψο έλα πεδνδξφκην πξέπεη λα έρεη ειεχζεξε επηθάλεηα 

κήθνπο 1,5 έσο 1,8 κ. θαη λα δηαζέηεη ηηο απαξαίηεηεο ξάκπεο πξφζβαζεο γηα άηνκα 

κε εηδηθέο αλάγθεο. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαθή θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη 

ηελ ζπλερή ζηάζκεπζε ησλ απηνθηλήησλ θαηά κήθνο φισλ ησλ δξφκσλ θαζηζηά 

πνιχ δχζθνιε, θαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλε, ηελ ειεχζεξε θίλεζε ησλ πεδψλ ζηελ 

πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ φπσο ηα 
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παηδηά, άηνκα ηεο ηξίηεο ειηθίαο, άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή νδεγνχλ 

νπνηνπδήπνηε ηχπνπ ακαμίδηα, θιπ.   

Αξκνδηφηεηα ηνπ δήκνπ είλαη ν έιεγρνο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε θπθινθνξία 

θαη ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ. Ο ηζρχσλ ΓΘΘ πξνβιέπεη θαη πάιη ξεηά ηε 

ζπγθξφηεζε εηδηθήο ππεξεζίαο (Γεκνηηθή Αζηπλνκία) γηα ηελ βεβαίσζε ησλ 

παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 45 ηνπ λ. 

2218/1994 ξπζκίδνληαη ε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο θαη ε επηβνιή θπξψζεσλ. άξζξν 

45 ηνπ λ. 2218/1994 

 

 

Δηθόλα 30 ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 31 Αζιεηηθφ θέληξν Κάλδξαο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 32 Σν 5ν δεκνηηθφ ζρνιείν Κάλδξαο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 33 Βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο Κάλδξαο 

 

 

Δηθόλα 34 Σν πάξθν πιεζίνλ ηνπ δεκνηηθνχ αζιεηηθνχ ρψξνπ Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 35 Πιαηεία Αγίνπ Θσλζηαληίλνπ 

 

3.8 Θαθνηερλίεο ζην Νδηθό Γίθηπν 

Δληνπίζακε ζηνηρεία θαθνηερλίαο ζηνπο δεκφζηνπο δξφκνπο θαη θαθήο ζπληήξεζεο 

απηψλ. Σν πξφβιεκα νθείιεηαη ζην Γήκν θαη ηηο εξγνιαβηθέο εηαηξείεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ δεκφζησλ έξγσλ. Ζ χπαξμε ηέηνησλ 

ζηνηρείσλ ακαπξψλνπλ ηελ εηθφλα ηνπ Γήκνπ. 

 χζηαζε ππεχζπλεο νκάδαο ε νπνία ζα ειέγρεη ηελ εμέιημε ησλ δεκφζησλ έξγσλ 

ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ θαη ζα ειέγρεη ηηο εξγνιαβηθέο εηαηξείεο γηα ηελ ζσζηή 

πνξεία ηνπ έξγνπ. 

 Γεκηνπξγία θαθέινπ θαηαγξαθήο ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ εμέιημε 

ησλ δεκνζίσλ έξγσλ ψζηε λα ππάξρεη επίγλσζε γηα ην πνηνη είλαη ππαίηηνη γηα ηηο 

φπνηεο θαθνηερλίεο. 

 πλεξγαζία ππνπξγείνπ ρσξνηαμίαο θαη δεκνζίσλ έξγσλ κε ηνλ Γήκν Αηγάιεσ 

θαη ην ηκήκα κεραληθψλ ηνπ δήκνπ. 

