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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών μας στο τμήμα 

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε 

η εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής μελέτης με θέμα «Αστικό Παρατηρητήριο 

του Δήμου Περιστερίου και Βιώσιμη Ανάπτυξη».  

Με το τέλος της παρούσας πτυχιακής θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες 

μας στον επιβλέποντα της πτυχιακής μας εργασίας κ. Γιώργο Βαρελίδη (Δρ. 

Αρχιτέκτων Μηχανικός-Πολεοδόμος ΕΜΠ), ο οποίος προσέφερε το ενδιαφέρον 

θέμα της εργασίας αυτής και μας έδωσε την ευκαιρία να εκπονήσουμε την 

πτυχιακή μας. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κα. Βαρελίδου Πόπη 

για την καθοδήγηση, την βοήθεια και τις πολύτιμες συμβουλές της που 

συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

7 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Αστικό Παρατηρητήριο του Δήμου 

Περιστερίου και Βιώσιμη Ανάπτυξη» έχει ως στόχο την περιβαλλοντική 

ανασυγκρότηση του Δήμου Περιστερίου στα πλαίσια της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Σκοπός του Αστικού Παρατηρητηρίου είναι η καταγραφή των δεικτών οικιστικής 

ανάπτυξης ενός δήμου, τους κοινωνικούς, οικονομικούς δείκτες και τους 

περιβαλλοντικούς δείκτες. Συγκεκριμένα, στην καταγραφή αυτή αναφέρονται ο 

πληθυσμός και η δημογραφική ταυτότητα αυτού, η κοινωνική συνοχή, άστεγοι-

άποροι πολίτες, μετανάστες, άνεργοι, επιχειρήσεις. Επίσης, γίνεται καταγραφή 

των κοινωνικών-αθλητικών πολιτιστικών υποδομών, υποδομών υγείας, έργων 

υποδομής και τρόποι κυκλοφοριακής επάρκειας και μετακίνησης των πολιτών, 

κοινόχρηστων χώρων, δασών, χλωρίδας-πανίδας, ετοιμότητας για την 

αντιμετώπιση καταστροφών, αξιοποίησης ενέργειας και ρύπανσης. Τέλος, 

παρουσιάζονται, κατόπιν έρευνας και συγκέντρωσης στοιχείων, όλα εκείνα τα 

προβλήματα του Δήμου που δυσχεραίνουν και επιδρούν αρνητικά στην 

καθημερινότητα των δημοτών του. Ύστερα προτείνονται λύσεις και 

παρεμβάσεις, όπου επιτρέπεται, προκειμένου να διευκολυνθεί η ζωή των 

κατοίκων αλλά και ο ίδιος ο Δήμος να αναπτυχθεί.  

Λέξεις κλειδιά: Αστικό παρατηρητήριο, βιώσιμη ανάπτυξη, Δήμος Περιστερίου, 

πολεοδομική ανάπλαση 
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ABSTRACT  
 

This study, entitled "Urban Observatory of Peristeri Municipality and 

Sustainable Development" aims at environmental reconstruction of the 

Municipality of Peristeri in the context of Sustainable Development. The 

purpose of the Urban Observatory is to record the housing development 

indicators of a municipality, the social, economic and environmental indicators. 

Specifically, this census refers to its population and demographic identity, social 

cohesion, homelessness, homelessness, immigrants, the unemployed, 

businesses. It also contains socio-athletic cultural infrastructures, health 

infrastructures, infrastructure projects and ways of adequacy and mobility of 

citizens, public spaces, forests, flora, disaster preparedness, energy utilization 

and pollution. Finally, after research and data gathering, all those problems of 

the Municipality that make it difficult and have a negative impact on the daily 

lives of its citizens are presented. Solutions and interventions are then 

proposed, where permitted, in order to facilitate the lives of residents and the 

Municipality itself. 

Keywords: Urban watchtower, Sustainable development, Municipality of 

Peristeri, Urban redevelopment 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η περιοχή μελέτης πάνω στην οποία θα εστιάσει η παρούσα εργασία είναι 

εκείνη του δήμου Περιστερίου. Ο Δήμος του Περιστερίου αποτελεί τον κεντρικό 

και πολυπληθέστερο δήμο του Δυτικού Τομέα στο Αθηναϊκό Πεδίο της Αττικής 

και ένας από τους πολυπληθέστερους στην ελληνική επικράτεια. Η πόλη των 

10,050 τετραγωνικών χιλιομέτρων εκτείνεται 4,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του 

κέντρου της πρωτεύουσας, μέχρι τους πρόποδες του ορεινού όγκου του 

Ποικίλου, που αποτελεί προέκταση του Όρους Αιγάλεω. Σήμερα αποτελεί έναν 

από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους της Αθήνας πυκνή δόμηση, 

πληθυσμό 139.981 μόνιμων κατοίκων και πυκνότητα πληθυσμού 13.928 

κατοίκους/km² (καταγραφή 2011).  

Το Περιστέρι είναι ένα σύγχρονο αστικό κέντρο του Δυτικού Τομέα της Αττικής. 

Χαρακτηρίζεται από πυκνή δόμηση και πολυφυλετικότητα, καθώς τα τελευταία 

χρόνια έχει εγκατασταθεί, κυρίως στις ανατολικές συνοικίες, σημαντικός 

αριθμός μεταναστών από χώρες της Ασίας. Μειωμένο ποσοστό δόμησης, 

εμφανίζει κυρίως η περιοχή γύρω από το Άλσος Περιστερίου και τη ΒΙ.ΠΕ.  

Ειδικότερα, ο δήμος Περιστερίου αποτελεί υπόδειγμα λειτουργίας δήμου, με 

υποδομές στην υγεία, τον αθλητισμό, την οικιστική ανάπτυξη, την 

επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την ευαισθητοποίηση της 

δημοτικής αρχής και των πολιτών της στα θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος (ανακύκλωση, καθαριότητα, ασφάλεια, αξιοποίηση ενέργειας, 

κοινόχρηστοι χώροι). Σήμερα, ο Δήμος αντιμετωπίζει τα προβλήματα μίας 

σύγχρονης μεγαλούπολης. Μικρά πεζοδρόμια, έλλειψη πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων, έλλειψη χώρων στάθμευσης, έλλειψη πρασίνου (κυρίως 

υψηλού πρασίνου). Αυτό οφείλεται στην άναρχη δόμηση που ακολουθήθηκε 

μετά τον Β’ Π.Π. και στην ανυπαρξία ουσιαστικών διορθωτικών κινήσεων σε 

επόμενο χρόνο, για την αντιμετώπιση των ρυμοτομικών προβλημάτων. 

Πάντως, σταδιακά, έστω και με αργό ρυθμό παρά τα  όποια προβλήματα, 

αποκαθίστανται προβλήματα ρυμοτομικού χαρακτήρα.  
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Επομένως, η διαμόρφωση της γενικής διαχείρισης της πολιτικής της εξέλιξης 

του Περιστερίου, τουλάχιστον ως προς το οικιστικό, πολεοδομικό και 

ενεργειακό κομμάτι, οφείλει να λάβει υπ΄ όψιν σοβαρά και καταλυτικά, όλα τα 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού και γύρω χώρου σε φυσικό, 

πολιτικό και διοικητικό επίπεδο, καθώς επηρεάζονται από αυτά οι απαραίτητες 

υποδομές, προκειμένου να διευκολυνθεί και να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής 

των κατοίκων του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 
 
1.1 Αστικό παρατηρητήριο 
 

Το Παγκόσμιο Αστικό Παρατηρητήριο (GUO) είναι ένα διεθνές δίκτυο που 

ιδρύθηκε από τον ΟΗΕ με σκοπό να αξιοποιήσει την παγκόσμια γνώση για τη 

Βιώσιμη Αστική ανάπτυξη. Είναι ένας αναγκαίος επιτελικός μηχανισμός 

συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με βάση επιλεγμένους δείκτες και ένας 

φορέας εκτέλεσης, διαχείρισης και παρακολούθησης του ερευνητικού έργου 

που απαιτείται κατά περίπτωση. Το Αστικό παρατηρητήριο αποβλέπει στην 

υποστήριξη των Κυβερνήσεων και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων του ιδιωτικού 

τομέα και των επαγγελματικών ενώσεων και εν γένει του κοινωνικού συνόλου 

ώστε: 

• Να βελτιώνουν τις αστικές πολιτικές ανάπτυξης, στηριγμένη σε μια 

διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα συλλογής αξιολόγησης και εφαρμογής 

των πληροφοριών για τις αστικές συνθήκες, ανάγκες και τάσεις. 

 

• Να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν εθνικά και τοπικά σχέδια 

δράσης, με βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν 

οι πόλεις μας. 

 

• Να ενθαρρύνουν τη κοινωνική συμμετοχή και εμπλοκή στη λήψη 

αποφάσεων για την αστική ανάπτυξη. 

 

• Να βελτιώσουν την αστική διαχείριση και ανάπτυξη. Με πρότυπο το 

Παγκόσμιο Αστικό Παρατηρητήριο ο κ. Γιώργος Βαρελίδης συνέστησε 

το Αστικό Παρατηρητήριο του Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ το οποίο εξετάζει διάφορες 

βιομηχανικές περιοχές της Αττικής με σκοπό την εξυγίανση και ανάπτυξη 

τους μέσω της εξάλειψης των προβλημάτων που τις διακρίνουν. 
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1.2 Βιώσιμη ανάπτυξη 
 

Βιώσιμη ορίζεται η ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παρούσης 

γενιάς χωρίς να μειωθεί η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις 

δικές τους ανάγκες και φιλοδοξίες. Άξονες προτεραιότητας για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη είναι οι εξής: 

• H αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων: εδάφη, ύδατα, φυσικές και 

παράκτιες ζώνες. 

 

• Η ολοκληρωμένη καταπολέμηση της ρύπανσης και προληπτική δράση 

όσων αφορά στα απόβλητα. 

 

• Η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας που προέρχεται από μη 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

• Η βελτίωση της διαχείρισης της κινητικότητας με την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών και καθαρών τρόπων μεταφοράς. 

 

• Η επεξεργασία ενός συνεκτικού συνόλου μέτρων για τη βελτίωση της 

ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος. 

 

• Η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας ιδίως σε θέματα διαχείρισης 

των βιομηχανικών κίνδυνων της πυρηνικής ασφάλειας. 

Από τους προαναφερόμενους άξονες προτεραιότητας αναφορικά με τη γενική 

προσέγγιση της βιώσιμης ανάπτυξης αναδεικνύεται αυτοτελώς η ανάγκη 

βελτίωσης της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, προτεραιότητα η οποία 

εισάγει την ιδιαιτερότητα των πόλεων ως ζωντανών οργανισμών και θέτει την 

ανάγκη ειδικής θεώρησης της βιώσιμης ανάπτυξης από τη σκοπιά των πόλεων 

«Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη» 

 

Εικόνα 1.1: Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(Πηγή https://www.peristerinews.gr) 
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1.3 Δήμος Περιστερίου: Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης 
 
Η περιοχή μελέτης πάνω στην οποία θα εστιάσει η παρούσα εργασία είναι 

εκείνη του δήμου Περιστερίου. Πριν όμως την παράθεση οποιωνδήποτε 

παρεμβάσεων σε σχέση με την πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση της 

χωρικής ενότητας μελέτης, θα πρέπει να προηγηθεί η μελέτη και καταγραφή 

όλων των απαραίτητων δεδομένων που συνθέτουν την υπάρχουσα κατάσταση 

του δήμου. Στόχος, λοιπόν, του κεφαλαίου αυτού είναι η εμβάθυνση και 

κατανόηση της δομής του δήμου Περιστερίου σε θέματα γεωγραφικά, 

δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και 

κυκλοφοριακά προκειμένου να διεξαχθεί στη συνέχεια η ανάπλαση του σε 

σωστές βάσεις. Η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης του δήμου Περιστερίου 

ακολουθεί την περιγραφή της ευρύτερης περιφερειακής ενότητας στην οποία 

ανήκει, δηλαδή της Δυτικής Αθήνας, η οποία προηγείται με σκοπό την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της περιοχής μελέτης. 

 

1.3.1 Γενικά στοιχεία για την Δυτική Αθήνα 

Πριν πραγματοποιηθεί εκτεταμένη περιγραφή του δήμου Περιστερίου, που 

αποτελεί και την περιοχή μελέτης της παρούσας πτυχιακής, κρίνεται αναγκαίο, 

για την άρτια και ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος, να προηγηθεί μια 

περιληπτική εισαγωγή και περιγραφή της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 

Αττικής, στην οποία ανήκει το Περιστέρι. Καταγράφοντας τα κύρια 

χαρακτηριστικά της περιφερειακής ενότητας της Δυτικής Αθήνας (γεωγραφική 

θέση, πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση κλπ.) θα μπορέσει να γίνει 

σωστότερα αντιληπτός ο ρόλος και η σημερινή εικόνα του δήμου Περιστερίου, 

δεδομένου ότι αποτελεί χωρική υποενότητα μιας ευρύτερης. 

 

1.3.2 Γεωγραφική θέση Δυτικής Αθήνας 

Η Δυτική Αθήνα αποτελεί μια χωροταξική υποενότητα του συνολικού 

πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας. Σε αυτήν περιλαμβάνονται 9 

δήμοι (Αγία Βαρβάρα, Άγιοι Ανάργυροι, Αιγάλεω, Ζεφύρι, Ίλιον, Καματερό, 

Περιστέρι, Πετρούπολη και Χαϊδάρι), οι οποίοι ανήκουν στη Νομαρχία Αθηνών 

(εκτός από το Ζεφύρι που ανήκει στη Νομαρχία Δυτικής Αττικής μετά την 

εφαρμογή του νόμου Καλλικράτη). Η Δυτική Αθήνα χωρικά καλύπτει το Βόρειο 

και Βόρειο-Δυτικό τμήμα του Λεκανοπεδίου και συνορεύει:1 

➢ Βόρεια με τους δήμους Άνω Λιοσίων και Αχαρνών 

➢ Νότια με τους δήμους Νίκαιας, Αγ. Ι. Ρέντη και σε ένα μικρό σημείο με 
το δήμο Ταύρου 

 
1 Α.Σ.Δ.Α., Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1994-1999). Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
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➢ Ανατολικά με το δήμο Αθηνών  

➢ Βόρειο-Ανατολικά με τους δήμους Ν. Χαλκηδόνας και Ν. Φιλαδέλφειας 

➢ Βόρειο-Δυτικά με το δήμου Ασπροπύργου 

➢ Δυτικά βρίσκεται ο κόλπος της Ελευσίνας και Νότιο-Δυτικά οι δήμοι 
Περάματος, Κερατσινίου και Νίκαιας 

 

Η χωρική ενότητα της Δυτικής Αθήνας, μαζί με εκείνη του Πειραιά, συνιστούν 

το δυτικό τμήμα της πολεοδομικής ενότητας της Πρωτεύουσας της Αθήνας. Η 

επιφάνεια και η θέση της Δυτικής Αθήνας ως προς τον ευρύτερο χώρο 

φαίνεται στην εικόνα που ακολουθεί (Χάρτης 1.1). 

 

 

 
 

Χάρτης 1.1:Όρια και δήμοι εντός των όμορων διοικητικών ορίων της Δυτικής 

Αθήνας 

(Πηγή: https://www.geodata.gov.gr) 

 
1.3.3 Έκταση Δυτικής Αθήνας 

Η συνολική έκταση της περιοχής ανέρχεται περίπου στα 7.005 Ha(1) από τα 

26.500 Ha που είναι η συνολική έκταση του Λεκανοπεδίου. Από τα 7.005 Ha, 

τα 3.791 Ha είναι η έκταση που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Πόλης 

(σε ποσοστό δηλαδή 54,1%). Τα υπόλοιπα 3.214 Ha βρίσκονται εκτός σχεδίου 

πόλεως (σε ποσοστό 45,8%), τα οποία αποτελούνται από το όρος Αιγάλεω 
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(ειδικότερα η περιοχή του όρους που είναι εκτός σχεδίου καταλαμβάνει έκταση 

περίπου 1.710 Ha), τα στρατόπεδα ΚΕΒΟΠ, ΚΕΔΒ και 301 ΣΕΒ, καθώς και το 

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασίλισσας ή διαφορετικά 

Πάρκο Τρίτση (Χάρτης 1.2).2 

Το σημαντικότερο μέρος της γεωγραφικής ενότητας της Δυτικής Αθήνας 

συνολικά καλύπτεται από το Όρος Αιγάλεω-Ποικίλο Όρος (σε ποσοστό 37,8%). 

Σήμερα αποτελεί έναν ελεύθερο χώρο του οποίου ο τρόπος διαχείρισης θα 

παίξει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος 

ολόκληρου του Λεκανοπεδίου, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει στην αναβάθμιση 

τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.3 

(1)Το εκτάριο (διεθνές σύμβολο ha) είναι μονάδα μέτρησης επιφανείας. Ένα εκτάριο ισούται με 

100 άρια ή 10.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή 10 στρέμματα. 

 

 

Χάρτης 1.2: Περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως της Δυτικής Αθήνας 

(Πηγή: https://www.geodata.gov.gr) 

 

 
2 Α.Σ.Δ.Α., Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1994-1999). Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
3 Περιφέρεια Αττικής www.patt.gov.gr. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%BC%CE%B1
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1.3.4 Οριοθέτηση Δυτικής Αθήνας από φυσικά και τεχνητά 
φράγματα 

 

Η οριοθέτηση της Δυτική Αθήνας στο χώρο επιτυγχάνεται χάρη σε φυσικά αλλά 

και τεχνητά φράγματα που εν μέρει αποτελούν και τείχη για τον περιορισμό της 

ανεξέλεγκτης πολεοδομικής της επέκτασης (Χάρτης 1.3). 

Ένα από τα φυσικά φράγματα της περιοχής αποτελεί το όρος Αιγάλεω, το οποίο 

εκτείνεται από βόρεια προς βόρειο-δυτικά μέχρι νότια προς νότιο-δυτικά και 

διαχωρίζει την Δυτική Αθήνα από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Ο 

ποταμός του Κηφισού (ο οποίος έχει αντικατασταθεί πλέον από τη Λεωφόρο 

Κηφισού και η οποία καταλήγει στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης) 

χωροθετείται ανατολικά της Δυτικής Αθήνας και στην ουσία τη χωρίζει από το 

μητροπολιτικό κέντρο της πρωτεύουσας.4 

Από την άλλη, τα τεχνητά φράγματα (που είναι στην πραγματικότητα οδικές 

αρτηρίες) της περιοχής είναι η Εθνική Οδός Αθηνών–Κορίνθου, η οποία 

ουσιαστικά διαχωρίζει στα δύο τη Δυτική Αθήνα, αποκόπτοντας το Αιγάλεω, την 

Αγία Βαρβάρα, τον Κορυδαλλό και τμήμα του Χαϊδαρίου από την υπόλοιπη 

Δυτική Αθήνα. Επίσης, είναι η Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη, η οποία αποκόπτει 

τμήμα του Κορυδαλλού, ενώ από τις σιδηροδρομικές γραμμές, η μεν Αθηνών – 

Μακεδονίας διχάζει τους Αγίους Αναργύρους, η δε Αθηνών-Πελοποννήσου 

αποκόπτει τους δήμους Καματερού, Πετρούπολης και Ιλίου από το Πάρκο 

Αντώνη Τρίτση.  

Τέλος, ένας ιδιαίτερης σημασίας τεχνητός φραγμός είναι η Λεωφόρος Θηβών, 

με σημαντική υπερτοπική κίνηση, καθώς είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει 

εγκάρσια τη Δυτική Αθήνα, και συγκεντρώνει υπερτοπικές χρήσεις που 

αναπτύσσονται κατά μήκος της.5 

 
4 Βανδαράκης,3. Η παλιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6000 έτη. 
Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2013. 
5 Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης: «Δυτική Αθήνα-Στις παρυφές της Μητρόπολης, στην 
πρωτοπορία της ανάπτυξης για τον πολίτη-Πράσινη πόλη, ανοιχτή για όλους», 2007 
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Χάρτης 1.3: Φυσικά και τεχνητά φράγματα Δυτικής Αθήνας  

(Πηγή: https://www.geodata.gov.gr) 

 

1.3.5 Πολεοδομική εξέλιξη Δυτικής Αθήνας  
 

Η Δυτική Αθήνα αντιπροσωπεύει μια σχετικά νέα κοινωνία, που δημιουργήθηκε 

από την υποδοχή «ξένων» προς την περιοχή πληθυσμών παρά από την εξέλιξη 

κάποιου ντόπιου στοιχείου:6 

➢ Το πρώτο κύμα περιλαμβάνει πρόσφυγες της Μικρασιατικής 

Καταστροφής, που εγκαταστάθηκαν κυρίως στις περιοχές του 

Περιστερίου, του Αιγάλεω, του Ίλιον και του Χαϊδαρίου. 

➢ Το δεύτερο και πολύ σημαντικότερο, αριθμητικά, κύμα συμπίπτει με το 

φαινόμενο της εσωτερικής μετανάστευσης, το οποίο εντάθηκε κατά τη 

μεταπολεμική περίοδο και διατηρήθηκε υψηλό ως και τη δεκαετία του 

1970. 

➢ Το τρίτο και πιο πρόσφατο κύμα είναι αυτό που ακολούθησε τη διάλυση 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης περί το 1990, περιλαμβάνοντας 

οικονομικούς μετανάστες, δηλαδή παλιννοστούντες ομογενείς από 

εκείνες τις χώρες, ανθρώπους της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας, 

Αλβανούς μετανάστες, καθώς και πλήθος λοιπών μεταναστών, αλλά και 

προσφύγων από διάφορες χώρες. 

 
6 Α.Σ.Δ.Α., Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1994-1999). Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
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Η υποδοχή αυτού του μεγάλου πληθυσμού στην περιοχή οδήγησε και στο 

οικιστικό ανάπτυγμα της Δυτικής Αθήνας και στην πολεοδομική της 

διαμόρφωση, που αντανακλάται μέχρι και σήμερα. Η οικιστική ανάπτυξη της 

Δυτικής Αθήνας τοποθετείται χωρικά στο δυτικό τμήμα της Αθήνας και κοντά 

στην παρακηφίσια βιομηχανική συγκέντρωση, την περιοχή του Ελαιώνα, καθώς 

και εκατέρωθεν των αυτοκινητόδρομων Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Αθηνών-

Πάτρας, με χρήσεις φτηνής κατοικίας για τα εργατικά στρώματα καθώς και 

βιομηχανικής-βιοτεχνικής δραστηριότητας, σε άναρχη μίξη μεταξύ τους για 

εκτεταμένα τμήματα της περιοχής. Κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώθηκε, 

ιστορικά, και ο χαρακτήρας της γενικότερης υποβάθμισης της περιοχής σε 

όλους τους τομείς, ορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τόσο το χωρικό όσο και το 

κοινωνικό πλαίσιο της απομόνωσής της.7 

 

1.3.6 Πολεοδομικά χαρακτηριστικά Δυτικής Αθήνας 

Η περιοχή της Δυτικής Αθήνας επεκτάθηκε προς περιοχές του Βορρά και της 

Δύσης προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες της για κατοικία κατά κύριο 

λόγο. Η επέκτασή της μεταφράστηκε ως διαδοχικές εντάξεις εκτεταμένων 

αυθαίρετων κτισμάτων, οι οποίες έφτασαν σήμερα έως τις παρυφές του όρους 

Αιγάλεω. Η διαδοχική πολεοδόμηση των περιοχών αυθαίρετης δόμησης στη 

Δυτική Αθήνα υλοποιήθηκε κυρίως με βάση τις διατάξεις του ΝΔ ’23, διατάξεις 

που ελάχιστα συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων του άναρχα 

αναπτυγμένου οικιστικού ιστού. Τα αρχικά ρυμοτομικά σχέδια, λόγω μη 

διάθεσης των αναγκαίων οικονομικών πόρων για απαλλοτριώσεις και εκτέλεση 

των αναγκαίων έργων κοινωνικής και τεχνικής υποδομής, σε πολλές 

περιπτώσεις έμεναν ανεφάρμοστα. Αποτέλεσμα ήταν οι σοβαρές ανεπάρκειες 

σε εξυπηρετήσεις και πράσινο στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας, και η επίθεση 

σήμερα των καταπατητών στους ελάχιστους ελεύθερους χώρους.8 

Απόρροια της έλλειψης ρυθμιστικού σχεδιασμού ήταν η μείξη ασυμβίβαστων 

χρήσεων, με κυριότερη ασυμβατότητα εκείνη της συνύπαρξης βιομηχανιών με 

περιοχές κατοικίας, η ύπαρξη χρήσεων υπερτοπικής σημασίας, οι υψηλές 

οικιστικές πυκνότητες, η έλλειψη κοινωνικών εξυπηρετήσεων και ελεύθερων 

χώρων, οι ανεπάρκειες στις υποδομές και ιδιαίτερα στο σύστημα μαζικών 

μεταφορών και τελικά η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η ρύπανση της 

ατμόσφαιρας. 

 
7 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
8 Βανδαράκης,3. Η παλιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας των Αθηνών τα τελευταία 6000 έτη. 
Διδακτορική Διατριβή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2013. 
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Το χρονικό ορόσημο που καθορίζει την αναπτυξιακή μετεξέλιξη της περιοχής 

προσδιορίζεται στο 1984 με την θέσπιση και εφαρμογή του Π.Δ. 84/84, που 

απαγορεύει πλέον τη βιομηχανική ανάπτυξη στην περιοχή της πρωτεύουσας, 

ως μέτρο ενός πλαισίου περιορισμού της ρύπανσης. Έτσι σηματοδοτείται η 

πορεία της αποβιομηχάνισής της. Η τάση αυτή διαμόρφωσε ένα σημαντικό 

αναπτυξιακό κενό για την περιοχή, αφού η απομάκρυνση της μεταποίησης δεν 

οδήγησε άμεσα σε υποκατάσταση από άλλη οικονομική δραστηριότητα, μιας 

και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη είτε από το διάταγμα είτε από την πολιτεία για 

το αντίθετο.9 

Ως απόρροια των παραπάνω διαχρονικών πολιτικών επιλογών (σε ότι αφορά 

το σχεδιασμό και την εφαρμογή χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων για 

την περιοχή της Δυτικής Αθήνας) είναι: 

➢ Ο δυσμενής, διαχρονικά, τρόπος παραγωγής του δομημένου 

περιβάλλοντος 

 

➢ Η μίξη χρήσεων γης, συχνά αλληλοσυγκρουόμενων μεταξύ τους 

 

➢ Οι υψηλές οικιστικές πυκνότητες 

 

➢ Η έλλειψη ελεύθερων χώρων μέσα στον οικιστικό ιστό 

 

➢ Η δυνατότητα επίθεσης, ακόμη και σήμερα, των καταπατητών στους 

ελεύθερους χώρους, στις παρυφές, αλλά και στον κύριο όγκο του 

Αιγάλεω όρους 

 

➢ Η έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών επιπέδου πόλης 

 

➢ Η κακή διάπλαση του οικιστικού ιστού 

 

➢ Η διάσπαση του οικιστικού ιστού από μεγάλους συγκοινωνιακούς 

άξονες 

 

➢ Η ταχύτατη όξυνση της κυκλοφοριακής λειτουργίας 

 

➢ Η ρύπανση της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος από νέες πηγές 
που προστίθενται σε όσες από τις παλιές δεν εξαλείφθηκαν 
 

➢ Η εμφάνιση χωρικών και κοινωνικών ανισοτήτων στο πλαίσιο της ίδιας 

της περιοχής της Δυτικής Αθήνας 

 
9 Α.Σ.Δ.Α., Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1994-1999). Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
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Συνοψίζοντας τα δεδομένα που προαναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει πως 

η παρούσα χωρική δομή της Δυτικής Αθήνας διαμορφώθηκε διαχρονικά ως 

αποτέλεσμα των ιστορικών, παραγωγικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 

λοιπών εξελίξεων μέσα στην περιοχή, σε συσχέτιση με τις χωροταξικές εξελίξεις 

της μητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας. Κύριο χαρακτηριστικό της συνολικής 

πολεοδομικής ενότητας της Δυτικής Αθήνας είναι η σχετικά πρόσφατη 

(μεταπολεμικά στην ουσία) οικιστική της ανάπτυξη, με ταχύτατους ρυθμούς 

δόμησης και κατά κύριο λόγο αυθαίρετη, η οποία πραγματοποιήθηκε με άναρχο 

τρόπο και χωρίς προβλέψεις για τις αναγκαίες τεχνικές και κοινωνικές 

υποδομές. Ωστόσο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια σταδιακή ένταξη στο 

σχέδιο πόλεως όλων των περιοχών πυκνής ή αραιής αυθαίρετης δόμησης, η 

οποία τείνει να αναδιαρθρώσει τον οικιστικό ιστό. Η αναδιάρθρωση αυτή, σε 

συνδυασμό με τη γενικότερη οικιστική ανάπτυξη, την ανάπτυξη των κεντρικών 

υποδομών (μετρό και προαστιακός) και των κεντρικών λειτουργιών, 

αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά και την εικόνα των περιοχών αυτών. Αυτό όμως 

δε σημαίνει πως δε συνεχίζουν να υπάρχουν θύλακες με ιδιαίτερα μειονεκτικά 

οικιστικά χαρακτηριστικά σε ορισμένους δήμους, ως απόρροια της αδράνειας 

της κεντρικής πολιτείας να επιλύσει όλα εκείνα τα προβλήματα που ορίζουν τη 

ρίζα της υποβάθμισης.10 

 

1.3.7 Κυκλοφοριακή οργάνωση Δυτικής Αθήνας 

Βασικό χαρακτηριστικό της Δυτικής Αθήνας, σε σχέση με το οδικό της δίκτυο, 

είναι η ύπαρξη των δυο Εθνικών Οδών (Αθηνών-Θεσσαλονίκης και Αθηνών-

Κορίνθου), οι οποίες συνδέουν την πρωτεύουσα με την υπόλοιπη χώρα. Η 

Αττική Οδός αποτελεί έναν σημαντικό οδικό άξονα τόσο για τη Δυτική Αθήνα 

όσο και για το σύνολο της Αττικής. Το δυτικό τμήμα της οδεύει βόρεια της 

περιοχής της Δυτικής Αθήνας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους ανισόπεδους 

κόμβους Αιγάλεω, Λιοσίων (Φυλής) και Αχαρνών. Ο ανισόπεδος κόμβος 

Αιγάλεω αποτελεί τη σύνδεση μεταξύ της Αττικής Οδού και της Δυτικής 

Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, η οποία έχει κατεύθυνση βορρά-νότου και 

αναπτύσσεται στη δυτική πλευρά του Ποικίλου Όρους.11 

 

 

 

 
10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
11 Επιχειρησιακό Περιστερίου (2007-2010). Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικού Περιβάλλοντος. 
Έρευνα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας. 
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Το κύριο αρτηριακό οδικό δίκτυο της περιοχής αποτελούν οι παρακάτω 
άξονες: 

 
➢ Λεωφόρος Θηβών: αποτελεί το μοναδικό διαδημοτικό άξονα 

επικοινωνίας με κατεύθυνση παράλληλη με τη λεωφόρο Κηφισού. 

Ξεκινώντας από τον Πειραιά και ακολουθώντας κατεύθυνση βορρά-

νότου, διασχίζει τους δήμους Νίκαιας, Αγ. Ι. Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστέρι 

και καταλήγει στο δήμο Ίλιον 

 

➢ Λεωφόρος Δημοκρατίας: σημαντικός οδικός άξονας που διατρέχει το 

δήμο των Αγίων Αναργύρων και τον διασυνδέει με το δήμο Αχαρνών 

 

➢ Φυλής-Χασιάς: βασικός εγκάρσιος οδικός άξονας της περιοχής, σε 

άμεση σχέση με την Αττική Οδό, που ξεκινάει από το δήμο Αγίων 

Αναργύρων 

 

➢ Πετρουπόλεως-25ης Μαρτίου: άξονας που συνδέει το Ίλιον με την 

Πετρούπολη και αποτελεί την κύρια πρόσβαση προς τη δεύτερη 

 

➢ Α. Παπανδρέου-Αγ. Νικολάου: διασυνδέει το Ίλιον και το Καματερό, 

διασταυρούμενη ισόπεδα με τη Θηβών και με τη Λεωφόρο Κηφισού στον 

ανισόπεδο κόμβο «Τρεις Γέφυρες»  

 

➢ Λ. Κωνσταντινουπόλεως με συνέχεια τη Δυρραχίου: πύλη εισόδου από 

Αθήνα προς Περιστέρι και Ίλιον 

➢ Παν. Τσαλδάρη με συνέχεια τη Λένορμαν: πύλη εισόδου προς Περιστέρι 

από Αθήνα 

 

➢ Ιερά Οδός: ιστορικού χαρακτήρα υπερτοπικός άξονας που διασυνδέει 

την περιοχή με το κέντρο της Αθήνας, έλκει δραστηριότητες εμπορίου 

και υπηρεσιών και επηρεάζεται καθοριστικά από την επέκταση του 

μετρό στο Αιγάλεω 

 

➢ Γρ. Λαμπράκη και Π. Ράλλη: βασικοί οδικοί άξονες διασύνδεσης της 

περιοχής με Αθήνα και δήμους του Πειραιά 

Σε ότι αφορά τη δημόσια συγκοινωνία που στελεχώνεται στη Δυτική Αθήνα, 

πέρα από τα επίγεια μέσα μεταφοράς (λεωφορεία και τρόλεϊ), η περιοχή διαθέτει 

και κάποιους σταθμούς μετρό για την εξυπηρέτηση των πολιτών της. 

Συγκεκριμένα, η Γραμμή 2 του μετρό, κατευθύνεται βόρειο-δυτικά από τον Άγιο 

Δημήτριο με τελικό προορισμό τον νέο σταθμό της Ανθούπολης, ο οποίος 

βρίσκεται κοντά στη συμβολή των οδικών αξόνων Τσαλδάρη και Θηβών, ενώ 
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προγραμματίζεται και η διάνοιξη σταθμών στην Πετρούπολη και στους 

βορειότερους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Η Γραμμή 3, στην παρούσα 

κατάσταση, διαθέτει σταθμό στην Πλατεία Εσταυρωμένου στο Αιγάλεω και 

καταλήγει στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας, ενώ θα επεκταθεί 

στη συνέχεια προς Χαϊδάρι, Αγία Βαρβάρα και σταδιακά προς Κορυδαλλό, 

Νίκαια και Πειραιά. 

Επιπρόσθετα, στην περιοχή λειτουργεί ο Αστικός και Προαστιακός 

σιδηρόδρομος, που εξυπηρετούν ανάγκες μετακίνησης σε άξονα βορρά-νότου, 

και ιδιαίτερα των δήμων Αγ. Αναργύρων, Καματερού και Ίλιον προς και από το 

κέντρο της πόλης (Σ.Σ. Αθήνας και Σ.Σ. Βοτανικού) και τον Πειραιά.12 

Το σύστημα μεταφορών της Δυτικής Αθήνας (ιδιωτικό και δημόσιο) παρουσιάζει 

αρκετές αδυναμίες στο σύνολο, κυρίως διότι το οδικό δίκτυο είναι αρκετά 

υποβαθμισμένο ποιοτικά. Οι μετακινήσεις των πολιτών πραγματοποιούνται 

κατά κύριο λόγο με το αυτοκίνητο, ενώ τα δημόσια μέσα μεταφοράς συχνά 

παραγκωνίζονται ως βέλτιστη λύση, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα αναβάθμισης του τομέα της δημόσιας συγκοινωνίας (κυρίως με την 

επέκταση γραμμών μετρό). Δεν έχει γίνει κάποια οργανωμένη και 

ολοκληρωμένη πρόβλεψη για μετακίνηση με ποδήλατο και για περπάτημα, ενώ 

διαρρυθμίσεις για την ασφαλή και άνετη μετακίνηση των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες είναι ανύπαρκτες. Συνέπεια των παραπάνω είναι η όξυνση των 

κυκλοφοριακών προβλημάτων και η ρύπανση της ατμόσφαιρας. 

