
Ενηµέρωση για το ΣΧΟΟΑΠ της Κοινότητας Αφιδνών 

 

Πριν αγοράσεις ή πουλήσεις ακίνητο εντός της έκτασης των 36.000 στρεµµάτων της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αφιδνών να λάβεις υπόψη το υπό εκπόνηση “Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης” ή ΣΧΟΟΑΠ. !!! 

Με απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ωρωπού στο τέλος του 2012 το µελετητικό γραφείο 
“ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΙ ΒΑΛΑΣΣΑ” εκπονεί την τρέχουσα περίοδο το “Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτής Πόλης” της Κοινότητας Αφιδνών . 

Η αντικειµενική και επιστηµονική εκπόνηση του παραπάνω σχεδίου επηρεάζει µακροπρόθεσµα µε την 
εφαρµογή του θετικά τη καθηµερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής, αλλά και επιδρά άµεσα στη άξια της 
γης των ακίνητων της περιοχής ανάλογα µε τις προβλεπόµενες χρήσεις .  

Τι είναι όµως το ΣΧΟΟΑΠ και πως αυτό επηρεάζει την καθηµερινή µας ζωή ; 

Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης 
(ΣΧΟΟΑΠ) αποτελούν τις βασικές µελέτες-εργαλεία χωρικού σχεδιασµού σε επίπεδο Ο.Τ.Α. 

Ποια η διαφορά µεταξύ ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ; 

Το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης δεν διαφέρουν 
ως προς το χαρακτήρα, το περιεχόµενο, τους στόχους και τη θεσµική ισχύ. Ωστόσο, το ΓΠΣ αναφέρεται στο 
σχεδιασµό του αστικού και περιαστικού χώρου ενώ το ΣΧΟΟΑΠ στο σχεδιασµό του µη αστικού χώρου. 

Για το λόγο αυτό, το ΓΠΣ εκπονείται στο πλαίσιο εφαρµογής ρυθµιστικού σχεδίου για δήµο ή κοινότητα 
ανεξάρτητα από το πληθυσµιακό τους µέγεθος. 

Το ΣΧΟΟΑΠ δεν διαφέρει από το ΓΠΣ σε σχέση µε την εδαφική περιφέρεια που δύναται να καλύπτει, αφορά 
ωστόσο σχεδιασµό σε µη αστικό χώρο – καθένας από τους οικισµούς που περιλαµβάνει η περιοχή µελέτης 
θα πρέπει να καταγράφει κατά την τελευταία εκάστοτε απογραφή, πληθυσµό έως 2.000 κατοίκων. 

Ποιά είναι τα στάδια εκπόνησης των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ ; 

Σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησής τους οι µελέτες ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ εκπονούνται σε δύο 
στάδια.  

Το πρώτο στάδιο (Στάδιο Α) περιλαµβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των 
προβληµάτων, προοπτικών και τάσεων του νέου ∆ήµου και τη διατύπωση της κατ' αρχήν πρότασης ή των 
εναλλακτικών προτάσεων ρύθµισης της περιοχής. 

Κατά το δεύτερο στάδιο (Στάδιο Β) γίνεται η λεπτοµερής επεξεργασία του ΓΠΣ ή του ΣΧΟΟΑΠ, µε βάση την 
πρόταση η οποία θα προκριθεί από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Το δεύτερο στάδιο συνήθως περιλαµβάνει 2 
υποστάδια. Το πρώτο καταγράφει την πρόταση και το δεύτερο την οριστικοποιεί. 