Σν έξγν ηεο απνρέηεπζεο εθηειείηαη ρσξίο επίβιεςε θαη ρσξίο λα ηεξνχληαη νη 

πξνδηαγξαθέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα κε ηνλ ηξφπν πνπ εθηειείηαη ηαιαηπσξνχληαη νη 
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πνιίηεο, θαηαζηξέθνληαη νη δξφκνη, ζπάλε ηα απηνθίλεηα θαη επηβαξχλεηαη ε πγεία 

ησλ πνιηηψλ (ςπρηθή θαη ζσκαηηθή), Ζ ππνγξαθείζα ζχκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο απνρέηεπζεο πξνβιέπεη, πσο ην έξγν έπξεπε λα έρεη ηειεηψζεη απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2008. Ο θ. ηξαηηψηεο ηξεηο- ηέζζεξηο θνξέο έρεη εμαγγείιεη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

 

Δηθόλα 36 ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 37 ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

 Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

 

Δηθφλα 38 Αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο ηεο Κάλδξαο Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 39 ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 40 ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 41  ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 42 ηνηρεία θαθνηερλίαο νδηθνχ δηθηχνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 43 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο δηθηχνπ χδξεπζεο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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4. ΠΓΣΟΝΛΖ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ 

 

Ζ ζεκεξηλή πνιενδνκηθή κνξθή ησλ πφιεσλ ηνπ Ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο 

δηακνξθψζεθε ζηα κέζα ηνπ αηψλα θαη κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 70’. Ζ αλάγθε 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ηφηε θαηνίθσλ απνηέιεζε ην θίλεηξν 

δεκηνπξγίαο πνιπθαηνηθηψλ. 

Ζ ιχζε απηή πνπ αθνινπζήζεθε ην 1970 απνηεινχζε κηα εμαηξεηηθή επηινγή, φπνπ 

ζπλδχαδε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κε ηελ νηθνλνκία ρψξνπ θαη 

ρξήκαηνο. Ζ έληνλε δξαζηεξηφηεηα  πνπ αθνινχζεζε θαη ε άλαξρε νηθνδφκεζε  

κεηέηξεςε ηηο γξαθηθέο γεηηνληέο ησλ πφιεσλ ζηελ ζεκεξηλή αμηνιχπεηε κνξθή 

ηνπο. Ζ άλαξρε αλνηθνδφκεζε ηεθκεξηψλεηαη κε ηελ κε πξφβιεςε γηα επαξθείο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ ζηηο πφιεηο. Ζ έληνλε δξαζηεξηφηεηα 

ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε έρεη λα θάλεη κε ηελ αδηθαηνιφγεηε απμεηηθή ηάζε ησλ 

ζπληειεζηψλ δφκεζεο πνπ ζθνπφ είραλ ην ζπκθέξσλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ.  

 

 

4.1 Αξρηηεθηνληθά Κλεκεία ηεο Ξεξηνρήο 

Κεξηθά απφ ηα αξρηηεθηνληθά αμηνζέαηα ηεο πεξηνρήο είλαη ε Κνλή ηνπ Οζίνπ 

Κειεηίνπ, ε εθθιεζία ηνπ 11νπ αηψλα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ηνπ Θνξαθά, θαζψο θαη 

λεφηεξνη ρξνλνινγηθά Λανί φπσο  ν Η.Λ. Αγίσλ Σαμηαξρψλ θαη ν Η.Λ. Αγίσλ 

Θσλζηαληίλνπ & Διέλεο (ζε αξρηηεθηνληθφ ζρεδηαζκφ ηνπ Σζίιεξ). 
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Δηθόλα 44 Δμσηεξηθά ζην πξναχιην ηεο Κνλήο ηνπ Οζίνπ Κειεηίνπ 

 

Δηθόλα 45 Δζσηεξηθά ηεο Κνλήο ηνπ Οζίνπ Κειεηίνπ 
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Δηθόλα 46 Ο Ηεξφο Λαφο Αγίσλ Απνζηφισλ & Δπαγγειηζηνχ Καηζαίνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

Δηθόλα 47 Ζ πιαηεία ηνπ Ηεξνχ Λανχ Αγίσλ Απνζηφισλ & Δπαγγειηζηνχ Καηζαίνπ 
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4.2 Γηάζωζε Γηαηεξεηέωλ Θηηξίωλ 

χκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (ΦΔΘ Γ 76/5.2.2004, ) πεξί δηαηεξεηέσλ 

θηηξίσλ πξνβιέπνληαη νη εμήο πεξηνξηζκνί: 

1. Απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε επέκβαζεο επί ηνπ δηαηεξεηένπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

Τπνπξγνχ πνπ ην θήξπμε δηαηεξεηέν. 