Από την άλλη, η υπάρχουσα μορφή και τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου 

ολόκληρης της περιοχής αντικατοπτρίζουν τη σχέση εξάρτησης που έχει η 

Δυτική Αθήνα με το μητροπολιτικό κέντρο της. Η μορφή του δικτύου είναι 

ακτινωτή, με αρχή το κέντρο, το οποίο και προσελκύει τις περισσότερες 

μετακινήσεις καθημερινά. Παράλληλα, λόγω της διαμόρφωσης του οδικού 

δικτύου κατά αυτόν τον τρόπο, επιβαρύνεται από μεγάλο ποσοστό διαμπερών 

κινήσεων. Συμπληρωματικά σε αυτό, η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση χρήσεων, 

συχνά υπερτοπικής σημασίας, κατά μήκος των βασικών οδικών αξόνων 

επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη προβληματική κατάστασή τους. Κύριο 

χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου είναι η έλλειψη εσωτερικής συνοχής των 9 

ενοτήτων της Δυτικής Αθήνας, που συνθέτει τη συνολική εικόνα των 

καθημερινών μετακινήσεων των πολιτών, οι οποίοι στρέφονται προς το κέντρο 

της Αθήνας ή τον Πειραιά για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η 

κατεύθυνση στην οποία εξυπηρετείται σήμερα η Δυτική Αθήνα είναι βορράς-

νότος, και αυτό επιτυγχάνεται από έναν μόνο άξονα, τη Λ. Θηβών, με 

αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος οδικός άξονας να αντιμετωπίζει σήμερα έντονα 

προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 
12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
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Ο τομέας της δημόσιας συγκοινωνίας, παρά τις βελτιώσεις που 

πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια (ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου με 

περισσότερα οχήματα, δημιουργία λεωφορειολωρίδων, επέκταση γραμμών 

Μετρό και Προαστιακού Σιδηρόδρομου) υστερεί ακόμη αρκετά τόσο σε ποιότητα 

όσο και δυναμικότητα επιβατικού κοινού. Το αυτοκίνητο συνεχίζει να κυριαρχεί 

στο δρόμο, απόδειξη του οποίου είναι και η υψηλή ιδιοκτησία Ι.Χ. στην περιοχή 

της Δυτικής Αθήνας (226 οχήματα/1000 κάτοικους). Επιβαρυντικός παράγοντας 

της άναρχης κυκλοφοριακής οργάνωσης της περιοχής είναι και η έλλειψη 

χώρων στάθμευσης, είτε είναι παρόδιοι είτε εκτός οδού.13 

 

1.4 Γενικά χαρακτηριστικά Δήμου Περιστερίου 

Μετά τη σύντομη περιγραφή των γενικών χαρακτηριστικών της Δυτικής Αθήνας, 

ακολουθεί η εκτενέστερη περιγραφή του δήμου Περιστερίου, που αποτελεί 

περιοχή μελέτης της παρούσας εργασίας. Εμβαθύνοντας σε θέματα 

πληθυσμιακά, οικονομικά, υποδομές κλπ. που αφορούν στο δήμο, η 

κατεύθυνση που ακολουθείται στη συνέχεια καταλήγει στην περιγραφή της 

πολεοδομικής οργάνωσης, της κατανομής των χρήσεων γης και της 

κυκλοφοριακής οργάνωσης του Περιστερίου. Τα δεδομένα που 

περιλαμβάνονται στην ενότητα που ακολουθεί προέκυψαν τόσο από 

υφιστάμενες μελέτες από αρμόδιους οργανισμούς (πολεοδομία, τεχνική 

υπηρεσία, δημαρχείο, Α.Σ.Δ.Α. κλπ.) όσο και από επιτόπια παρατήρηση και 

έρευνα και θα αποτελέσουν αφετηρία και γνώμονα της μετέπειτα 

κυκλοφοριακής και πολεοδομικής ανάπλασης της περιοχής μελέτης. 

 

1.4.1 Γεωγραφική θέση Δήμου Περιστερίου 
 

Ο Δήμος Περιστερίου είναι ο μεγαλύτερος από τους 9 Δήμους της Δυτικής 

Αθήνας, τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό και ο τέταρτος της χώρας σε 

πληθυσμό. 

 

 

 

 

 
13 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που περιλαμβάνει γενικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. 
www.europa.eu.int/comm./regional_policy. html. 
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Χάρτης 1.4: Θέση και όμοροι δήμοι του Περιστερίου  

(Πηγή: https://www.geodata.gov.gr) 

Ο Δήμος Περιστερίου ανήκει, όπως προαναφέρθηκε , στην υποενότητα της 

Δυτικής Αθήνας και χωροθετείται στο κέντρο περίπου αυτής. Συνορεύει με τους 

δήμους: Αθηνών, στο νότιο-ανατολικό τμήμα, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου (όπου 

βρίσκεται και ο Ελαιώνας), νότιο-δυτικά του Περιστερίου, Πετρούπολης στο 

βόρειο-δυτικό τμήμα, Νέων Λιοσίων βόρεια του Περιστερίου και Αγίων 

Αναργύρων και Ίλιον στο βόρειο-ανατολικά τμήμα (Χάρτης 1.4 και 1.5). 

Η πόλη των 10.050 στρεμμάτων εκτείνεται 4.5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του 

κέντρου της πρωτεύουσας μέχρι τους πρόποδες του ορεινού όγκου του 

Ποικίλου, επέκτασης του Όρους Αιγάλεω.  

 

 



ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

25 
 

 
 

Χάρτης 1.5: Χάρτης δήμου Περιστερίου και όμορων δήμων 

(Πηγή : https://www.peristeri.gr) 

Τα όρια του δήμου σε σχέση με τους γειτνιάζοντες δήμους καθορίζονται κατά 

κύριο λόγο από φυσικά και τεχνητά φράγματα. Συγκεκριμένα, δυτικά του δήμου 

Περιστερίου εκτείνεται το όρος Αιγάλεω-Ποικίλο, ανατολικά η λεωφόρος 

Κηφισού και η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης (όπου υπήρχε ο ποταμός 

Κηφισός), ενώ νότια του δήμου βρίσκεται η λεωφόρος Αθηνών (Χάρτης 1.6 και 

1.7)  
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Χάρτης 1.6: Φυσικά και τεχνητά όρια δήμου Περιστερίου 

(Πηγή: https://www.geodata.gov.gr) 
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Χάρτης 1.7: Χάρτης Ποταμού Κηφισoύ.  

( Πηγή: https://geodata.gov.gr/organization/orsa) 

(Επισημαίνεται το τμήμα του ποταμού που ορίζει το ανατολικό σύνορο 
του δήμου) 
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1.4.2 Ίδρυση του Δήμου 

 

 

Εικόνα 1.2: Φωτογραφία του πρώτου Δημαρχείου 

(Πηγή: https://www.peristeri.gr) 

Στις 18/01/1934 το Περιστέρι αποσπάστηκε από το Δήμο Αθηναίων, στον οποίο 

ανήκε και αναγνωρίσθηκε ως Δήμος λόγω του μεγάλου πληθυσμού του, ενώ 

στις 11/02/1934 διεξάγονται οι πρώτες δημοτικές εκλογές. Παραπάνω 

βλέπουμε ενδεικτική φωτογραφία του πρώτου δημαρχείου (εικόνα 1.2). 

Στο Δήμο εκείνης της εποχής προσαρτήθηκαν οι οικισμοί Περιστέρι, 

Χρυσαλλίδα, Άνω και Κάτω Γερμανικά, Κτιστά και ο συνοικισμός Ποντίων, 

Αρμενίων. Το 1949 οι συνοικισμοί "Ανθούπολη", "Άγιος Ιερόθεος" και "Άγιος 

Γεώργιος" αποσπώνται από την Κοινότητα Λιοσίων ('Ιλιον) και προσαρτώνται 

στο Περιστέρι. Στα χρόνια που ακολουθούν εντάσσονται κεντρικές γειτονιές 

όπως το Μπουρνάζι στο σχέδιο πόλεως κι έπειτα πιο ορεινές συνοικίες. Στα 

υποκεφάλαια που ακολουθούν γίνεται αναλυτικότερη αναφορά στην ιστορία του 

Δήμου. 

 

1.4.3 Ονομασία Δήμου 

Για την ονομασία της πόλης δεν υπάρχει επίσημη εκδοχή, αξίζει όμως να 

σημειωθεί μία εξ αυτών που αντλείται από δημοσίευμα  τοπικής εφημερίδας. Η 

εβδομαδιαία εφημερίδα "Το Περιστέρι"  υποστηρίζει ότι όταν η Αττική Γη 

χωρίστηκε σε δέκα φυλές, ο "Περιούσιος Δήμος Χολαργός" τοποθετείται στο 

σημερινό Περιστέρι ή γύρω από την περιοχή της "Κολοκυνθούς" (Αθήνα), 

περιοχή με ιδιαίτερη βλάστηση γύρω από το αρχαίο ποτάμι Κηφισού.  

http://www.peristeri.gr/files/053/to_peristeri/istoria_tou_dimou/katedafisi.jpg
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Στην Τουρκοκρατία ο τόπος ανήκε στον "Περιστέρ-Αγά", το όνομα του οποίου 

δε γνωρίζουμε αν είναι πραγματικό ή δάνειο από τα αγριοπερίστερα που 

συνάγονταν στην περιοχή. Από τον εν λόγω Αγά εικάζεται πως απέκτησε την 

ονομασία η περιοχή και την διατηρεί μέχρι και σήμερα, ως δήμος πλέον.14 

 

1.4.4 Ονομασίες οικισμών 

Σε έναν απ' τους μεγαλύτερους οικισμούς υπήρχαν ξύλινες κατοικίες, η 

κατασκευή των οποίων χρηματοδοτήθηκε από τις πολεμικές επανορθώσεις που 

πλήρωσε η Γερμανία στη χώρα μας. Ο οικισμός αυτός ονομάστηκε Γερμανικά. 

Όταν αργότερα κατασκευάσθηκαν τα πρώτα λιθόκτιστα σπίτια δημιουργήθηκαν 

τα Κτιστά. Οι περιοχές στις οποίες εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες Αρμενικής και 

Ποντιακής καταγωγής βαπτίστηκαν οικισμοί των Αρμενίων και Ποντίων 

αντίστοιχα. Από τις συνοικίες που δημιουργήθηκαν αργότερα, η Ανθούπολη 

πήρε το όνομά της από εμπόρους λουλουδιών, που δημιούργησαν τον οικισμό. 

Ο Λόφος Αξιωματικών πήρε την ονομασία από δύο οικογένειες Αξιωματικών, 

που είχαν εγκατασταθεί στην περιοχή πριν από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα 

Άσπρα Χώματα πήραν το όνομά τους από τον αρχαίο Δήμο Λευκονόης, που 

βρισκόταν γύρω από τη σημερινή περιοχή του νεκροταφείου Ιλίου, Άγιοι 

Θεόδωροι. Το τοπωνύμιο Μπουρνάζι προήλθε από τα κτήματα της παλιάς 

οικογένειας Μπουρναζίου που ήταν στην περιοχή και τέλος ο Άγιος Ιερόθεος 

πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο Ιερό Ναό της περιοχής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ιστοσελίδα Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
2.1 Ιστορική αναδρομή και εξέλιξη του Δήμου Περιστερίου 
 

Προκειμένου να κατανοηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η τωρινή διαμόρφωση της 

συνολικής δημοτικής ενότητας του Περιστερίου, θεωρείται απαραίτητο να 

πραγματοποιηθεί μια σύντομη περιγραφή της εξέλιξης του δήμου. Στην ουσία 

μια ιστορική καταγραφή των αλλαγών που υπέστη τα τελευταία χρόνια και που 

τον οδήγησαν στη σημερινή του μορφή. 

 

 

2.1.1 Το Περιστέρι κατά την αρχαιότητα 
 

Η ιστορία στο Περιστέρι χάνεται στα βάθη των αιώνων. Στην αρχαιότητα 

υπάρχουν ενδείξεις ότι η περιοχή από τον Κηφισό μέχρι το ποικίλο όρος ανήκε 

στον Δήμο του Χολαργού (χάρτης 2.1). Στο Περιστέρι λέγεται ότι είχε τα κτήματα 

του ο Περικλής. Το περιβάλλον εκείνη την εποχή είναι πολύ εύκολο να 

περιγραφεί. Ένα Ποικίλο όρος με ελάχιστη βλάστηση, ένας  απέραντος  

Ελαιώνας, χωράφια με σιτάρι, αμπέλια και ο ποταμός Κηφισός. Παρατηρώντας 

το χάρτη διαπιστώνουμε ότι όλη σχεδόν η Δυτική Αθήνα και πιο συγκεκριμένα 

η λωρίδα γης ανάμεσα στον Κηφισό και το Ποικίλο όρος ανήκε στην Ακαμαντίου 

φυλή. Η Ακαμαντίδα φυλή κατείχε 5 δήμους στο άστυ, 3 στα παράλια και 5 στα 

μεσόγεια. Η κάθε τριτύς έπαιρνε το όνομα του σημαντικότερου δήμου και εδώ 

είναι ο Χολαργός. Διάφοροι αρχαιολόγοι προσπαθούν να εντοπίσουν τον 

αρχαίο Χολαργό. Ο TRAILL τον εντοπίζει κοντά στα Λιόσια. Ο PHILIPSON 

(1952) πάνω από τα κάτω Λιόσια. O ARRIGONI ανάμεσα σε Χαϊδάρι και 

Περιστέρι. Ο Σαρρής (1923) μεταξύ Ν. Λιοσίων. Ο δήμος Λευκονόη εντοπίζεται 

επίσης στο Περιστέρι και μάλιστα στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων στην οδό 

Θηβών. 15 

Η περιοχή του Περιστερίου στα αρχαία χρόνια, χαρακτηρίζονταν από φυσικό 

κάλος. Το Ποικίλο Όρος καλύπτονταν από χαμηλή βλάστηση, ενώ η πεδινή 

περιοχή, που είχε δημιουργηθεί προσχοσιγενώς από την εδαφογενετική δράση 

του Κηφισού ποταμού και χειμάρρων που διάλευναν τους γύρω ορεινούς 

όγκους και την πεδιάδα με κατεύθυνση προς το Φάληρο, είχε καλλιέργειες 

σιτηρών, ελαιώνες, αμπελώνες και αρκετές μεγάλες πευκόφυτες εκτάσεις.     

 
15 www.mixanitouxronou.gr 
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Στο έργο του ιστορικού Ι. Κορδάτου, αναφέρεται η περιγραφή του Πλάτωνα, ως 

εξής: «…Και το κάρπημα τούτου του τόπου έλεγαν πως ξεπερνούσε κάθε άλλο 

μέρος, επειδή όμως έγιναν πολλοί και μεγάλοι κατακλυσμοί μέσα στα εννιά 

χιλιάδες χρόνια, το χώμα που μέσα στα χρόνια αυτά και στο διάστημα αυτών 

των συμβάντων δεν εμαζεύονταν πάνω στο έδαφος, όπως γινόταν σ' άλλα 

μέρη, μα κάθε φορά μπόλικο απ' αυτό τραβιότανε προς τα παραθαλάσσια, 

χάνονταν μέσα στα βαθιά νερά της θάλασσας και αυτός ο πετρότοπος που 

σήμερα τονε λένε φελλέα, τότε ήταν γεμάτος από παχιά χώματα και τα βουνά 

ήταν γεμάτα από πολλά δάση όπου ακόμα υπάρχουν φανερά 

σημάδια.....Υπάρχουν δε και πολλά άλλα ήμερα και μεγάλα δέντρα και πολλά 

βοσκοτόπια για τα κοπάδια…..». Από το κείμενο διακρίνεται ότι βασικό στοιχείο 

και πηγή ζωής για την περιοχή του Περιστερίου πριν 2500 χρόνια ήταν ο 

Κηφισός ποταμός, που τροφοδοτούσε τον μεγάλο Ελαιώνα και τις καλλιέργειες 

της εύφορης κοιλάδας ανάμεσα στο Ποικίλο όρος και την κοίτη του ποταμού με 

νερό και φερτά υλικά. Από τα αρχαία κείμενα του Πλάτωνα και άλλων 

σύγχρονών του, τεκμαίρεται ότι στην περιοχή υπήρχε έντονη αγροτική 

δραστηριότητα, τόση που σταδιακά τα κτήματα επεκτάθηκαν προς τις 

δεντρόφυτες περιοχές, αρχίζοντας από τα «…ριζοβούνια και κατόπιν προς τα 

κατώτερα σημεία του πεδίου…» (από Πλάτωνα). 

Ο Στράβωνας (64 π.Χ. – 23 μ.Χ.) περιγράφει την πεδιάδα ως εξής: 

«….Υπάρχουν ποτάμια και το ένα είναι ο Κηφισός που ξεκινάει από την περιοχή 

των Τριμενιών, κυλάει στην πεδιάδα, γι αυτό υπάρχουν γεφύρια και γεφυρισμοί, 

χωρίζεται σε σκέλη, φτάνει μέχρι τον Πειραιά, χύνεται στο Φαληρικό, είναι 

χειμαρρώδης και το θέρος μειώνεται τελείως….». Τέλος, ακόμα και ο 

Ευρυπίδης στην τραγωδία του Μήδεια, αναφέρει: «…Κι εκεί το λεν, η Κυπρίδα 

παίρνοντας απ' τα γάργαρα του Κηφισού νερά με τις γλυκόπνοες αύρες των 

ανάλαφρων ανέμων κάμπους και βουνά δροσαίνει…».16 

 
16 «Αφιέρωμα στον Ποταμό Κηφισό (1) Περιγραφή: Στράβων» 
http://ieraodo.blogspot.com/2009/11/blog-post_06.html 
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Χάρτης 2.1 : Οι τριάντα κλεισθενικές τριτύες και η πιθανή θέση του Χολαργού 
 
(Πηγή: χάρτης με τις τριτύες από το βιβλίο των P.Levegue - P.V.Naguet που αποτελεί 

βελτιωμένη έκδοση του χάρτη των H.Stier και E.Kirsetn. Για τη θέση των δήμων 
χρησιμοποιήθηκε ο χάρτης του Trail στο HESPERIA SUP.14.) 
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2.1.2 Μετέπειτα ιστορία 
 

Μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, το Περιστέρι επιβίωσε ως ένας ασήμαντος 

οικισμός, που η θέση του προσδιορίζεται στην περιοχή του σημερινού Λόφου 

Αξιωματικών, με ελάχιστους κατοίκους και κύρια ασχολία τις αγροτικές 

δραστηριότητες. Στην γύρω περιοχή υπήρχαν άλλοι 52 οικισμοί, που διοικητικά 

άνηκαν στην Επαρχία Αθηνών του νομού Αττικοβοιωτίας.17 

 

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή για το Περιστέρι, άρχισε σταδιακά κατά την 

επανάσταση του 1821, με την καταστροφή 150.000 ελαιόδεντρων (το Περιστέρι 

ήταν συνέχεια της αρχικής μορφής της έκτασης του εναπομείναντος σημερινού 

τμήματος του Ελαιώνα) για την ξυλεία τους και την μετατροπή των εκτάσεων 

σε χωράφια και αμπελώνες (από Καμπούρογλου, 1920). Επί βασιλείας 

Γεωργίου Α’, η ανακήρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα του νεοσύστατου 

Ελληνικού Κράτους (1835), βρήκε το Περιστέρι στην ίδια μορφή του μικρού 

οικισμού (με μόλις ~ 130 κατοίκους), που ζούσε από την γεωργία και την 

κτηνοτροφία. Οι «περιστεριώτες» ήταν απλοί, φιλήσυχοι άνθρωποι, που 

μετέφεραν με κάρα τα σκουπίδια της αστικής Αθήνας και τα χρησιμοποιούσαν 

για λίπασμα στα χωράφια τους. Η ευρύτερη περιοχή του συνοικισμού, γύρω 

από την καταπράσινη κοίτη του Κηφισού, αποτελούσε ένα ειδυλλιακό τοπίο με 

πολλές εξοχικές κατοικίες και κτήματα των εύπορων Αθηναίων, που 

χρησιμοποιούσαν για τις θερινές τους διακοπές. Η έδρα του οικισμού τότε ήταν 

ο σημερινός Λόφος Αξιωματικών.18 

  

Η δεύτερη και καταλυτική επίδραση, που πυροδότησε τη ραγδαία 

μεταμόρφωση και έδωσε ταυτότητα στην ευρύτερη περιοχή του Περιστερίου, 

ήταν η Μικρασιατική καταστροφή του 1922. Ένα χρόνο μετά, από τους 

1.500.000 πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, οι 300.000 έφτασαν στην 

Αττική.Η ξενοφοβία που κυρίευσε τους Αθηναίους της εποχής δεν στάθηκε 

δυνατή να εμποδίσει τους έλληνες μικρασιάτες να εγκατασταθούν αρχικά σε 

πρόχειρα παραπήγματα (παράγκες), δημόσια κτήρια (εκκλησίες, σχολεία) και 

αποθήκες και να αναζητήσουν ένα πιο φωτεινό μέλλον. Η χώρα βρισκόταν ήδη 

σε αναβρασμό από την καταστρεπτική έκβαση της μακρόχρονης και 

πολυδάπανης Μικρασιατικής Εκστρατείας, και το πρόβλημα των προσφύγων 

προσέθεσε έναν ακόμα πονοκέφαλο στην κεντρική διοίκηση. Ο πρώτος 

σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος οδήγησε στην σύσταση της 

«Επιτροπής Αποκατάστασης των Προσφύγων» με σκοπό να επιτύχει και να 

διαχειριστεί δάνειο από το εξωτερικό – όπως και επέτυχε το 1923 ‐, που θα 

κατευθύνονταν στην δημιουργία παραγωγικών έργων και βιομηχανιών, 

 
17 Τριανταφυλλοπούλου Αναστασία, (2006) "Περιστέρι: Η Ανάπτυξη της Πόλης, η Δομή και ο Ρόλος 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Εκδόσεις Βιβλιόραμα 
18 Ιστοσελίδα Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 
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προκειμένου να απασχοληθούν οι πρόσφυγες ως εργατικό δυναμικό. Ο 

ευρύτερος σχεδιασμός ανάπτυξης της Αττικής, οδήγησε έντεχνα στην 

δημιουργία ζωνών αποκλεισμού για τους πρόσφυγες, οι οποίοι γρήγορα 

ωθήθηκαν στο να εγκατασταθούν σε περιοχές μακριά από το κέντρο της   

Αθήνας   και   τους   υπάρχοντες  αστικούς πληθυσμούς. 

 

Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία των γνωστών αστικών κηπουπόλεων της 

Φιλοθέης, του Ψυχικού και της Εκάλης, ενώ οι κύριοι προσφυγικοί οικισμοί 

δημιουργήθηκαν στο Περιστέρι, την Καισαριανή, τη Νέα Ιωνία, την Κοκκινιά, 

τον Κορυδαλλό, το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι και την Νέα Χαλκηδόνα, ακριβώς 

επειδή οι κάτοικοι του κέντρου της Αθήνας, δεν ήθελαν στις γειτονιές τους, τους 

κατατρεγμένους και πολύπαθους έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας. Τότε 

στην περιοχή του Περιστερίου εγκαταστάθηκαν σχεδόν 7500 

πρόσφυγες,(εικόνες 2.1 και 2.2) προκαλώντας κυριολεκτικά πληθυσμιακή 

έκρηξη. Στην φωτογραφία της εποχής φαίνεται ο καταυλισμός των 

προσφύγων.19 

 

Η Ελληνική Πολιτεία, δεν έδειξε την αναγκαία προσοχή ώστε να επουλώσει τις 

πληγές των προσφύγων. Η τάση απομόνωσης των προσφυγικών πληθυσμών 

από το άστυ της Αθήνας, είχε ως αποτέλεσμα να μην εφαρμοστεί ένα 

ομοιογενές σχέδιο οικοδόμησης και ανάπτυξης για όλη την Αττική. Έτσι οι 

προσφυγικοί οικισμοί αναπτύχθηκαν πρόχειρα, γρήγορα και άναρχα, 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διαβίωσης και επιβίωσης των 

προσφύγων. Τότε έγινε και η πρώτη στατιστική απογραφή του προσφυγικού 

πληθυσμού από το Τμήμα Στατιστικής του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Αντιλήψεως. Προβλήματα όπως οι κακές συνθήκες υγιεινής, οι 

πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι σκουπιδότοποι, οι φυσικές καταστροφές, η 

έλλειψη επικοινωνίας και συγκοινωνιακών μέσων, η έλλειψη υδροδότησης και 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόχειρες χωματερές και εποχικά έλη, 

παρέμειναν για πολλά χρόνια, και με πολύ αργό ρυθμό λύθηκαν για τους 

κάτοικους του Περιστερίου. Μόλις μετά το 1927 άρχισαν κάποιες προσπάθειες, 

που σαφώς υστερούσαν αναλογικά με ό,τι εξελίσσονταν για την κεντρική και 

βόρεια περιοχή της Αθήνας. Εμφανώς πλέον, οι δυτικές περιοχές της Αττικής 

ήταν οι πιο απομονωμένες και παραμελημένες.20  

 

Η παραμέληση της προσφυγούπολης και γενικότερα των δυτικών προαστίων 

από την Πολιτεία, οδήγησε στην δημιουργία τοπικών συλλόγων, όπως το 

«Σωματείο Κατάργησης της Παράγκας» (1951), για την διεκδίκηση της ένταξης 

των εκτάσεων του Περιστερίου στο σχέδιο πόλης και την διανομή άρτιων 

οικοδομήσιμων οικοπέδων στους κατοίκους. Μέσα στη δεκαετία του ‘60, 

 
19 Σακέλλης Γ., (1993), Πληθυσμός και Εργατικό Δυναμικό στην Ελλάδα. 
20 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015‐2019 Δήμου Περιστερίου. 
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καταγράφονται στο Περιστέρι 21 βιομηχανίες και σχεδόν 2.000 εμπορικά 

καταστήματα. Είκοσι χρόνια μετά, ο πληθυσμός έχει αγγίξει τις 118.000 και 

παραμένουν τα προβλήματα των υποδομών. Στην 10ετία του ’60, ακόμα μόνο 

το 10% των δρόμων είναι ασφαλτοστρωμένο. Αποχετευτικό δίκτυο ακόμα δεν 

έχει κατασκευασθεί, μόνο δύο στα 10 δέκα σπίτια έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και 1 

στα 2 υδροδοτούνται. Ο Burgel γράφει το 1966: «….πραγματικά στις συνοικίες 

αυτές (Αιγάλεω, Περιστέρι, Ταύρος) το στοιχειώδες σπίτι περιορίζεται συχνά σε 

ένα μοναδικό δωμάτιο, που χρησιμεύει ταυτόχρονα σαν κουζίνα, υπνοδωμάτιο 

και δωμάτιο υποδοχής…».21 

 

Σταδιακά αρχίζει να διεκδικείται η διακοπή της λειτουργίας του Λιγνιτωρυχείου 

και η ένταξη των συνοικιών στο σχέδιο πόλεως, δημιουργούνται ημερήσια, 

νυχτερινά δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και δημόσιες υποδομές. Αλλά με πολύ 

αργό ρυθμό και πάλι. Η Κηπούπολη εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης το 1970, ενώ 

λίγα χρόνια πριν είχε ενταχθεί το Μπουρνάζι. Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμα 

και μέχρι τις αρχές του 1980, είχαν απομείνει αρκετά χωράφια στην περιοχή 

(Τσαλαβούτα, Μπουρνάζι, Κηπούπολη), όμως λίγο καιρό μετά παραδόθηκαν 

και αυτά στην «αντιπαροχή». Αυτή είναι και η περίοδος (μέσα της δεκαετίας ‘70) 

όπου ολοκληρώνεται το κύμα αστυφιλίας, και αρχίζει η τεράστια προσπάθεια 

ανάπτυξης δημόσιων υποδομών. Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, 

αναπτύσσεται και ασφαλτοστρώνεται οδικό δίκτυο, κατασκευάζεται δίκτυο 

ομβρίων και αποχέτευσης, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, δίκτυο επικοινωνιών, 

αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις και υποδομές υγείας. 

 

 

 

 
Εικόνα 2.1:   Μία δασκάλα πρόσφυγας με τα παιδιά της το 1932 

(Πηγή: https://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr) 

 

 
21 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015‐2019 Δήμου Περιστερίου. 
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Εικόνα 2.2: Παράγκες προσφύγων  

(Πηγή: https://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr) 

 

Το Περιστέρι, όπως και άλλοι δήμοι, πλήττεται από το πρόβλημα της δόμησης 

εκτός σχεδίου, μια κατάσταση αντίθετη από αυτή των κηπουπόλεων του 

λεκανοπεδίου. Το φαινόμενο αυτό συναντάται ιδιαίτερα συχνά στα Δυτικά 

Προάστια γενικά (όχι μόνο στο Περιστέρι) αλλά και στην περιοχή του Πειραιά. 

Η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί το βασικό μοντέλο πολεοδόμησης αυτών των 

περιοχών, με κατακερματισμένα και εκτός σχεδίου μικρά οικόπεδα, τα οποία 

οικοδομούνται με ταχύτατους ρυθμούς. 

 

Το 1951 ξεκινάει μια νέα εποχή στον τομέα της δόμησης, μέχρι εκείνη την 

περίοδο οι παράγκες κυριαρχούσαν στην περιοχή (εικόνα 2.3 και 2.4) , τότε 

λοιπόν ιδρύεται το Σωματείο Κατάργησης Παράγκας Περιστερίου, το οποίο 

στοχεύει στην αντικατάσταση των προσφυγικών παραπηγμάτων από λαϊκές 

κατοικίες ή τη χορήγηση οικοπέδων, ώστε σε συνεργασία με άλλα σωματεία να 

μπορέσουν να πιέσουν το Υπουργείο Πρόνοιας να διανείμει 120-130 ακάλυπτα 

οικόπεδα της πόλης στην Παμπροσφυγική Ένωση για το μοίρασμά τους στους 

πρόσφυγες. Να αναφερθεί σε αυτό το σημείο πως μόνο το κέντρο του 

Περιστερίου εντάσσεται στο τότε σχέδιο πόλης, το οποίο συγκεντρώνει και την 

συνολική εμπορική δραστηριότητα του δήμου. Με το πέρασμα των χρόνων, 

ωστόσο και άλλες κεντρικές γειτονιές εντάσσονται στο σχέδιο πόλης, όπως το 

Μπουρνάζι και ακολουθούν και άλλες ορεινές συνοικίες. Μέχρι και το 1960, η 

περιοχή χαρακτηρίζεται κυρίως από χωράφια και κήπους που, στα επόμενα 

χρόνια, αντικαθίστανται από κατοικίες, βιομηχανίες, εργοστάσια και αποθήκες. 

Το 1970, εντάσσονται στο σχέδιο πόλης η Κηπούπολη και η Ανθούπολη, ενώ 

οι περισσότερες γειτονιές είναι άναρχα κτισμένες. 
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Εικόνα 2.3: Παραγκούπολη των Αρμενίων (φωτογραφία του 1952) 

(Πηγή: https://www.mixanitouxronou.gr ) 

 

 

 
Εικόνα 2.4 : Γειτονία των προσφυγικής παραγκούπολης 

(Πηγή: https://www.mixanitouxronou.gr) 
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Ελάχιστα χτίσματα από το παλιό Περιστέρι έφτασαν ως τις μέρες μας καθώς τα 

περισσότερα έπεσαν θύματα του μοντερνισμού. Κάποια δείγματα από τα 

πρώτα κρατικά χτιστά σπίτια, που αντικατέστησαν τις πρώτες παράγκες, έχουν 

σωθεί στη παλιά συνοικία των Δημοτικών, νότια της οδού Βασιλέως 

Αλεξάνδρου.Είναι διπλές κατοικίες με ενιαία κεραμοσκεπή. Κοντά σε αυτά 

υπάρχουν και δείγματα μεταγενέστερων χτιστών προσφυγικών σπιτιών του 

1940. Το 1ο και το 2ο Δημοτικά σχολεία, τα πρώτα πέτρινα σχολεία έχουν 

διατηρήσει τα αρχιτεκτονικά τους στοιχεία. Λιγότερα το 1ο, περισσότερο το 2ο. 

 

Η παλιά αγορά κάτω από την Ευαγγελίστρια διατηρεί ακόμα πολλά από τα 

παλιά της χαρακτηριστικά. Αν και έχει περάσει πλέον σε χέρια ιδιώτη, οπότε 

πολύ σύντομα θα αλλάξει την η ιστορία που κουβαλάει η όψη της. 

 

 

2.2 Η σημερινή εικόνα της περιοχής 
 

Η σημερινή εικόνα του Περιστερίου χαρακτηρίζεται από έντονη αστικοποίηση, 

(εικόνα 2.5) πυκνή δόμηση (με εξαίρεση το σημερινό Δημοτικό Άλσος), και 

δημογραφική πολυφυλετικότητα. Αποτελεί στην ουσία μια συνέχιση της 

προγενέστερης πολεοδομικής του φυσιογνωμίας. Μια δόμηση άναρχη, 

αυθαίρετη και χωρίς σχεδιασμό. Ωστόσο, η δόμηση αυτή ήρθε ως επακόλουθο 

της αναζήτησης κατοικίας από μεγάλο αριθμό πληθυσμού, τάση που 

αντανακλάται ακόμη και σε σχετικά πρόσφατη περίοδο.22 Η σύνδεση μεταξύ 

ανάγκης για κατοικία και αυθαίρετης δόμησης αποτυπώνεται σε όλη την έκταση 

της περιοχής. Η ποσότητα των κατοικιών, ουσιαστικά καλύπτει τις σημερινές 

ανάγκες. Σε αυτό βέβαια έπαιξε ουσιαστικό ρόλο η διαδικασία της 

αυτοστέγασης και οι διαδοχικές εντάξεις εκτός σχεδίων περιοχών στο σχέδιο 

πόλεων.23 

 

Το Περιστέρι αποτελεί μια από τις πιο δημοφιλείς οικιστικά και εμπορικά 

περιοχές του συγκροτήματος των δυτικών προαστίων, με διαρκή 

ανοικοδόμηση (τουλάχιστον πριν από την κρίση που επήλθε στη χώρα το 

2009). Παρόλα αυτά όμως, η πόλη υστερεί σε σημαντικό βαθμό σε ελεύθερους 

χώρους και χώρους πρασίνου, ενώ υπάρχουν και κάποια προβλήματα 

ρυμοτομικού χαρακτήρα.24 

 

  

 
22 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Περιστερίου 
23 Α.Σ.Δ.Α., Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δ. Αθήνας (1994-1999). Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
24 Επιχειρησιακό Περιστερίου (2007-2010). Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικού Περιβάλλοντος. 
Έρευνα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας. 
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Εικόνα 2.5 : Οδός Παναγή Τσαλδάρη 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

2.3 Ιστορικά μνημεία - αρχαία 
 
Μια πολύ πρόσφατη περίοδο, το 1981-82, βαριά σκαπτικά μηχανήματα 

εμφανίστηκαν στην πόλη και άρχισαν να σκάβουν τη γη για να τοποθετήσουν 

αγωγούς αποχέτευσης. Τότε άρχισαν να βγαίνουν στην επιφάνεια 

αρχαιολογικά ευρήματα μεγάλης αξίας. Σημάδια της ανθρώπινης παρουσίας 

στην περιοχή έχουμε και από άλλες πηγές. Η σημαντικότερη είναι ένας χάρτης 

του Κάουπερτ που σχεδιάστηκε την περίοδο 1870-1880 (χάρτης 2.2).  

Στα επιφανειακά αρχαία κατάλοιπα, που αποτυπώνει ο χάρτης, 

περιλαμβάνονται ερείπια από αρχαίες οικοδομές, τύμβοι, στήλες, τείχη, 

κινστέρνες κλπ. 
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Χάρτης 2.2: Η περιοχή του Περιστερίου όπως αποτυπώθηκε στους χάρτες 

του J.A. Kaupert στα μέσα του 19ου αιώνα. (Οι κόκκινες ενδείξεις 

επισημαίνουν αρχαιολογικά επιφανειακά ευρήματα.) 

(Πηγή: https://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr) 

 

Η ύπαρξη αρχαίων στη γη του Περιστερίου ήταν γνωστή. Κατά καιρούς, πολλοί 

Περιστεριώτες, σκάβοντας στις αυλές τους, έβρισκαν διάφορα αρχαία 

αντικείμενα Κάποιοι τα παραδίνανε στο Δήμαρχο κι από κει πήγαιναν στην 

αρχαιολογική υπηρεσία. Αλλά, δυστυχώς, πουθενά δεν καταγράφηκαν κι είναι 

άγνωστο που βρίσκονται. Συνολικά σε διάφορες εποχές μέσα από τη γη του 

Περιστερίου βγήκαν πάνω από τριάντα τάφοι με διάφορα αντικείμενα που 

συνόδευαν τους νεκρούς (εικόνα 2.6 και 2.7). Στα υπόλοιπα ευρήματα 

περιλαμβάνονται, ένας επιτύμβιος μαρμάρινος κιονίσκος (με επιγραφή), 

μαρμάρινη επιτύμβια στήλη, μαρμάρινη επιτύμβια λήκυθος (με επιγραφή), 

τμήμα επιτύμβιου ανάγλυφου που παρουσιάζει κεφαλή άνδρα, τμήμα 

επιτύμβιας ανάγλυφης πλάκας, μια τεφροδόχος κάλπη από γυψόλιθο. Κι ακόμα 

http://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr/
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οινοχόες, αρυβαλλίσκοι, κύλικες, δακρυδόχοι, λυχνάρια, χάλκινος δίσκος 

κατόπτρου, κομάτια σιδερένιας στλεγγίδας και πολλά όστρακα. Ένα από τα πιο 

όμορφα και ξεχωριστά ευρήματα είναι η αρχαία πλαταγή (κουδουνίστρα). 

Βρέθηκε να έχει μέσα της και τα δυο πήλινα σφαιρίδια που παρήγαγαν τον ήχο. 

Ξεχωρίζουμε ακόμα έναν αρυβαλλίσκο, που έχει ζωγραφισμένη πάνω του μια 

όμορφη σκηνή από σχολείο και εκτίθεται μαζί με άλλα εννέα όμορφα πήλινα 

αγγεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας(εικόνα 2.8).   . 

 Δυο πολύ σημαντικά ευρήματα, που δυστυχώς δεν είναι ορατά πια, είναι: 

➢ ένας αρχαίος τοίχος (πιθανόν περίβολος ταφικού μνημείου) χτισμένος 

με ογκώδεις πωρόλιθους 

➢ ένας μεγάλος πήλινος αγωγός νερού 

Σημαντικά ευρήματα μας έρχονται από τους ελληνιστικούς χρόνους. 

