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Π4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. Δ.Ε. 
ΩΡΩΠΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ 
 
Π.4.1 Φορέας εφαρμογής του Γ.Π.Σ. και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς 
 
Φορέας Εφαρμογής Γ.Π.Σ. 
Στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 2508/1997, Άρθρο 6 «Όργανα εφαρμογής των 

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

ανοιχτής πόλης» και του Ν. 4277/2014 (άρθρα 33 και 34), αναφορικά με το Φορέα 

Εφαρμογής του Γ.Π.Σ. των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου, αρμόδια υπηρεσία μετά 

την κατάργηση του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ) είναι η Δ/νση 

Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ. 

 

Λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς υλοποίησης προγράμματος εφαρμογής 
 

Αναφορικά με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση του 

προγράμματος εφαρμογής του ΓΠΣ κατά περίπτωση (μελέτες – έργα), σημειώνονται 

τα ακόλουθα: 

• Ως προς την έγκριση του ΓΠΣ των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου αρμόδιος 

είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με έκδοση 

Απόφασης που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, μετά από γνώμη του ΚΕΠΟΘΑ και του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού. 

• Ως προς την προώθηση των θεσμικών πολεοδομικών ρυθμίσεων 

(πολεοδόμηση περιοχών Α΄ και Β’ κατοικίας, και παραγωγικών ζωνών οι 

οποίες αφορούν στην εξειδίκευση του Γ.Π.Σ.), αρμόδιος φορέας ο οποίος 

αναλαμβάνει την προώθηση των θεσμικών διαδικασιών είναι ο Δήμος 

Ωρωπού, σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, Αστικών 

και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ. Για την έγκριση των θεσμικών 

ρυθμίσεων αρμόδιος είναι ο Υπουργός ΠΕΚΑ, δεδομένου ότι τα θεσμικά 

ζητήματα κανονιστικού χαρακτήρα αποτελούν αρμοδιότητα του κράτους και 

όχι της Τ.Α., σύμφωνα με το Στ.Ε.  

• Ως προς τις αναπλάσεις υπερτοπικής σημασίας επισπεύδων φορέας είναι ο 

Δήμος Ωρωπού σε συνεργασία με τη Δ/νση Σχεδιασμού, Μητροπολιτικών, 

Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ.  
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• Ως προς τις αναπλάσεις τοπικής σημασίας αρμόδιος φορέας για την 

υλοποίησή τους είναι ο Δήμος Ωρωπού, σε συνεργασία με τις τεχνικές 

υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής.  

• Ως προς τα έργα κοινωνικού εξοπλισμού και τεχνικής υποδομής, ανάλογα με 

την κλίμακα των έργων, αρμόδιοι φορείς είναι: ο Δήμος Ωρωπού, η 

Περιφέρεια Αττικής, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Κεντρικοί Φορείς και 

Υπουργεία. 

 

 

Π.4.2 Απαιτούμενα έργα – μελέτες, θεσμικές ρυθμίσεις, 
παρεμβάσεις - αναπλάσεις 
 

Από τη Πρόταση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δ.Ε. Ωρωπίων και 

Συκάμινου προκύπτει και το αναγκαίο πρόγραμμα μελετών πολεοδομικού, 

περιβαλλοντικού και αστικού σχεδιασμού, θεσμικών ρυθμίσεων και έργων κατά 

κατηγορία. Το Πρόγραμμα αυτό αναλύεται στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ακόλουθα για τη διάκριση των προτεραιοτήτων υλοποίησης του προγράμματος: 

 

Ως πρώτη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται:  

• Η έδρα του Δήμου Ωρωπού όπως προκύπτει από την ενοποίησης των δύο 

οικισμών Σκάλας και Νέων Παλατίων μετά των επεκτάσεών τους, όπως 

διαμορφώνεται προοπτικά με βάση τις προτάσεις χωρικής οργάνωσης της 

μελέτης, περιλαμβάνει δε: 

− τους σημερινούς οικισμούς της Σκάλας και Νέων Παλατίων, για τους 

οποίους προτείνονται επεκτάσεις όπως περιγράφτηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο Π.3 και μια σειρά από ολοκληρωμένες αναπλάσεις – 

ενοποιήσεις ελεύθερων αστικών χώρων, όπως έργα παρέμβασης στο 

παραλιακό μέτωπο των οικισμών, στο πολεοδομικό κέντρο, στον χώρο 

των πρώην φυλακών, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αισθητική και λειτουργική 

αναβάθμισης του δημόσιου χώρου, κτλ. 

− την επαναφορά του σχεδίου της Σκάλας που είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ 

− την περιοχή της νέας οικιστικής επέκτασης για πολεοδομικό κέντρο και Α’ 

κατοικία κατά μήκος της επαρχιακής οδού Σκάλας Χαλκουτσίου και στην 

περιοχή του Σταδίου. 