2. Τπνρξέσζε ηνπ ηδηνθηήηε λα ην ζπληεξεί θαη λα ην επηζθεπάδεη. ε αληίζεηε πεξίπησζε 

ν Γήκνο έρεη δηθαίσκα λα ην ζπληεξήζεη θαη λα θαηαινγίζεη ηε δαπάλε ζηνλ ηδηνθηήηε. 

3. Απαγφξεπζε εθηέιεζεο νπνηαζδήπνηε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο ρσξίο άδεηα κε απεηιή 

επηβνιήο πξνζηίκνπ κέρξη θαη 14.673,51 επξψ. 

4. Όπνηνο θαηαζηξέθεη, βιάπηεη, ξππαίλεη, θαζηζηά αλέθηθηε ή δπζρεξή ηε ρξήζε ή 

αιινηψλεη ηε κνξθή κλεκείνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ, ε 

νπνία κπνξεί λα θζάζεη θαη ζε θάζεηξμε 10 εηψλ (άξζξν 56 λ. 3028/2002).  

 

Δηθόλα 48 Καλδξφηνηρνο απφ νπηνπιηλζνπο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 49  Γπνξνθε πνιπθαηνηθία, ηππηθφ δείγκα αξρηηεθηνληθνχ κνληέινπ ζηε πεξηνρή ηεο Κάλδξαο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 50 Θαηεζηξακκέλα θηήξηα, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη θαθήο ζπληήξεζεο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

Δηθόλα 51 ηνηρεία εγθαηάιεηςεο παξαηεξνχληαη ζε αξθεηνχο ηζφγεηνπο ρψξνπο θηηξίσλ πηζαλψο θαη 

ιφγσ ησλ πιεκκχξσλ πνπ πιήηηνπλ ηελ πεξηνρή Ξεγή: Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Kηήξηα ζε θαθή θαηάζηαζε θαη εγθαηαιειεκέλα , πηζαλψο θαη ιφγσ ηελ πιεκκπξψλ 

πνπ έρνπλ πιήμεη ηελ πεξηνρή ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηα νπνία αθφκα θαη αηζζεηηθά 

ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηνρή θαη δελ θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ λα έρνπλ 

γίλεη ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε θαιφ ζα ήηαλ λα 

κεηψλνληαη θαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα μεθηλνχλ γξήγνξα νη 

θαηαζθεπέο γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.   

 

 

Δηθόλα 52 Θαηεζηξακκέλα θηήξηα, ιφγσ παιαηφηεηαο θαη θαθήο ζπληήξεζεο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 53 ηνηρεία εγθαηάιεηςεο παξαηεξνχληαη ζε αξθεηνχο ηζφγεηνπο ρψξνπο θηηξίσλ κε εκπνξηθή 

ρξήζε 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

 

 

Δηθόλα 54 Ζ ζέζε ηνπ Γεκαξρείνπ Κάλδξαο – Δηδπιιίαο 
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Δηθόλα 55 Σν θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ην δεκαξρείν 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

 

Δηθόλα 56 Λεφδκεην θηίξην πνπ εμππεξεηεί αλάγθεο ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο 
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Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

 

Δηθόλα 57 Σν θηίξην φπνπ ζηεγάδεηαη ην Γεκνηηθφ ζέαηξν 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

4.3 Ξξόηαζε Ξξνζηαζίαο Αξρηηεθηνληθήο Θιεξνλνκηάο 

Κε πξνεδξηθά δηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε θαη 

αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηζηνξηθήο, πνιενδνκηθήο, αξρηηεθηνληθήο, ιανγξαθηθήο, 

θνηλσληθήο θαη αηζζεηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπο, κπνξεί λα  ραξαθηεξίδνληαη:  

 

    α) νηθηζκνί ή ηκήκαηα πφιεσλ ή νηθηζκψλ ή απηνηειή  νηθηζηηθά ζχλνια εθηφο 

απηψλ, σο παξαδνζηαθά ζχλνια,  

 