Ξεχωρίζουν τα λείψανα ενός στεφανιού από λεπτά χρυσά φύλλα (βρέθηκε σε 

τάφο στο Λόφο Αξιωματικών) και μια μαρμάρινη κεφαλή κοριτσιού (βρέθηκε 

στις ανασκαφές του Μετρό).[21] 

Στην περιοχή του Περιστερίου έχουν καταγραφεί ευρήματα από αρχαιολογικές 

ανασκαφές ήδη από το 1855. Στο έργο του γνωστού φιλέλληνα αρχαιολόγου 

Ουίλιαμ Μαρτίνου Ληκ, της εποχής μετά το τέλος της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821, αναφέρεται ότι η ευρύτερη περιοχή του σημερινού Περιστερίου άνηκε 

στην δικαιοδοσία της Ακαμαντίδος Φυλής, μίας εκ των σημαντικότερων 

λειτουργών της Αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο αρχαίος Δήμος Χολαργού, 

τοποθετούνταν περίπου στα σημερινά όρια του Δήμου. Επιπλέον, υπήρχαν οι 

Δήμοι Λευκονόης, Ρακίδας, Σποργίλος και Κονθύλης. 

Νεώτερες ανασκαφές (1950) αποκάλυψαν ταφικό μνημείο που χρονολογήθηκε 

μεταξύ 430– 400 π.χ., δηλαδή στην εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Το 

1961 στο κτήμα Ματρόζου βρέθηκαν Παραστάδες Θύρες από ταφικό μνημείο 

της πρό Χριστού εποχής. Την περίοδο 1981– 1984, κατά τις εργασίες εκσκαφής 

για την εγκατάσταση του δικτύου αποχέτευσης, εντοπίστηκαν πολλά σημαντικά 

αρχαιολογικά ευρήματα. Ομοίως πολλά αρχαιολογικά ευρήματα ήρθαν στο 

φως και κατά τις εργασίες διάνοιξης του ΜΕΤΡΟ (περίοδο 2009‐2012). Σήμερα, 

αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή του Περιστερίου, εκτίθενται στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, όπως το ανάγλυφο όπου απεικονίζεται ο θεός 

Κηφισός να περιβάλλει τον Ιλισό (βλ. Εικ. 2.7 ). 
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Εικόνα 2.6: Παραστάδες θύρες από ταφικό μνημείο στο κτήμα Α.Ματρόζου 

σε φωτογραφία του 1961 

(Πηγή: https://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr) 

 

 

 

Εικόνα 2.7: Ο θεός Κηφισός αγκαλιάζει τον Ιλισό (Ανάγλυφο, Αρχαιολογικό 

Μουσείο Αθηνών) 

(Πηγή: https://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr) 

https://www.ergatikilesxiperisteriou.blogspot.gr/
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 Εικόνα 2.8: Αγγεία του 430-400π.Χ. από τάφο της περιοχής που 

αποκαλύφθηκε το 1950. 

(Πηγή :Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών) 

 

2.4 Εκκλησίες 
 

 

Σαν κατάλοιπα της εποχής της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας έχουμε κάποιες εκκλησίες που  

μετρούν ήδη από 300 έως 400 χρόνια ιστορίας . 

Οι εξής μεταβυζαντινοί ναοί είναι : 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (εικόνα 2.9) 

 

Βρίσκεται στην οδό Λυσία, κοντά στην δεξιά όχθη του Κηφισού. Θεωρείται η 

πιο παλιά εκκλησία του Περιστερίου αφού χτίστηκε τον 16οαιώνα. Είναι μια 

δίκλιτη ξυλόστεγος βασιλική διαστάσεων 7,00 x 11,75 μ, που φέρει στο νότιο 

κλίτος της ημιεξάγωνη αψίδα ιερού. Το χώρισμα του κλίτους συντίθεται από δύο 

τεθλασμένα τόξα τα οποία βαίνουν επί ενός μέσου κίονος και επί δύο ημικιόνων 

προσκολλημένων επί δύο μικρών τοίχων. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε στη θέση 

αρχαιότερου βυζαντινού ναού από τον οποίο προέρχεται προφανώς, το 

ακέραιο, μήκους 3,30 μ. μετά γλυπτής διακοσμήσεως επιστύλιο τέμπλο του 

νότιου κλίτους όπως και εντοιχισμένο θωράκιο στα σκαλοπάτια της εισόδου. 

Στην κόγχη του ιερού διατηρήθηκε άθικτη η εικόνα της Πλατυτέρας, ενώ στο 

νότιο τοίχο σώζονται επισκευασμένες εικόνες αγίων όπου διακρίνονται 

χαράγματα των ετών 1726 και 1728 (εικόνα 2.10 , 2.11 και 2.12) 
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Εικόνα 2.9: Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου του 16ου αιώνα στην οδό 

Λυσία. 

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 

 

 

 

Εικόνα 2.10: Τοιχογραφίες στο εσωτερικό της εκκλησίας. 

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 
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Εικόνα 2.11: Το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου όπου πραγματοποιούνται 

εργασίες συντήρησης. 

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 

 

 

Εικόνα 2.12: Εικόνα απo το εσωτερικό του Αγίου Γεωργίου του  

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 

 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΧΩΣΤΟΣ 

Βρίσκεται στην ανατολική όχθη του Κηφισού, σχεδόν θαμμένος κάτω από τον 

τσιμεντένιο όγκο του Σταθμού των Υπεραστικών Λεωφορείων. Είναι χαρακτηριστικό 

δείγμα βυζαντινού τύπου εκκλησιών και υπολογίζεται ότι χτίστηκε τον 16ο ή 17ο αιώνα. 

Τον επιθετικό προσδιορισμό του «Χωστού» τον πήρε γιατί είναι χτισμένος κάτω από 

http://www.peristerinews.gr/
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την επιφάνεια της γης (εικόνα 2.13 και 2.14). Μια νεότερη πινακίδα αναγράφει ότι 

«εξεχώθη» και «εδιορθώθη» το 1907.  

 

Εικόνα 2.13: Η εκκλησία όπως είναι σήμερα 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 2.14: Η εκκλησία όπως είναι σήμερα. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ (εικόνα 2.15) 

Σύμφωνα με τον Α. Ορλάνδο βρίσκεται στο «Παλαιόν Περιστέρι» στη γωνία των 

δρόμων Κέννεντυ και Σ. Βενιζέλου. Είναι μικρή καμαροσκέπαστη βασιλική με 

ημιεξαγωνική αψίδα ιερού, διαστάσεων 5,40Χ8,30 μ. Πρόκειται για σπάνιο 

δείγμα μονόχωρου θολοσκεπούς ναϋδρίου της περιόδου της Τουρκοκρατίας 

και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής του. Για το λόγο αυτό το 1993 

το Υπουργείο Πολιτισμού το χαρακτήρισε ιστορικό διατηρητέο μνημείο. 

 
Εικόνα 2.15: Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας. 

(Πηγή : https://www.peristerinews.gr) 

 

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (εικόνα 2.16) 

Βρίσκεται νοτιοδυτικά των Κάτω Λιοσίων στην οδό Θηβών μπροστά στο 

ομώνυμο νεκροταφείο. Ανήκει στο Ίλιον αλλά σε όλα τα παλιά κείμενα 

αναφέρεται σαν εκκλησία του Περιστερίου. Χρονολογείται από τον 17ο ή 

18ο αιώνα. Είναι μια μονόκλιτος καμαροσκέπαστος βασιλική με δύο τυφλές 

αψίδες από την κάθε μακρά πλευρά της, διαστάσεων 4,25Χ6,25. Πάνω από τη 

μικρή κόγχη και το υπέρθυρο είναι εντοιχισμένα αρχαία και βυζαντινά γλυπτά, 

«κατά δε τας γενέσεις των αψίδων είναι τοποθετημένοι αμφικιονίσκοι διλόβων 

παραθύρων».  

Πολύ πιθανόν στο ίδιο σημείο να υπήρχε αρχαίος ναός αφιερωμένος στον θεό 

Απόλλωνα. Στα 1853 ο ερευνητής Κυρ. Πιττακής μελέτησε, μεταξύ άλλων 

επιφανειακών ευρημάτων της περιοχής, ιδιαίτερα ένα βάθρο αγάλματος που 

βρέθηκε εντοιχισμένο στη μικρή αυτή εκκλησία. Το βάθρο που είναι από 

πεντελικό μάρμαρο έφερε την επιγραφή: 
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«(Α)ΠΟΛΛΩΝΙ 

ΚΡΑΤΗΣΠΑΜΦΙΛΟΥ 

ΛΕΥΚΟΝΟΕΥΣ» 

Το άγαλμα δηλ. ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα, έργο του γλύπτη Κράτη, 

υιού του Παμφίλου, από τον αρχαίο Δήμο της Λευκονόης  της Λεοντίδος φυλής 

(που από πολλούς ερευνητές θεωρείται πως ήταν στη συγκεκριμένη περιοχή) 

Σήμερα η εκκλησία έχει παραμορφωθεί τόσο από αλλεπάλληλους εμπρησμούς 

και σοβαντίσματα, που έχουν αλλοιωθεί όλα τα αρχικά χαρακτηριστικά της. 

 

Εικόνα 2.16: Η εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων. 

 (Πηγή : https://www.peristerinews.gr) 

 

Από τις νεότερες και μεγαλύτερες εκκλησιές επιγραμματικά είναι οι παρακάτω 

(εικόνα 2.17 έως 2.20): 
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Εικόνα 2.17 : Άγιος Αντώνιος στον ομώνυμο σταθμό του μετρό 

 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 2.18 : Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ευαγγελισμού Της Θεοτόκου στην 

Πλατεία Δημάρχείου 

 (Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 

 



ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

50 
 

 

Εικόνα 2.19: Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 2.20: Ιερός Ναός Αγίου Παύλου  

 (Πηγή: https://wikimapia.org) 
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2.5 Πληθυσμιακή εξέλιξη 
 

Το 1920 το Περιστέρι  έχει 123 κατοίκους και το 1928 μετά την εγκατάσταση 

των προσφύγων ο πληθυσμός της περιοχής έφτασε τους 7.268 κατοίκους. 

Παρόλο που οι συνθήκες διαβίωσης είναι αντίξοες, ο πληθυσμός συνεχίζει να 

αυξάνεται και φτάνουμε στον πόλεμο του ’40 με 21.000 κατοίκους. 

Μεταπολεμικά το Περιστέρι γνώρισε μια εκπληκτική πληθυσμιακή έκρηξη. 

Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ‘50 ο πληθυσμός του αυξήθηκε κατά 122% και από 

35.733 κατοίκους ξεπέρασε τους 79.335.25 

Η επίσημη απογραφή της Στατιστικής Υπηρεσίας το 2011 εκτιμά τον πληθυσμό 

σε 139.981 δημότες εκ των οποίων οι 68.563 είναι άντρες και οι 71.418 γυναίκες 

με σύνολο κατοικιών 60.519, ενώ τα Στατιστικά Δελτία καταναλωτών της ΔΕΗ 

εκτιμούν πληθυσμό πλέον των 350.000 κατοίκων (διάγραμμα 2.1). 26 

 

Διάγραμμα 2.1: Διάγραμμα μεταβολής πληθυσμού του Δήμου Περιστερίου 

από το 1940 εως το 2011. 

(Πηγή: Βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ) 

 
25 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Περιστερίου 
26 ΕΣΥΕ (2004), Στοιχεία Απογραφής Πληθυσμού 1991 & 2001 διαθέσιμα στο διαδίκτυο στην 
ιστοσελίδα www.statistics.gr. 
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Ο Δήμος Περιστερίου είναι ο μεγαλύτερος από τους 9 Δήμους της Δυτικής Αθήνας, 

τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό και ο τέταρτος της χώρας σε πληθυσμό 

(πίνακας 2.1 και 2.2). 

 

Δήμος Σύνολο Άρρενες Θήλεις         Ποσοστό   (%) 

        Άρρενες Θήλεις 

Αθηναίων 664.046 315.210 348.836 47,5 52,5 

Θεσσαλονίκης 325.182 148.470 176.712 45,7 54,3 

Πατρέων 213.984 104.307 109.677 48,7 51,3 

Ηρακλείου 173.993 85.133 88.860 48,9 51,1 

Πειραιώς 163.688 78.200 85.488 47,8 52,2 

Λαρισαίων 162.591 79.762 82.829 49,1 50,9 

Βόλου 144.449 70.185 74.264 48,6 51,4 

Περιστερίου 139.981 68.563 71.418 49,0 51,0 

Ρόδου 115.490 57.879 57.611 50,1 49,9 

Ιωαννίνων 112.486 53.975 58.511 48,0 52,0 

 

Πίνακας 2.1: Μόνιμος Πληθυσμός κατά φύλο στους 10 μεγαλύτερους Δήμους 

της Ελλάδoς Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2011. 

(Πηγή: Βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ) 

 

 

 

 

   

 

Πίνακας 2.2: Πίνακας πληθυσμού Περιστερίου και όμορων δήμων με βάση 

την απογραφή του 1991 - 2011. 

(Πηγή: Βάσει στοιχείων της ΕΣΥΕ) 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ                    ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

  1991 2001 2011 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 141.971 146.743 139.981 

ΙΛΙΟΥ 80.564 85.572 84.793 

ΑΙΓΑΛΕΩ 81.607 77.917 69.946 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 39.703 51.559 58.979 
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Διάγραμμα 2.2: Συγκριτικό διάγραμμα όμορων Δήμων. 

(Πηγή: Στοιχεία που προκύπτουν από τον πίνακα 2.2) 

 

2.5.1  Αίτια πληθυσμιακής εξέλιξης 
 

Η αύξηση του πληθυσμού οφείλεται κυρίως : 

• λόγω εσωτερικής μετανάστευσης, που ακολούθησε την αυξημένη 

ζήτηση της εργασίας. 

• το κόστος της γης, χαμηλό κόστος κατοικίας και γής σε όσους 

μετανάστευσαν στην περιοχή του Περιστερίου. 

• στη μαζική εγκατάσταση Βιομηχανιών, στη δεκαετία του ΄60 στο 

Περιστέρι υπάρχουν 21 βιομηχανίες και περίπου 2.000 καταστήματα. 

 

2.5.2  Συνέπειες πληθυσμιακής εξέλιξης 
 

Η αύξηση του πληθυσμού και η μεγάλη συγκέντρωση δραστηριοτήτων, δεν 

συνοδεύτηκαν από τον σχεδιασμό της ανάπτυξης των οικισμών του 

Περιστερίου, με συνέπεια έντονα προβλήματα όπως: 

• άναρχη και αυθαίρετη δόμηση 

• ρύπανση του περιβάλλοντος 

• μηδενική διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 

• χαμηλό βιοτικό επίπεδο 

Η αύξηση αυτή, αποτέλεσμα της συγκέντρωσης οικονομικών δραστηριοτήτων, 

σε συνδυασμό με την απουσία σημαντικών ρυθμιστικών και αναβαθμιστικών 

παρεμβάσεων δημιούργησε σοβαρά πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και κοινωνικά προβλήματα. 27 

 
27 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Περιστερίου 
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2.6 Πολεοδομική οργάνωση του Δήμου 
 
 Η εκτενής ενότητα που ακολουθεί έχει ως αντικείμενο μελέτης την πολεοδομική 

οργάνωση του Περιστερίου, καθώς και όλα τα σχετικά δεδομένα που ισχύουν 

για το σύνολο της περιοχής. Παράμετροι όπως η πολεοδομική εξέλιξη του 

δήμου, τα προγενέστερα και το ισχύον Γ.Π.Σ. του Περιστερίου, όροι δόμησης, 

χρήσεις γης και υποδομές θα παρατεθούν στη συνέχεια με σκοπό την 

ολοκληρωμένη κατανόηση του πολεοδομικού μοντέλου που παρουσιάζει 

σήμερα το Περιστέρι, το οποίο προέκυψε ύστερα από πολιτικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές ζυμώσεις των τελευταίων δεκαετιών. 

2.6.1 Πλαίσιο ρυθμιστικού-πολεοδομικού σχεδιασμού στο 
Περιστέρι 

 

Προκειμένου να διεξαχθεί άρτια καταγραφή όλων των δεδομένων που 
σχετίζονται με την πολεοδομική οργάνωση του δήμου Περιστερίου, κρίνεται 
αναγκαίο να πραγματοποιηθεί μια κάποιου είδους πολεοδομική αναδρομή των 
σχετικών πλαισίων και γενικών πολεοδομικών σχεδίων που αφορούν στην 
περιοχή. 
 
Στα πλαίσια υλοποίησης μιας συνεκτικής πολεοδομικής πολιτικής με βάση το 
νόμο Τρίτση 1337/1983, επιδιώχθηκε μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, σε αντίθεση με την προγενέστερη περίοδο κατά την οποία ο 
σχεδιασμός είχε βασιστεί στις διατάξεις του ΝΔ 1923 και αφορούσε σε 
περιορισμένες οικιστικές επεκτάσεις Ο.Τ., που με τυχαίο τρόπο επαύξαναν το 
εγκεκριμένο σχέδιο χωρίς γενική εκτίμηση των αναγκών και χωρίς ένα 
γενικότερο σχεδιασμό των χρήσεων στο σύνολο της έκτασης των ΟΤΑ. Με 
βάση τις γενικές κατευθύνσεις που ορίζονται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας 
(Ν. 1515/1985), καταρτίστηκαν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια για όλους τους 
δήμους, με τα οποία προσδιορίστηκαν οι αναγκαίες οικιστικές επεκτάσεις, που 
συμπεριέλαβαν τις αυθαίρετες συγκεντρώσεις κτισμάτων, αλλά και αδόμητες 
περιοχές, με γνώμονα έναν προγραμματισμό δημογραφικών μεγεθών και 
αναγκών σε υποδομές. Επίσης καθορίστηκαν οι γενικές χρήσεις γης και τα 
προγράμματα έργων σε κοινωνική και τεχνική υποδομή. Στην ουσία οι 
πολεοδομικές μελέτες επέκτασης που εξετάστηκαν και εντάχθηκαν στα Γ.Π.Σ. 
συμπεριέλαβαν όλες τις περιοχές αυθαιρέτων, πρόβλεψη να αποκτήσουν 
σταδιακά τους αναγκαίους χώρους και τις εγκαταστάσεις του κοινωνικού 
εξοπλισμού, την τοπική τεχνική υποδομή και τους κοινόχρηστους χώρους. 
Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας, ο δήμος Περιστερίου 
χαρακτηρίζεται ως δήμος υπερτοπικής σημασίας (στα πλαίσια δημιουργίας 
μιας πολυκεντρικής πόλης), το σύνολο του οποίου εξυπηρετείται από το 
λειτουργικό του κέντρο, ενώ λόγω της φύσης του αστικού περιβάλλοντος της 
Αθήνας και της σύνδεσης του δήμου με δύο βασικούς οδικούς άξονες, ο δήμος 
εξυπηρετεί γειτονικούς δήμους και γενικότερα μεγάλο τμήμα της περιοχής του 
μητροπολιτικού συγκροτήματος. 
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Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως το θεσμικό πλαίσιο για την εκπόνηση και 
έγκριση του Γ.Π.Σ. είναι, εκτός από το Ν. 1337/1983, και ο Ν. 2508/1997, ο 
οποίος στην ουσία αποτελεί τροποποίηση και συμπλήρωση του αρχικού. Πέρα 
όμως από αυτούς τους νόμους, υπάρχουν μια σειρά άλλων διατάξεων που 
αφορούν σε φυσικές και αστικές περιοχές με ειδικό ρόλο και χαρακτηριστικά, 
όπως είναι, στην περίπτωση του Περιστερίου, ο Κηφισός, ο ορεινός όγκος 
Αιγάλεω και ο Ελαιώνας, τμήμα των οποίων ανήκουν στα διοικητικά όρια του 
δήμου και οι οποίες θα περιγραφούν στη συνέχεια.     
 
Σε ότι αφορά τα Γ.Π.Σ. που συντάχθηκαν για το δήμο Περιστερίου συνολικά, το 
πρώτο εγκρίθηκε με την απόφαση 28179/838/21.3.1989 (Δ’ 382). Η 
πολεοδομική οργάνωση που ορίστηκε με τη συγκεκριμένη απόφαση για το 
Περιστέρι αφορούσε σε προγραμματικό πληθυσμιακό μέγεθος 155.000 
κατοίκων περίπου, ενώ τα κυριότερα σημεία του ήταν: 
 
 

➢ Η επέκταση του υπάρχοντος σχεδίου σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, 
αραιοδομημένες και αδόμητες, καθώς και η δημιουργία 35 
πολεοδομικών ενοτήτων-γειτονιών (19 συνοικίες) 

 
➢ Ο εκτεταμένος προσδιορισμός των χρήσεων γης. 

 
➢ Ο καθορισμός των ζωνών προστασίας, καθώς και την εκπόνηση ειδικής 

μελέτης για τη διαμόρφωση του ορεινού όγκου Αιγάλεω, τμήματα του 
οποίου ανήκουν στα διοικητικά όρια του δήμου Περιστερίου. 

 
➢ Οι προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής 

(οδικό δίκτυο, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης και δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών). 

 
➢ Ο χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός των έργων για την 

ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γ.Π.Σ. 
 

Το παραπάνω Γ.Π.Σ. τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την απόφαση 
55862/2274/1992 (Δ’ 432) και περιελάμβανε κάποιες αλλαγές: 
 

➢ Σε χρήσεις γης 
 

➢ Στο οδικό δίκτυο (σε αυτό το Γ.Π.Σ. γίνεται για πρώτη φορά και 
ιεράρχηση του οδικού δικτύου) 

 
➢ Στο ρυμοτομικό σχέδιο του δήμου Περιστερίου 

 

Η τρίτη και τελευταία τροποποίηση που υπέστη το Γ.Π.Σ του Περιστερίου 
εγκρίθηκε το 2008 με την απόφαση 386ΑΑΠ/2008. Οι βασικές παράμετροι που 
θίγονται στο τροποποιημένο Γ.Π.Σ. είναι: 
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➢ Η πολεοδομική οργάνωση του Δήμου Περιστερίου για προγραμματικό 
πληθυσμιακό μέγεθος 158.000 κατοίκων με την δημιουργία 34 
πολεοδομικών ενοτήτων με μέση πυκνότητα που κυμαίνεται μεταξύ 70 
κατοίκους μέχρι και 274 κατοίκους ανά τμ. και μέσο συντελεστή 
δόμησης που κυμαίνεται από 1,2 μέχρι 1,8. 
 

➢ Η τροποποίηση και ο καθορισμός χρήσεων γης: γενικής κατοικίας, 
πολεοδομικών κέντρων, κέντρων κοινωνικών εξυπηρετήσεων, 
εμπορικών καταστημάτων, χώρων συνάθροισης κοινού, πολιτιστικών 
κέντρων, εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
κλπ. 

 
➢ Η δημιουργία χρήσης ελεύθερων χώρων αστικού πρασίνου. 

 

➢ Ο καθορισμό και η δημιουργία χώρων ΒΙΠΑ προς εξυγίανση του 
αστικού περιβάλλοντος. 

 
➢ Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος ενισχύοντας τα Μέσα 

Δημόσιας Συγκοινωνίας, όπως τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και, κυρίως, 
του Μέτρο. 
 

➢ Η τροποποίηση και ιεράρχηση του οδικού δικτύου. 
 

Σε ότι αφορά τις χρήσεις γης που ορίζονται από το Γ.Π.Σ., οι γενικές 

δραστηριότητες που προβλέπονται για την περιοχή μελέτης είναι οι εξής:28 

 

➢ Κυρίαρχη χρήση στο Δήμο είναι η γενική κατοικία, όπως αυτή 
καθορίζεται στο άρθρο 3 του από 23/2/87 ΠΔ/τος ΦΕΚ 166Δ/87 ( 
Εξαιρούνται οι αποθήκες, όπως καθορίζονται στις διατάξεις του Ν. 
2965/01) 

 
➢ Το Υπερτοπικό κέντρο του Δήμου χωροθετείται στις Π.Ε. 1,2,3 και 10 

στο τρίγωνο μεταξύ των οδών Τσαλδάρη, Δωδεκανήσου και Βασ. 
Αλεξάνδρου, με δυνατότητα επέκτασης του και στις ιδιοκτησίες ή στα 
Ο.Τ. που έχουν πρόσωπο επί των οδών αυτών. Το δυτικό όριο του 
υπερτοπικού πολεοδομικού κέντρου εκτείνεται και πέραν της οδού 
Δωδεκανήσου. Στόχος της νέας τροποποίησης του Γ.Π.Σ. αποτελεί η 
προώθηση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη του Περιστερίου σε 
υπερτοπικό πόλο αναβαθμίζοντας την ελκυστικότητα του και 
αναδεικνύοντας την κεντρικότητα του σε συνάρτηση με τη λειτουργία 
των σταθμών του μετρό. Μάλιστα τμήμα του χώρου πρασίνου στη 
συμβολή των οδών Αναπαύσεως και Δωδεκανήσου που σήμερα είναι 
διαμορφωμένο με κτίσματα εκθεσιακών χωρών προτείνεται να 
συμπεριληφθεί στο υπερτοπικό κέντρο του Δήμου με χρήσεις 

 
28 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
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πολεοδομικού κέντρου - αναψυχής. Ο χώρος πρασίνου μεταφέρεται 
στον όμορο χώρο του νεκροταφείου , το οποίο απομακρύνεται και 
μεταφέρεται στην θέση Ζαχαρίτσα (νέο διαδημοτικό νεκροταφείο των 
Δήμων Δυτικής Αττικής) 
 

➢ Σε κάθε συνοικία, επίσης, λειτουργούν πολεοδομικά κέντρα κυρίως 
πάνω σε βασικούς άξονες κάθε συνοικίας 
 

➢ Η βιομηχανική περιοχή υφίσταται τόσο στα όρια του Π.Δ/τος του 
Ελαιώνα (ΦΕΚ 1049/01) και ισχύουν τα όσα καθορίζονται με το ειδικό 
Π.Δ/γμα όσο και πέραν αυτής στη συνοικία Τσαλαβούτα. Το νέο Γ.Π.Σ. 
προτείνει η βιομηχανική περιοχή Τσαλαβούτα να χαρακτηριστεί ως 
ΒΙΠΑ. Προς εξυγίανση δηλαδή προτείνει την ύπαρξη χρήσεων 
βιομηχανιών , βιοτεχνιών χαμηλής και μέσης όχλησης. Στόχος της νέας 
αυτής ρύθμισης του Γ.Π.Σ. είναι η δυνατότητα εναλλακτικών χρήσεων 
γης, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα επανάχρησης των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων με πλέον αποδοτικές – κυρίως εμπορικές- 
χρήσεις 

 
➢ Υφίσταται επίσης, καθορισμός χρήσεων γης Τουρισμού-Αναψυχής 

στην περιοχή γύρω από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Οι ίδιες 
χρήσεις προτείνεται να καθοριστούν και στα Ο.Τ. εκατέρωθεν των οδών 
Παρασκευοπούλου και του πεζόδρομου Μ. Αλεξάνδρου, ενοποιώντας 
έτσι την κυρίως περιοχή αναψυχής του Δήμου με το Υπερτοπικό κέντρο 
του Δήμου στο οποίο επίσης οι χρήσεις αναψυχής είναι συμβατές. 

 
Ο αντίστοιχος χάρτης, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίηση, 
παρουσιάζεται στη συνέχεια (χάρτης 2.3). 
 
Κάνοντας, λοιπόν, μια γενική ανασκόπηση αυτού του χάρτη, ορίζονται 
καταρχάς τα όρια του δήμου, οι πολεοδομικές ενότητες-γειτονιών και οι 
συνοικίες καθώς και τα όρια αυτών, το οδικό δίκτυο με βάση την ιεράρχηση που 
πραγματοποιήθηκε (ως ελεύθερες-ταχείες λεωφόροι ορίζονται η εθνική οδός 
Αθηνών-Λαμίας και η λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου, ως πρωτεύουσες αρτηρίες 
η λεωφόρος Θηβών και η Εθνάρχου Μακαρίου-Π. Τσαλδάρη-Αναπαύσεως-
Αγ.Ιεροθέου και ως δευτερεύουσες αρτηρίες οι Κωνσταντινουπόλεως-
Δωδεκανήσου-Αγ.Βασιλείου, Βασιλέως Αλεξάνδρου-Πελασγίας-Φαβιέρου, Αγ. 
Τριάδος και Σικάγου-Περικλέους) καθώς και τα μέσα δημόσιας συγκοινωνίας 
σταθερής τροχιάς (γραμμή 2 του μετρό, τραμ κλπ.). Σε ότι αφορά τις χρήσεις 
γης που ορίζονται σύμφωνα με το Γ.Π.Σ., η γενική χρήση είναι αυτή της 
κατοικίας, ενώ παρατίθενται και χρήσεις τόσο σημειακές (όπως πολιτιστικά 
κέντρα, κοινωφελείς οργανισμοί, σχολεία κλπ.) όσο και επιφανειακά (όπως 
χώροι πρασίνου, το κέντρο του δήμου, τα στρατόπεδα κλπ.). 
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Χάρτης 2.3: Χάρτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περιστερίου (2008) 
Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
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Εικόνα 2.21: Υπόμνημα Χάρτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Περιστερίου 
(2008) 

 
Πηγή: Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
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Όπως προαναφέρθηκε και παραπάνω, πριν να οριστεί ο δήμος Περιστερίου 
στην ενιαία χωρική δομή που παρουσιάζει σήμερα, πολλές πολεοδομικές 
ενότητες προσαρτήθηκαν στο Περιστέρι σταδιακά και σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους, με αντίστοιχα διατάγματα. Η σημερινή μορφή του δήμου 
Περιστερίου και τα όρια των 19 συνοικιών και πολεοδομικών ενοτήτων που τον 
αποτελούν, παρουσιάζονται παρακάτω (χάρτης 2.4). 
  
Παρατηρώντας την οριοθέτηση των συνοικιών, προκύπτει πως η επιφάνειά 
τους έχει οριστεί βάσει κυρίως κεντρικών οδικών αξόνων. Αυτό σημαίνει πως 
στις περισσότερες περιπτώσεις, ως όρια των συνοικιών λειτουργούν μεγάλοι 
δρόμοι όπως η Π. Τσαλδάρη, η Αγίου Ιεροθέου, η Λεωφόρος 
Κωνσταντινουπόλεως κλπ. 
 

 

Χάρτης 2.4: Χάρτης Πολεοδομικών ενοτήτων-συνοικιών-γειτονιών και μέσος 

συντελεστής δόμησης κάθε πολεοδομικής ενότητας δήμου Περιστερίου 

 Πηγή: Κακάτση Ναταλία, Μεταπτυχιακή Εργασία 2012 
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Α) Ελαιώνας 
 
Η συνολική έκταση της επιχειρηματικής-βιομηχανικής περιοχής του Ελαιώνα 
είναι 886 Ha και εκτείνεται κατά μήκος και δυτικά του Κηφισού. Διοικητικά, το 
σύνολο της περιοχής υπάγεται στους δήμους Αθηναίων, Α. Ι. Ρέντη, Ταύρου, 
Περιστερίου και Αιγάλεω. Διαχρονικά, η περιοχή αποτέλεσε σημείο 
νομοθετικών και πολεοδομικών παρεμβάσεων, οι οποίες ωστόσο δεν 
υλοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα η σημερινή εικόνα του Ελαιώνα να είναι 
υποβαθμισμένη και πολεοδομικά ανοργάνωτη. Τα πιο πρόσφατα 
νομοθετήματα που επιχείρησαν να νομιμοποιήσουν ορισμένες από τις 
παρεμβάσεις είναι οι εξής: 
 

➢ Το Π.Δ. 18.12.1990 (ΦΕΚ 709/Δ) «Καθορισμός Ζώνης Ελεγχόμενης 
Ανάπτυξης (ΖΕΑ) στην περιοχή του Ελαιώνα των δήμων Αθηναίων, Αγ. 
Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου» 
 

➢ Την Απ. 84426/6465/1990 (ΦΕΚ729/Δ) «Τροποποίηση των Γενικών 
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) των δήμων Αθηναίων, Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου» 

 
➢ Το από 30.11.1995 Π.Δ. (ΦΕΚ 1049/Δ/1995) «Έγκριση πολεοδομικής 

μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης τμημάτων των δήμων Αθηναίων, 
Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου» 

 
➢ Την Απ. 67469/2327 (ΦΕΚ 1057/Δ/1996) «Τροποποίηση των Γενικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) των δήμων Αθηναίων, Αγ. Ιωάννη 
Ρέντη, Αιγάλεω, Περιστερίου και Ταύρου» 

 
➢ Το Π.Δ. 205/02 (ΦΕΚ 187/Α/2002) «Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και 

Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής» 
 
Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω διατάξεις, ορίζονται οι προβλεπόμενες 
χρήσεις από την αναθεώρηση των Γ.Π.Σ., κυρίως για το τμήμα του Ελαιώνα 
που διοικητικά περιλαμβάνεται εντός των δήμων της δυτικής Αθήνας (Αιγάλεω 
και Περιστέρι). Οι ζώνες χρήσεων που εφαρμόζονται στις διατάξεις είναι οι 
ακόλουθες:29 
 
➢ ΖΩΝΗ Α (Αιγάλεω, μικρό τμήμα στα όρια με το δήμο Αθηναίων επί της 

οδού Αγίας Άννης): Κατοικία, ξενοδοχεία και ξενώνες, εμπορικά 
καταστήματα (με εξαίρεση υπεραγορές και πολυκαταστήματα), γραφεία, 
τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, κτίρια εκπαίδευσης, 
εστιατόρια, αναψυκτήρια, θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής 
πρόνοιας, επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης, κτίρια και 
γήπεδα στάθμευσης και πολιτιστικά κτίρια. 
 

➢ ΖΩΝΗ Β (Αιγάλεω, Περιστέρι): Βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις 
μέσης και χαμηλής όχλησης, εμπορικά καταστήματα, γραφεία, τράπεζες, 

 
29 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
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ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, 
χώροι συνάθροισης κοινού, κτίρια αποθήκευσης, κτίρια και γήπεδα 
στάθμευσης, πρατήρια βενζίνης, εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, 
εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων, ελεύθεροι-κοινόχρηστοι χώροι-
πράσινο, εγκαταστάσεις μέσων μαζικής μεταφοράς. 

 
➢ ΖΩΝΗ Γ (Αιγάλεω, Περιστέρι): όπως οι χρήσεις της Ζώνης Β και 

επιπλέον κατοικία. 
 
➢ ΖΩΝΗ Δ (Αιγάλεω κατά μήκος της Ιεράς Οδού): Ελεύθεροι-κοινόχρηστοι 

χώροι-πράσινο, πολιτιστικά κτίρια, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, 
κοινωφελείς οργανισμοί, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι 
συνάθροισης κοινού, κτίρια και γήπεδα στάθμευσης, κατοικία, πρατήρια 
βενζίνης. 

 
 
Βάσει των παραπάνω που έχουν αναφερθεί, οι χρήσεις γης που έχουν 
καθοριστεί στην ουσία αναμορφώνουν την περιοχή του Ελαιώνα σε πάρκο 
τριτογενούς τομέα (χρήσεις γραφείων, χονδρεμπορίου, αποθηκών, 
εγκαταστάσεις ΜΜΜ κλπ.), καθώς και ζώνες με βασικό χαρακτήρα τις 
βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, με τις αναγκαίες συμπληρωματικές 
ειδικές χρήσεις (λιανικό και χονδρικό εμπόριο, εκθέσεις, αποθήκες κλπ.), ενώ 
εισάγεται και η χρήση της κατοικίας σε κάποιες ζώνες. Να τονιστεί σε αυτό το 
σημείο πως δεν έχουν προωθηθεί οι πράξεις εφαρμογής της περιοχής ώστε να 
μπορέσει να ξεκινήσει η ανάπλαση, με αποτέλεσμα η περιοχή να συνεχίζει να 
είναι υποβαθμισμένη και δυσλειτουργική. Το Γ.Π.Σ. που αφορά στη συνολική 
περιοχή του Ελαιώνα σύμφωνα με το διάταγμα του 1995 παρουσιάζεται στη 
συνέχεια (χάρτης 2.5). 
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Χάρτης 2.5: Χάρτης Γ.Π.Σ. περιοχής Ελαιώνα (1995) 
Πηγή: Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 

 

Β) Όρος Αιγάλεω (Ποικίλο Όρος) 
 
Βάσει του νόμου Ν. 2742/1999 σχετικά με το όρος Αιγάλεω, καθορίστηκαν τα 
όρια της περιοχής, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, καθώς επίσης και οι 
ειδικές χρήσεις και οι όροι δόμησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού όγκου, 
σε σύνολο έκτασης (ορεινού όγκου και ευρείας περιμέτρου) 1.710 Ha. Οι δήμοι 
στους οποίους διοικητικά ανήκει το όρος Αιγάλεω είναι του Κορυδαλλού, της 
Αγίας Βαρβάρας, του Χαϊδαρίου, του Περιστερίου, της Πετρούπολης, του Ίλιον 
και του Καματερού. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 του παραπάνω νόμου, ορίζονται εντός των ορίων του 
ορεινού όγκου οι ζώνες προστασίας με στοιχεία Α, Α1, Β, Γ, Δ και Ζ (Ζ1, Ζ2, 
Ζ3), καθώς και οι ζώνες ειδικών χρήσεων, με στοιχεία Ε, Ε1, Ε2, Ε3, και Ε4. 
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Έτσι λοιπόν οι χρήσεις γης που καθορίζονται για τον ορεινό όγκο και σε σχέση 
με τους δήμους οι οποίοι συνορεύουν με αυτόν είναι οι εξής:30 
 
➢ Ζώνη Α: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας 

και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία 
επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση υπαίθριων ή ημιυπαίθριων καθιστικών 
(περίπτερα αναψυχής). 