• Ο οικισμός Χαλκουτσίου μετά των επεκτάσεών του που περιλαμβάνει: 
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− Τον σημερινό οικισμό του Χαλκουτσίου για τον οποίο προτείνονται η 

ανάπλαση / αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου, η υλοποίηση 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η αισθητική και αρχιτεκτονική αναβάθμιση 

του δημόσιου χώρου, κτλ. 

− Την επαναφορά του ρυμοτομικού σχεδίου που είχε ακυρωθεί από το ΣτΕ. 

− την περιοχή της νέας οικιστικής επέκτασης για Α’ κατοικία. 

• Οι επεκτάσεις των οικισμών Αγ. Κωνσταντίνου και Βαρικού για χρήση Β’ 

κατοικίας. 

• Η δημιουργία υποδοχέων βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου 

για την εξυγίανση των αστικών περιοχών από τις οχλούσες δραστηριότητες. 

• Η προώθηση παρεμβάσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα, ειδικότερα δε: 

− Η προστασία, ανάπλαση, ανάδειξη και αξιοποίηση του έλους Ωρωπού 

− Η προστασία, ανάπλαση και αξιοποίηση του Ασωπού ποταμού μετά των 

εκβολών του. 

• Ο σχεδιασμός και η οργάνωση εκτός σχεδίου ζωνών Β’ κατοικίας, σύμφωνα 

με κριτήρια πυκνότητας δόμησης.  

• Η επανιεράρχηση – επέκταση – αναβάθμιση του οδικού δικτύου με 

παράκαμψη των οικισμών Σκάλας και Νέων Παλατίων στα δυτικά, με 

κατασκευή ιεραρχημένων ισόπεδων κόμβων, τμηματική πεζοδρόμηση του 

παραλιακού μετώπου των Νέων Παλατίων και της Σκάλας με ταυτόχρονη 

εκτροπή της κυκλοφορίας στο εσωτερικό των οικισμών προκειμένου να 

ανακουφιστεί η παραλία από την κίνηση αιχμής, καθώς και συμπλήρωση – 

εκσυγχρονισμό λοιπών δικτύων κοινής ωφέλειας και περιβαλλοντικών 

τεχνικών υποδομών (ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια, απορρίμματα).  

• Ο επανασχεδιασμός - αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης λιμένα στη Σκάλα με 

έμφαση στην εξυπηρέτηση της πορθμειακής γραμμής Σκάλας – Ερέτριας 

(πρόβλεψη χώρου στάθμευσης των οχημάτων που χρησιμοποιούν την 

πορθμειακή γραμμή στη ζώνη λιμένα), και πρόταση δημιουργίας χερσαίας 

ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι με αναβάθμιση της υφιστάμενης λιμενικής 

εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση τουριστικών αλλά και αλιευτικών σκαφών 

(καταφύγιο τουριστικών και αλιευτικών σκαφών). 

• Η προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης των αγροτικών 

δραστηριοτήτων της περιοχής των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου 

• Η οριοθέτηση του έλους Ωρωπού. 

• Η ολοκλήρωση της οριοθέτησης του ποταμού Ασωπού ανάντη του Συκάμινου 
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• Η οριοθέτηση των υπόλοιπων χείμαρρων – ρεμάτων που δεν έχουν ακόμη 

οριοθετηθεί. 

• Ο καθορισμός γραμμών αιγιαλού και παραλίας σε όλο το παραλιακό μέτωπο 

της περιοχής μελέτη 

• Οι μελέτες για την κατασκευή νέων και την επέκταση των υφιστάμενων 

περιβαλλοντικών υποδομών (ύδρευση αποχέτευση, αντιπλημμυρικά έργα). 

• Η οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων (εν αναμονή της ανάρτησης των 

προσωρινών δασικών χαρτών από το Δασαρχείο Καπανδριτίου) 

 

Ως δεύτερη προτεραιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού τίθενται: 

• Η μελλοντική πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών Συκάμινου, 

Ωρωπού και Νέας Πολιτείας 

• Οι παρεμβάσεις στους οικισμούς αυτούς είτε με τη μορφή αναπλάσεων είτε 

μέσω της βελτίωσης των τεχνικών τους υποδομών 

• Ο σχεδιασμός ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρομών 

που να διασυνδέουν τα φυσικά οικοσυστήματα (ποτάμια – χείμαρροι, έλος 

Ωρωπού, εκβολές Ασωπού, ημιορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, τις 

παραλίες και γενικότερα το παράκτιο μέτωπο, αλλά και τους αρχαιολογικούς 

χώρους και μνημεία. 