    β) ρψξνη, ηφπνη, ηνπία ή δψλεο ηδηαίηεξνπ θάιινπο θαη θπζηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ 

ζπλνδεχνπλ ή πεξηβάιινπλ αθίλεηα θαη ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο σο 

ρψξνη, ηφπνη ή δψλεο πξνζηαζίαο ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ. 
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Αθίλεηα θαη ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο  αλαθαηαζθεπάδνληαη ζηελ 

αξρηθή ηνπο κνξθή αλ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί  δηαηεξεηέα ή έρεη θηλεζεί γη’απηά ε 

δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπο σο δηαηεξεηέσλ κε ηελ θνηλνπνίεζε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ή ζηνλ νηθείν δήκν ή θνηλφηεηα ηεο αηηηνινγηθήο έθζεζεο 

ραξαθηεξηζκνχ θαη βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε επηθηλδχλνπ εηνηκνξξνπίαο θαη 

επηβάιιεηαη ε θαηεδάθηζή ηνπο, εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ε δπλαηφηεηα άκεζεο 

απνζφβεζεο ηνπ θηλδχλνπ κε επηφηεξα κέηξα, φπσο αληηζηεξίμεηο, ππνζηειψζεηο, 

επηζθεπέο, κεξηθέο θαηεδαθίζεηο. 

 

Αίηεζε γηα θαηεδάθηζε, επηζθεπή ή πξνζζήθε ζε θηίξην πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηαηεξεηέν, παξαπέκπνληαη 

ζηελ πξσηνβάζκηα Δ.Π.Α.Δ. Ζ παξαπνκπή απηή είλαη ππνρξεσηηθή αλ ην θηίξην 

βξίζθεηαη ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ.  

Αλ ε επηηξνπή θξίλεη φηη ε επηζθεπή δε ζίγεη ην θηίξην ή φηη δε ζπληξέρεη ιφγνο λα 

θηλεζεί ε δηαδηθαζία ραξαθηεξηζκνχ ηνπ θηηξίνπ σο δηαηεξεηένπ, πξνσζείηαη ε 

δηαδηθαζία έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο αλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο λφκηκεο 

πξνυπνζέζεηο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηεο Δ.Π.Α.Δ. 

απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ.  

ηελ πεξίπησζε απηή ε άδεηα ρνξεγείηαη φηαλ γλσζηνπνηεζεί ζηελ πνιενδνκηθή 

ππεξεζία φηη ην θηίξην δελ θξίλεηαη δηαηεξεηέν, ή αλ παξέιζνπλ δψδεθα (12) κήλεο 

απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαηεδάθηζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ 

ηνπ θηηξίνπ σο δηαηεξεηένπ.  Δηδηθφηεξα κε απφθαζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ 

Τπνπξγνχ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο, κπνξνχλ λα 

θαζνξίδνληαη πεξηνρέο εληφο ή εθηφο παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ εληφο ησλ νπνίσλ νη 

αηηνχκελεο άδεηεο θαηεδάθηζεο ππνρξεσηηθά παξαπέκπνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα 

Δ.Π.Α.Δ., κεηά ηε γλσκνδφηεζε ηεο νπνίαο απνζηέιινληαη ζηελ ππεξεζία πνπ έρεη 

ηελ αξκνδηφηεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ. 
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Δηθόλα 58 Δξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη αλάπιαζεο ηεο πιαηείαο Γεκαξρείνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

4.4 Διεύζεξνη Σώξνη 

ηελ πεξηνρή ηεο Κάλδξαο ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο αλεθκεηάιιεπησλ νηθνπέδσλ. 

Αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη ππάξρνπλ ζηελ είζνδν ηεο πφιεο , δίπια ζε παηδηθέο ραξέο 

ζην αζιεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο θαη ζε ζρνιείν νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

απφ ηνπο αξκφδηνπο πρ  δήκνο, γηα θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη αλαβάζκηζε ηεο 

πεξηνρήο.  
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Δηθόλα 59 Σν Γεκνηηθφ ζηάδην Κάλδξαο - Δηδπιιίαο

 

Δηθόλα 60 Ο ρψξνο πιεζίνλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζηαδίνπ Κάλδξαο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 61Ιχθεην Κάλδξαο 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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4.5 Θεληξηθή Ξιαηεία 

Ύζηεξα απφ ζεηξά παξεκβάζεσλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε, απφ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ βάζεη ηεο εγθεθξηκέλεο κειέηεο, κέρξη ηελ ησξηλή ηεο κνξθή, 

δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

Ζ αδηθαηνιφγεηα ππθλή θχηεπζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα, πνπ δηαηξέρνληαλ αξρηθά 

απφ ην θαλάιη γηα ην λεξφ, (λφηηα) θαη ζε επαθή κε ηελ νδφ ΣΡ. ΡΟΘΘΑ, αθχξσζε 

ηηο αξρηθέο δηαδξνκέο  ζην ρψξν πνπ πξννξίδνληαλ γηα αλαςπρή. 

 

 

Δηθόλα 62 Ζ ππθλή θχηεπζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα, πνπ δηαηξέρνληαλ αξρηθά απφ ην θαλάιη γηα ην λεξφ, 

(λφηηα) θαη ζε επαθή κε ηελ νδφ ΣΡ. ΡΟΘΘΑ, αθχξσζε ηηο αξρηθέο δηαδξνκέο  ζην ρψξν πνπ πξννξίδνληαλ 

γηα αλαςπρή. 

 

 

Ο αχιεηνο ρψξνο ηεο εθθιεζίαο (δπηηθά) ρξεζηκνπνηείηαη αλεμέιεγθηα γηα ρψξν 

ζηάζκεπζεο, αθφκα θαη ζε επαθή κε ηε ζχξα εηζφδνπ ηεο, Δηθόλα 63. 
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Δηθόλα 63Ο αχιεηνο ρψξνο ηεο εθθιεζίαο (δπηηθά) ρξεζηκνπνηείηαη αλεμέιεγθηα γηα ρψξν ζηάζκεπζεο, 

αθφκα θαη ζε επαθή κε ηε ζχξα εηζφδνπ ηεο. 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

Σν πεξίπηεξν, λφηηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξνζήθεο ηνπ, πνπ θαηαιακβάλνπλ 

νιφθιεξν ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ, δηαθφπηνπλ πξνθιεηηθά ηελ ελφηεηα ηνπ 

ρψξνπ, πνπ επηρεηξήζεθε λα απνθαηαζηαζεί κε ηελ εδηθή δηακφξθσζε ηεο πιαηείαο 

εθαηέξσζελ ηεο νδνχ ΣΡ. ΡΟΘΘΑ, εμαλαγθάδνληαο, πιελ ησλ άιισλ, ηνπο πεδνχο 

λα πεξπαηνχλ ζην νδφζηξσκα (!) πξνθεηκέλνπ λα ην παξαθάκςνπλ. 

Σέινο, Δηθόλα 64 ε θαηεδάθηζε ηνπ ζπληξηβαληνχ κε κνξθή θαηαξξάθηε θαη ηνπ 

θαλαιηνχ πνπ δηέηξερε ην ρψξν αλαςπρήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε , ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν εθηφο θιίκαθαο, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα θαηαγξάθεθαλ 

πην πάλσ αιιά θαη ε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ φκνξε πεξηνρή, θαηάξγεζαλ 

νπζηαζηηθά ηηο αξρέο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο. 
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Δηθόλα 64 Ζ θαηεδάθηζε ηνπ ζηληξηβαληνχ κε κνξθή θαηαξξάθηε θαη ηνπ θαλαιηνχ πνπ δηέηξερε ην ρψξν 

αλαςπρήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε , ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν εθηφο θιίκαθαο, ζε ζπλδπαζκφ κε φζα 

θαηαγξάθεθαλ πην πάλσ αιιά θαη ε έιιεηςε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ φκνξε πεξηνρή, θαηάξγεζαλ 

νπζηαζηηθά ηηο αξρέο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο. 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 