 
➢ Ζώνη Β : Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου με 

λειτουργίες αναψυχής, αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου 
πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. Ως κατηγορία χρήσεων 
περιαστικής αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού και πράσινου 
προσφέρεται σε πολλαπλά σημεία του άμεσου περιαστικού χώρου των 
Δήμων Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας, Περιστερίου, Πετρούπολης, Ιλίου 
για σχεδιασμό και χωροθέτηση κατόπιν ειδικών μελετών περιαστικών 
λειτουργιών οι οποίες σε συνάρτηση με τις εισόδους – πύλες από και 
προς τον ορεινό όγκο μπορούν να ενταχθούν στο Ενιαίο Δίκτυο 
πρασίνου και κεντρικών λειτουργιών του αστικού και του περιαστικού 
χώρου της Δυτικής Αθήνας. 
 

➢ Ζώνη Γ: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή προστασίας γεωργικής 
γης. 
 

➢ Ζώνη Δ: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου 
της βορειοδυτικής πύλης της Αθήνας με λειτουργίες αναψυχής, παιδικής 
αναψυχής, αθλητισμού, ελεύ8ερου πρασίνου και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Επίσης επιτρέπονται οι διαμορφώσεις του χώρου με 
αισθητικές επεμβάσεις που διευκολύνουν τη δημιουργία αδιάκοπης 
πορείας σύνδεσης του αστικού χώρου του Λεκανοπεδίου με το Ποικίλο 
Όρος και στη συνέχεια με την Πάρνηθα. Οι εγκαταστάσεις αυτές 
χωροθετούνται ύστερα από ειδική μελέτη που εγκρίνεται από τον ΟΡΣΑ 
μετά από γνώμη του Υπουργείου Γεωργίας. 

 
➢ Ζώνη Ζ: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου 

της Δυτικής Πύλης της Αθήνας και περιλαμβάνει τρεις υποζώνες Ζ1, Ζ2 
και Ζ3, ως εξής: 
 

 Υποζώνη Ζ1: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού 
 πάρκου με λειτουργίες αναψυχής, υπαίθριων πολιτιστικών       
 εκδηλώσεων, ελεύθερου πρασίνου, εκπαιδευτικών κατασκηνώσεων 
 χωρίς μόνιμες εγκαταστάσεις και χώρων αθλοπαιδιών μικρής κλίμακας, 
 στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση περιπτέρων αναψυχής, 
 περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για την 
 περιοχή, καθώς και αναψυκτήρια. 
 
 Υποζώνη Ζ2: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή οργανωμένων 
 τουριστικών κατασκηνώσεων και επιτρέπονται οι εντελώς απαραίτητες 

 
30 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
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 εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
 του ΕΟΤ. 
 
 Υποζώνη Ζ3: Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή Διομήδειου 
 Βοτανικού Κήπου μέσα στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση 
 θερμοκηπίων, εργαστηρίων, χώρων ερευνών, μικρή ανθαγορά, καθώς 
 και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα. 
 

➢ Ζώνες Ειδικών Χρήσεων: Όσες αφορούν τη Δυτική Αθήνα εμπίπτουν 
στα διοικητικά όρια του Δήμου Πετρούπολης ως Ζώνη Ε1 για το 
Νεκροταφείο Πετρούπολης.31 

 
➢ Επίσης καθορίζεται ως Ζώνη Η σε περιοχή των Δήμων Κορυδαλλού 

και Νίκαιας ως περιοχή ήπιας ανάπτυξης πρώτης κατοικίας με 
πυκνότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 60 άτομα ανά Ha. 

 
 
 

2.6.2 Πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής γύρω από το 
μετρό Περιστερίου 

 
Με σημείο αναφοράς την στάση του μετρό Περιστεριού ακολουθούν εικόνες 

που περιγράφουν την παλαιότητα, το ύψος, τον τύπο και την κατάσταση των 

κτιρίων γύρω από αυτή. 

 

Χάρτης 2.6: Χάρτης με βάση την παλαιότητα των κτιρίων. 
Πηγή: Πολεοδομία Περιστερίου  

 

 
31 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Σ.Δ.Α.-Ε.Ε.Τ.Α.Α. (2009-2012) 
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Χάρτης 2.7: Χάρτης με βάση το ύψος των κτιρίων. 
Πηγή: Πολεοδομία Περιστερίου  

 
 
 
 

 
 
 

Χάρτης 2.8: Χάρτης με βάση τον τύπο κατασκευής των κτιρίων. 
Πηγή: Πολεοδομία Περιστερίου 
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Χάρτης 2.9: Χάρτης με βάση την κατάσταση κατασκευής των κτιρίων. 
Πηγή: Πολεοδομία Περιστερίου 

 
 

2.6.3 Συντελεστής δόμησης  
 

Βάσει του νέου εγκεκριμένου σχεδίου (Γ.Π.Σ. 2008), ορίζονται οι συντελεστές 

δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα για το σύνολο του δήμου Περιστερίου, οι 

οποίοι παραμένουν ίδιοι όπως και στο προηγούμενο σχέδιο, καθώς και ο μέσος 

συντελεστής δόμησης. Η διαμόρφωση των συντελεστών δόμησης κάθε 

πολεοδομικής ενότητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2.3). 

 

Π.Ε Μέσος Σ.Δ Π.Ε Μέσος Σ.Δ 

1 1,8 19 1,7 

2 1,8 20 1,8 

3 1,6 21 1,6 

4 1,8 21Α 1,7 

5 1,4 22 1,6 

6 1,7 23 1,2 

7 1,3 24 1,4 

8 1,35 25 1,55 

9 1,5 26 1,7 

10 1,8 27 1,65 

11 1,8 28 1,65 

12 1,6 39 1,6 

13 1,65 30 1,6 

14 1,75 31 1,6 

15 1,6 32 1,6 
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16 1,6 33 1,6 

17 1,6 34 0,8 
18 1,6 

 
Πίνακας 2.3: Συντελεστές δόμησης ανά πολεοδομική ενότητα στο δήμο 

Περιστερίου 
Πηγή: Δήμος Περιστερίου, προτάσεις σημειακών παρεμβάσεων τροποποίησης 

Γ.Π.Σ., Επιχειρηματικό Σχέδιο Περιστερίου (2007-2010) 

 

2.7 Γεωλογικά χαρακτηριστικά 
 

Η γεωλογική διαμόρφωση της περιοχής του δήμου Περιστερίου περιλαμβάνει 

στο μεγαλύτερο μέρος της τεταρτογενείς σχηματισμούς από αλλούβια ή 

πλευρικά κορήματα και ριπίδια. Επίσης, έχουν καταγραφεί μικρές εμφανίσεις 

ανωμειοκαινικών ηπειρωτικών σχηματισμών, οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως 

στις περιοχές Ανθούπολη και Άσπρα Χώματα.  

Ο χάρτης που ακολουθεί (χάρτης 2.10) απεικονίζει τους μεταλπικούς 

σχηματισμούς του λεκανοπεδίου Αθηνών, συμπεριλαμβανομένου και του 

Περιστερίου, όπου φαίνονται καθαρά τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και το 

σύνολο των σχηματισμών της περιοχής μελέτης. 
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Χάρτης 2.10: Μεταλπικοί σχηματισμοί λεκανοπεδίου Αθηνών 

Πηγή: Παπανικολάου Δ., Μπάση Ε-Κ., Κράνης Χ. και Δαναμός (2004), Επιχειρηματικό 

Σχέδιο Περιστερίου (2007-2010) 

 

(Διευκρίνιση Υπομνήματος: 1. Αλλούβια, 2. Πλευρικά κορήματα, 3.Πλευρικά 

κορήματα και ριπίδια, 4. Πλειοκαινικοί θαλάσσιοι σχηματισμοί, 5. Πλειοκαινικοί 

ηπειρωτικοί σχηματισμοί, 6. Ανωμειοκαινικοί σχηματισμοί - παράκτιες και 

παράλιες φάσεις, 7. Ανωμειοκαινικοί ηπειρωτικοί σχηματισμοί, 8. Αλπικό 

υπόβαθρο, 9. Γεωλογικό όριο, 10. Ρήγμα και πιθανή προέκτασή του). 
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2.8 Σεισμικότητα 
 

 

Εικόνα 2.22: Σεισμικότητα 
Πηγή: https://www.radiopolis.gr/i-larisa-anamesa-stis-epikindynes-perioches-gia-seismo/ 

Η περιοχή του Περιστερίου, όπως και γενικά ο νομός Αττικής, δεν χαρακτηρίζεται, από 

άποψη σεισμικότητας, επικίνδυνη. Η περιοχή μελέτης βρίσκεται στη ζώνη σεισμικής 

επικινδυνότητας Ι (χαμηλή), ενώ ποτέ δεν έχει αποτελέσει το επίκεντρο κάποιας 

σεισμικής δόνησης στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι κοντά σε αυτή, όπως και σε 

όλη την Αττική, υφίστανται ρήγματα (Χάρτης 2.11). Ίσως αξίζει να σημειωθεί πως ο 

δήμος συνορεύει με περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ, όπως η περιοχή των Αγίων 

Αναργύρων. 

 

Χάρτης 2.11 : Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας 
Πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/370/2471,9443/ 

 

https://www.radiopolis.gr/i-larisa-anamesa-stis-epikindynes-perioches-gia-seismo/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/370/2471,9443/
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Πάνω στο ζήτημα αυτό πρέπει να σημειωθεί και η διαμόρφωση του οικιστικού ιστού, η 

οποία αυξάνει, κατά κάποιο τρόπο, την τρωτότητα της ευρύτερης περιοχής. Από τη 

δεκαετία του 70 έως και σήμερα, η οικιστική ανάπτυξη απέκτησε τεράστιες διαστάσεις, 

χωρίς ελεύθερους χώρους, ενώ πολλές φορές καταλαμβάνονται και εκτάσεις οι οποίες 

χαρακτηρίζονται ως ακατάλληλες. Ο συνδυασμός της πυκνής ανάπτυξης του οικιστικού 

ιστού, της μεγάλης ποικιλίας χρήσεων που εδράζονται και των γενικότερων σύνθετων 

αστικών συνθηκών, έχουν οξύνει κατά πολύ το πρόβλημα της τρωτότητας ολόκληρης 

της μητροπολιτικής περιοχής. 

 

Ακολουθεί η τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας (χάρτης 2.12). 
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Απόσπασμα τροποποιημένης διάταξης του «Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας. 

Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

 

 

 
Χάρτης 2.12: Χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας Ελλάδας 

Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
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Ακολουθεί τμήμα του πίνακα με την κατανομή των Νομών της Δυτικής Ελλάδας 

στις Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας  με βάση τον Χάρτη 2.11. 

 

 

Πίνακας 2.4: Πίνακας με την κατανομή των Νομών της Δυτικής Ελλάδας στις 

Ζώνες Σεισμικής Επικινδυνότητας  με βάση τον Χάρτη 2.11 

 

 

Πίνακας 2.5: Σεισμική επιτάχυνση εδάφους : Α= α*g (g: επιτάχυνση 

βαρύτητας) 
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Απόσπασμα τροποποιημένης διάταξης του «Ελληνικού Αντισεισμικού 

Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής 

Επικινδυνότητας. 

Πηγή: Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
 

3.1 Δημόσια συγκοινωνία 
 

Η δημόσια συγκοινωνία του δήμου είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένη, σε μια 

προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης να εξυπηρετήσει σε αρτιότερο βαθμό 

το επιβατικό κοινό. Όσον αφορά το μεταφορικό σύστημα, αυτό αποτελείται 

από το οδικό δίκτυο, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τους χώρους στάθμευσης 

και το δίκτυο πεζοδρόμων. Κάθε επιμέρους κατηγορία παίζει έναν ξεχωριστό 

ρόλο στο εκάστοτε τοπικό μεταφορικό σύστημα και οφείλει να αναλύεται 

προκειμένου να αναγνωρισθούν οι ανάγκες και τα προβλήματα στο σύνολο 

του. 

 

3.1.1 Σταθμοί σταθερής τροχιάς (Μετρό και Ηλεκτρικός) 
 

Σημαντική κυκλοφοριακή υποδομή αποτελεί για το δήμο το δίκτυο σταθερής 

τροχιάς (μετρό) που κινείται εντός των ορίων του δήμου και καταλήγει στον Άγιο 

Δημήτριο. Πρόκειται για τη Γραμμή 2 του μετρό (χάρτης 3.1), η οποία 

περιλαμβάνει, στη συνολική πορεία της, τρεις σταθμούς εντός του δήμου 

(χάρτης 3.2) (Ανθούπολη, Περιστέρι και Άγιος Αντώνιος), οι οποίοι έχουν 

χωροθετηθεί στο κέντρο του δήμου και συμβάλουν στην άνετη και γρήγορη 

μετακίνηση του εγχώριου επιβατικού κοινού. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της 

Ανθούπολης (εικόνα 3.1) χωροθετείται στη συμβολή των οδικών αξόνων Π. 

Τσαλδάρη και Θηβών, του Περιστερίου (εικόνα 3.2) επί της οδού Π. Τσαλδάρη 

στο ύψος του δημαρχείου του Περιστερίου και του Αγίου Αντωνίου (εικόνα 3.3) 

επίσης επί της Π. Τσαλδάρη-Εθν. Μακαρίου, βορειότερα της λεωφόρου 

Κηφισού.  Μάλιστα πρόκειται να πραγματοποιηθεί επέκταση της συγκεκριμένης 

γραμμής, η οποία θα φτάνει έως την Πετρούπολη, με στόχο την αρτιότερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Η συγκεκριμένη γραμμή συνδέει την περιοχή 

μελέτης με το κέντρο της Αθήνας και καταλήγει στο Ελληνικό. 
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Χάρτης 3.1: Χάρτης γραμμών του Μετρό (Γραμμή 2 με κόκκινο χρώμα που 

εξυπηρετεί  και τον Δήμο Περιστερίου) 

(Πηγή : http://www.ametro.gr) 

 

 

 

Χάρτης 3.2: Χάρτης με τους 3 σταθμούς του μετρό εντός του Δήμου 

(Άγιος Αντώνιος, Περιστέρι, Ανθούπολη) 

(Πηγή : http://www.ametro.gr) 
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Εικόνα 3.1: Σταθμός Μετρό Ανθούπολη 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.2: Σταθμός Μετρό Περιστέρι 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.3: Σταθμός Μετρό Άγιος Αντώνιος 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Εκτός της Γραμμής 2 του μετρό, στην οποία οι κάτοικοι του Περιστερίου έχουν 

άμεση πρόσβαση, σε κοντινή απόσταση από το νότιο-ανατολικό τμήμα των 

ορίων του Δήμου (επί της οδού Λιοσίων) υπάρχει ο σταθμός του μετρό Αττική, 

ο οποίος αποτελεί κομβικό σημείο μετεπιβίβασης μεταξύ της γραμμής 2 του 

μετρό και της γραμμής 1 του ΗΣΑΠ με κατεύθυνση προς Πειραιά και Κηφισιά. 

Παράλληλα, νότια του δήμου (επί της Ιεράς Οδού) χωροθετείται ο σταθμός του 

μετρό Αιγάλεω, ο οποίος παρέχει την απαραίτητη πρόσβαση προς το κέντρο 

της Αθήνας και τελικό προορισμό τα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας και 

το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.  

 
3.1.2  Επίγειο συγκοινωνιακό δίκτυο 

 
Το 2008 οι γραμμές των συνοικιών του Περιστερίου απέκτησαν τροφοδοτικό 

χαρακτήρα προς το μετρό και ενισχύθηκαν σημαντικά. 

Η επίγεια μετακίνηση με δημόσια συγκοινωνία στο δήμο Περιστερίου 

πραγματοποιείται με γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ, τα οποία κατανέμονται 

σχεδόν σε όλη την επιφάνεια της περιοχής, καθώς και με δύο γραμμές 

δημοτικών λεωφορείων. Η σύνδεση μεταξύ των διαφόρων συνοικιών του 

δήμου γίνεται κατά κύριο λόγο μέσω των επίγειων μέσων μεταφοράς, ενώ η 

πορεία πολλών περιλαμβάνει και τους σταθμούς του μετρό, προκειμένου να 

υπάρχει σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Συνολικά λοιπόν ο δήμος εξυπηρετείται από 20 γραμμές λεωφορείων και 3 

γραμμές τρόλεϊ, καθώς και από 3 δημοτικές γραμμές λεωφορείων (η γραμμή 

100, 400 και 700), οι οποίες κινούνται τόσο περιμετρικά των ορίων του δήμου, 
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όσο και ακτινικά, διασχίζοντας τις πολεοδομικές ενότητες εντός του Περιστερίου 

και καταλήγοντας τόσο στο μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας, όσο και στον 

Πειραιά και σε όμορους δήμους (Ίλιον, Πετρούπολη κλπ.).  

 

Η γραμμή Α14 Ομόνοια-Νέα Ζωή μετονομάστηκε σε 822 Νέα Ζωή-Σταθμός 

Αγίου Αντωνίου, η γραμμή Β14 Ομόνοια-Άγιος Βασίλειος έγινε 823 Άγιος 

Βασίλειος-Σταθμός Αγίου Αντωνίου, η γραμμή 821 Ομόνοια-Αγία Αναστασία 

έγινε 821 Αγία Αναστασία-Σταθμός Αγίου Αντωνίου, ενώ η γραμμή 730 

Ομόνοια-Ζωοδόχος Πηγή και η 840 Ομόνοια-Λόφος Αξιωματικών 

συνενώθηκαν στην 730 Λόφος Αξιωματικών-Σταθμός Αγίου Αντωνίου-

Ζωοδόχος Πηγή. Η γραμμή Β13 Ομόνοια-Ανθούπολη-Χρυσούπολη έγινε 748 

Χρυσούπολη-Ανθούπολη-Σταθμός Αγίου Αντωνίου, ενώ με την έναρξη 

λειτουργίας του σταθμού μετρό στην Ανθούπολη μετατράπηκε σε 

Χρυσούπολη-Σταθμός Ανθούπολης-Ανθούπολη. Ταυτόχρονα ενισχύθηκαν 

αυτά που παρέμειναν στον κεντρικό άξονα του Περιστερίου, δηλαδή το τρόλεϊ 

12 Ζάππειο-Περιστέρι (Άγιος Ιερόθεος) που σταδιακά θα μείνει μόνο του καθώς 

και η γραμμή Α13 Ομόνοια-Κηπούπολη. Στο Περιστέρι μπορεί κανείς να φτάσει 

από την Πετρούπολη με το τρόλεϊ 24 καθώς και με την γραμμή 700 

Πετρούπολη-Σταθμός Αγίου Αντωνίου, από το Καματερό με το τρόλεϊ 25, ενώ 

υπάρχουν και οι διαδημοτικές γραμμές 891/892 και 750 για Αττική και Αγίους 

Αναργύρους, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω και Νίκαια και για Χαϊδάρι η γραμμή 731 

Ανθούπολη-Σταθμός Ανθούπολης-Αττικό Νοσοκομείο-Δάσος Χαϊδαρίου 

(προέκυψε από την συνένωση των γραμμών 075 και 731).  

Η γραμμή 703 Πειραιάς-Άγιος Ελευθέριος (μέσω Θηβών) η οποία διέρχεται όλη 

την Θηβών διασχίζει κάθετα το Περιστέρι, ενώ η γραμμή 732 Άγιος Φανούριος-

Ακαδημία-Ζωοδόχος Πηγή διέρχεται από τα Νέα Σεπόλια. Έτσι η 

συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του Περιστερίου καλύπτει όλες τις ανάγκες 

διασύνδεσης των διαφόρων περιοχών της περιοχής με το κέντρο της Αθήνας ή 

άλλων δήμων, ή ακόμα και για τοπικό χαρακτήρα συνδέοντας τις γειτονιές 

μεταξύ τους. 
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Διερχόμενες Γραμμές Λεωφορείων από την ευρύτερη περιοχή 
 

Αριθμός Γραμμής Ονομασία Γραμμής 

12 ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ  

24 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

25 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

420 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (Μέσω ΚΗΦΙΣΟΥ) 

700 
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

(ΚΥΚΛΙΚΗ) 

703 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Μέσω 

ΘΗΒΩΝ) 

730 
ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΖΩΟΔ. 

ΠΗΓΗ 

731 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. Μ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ- ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ-

ΔΑΣΟΣ 

732 ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΖΩΟΔ. ΠΗΓΗ 

748 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ- ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ - ΝΙΚΑΙΑ 

790 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ) 

821 ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

822 ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΝΕΑ ΖΩΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

823 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

845 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω ΘΗΒΩΝ) 

891 ΑΙΓΑΛΕΩ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΣΤΑΘ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) 

http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p12
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p24
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p25
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p420
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p700
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p700
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p703
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p703
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p730
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p730
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p731
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p731
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p732
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p748
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p750
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p790
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p821
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p822
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p823
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p845
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p891
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892 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΑΪΔΑΡΙ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 

Α15 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΔΑΣΟΣ  

Β15 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ - ΠΑΛΑΤΑΚΙ 

Β16 ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ (Μέσω Λ. ΑΘΗΝΩΝ) 

Γ16 ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Μ2 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ –ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Χ93 
ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

(EXPRESS) 

(Πηγή: https://www.oasa.gr) 

3.1.3  Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων (ΑΛΛ) 
 

Το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα που επικρατεί στην πρωτεύουσα οδήγησε 

στην εφαρμογή τεχνικών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση της 

κυκλοφορίας και στη λήψη μέτρων με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών 

των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και κατά συνέπεια τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του πολίτη. Ένα τέτοιο μέτρο είναι η προνομιακή μεταχείριση 

των ΜΜΜ κατά μήκος των οδικών αρτηριών, με χωροθέτηση Αποκλειστικών 

Λωρίδων Λεωφορείων (ΑΛΛ) Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Τα τελευταία χρόνια 

ο ΟΑΣΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, 

λαμβάνοντας υπόψη την διεθνή εμπειρία και τις μέχρι σήμερα θετικές συνέπειες 

από την λειτουργία των ΑΛΛ, ανέπτυξε ένα συνεκτικό δίκτυο 

λεωφορειολωρίδων μήκους 50 περίπου χλμ. Τα σημαντικότερα οφέλη από την 

λειτουργία των ΑΛΛ συνοψίζονται στα εξής : 

• Αύξηση της ταχύτητας των ΜΜΜ σε 23 χλμ /ώρα 
• Βελτίωση της ποιότητας μεταφοράς των ΜΜΜ με αποτέλεσμα να είναι 

περισσότερο ελκυστικά για το επιβατικό κοινό 
• Αύξηση της επιβατικής κίνησης των ΜΜΜ και μείωση της χρήσης των ΙΧ 

οχημάτων 
• Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων για τα ΜΜΜ 
• Βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών 

http://www.oasa.gr/xmap.php?id=p892
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pa13
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pa15
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pb15
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pb16
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=pc16
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=px93
http://www.oasa.gr/xmap.php?id=px93
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Στις Αποκλειστικές Λωρίδες Λεωφορείων επιτρέπεται η κίνηση και η στάση, 

ενώ απαγορεύεται η στάθμευση των :  

➢ Δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορεία και τρόλεϊ)  

➢ Ιδιωτικών μέσων μαζικής μεταφοράς (τουριστικά λεωφορεία, σχολικά, κλπ) 

➢ Δικύκλων  

➢ Οχημάτων άμεσης ανάγκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστικά, αστυνομικά, κλπ) 

ενώ, Απαγορεύεται η κίνηση και η στάση κάθε άλλου οχήματος (Ε.Ι.Χ., 

ΤΑΧΙ, ημιφορτηγών ή φορτηγών).Επιτρέπεται η χρήση των τμημάτων AΛΛ 

από την λοιπή κυκλοφορία πριν από τις δεξιές στροφές εξόδου ή τις 

εισόδους σε παρόδιους χώρους κλπ και όπου υπάρχει κατάλληλη οριζόντια 

(διακεκομμένη κίτρινη γραμμή) και κατακόρυφη σήμανση.  

Ώρες λειτουργίας: Η ρύθμιση για τις ΑΛΛ ισχύει από Δευτέρα έως Παρασκευή 

από 06:00 έως 21:00 και το Σάββατο από 06:00 έως 16:00. 

 

3.1.4  Υφιστάμενες ειδικές λωρίδες λεωφορείων (σε ΧΛΜ) 
 

ΑΞΟΝΑΣ 
 ΜΗΚΟΣ 
(ΧΛΜ)  

   ΤΜΗΜΑ ΡΟΗ 

 
 
Εθνάρχου Μακαρίου 
(Περιστέρι) 

     
 
  1,27   

 
 
Γούναρη-Λ.Κηφισού 

  

     

Κατεύθυνση προς κέντρο   Γούναρη έως 
Λ.Κηφισού 

 
Παράλληλης 
ροής  

Κατεύθυνση προς 
περιφέρεια 

 Λ.Κηφισού έως 
Λ.Παν.Τσαλδάρη 

παράλληλης 
ροής 

 

(Πηγή: https://www.oasa.gr) 

Αυτό είναι το μόνο τμήμα ειδικής λωρίδας λεωφορείων στην περιοχή, παρά το 

γεγονός ότι οι ανάγκες λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι πολύ 

μεγαλύτερες. Η μορφή που έχουν οι εν λόγω λεωφορειόδρομοι είναι αυτή της 

(εικόνας 3.4).  
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Εικόνα 3.4: Τμήμα ενός  πρότυπου λεωφορειόδρομου 

(Πηγή: https://www.google.gr) 

 

3.2 Τοπική συγκοινωνία 
 
Το 1994 ξεκίνησε με κοινοτικά και εθνικά κονδύλια η σύσταση ενός τοπικού 

δικτύου συγκοινωνίας που καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες συνοικίες 

της πόλης του Περιστερίου. Ο Δήμος Περιστερίου για τις ανάγκες της 

μεταφοράς των δημοτών του με την δημοτική συγκοινωνία έχει στην διάθεση 

του 7 λεωφορεία εκ των οποίων 5 MAN SFAKIANAKIS S S400L οπού 

δρομολογούνται αποκλειστικά στις γραμμές 100 και 400, και 2 Ikarus E91 όπου 

δρομολογούνται αποκλειστικά στην γραμμή 700. 

Οι γραμμές που καλύπτουν την δημοτική συγκοινωνία είναι οι εξής: 

• Γραμμή 100: Καλύπτει το κεντρικό και βορειοανατολικό κομμάτι του 

δήμου με αφετηρία την περιοχή Ξυλοτεχνία περνώντας από πλατεία 

Μπουρναζίου, Β' ΔΟΥ Περιστερίου συνεχίζοντας προς σταθμό μετρό 

Αγίου Αντωνίου (ανταπόκριση της γραμμής 2 Άγιος Αντώνιος-Άγιος 

Δημήτριος, Αλέξανδρος Παναγούλης) φτάνοντας στα όρια του δήμου 

στην λεωφόρο Κηφισού μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ συνεχίζοντας προς 

Φιλικών Τζον Κένεντυ και γήπεδο Ατρομήτου,  λεωφόρο Θηβών, 

Παναγή Τσαλδάρη και φτάνοντας στο τέρμα της διαδρομής στην 

Ξυλοτεχνία (εικόνα 3.5). 

 

• Γραμμή 400: Καλύπτει το κεντρικό και βορειοδυτικό κομμάτι του δήμου 

με αφετηρία την περιοχή Ξυλοτεχνια περνώντας από τις εργατικές 

κατοικίες συνεχίζοντας προς Παναγή Τσαλδάρη, Σαρανταπόρου, Τζον 

Κένεντυ, Α' ΔΟΥ Περιστεριού, Αγίας Τριάδος, Άγιο Ιερόθεο, Κηπούπολη, 
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Ανθούπολη, Κωνσταντινουπόλεως και φτάνοντας στο τέρμα της 

διαδρομής στην Ξυλοτεχνια. 

 

• Γραμμή 700: Καλύπτει το κεντρικό και νοτιοδυτικό κομμάτι του δήμου 

με αφετηρία την περιοχή της Αγίας Αναστασίας συνεχίζοντας προς Τζον 

Κένεντυ, λεωφόρο Θηβών, Πελασγίας, ΙΚΑ Περιστεριού, Βασιλέως 

Αλεξάνδρου, σταθμό μετρό Αγίου Αντωνίου, Παναγή Τσαλδάρη, 

Ανθουπολη και φτάνοντας στο τέρμα της διαδρομής στην περιοχή της 

Αγίας Αναστασίας.  

 

 

Εικόνα 3.5: Όχημα  δημοτικής συγκοινωνίας (γραμμή 100) 

(Πηγή: https://www.peristeri.gr) 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πορείες των λεωφορείων και τρόλεϊ εντός των ορίων 

του δήμου και σε σχέση με τους όμορους δήμους και το μητροπολιτικό κέντρο 

και την περιφερειακή ενότητα Πειραιά, διαπιστώνεται πως το συνολικό 

συγκοινωνιακό επίγειο δίκτυο δεν υστερεί σε συνδεσιμότητα με τους 

υπόλοιπους δήμους της Δυτικής Αθήνας σε επίπεδο λεωφορειακών γραμμών, 

αλλά σε επίπεδο λειτουργικό (καθυστερήσεις δρομολογίων, μη σταθερές 

χρονικές περίοδοι διέλευσης των δημόσιων οχημάτων κλπ.) και ιδιαίτερα με 

εκείνους που δεν βρίσκονται σε άμεση χωρική γειτνίαση με το Περιστέρι. Ενώ 

λοιπόν υπάρχει πλούσια επίγεια δικτύωση, εντούτοις υποβαθμίζεται σε 

λειτουργικό επίπεδο, καθότι δεν ευνοεί την συνδεσιμότητα μεταξύ των δήμων 

της δυτικής περιφέρειας. Πέρα όμως από αυτό, ακόμη και σε σχέση με το 

κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά προς τα οποία υπάρχει σχετικά άρτια 

συνδεσιμότητα με την επίγεια συγκοινωνία, εντούτοις παρατηρούνται 

καθυστερήσεις σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών, γεγονός που 

οφείλεται στη μη στελέχωση αρκετών οχημάτων και μη σταθερών δρομολογίων 

που επιβαρύνουν το σύνολο της κυκλοφοριακής οργάνωσης σε συνδυασμό 

πάντα με τη συμφόρηση που παρατηρείται στο οδικό δίκτυο. 
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3.3 Σιδηροδρομικό δίκτυο – Προαστιακός ΚΤΕΛ 
 
Σε ότι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο και τον προαστιακό σιδηρόδρομο, η 

εξυπηρέτηση του δήμου πραγματοποιείται μέσω του σταθμού Λαρίσης, 

νοτιοανατολικά των ορίων του Περιστερίου, ο οποίος βρίσκεται σε κοντινή 

απόσταση από τα όρια του δήμου και συμβάλει στην άρτια μετακίνηση του 

επιβατικού κοινού. Τέλος, αναφορικά με την εξυπηρέτηση των κατοίκων με 

υπεραστικά λεωφορεία, η χωροθέτηση των ΚΤΕΛ Λιοσίων βόρειο-ανατολικά 

και του Κηφισού νότια των ορίων του δήμου (χάρτης 3.3), προσφέρει σημαντικό 

πλεονέκτημα σύνδεσης του δήμου με τον υπόλοιπο ηπειρωτικό κορμό της 

χώρας. 

 

 

Χάρτης 3.3: Χάρτης με τους δύο σταθμούς ΚΤΕΛ Λιοσίων και Κηφισού  

(Πηγή : http://www.stigmap.gr) 

 

 

 

 

 

http://www.stigmap.gr/
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3.4 Δίκτυα τεχνικής και κοινωνικής υποδομής 
 

3.4.1 Οδικό δίκτυο 
 
Βάσει της τελευταίας τροποποίησης που υπέστη το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

του Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε επαναπροσδιορισμός της ιεράρχησης του 

οδικού δικτύου του δήμου. Η ιδιαιτερότητα του οδικού δικτύου του Περιστερίου 

έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, 

της περιφέρειας και ολόκληρης της χώρας, καθότι περιλαμβάνει εθνικές οδούς 

(Εθνική οδός Αθηνών- Λαμίας), λεωφόρους (Αθηνών-Κορίνθου, Θηβών) και 

αρτηρίες που συνδέουν το δήμο με τον όμορο γεωγραφικό χώρο (χάρτης 3.4). 

Σύμφωνα, λοιπόν, με την τροποποίηση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου του 

Περιστερίου, η νέα πραγματικότητα για τους οδικούς άξονες έχουν ως εξής: 

 

➢ Ταχείες Λεωφόρους  

 • Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας  
         • Λεωφόρος Αθηνών – Κορίνθου 

➢ Πρωτεύουσες αρτηρίες  

 • Λεωφόρος Θηβών  

 • Εθν. Μακαρίου-Π.Τσαλδάρη-Αναπαύσεως-Αγ. Ιερόθεου  

➢ Δευτερεύουσες αρτηρίες 

 • Κωνσταντινουπόλεως – Δωδεκανήσου – Αγ. Βασιλείου 
 • Βασ. Αλεξάνδρου – Πελασγίας – Φαβιέρου  
 • Αγ. Τριάδος  
 • Σικάγου – Περικλέους 
 • Αίγλης – Τεμπών  
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Χάρτης  3.4: Κύριες οδικές αρτηρίες είναι  η οδός Θηβών, η Λεωφόρος 
Παναγή Τσαλδάρη και η Λεωφόρος Αθηνών 

(Πηγή: https://www.googlemaps.gr) 

 

Σημαντικό χαρακτηριστικό του οδικού δικτύου είναι η λεωφόρος Κηφισού, που 

στην ουσία κινείται παράλληλα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η 

συγκεκριμένη λεωφόρος εκτείνεται σε μικρή απόσταση από τα όρια του δήμου, 

στο νοτιοανατολικό κομμάτι αυτού, ενώ χαρακτηρίζεται ως άξονας εθνικής 

σημασίας καθότι συνδέει κεντρικές περιοχές της Αθήνας με δυτικές 

γεωγραφικές ενότητες, καταλήγοντας κοντά στην περιοχή Αγ. Ιωάννη Ρέντη. 

Σε ότι αφορά την οδική συνδεσιμότητα του Περιστερίου με το μητροπολιτικό 

κέντρο της Αθήνας, αυτή υλοποιείται μέσω των αξόνων Π. Τσαλδάρη - 

Εθνάρχου Μακαρίου και Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίες καταλήγουν στη 

λεωφόρο Κηφισού και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας μέσω των οδών 

Λένορμαν και Δυρραχίου αντίστοιχα. Πέρα όμως από αυτούς τους άξονες, η 

λεωφόρος Θηβών προσφέρει επίσης διέξοδο στους κατοίκους της περιοχής 

μελέτης προς το κέντρο της Αθήνας, με τελική πρόσβαση τη λεωφόρο Αθηνών, 

η οποία ανατολικά καταλήγει στο μητροπολιτικό κέντρο και δυτικά προς τους 

δήμους Αιγάλεω και Πειραιά. 

Οι ανισόπεδοι κόμβοι που καταγράφονται εντός των ορίων του δήμου 

χωροθετούνται κατά μήκος της λεωφόρου Κηφισού και συγκεκριμένα στις 

διασταυρώσεις με τη λεωφόρο Αθηνών, με την Εθνάρχου Μακαρίου και με την 

Κωνσταντινουπόλεως, νότια της περιοχής, στη θέση Ροσινιόλ. Πέρα από 

αυτούς, ανισόπεδη διασταύρωση εντοπίζεται και μεταξύ των αξόνων Θηβών 

και της λεωφόρου Αθηνών. 
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Σε ότι αφορά τα γεωμετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κύριων 

οδικών αξόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω, πολλοί λίγοι πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να δικαιολογούν την θέση που τους 

δόθηκε στην συνολική ιεράρχηση. Εκτός των ταχειών λεωφόρων (Εθνική οδός 

Αθηνών-Λαμίας και Λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου) που διαθέτουν σχετικά 

άρτια γεωμετρική και κατασκευαστική δομή, οι λοιπές κύριες ιεραρχήσεις 

(πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες) δεν διαφέρουν πολύ σε σχέση με 

έναν απλό δρόμο. Με εξαίρεση κάποια τμήματα της Εθνάρχου Μακαρίου-Π. 