• Η ανάπτυξη των Α.Π.Ε. και ειδικότερα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, βάσει 

κριτηρίων εναρμόνισης με το τοπίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

ΕΠΧΣΑΑ των ΑΠΕ, καθώς οι άλλες μορφές ΑΠΕ (αιολική, βιομάζα, 

υδροηλεκτρικά έργα) δεν προσφέρονται για ανάπτυξη στην περιοχή μελέτης. 

• Η μετεγκατάσταση του κοιμητηρίου Νέων Παλατίων σε νέα θέση και η 

δημιουργία Πάρκου Πόλης στην θέση του υφιστάμενου. 

• Οι μελέτες βοσκοϊκανότητας των χορτολιβαδικών εκτάσεων και η μελέτη 

πυρασφάλειας – προστασίας και ανάδειξης των δασών και των δασικών 

εκτάσεων. 

• Τα έργα κατασκευής των περιβαλλοντικών υποδομών (αποχέτευση, 

άρδευση, κτλ.) 

• Η οριοθέτηση των αρχαιολογικών χώρων από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. 

 

Σημειώνεται ότι με βάση την παραπάνω ιεράρχηση στην πρώτη (Α) ή δεύτερη (Β) 

προτεραιότητα τίθενται κυρίως τα έργα άμεσης προτεραιότητας και τα μελετητικά 

αντικείμενα τα οποία ακολουθούν την έγκριση του παρόντος Γ.Π.Σ., καθώς και 

ορισμένα από τα έργα που θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το πέρας της τρέχουσας 
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προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 και ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη κατά 

περίπτωση τη χρονική αλληλουχία των εργασιών που απαιτούνται. 

Τα έργα αναπλάσεων, φυτεύσεων, διαμορφώσεων, καθώς και τα έργα των οποίων οι 

μελέτες ταξινομούνται σε Β' προτεραιότητα, τίθενται στην Τρίτη (Γ) χρονική 

προτεραιότητα μετά το 2025.  

 

Π.4.2.1 Μελέτες1 
 

Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή των μελετών χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού προστασίας περιβάλλοντος, τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών 

κατά κατηγορία με διαβάθμιση της προτεραιότητάς τους. 

Α. Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 

• Μελέτη οριοθέτησης του έλους Ωρωπού / Α προτεραιότητα. 

• Μελέτη ανάπλασης έλους Ωρωπού σε επίπεδο οριστικής μελέτης / Α 

προτεραιότητα. 

• Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού των υδατορεμάτων Α, Β, και Γ 

προτεραιότητας / Α προτεραιότητα 

• Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το σύνολο των υγροτόπων Ωρωπού (έλος, 

κάτω ρους και εκβολές Ασωπού ποταμού) / Β προτεραιότητα 

• Μελέτη οριογραμών αιγιαλού και παραλίας σε όλο το παραλιακό μέτωπο 

όπου δεν έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα / Α προτεραιότητα. 

• Μελέτη σχεδιασμού ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών 

διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές 

περιοχές δασώδους βλάστησης, παραλία), τους αρχαιολογικούς χώρους και 

τα μνημεία / Β προτεραιότητα 

• Μελέτη βοσκοϊκανότητας των δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων / Α 

προτεραιότητα 

• Μελέτες διαμόρφωσης / υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση 

των παραποτάμιων περιοχών του ποταμού Ασωπού / Β προτεραιότητα  

• Μελέτη ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων / Β Προτεραιότητα 

• Μελέτες αποκατάστασης των μνημείων/ Β Προτεραιότητα 

• Μελέτη παρακολούθησης (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης των 

φυσικών πόρων / Α προτεραιότητα. 

                                            
1 Οι μελέτες που αφορούν σημειακά έργα κοινωνικού εξοπλισμού, υποδομών, κ.λ.π. 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο του προγράμματος που αφορά τα έργα κατά κατηγορία. 
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• Μελέτη οριοθέτησης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των δασών / Α 

Προτεραιότητα 

 

Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

• Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των 

επεκτάσεων Σκάλας – Νέων Παλατίων για Α’ κατοικία, με επιβολή όρων και 

περιορισμών δόμησης / Α προτεραιότητα  

• Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των 

επεκτάσεων Χαλκουτσίου για Α’ κατοικία, με επιβολή όρων και περιορισμών 

δόμησης / Α προτεραιότητα  

• Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των 

επεκτάσεων Αγ. Κωνσταντίνου – Βαρικού για Β’ κατοικία, με επιβολή όρων 

και περιορισμών δόμησης / Α προτεραιότητα  

• Μελέτη πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής της Προς Πολεοδόμηση 

περιοχής με χρήση βιοτεχνία χαμηλής όχλησης και χονδρεμπόριο, / Α 

προτεραιότητα. 

• Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Συκάμινου  / Β προτεραιότητα. 

• Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Ωρωπού / Β προτεραιότητα. 

• Μελέτη πολεοδόμησης του οικισμού Νέα Πολιτεία  / Β προτεραιότητα. 