 

4.6 Ξξνζηαζία Ξεξηβάιινληνο 

Ζ κειέηε πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία Εψλεο Απνθιεηζηηθήο Πξνζηαζίαο ησλ ρψξσλ 

πνιηηηζκηθνχ θη αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ εθάζηνηε απφθαζε πξνζηαζίαο. Πξνηείλεηαη 

ε πξνζηαζία φισλ ησλ κλεκείσλ θαη πεξηνρψλ (θπξίσο Βπδαληηλψλ θαη λεφηεξσλ 

κλεκείσλ) πνπ δελ πξνζηαηεχνληαη θαη έρεη αλαδεηρζεί ε πνιηηηζκηθή ηνπο αμία. 

Πξνηείλεηαη ε έληαμε ησλ πεξηνρψλ ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο αμίαο θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ πιήζνπο ησλ βπδαληηλψλ – κεηαβπδαληηλψλ εθθιεζηψλ ζε κηα επξχηεξε 

«πνιηηηζηηθή δηαδξνκή» ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο, ε νπνία ζα ζπλδέεη φια ηα  αμηφινγα 

κλεκεία θαη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο ηνπ Θξηάζηνπ Πεδίνπ θαη ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ, κε θπξηφηεξνπο πφινπο ηελ Διεπζίλα θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Πφξην 
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Γεξκελφ (Τξνχξην Αηγνζζέλσλ) ζηελ νπνία ζα ελζσκαηψλνληαη ηα ηδηαίηεξεο αμίαο 

ζεκεία θαη πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο. Ζ δηαδξνκή απηή, νθείιεη λα έρεη 

δηαδεκνηηθφ ραξαθηήξα θαη λα εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηηθά 

πιαίζηα ψζηε λα απνηειέζεη ην επίθεληξν γηα ηελ πξνζέιθπζε πνιηηηζηηθνχ 

ηνπξηζκνχ, ν νπνίνο ζα δξα ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ παξαζεξηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηηο πχιεο ηνπξηζηηθήο εηζφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Πξνηείλεηαη, επίζεο, κηα Εψλε πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε νπνία 

αθνξά ζε ηνπία ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη βηφηνπνπο. Απφ ηα δπηηθά ηνπ 

Γήκνπ, μεθηλά ε πεξηνρή ηνπ βηφηνπνπ ηνπ φξνπο «Παηέξαο», ε νπνία έρεη θεξπρζεί 

θαη θαηαθχγην άγξηαο δσήο, ελψ ζην δπηηθφ άθξν ηνπ Γήκνπ ζεκεηψλεηαη ε αξρή 

κηαο πεξηνρήο Ηδηαηηέξνπ Φπζηθνχ Θάιινπο. Πξνηείλεηαη ε απφιπηε πξνζηαζία ηνπο 

απφ αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο κέρξη ηελ ζε βάζνο πεξηβαιινληηθή δηεξεχλεζε 

ησλ πεξηνρψλ θαη ηελ ζχληαμε εηδηθήο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο πξνζηαζίαο πνπ ζα 

νξίζεη ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο. 

 

 

Δηθόλα 65 Αλεμέιεγθηε απφζεζε κπαδψλ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 66 Θάδνο γηα ζπιινγή θαη αλαθχθισζε γπαιηψλ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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4.7 Απζαίξεηεο Θαηαζθεπέο 

Κεηά απφ έξεπλα θαη αλάιπζε ζηελ πεξηνρή γηα ην δήηεκα ησλ απζαηξέησλ 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο  παιηά θηίζκαηα κεηά ηελ έληαμε ζην ζρέδην ηεο 

πεξηνρήο  ξπκνηνκνχληαη κε ζπλεπεία ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπο ζαλ  απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο θαζψο επίζεο παξαηεξνχληαη θαη απζαίξεηεο πξνζζήθεο ζε λέα θηίξηα 

κε ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπο απφ ηνπο ηδηνθηήηεο.  