Τσαλδάρη και της λεωφόρου Θηβών, οι υπόλοιπες αρτηρίες υστερούν σε 

προδιαγραφές (ανεπαρκές πλάτος, κατασκευαστικές αστοχίες κλπ.) ώστε να 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των χρηστών τους, δημιουργώντας 

προβλήματα καθυστερήσεων, κυκλοφοριακής συμφόρησης και ασφάλειας. Σε 

συνδυασμό με το φτωχό (από γεωμετρικής και κατασκευαστικής απόψεως) 

οδικό δίκτυο που υποκαθιστά τις αρτηρίες και που διοχετεύουν τον κύριο όγκο 

των μετακινήσεων (στην ουσία οι συλλεκτήριοι άξονες), είναι φανερό πως η 

κυκλοφοριακή οργάνωση του δήμου παρουσιάζει ελαττωματική και 

δυσλειτουργική μορφή. Σαν συλλεκτήριοι θα μπορούσαν να οριστούν οι οδικοί 

άξονες που εξυπηρετούν λεωφορειακές γραμμές (όπως είναι η Σικάγου-

Περικλέους και η Αγ. Τριάδος). Η επιλογή τους ως συλλεκτήριοι 

πραγματοποιήθηκε με κριτήριο τη σχετικά τεταμένη χάραξη και τη γενική 

κατεύθυνση τους προς τις εξόδους προς Αθήνα, χωρίς ευρύτερα κριτήρια 

πολεοδομικής δομής των οικισμών κλπ. 

Κάνοντας μια γενική ανασκόπηση της χωρικής διάταξης των οδικών αξόνων, 

γίνεται κατανοητό πως οι κύριοι και συλλεκτήριοι άξονες χαρακτηρίζονται από 

ακτινωτή μορφή, με γενική διεύθυνση και σύγκλιση προς το κέντρο της Αθήνας, 

υποδηλώνοντας την καθολική εξάρτηση του δήμου με την μητρόπολη 

(τουλάχιστον σε επίπεδο κυκλοφοριακό). Εγκάρσιοι άξονες εντός του δήμου, 

που παρουσιάζουν αξιόλογα σχετικά χαρακτηριστικά, είναι η λεωφόρος 

Θηβών, η οποία κινείται παράλληλα της λεωφόρου Κηφισού. Η λεωφόρος 

Θηβών, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, αποτελεί το μοναδικό κύριο οδικό 

άξονα του Περιστερίου που συνδέει πολλές περιοχές της δυτικής Αθήνας 

μεταξύ τους και με γεωγραφικές ενότητες του νότου. Να σημειωθεί σε αυτό το 

σημείο πως η περιοχή μελέτης διαθέτει συνολική έκταση οδικού δικτύου που 

φτάνει περίπου τα 320 km. 

Ο δήμος Περιστερίου υστερεί σε διαμόρφωση οδικών δακτυλίων. Οι μέχρι τώρα 

κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν υλοποιηθεί για την περιοχή δεν έχουν 

συμπεριλάβει την προσαρμογή συντονισμένου σχεδιασμού δακτυλίων για το 

σύνολο του δήμου προκειμένου να βελτιώσει την υπάρχουσα κυκλοφοριακή 

δομή. Το οδικό δίκτυο κατανέμεται άναρχα στο χώρο, δημιουργώντας τεράστια 

προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης και καθυστερήσεων. Η απουσία των 

δακτυλίων συνοδεύεται και από απουσία δικτύου αξόνων ήπιας κυκλοφορίας, 
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το οποίο θα μπορούσε να περιορίσει τη χρήση του αυτοκινήτου, και κατά 

συνέπεια των προβλημάτων που συνδέονται με αυτό. Με εξαίρεση ίσως την 

οδό Αιμιλίου Βεάκη εντός του εμπορικού κέντρου του Περιστερίου η οποία έχει 

διαμορφωθεί με τρόπο που να προάγει το όριο των 30 km/h (εικόνα 3.6 και 

3.7), οι υπόλοιποι τοπικοί και γειτονικοί άξονες δεν προστατεύονται από κάποια 

ανάλογη κυκλοφοριακή διάταξη. Λόγω ανικανότητας των κύριων δρόμων να 

συγκρατήσουν το μετακινούμενο επιβατικό κοινό στα όριά τους, δημιουργείται 

ένα κυκλοφοριακό κατεστημένο στο τοπικό δίκτυο που προσεγγίζει συχνά 

εκείνου των συλλεκτηρίων ή και των αρτηριών. Στα πλαίσια αποφόρτισης του 

συνολικού κυκλοφοριακού χάρτη, έχουν γίνει προσπάθειες εναλλασσόμενων 

μονοδρομήσεων στο μεγαλύτερο τμήμα του οδικού δικτύου της περιοχής, που 

όμως δεν υποστηρίζεται τόσο από τους κύριους οδικούς άξονες, όσο και από 

την έλλειψη συντονισμένης πολιτικής σε επίπεδο βιώσιμης κινητικότητας 

(δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, περπάτημα). 

 
 

Εικόνα 3.6 και 3.7 : Πεζόδρομος Αιμιλίου Βεάκη  

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί πως στο παρελθόν είχαν γίνει 

προσπάθειες εδραίωσης στο σύνολο της Δυτικής Αθήνας (και στο δήμο 

Περιστερίου κατά συνέπεια) ενός δικτύου Πράσινων Διαδρομών (ΑΠΠ SWANS 

1997-2001). Οι γενικές αρχές σχεδιασμού αυτών των διαδρομών εντοπίζονται 

κυρίως στην προτεραιότητα που αποδίδουν στον πεζό, τον ποδηλάτη και τη 

δημόσια συγκοινωνία, και ταυτόχρονα τον περιορισμό του αυτοκινήτου, 

λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα πολεοδομικά (κεντρικότητα, είδος και πυκνότητα 

παρόδιων χρήσεων γης), περιβαλλοντικά (βιοκλιματικές επιδόσεις ηλιασμού 

και αερισμού) και κυκλοφοριακά (ένταση κυκλοφορίας, καταλληλότητα κίνησης 

λεωφορείων) δεδομένα της εκάστοτε χωρικής ενότητας. Στόχος των 

παραπάνω επεμβάσεων ήταν η δημιουργία χώρων που θα ενθαρρύνουν την 

κίνηση των πεζών και του ποδηλάτου, με αύξηση της επιφάνειας και της 

ποιότητας πρασίνου και τη χρησιμοποίηση βιοκλιματικών ελίκων. Στο καθαρά 

κατασκευαστικό κομμάτι της μελέτης, οι παρεμβάσεις αποτελούνταν από τη 

δημιουργία αμιγώς πεζοδρόμων ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του 

πλάτους τους για τα οχήματα και αύξηση του πλάτους των πεζοδρομίων. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας τέθηκε σε εφαρμογή το σχέδιο για την οδό 

Βεάκη, που αναφέρθηκε παραπάνω, και το οποίο υλοποιήθηκε, ωστόσο για 

τους υπόλοιπους άξονες του Περιστερίου οι οποίοι προτάθηκαν για τις 

παραπάνω παρεμβάσεις, οι ενέργειες αλλαγής τους σταμάτησαν λόγω 

έλλειψης οικονομικών πόρων. 

Εμβαθύνοντας παραπάνω στο ζήτημα της υπάρχουσας κυκλοφοριακής 

οργάνωσης και εστιάζοντας περισσότερο και σε επίπεδο πιο τοπικό, 

συμπεραίνεται πως η σημερινή δομή του οδικού δικτύου είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την πολεοδομική οργάνωση και την κατανομή των χρήσεων 

γης ολόκληρου του δήμου. Η ρυμοτομία της περιοχής μελέτης, η σύνδεσή του 

με τις δυο μεγάλες εισόδου στην Αττική (μέσω της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας 

και της λεωφόρου Αθηνών-Κορίνθου), αλλά και η προσάρτηση τμήματος της 

περιοχής του Ελαιώνα εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, συμβάλλουν 

συνολικά στη δημιουργία ανοργάνωτου δικτύου συλλεκτριών οδών, με 

συνέπεια να παρατηρείται έντονος φόρτος στις κεντρικές οδούς υπερτοπικής 

προέλευσης. Ο φόρτος, ωστόσο, δεν συναντάται μόνο στο δίκτυο συλλεκτριών 

οδών αλλά και στο τοπικό οδικό δίκτυο, στο οποίο η συμφόρηση είναι ιδιαίτερα 

έντονη κυρίως σε ώρες αιχμής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

πλατείας Δέγλερη (στη συμβολή των οδών Αγ. Ιεροθέου και Σικάγου), στην 

ευρύτερη περιοχή της οποίας εκπονήθηκε κυκλοφοριακή μελέτη, όπου 

παρατηρούνται συνθήκες έντονου κορεσμού σε μεγάλες περιόδους μέσα στην 

ημέρα στις βασικές οδούς της περιοχής εγκάρσιων της πλατείας (Αναπαύσεως-

Αγ. Ιεροθέου, Σικάγου κλπ.), με συνέπεια να δημιουργούνται μεγάλες 

καθυστερήσεις και αντίστοιχες ουρές αναμονής. 
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Σε γενικές γραμμές, τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στη μεταφορική 

υποδομή του δήμου Περιστερίου (σύμφωνα με τη «Μελέτη για τις σημειακές 

παρέμβασης και τροποποίησης του Γ.Π.Σ. (2004)» είναι:   

➢ η έλλειψη αρτηρίων και συλλεκτηρίων με κατάλληλα γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά 

➢ η ανυπαρξία χώρων στάθμευσης εκτός των δρόμων 
➢ και η κυκλοφοριακή αναρχία 

 

Πρόταση:  

• Για τη μείωση της κυκλοφορίας στην πόλη και για να μένει ο κόσμος στους 
οικισμούς, προτείνονται συχνές συγκοινωνίες (τουλάχιστον κάθε ώρα) 
ανάμεσα στην πόλη και τους άλλους οικισμούς του Δήμου με δωρεάν 
μεταφορά για τους μαθητές – φοιτητές και συνταξιούχους, και φτηνό εισιτήριο 
για τους άλλους επιβάτες.  

• Ακόμα για τις ενδοαστικές μεταφορές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μικρότερα λεωφορεία και να δημιουργηθούν δρομολόγια από και προς το 
σιδηροδρομικό σταθμό. 
 

3.4.2 Κακοτεχνίες στο οδικό δίκτυο 
 
Σε όλους του δρόμου του δήμου Περιστερίου, αλλά κυρίως στις συνοικιακές 

οδούς, παρατηρήσαμε κακοτεχνίες και κακή συντήρηση αυτών. Καθιζήσεις ή 

λακκούβες αλλά και ανυψώσεις, ρωγμές, ρηγματώσεις, πρόχειρα μπαλώματα, 

αυλακώσεις και κυματώσεις του οδοστρώματος βρίσκονται διάχυτες κατά 

μήκος των περισσότερων δρόμων (εικόνα 3.8 εως 3.13). Όλα ξεκινούν από την 

αυθαιρεσία ενός εργολάβου που αποφάσισε να μην κάνει καλά τη δουλειά του 

καθώς και από την προχειρότητα στον προγραμματισμό της πολιτείας.  

Στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον οι δρόμοι αποτελούν τις αρτηρίες ενός 

συστήματος. Περιπτώσεις ζημιών που έχουν προκληθεί σε πολίτες από τα 

παραπάνω έχουν δικαιωθεί από τα ελληνικά Δικαστήρια και έχουν αποζημιωθεί 

από τους εκάστοτε Δήμους που είναι υπεύθυνοι σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία, για την σωστή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επίβλεψη των 

οδών ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους από τους πολίτες. 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις  του άρθρου  105 του Εισαγωγικού Νόμου 

του Αστικού Κώδικα (Εισ.Ν.Α.Κ.) «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των 

οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει 

ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, …», καθώς και στο άρθρο 106 

του ιδίου νόμου ορίζεται ότι «Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων άρθρων 

εφαρμόζονται και για την ευθύνη των δήμων, των κοινοτήτων ή των άλλων 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, από πράξεις ή παραλείψεις των 

οργάνων που βρίσκονται στην υπηρεσία τους». Επίσης κατά το άρθρο 5 παρ. 
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1 και 3 του ν. 3155/1955 (Α΄ 63), το Δημόσιο και οι Δήμοι ή οι Κοινότητες 

υποχρεούνται να κατασκευάζουν, ανακαινίζουν και συντηρούν τις 

αναφερόμενες στα άρθρα 2 παρ. 1 και 4 του νόμου αυτού αντίστοιχα οδούς. 

Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι κακοτεχνίες θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργειες: 

• Δημιουργία φακέλου καταγραφής στοιχείων σε σχέση με την εξέλιξη των 

έργων ώστε να υπάρχει επίγνωση για το ποιοί ευθύνονται σε περίπτωση 

κακοτεχνιών. 

 

• Συνεργασία του αρμόδιου Υπουργείου για τα δημόσια έργα με τον Δήμο 

και το τμήμα μηχανικών αυτού. 

 

• Σύσταση ομάδας επίβλεψης διεξαγωγής των δημόσιων έργων  στα όρια 

του Δήμου. Ταυτόχρονα θα ελέγχει τις εργολαβικές εταιρείες για την 

σωστή πορεία του έργου. 

 

Εικόνα 3.8: Κακοτεχνίες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών, 

οδός Τζων Κέννεντυ στο ύψος της Θηβών 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.9:Κεντρικός δρόμος γεμάτος μπαλώματα και λακούβες. 

Χαρακτηριστικά βλέπουμε μετά από βροχή τα φρεάτια να έχουν καλυφθεί από 

σκουπίδια. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Εικόνα 3.10: Φθορές σε συνοικιακό δρόμο, επί της οδού Μάνης 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.11: Φθορές σε συνοικιακό δρόμο, επί της οδού Ολύμπου  

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Εικόνα 3.12: Κακοτεχνίες επί της οδού Ηροδότου, πλησίον Δημαρχείας 

Περιστερίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.13:  Οδός Δήλου, παράλληλη της Σαρανταπόρου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

3.5 Χρήσεις γης 
 
Ο Δήμος Περιστερίου, αποτελεί έναν από τους Δήμους που εφάπτονται στον 

Δήμο Αθηναίων, ενώ ανήκει στο Νομό Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής. Ο 

Δήμος οριοθετείται ουσιαστικά από τις λεωφόρους Αθηνών και Λεωφόρο 

Κηφισού. 

Σχεδόν ολόκληρη η έκταση του Δήμου, σήμερα είναι εντός σχεδίου. Μετά, 

μάλιστα και την ένταξη στο σχέδιο και της βιομηχανικής περιοχής στα Νότιο‐

ανατολικά όρια του Δήμου, στα πλαίσια του Π.Δ/τος του Ελαιώνα, εκτός 

σχεδίου παραμένει μόνο ένας μικρός θύλακας στα δυτικά όρια του Δήμου, στις 

υπώρειες του Ποικίλου όρους. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου κυριαρχούν μικτές χρήσεις γης, με 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη δυσλειτουργιών και τη σημαντική υποβάθμιση της 

κατοικίας. Ο δήμος συγκεντρώνει και λειτουργίες υπερτοπικού χαρακτήρα που 

εξυπηρετούν και τη ευρύτερη περιοχή (λ.χ. εστίασης – αναψυχής στο 

Μπουρνάζι, κύρια εμπορική περιοχή του Δήμου το τρίγωνο που περικλείουν οι 

οδοί Π. Τσαλδάρη, Θηβών, Βασ. Αλεξάνδρου). Ειδικότερα, η περιοχή Άγιος 

Βασίλειος αποτελεί μια από τις ενδιαφέρουσες συνοικίες του Δήμου, εφόσον 

συνυπάρχουν σε αυτή υπερτοπικές δραστηριότητες, αδόμητες εκτάσεις, 
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αθλητικές εγκαταστάσεις και γενική κατοικία. Η συνοικία 5 και εν μέρει η 

συνοικία 6, αποτελεί το Μπουρνάζι, γειτονιά που συγκεντρώνει τις 

εγκαταστάσεις λιανικού εμπορίου, λ.χ. γύρω από την πλατεία Δασκαλογιάννη 

και τις κύριες υπερτοπικού χαρακτήρα εγκαταστάσεις αναψυχής εστιατορίων, 

καφέ και μπαρ που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από την πλατεία της 28 

Οκτωβρίου, η οποία αποτελεί και ένα δυναμικό πόλο αναψυχής στη περιοχή 

μελέτης. 

 Το Νότιο ‐ Νοτιοανατολικό τμήμα του Δήμου είναι κατάσπαρτο από 

εγκαταστάσεις του δευτερογενούς τομέα, το μεγαλύτερο δε μέρος του 

περιλαμβάνεται στα όρια του Π.Δ/τος του Ελαιώνα. Οι δραστηριότητες αυτές 

έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα. Η ανατολική περιοχή του Δήμου, κυρίως νότια 

της Λένορμαν –Κηφισού, επίσης παρουσιάζει συγκέντρωση δραστηριοτήτων 

του δευτερογενούς τομέα. 

Βέβαια στο Περιστέρι, όπως εξάλλου και στην ευρύτερη περιοχή της 

πρωτεύουσας, παρουσιάζεται έντονα το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης με 

άμεσες συνέπειες την αύξηση του δείκτη ανεργίας της περιοχής μελέτης. Η 

περίοδος μετά το 2010 είναι τραυματική στον τομέα της αποβιομηχάνισης και 

των δεικτών ανεργίας (βλέπε ανάλυση στη συνέχεια του κειμένου). Ειδικότερα, 

σε μια αποτίμηση των υφιστάμενων χρήσεων γης ανά συνοικία, που έχει 

πραγματοποιηθεί στη μελέτη «Προτάσεις σημειακών παρεμβάσεων 

τροποποίησης ΓΠΣ», (2004), εντοπίστηκαν υφιστάμενες χρήσεις μη συμβατές 

με το προηγούμενο πλαίσιο ανάλυσης του ΓΠΣ, γεγονός που δικαιολόγησε τη 

μερική τροποποίηση των χρήσεων γης ανά πολεοδομική ενότητα (λ.χ. στην 

συνοικία του Αγίου Φανουρίου ή του Αγ. Ιεροθέου ή της Κηπούπολης που 

παρατηρείται ότι τα επιτόπου πολεοδομικά κέντρα δεν υφίσταται έτσι όπως 

είχαν σχεδιασθεί). Επίσης, οι αναφερόμενες ασυμβατότητες δεν αναιρέθηκαν, 

ούτε έγιναν ενέργειες προς αυτόν τον άξονα. 

Γενικά, παρατηρείται διασπορά διαφόρων λειτουργιών επιπέδου γειτονιάς‐

συνοικίας. Σε πολλές περιπτώσεις είναι προφανές ότι αναπτύχθηκαν 

λειτουργίες σε χώρους που επελέγησαν με κριτήριο τη δυνατότητα εξεύρεσης 

οικοπέδου και όχι την οποιαδήποτε πολεοδομική οργάνωση. Λειτουργίες 

ασυμβίβαστες με την αστική δομή, όπως νεκροταφείο, γκαράζ βαρέων 

οχημάτων και βιομηχανία συνυπάρχουν μέσα στο πολεοδομικό ιστό και 

μάλιστα σε κεντρικές περιοχές. Η έλλειψη πολεοδομικού σχεδίου και 

οργανωμένης κατανομής των διαφόρων λειτουργιών, καθώς και η ανεξέλεγκτη 

πληθυσμιακή αύξηση των πρόσφατων δεκαετιών, δημιούργησαν τα κύρια 

προβλήματα του Δήμου. Η πολύ πυκνή δόμηση, η έλλειψη των ελεύθερων 

χώρων και το ανεπαρκές οδικό δίκτυο είναι η σημερινή πραγματικότητα για τις 

περισσότερες συνοικίες του Δήμου. 
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Δεν υπάρχουν μεγάλοι χώροι στα όρια του Δήμου, με εξαίρεση την περιοχή των 

παλαιών λιγνιτωρυχείων, όπου σήμερα υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις 

(αθλητικές, εμπορικές κτλ). Υπάρχουν δύο σχετικά μεγάλοι χώροι πρασίνου 

στις δυτικές υπώρειες του Ποικίλου. Μια στα νότια έκτασης 45στρ. και η άλλη 

βορειότερα, το Άλσος Περιστερίου όπου έχει διαμορφωθεί και υπαίθριο θέατρο. 

Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων σε ελεύθερους 

χώρους. Βέβαια, σύμφωνα με το ΓΠΣ δίνεται η δυνατότητα ανάκτησης 

ελεύθερων χώρων στις ζώνες Α και Β του όρους Αιγάλεω, ειδικά στη ζώνη Β, 

όπου επιτρέπεται η λειτουργία περιαστικού πάρκου με λειτουργίες αναψυχής, 

αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου χώρου πρασίνου και πολιτιστικών 

εκδηλώσεων. 

Παράλληλα, μικρές παρεμβάσεις αλλαγής των ελευθέρων χώρων έχουν γίνει 

κατά καιρούς στην περιοχή και επίσης σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν σε 

περιοχές δημιουργίας των σταθμών του μετρό. Όσον αφορά τις κοινωνικές 

υποδομές, οι εκπαιδευτικές υποδομές είναι σχετικά επαρκείς (παρουσιάζονται 

αναλυτικότερα στη συνέχεια του κειμένου).Η επιτόπια παρατήρηση που 

διεξήχθη και η σύγκριση αυτών με έρευνες και μελέτες του παρελθόντος 

συγκλίνουν στη διαπίστωση πως στο δήμο Περιστερίου κυριαρχούν οι μικτές 

χρήσεις γης οι οποίες δυσχεραίνουν την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της 

πολεοδομικής επιφάνειας της περιοχής, τόσο σε επίπεδο καθαρά πολεοδομικό 

(υποβάθμιση της κατοικίας και της ευρύτερης ποιότητας ζωής των κατοίκων) 

όσο και σε επίπεδο κυκλοφοριακό. Αυτό σημαίνει πως ο δήμος συγκεντρώνει 

δραστηριότητες υπερτοπικού χαρακτήρα, οι οποίες εξυπηρετούν και την 

ευρύτερη περιοχή (χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το κέντρο 

εστίασης και αναψυχής στην περιοχή του Μπουρναζίου, το εμπορικό τρίγωνο 

του δήμου που περικλείεται μεταξύ των οδών Π. Τσαλδάρη, Θηβών και 

Βασιλέως Αλεξάνδρου, η βιομηχανική-βιοτεχνική ζώνη του Ελαιώνα), με 

αποτέλεσμα τη μη άρτια λειτουργία όλου του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας αυτής της δυσλειτουργίας είναι η 

αυθαίρετη χωροθέτηση δραστηριοτήτων και η κυκλοφοριακή αναρχία που 

επικρατεί εντός των ορίων του δήμου. Ιδιαίτερα το νότιο- ανατολικό τμήμα του 

δήμου (επί της λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού, καθώς και νότια της οδού 

Λένορμαν), στο οποίο φιλοξενούνται λειτουργίες του δευτερογενούς τομέα, 

καθιστούν το κομμάτι αυτό πόλο έλξης υπερτοπικών μετακινήσεων, 

επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ανοργάνωτη πολεοδόμηση που 

χαρακτηρίζει τον δήμο.  

Η εικόνα που παρουσιάζουν σήμερα οι χρήσεις γης στο δήμο αποτελεί 

αντίκρισμα της γενικότερης νοοτροπίας που επικρατούσε στο δήμο τα 

προηγούμενα χρόνια και είναι αυτή της αυθαίρετης δόμησης με την ευρύτερη 

έννοια. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν διάσπαρτες χρήσεις τοπικού-γειτονικού 
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χαρακτήρα σε όλη την επιφάνεια της περιοχής, οι οποίες αποκλίνουν κατά πολύ 

από προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν κατά καιρούς για οργάνωση της 

πολεοδομικής επιφάνειας του Περιστερίου. 

 Η εικόνα που παρατηρείται είναι αυξημένη εμπορική δραστηριότητα κατά 

μήκος όλων των μεγάλων οδικών αξόνων (Θηβών, Π. Τσαλδάρη, Αναπαύσεως 

κλπ.) και η οποία ερμηνεύεται και ως κάλυψη των αναγκών των κατοίκων κάθε 

συνοικίας από το τοπικό εμπόριο. Αυτό σημαίνει πως σχεδόν σε κάθε συνοικία, 

η εμπορική δραστηριότητα της εντοπίζεται κατά μήκος μεγάλων οδικών αξόνων 

που τη διασχίζουν. Ωστόσο το κύριο εμπορικό κέντρο του δήμου εδράζεται στο 

εμπορικό τρίγωνο που αναφέρθηκε παραπάνω. 

 

3.6 Κατηγορίες χρήσεων γης στο Δήμο Περιστερίου 
 
3.6.1 Βιομηχανίες και βιοτεχνίες 
 

Η χρήση γης για βιοτεχνίες, βιομηχανίες και χονδρεμπόριο (χάρτης 3.5), δεν 

παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις διαχρονικά καθώς η παρουσία της 

διατηρείται σταθερή στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής που γειτνιάζει με τη 

λεωφόρο Κηφισού παρουσιάζοντας πολύ μικρές αλλαγές στη ζώνη αυτή. 

 

Χάρτης 3.5:  Διαχρονική εξέλιξη της έντασης εμφάνισης της χρήσης 

βιοτεχνίας, βιομηχανίας, χονδρεμπορίου στο τμήμα του Δήμου Περιστερίου. 

(Πηγή: Αρχείο Πολεοδομίας Περιστερίου) 
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 Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες από τις βιομηχανίες – 

βιοτεχνίες που εδράζονται στην εν λόγο περιοχή (εικόνα 3.14 εώς 3.27). 

 

Εικόνα 3.14: Βιοτεχνία, οδός Λασιθίου 6 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

 

Εικόνα 3.15: Βιοτεχνία, οδός Λασιθίου 5 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.16: Βιοτεχνία, οδός Λεβέντη 18 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.17: Βιοτεχνία, οδός Λεβιδίου 28 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.18: Βιοτεχνία, οδός Λεβέντη 3 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.19: Βιοτεχνία, οδός Λεβέντη 2 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.20: Βιοτεχνία, οδός Λεβέντη 6 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

 

Εικόνα 3.21: Βιοτεχνία, οδός Λυσία 52 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.22: Βιοτεχνία, οδός Λυσία 50 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.23: Βιοτεχνία, οδός Λούβαρη 12 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 



ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

104 
 

 

 

Εικόνα 3.24: Βιοτεχνία, οδός Τεγέας 3 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

 

Εικόνα 3.25: Βιοτεχνία ένδυσης, οδός Ύπατης 54 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.26: Βιοτεχνία, οδός Γονατά Στυλιανού 40 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.27: Βιοτεχνία, οδός Λεχουρίτη 3 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Πολύ μικρές συγκεντρώσεις που στις παλαιότερες απογραφές παρουσιάζονταν 

περιμετρικά της πλατείας Μπουρναζίου, κατά την τελευταία απογραφή φαίνεται 

να εξασθενούν ή να μεταφέρονται σε διάσπαρτα σημεία. Ωστόσο εμφανίζονται 

νέες  συγκεντρώσεις στο βoρειοδυτικό τμήμα.Στο τμήμα νότια της Κύπρου και 

της Κωνσταντινουπόλεως, διατηρεί διαχρονικά την κυριαρχία της η χρήση της 

βιομηχανίας/βιοτεχνίας, αλλά σε αυτή φαίνεται να «εισβάλει» σε έντονο βαθμό 

η χρήση του εμπορίου, αφού η πλειονότητα των οικοδομικών τετραγώνων που 

προηγουμένως εντάσσονταν στην καθαρά βιομηχανική ζώνη , πλέον 

κατατάσσονται στην κατηγορία εμπόριο και βιομηχανία. Το ίδιο φαινόμενο της 

εισχώρησης της χρήσης του εμπορίου σε οικοδομικά τετράγωνα με 

βιομηχανική χρήση, παρατηρείται και νοτιοδυτικά της Εθνάρχου Μακαρίου, 

όπου λίγα οικοδομικά τετράγωνα διατηρούν ελάχιστα τη βιομηχανική τους 

χρήση, ενώ σημειώνονται και κάποια (πρώην βιομηχανικά) που κατατάσσονται 

ολοκληρωτικά στην χρήση του εμπορίου (χάρτης 3.6).Το εμπόριο λοιπόν 

φαίνεται να ενδυναμώνεται σε βάρος τόσο της κατοικίας, όσο και της 

βιομηχανίας. Η βιομηχανία που καταλαμβάνει οικοδομικά τετράγωνα εντός του 

αστικού ιστού, τα οποία δεν ανήκουν στη ζώνη πλησίον της Λ. Κηφισού, 

φαίνεται κατά την περίοδο μελέτης να εξαλείφεται αναμειγνυόμενη με τις 

χρήσεις της κατοικίας ή του εμπορίου, εξαρτώμενη κάθε φορά από την θέση 

του εκάστοτε οικοδομικού τετραγώνου και τις χρήσεις των οικοδομικών 

τετραγώνων περιμετρικά αυτού. 

 

Χάρτης 3.6:  Διαχρονική εξέλιξη των χωρικών ομάδων χρήσεως γης σε 

περιοχή μελέτης του Δήμου Περιστερίου. 

Πηγή: Αρχείο Πολεοδομίας Περιστερίου 
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3.6.1.1. Περιβαλλοντικά προβλήματα βιομηχανικής ζώνης 
 

Το ισχύον Σύνταγμα περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται σαφώς στο θέμα 

του περιβάλλοντος. Έτσι, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους. 

Στην χώρα μας, πριν από το Σύνταγμα του 1975, οι συνταγματικές διατάξεις 

δεν αναφέρονταν ρητά στο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Μόνο με τρόπο έμμεσο μπορούσαν να θεωρηθούν ότι ρύθμιζαν τα ζητήματα 

προστασίας του περιβάλλοντος, ιδίως δια μέσου των διατάξεων που 

αναφέρονταν στην προστασία της ζωής του ανθρώπου, της προσωπικότητας 

και της υγείας του. 

Το 1986, που τα περιβαλλοντικά προβλήματα ης χώρας μας είχαν οξυνθεί 

περισσότερο, ψηφίστηκε ο νόμος 1650 / 1986 : " Για την προστασία του 

Περιβάλλοντος " (ΦΕΚ 160 / Α / 1986). Ο νόμος αυτός αποτελεί σήμερα τον 

κορμό της εθνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον. Χαρακτηρίζεται ως γενικός ή 

βασικός νόμος για το περιβάλλον γιατί υιοθετεί μια σφαιρική αντίληψη για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα, καθορίζει τους βασικούς στόχους και επιδιώξεις 

και επιχειρεί να συστηματοποιήσει τις συναφείς αρμοδιότητες. Για τις 

λεπτομέρειες της εφαρμογής των βασικών ή γενικών αυτών επιλογών, 

παραπέμπει σε διατάξεις πιο ειδικές (Προεδρικά Διατάγματα, Πράξεις 

Υπουργικού Συμβουλίου, Υπουργικές Αποφάσεις) για τις οποίες υπάρχουν σε 

αυτόν οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις. Θεματικά, ο ν. 1650 / 1986 περιλαμβάνει 

ένα ευρύ φάσμα νομοθετικών ρυθμίσεων σε διάφορους τομείς του 

περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, νερά, έδαφος, ειδικά θέματα όπως επικίνδυνες 

ουσίες, απόβλητα, θόρυβος κ.α.). 

Τα απόβλητα των βιομηχανιών αφορούν : 

• Αέρια στην ατμόσφαιρα : προϊόντα καύσης όπως καύση 

υδρογονανθράκων πλούσιων σε θείο όπως το βαρύ πετρέλαιο και οι 

λιθάνθρακες. Ειδικά χημικά ανάλογα με την βιομηχανία ή ακόμη και σκόνη 

λεπτού διαμερισμού, όπως η τσιμεντόσκονη ή ο αμίαντος. 

• Υγρά απόβλητα : μολύνουν είτε το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα είτε 

τους ποταμούς και τις λίμνες. 

Οι βιομηχανικές - βιοτεχνικές µμονάδες αφορούν κυρίως στην κατασκευή 

πλαστικών, επίπλων, συντήρησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων, 

μαρμαράδικα, κατασκευή στοιχείων σκυροδέματος, αλουμινοκατασκευές, 

παραγωγή ζωοτροφών, μεταποίησης τροφίμων, αρτοποιεία, μηχανουργεία κ.α. 

Σημειώνεται ότι στην περιοχή των Θηβών εδρεύουν κάποιες από τις 

μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας όπως η “ΑΓ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΗΣ» Α.Ε, η 

¨MISKO” Α.Ε. (BARILLA) και η BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ. 
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Τα περιβαλλοντικά προβλήματα, εκτός της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 

αντιμετωπίζει σήμερα ο Δήμος Περιστερίου, συνδέονται με την ύπαρξη 

σημαντικού αριθμού βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή 

μελέτης και με την απρογραμμάτιστη ανάπτυξη της περιοχής του Ελαιώνα την 

τελευταία εικοσαετία, αλλά και την παράνομη χωροθέτηση μη επιτρεπόμενων 

χρήσεων γης.  

Οι επιπτώσεις που προκαλούν οι Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες στη περιοχή του 

Περιστερίου, κατ’ επέκταση στις γύρω περιοχές, αλλά και γενικότερα στο 

περιβάλλον είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση του υδροφόρου 

ορίζοντα και του υπεδάφους, τα υπόγεια ύδατα, ο κυκλοφοριακός θόρυβος, ο 

βιομηχανικός θόρυβος, τα οποία θα αναλυθούν παρακάτω. 

Ειδικότερα, ως πηγές ρύπανσης των βιομηχανιών, σύμφωνα με στοιχεία του 

Κέντρου Υποστήριξης Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων του Δήμου Περιστερίου, 

αναφέρονται οι εξής: 

1. Βιομηχανία ξύλου (ξυλουργικές εργασίες) και κατασκευή επίπλων σε 

ποσοστό 94% του συνόλου των 228 μονάδων του κλάδου. Κύρια πηγή 

ρύπανσης είναι ο θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων, τα στερεά 

απόβλητα (υποπροϊόντα παραγωγικής διαδικασίας, ροκανίδια). 

 

2. Μεταποίηση ειδών ένδυσης και παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών σε 

ποσοστό 83% του συνόλου των 232 επιχειρήσεων της κατηγορίας. Κύρια 

πηγή ρύπανσης είναι ο θόρυβος και τα στερεά απόβλητα (υποπροϊόντα 

παραγωγικής διαδικασίας). 

 

3. Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (αρτοποιία, ζαχαροπλαστική και λοιπά 

εργαστήρια), όπου σε μεγάλο ποσοστό η ρύπανση δημιουργείται λόγω του 

θορύβου, της εκπομπής καυσαερίων και απαγωγής των καυσαερίων του 

αρτοκλιβάνου. 

 

4. Εκδόσεις‐Εκτυπώσεις‐Γραφικές Τέχνες, όπου σε μεγάλο ποσοστό η 

ρύπανση έχει ως κύρια πηγή τον θόρυβο, τα υποπροϊόντα παραγωγικής 

διαδικασίας (αποκόμματα χάρτου) και οσμή από χρησιμοποιούμενους 

διαλύτες. 

5. Κατασκευή προϊόντων από πλαστικές ύλες, όπου σε μεγάλο ποσοστό η 

ρύπανση δημιουργείται λόγω του θορύβου, της οσμής από πλαστικές ύλες 

και υπολειμμάτων πλαστικών υλών από την παραγωγική διαδικασία. 

 

6. Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων (συνεργεία), όπου σε μεγάλο 

ποσοστό η ρύπανση είναι ο θόρυβος, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά και 

ορυκτέλαια και η διοχέτευση των απαερίων στην ατμόσφαιρα. 
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7. Κατασκευή μηχανημάτων και μεταλλικών προϊόντων, όπου σε μεγάλο 

ποσοστό η ρύπανση προέρχεται από τον θόρυβο, τα στερεά απόβλητα 

(υποπροϊόντα παραγωγικής διαδικασίας) και τα λιπαντέλαια. 

 

8. Φανοποιείο‐Βαφείο, όπου σε μεγάλο ποσοστό η ρύπανση είναι ο θόρυβος, 

η ύπαρξη στερεών αποβλήτων, απαερίων βαφής και σκόνης από εργασίες 

τριβής. 

Συνεπώς, η βιομηχανική και η βιοτεχνική δραστηριότητα στη περιοχή μελέτης 

συντείνει τόσο στη ηχορύπανση της περιοχής, όσο και στην ατμοσφαιρική 

ρύπανση. 

 

Εικόνα 3.28: Βιομηχανία ανακύκλωσης και παραγωγής πλαστικών και 

μεταλλικών αντικειμένων (Λεβέντη 2 Περιστέρι) 

(Πηγή : Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.29: Βιομηχανία παραγωγής inox αντικειμένων 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Τα εργοστάσια χαρακτηρίζονται σαν σύγχρονα μνημεία και πολλά κτίρια 

κρίνονται διατηρητέα. Αλλά δυστυχώς στο Περιστέρι από τα παλιά εργοστάσια 

δεν έχουν απομείνει πολλά πράγματα.  

➢ Το εργοστάσιο Λαναρά. Χτισμένο το 1933 στην ανατολική όχθη του 

Κηφισού το μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό εργοστάσιο έφτασε να 

απασχολεί μέχρι τέσσερις χιλιάδες εργάτες. Σήμερα διατηρείται το κτίριο 

και στεγάζει διάφορες μικρές επιχειρήσεις. 