Η Κοινότητα Αφιδνών όπως είναι γνωστό σε µια έκταση περίπου 35 τ.χ. (35.000 στρεµµάτων) περιλαµβάνει 
6 οικισµούς (Αγίας Τριάδας, Αφιδνών, ∆ροσοπηγής, Κοκκινόβραχου, Κοσµοθέας, Σιδηροδροµικού 
Σταθµού), εκ των οποίων µόνο ο οικισµός της ΙΠ (έκτασης 7636 στρεµµάτων) στην Αγία Τριάδα είναι σε 
σχέδιο πόλης. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης, της διάγνωσης των προβληµάτων και των 
προοπτικών και τάσεων του συνόλου της εδαφικής Κοινότητας Αφιδνών χρήσιµο θα ήταν να 
δραστηριοποιηθούν οι σύλλογοι της περιοχής, οι επιστήµονες που έχουν άµεση σχέση µε το αντικείµενο 
(αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί, πολεοδόµοι, τοπογράφοι κλπ ) αλλά και οι απλοί κάτοικοι, για να 
αναδειχθούν και να καταγράφουν τα προβλήµατα και οι προτεινόµενες λύσεις µε διαφανείς και όχι 
παρασκηνιακές διαδικασίες.  

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρω ορισµένες σκέψεις σχετικά µε θέµατα της περιοχής που θα 
µπορούσαν να συµπεριληφθούν στο υπό εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ : 

• ∆ηµιουργία νέων ή επανασχεδιασµός των τεχνικών χαρακτηριστικών των υπαρχουσών οδικών 
προσβάσεων των 6 οικισµών σε κεντρικές αρτηρίες και εθνικό δίκτυο . 

• ∆ηµιουργία χώρων στάθµευσης στο σιδηροδροµικό σταθµό Αφιδνών 

• Ενοποιηµένη σχεδίαση σε επίπεδο κοινότητας των χώρων σχολικής εκπαίδευσης από επίπεδο 
βρεφονηπιακού σταθµού έως και λυκείου . 

• Επανεξέταση των ισχυόντων κανόνων δόµησης (σδ, σκ, ύψος οικοδοµών, αριθµός κτισµάτων 
εντός αρτίων οικοπέδων κλπ) 

• ∆ιορθώσεις του πολεοδοµικού σχεδίου όπου απαιτείται (πχ για τη πλατεία ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ – 
πυροφυλάκειο ∆ήµου, διαφορετική εφαρµογή από το σχέδιο πόλης) 

• ∆ιορθώσεις σε χρήσεις κοινοχρήστων χώρων που διαφέρουν µεταξύ του σχεδίου πόλης ΙΠ 1977 
και της πράξης εφαρµογής ΙΠ 1979 

• Χωροθέτηση χώρων ταφής για τις ανάγκες των 6 οικισµών σε συνάρτηση µε τις ισχύουσες 
περιβαλλοντικές δεσµεύσεις. 

• Παρεµβάσεις σε προβληµατικές περιοχές των υπαρχόντων οικισµών που παρουσιάζουν κρίσιµα 
προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης και ποιότητας ζωής (πχ η περιοχή ΚΙΑΦΙ –ΣΚΟΠΙ εντός του  ανατολικού ορίου του 
οικισµού Αφιδνών) 

• Ένταξη εκτός σχεδίου περιοχών που η ανοικοδόµηση τους στη πραγµατικότητα τις έχει 
καταστήσει οικιστικές.(π.χ. η περιοχή µεταξύ σιδηροδροµικών γραµµών- οδός Τυρταίου- οδός 
Καλλίµαχου) 

• Πολεοδόµηση και καθορισµός χρήσεων γης της προβληµατικά εξελισσόµενης περιοχής µεταξύ 
σιδηροδροµικού σταθµού και Εθνικής Οδού 

• Έλλειψη εγκεκριµένων υψοµετρικών µελετών στις εντός σχεδίου περιοχές της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αφιδνών!!! 

• Oριοθέτηση ρεµάτων - χειµάρρων 

Όλοι θα πρέπει να εκδηλώσουµε ενδιαφέρον και αν απαιτηθεί παρεµβατικότητα, γιατί ο πολεοδοµικός 
σχεδιασµός µας αφορά όλους και όχι µόνο τους "επιτήδειους" (εργολάβοι, κατασκευαστές, µεσίτες κλπ G) 
ειδήµονες και θα επηρεάζει τη ζωή όλων µας στο άµεσο µέλλον. 