 

 

Δηθόλα 67 Απζαίξεηε θαηαζθεπή 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 68 Θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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Δηθόλα 69 Θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ 

Ξεγή :Πξνζσπηθφ αξρείν κειεηεηψλ 
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4.8 Γηαρείξηζε Αζηηθώλ Απνβιήηωλ 

Σν «ρέδην Απνθεληξσκέλεο Γηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ 

Κάλδξαο – Δηδπιιίαο» εθπνλείηαη ζε ζπλέρεηα ηεο κε αξ. πξση. νηθ. 192429/2-10-

2014 επηζηνιήο ηεο Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο πξνο ηνπο Γεκάξρνπο θαη Γεκνηηθά 

πκβνχιηα ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο κε ζέκα: «Γηα έλα λέν κνληέιν δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ» γηα: 

 Σελ θαηάξηηζε ηνπηθψλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο σο ην ηέινο ηνπ 2014, κε ζηφρνπο 

θαη δξάζεηο γηα ην 2015, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο, δηαινγήο ζηελ πεγή 

θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο, γηα ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ πνπ νδεγνχληαη γηα 

ηαθή. 

 Σελ έλαξμε θαηαγξαθήο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο γηα ηελ παξαγσγή θαη 

δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζε επίπεδν δήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δεκηνπξγεζεί κηα δηαζπλδεδεκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ, ηνλ 

ΔΓΛΑ θαη ηελ Πεξηθέξεηα. 

Δλαξκνλίδεηαη πιήξσο θαη θαιχπηεη ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα πεξηερφκελα ηνπ 

Οδεγνχ χληαμεο Σνπηθψλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ ηνπ ΔΓΛΑ, πνπ 

εζηάιε απφ ηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηδηθφ χλδεζκν Λνκνχ Αηηηθήο (ΔΓΛΑ) κε ηελ ππ. 

αξ. πξ. 2886/7-4-2015 επηζηνιή ελεκέξσζεο πξνο ηνπο Γήκνπο – κέιε ηνπ ΔΓΛΑ 

(φπσο απηφο εγθξίζεθε ζχκθσλα κε ηελ απφ3/4/2015 Απφθαζε ηεο Δθηειεζηηθήο 

Δπηηξνπήο ΔΓΛΑ). 

Δπηπιένλ, θαιχπηεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Κάλδξαο – Δηδπιιίαο ζε εζληθφ 

επίπεδν φπσο απνξξέεη απφ ηνλ αλαζεσξεκέλν Δζληθφ ρεδηαζκφ Γηαρείξηζεο ηνπ 

αξκφδηνπ ππνπξγείνπ Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

(ΠΑΠΔΛ) φπνπ θαζνξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ Γήκσλ λα ζρεδηάδνπλ θαη λα 

εθαξκφδνπλ ηνπηθά ζρέδηα απνθεληξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζην πιαίζην 

ησλ εζληθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζρεδηαζκψλ. 
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Ξίλαθαο 5 πλνιηθά απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ Γήκνπ Κάλδξαο – Δηδπιιίαο ζην Σκήκα 

Θαζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 
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ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΚΔΙΔΡΖΠ 

Πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ θάλακε θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πήξακε απφ ην δεκαξρείν, ηελ λνκαξρία, απφ κεραληθνχο  ε θαη απφ αλζξψπνπο 

πνπ έρνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο θαη εξγάδνληαη εθεί.    

 

5 ιόγνη πνπ νδεγνχλ ζηελ πιεκκχξα ηεο Κάλδξαο θαη πνπ θαηαδεηθλχνπλ θαη ηελ 

γεσινγηθή ηεο ζέζε ε νπνία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ θαηάζηαζε (βιέπε 

θαη γεσινγηθφ ράξηε ηεο πεξηνρήο ) 

 

 Ξξώηνλ, ν νηθηζηηθφο ηζηφο ηεο Κάλδξαο βξίζθεηαη αλάκεζα ζε δχν πδξνινγηθέο 

ιεθάλεο (ηνπ θπινξέκαηνο θαη ηνπ Θαηζηκηδίνπ), νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθά 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Γεύηεξνλ, ηα ξέκαηα ζην βνπλφ παξνπζηάδνπλ απφ κέηξηα έσο ζεκαληηθή 

δηάβξσζε.  