 

➢ Το «Άριστον». Το εργοστάσιο που έχτισε ο Θ. Παπάζογλου και οι γιοί 

του στην γέφυρα της Κολοκυνθούς. Δεν είναι πολλά χρόνια που 

γκρεμίστηκε και στη θέση του χτίστηκε το ΚΥΒΕ. 

 

➢ Η «Ξυλοτεχνία». Το1953 άρχισε τη λειτουργία της η «Ελληνική 

Ξυλοτεχνία», μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα που απασχολούσε 200 με 

250 εργάτες. Εκεί κατασκευάζονταν και τα ψυγεία πάγου «Χιών». 

Σήμερα στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου και το Δημοτικό Θέατρο. 

Μεγάλο μέρος των παραγόμενων βιομηχανικών λυμάτων του Λεκανοπεδίου 

Αττικής οδηγείται στο δίκτυο αποχέτευσης στην ΕΕΛ της Ψυττάλειας. Επίσης 

αρκετές είναι οι βιομηχανίες οι οποίες μέσω παρανόμων συνδέσεων δυστυχώς 

διαθέτουν τα απόβλητα τους στην λεκάνη του Κηφισού ή σε άλλους χειμάρρους 

ή ξεροπόταμους. 
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Οι κεντρικές θερμάνσεις της Θήβας αλλά και οι καμινάδες των πέριξ 

εγκατεστημένων βιομηχανιών δημιουργούν τοπικό πρόβλημα ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, πράγμα το οποίο ωστόσο δεν μετράται µε τοπικό σταθμό μέτρησης 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ακόμα η μετακίνηση μεγάλων φορτηγών από και 

προς τις βιομηχανίες συνεισφέρει στην μόλυνση της ατμόσφαιρας. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται στις Αποφάσεις Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων προκύπτει ότι µε εξαίρεση κάποιες από τις µονάδες 

που βρίσκονται στα νότια της πόλης Θηβών εκατέρωθεν της Π.Ε.Ο «Θήβας –

Ελευσίνας», οι υπόλοιπες µονάδες υποχρεούνται αφού επεξεργασθούν 

τουλάχιστον πρωτοβάθµια τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας 

στη συνέχεια είτε να τα ανακυκλώσουν στην παραγωγή είτε να τα διαθέσουν 

υπεδαφίως.  

Στην περιοχή του Υπάτου υπάρχουν αρκετές µονάδες οι οποίες δεν παράγουν 

υγρά απόβλητα από την παραγωγική τους διαδικασία και οι υπόλοιπες 

υποχρεώνονται σε πλήρη ανακύκλωση. Στην περιοχή νότια της πόλης των 

Θηβών εκατέρω8εν της Π.Ε.Ο. «Θηβών – Ελευσίνας» (θέση «Χαραϊντίνη») 

υπάρχουν µονάδες οι οποίες έχουν ως τελικό αποδέκτη τον π. Ασωπό. ∆ύο εξ 

αυτών είναι η ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΕ και η ΗΡΩΝ 

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε. Στο σύνολό τους οι βιοµηχανίες των Θηβών 

υποχρεούνται να διαθέτουν τα στερεάτους απόβλητα σε «εγκεκριμένο χώρο 

διάθεσης απορριµµάτων», που θα τους υποδείξει η Ν.Α Βοιωτίας. 

Προβλήματα: 

Τα υγρά απόβλητα που δημιουργούνται κάθε μέρα από τις βιομηχανίες είναι 

πάρα πολλά και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που 

προκαλούν οι εγκαταστάσεις των βιομηχανιών στην αστική περιοχή είναι ότι οι 

δρόμοι που περνάνε μπροστά από τις βιομηχανίες είναι περιφερειακές 

αρτηρίες. Λόγω της καθημερινής κίνησης μεγάλων οχημάτων προς την 

βιομηχανική περιοχή των Θηβών δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Πρόταση:  

• Λόγω της επιβάρυνσης που προκαλούν στο περιβάλλον, η κάθε 

βιομηχανία θα πρέπει να φτιάξει ειδικό σύστημα απορροής των υγρών 

αποβλήτων έτσι ώστε να μη μολύνεται το περιβάλλον. 

 

• Η λύση που προτείνεται είναι η εγκατάσταση των βιομηχανιών σε μια 

πιο απομακρυσμένη περιοχή από την πόλη. 

 



ΑΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

112 
 

• Η διαπλάτυνση του οδικού δικτύου και η τοποθέτηση φωτεινών 

σηματοδοτών θα μειώσει αισθητά το πρόβλημα. Άλλη μια λύση θα ήταν 

να μετακινηθούν οι βιομηχανίες από τις περιοχές αυτές. 

 

3.6.1.2 Διαχείριση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων - Αντιμετώπιση 
Βιομηχανικών Αποβλήτων 

 

Τα βιομηχανικά απόβλητα αποτελούν ίσως μια από τις κυριότερες μορφές 

ρύπανσης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

Βέβαια η βιομηχανική ανάπτυξη μιας περιοχής συνοδεύεται και από αντίστοιχη 

αστική ανάπτυξη. 

Η συγκέντρωση αστικών πληθυσμών στα βιομηχανικά κέντρα συνήθως εντείνει 

το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην συγκεκριμένη περιοχή. 

Παράλληλα όμως επιτρέπει την δημιουργία και εφαρμογή λύσεων για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος της αστικής – βιομηχανικής ρύπανσης. 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα αντιμετώπισης των αποβλήτων, περιλαμβάνει 

ανάλυση διαφορετικών παραμέτρων: 

1. τη χρήση τεχνικών που παράγουν λιγότερα απόβλητα. 

2. τη χρήση λιγότερο επικίνδυνων ουσιών. 

3. την εξέλιξη των τεχνικών ανάκτησης και ανακύκλωσης των ουσιών που 

σχηματίζονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διεργασία των 

αποβλήτων. 

4. τις συγκρίσιμες διεργασίες, εξοπλισμούς ή τρόπους λειτουργίας που 

έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς σε βιομηχανική κλίμακα. 

5. τη τεχνολογική πρόοδο και η εξέλιξη. 

6. το είδος, τις επιπτώσεις και τον όγκο των συγκεκριμένων εκπομπών. 

7. τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας των νέων ή υφιστάμενων 

εγκαταστάσεων. 

8. το χρόνος που απαιτεί η υιοθέτηση μιας καλύτερης διαθέσιμης 

τεχνικής. 

9. τη κατανάλωση και το είδος των πρώτων υλών (συμπεριλαμβανομένου 

του νερού) που χρησιμοποιούνται κατά τη διεργασία και την ενεργειακή 

απόδοση. 

10. την ανάγκη πρόληψης ή μείωσης στο ελάχιστο των συνολικών 

επιπτώσεων των εκπομπών και των κινδύνων για το περιβάλλον. 

11. την ανάγκη πρόληψης των ατυχημάτων και ελαχιστοποίησης των 

επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. 

12. Τις πληροφορίες που δημοσιεύουν δημόσιοι διεθνείς οργανισμοί. 
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Συγκεκριμένα στο δήμο του Αιγάλεω, η βιομηχανική ζώνη παράγει απόβλητα 

που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των επικίνδυνων βιομηχανικών 

αποβλήτων. Τα απόβλητα που παράγονται είναι κυρίως στερεά. 

Τα στερεά βιομηχανικά απόβλητα παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως 

προς την σύστασή τους και γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η γνώση των 

παραπάνω παραμέτρων, για την κατάλληλη επεξεργασία τους. 

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να πραγματοποιείται ειδική χημική ανάλυση των 

αποβλήτων, για την σωστή κατηγοριοποίησή τους και κατ’ επέκταση την 

αντιμετώπισή τους.  

Μια συνήθης μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η χημική 

κατεργασία, δηλαδή η μετατροπή της χημικής τους σύστασης, σε ενώσεις 

λιγότερο επικίνδυνες για το περιβάλλον. Στην περίπτωση που τα απόβλητα 

είναι πλούσια σε οργανική ύλη, προτιμάται η καύση τους. Αντίστοιχα, όταν είναι 

πλούσια σε  ουσίες που έχουν διασπορά στο υπέδαφος και μεγάλη διάρκεια 

ζωής, η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί είναι η σταθεροποίηση. Η 

σταθεροποίηση είναι η διεργασία στερεοποίησης των αποβλήτων και 

χρησιμοποιείται κυρίως και επικίνδυνα απόβλητα. 

Πέρα από τις παραπάνω διαδικασίες, ο δήμος από μεριά του θα πρέπει να 

επαλειφθεί για την σωστή οργάνωση της συλλογής των απορριμμάτων από την 

βιομηχανική ζώνη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τακτά δρομολόγια των 

απορριμματοφόρων από και προς την βιομηχανική ζώνη, αλλά και μέσω 

χρηματοδότησης να συνταχθεί ειδικός στόλος οχημάτων, με ειδικές 

προδιαγραφές για τα συγκεκριμένα απορρίμματα, που θα δραστηριοποιείται 

μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή. 
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3.6.2 Εργατικές κατοικίες  
 
Μια ακόμη κατηγορία χρήσεων που αξίζει να αναφερθεί είναι εκείνη των 

εργατικών κατοικιών, οι οποίες εδράζονται κοντά στους σταθμούς του μετρό 

του Αγίου Αντωνίου και του Περιστερίου (εικόνα 3.30 έως 3.33) αντίστοιχα. Η 

έκταση που καταλαμβάνουν είναι αρκετά μεγάλη, δεδομένου και της 

προϊστορίας του δήμου σχετικά με τους πρόσφυγες και την γενικότερη 

πληθυσμιακή του εξέλιξη. Η κατάσταση των ίδιων των κτιρίων είναι αρκετά 

υποβαθμισμένη, ωστόσο έχουν γίνει προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών 

διαβίωσης των ενοίκων με τη δημιουργία ανοιχτών-πράσινων χώρων εντός των 

οικοδομικών τετραγώνων που φιλοξενούν τις εργατικές κατοικίες, καθώς και 

χώροι που χρησιμεύουν ως χώροι στάθμευσης. 

      

Εικόνα  3.30 και 3.31: Συγκρότημα εργατικών κατοικιών  

κοντά στο σταθμό του μετρό Άγιος Αντώνιος 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα  3.32 και 3.33: Συγκρότημα εργατικών κατοικιών  

κοντά στο σταθμό του μετρό Περιστέρι  

 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες χρήσεις, είναι αρκετά διάσπαρτες, χωρίς οργάνωση 

και σχεδιασμό. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως απουσιάζει οικονομικό 

κέντρο στο δήμο (γραφεία, υπηρεσίες, τράπεζες), αντίθετα χωροθετούνται 

αυθαίρετα στην επιφάνεια. Αξίζει βέβαια να αναφερθεί πως υπάρχουν αρκετά 

εγκαταλελειμμένα οικοδομήματα ακόμη και εντός του εμπορικού κέντρου του 

Περιστερίου (εικόνα 3.34), ενώ παρατηρείται μια σχετικά αυξημένη τάση 

ανοικοδόμησης κοντά στους σταθμού των μετρό (κυρίως κοντά στους 

σταθμούς Ανθούπολη και Άγιος Αντώνιος) (εικόνα 3.35 και 3.36). Η υπόλοιπη 

επιφάνεια μελέτης αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από κατοικία. Να 

αναφερθεί πως η παράθεση των παραπάνω δραστηριοτήτων αφορά στον 

χάρτη των χρήσεων γης για τα ισόγεια. Στους ορόφους, η κύρια και σχεδόν 

κυριαρχική λειτουργία είναι εκείνη της κατοικίας, με ελάχιστες εξαιρέσεις 

οικοδομικών τετραγώνων (όπως συμβαίνει στην περίπτωση κάποιων επί της 

λεωφόρου Αθηνών και Κηφισού). 
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Εικόνα 3.34: Εγκαταλελειμμένο κτίριο του      

εμπορικού κέντρου του Περιστερίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο 

 Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 

 

    
 

Εικόνα 3.35 και 3.36: Νεόδμητες πολυκατοικίες πλησίον μετρό  

          Ανθούπολης 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο  

Γιαβρούτα Λαμπρινή – Μπίτζιου Αθανασία) 
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3.7 Κοινόχρηστοι χώροι 
 
3.7.1 Πλατείες – χώροι πρασίνου 
 
Η βλάστηση στις πόλεις είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας καλής 

διαβίωσης των πολιτών. Ωστόσο παρατηρούμε μεγάλη έλλειψη. Αυτό οφείλεται 

στον ελλιπή σχεδιασμό των χώρων πρασίνου από την πολεοδομία, στον 

ανεπιτυχή σχεδιασμό στις μελέτες πρασίνου από γεωτεχνικούς, χρήση 

ακατάλληλων φυτικών ειδών (ξενικά στη χώρα και στην πόλη) από οικολογικής 

πλευράς, μικρή ή καθόλου απασχόληση αρχιτεκτόνων τοπίου, έλλειψη 

συντήρησης για οικονομικούς λόγους, πλημμελής διαχείριση του αστικού 

πρασίνου, στην ύπαρξη αδιαφορίας ή και "άρνησης" από μέρος των πολιτών 

στη διατήρηση του πρασίνου.  

Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι χώροι πρασίνου του Δήμου. 

 Αναφορικά με  τις πλατείες πιο χαρακτηριστικές  είναι : 

• Πλατεία Δασκαλογιάννη :  υπάρχει στο Περιστέρι και συγκεκριμένα στην 

περιοχή Μπουρνάζι από το 1957. Το όνομά της προέρχεται από τον 

κρητικό επαναστάτη Δασκαλογιάννη του οποίου η προτομή βρίσκεται στο 

κέντρο της (εικόνα 3.37). 

 

 

Εικόνα 3.37: Πλατεία Δασκαλογιάννη 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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• Πλατεία 28ης Οκτωβρίου (Μπουρναζίου): θεωρείται το κέντρο της 

Δυτικής Αττικής, αφού φιλοξενεί κάθε είδους μαγαζιά και είναι εύκολα 

προσβάσιμη χάρης στο σταθμό του μετρό Άγιος Αντώνιος. Επίσης πάνω 

στην πλατεία, με αφορμή το στάδιο πυγμαχίας που υπάρχει στην περιοχή, 

είναι στημένο το άγαλμα του Ολυμπιονίκη Πυγμάχου 

(εικόνα 3.38). 

 

 
 

Εικόνα 3.38: Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

• Πλατεία Δέγλερη :  με πρόσφατη διαμόρφωση αναβαθμίστηκε η ίδια αλλά 

και η περιοχή. Αντικρίσαμε μια καταπράσινη πλατεία με γκαζόν και ελιές 

και παγκάκια όμορφα τοποθετημένα (εικόνα 3.39). 
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Εικόνα 3.39: Πλατεία Δέγλερη  

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

• Πλατεία Δημοκρατίας: εκεί βρίσκεται ο σταθμός του μετρό Περιστέρι 

καθώς και το Δημαρχείο. Η πλατεία καλύπτει έκταση περίπου 12 

στρεμμάτων, με 3500 τ.μ. χώρους πρασίνου, ένα σιντριβάνι στο μέσον της 

πλατείας, ένα μεγάλο γυάλινο θόλο διαμέτρου 14μ. σε κεντρικό σημείο 

διοχετεύοντας άφθονο φυσικό φωτισμό στα δύο επίπεδα του σταθμού, 

διαδρόμους και πλακόστρωτα σε μεγάλη έκταση (εικόνα 3.40). 

 

 

Εικόνα 3.40: Πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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3.7.2 Άλσος Περιστερίου 
 
Ένας καταπράσινος «παράδεισος» 60 στρεμμάτων άνοιξε τις πόρτες του στις 
8 Μαϊου του 2012, στα Δυτικά Προάστια, και πιο συγκεκριμένα στο Περιστέρι, 
αφού έγινε ανάπλαση στα 28 στρέμματα του Άλσους Περιστερίου, ιδανικό 
μέρος για χαλαρούς περιπάτους κάτω από τη σκιά των πανύψηλων δέντρων 
του, που δημιουργούν κατάφυτες περιπατητικές διαδρομές. 

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα που έγιναν στο 

Δήμο τα τελευταία χρόνια και συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας της 

ζωής των κατοίκων. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών, 

η πηγή αυτή πρασίνου κατάφερε να μειώσει τη θερμοκρασία της περιοχής από 

3-5 βαθμούς Κελσίου σε περιόδους καύσωνα. Στο πάρκο υπάρχει 

υπερσύγχρονο γυμναστήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, Δημοτική 

Βιβλιοθήκη καθώς και ειδικοί χώροι ανάγνωσης, παιδική χαρά που πληροί όλες 

τις προδιαγραφές ασφαλείας, πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, υπαίθριο 

αμφιθέατρο, ένα κέντρο πληροφόρησης για θέματα ανακύκλωσης, 

εξοικονόμησης ενέργειας και νέων ενεργειακών τεχνολογιών, αναψυκτήριο και 

υπαίθρια καθιστικά (εικόνα 3.41 έως 3.47). 

Πού βρίσκεται: Αγίου Βασιλείου 63, στο Περιστέρι Αττικής, απέναντι από το 
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου. 
 
Πρόσβαση: Ο επισκέπτης μπορεί να έρθει εδώ από το κέντρο 
χρησιμοποιώντας το ΜΕΤΡΟ έως το σταθμό Αγίου Αντωνίου και από εκεί με 
γραμμή λεωφορείου Α13 ή με τα τρόλεϊ 12 (Ζάππειο - Περιστέρι) και 25 (Θα 
κατεβείτε στη στάση Θηβών). 
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Εικόνα 3.41: Άλσος Περιστερίου 

(Πηγή : https://www.attikoprasino.gr) 

 

 
Εικόνα 3.42: Παιδική χαρά, μία από τις καλύτερες της χώρας 

(Πηγή : https://www.attikoprasino.gr) 
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Εικόνα 3.43: Άλσος Περιστερίου 

(Πηγή : https://www.attikoprasino.gr) 

 

 
Εικόνα 3.44: Άλσος Περιστερίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.45: Υπαίθριο αμφιθέατρο 

(Πηγή : https://www.attikoprasino.gr) 

 

 

 

 

Εικόνα 3.46: Πλατεία Ιωάννου Ρίτσου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.47: Παιδική χαρά σε γειτονιά του Μπουρναζίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Ωστόσο παρά την ύπαρξη του Άλσους οι κοινόχρηστοι χώροι στο σύνολο του 

δήμου είναι ελλιπείς έως και ανύπαρκτοι για το μέγεθός του.Το πρόβλημα 

εντοπίζεται καταρχάς στην επιφάνεια που καλύπτουν οι συγκεκριμένοι χώροι. 

Είναι ελάχιστοι σε σχέση με το μέγεθος της περιοχής μελέτης και διάσπαρτοι, 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πολεοδομικό υπόβαθρο ασφυκτικό και μη 

βιώσιμο. Η πολεοδομική οργάνωση που είχε υλοποιηθεί τα προηγούμενη 

χρόνια, ακόμη και μετά την καθιέρωση των αυθαίρετων δομήσεων, δεν 

μπόρεσε να κατευθύνει τους άξονές της προς έναν βιώσιμο και πράσινο δήμο, 

ελκυστικό προς τους πολίτες της. 

 

3.7.3 Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Δήμου Περιστερίου 
 
Σε παρακείμενο χώρο του Άλσους, έκτασης πέντε στρεμμάτων περίπου, 

λειτουργεί από το 2008 το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου (εικόνα 

3.48). Το Πάρκο δημιουργήθηκε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω 

προγράμματος που διαχειρίστηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Σε τακτική βάση δέχεται σχολεία της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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Αυτό που θα πρέπει να απασχολήσει τον Δήμο είναι η μετεξέλιξη του Πάρκου 

και η ενίσχυση του με σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που θα διευκολύνουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως οχήματα καθώς και εποπτικό και έντυπο υλικό, 

ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις σηματοδότησης, αλλά και προσαρμογές του 

εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά ηλικίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(έως δευτέρας γυμνασίου). 

Σε κάθε περίπτωση, το Πάρκο για να λειτουργήσει ουσιαστικά χρειάζεται να 

διαθέτει μόνιμη ομάδα εκπαιδευμένου προσωπικού που θα ασχολείται με την 

καθημερινή ενημέρωση των μαθητών, την δημιουργία έντυπου και εποπτικού 

υλικού, αλλά και την οργάνωση των δραστηριοτήτων του. Ο Δήμος πρέπει να 

ξεφύγει από τις συνήθεις πρακτικές της τετριμμένης και άχρωμης λειτουργίας, 

που δυστυχώς είναι κανόνας στην χώρα μας. 

Σήμερα, η λειτουργία του ΠΚΑ συνδυάζεται με την λειτουργία του Σταθμού 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης «Πράσινο Σπίτι» (βλ. παρακάτω). Ένα βασικό 

πρόβλημα όμως είναι η επικοινωνία των δύο χώρων μέσα από την διάβαση της 

οδού Αγίου Βασιλείου, που είναι κεντρική οδός σύνδεσης του κέντρου του 

Περιστερίου με τις δυτικές του συνοικίες. Κατά το παρελθόν έχει προταθεί 

ατύπως ακόμα και η υπογειοποίηση τμήματος του δρόμου, αλλά μέχρι σήμερα 

δεν έχουν ληφθεί οι κατάλληλες πρωτοβουλίες για τον καθορισμό μίας τελικής 

λύσης. Το ΠΚΑ, εξαιτίας του ιδιαίτερου περιβάλλοντος πρασίνου που διαθέτει, 

γίνεται καθημερινά πόλος έλξης για κατοίκους που αθλούνται ή το 

επισκέπτονται για αναψυχή, προσφέροντας αθροιστικά υπεραξία στην 

λειτουργία του Άλσους. 

 

Εικόνα 3.48: Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής 

 (Πηγή : https://www.attikoprasino.gr) 

https://www.attikoprasino.gr/
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3.7.4 Ελεύθεροι Χώροι περιοχής Χωράφας 
 
Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη έργο βιοκλιματικής ανάπλασης των ελεύθερων 

χώρων της περιοχής Χωράφας. Η περιοχή ανάπλασης βρίσκεται στον Άγιο 

Ιερόθεο – περιοχή Χωράφα – οριοθετείται από τις οδούς: Ιωαννίνων, Πευκών, 

Ημαθίας‐Κάκτου, Κέδρων και περιλαμβάνει δύο πλατείες επί της οδού 

Ιωαννίνων: πλατεία Ιωαννίνων και πλατεία Δέγλερη. Η προς ανάπλαση 

περιοχή, σαν συμπαγής ενότητα, η οποία προβλέπεται να καρπωθεί τα άμεσα 

αποτελέσματα της βιοκλιματικής ανάπλασης, έχει συνολική έκταση 120.000μ² 

περίπου και αποτελεί ενιαίο τμήμα αστικού ιστού του Δήμου Περιστερίου. Τα 

επιδιωκόμενα περιβαλλοντολογικά οφέλη, θα προκύψουν από παρέμβαση σε 

περιοχή συνολικού εμβαδού 28.085μ², προσεκτικά επιλεγμένη έτσι ώστε με την 

γεωμετρία της στον χώρο, να περικλείει και να επηρεάζει άμεσα τον μεγαλύτερο 

δυνατόν χώρο. Η συγκεκριμένη μάλιστα ενότητα βρίσκεται στην πλέον 

υποβαθμισμένη περιβαλλοντολογικά περιοχή του Δήμου, με μεγάλους 

κυκλοφοριακούς φόρτους και έλλειψη πράσινου. Στη μεγαλύτερη έκτασή της, 

φιλοξενεί δραστηριότητες που σχετίζονται με τη «νέα γενιά» της περιοχής. 

Συγκεκριμένα, εκπαίδευση και χώρους άθλησης. Το γεγονός ότι εκτελούνται 

αθλητικές δραστηριότητες στην περιοχή, καθιστά άμεση και επιβεβλημένη την 

ανάγκη της πολιτείας να επιμεληθεί την περιβαλλοντολογική αναβάθμισή της, 

με στόχο και την μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας επιφανείας, προς όφελος 

της υγείας των νεαρών κυρίως πληθυσμών της πόλης. Τέλος, η ανάπλαση της 

συγκεκριμένης αστικής περιοχής, θα αποτελέσει πιλοτική παρέμβαση στην 

πόλη με εκπαιδευτικό χαρακτήρα. 

 

3.7.5 Πάρκο Στρατοπέδου Καραϊσκάκη (πευκώνας) 
 

➢ Έκταση: ~ 70 στρέμματα 

➢ Υψόμετρο: 115 μέτρα 

➢ Θέση: Οδός Μυστριώτη (όρια με Δήμο Χαϊδαρίου) 

➢ Είδος βλάστησης: κυρίως Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis) 

 

Ουσιαστικά πρόκειται για τα απομεινάρια του πευκοδάσους που κάλυπτε 

παλαιότερα την πλαγιά του Ποικίλου Όρους. Μετά το 1960, η περιοχή άρχισε 

τη σταδιακή άναρχη καταπάτηση και δόμηση. Στην περιοχή αυτή ο Γεώργιος 

Καραϊσκάκης έδωσε σημαντικές μάχες κατά του Κιουταχή κατά την 

επανάσταση του 1821, γι’ αυτό και τα στρατόπεδα που δημιουργήθηκαν 

αργότερα ονομάστηκαν «Στρατόπεδα Καραϊσκάκη Α’ και Β’». Οι χώροι των 

στρατοπέδων παραχωρήθηκαν πριν από λίγα σχετικά χρόνια σε όμορους 

Δήμους (Χαϊδαρίου και Περιστερίου) και αξιοποιήθηκαν ως χώροι πρασίνου και 
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χώροι δημιουργίας υποδομών. Σήμερα, ο πευκώνας είναι πόλος έλξης για τους 

κατοίκους της περιοχής, φυλάσσεται και διαθέτει στοιχειώδεις υποδομές για την 

συντήρησή του, ενώ υπάρχουν και σκέψεις περεταίρω αξιοποίησης, χωρίς να 

υποβαθμιστεί ως χώρος πρασίνου. 

 

3.7.6 Ποικίλο όρος 

 
➢ Έκταση: 28.000 στρέμματα 

➢ Μέγιστο Ύψος: 453 μέτρα (Ζαχαρίτσα, από το όνομα οικογένειας 

οπλαρχηγών του 21’) 

➢ Είδος βλάστησης: χαμηλή θαμνώδεις και χασμοφυτική, με αραιή 

παρουσία δέντρων κυρίως χαλεπίου πεύκης. 

Πρόκειται για φυσικό σχηματισμό που είναι στενά συνδεδεμένος με την τοπική 

ιστορία. Βρίσκεται στην δυτική πλευρά του Περιστερίου και του λεκανοπεδίου 

Αττικής και αποτελεί προπομπό του όρους Αιγάλεω. Είναι κυρίως 

ασβεστολιθικής σύστασης γι’ αυτό και έχει σημαντικό σπηλαιολογικό 

ενδιαφέρον. Το όρος είναι καταγεγραμμένο σε χάρτες από την εποχή της 

επανάστασης του 1821 και νωρίτερα με την ονομασία «Στεφάνι». Το γεγονός 

της αλλαγής του ονόματος διευκόλυνε τις παράνομες καταπατήσεις, ένα 

πρόβλημα που έχει φτάσει μέχρι τις ημέρες μας δυσχαιρένοντας την διαχείριση 

του ορεινού και περιαστικού οικοσυστήματος. Το όρος αποτελεί φυσικό όριο 

ως προς τον Δήμο Αχαρνών, ενώ στις παρυφές του έχουν αναπτυχθεί επίσης 

οι Δήμοι Ιλίου, Καματερού, Αγ. Αναργύρων, Πετρούπολης και Ασπροπύργου.32 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ποικίλο είναι ένας μοναδικής σημασίας φυσικός 

σχηματισμός για το Περιστέρι, εξαιτίας της σημαντικής πανίδας και χλωρίδας 

που φιλοξενεί, αλλά και των ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων που 

συνδέονται με αυτό. Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τμήμα της ίδιας γεωλογικής 

ενότητας με το όρος Αιγάλεω, είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο και απομονωμένο 

οικοσύστημα, που φιλοξενεί ποικιλία οικοτόπων και ενδιαιτημάτων για την 

άγρια πανίδα και χλωρίδα. Παρ’ ότι πιο κάτω θα γίνει κοινή παρουσίαση του 

φυσικού πλούτου για την ενότητα Ποικίλο – Όρος Αιγάλεω, αναφέρουμε 

περιληπτικά ότι κατά το παρελθόν έχουν καταγραφεί πάνω από 450 είδη φυτών 

μερικά από τα οποία είναι ενδημικά.33 

Η επέκταση της οικιστικής απειλής έχει θέσει το Ποικίλο σε θέση 

προτεραιότητας για την προστασία και την ανάπτυξη του, και σημαντικό ρόλο 

σε αυτή την κατεύθυνση έχει αναλάβει ο ΑΣΔΑ. Παρ’ αυτά φαινόμενα 

 
32 ΑΣΔΑ, Ελισσαίου Γ. & Γεωργόπουλος Π. Ποικίλο Όρος – Όρος Αιγάλεω 
33 ΑΣΔΑ, (2010), Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δασικής Έκτασης Ποικίλου Όρους – Όρους 
Αιγάλεω. 
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λαθροθηρίας, καταπατήσεων και παράνομης χρήσης εξακολουθούν να 

υπάρχουν. Από το 1959 έχει απαγορευτεί το κυνήγι στο Ποικίλο, ενώ 

συνεχίζονται διαμάχες για την ιδιοκτησία εκτάσεων που ξεκινούν από την εποχή 

της τουρκοκρατίας. Αξίζει να σημειωθεί, ως μία ενδεικτική εικόνα, ότι: 

 α. Η Μητρόπολη Λαμίας διεκδίκησε 3.500 στρέμματα μέσα στην Β’ ζώνη του 

βουνού και 4.000 στρέμματα στον αστικό ιστό της Πετρούπολης και του 

Περιστερίου. 

β. Η Μονή Κλειστών διεκδικεί 13.500 στρέμματα στην πλευρά προς τον 

Σκαραμαγκά. 

γ. Μεγαλοϊδιοκτήτης διεκδικεί στην περιοχή του Άνω Δάσους Χαϊδαρίου 1.000 

στρέμματα. 

δ. Τα τέως Στρατόπεδα Χαϊδαρίου (3.500 στρέμματα) που βρίσκονται στην 

δυτική πλευρά κινδυνεύουν να οικοδομηθούν κατά 50% σύμφωνα με τον νόμο 

2745/1999. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία. 

ε. Ο Συνεταιρισμός Πολεμιστών Κορέας διεκδικεί 80 στρέμματα, από τα οποία 

τα 18 είναι ενταγμένα στο Σχέδιο Πόλεως του Δήμου Πετρούπολης. 

στ. 83 στρέμματα de facto αναδασωτέας έκτασης, στην περιοχή του παλιού 

λατομείου «Γάτου», έχουν χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική έκταση. 

ζ. 60 στρέμματα διεκδικούνται στην Αγία Τριάδα Πετρούπολης. 

Πέραν από το διαχρονικό πρόβλημα των καταπατήσεων, το Ποικίλο έχει 

υποστεί και επιφανειακή υποβάθμιση από τον μεγάλο αριθμό λατομείων που 

κατά καιρούς λειτούργησαν για να υποστηρίξουν τις οικοδομικές 

δραστηριότητες της περιοχής και αντίστροφα διάφορα σημεία του έγιναν χώροι 

απόθεσης οικοδομικών αποβλήτων. Η δημιουργία άτυπου πάρκου κεραιών 

επικοινωνιακών δικτύων μαζί με την δημιουργία χώρου αθλοπαιδιών και 

ψυχαγωγίας στις παρυφές του, αύξησαν την όχληση προς το οικοσύστημα και 

αποτελούν ίσως ένα ακόμα μελλοντικό πρόβλημα εξαιτίας της ανυπαρξίας 

φύλαξης, αλλά και της πλημμελούς νομοθετικής αντιμετώπισης, αφού π.χ. για 

το λατομείο Μουσαμά ο νόμος 3164/2003 «προβλέπει» την μετατροπή του σε 

χώρο απόθεσης επεξεργασμένων αποβλήτων. Επίσης, το νταμάρι στην 

περιοχή Μαλατέστα, χρησιμοποιήθηκε επί χρόνια ως χώρος υπαίθριας 

αποθήκευσης υλικού από τον Δήμο Περιστερίου, και μόλις πριν λίγα χρόνια 

αποδεσμεύτηκε από αυτή τη χρήση.34 

Στο Ποικίλο έχουν βρεθεί εγκαταλελειμμένοι οικισμοί που χρονολογούνται από 

2ο αιωνα Π.Χ και έχουν χαρακτηριστικά οργανωμένης ρυμοτομίας και δόμησης. 

 
34 Ιστότοπος ΥΠΕΚΑ. Περιβαλλοντική Πληροφορία www.ypeka.gr 
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Στην βόρεια πλευρά επίσης υπάρχουν ίχνη του αρχαίου τείχους «ΔΕΜΑΣ» που 

συνέδεε το Ποικίλο με τον Πάρνηθα, ελέγχοντας από Β.Δ. την πρόσβαση στο 

Λεκανοπέδιο.35 

Όπως ειπώθηκε και πιο πάνω, το Ποικίλο και ιδιαίτερα η ανατολική πλαγιά του, 

καλύπτονταν από πυκνό δάσος χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis), το οποίο 

εκτείνονταν από τα υψηλότερα σημεία του έως και τις πεδινές περιοχές, μέχρι 

και το σημείο «βαθύ ρέμα» όπου σήμερα βρίσκεται η οδός Ανατολικής 

Ρωμυλίας στην Πετρούπολη και ο Αϊ Γιώργης στη Νέα Ζωή Περιστερίου. 

Παράνομη υλοτομία και οικοδόμηση της περιοχής για οικιστικούς κυρίως 

λόγους, είχαν σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του πευκοδάσους και την 

δημιουργία των σημερινών πευκώνων του στρατοπέδου Καραϊσκάκη. Οι 

κυριότερες περίοδοι καταστροφής του πευκοδάσους του Ποικίλου είναι το 

1826, 1914, 1922, 1941 – 1944, που συμπίπτουν και με σημαντικά ιστορικά 

γεγονότα. Όπως ισχύει και για άλλες περιοχές της Αττικής, έτσι και το Ποικίλο 

μετά το 1960 – 1970 έπεσε θύμα της ανεξέλεγκτης δόμησης, που κληρονόμησε 

στις ημέρες μας πολλά προβλήματα. 

Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), όπως ειπώθηκε και πιο 

πάνω, έχει αναλάβει την αξιοποίηση και προστασία του βουνού μέσα από 

προγράμματα και δράσεις αναδασώσεων, όμως η φτωχή χρηματοδότηση και 

ιδιαίτερα η σύγχρονη οικονομική συγκυρία, έχει μειώσει κατά πολύ τις 

δυνατότητες φύλαξης και αξιοποίησης του οικοσυστήματος. Δυστυχώς, 

προσπάθειες που ξεκίνησαν παλαιότερα έχουν επιβραδυνθεί και 

εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν για άρδευση και πυροπροστασία έχουν 

σχεδόν εγκαταλειφθεί. Η παράνομη βόσκηση, η ρητίνευση, η χωματοληψία, 

παράνομα αμαξοστάσια (Αγ. Τριάδα Πετρούπολης) και πολλές άλλες 

δραστηριότητες, δεν περιορίστηκαν παρά την απαγορευτική διάταξη του 

Δασαρχείου Αιγάλεω που ίσχυε μέχρι το τέλος του 2011, και ακόμα και σήμερα 

εκτάσεις που έχουν κυρηχθεί αναδασωτέες παραμένουν απροστάτευτες.36 

Το μεγάλο πρόβλημα του Ποικίλου είναι ότι αποτελεί φυσικό σύνορο με την 

Φυλή και δεν φυλάσσεται, ενώ θα έπρεπε. Σε αρκετά σημεία του, ακόμα και 

σήμερα, μπορεί ο περιηγητής να εντοπίσει απόρριψη σκουπιδιών πάσης 

φύσεως, όπως και να δει να διέρχονται μικρά και μεγάλα οχήματα με 

κατεύθυνση την λεωφόρο Σχιστού, προσθέτοντας και την πρόσφατη διάνοιξη 

της περιφερειακής ανατολικής οδού. Αυτές οι ενέργειες αποτελούν σημαντική 

όχληση για την πανίδα και χλωρίδα και πηγή ρύπανσης, που σταδιακά 

 
35 Επιχειρησιακό Περιστερίου (2007-2010). Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικού Περιβάλλοντος. 
Έρευνα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας. 
36 ΑΣΔΑ, (2010), Μελέτη Προστασίας και Διαχείρισης Δασικής Έκτασης Ποικίλου Όρους – Όρους 
Αιγάλεω. 
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συνεισφέρει στην υποβάθμιση αυτού του ακροτελεύτιου και πολύτιμου για το 

Περιστέρι οικοσυστήματος. 

Η υποβάθμιση του Ποικίλου, δεν σχετίζεται τόσο με την προγενέστερη 

ανεξέλεγκτη χρήση του, όσο με την παρούσα έλλειψη πρόνοιας για την 

αξιοποίηση του και την προστασία του. Η έλλειψη πόρων και κυρίως 

ολοκληρωμένου σχεδιασμού αναδάσωσης και πυροπροστασίας εντείνει την 

επιφανειακή διάβρωση των πρανών. Εγκαταλελειμμένα λατομεία που 

βρίσκονται στην Β’ ζώνη, όπως αυτό στην περιοχή Μαλατέστα, είναι ανάγκη να 

ενταχθούν σταδιακά σε προγράμματα ανάπλασης και ένταξής τους στην 

περιαστική ζώνη πρασίνου, παρακάμπτοντας τις αγκυλώσεις που υπάρχουν. 

Το πευκοδάσος που έχει απομείνει πρέπει να προστατευτεί από τις εποχικές 

εξάρσεις προσβολών παρασιτικών εντόμων (πευκοκάμπια και μαρσαλίνα) που 

απειλούν διαχρονικά την βιωσιμότητά του. Οι οργανωμένες και συστηματικές 

αναδασώσεις είναι απαραίτητες για την επιβράδυνση φαινομένων διάβρωσης 

των πρανών. Εγκαταστάσεις υπόγειων ή υπέργειων υδατοδεξαμενών για 

συλλογή βρόχινου νερού, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν, όπως και η 

οριοθέτηση ζωνών για τους επισκέπτες και ο τερματισμός της ανεξέλεγκτης 

διέλευσης οχημάτων, είναι δράσεις που θα επιβραδύνουν την περαιτέρω 

υποβάθμιση του βουνού. 

 Το Ποικίλο Όρος καταλήγει δυτικά στην λίμνη Κουμουνδούρου (λίμνη Ρειτών), 

μία υδατοσυλλογή με μικρό μέσο βάθος (μόλις 1,7μέτρα) που έχει ιδιαίτερα 

επιβαρυνθεί από τις δραστηριότητες της βιομηχανικής ζώνης Σκαραμαγκά, 

παρά το γεγονός ότι αποτελεί έναν οικολογικό θησαυρό για την δυτική Αττική. 

Άλλοι σημαντικοί γεωλογικοί σχηματισμοί του Ποικίλου Όρους είναι χαράδρες 

και σπήλαια, που προσδίδουν έναν ιδιαίτερο ποικιλόμορφο χαρακτήρα στην 

περιοχή. Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθεί το φαράγγι Ναστάνι, που βρίσκεται στην 

βορειοδυτική πλευρά του Ποικίλου. Από σπηλαιολογικής άποψης, το Ποικίλο 

εμφανίζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της ασβεστολιθικής του σύστασης. 

Χαρακτηριστικοί σχηματισμοί είναι το σπήλαιο Δρομεάς, το μικρό σπήλαιο 

Πανός, και τα σπήλαια Αφαίας και Μαρίνη. Η αναφορά στους φυσικούς αυτούς 

σχηματισμούς γίνεται για να καταδειχθεί ότι ο Δήμος Περιστερίου ακόμα δεν 

έχει εξερευνήσει και δεν έχει εκμεταλλευτεί τον φυσικό και γεωλογικό πλούτο 

που τον περιβάλλει, προκειμένου να προχωρήσει στην διοργάνωση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας που θα έδιναν 

την ευκαιρία για την ανάπτυξη στρατηγικής προστασίας του Ποικίλου και 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, ώστε να προωθηθούν περαιτέρω 

πολιτικές αειφορικής διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

αντιμετωπίζει το εσωτερικό σύστημα λειτουργίας της πόλης. Πολλά δε από τα 

σπήλαια έχουν και αρχαιολογική και σπηλαιολογική αξία, επομένως είναι 

εξέχουσας σημασίας για την αναψηλάφηση της πολιτισμικής ιστορίας της 

περιοχής. 
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Οι φυτοκοινωνίες του Ποικίλου όρους και του όρους Αιγάλεω ανήκουν στη 

θερμομεσογειακή ζώνη. Οι κλάσεις φυτών και τα είδη που συναντώνται 

ανήκουν κυρίως στις οικογένειες Compositae, Gramineae, Labiatae, 

Cruciferae, Leguminosae, Boraginaceae, Dipsacaceae, Asteraceae Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο ΑΣΔΑ στα πλαίσια του προγράμματος "Προστασία του 

Περιβάλλοντος και Βιώσιμη ανάπτυξη" συμμετείχε το 2004 στην εκπόνηση 

μελέτης με τίτλο "Ορος Αιγάλεω – Ποικίλο, αποκατάσταση του δασικού 

χαρακτήρα, προστασία και ανάδειξή του" και το 2010 εξέδωσε την «Μελέτη 

προστασίας και διαχείρισης δασικής έκτασης Ποικίλου Όρους–Όρους 

Αιγάλεω». Η καταγραφή της περιοχής έχει ξεκινήσει από τον 19ο αιώνα και 

τεράστια συμβολή έχουν ιδιώτες ερευνητές, σύλλογοι και ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

 

 

Εικόνα 3.49: Ποικίλο Ορος 

 (Πηγή : https://www.tovima.gr)  

 

 

 

 

 

https://www.tovima.gr/
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3.7.7 Όμοροι περιβαλλοντικοί θησαυροί για τον Δήμο Περιστερίου 
‐Πάρκο Τρίτση 
 

➢ Έκταση: 1200 στρέμματα 

➢ Θέση: Δήμος Ιλίου, Λεωφόρος Δημοκρατίας 

Είναι απαραίτητο να αναφερθεί το Πάρκο Τρίτση (τμήμα του τέως βασιλικού 

κτήματος γνωστού ως «Πύργος Βασιλίσσης»), καθώς στα επόμενα χρόνια 

φαίνεται ότι θα ενταθεί η συζήτηση για την διαχείριση του από τους όμορους 

Δήμους (Αχαρνών, Ιλίου, Καματερού, Αγ. Αναργύρων, Πετρούπολης) καθώς 

αποτελεί έναν βασικό πνεύμονα πρασίνου για την αστικοποιημένη ζώνη της 

Δυτικής Αττικής, αλλά και όλου του οικιστικού πλέγματος της Αττικής. 

Παραχώρηση της έκτασης στο Ελληνικό Δημόσιο από τον ιδιώτη ιδιοκτήτη του, 

και η έλλειψη πόρων, είχαν σαν αποτέλεσμα για πολλά χρόνια να παραμένει 

αναξιοποίητη. Τελικά, η ανεύρεση πόρων οδήγησε στην διαμόρφωση 

εγκαταστάσεων και την δημιουργία τεχνητής λίμνης σχηματίζοντας ένα μικρό 

οικοσύστημα. Ένα πρόβλημα που προέκυψε ίσως είναι η υποβάθμιση του 

μικρού πευκώνα που βρίσκονταν στα πρανή του γειτονικού λοφίσκου. Παρ’ 

αυτά για αρκετά χρόνια, η αναβαθμισμένη έκταση προσφέρει πολλά στην 

τοπική κοινωνία της Δυτικής Αττικής, μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής 

ενημέρωσης, δραστηριοποίησης εθελοντών σε συνεργασία με ΜΚΟ και άλλες 

οργανώσεις καθώς και διεξόδους αναψυχής για τους κατοίκους. 

 Το Πάρκο αποτελεί ένα φυσικό θησαυροφυλάκιο της φυσικής ιστορίας της 

περιοχής, καθώς φιλοξενεί ακόμα δέντρα από τις πάλαι ποτέ καλλιέργειες 

φυστικιάς (Pistacia vera) και τμήμα του βασιλικού πευκοδάσους που υπάρχει 

ακόμα στην βόρεια πλευρά του, μαζί με τις παλαιές εγκαταστάσεις του 

βασιλικού κτήματος που σήμερα τις διαχειρίζεται το Σώμα Ελλήνων 

Προσκόπων. 

Δυστυχώς, η έλλειψη πόρων και κυρίως ενδιαφέροντος οδήγησαν στην 

σημερινή εικόνα εγκατάλειψης και πλημμελούς συντήρησης του πάρκου, με 

αποτέλεσμα να απειλείται ακόμα και η βιωσιμότητά του ως χώρου πρασίνου. 

Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μία συζήτηση για την μεταφορά της 

αρμοδιότητας του Πάρκου στους όμορους Δήμους και την συνεκμετάλλευση 

του. Σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι μία συζήτηση που πρέπει να ξεκινήσει σε 

σοβαρή βάση και να απασχολήσει όλους τους άμεσα και έμμεσα 

εμπλεκόμενους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, ακόμα και τα ΑΕΙ της Δυτικής 

Αττικής (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, Τ.Ε.Ι Πειραιά και Αθήνας) καθώς ο κίνδυνος 

της οικοπεδοποίησης ελλοχεύει, ασχέτως των αγαθών προθέσεων και 

σκέψεων. 
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Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το Πάρκο θα μπορούσε να αποτελέσει έναν κοινό τόπο 

συνεργασίας των όμορων και γειτονικών δήμων υπό την καθοδήγηση ενός ΑΕΙ 

(π.χ. του Γ.Π.Α.) ώστε να μην πέσει θύμα άστοχων ενεργειών. Η έκτασή του 

είναι ιδανική για την εφαρμογή πρότυπων φιλικών προς το περιβάλλον 

τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών και νερού 

αλλά, την δημιουργία ενός πρότυπου φυτωρίου που θα είναι πηγή φυτικού 

υλικού, την δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης μαθητών και ενηλίκων σε τεχνικές 

οικιακής ανακύκλωσης κ.λ.π με την ενεργό συμμετοχή των δήμων της Δυτικής 

Αττικής. Η τακτική λειτουργία με επιστημονικά και επαγγελματικά πρότυπα 

μπορεί να αναβαθμίσει το Πάρκο και να λύσει τα προβλήματα συντήρησης της 

τεράστιας έκτασης, προσφέροντας υπηρεσίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης 

και αναψυχής στους κατοίκους των γύρω περιοχών. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την αρχική ιδιόκτητη έκταση, ένα μικρό μέρος δεν 

παραχωρήθηκε στο δημόσιο, αλλά διατέθηκε σε ΜΚΟ που σήμερα λειτουργεί 

με πρότυπο σχεδιασμό περιβαλλοντικής αυτοδιαχείρισης. 

Ακολουθεί στη συνέχεια λεπτομερής καταγραφή των ειδικών υποδομών που 

χωροθετούνται στο δήμο (υγείας, παιδείας κλπ.), εκτός των παραπάνω γενικών 

δραστηριοτήτων. 
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3.8 Σημαντικά έργα υποδομής 
 
Το Δημαρχιακό Μέγαρο Περιστερίου είναι το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο 

υποδομής στην ιστορία της πόλης (εικόνα 3.50).Κατασκευάστηκε στην παλαιά 

θέση του Δημαρχείου, στην κεντρική πλατεία της πόλης. 

 

Εικόνα 3.50: Δημαρχιακό Μέγαρο Περιστερίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

  

Περιλαμβάνει τέσσερα υπόγεια, ισόγειο και τρεις ορόφους σε συνολικό εμβαδόν 

10.058 τετραγωνικών μέτρων. Στο σύγχρονο αυτό κτίριο, εγκαθίστανται όλες οι 

υπηρεσίες του Δήμου. Επίσης, το νέο Δημαρχείο διαθέτει ένα τετραώροφο 

υπόγειο πάρκινγκ   (400 θέσεων), θέατρο, συνεδριακό χώρο με μεταφραστικές 

δυνατότητες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων.37 

Τα υλικά και η αρχιτεκτονική του κτιρίου εξασφαλίζουν την σύγχρονη ένταξή 

του στο περιβάλλον και την ενεργειακή του οικονομία. Το κόστος κατασκευής 

του άγγιξε τα 3,3 δις δραχμές και ολοκληρώθηκε εντός 800 ημερών, όπως είχε 

αρχικά υπολογιστεί.38 

 
37 Ιστοσελίδα Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr 
38 Σαββάκη Ιωάννα (2005), “Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Στήριξης του Οργανισμού Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Δήμου Περιστερίου για Άτομα ή /και Οικογένειες που Ζουν στα Όρια της Φτώχειας 
ή και Κάτω από αυτά”, Αθήνα: Διπλωματική Εργασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
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3.9.1 Δημοτική Βιβλιοθήκη 
 

Η 24η Οκτωβρίου 2010 είναι πλέον μια ιστορική μέρα για το Δήμο Περιστερίου, 

με τη λειτουργία μιας «πηγής» γνώσης στον ιστορικό χώρο - σύμβολο, στο 

«Πέτρινο» 2ο Δημοτικό Σχολείο, που αποτελεί ένα κτίριο κόσμημα για την πόλη 

(εικόνα 3.51).39 

 
 Εικόνα 3.51: Η επίσημη ανακοίνωση των εγκαινίων της Δημοτικής 

Βιβλιοθήκης 

(Πηγή : https://www.peristerinews.gr) 

 

Το ιστορικό πέτρινο κτίριο, το οποίο ανακαινίστηκε με πολλή μεγάλη προσοχή, 

προκειμένου να αναδειχθεί η αρχική του αρχιτεκτονική παράδοση, υποδέχεται 

τους μαθητές του ως αναγνώστες πλέον. Η Δημοτική Αρχή της Πόλης επί 

μήνες, με τη βοήθεια  διαφόρων ειδικοτήτων συνεργείων, κατέβαλλε επιμελή 

και συντονισμένη προσπάθεια, προκειμένου να παραδώσει το έργο σε χρήση 

στο κοινό (εικόνα 3.52).  

 
39 Κατάρτιση προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Περιστερίου έτους 2013. 
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Εικόνα 3.52: Εργασίες αναμόρφωσης του προαύλιου χώρου της Βιβλιοθήκης 

(Πηγή : https://www.peristerinews.gr) 

 

Το εξαιρετικά αναμορφωμένο κτίριο  άνοιξε τις πόρτες και υποδέχεται τους 

Περιστεριώτες με την κλασσική βιβλιοθήκη, τη μουσική βιβλιοθήκη «Νάνα 

Μούσχουρη», την παιδική βιβλιοθήκη «Βούλα Μάνη» και την ηλεκτρονική 

βιβλιοθήκη. Πρόκειται για ένα φανταστικό και υπερσύγχρονο δημιούργημα που 

έλειπε απ' το Περιστέρι, και έχει να προσφέρει τεράστια οφέλη στην πνευματική 

ζωή του τόπου. 

 

3.9.2 Νέο ΤΕΕ Περιστερίου 
 
Ένα έργο που ομολογουμένως θα αλλάξει ριζικά την περιοχή αφού κρίνοντας 
από το μέγεθος του σχολείου θα συγκεντρώνει καθημερινά χιλιάδες παιδιά 
ζωντανεύοντας την περιοχή. Ένα υπερσύγχρονο κτιριακό συγκρότημα που θα 
αλλάξει την καθημερινότητα των μαθητών της τεχνικής εκπαίδευσης 
δημιουργήθηκε στην περιοχή του Μπουρναζίου επί των οδών Αγ. Ιωάννη 
Θεολόγου, Λευκωσίας, Παπαρηγοπούλου και Μουσουνίτσας (εικόνα 3.52 και 
3.53). 
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Εικόνα 3.52: Νέο ΤΕΕ, υπό κατασκευή 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.53: Νέο ΤΕΕ, υπό κατασκευή 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Ο υπερσύγχρονος χώρος του σχολείου είναι στα πρότυπα ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όπου τα πάντα είναι μελετημένα. Από τις αίθουσες 
μέχρι το υπόγειο και την ταράτσα έχει πραγματοποιηθεί μελέτη και υλοποίηση 
βάσει προδιαγραφών.Στο συγκρότημα τηρούνται όλα τα ενεργειακά πρότυπα, 

https://i1.wp.com/www.peristerinews.gr/wp-content/uploads/2016/09/IMG_2155.jpg
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από τους ηλιακούς συλλέκτες μέχρι και τον φωτισμό στις τουαλέτες ενώ τα 
εργαστήρια και οι χώροι διαδραστικής εκμάθησης θα συναρπάσουν τους 
μαθητές. 

Μια σχολική αναβάθμιση για το Περιστέρι που την είχε ιδιαίτερη ανάγκη και  
προστέθηκε στον εκπαιδευτικό πλούτο της πόλης τον Σεπτέμβρη 2017. Εκεί θα 
φιλοξενηθεί και το καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου που ιδρύθηκε πριν από 
λίγες μέρες. Πρόκειται για ένα πραγματικό στολίδι στα όρια του Δήμου 
Περιστερίου, το οποίο θα ανεβάσει πολλά επίπεδα την εκπαίδευση στην πόλη 
μας (εικόνα 3.54). 

Ως γνωστόν ο Δήμος Περιστερίου έχει υψηλότερες ανάγκες από το μέσο όρο 
της Αττικής σχετικά με τη βαθμίδα επαγγελματικής εκπαίδευσης, και διαθέτει 6 
σχολικές μονάδες με περίπου 1.740 μαθητές αντίστοιχα. Ωστόσο, τα σχολεία 
συστεγάζονται σε κτίρια προδιαγραφών Γυμνασίου ή Λυκείου, το οποίο 
σημαίνει μη κατάλληλη υποδομή, χωρίς ειδικές αίθουσες για εργαστήρια. 

Στο νέο σχολείο που δημιουργείται θα υπάρχουν τελευταίας τεχνολογίας 
εργαστήρια και αίθουσες, που θα εκτοξεύσουν την τεχνολογική εκπαίδευση των 
μαθητών. Το νέο αυτό σχολικό συγκρότημα εάν έχει τον απόλυτο σεβασμό 
εκπαιδευτικών και μαθητών όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, 
τότε θα αποτελεί για χρόνια σημείο αναφοράς. 

 

  

Εικόνα 3.54: Το νέο ΤΕΕ, σχεδόν ολοκληρωμένο 

(Πηγή : https://www.peristerinews.gr) 

 

 

 

 

 

https://i2.wp.com/www.peristerinews.gr/wp-content/uploads/2017/06/GOPR0344.jpg
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3.9.3 Εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου 
 

Το Εκθεσιακό Κέντρο Δήμου Περιστερίου βρίσκεται μεταξύ των οδών 

Δωδεκανήσου και Αγ.Βασιλείου στο κέντρο του Περιστερίου (εικόνα 3.55 και 

3.56) , σε χώρο 24 στρεμμάτων, ειδικά σχεδιασμένο για να ανταποκρίνεται στις 

υψηλές απαιτήσεις εκθεσιακών εκδηλώσεων και έχει εύκολη πρόσβαση από 

την πόλη, εθνικές οδούς και το αεροδρόμιο, καθώς και από τις στάσεις ΜΕΤΡΟ.  

Το Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου βρίσκεται περίπου 1500 μέτρα από το 

σταθμό Άγιος Αντώνιος του μετρό. Διαθέτει parking δυναμικότητας 5.000 

περίπου αυτοκινήτων. 

Το Κέντρο βρίσκεται μεταξύ δύο οδικών Εθνικών αξόνων και είναι 

προσπελάσιμο από μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

Εικόνα 3.55: Εκθεσιακό Περιστερίου 

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 
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Εικόνα 3.56: Εκθεσιακό Περιστερίου 

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 

 

3.10 Ειδικές υποδομές του Δήμου 
 
3.10.1 Υγεία 
 
 Σε σχέση με την υγεία και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν στο Περιστέρι για 

την κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών των πολιτών, η νοσοκομειακή 

περίθαλψη παρέχεται στους δημότες από νοσοκομεία της Αθήνας καθώς και 

από το νέο Αττικό νοσοκομείο στο δήμο Χαϊδαρίου, καθότι δεν υπάρχει 

νοσοκομείο εντός των ορίων του δήμου. Η μόνη πρωτοβάθμια ιατρική 

περίθαλψη που καλύπτεται στο δήμο (εκτός ιδιωτικής περίθαλψης σε ιατρεία 

και την ιδιωτική κλινική ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ) είναι από τα τμήματα ΙΚΑ που 

υπάρχουν στην περιοχή (συγκεκριμένα χωροθετούνται 4 τμήματα εντός των 

ορίων του δήμου), καθώς και από το νέο κέντρο υγείας αστικού τύπου (εικόνα 

3.57 και 3.58).40 

Το κέντρο υγείας περιλαμβάνει Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξεταστήρια 

παθολογικού, οδοντιατρικού, γυναικολογικού και καρδιολογικού, ιατρικές 

υπηρεσίες, Ακτινολογικό Τμήμα, Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας 2 κλινών, 

 
40 Σαββάκη Ιωάννα (2005), “Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Στήριξης του Οργανισμού Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης του Δήμου Περιστερίου για Άτομα ή /και Οικογένειες που Ζουν στα Όρια της Φτώχειας 
ή και Κάτω από αυτά”, Αθήνα: Διπλωματική Εργασία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. 
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Μονάδα Φυσιοθεραπείας και Αποκατάστασης.  Η μελέτη πρόβλεψε την 

βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών, την μέγιστη ενεργειακή απόδοση και την 

προσβασιμότητα του από άτομα ΑΜΕΑ. 

 

Το Κέντρο Υγείας Περιστερίου υπάγεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό 

Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ» 

 

   
 

Εικόνα 3.57 και 3.58:Κέντρο υγείας Δήμου Περιστερίου 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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3.10.2  Εκπαίδευση  
 

 

 
 

Χάρτης 3.7: Χάρτης με τα σχολεία του Δήμου Περιστερίου 

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 

 

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές υποδομές που εδράζονται στην περιοχή 

μελέτης, υπάρχουν συνολικά 19 βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθμοί, 53 

νηπιαγωγεία, 46 δημοτικά, 22 γυμνάσια, 15 ενιαία λύκεια και 8 ΕΠΑΛ-ΣΕΚ 

(χάρτης 3.7). Η συνολική καταγραφή των σχολικών εγκαταστάσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. 
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Εκπαιδευτικές υποδομές δήμου Περιστερίου 

 

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 3.1: Εκπαιδευτικές υποδομές δήμου Περιστερίου 

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 

Ποιο αναλυτικά: 

• Ορισμένα από τα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς της 

περιοχή 

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1ο 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 44-46 ΚΑΙ 

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

2ο ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 

3ο ΠΟΛΥΔΟΤΟΥ 61 

4ο ΤΖΟΥΜΑΓΙΑΣ 110 

5ο 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

6ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 44-46 

7ο ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 

8ο ΤΑΙΝΑΡΟΥ 49 

9ο ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΦΕΙΟΥ 

10ο ΦΙΛΙΚΩΝ 63 

12ο ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6 

13ο 
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΤΖΙΑ 

14ο ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 65 

15ο 
ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

ΚΑΙ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
 

Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί 19 
 

Νηπιαγωγείο 53 
 

Δημοτικό 46 

Γυμνάσιο 22 

Ενιαίο Λύκειο 15 

ΕΠΑΛ - ΣΕΚ 8 
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17ο ΛΑΔΑ ΚΑΙ ΛΥΣΙΑ 

19ο ΚΕΡΚΥΡΑΣ 15 

21o ΦΙΛΙΚΩΝ 63 

22o ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΥΔΩΝΙΩΝ 

23o ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΝΑΪΑΔΩΝ 

24o ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΙΜΟΥ 

25o ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 

26o ΤΑΤΑΚΗ 1 

28o 
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ 

ΛΕΩΝΙΔΟΥ 

30o ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 2 

32o ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΤΟΥ 

33o ΑΡΚΑΔΙΟΥ 25 

34o ΤΕΛΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΠΥΘΙΑΣ 

35o 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

37o ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 65 

38o 
ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ ΚΑΙ 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 

39o ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 

40o ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΤΟΥ 

41o 
ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ 

42o ΒΕΡΟΙΑΣ ΚΑΙ ΒΥΤΙΝΑΣ 

43o ΚΟΡΙΝΗΣ 48 

44o ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 73-75 

45o ΣΑΠΦΟΥΣ ΚΑΙ ΗΣΙΟΔΟΥ 

46o ΚΑΖΑΤΖΑΚΗ 8 

47o ΠΕΛΟΠΙΔΑ 177 

48o ΙΘΑΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 

 

Πίνακας 3.2: Νηπιαγωγεία και Παιδικοί Σταθμοί  

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 
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Χάρτης 3.8: Χάρτης με τα Νηπιαγωγεία και τους Παιδικούς Σταθμούς της 

περιοχής 

(Πηγή: https://www.google.gr/maps/search) 

 

• Δημοτικά Σχολεία Περιστερίου 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ Παναγή Τσαλδάρη 2 

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αρκαδίου 25 

 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νεοκλέους 12 

  4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μεσολογγίου 75 

 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κερκύρας 15 & Δεληγιάννη 

  6ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πτολεμαϊδος 51 

 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Δαμασκηνού 78 & Δερβ/κίων 

  8ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ Φαρσάλων 58 

  9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Νίκου Καζαντζάκη 6 

 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πολυδώτου 61 

 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ιθάκης & Ρόδου 

 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κωστή Παλαμά 2Β & Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πρέσπας & Πελοπίδα 

 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πτολεμαΐδος  51 

 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ακαρνανίας 65 

 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Χρυσάνθου 3 & Π. Καβάλας 

 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πευκών & Κάκτου 

 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πελοπίδα 177 

 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Λασιθίου & Λεβιδίου 
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 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ Λ. Κωνσταντινουπόλεως 194 

 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αθηνάς & Προσκόπων 

 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Εθνικής Αντιστάσεως  101 

 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τελαμώνος 80 

 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αλκίμου 47 & Καρυάτιδος 

 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Φιλικών 63 & Τσαλαβούτα 

 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πτολεμαΐδος 11 

 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Χαλκίδος 10 

 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ακαρνανίας 65 

 30ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ολυμπιονικών & Κοτζιά 87 

 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Βυτίνης 23 

 32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Γρανικού 49 

 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Πρέσπας & Πελοπίδα 

 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αντιφάνους 17 & Φιλικών 

 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Τρώων & Σολωμού 1 

 38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Αγίου Μύρωνος 9 

 39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Καρυάτιδος 95 & Αλκίμου 

 40ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ροδόπης 60 & Λυσιμάχου 

 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Κάκτου & Αγίου Ιεροθέου 

 45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ναούσης & Αλφειού 

 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ανατολής 25 

 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Φιλικών 65 

 

Πίνακας 3.3: Δημοτικά Σχολεία  

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 

 

 

Χάρτης 3.9: Χάρτης με ορισμένα από τα Δημοτικά σχολεία της περιοχής 

(Πηγή: https://www.google.gr/maps/) 
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• Γυμνάσια Περιστερίου 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ & ΑΒΔΗΡΩΝ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΟΣ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & ΨΑΡΩΝ 18 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ & ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 31 & ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 46 

8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΞΕΝΙΑΣ 

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΑΓ.ΣΩΣΤΗ 

10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ & ΚΑΚΤΟΥ 

12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΙΛΙΚΩΝ 37 & ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 

13ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΕΩΣ 125 

14ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΠΡΟΥ & ΦΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 

15ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 4 

16ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ & ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ 

17ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΜΟΥΣΩΝ 

 

Πίνακας 3.4: Γυμνάσια 

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 

 

 

Χάρτης 3.10: Χάρτης με ορισμένα από τα Γυμνάσια της περιοχής 

(Πηγή: https://www.google.gr/maps/) 

 

https://www.google.gr/maps/
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• Γενικά Λύκεια Περιστερίου 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1o ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΒΔΗΡΩΝ 

2o ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 

3o ΨΑΡΩΝ 18 ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 

4o ΝΥΦΑΣΙΑΣ 19 

5o ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 

6o ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6 

7o ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 82 

8o ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

9o ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ 

10o ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ 82 

11o ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΣΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΓΕΑΣ 

12o ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 

13o ΑΡΚΑΔΙΑΣ 14-16 

14o ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ 5 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 47 

ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ 

 

Πίνακας 3.5: Γενικά Λύκεια  

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 

 

 
 

Χάρτης 3.11: Χάρτης με ορισμένα από τα Γενικά Λύκεια της περιοχής 

(Πηγή: https://www.google.gr/maps/) 
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• ΕΠΑ.Λ - Ε.Κ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1o ΣΠΕΤΣΩΝ 46 

2o ΠΕΥΚΩΝ 7 

3o ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 51 ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 

1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΨΑΡΩΝ 28 

2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΠΕΤΣΩΝ 

3ο Ε.Κ. ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΚΑΛΥΠΤΩΝ 

4o Ε.Κ. ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 51 ΚΑΙ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ 

 

Πίνακας 3.6: ΕΠΑ.Λ – Ε.Κ 

(Πηγή: Δήμος Περιστερίου) 

 

3.10.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις 
 
Ο δήμος Περιστερίου διαθέτει στο σύνολό του 6 γήπεδα, με κυριότερο ίσως 

εκείνο του γηπέδου του Ατρόμητου (εικόνα 3.59), 3 αθλητικά κέντρα με 

εγκαταστάσεις για πολλά και διαφορετικά αθλήματα (Εικόνα 3.60 και 3.61) 

καθώς και δύο κολυμβητήρια (χάρτης 3.12, εικόνα 3.13) 

 

Εικόνα 3.59: Προπονητίκο κέντρο Ατρομήτου 

(Πηγή : https://www.peristerinews.gr) 

http://1epal-perist.att.sch.gr/site/index.php
http://2epal-perist.att.sch.gr/
http://3oepalperisteriou.blogspot.gr/
http://1epal-esp-perist.att.sch.gr/
http://1epal-esp-perist.att.sch.gr/
http://2epal-esp-perist.att.sch.gr/joomla/index.php
http://3sek-g-athin.att.sch.gr/ethd/
http://4sek-g-athin.att.sch.gr/Joomla2.5/
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    Εικόνα 3.60: Γήπεδο τένις  
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 
 

Εικόνα 3.61: Αίθουσα ενόργανης γυμναστικής στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Πυγμαχίας Περιστερίου 

(Πηγή : https://www.peristeri.gr) 
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Χάρτης 3.12: Κολυμβητήριο Λόφου Αξιωματικών και Κολυμβητήριο 
Περιστερίου 

(Πηγή : https://www.google.gr/maps) 

 

Εικόνα 3.62: Κολυμβητήριο Λόφου Αξιωματικών 

(Πηγή : https://www.peristeri.gr) 

Πόλη της πυγμαχίας 

Το Περιστέρι κέρδισε το στοίχημα των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004, και ως 
Ολυμπιακή πόλη πρωταγωνίστησε με τη διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων 
προβολής σε παγκόσμιο επίπεδο. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα 
υπερσύγχρονο ολυμπιακό κέντρο (εικόνα 3.63). 

http://www.peristeri.gr/
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Εικόνα 3.63: Ολυμπιακό Κέντρο «Γεώργιος Στεφανόπουλος» 
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

Το Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο Πυγμαχίας «Γεώργιος Στεφανόπουλος» 
(εικόνα 3.64 και 3.65),  βρίσκεται κοντά σε μια περιοχή που σφύζει από ζωή μια 
περιοχή ποιοτικής αναψυχής. Στην κεντρική πλατεία του Μπουρναζίου υπάρχει 
το μεγαλύτερο μνημείο Πυγμαχίας στον κόσμο. 

 

Εικόνα 3.64: Ολυμπιακό Κέντρο «Γεώργιος Στεφανόπουλος» 
 (Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.65:Ολυμπιακό Κέντρο «Γεώργιος Στεφανόπουλος», εικόνα από το 
εσωτερικό του Σταδίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

Το συγκεκριμένο Ολυμπιακό Κέντρο συγκεντρώνει καθημερινά πλήθος κόσμου 
καθότι είναι σε κεντρικό σημείο και είναι εύκολα προσβάσιμο από πολλούς 
σταθμούς του Μετρό (χάρτης 3.13).  

 

Χάρτης 3.13: Χάρτης με την θέση του Ολυμπιακόυ Κέντρου  
σχετικά με τους σταθμούς του Μετρό 

(Πηγή: http://gipeda.gr/item/kleisto-giorgos-stefanopoulos) 
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3.10.4 Πολιτισμός  
 
Από άποψη πολιτιστικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο δήμος Περιστερίου 

διαθέτει 2 θέατρα εντός των διοικητικών του ορίων, ένα δημοτικό 

κινηματογράφο, ένα δημοτικό ωδείο και ένα κινηματογραφικό εργαστήρι. Ίσως 

εκείνος ο πολιτιστικός χώρος που αξίζει να αναφερθεί είναι το θέατρο Φοίνικα 

βόρεια των ορίων του δήμου και το οποίο εδράζεται στους πρόποδες του 

Ποικίλου Όρους (εικόνα 3.66 και 3.67). 

 

Εικόνα 3.66: Θέατρο Φοίνικα                    

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Εικόνα 3.67: Θέατρο Φοίνικα  

(Πηγή: https://www.peristerinews.gr) 
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3.10.5 Εξυπηρετήσεις δημοσίου τομέα  
 
Το Περιστέρι, σε επίπεδο εξυπηρέτησης δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου 

τομέα,  διαθέτει:  

     

➢ Παράρτημα του Υπουργείου Μεταφορών 
  

➢ Δυο αστυνομικά τμήματα (εικόνα 3.68) 
 

➢ Ένα τμήμα τροχαίας 
 

➢ Έναν πυροσβεστικό σταθμό 
 

➢ Υποκατάστημα της ΔΕΗ 
 

➢ Υποκατάστημα ΟΤΕ 
 

➢ Δυο υποκαταστήματα Εφορίας 
 

➢ Δυο υποκαταστήματα ΕΛΤΑ 
 

➢ Είκοσι υποκαταστήματα τραπεζών (χάρτης 3.14) 
 

➢ Τρία υποκαταστήματα του ΙΚΑ 
 

 
 

Εικόνα 3.68: Αστυνομικό Τμήμα Μπουρναζίου  
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Χάρτης 3.14: Καταστήματα Τραπεζών  
(Πηγή: Google Maps) 

 

3.11 Πεζόδρομοι 
 
Η πεζοδρόμηση εντός της περιοχής μελέτης είναι σχετικά μικρή σε σχέση με το 

μέγεθος του δήμου. Ωστόσο οι υπάρχοντες πεζόδρομοι χαρακτηρίζονται ως 

εξαιρετικής σημασίας κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως (εικόνα 

3.70 και 3.71), ο οποίος εκτείνεται από το δημαρχείο της περιοχής μέχρι το 

Άλσος Περιστερίου, ο οποίος αποτελεί και τον κεντρικό άξονα του υπερτοπικού 

κέντρου. Άλλοι εγκεκριμένοι πεζόδρομοι του δήμου που χρίζουν προσοχής 

είναι: 

➢ Μ. Αλεξάνδρου από πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως Δημαρχείο  
 

➢ Αγ. Πολυκάρπου από άλσος έως Κέννεντυ  
 

➢ Κρέσνας από Κέννεντυ έως Βασιλέως Αλεξάνδρου 
 

➢ Ασκληπιού από το νεκροταφείο έως την οδό Ναούσης   
 

Το κέντρο του Περιστερίου κατέχει δύο από τους πιο σημαντικούς πεζόδρομους 

του Δήμου, τον πεζόδρομο της Εθνικής Αντιστάσεως και τον πεζόδρομο 

Αιμιλίου Βεάκη, οι οποίοι πεζόδρομοι οριοθετούνται από τις δύο μεγαλύτερες 

λεωφόρους του Δήμου, την λεωφόρο Θηβών και Παναγή Τσαλδάρη.  
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Επίσης, ο δρόμος της οδού Σαρανταπόρου χωρίζει τους δύο πεζόδρομους στη 

μέση, όπως χαρακτηριστικά παρατηρείται στην παρακάτω εικόνα.  

 

Εικόνα 3.69: Πεζόδρομοι κέντρο Περιστερίου  
(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

Στις τρεις κόκκινες γραμμές υπάρχουν αριθμοί αναγραφόμενοι στο πάνω μέρος 

τους, ώστε να προσδιοριστούν τα ονόματα των δρόμων. Η γραμμή με το 

νούμερο 1, στα αριστερά, είναι η λεωφόρος Θηβών, αυτή με το νούμερο 2, στη 

μέση, είναι η Σαρανταπόρου και η γραμμή με το νούμερο 3, στα δεξιά  όπως 

βλέπουμε την εικόνα, είναι η λεωφόρος Παναγή Τσαλδάρη. Οι δύο πεζόδρομοι 

με την κίτρινη γραμμή εξυπηρετούν πολύ τους πολίτες του Δήμου στην 

καθημερινότητά τους, έχουν καθημερινά κίνηση και κόσμο κάτι που αποδεικνύει 

την επιτυχία της πεζοδρόμησής τους. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι κατά 

μήκος των δύο πεζόδρομων υπάρχουν μαγαζιά και καταστήματα που έχουν 

ωθήσει και θα ενδυναμώσει τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων στο 

κέντρο του Περιστερίου και έχει δώσει μια διαφορετική φήμη στην πόλη, την 

οποία τα τελευταία χρόνια κατείχαν περιοχές από το κέντρο της Αθήνας και τα 

Νότια προάστια. 

Πολύ συχνά, με πρωτοβουλίες τοπικών οργανώσεων και συλλόγων κλείνουν 

οι συγκεκριμένοι πεζόδρομοι  για λίγα βράδια και δημιουργούνται σε όλο το 

μήκος τους διαφορετικά events, δημιουργώντας την αίσθηση διασκέδασης και 

γιορτής. 
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       Εικόνα 3.70 και 3.71: Ο πεζόδρομος Εθνικής Αντιστάσεως 
        (Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Σε όσους δρόμους έχουν πεζοδρομηθεί μέχρι τώρα δεν έχουν τηρηθεί τα 

βασικά χαρακτηριστικά των πεζόδρομων. Αυτοκίνητα κυκλοφορούν κανονικά 

στους δρόμους αυτούς αλλά και σταθμεύουν. 