 

Ρξίηνλ, νη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί ηεο πεξηνρήο έρνπλ έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ θαη 

επνκέλσο δεκηνπξγείηαη έλα επηθαλεηαθφ ζηξψκα απφ ραιαξά πιηθά.  

 

Ρέηαξηνλ, ηα ξέκαηα ζηηο κεγάιεο θιίζεηο έρνπλ δηαβξσζεί έληνλα, ελψ απφ ηνλ 

κέζν ξνπλ θαη θάησ, πνπ ε θιίζε κεηψλεηαη, αξρίδνπλ νη απνζέζεηο θεξηψλ πιηθψλ 

θαηά κήθνο ηνπο.  

 

Ξέκπηνλ, ζηα πεδηλά ζε πνιχ κηθξφ βάζνο θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ππάξρεη 

ηζρπξφο βξάρνο. Πψο ιεηηνπξγνχλ φια απηά καδί; Κε ηηο βξνρνπηψζεηο, ηα 

δηαβξσκέλα ξέκαηα ζην βνπλφ “θαηεβάδνπλ” θεξηά πιηθά πξνο ηα πεδηλά ηνπο 

θνκκάηηα. Αλ ε βξνρφπησζε είλαη έληνλε, ηφηε ην λεξφ αλαπηχζζεη ηαρχηεηα 
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θαηεβαίλνληαο ηηο πεξηνρέο κε ηηο κεγάιεο θιίζεηο θαη παξαζέξλεη ηα θεξηά πνπ 

έρνπλ ζπζζσξεπζεί ζηαδηαθά ζηα πεδηλά ηνπ θνκκάηηα. ηα πεδηλά φκσο, θάησ απφ 

ην ξέκα ππάξρεη βξάρνο θαη έηζη ην ξέκα ππεξρεηιίδεη, εμαπιψλεηαη δεμηά θαη 

αξηζηεξά, πξνθαιψληαο δηάβξσζε ζε κηα πνιχ κεγάιε έθηαζε. Θαηφπηλ θαηαιήγεη 

ζηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ κε ηα γλσζηά απνηειέζκαηα».  

 

ΒΗΝΞΑ : δελ είλαη νξγαλσκέλε ε πεξηνρή θαη ππάξρνπλ πνιινί αλεθκεηάιιεπηνη 

ρψξνη κε έληνλν ην ζηνηρείν ηεο παξακέιεζεο , αξθεηά ζθνππίδηα θαη θαθφ νδηθφ 

δίθηπν. 

 

Απζαίξεηα : παιηά ξπκνηνκνχκελα θηίζκαηα ζε λέεο θαηαζθεπέο κε ζπλεπεία ηελ 

χπαξμε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαζψο επίζεο θαη απζαίξεηεο πξνζζήθεο ζε 

θηίζκαηα γηα εμππεξέηεζε ησλ ηδηνθηήησλ.  

 

Αλεθκεηάιιεπηνη ρώξνη : ζηελ είζνδν ηεο πφιεο , δίπια ζε παηδηθέο ραξέο ζην 

αζιεηηθφ θέληξν ηεο πφιεο θαη ζε ζρνιείν νη νπνίνη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηνπο αξκφδηνπο πρ  δήκνο , γηα θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη αλαβάζκηζε ηεο 

πεξηνρήο.  

 

Θηίξηα ζε θαθή θαηάζηαζε θαη εγθαηαιειεηκκέλα , πηζαλψο θαη ιφγσ ησλ 

πιεκκπξψλ πνπ έρνπλ πιήμεη ηελ πεξηνρή ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηα νπνία αθφκα θαη 

αηζζεηηθά ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηνρή θαη δελ θαίλεηαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ 

λα έρνπλ γίλεη ελέξγεηεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε θαιφ ζα ήηαλ λα 

κεηψλνληαη νη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα λα μεθηλνχλ γξήγνξα νη θαηαζθεπέο 

γηα επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.   
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