Πρόταση:  

• Θα πρέπει να προσπαθήσει ο δήμος να ευαισθητοποιήσει τους δημότες 

ώστε να σεβαστούν την προσπάθεια να εφαρμοστεί ορθή χρήση των 

πεζοδρόμων. 

• Να τοποθετηθούν άμεσα διαβάσεις πεζών στα σημεία που χρειάζεται και 

ιδιαίτερα μπροστά από τα σχολεία. 

• Να γίνει καταγραφή όλων των δρόμων, των πεζοδρομίων και των 

πεζόδρομων που η κατάσταση τους θεωρηθεί επικίνδυνη και να γίνει άμεση 

συντήρηση ή αποκατάσταση τους. 
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3.12 Πεζοδρόμια 
 
Ως πεζοδρόμια ορίζονται τα υπερυψωμένα ή μη ερείσματα αστικής οδού, που 

προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των 

πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου 

ορίζονται τα 2.05μ, στα οποία περιλαμβάνονται 0.20μ για αρχιτεκτονικές 

προεξοχές, 1.50μ για ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών και 0.35μ για την 

τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και την 

κατασκευή κρασπέδου. Ως ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών ορίζεται το 

απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας του πεζοδρομίου, που 

χρησιμοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε 

κατηγορίας χρηστών. Απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης 

όδευσης πεζών ορίζεται το 1.50μ, διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστον για 

την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη ή οδηγό αμαξιδίου οποιασδήποτε 

μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ.) ή με μεταφορέα πακέτων. Ενώ τα 

πεζοδρόμια πάνω στις κεντρικές οδούς είναι σε πολύ καλή κατάσταση, στους 

συνοικιακούς δρόμου είναι παραμελημένα, με πολλές κακοτεχνίες και τη μη 

τήρηση των παραπάνω προδιαγραφών.  

Αρμοδιότητα του δήμου είναι η συγκρότηση ειδικής υπηρεσίας για την 

παρακολούθηση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων καθώς και η 

συντήρηση των πεζοδρομίων σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

          Παρά τις παραπάνω προσπάθειες για εδραίωση ενός σημαντικού δικτύου 

πεζοδρομήσεων, υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια επέκτασης, προκειμένου 

ο δήμος να μπορέσει να απαλλαγεί από το αυτοκίνητο και να στραφεί σε 

βιωσιμότερα μέσα μετακίνησης, και κυρίως το ποδήλατο και το περπάτημα. 

 

Το δίκτυο πεζοδρομίων υστερεί σημαντικά, όχι μόνο σε επίπεδο χωρικής 

κατανομής, η οποία είναι ελλιπής ακόμη και κατά μήκος σημαντικών οδικών 

αξόνων, όσο κυρίως σε επίπεδο κατασκευαστικό (πλάτος, κατάσταση κλπ.), 

αποθαρρύνοντας τον πεζό σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιήσει το 

περπάτημα ως τρόπο μετακίνησης. Με εξαίρεση κάποια πεζοδρόμια τα οποία 

διαθέτουν όλες τις απαραίτητες αξιώσεις προκειμένου να φιλοξενήσουν με 

ασφάλεια και άνεση τους πεζούς, όπως για παράδειγμα το πεζοδρόμιο κατά 

μήκος της οδού Ρουσβελτ Φραγκλίνου (Εικόνα 3.72), τα υπόλοιπα πληρούν 

ελάχιστες προϋποθέσεις για την μετακίνηση εκείνων που προτιμούν το 

περπάτημα καθώς και των ειδικών αμαξιδίων (εικόνα 3.73 και 3.74).  
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Εικόνα 3.72: Πεζοδρόμιο επί της οδού Ρούσβελτ Φραγκλίνου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 
 

Εικόνα 3.73: Πεζοδρόμιο έξω από το 3ο Λύκειο Περιστερίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.74: Πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου, στο ύψος του Μπουρναζίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Κατά γενική ομολογία τα πεζοδρόμια έχουν μικρό έως και ανύπαρκτο πλάτος 

στο σύνολο του οδικού δικτύου, ενώ και σε επίπεδο καθαρά ποιοτικό, είναι 

υποβαθμισμένο καθώς δεν λειτουργεί καμία πολιτική συντήρησής του (Εικόνα 

3.75, 3.76 και 3.77). Σε συνδυασμό βέβαια με τους ελάχιστους πεζόδρομους 

που χωροθετούνται εντός των ορίων του δήμου (σε σχέση πάντα με το μέγεθος 

του δήμου), η μετακίνηση των πεζών είναι περιορισμένη από όλες τις απόψεις, 

γεγονός που οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις την χρήση του αυτοκινήτου ακόμη 

και για αποστάσεις αμελητέες. 

 

 
Εικόνα 3.75: Δείγμα έλλειψης συντήρησης πεζοδρομίων 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.76: Πεζοδρόμιο επί της οδού Ύδρας 

(Πλησίον μετρό Περιστερίου) 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 
 

Εικόνα 3.77: Πεζοδρόμιο επί της οδού Αγίας Παρασκευής, στο ύψος του 

Μπουρναζίου 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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3.13 Δημοτικά parking  
 
Οι δημοτικοί χώροι στάθμευσης σε μια περιοχή είναι αναγκαίοι για την 

εξυπηρέτηση των κατοίκων, την αποφυγή παραβάσεων σε θέματα στάθμευσης 

αλλά και την αναβάθμισή του εμπορικού της κέντρου. Ωστόσο τα Δημοτικά 

Parking που υπάρχουν στα πλαίσια της εξεταζόμενης περιοχής είναι ελάχιστα 

και αυτά βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες. Βασική προϋπόθεση είναι να 

διατηρείται ο χώρος καθαρός αλλά και να επισκευάζονται τυχόν ζημιές ώστε να 

είναι εύκολη η πρόσβαση των πολιτών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

Δημοτικό PARKING στην οδό Χρήστου Λαδά (εικόνα 3.78 και 3.79), απέναντι 

από την ΔΟΥ Περιστερίου. Με μια γρήγορη ματιά μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει σκουπίδια περιμετρικά του χώρου, ότι οι είσοδοι του PARKING 

είναι γεμάτοι λακκούβες, τα πεζοδρόμια ανύπαρκτα, όπως και ο φωτισμός του 

(εικόνα 3.80 και 3.81). Ο συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης εξυπηρετεί, πέραν 

των επισκεπτών στην περιοχή, τους ασθενείς λόγω του διπλανού κέντρου 

Υγείας, τους εκατοντάδες φορολογούμενους λόγω της ΔΟΥ που βρίσκεται 

ακριβώς απέναντι καθώς και πολλούς εργαζόμενους σε διπλανές επιχειρήσεις 

αφού βρίσκεται μέσα στην βιομηχανική ζώνη. 

 

 

Εικόνα 3.78:  Πινακίδα της εισόδου του δημοτικού parking  

(καλυμμένη από κλαδιά δέντρων) 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.79: Είσοδος στο δημοτικό PARKING. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Εικόνα 3.80: Ζημιές λόγω εγκατάλειψης. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.81: Φθορές στην είσοδο του χώρου στάθμευσης 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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3.14 Ιδιωτικού χώροι στάθμευσης 
 
Παρά το γεγονός ότι οι θέσεις σε δημόσια parking είναι ελάχιστες και οι 

δυνατότητες να δημιουργηθούν αντίστοιχοι χώροι ιδιωτικής εκμετάλλευσης 

είναι μεγάλες, ωστόσο σπανίζουν με αποτέλεσμα το πρόβλημα στάθμευσης να 

επιμένει. Ένα από τα πιο κεντρικά ιδιωτικά parking που εξυπηρετεί τους πολίτες 

καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο σταθμό του μετρό Περιστερίου και στο 

Δημαρχείο της πόλης είναι αυτό της (εικόνας 3.82), το οποίο είναι υπερβολικά 

μικρό για τα  δεδομένα του Δήμου.  

 

 

Εικόνα 3.82: Ιδιωτικό Parking επί της συμβολής των οδών Ρούσβελτ 

Φραγκλίνου και Αισχύλου. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία)  
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3.15 Ελεύθεροι χώροι στάθμευσης 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την επιτόπια καταγραφή των χρήσεων γης και του 

δικτύου μετακίνησης και των μελετών που έχουν υλοποιηθεί για την περιοχή 

μελέτης, επιβεβαιώνεται η έλλειψη χώρων στάθμευσης που να εξυπηρετούν 

τους μετακινούμενους σε καθημερινή βάση. Όλα ξεκινούν από την άναρχη 

ανάπτυξη κατά τα προηγούμενα 50 χρόνια, που οδήγησαν στην δημιουργία 

μίας εξαιρετικά πυκνοκατοικημένης περιοχής, με κλειστές δομές και πολλούς 

περιορισμούς για την κίνηση των κατοίκων της.41 

Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την παράνομη στάθμευση των οχημάτων 

κατά μήκος των οδικών αξόνων, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την 

υπάρχουσα κυκλοφοριακή κωλυσιεργία, καθότι το πλάτος των περισσότερων 

δρόμων δεν ευνοεί την ταυτόχρονη φιλοξενία τόσο των κινητών όσο και των 

σταθμευμένων οχημάτων, κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν 

ως χώρο στάθμευσης πεζόδρομους και πεζοδρόμια (Εικόνα 3.70 έως 3.71), 

καθιστώντας δύσκολη την πορεία των πεζών.  

Παρά το γεγονός ότι έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικά με τη στάθμευση 

οχημάτων κοντά στους τρεις σταθμούς του μετρό που εδράζονται εντός των 

ορίων του δήμου και στην ουσία την διαμόρφωσή τους σε χώρους 

μετεπιβίβασης των μετακινουμένων από τα ιδιωτικά οχήματα στη δημόσια 

συγκοινωνία, οι τελικές εργασίες δεν συμπεριέλαβαν οργανωμένη κατασκευή 

χώρων στάθμευσης. Ακόμη και στο σταθμό του Αγίου Αντωνίου όπου υπάρχει 

κάποιος χώρος για στάθμευση, εντούτοις δεν μπορεί να καλύψει τον τεράστιο 

αριθμό οχημάτων που κυκλοφορούν καθημερινά. Συμπερασματικά προκύπτει 

λοιπόν πως υπάρχει αξιοσημείωτο κενό σε ότι αφορά τη στάθμευση και την 

χωρική κατανομή του, τόσο σε αυτούσιους χώρους όσο και επί των οδικών 

αξόνων (βάσει των υπαρχόντων υποδομών και διαμορφώσεων του 

πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού). 

Πρόταση:  

• Εκτιμάται ότι μέρος της λύσης πρέπει να είναι η μείωση της κυκλοφορίας 

οχημάτων προς το κέντρο με προώθηση της κυκλοφορίας των πεζών 

και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Εάν βελτιωθούν τα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς (ΜΜΜ) και βελτιωθεί παράλληλα η κυκλοφορία των πεζών 

(ικανοποιητικά πεζοδρόμια, δίκτυο πεζοδρόμων ανάμεσα στα μνημεία – 

σχολεία – υπηρεσίες –λόφους κλπ.). τότε η πόλη θα λειτουργήσει 

κυκλοφοριακά καλύτερα.  

 
41 Επιχειρησιακό Περιστερίου (2007-2010). Υφιστάμενη Κατάσταση Εξωτερικού Περιβάλλοντος. 
Έρευνα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας. 
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• Ακόμα θα μπορούσαν να φτιαχτούν κάποιες δημοτικές θέσεις 

στάθμευσης. 

• Θα πρέπει να προσπαθήσει ο δήμος να ευαισθητοποιήσει τους δημότες 

ώστε να σεβαστούν την προσπάθεια να εφαρμοστεί ορθή χρήση των 

πεζοδρόμων. 

  
Εικόνα 3.70: Σταθμευμένα οχήματα επί της οδού  Αιμιλίου Βεάκη  

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

Εικόνα 3.71: Παρκαρισμένο αυτοκίνητο εξ’ ολοκλήρου πάνω στο πεζοδρόμιο 

ενώ υπάρχει η επιλογή του parking 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.72: Στάθμευση επάνω σε πεζοδρόμιο 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

Εικόνα 3.73: Παρκαρισμένο αυτοκίνητο κάθετα στο πεζοδρόμιο εμποδίζει 

πλήρως την διέλευση πεζών. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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3.16 Διαχείριση απορριμμάτων του Δήμου 

Ορισμός: Ως απορρίμματα ή απόβλητα ορίζονται υπολείμματα τροφών και 

αντικείμενα τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο 

έχουν κατασκευαστεί. Τα απορρίμματα διακρίνονται σε στερεά απόβλητα και 

υγρά απόβλητα (ή λύματα). 

Για την μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος και για την οικονομική 

αξιοποίηση των απορριμμάτων, εφαρμόζεται η ανακύκλωση. Για τα υγρά 

απόβλητα εφαρμόζεται η βιολογική επεξεργασία λυμάτων, και για τα στερεά 

απόβλητα η συγκομιδή, διαλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών. 

Ο δήμος Περιστερίου, λόγω του μεγάλου του πληθυσμού αλλά και της έντονης 

βιομηχανικής του δραστηριότητας,  παρουσιάζει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες 

στη διαχείριση απορριμμάτων. Εντός των ορίων του Δήμου υπάρχουν 

εκατοντάδες μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για την 

συλλογή των απορριμμάτων τους και ειδικά για την αποκομιδή χωριστών 

ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών. Μεταξύ αυτών υπάρχουν μεγάλες 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (π.χ,super market) και παροχής υπηρεσιών 

(π.χ. τράπεζες). Με γνώμονα το ενδιαφέρον των ανθρώπων του Δήμου για το 

περιβάλλον, έγιναν επενδύσεις σε ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα γεγονός που 

αποτελεί πρωτοπορία για την Ελληνική πραγματικότητα. Το Περιστέρι πλέον 

έχει έναν από τους πιο σύγχρονους μηχανοκίνητους  εξοπλισμούς στην 

Ελλάδα, αν όχι τον καλύτερο. 

Τα νέα ηλεκτροκίνητα οχήματα αποτελούν τα πλέον σύγχρονα μηδενικών 

ρύπων οχήματα, τα οποία συμβάλλουν όχι μόνο για τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

Πλέον ο Δήμος Περιστερίου με την λειτουργία ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο 

Δήμο ευελπιστεί όχι μόνο στη μείωση των οικονομικών δαπανών αλλά και στην 

ευαισθητοποίηση των πολιτών. Άλλωστε στόχος της Διοίκησης του Δήμου είναι 

η πόλη να γίνει τα επόμενα χρόνια πρωτοπόρος προορισμός για θέματα 

κίνησης με ηλεκτρικό ρεύμα. 

Αναλυτικά η λίστα των 47 νέων οχημάτων του Δήμου Περιστερίου στο πλάνο 

ανανέωσης 2016-18 (εικόνα 3.74-3.76): 

• 8 απορριμματοφόρα 

• 2 οχήματα μεταφοράς  CONTEINER – ΣΚΑΦΩΝ 

• 3 μηχανοκίνητα σάρωθρα 

• 1 JCB 

• 1 καλαθοφόρο 
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• 1 φορτηγό 15 ton με αρπάγη 

• 4 διπλοκάμπινα  ανατρεπόμενα ημιφορτηγά 

• 4 ημιφορτηγά  PICK – UP 

• 1 VAN  9  Θέσιο VIP 

• 1 VAN  κινητού συνεργείου 

• 3 Ι.Χ.   Επιβατικά 

• 1 4Χ4  πυροσβεστικό – εκχιονιστικό 

• 6 Ηλεκτροκίνητα Ι.Χ. (3 επιβατικά – 3 VAN) 

• 3 Ηλεκτροκίνητα Ημιφορτηγά 

• 6 Μηχανάκια (3 ηλεκτροκίνητα- 3 μηχανοκίνητα) 

• 1 Πούλμαν 

• 1 Λεωφορείο Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 

 

Εικόνα 3.74 : Ηλεκτροκίνητος οδοκαθαριστής. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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Εικόνα 3.75: 6 Ηλεκτροκίνητα Ι.Χ. (3 επιβατικά – 3 VAN) 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 

 

 

 
Εικόνα 3.76: Ηλεκτροκίνητος οδοκαθαριστής. 

(Πηγή: Προσωπικό αρχείο Γιαβρούτα Λαμπρινή - Μπίτζιου Αθανασία) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
4.1 Συνθετική παρουσίαση πλεονεκτημάτων 
 

❖ Η ύπαρξη βιοτεχνικής δραστηριότητας, ο κλάδος λιανικού εμπορίου και το 

ισχυρό κέντρο ψυχαγωγίας – αναψυχής – εστίασης, με υπερτοπικό 

χαρακτήρα αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους ολόκληρου του 

λεκανοπεδίου. 

❖ Δράσεις πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιοχή τόσο από φορείς – 

συλλόγους της τοπικής κοινωνίας όσο και από φορείς του Δήμου. 

❖ Η αξιοποίηση της διαθέσιμης έκτασης του Ελαιώνα για ώθηση 

αναπτυξιακών, περιβαλλοντικών, οικονομικών υποδομών. 

❖ Η περιοχή λειτουργεί ως πόλος έλξης των υφιστάμενων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, ως συνέπεια της γειτνίασης του με την πρωτεύουσα της 

χώρας, τους εθνικούς οδικούς άξονες, την λειτουργία των τριών σταθμών 

του μετρό, με την δυνατότητα εύκολης μετακίνησης από και προς την 

περιοχή. 

❖ Ο αναπτυξιακός δυναμισμός της περιοχής, λόγω διαχρονικής αύξησης του 

δείκτη δραστηριότητας. 

❖ Η ευαισθητοποίηση του Δήμου για την ένταξη και το καλωσόρισμα 100 

μαθητών προσφύγων σε δύο σχολεία. Πρόκειται για το σχολικό συγκρότημα 

επί των οδών Πρέσπας και Πελοπίδα στη Νέα Ζωή, το οποίο φιλοξενεί τα 

δημοτικά σχολεία 13ο και 33ο Περιστερίου. Τα μικρά παιδιά καλωσόρισε 

στο Περιστέρι και ο αντιδήμαρχος Παιδείας και Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου, Αναστάσιος Θεοδωράκος, ο οποίος τόνισε ότι ο Δήμος Περιστερίου 

θα βοηθήσει τους μαθητές όπου αυτό χρειαστεί.42 

❖ Ενίσχυση του τριτογενούς τομέα της οικονομίας στο πλαίσιο της δεκαετίας 

2001‐2011 και εξειδίκευση του ΟΕΠ στους τομείς του χονδρικού – λιανικού 

εμπορίου και εστίασης – αναψυχής. 

 
42 https://www.enikos.gr/society/500771/thermo-kalosorisma-ton-prosfygon-mathiton-sto-peristeri-
video-pho 
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❖ Αύξηση της επιχειρηματικότητας (στην τετραετία 2010‐2014) και του 

ποσοστού του ΟΕΠ που δηλώνεται ως εργοδότες. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

από το 2008 και ύστερα υπάρχει ανατροπή της προαναφερόμενης τάσης, η 

οποία δεν έχει ακόμα καταγραφεί ποσοτικά. 

❖ Επιχειρηματική δραστηριότητα στον δευτερογενή τομέα με ποσοστό 

μεγαλύτερο από αυτό της Περιφέρειας. 

❖ Η γεωγραφική θέση του Δήμου αναφορικά με την συμβολή βασικών οδικών 

αξόνων (εθνικοί οδοί Αθηνών – Λαμίας και Αθηνών ‐ Κορίνθου, Θηβών, 

Λένορμαν) και η εγγύτητα του στο μητροπολιτικό κέντρο. 

❖ Η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου (συγκριτικά με την Περιφέρεια 

Αττικής αλλά και με το σύνολο της χώρας) δημιουργεί μια ισχυρή 

αναπτυξιακή δυναμική. 

❖ Ύπαρξη ελεύθερων χώρων περιαστικού πρασίνου στην περιοχή του 

Ποικίλου όρους, καθώς και η ανάπτυξη την προηγούμενη δεκαετία χώρων 

αστικού πρασίνου. 

❖ Ικανοποιητικός αριθμός κοινωνικών υποδομών (εκπαίδευσης, κοινωνικής 

φροντίδας, αθλητικών εγκαταστάσεων). 

❖ Το υψηλό ποσοστό νεανικού πληθυσμού συγκριτικά με τα δεδομένα της 

Περιφέρειας Αττικής. 

❖ Η απουσία διπλοβάρδιας στα σχολεία. 

❖ Υψηλό ποσοστό ενεργειών από την κοινωνία των πολιτών. 

 

4.2 Συνθετική παρουσίαση αδυναμιών 
 

❖ Περιοχές με αστική υποβάθμιση, κυρίως εκεί που αναπτύχθηκε η βιοτεχνική 

και βιομηχανική δραστηριότητα. 

❖ Λειτουργίες ασυμβίβαστες με την αστική δομή, όπως νεκροταφείο, γκαράζ 

οχημάτων καθαριότητας και βιομηχανία, που συνυπάρχουν μέσα στο 

πολεοδομικό ιστό και μάλιστα σε κεντρικές περιοχές. 

❖ Αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε καινοτόμες οικονομικές 

δραστηριότητες και έλλειμμα συσχέτισης δεξιοτήτων του ανθρωπίνου 

δυναμικού με νέες δραστηριότητες στο Δήμο. 
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❖ Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, κυρίως λόγω της αυξημένης 

κίνησης οχημάτων (βαρέων και ΙΧ ‐ υπερτοπικοί οδικοί άξονες) και της 

βιομηχανικής, βιοτεχνικής δραστηριότητας στο Δήμο. 

❖ Η αναρχία και δυσκαμψία του κυκλοφοριακού δικτύου και η έλλειψη 

αρτηριών και συλλεκτηρίων με κατάλληλα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

❖ Η μη ολοκλήρωση έργων διευθέτησης ρεμάτων καθώς και το «μπάζωμα» 

των φυσικών εξόδων της απορροής όμβριων υδάτων, σε συνδυασμό με την 

έλλειψη ανάλογων παρεμβάσεων, έχουν ως συνέπεια πλημμυρικά 

φαινόμενα στη περιοχή, μειωμένα σε σχέση με το παρελθόν, αλλά χωρίς 

ακόμα τελική διευθέτηση. 

❖ Η πολύ πυκνή δόμηση της περιοχής, η οποία παρά την σχετική αναβάθμιση 

των τελευταίων χρόνων κρατούν χαμηλή την ποιότητα του οικιστικού 

αποθέματος. 

❖ Η πολύ κακή ποιότητα κατασκευής και συντήρησης του οδικού δικτύου της 

περιοχής. 

❖ Ελάχιστο ποσοστό παραγωγικών δομών ενέργειας, συστημάτων 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, φωτοβολταΐκών, ανεμογεννητριών κ.λ.π., 

που θα συνέβαλλε περαιτέρω στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. 

❖ Η μη σχεδιασμένη διάχυση δραστηριοτήτων, οι οποίες δημιουργούν 

όχληση, προσθετικά λειτουργούν ανασταλτικά στην επιζητούμενη ποιότητα 

ζωής των κατοίκων αλλά και ανασταλτικά στην εξέλιξη μιας σύγχρονης 

πόλης με επίσης σύγχρονη αντίληψη οργάνωσης. 

❖ Η μεγάλη γεωγραφική έκταση του Δήμου ευνοεί τη διασύνδεση των 

πολεοδομικών ενοτήτων και την πρόληψη/ αντιμετώπιση βασικών 

αναγκών. 

❖ Τα υψηλά ποσοστά σε σχέση με την Περιφέρεια, ομάδων με ειδικά 

προβλήματα όπως άνεργοι, μετανάστες, διαζευγμένοι με παιδιά, χαμηλά 

εισοδήματα και χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο δείκτης απασχόλησης είναι 

μικρότερος από αυτόν της Περιφέρειας και της χώρας. 

❖ Ανεπαρκείς πολιτικές για νέους σε σύγκριση με τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν (π.χ. ανεργία, νεανική παραβατικότητα). 

❖ Παντελής απουσία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, κυρίως στο 

πολεοδομικό κέντρο της πόλης. 
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❖ Συγκέντρωση σημαντικού αριθμού μικρών βιοτεχνικών μονάδων 

διάσπαρτων μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης. 

❖ Ο μικρομεσαίος χαρακτήρας των επιχειρήσεων και η αδυναμία τους να 

προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα (εξαγωγικό χαρακτήρα, καινοτομία, 

κοινωνία της πληροφορίας). 

 

4.3 Συνθετική παρουσίαση ευκαιριών/προοπτικών 
 

❖ Η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση του φυσικού αερίου στην περιοχή 

μελέτης μπορεί να προκαλέσει ευκαιρίες για την μείωση της ρύπανσης και 

ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας. 

❖ Η αναζήτηση χρηματοδότησης έργων μέσω ΣΔΙΤ, αυτοχρηματοδότησης 

κυρίως μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης και 

δευτερευόντως μέσω του Π.Δ.Ε. 

❖ Η δυναμική ανάπτυξη των υπηρεσιών προς τον πολίτη και η προώθηση της 

έννοιας της «κοινωνικής οικονομίας» μέσα από διάφορες πηγές 

χρηματοδότησης. 

❖ Αναζήτηση νέων ευκαιριών στον τομέα των καινούργιων τεχνολογιών. 

❖ Ανάπτυξη οικονομικών και κοινωνικών υποδομών στην περιοχή του 

Ελαιώνα, που μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης. 

❖ Δημιουργία πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος από την αύξηση των 

μεταναστών. 

❖ Η δημιουργία ενός ποδηλατικού δικτύου της Δυτικής Αθήνας, που 

αναμένεται να βελτιώσει το περιβάλλον της περιοχής μελέτης. 

❖ Η ενίσχυση των πεζοδρομήσεων με στόχο την χωρική ολοκλήρωση των 

συνοικιών. 

❖ Η βελτίωση που καταγράφεται αναφορικά με το εκπαιδευτικό επίπεδο του 

πληθυσμού του Δήμου δημιουργεί νέες προοπτικές. 

❖ Η δημιουργία και αξιοποίηση αναπτυξιακών πόλων μπορούν να 

λειτουργήσουν ευεργετικά στην αντιμετώπιση των οικονομικών 

προβλημάτων. 
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❖ Η σχεδιαζόμενη δημιουργία χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με την 

πλήρη λειτουργία του μετρό. 

❖ Η αξιοποίηση της περιοχής του Ποικίλου όρους ως περιοχή περιαστικού 

πάρκου με λειτουργίες αθλητισμού, ελεύθερου και οργανωμένου πρασίνου 

και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

❖ Οι νέες προοπτικές αναφορικά με τη Δημοτική Επιχειρηματικότητα, όπως 

αυτές διαμορφώνονται μετά από την μετατροπή τους, είναι δυνατόν να 

ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη. 

 

4.4 Συνθετική παρουσίαση απειλών 
 
❖ Η αναπτυξιακή ανομοιομορφία των πολεοδομικών ενοτήτων μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα κοινωνικής συνοχής. 

❖ Η ύπαρξη ομάδων πληθυσμού με χαμηλά εισοδήματα σε συνδυασμό με την 

υφιστάμενη οικονομική κρίση, κυρίως του μεταποιητικού τομέα (ο οποίος 

αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα του Δήμου) μπορεί να οδηγήσει 

σε περαιτέρω κοινωνική υποβάθμιση αυτών των ομάδων. 

❖ Ο μη εκσυγχρονισμός και η διαρθρωτική προσαρμογή των μεταποιητικών 

μονάδων της περιοχής με κίνδυνο την συνεχιζόμενη κρίση της 

απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα και τη ρύπανση του περιβάλλοντος. 

❖ Αναντιστοιχία μεταξύ αγοράς και ζήτησης, η οποία προκύπτει από το 

βελτιωμένο επίπεδο εκπαίδευσης των νέων σε σχέση με το είδος της 

οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής. 

❖ Οριακή αύξηση του πληθυσμού. 

❖ Η σημαντική αυξητική τάση του δείκτη της ανεργίας , των διαζυγίων και των 

μονομελών νοικοκυριών απειλεί την κοινωνική συνοχή του Δήμου. 

❖ Η επιδείνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης, λόγω του 

χαρακτήρα και της δομής της, εάν δεν δημιουργηθούν άμεσα χώροι 

στάθμευσης. 

❖ Η περαιτέρω επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος του Ποικίλου όρους 

λόγω καταπατήσεων και αμφισβητήσεων χρήσεων γης. 
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4.5 Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης 
 

Συνοψίζοντας και ιεραρχώντας τα προβλήματα σε σχέση με τις δυνατότητες και 

ευκαιρίες της πόλης, αναδεικνύονται τα σημαντικότερα κρίσιμα ζητήματα 

ανάπτυξης της πόλης του Περιστερίου, ως εξής: 

❖ Ανάγκη για αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, των γυναικών μέσω 

συντονισμένης λειτουργίας δομών κατάρτισης, δια βίου μάθησης και 

πολιτικών προώθησης της απασχόλησης. 

❖ Η ανάγκη προώθησης εναλλακτικών δραστηριοτήτων (π.χ. οικολογικές 

επιχειρηματικές μονάδες, κοινωνική οικονομία, εναλλακτικές πολιτιστικές 

και αθλητικές δραστηριότητες, ποδηλατόδρομοι κ.λ.π.). 

❖ Ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ζωής του πολίτη (πεζοδρόμηση, 

διαμόρφωση χώρων πρασίνου και ελεύθερων χώρων, ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων για νέους, ρύθμιση της κυκλοφορίας, νέες θέσεις 

στάθμευσης, αποσυμφόρηση κοινωνικών υπηρεσιών, αποτελεσματικές 

δημοτικές υπηρεσίες κ.λ.π.). 

❖ Ανάγκη για περεταίρω ενίσχυση και στήριξη της πολιτιστικής 

δραστηριότητας στην περιοχή μελέτης. 

❖ Ανάγκη για πλήρη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου, 

κυρίως των γυναικών μέσω στοχευόμενων δράσεων συμφιλίωσης 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και δράσεων που αφορούν την 

σύζευξη ζήτησης και προσφοράς εργασίας σε συνδυασμό με τις όποιες 

ευκαιρίες απασχόλησης παρουσιάζονται στην περιοχή. 

❖ Ανάγκη για ενίσχυση των δομών κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας και των 

αντίστοιχων κοινωνικών υποδομών για συγκεκριμένες πληθυσμιακές 

ομάδες του Δήμου (άνεργοι, γυναίκες, νέοι, ΑΜΕΑ, αλλοδαποί). 

❖ Ανάγκη για ενίσχυση των δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος 

μέσω και της εισαγωγής νέων περιβαλλοντικών τεχνολογιών, χρήσης 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 

των απορριμμάτων κ.λ.π. 

❖ Ανάγκη για σχεδιασμένη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας – διαρκής 

υποστήριξη της τοπικής αγοράς για τη βιωσιμότητά της και την όσο το 
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δυνατόν προώθηση για την δημιουργία νέων παραγωγικών θέσεων 

εργασίας. 

❖ Ανάγκη προώθησης της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» μέσω της 

ευρυζωνικότητας στην τοπική κοινωνία. 

❖ Ανάγκη ενίσχυσης της γειτονιάς (Ανοικτά σχολεία, Επιτροπές γειτονιάς, 

Κοινωνικός λειτουργός γειτονιάς, πεζοδρόμηση και διαμόρφωση χώρων 

πρασίνου). 

❖ Ανάγκη ευαισθητοποίησης των κατοίκων για την υποδοχή και προσαρμογή 

των προσφύγων στο Δήμο.  

4.6 Προτάσεις για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων του Δήμου Περιστερίου  

 
❖ Να γίνει καταγραφή όλων των δρόμων, των πεζοδρομίων και των 

πεζόδρομων που η κατάσταση τους θεωρηθεί επικίνδυνη και να γίνει άμεση 

συντήρηση ή αποκατάσταση τους. 

❖ Θα πρέπει να προσπαθήσει ο δήμος να ευαισθητοποιήσει τους δημότες 

ώστε να σεβαστούν την προσπάθεια να εφαρμοστεί ορθή χρήση των 

πεζοδρόμων. 

❖ Να εντοπιστούν οι περιοχές του δήμου με το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα και να γίνουν μελέτες με σκοπό την τοποθέτηση φωτεινών 

σηματοδοτών. 

❖ Να εκπονηθούν μελέτες για την δημιουργία πλατειών αλλά και μελέτες για 

την καλύτερη διαμόρφωση των ήδη υπαρχουσών πλατειών. 

❖ Ο δήμος πρέπει να εντοπίσει τα προβλήματα που υπάρχουν και να 

εκπονήσει μελέτες για διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων που θα 

περιέχουν αντικατάσταση μπασκετών, τοποθέτηση νέων καθισμάτων και 

προβολέων. Ακόμα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ασφάλεια και φύλαξη τις 

νυχτερινές ώρες. Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν και άλλες αθλητικές 

εγκαταστάσεις που θα εξυπηρετούν όλες τις συνοικίες της πόλης. Για τις 

παιδικές χαρές θα πρέπει εξίσου να εκπονηθούν μελέτες που θα αφορούν 

την δημιουργία νέων παιδικών χαρών αλλά και την ανάπλαση των ήδη 

υπαρχουσών 
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❖ Στο κέντρο της πόλης παρατηρήσαμε πως υπάρχουν αρκετά αξιόλογα 

κτίρια. Πολλά από αυτά τα κτίρια βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά 

όμως είναι παρατημένα και δεν ανήκουν σε κάποιον με αποτέλεσμα να 

καταστρέφονται με το πέρασμα του χρόνου. Ο Δήμος θα πρέπει να δώσει 

προσοχή σε αυτά τα μοναδικά κτίρια που υπάρχουν στο κέντρο της πόλης 

καθώς θα μπορούσαν να αποκατασταθούν και να λειτουργήσουν σαν χώροι 

πολιτισμού. 

❖ Επίσης είναι πολύ σημαντικό εκτός από την αναβάθμιση μιας περιοχής με 

νέες εγκαταστάσεις και σύγχρονα κτήρια, να κρατάει μια περιοχή την ιστορία 

της μέσα στην πολιτιστική κληρονομιά που θα μένει για να μαθαίνουν οι 

καινούργιες γενιές και να θυμούνται οι παλαιότερες. Πολλά σημεία έχουν 

αναπλαστεί  ή έχουν αλλάξει υπόσταση που δεν θυμίζει σε τίποτα την 

ιστορία που κρύβουν. Ενώ πολλά μένουν ακόμα ανεκμετάλλευτα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα καταστήματα που βρίσκονται στις εργατικές 

κατοικίες, στο κέντρο του Περιστερίου. Θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί, 

ωστόσο παραμένουν κλειστά.  

❖ Συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση πολιτιστικών υποδομών και 

εξοπλισμού. Από τη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης παρουσιάζεται 

η ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της υπάρχουσας πολιτιστικής 

υποδομής (κτιριακής, εξοπλισμού και υπαίθριων χώρων). Ο γενικός στόχος 

περιλαμβάνει την ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των ιστορικών χώρων του 

Δήμου. 

❖ Μια καλή πρόταση είναι τα εγκαταλελειμμένα καταστήματα θα μπορούσαν 

να είχαν διαμορφωθεί σε ένα χώρο ενημέρωσης, με φωτογραφικό υλικό η 

και με διαφορά ευρήματα, της εξέλιξης του τόπου μας. 

❖ Η παλιά ψαραγορά,  κτήριο ιστορικό, δυστυχώς πέρασε σε επιχειρηματικά 

χεριά. Η διαμόρφωση του θα αλλάξει και δεν θα θυμίζει σε τίποτα τι ήταν. 

Άλλος ένας χώρος λοιπόν που θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει ως 

ιστορικός χώρος. Να διαμορφωθεί έτσι ώστε τα αρχαιολογικά ευρήματα που 

βρέθηκαν σε διάφορα σημεία στο Περιστέρι, αντί να εκτίθενται σε 

περιφερειακούς χώρους όπως στο Μουσείο Πειραιά και αλλού, να 

παρουσιάζονται εκεί. 
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❖ Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων. Στόχος είναι ο Δήμος να 

προβεί σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε τα δημοτικά κτίρια να 

είναι προσπελάσιμα από όλους τους κατοίκους. 

❖ Θα πρέπει να προσπαθήσει ο δήμος να ευαισθητοποιήσει τους δημότες 

ώστε να σεβαστούν την προσπάθεια να εφαρμοστεί ορθή χρήση των 

πεζοδρόμων. 

❖ Να τοποθετηθούν άμεσα διαβάσεις πεζών στα σημεία που χρειάζεται και 

ιδιαίτερα μπροστά από τα σχολεία. 

❖ Η μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων προς το κέντρο με προώθηση της 

κυκλοφορίας των πεζών και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Εάν 

βελτιωθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και βελτιωθεί παράλληλα 

η κυκλοφορία των πεζών (ικανοποιητικά πεζοδρόμια, δίκτυο πεζοδρόμων 

ανάμεσα στα μνημεία – σχολεία – υπηρεσίες –λόφους κλπ.). τότε η πόλη θα 

λειτουργήσει κυκλοφοριακά καλύτερα.  

❖ Να φτιαχτούν κάποιες δημοτικές θέσεις στάθμευσης. 
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