• Μελέτες γεωλογικής διερεύνησης σε λεπτομερέστερη κλίμακα (1:1.000 ή 

1:2.000) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Β’ Φάσης των μελετών 

Γεωλογικής Καταλληλότητας του ΦΕΚ 1902/Β/14-9-2007 στο πλαίσιο των 

μελετών πολεοδόμησης των περιοχών για α', β’ κατοικία, βιοτεχνία και 

χονδρεμπόριο / Α και Β Προτεραιότητα αντίστοιχα με τα προηγούμενα. 

 

Γ. Αναπλάσεις – Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χώρων, Κηποτεχνικές Εργασίες – 

Φυτεύσεις – Ρυθμίσεις 

• Μελέτη ανάπλασης / αναβάθμισης ολόκληρου του παραλιακού μετώπου των 

οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων και του παραλιακού μετώπου στις 

περιοχές των επεκτάσεων με πρόβλεψη πεζόδρομων / ποδηλατόδρομων, 

φυτεύσεων και κατάλληλου υπαίθριου εξοπλισμού. / Α προτεραιότητα 

• Μελέτες τμηματικής πεζοδρόμησης της παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – 

Σκάλας και εκτροπή της κίνησης των οχημάτων σε εσωτερικές οδούς 

παράλληλες προς την παραλία / Α΄ προτεραιότητα 
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• Μελέτες αισθητικής, λειτουργικής και αρχιτεκτονικής αναβάθμισης του 

δημόσιου χώρου στους οικισμούς Σκάλας, Νέων Παλατίων και Χαλκουτσίου / 

Α΄ προτεραιότητα, και στους λοιπούς οικισμούς / Β προτεραιότητα. 

• Μελέτη αξιοποίησης του χώρου και των κτιριακών εγκαταστάσεων των 

πρώην φυλακών για χρήσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης / Β΄ προτεραιότητα 

 

Δ. Περιβαλλοντικές  υποδομές 

• Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας / Α΄ Προτεραιότητα 

• Μελέτη αντικατάστασης των παλαιών δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς / Α’ 

προτεραιότητα 

• Ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών για τις ΕΕΛ / Α προτεραιότητα 

 

E. Τεχνικές υποδομές 

• Μελέτη οδοποιίας για την ευρεία παράκαμψη των οικισμών Σκάλας – Νέων 

Παλατίων / Α προτεραιότητα. 

• Συγκοινωνιακή μελέτη για τους οικισμούς Σκάλας και Νέων Παλατίων / Α 

προτεραιότητα. 

• Κατάρτιση Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδίου για το Δημοτικό Λιμενικό 

Ταμείο / Α προτεραιότητα. 

• Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι / Β προτεραιότητα. 

• Μελέτη τροποποίησης του Σχεδίου Γενικής Διάταξης του λιμένα Σκάλας / Β 

προτεραιότητα. 

 

ΣΤ. Περιβαλλοντικές μελέτες 

• Περιβαλλοντικές Μελέτες σύμφωνα με το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων 

σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 

και την υπ’ αριθμ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012) απόφαση περί 

«Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 

και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν 4014/21-09-

2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ή με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
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Π.4.2.2 Θεσμικές Ρυθμίσεις 
 

Οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την παρούσα μελέτη και τις 

προτεινόμενες ειδικότερες μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού είναι με σειρά 

προτεραιότητας οι εξής: 

• Προώθηση της θεσμοθέτησης του παρόντος Γ.Π.Σ. με Απόφαση Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας βάσει των διατάξεων του Νόμου 2508/1997 / Α 

προτεραιότητα  

• Προώθηση της θεσμοθέτησης των μελετών  κτηματογράφησης-

πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής των οικισμών και των προτεινόμενων 

επεκτάσεών τους καθώς και της ζώνης βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και 

χονδρεμπορίου  / Α ή Β προτεραιότητα ανάλογα με την προτεραιότητα 

εκπόνησης των μελετών αυτών όπως προαναφέρθηκε. 

• Προώθηση της θεσμοθέτησης της οριοθέτησης του Έλους Ωρωπού / Α 

προτεραιότητα 

• Προώθηση της θεσμοθέτησης της οριοθέτησης των χείμαρρων και ρεμάτων / 

Α προτεραιότητα  

• Προώθηση της θεσμοθέτησης της χερσαίας ζώνης λιμένα στο Χαλκούτσι / Α 

προτεραιότητα 

• Προώθηση της θεσμοθέτησης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας / Α 

προτεραιότητα 

• Περιβαλλοντική αδειοδότηση όλων των προτεινόμενων από το παρόν Γ.Π.Σ.  

έργων  
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Π.4.2.3 Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού, Αναπλάσεων και Τεχνικής Υποδομής – 
Δικτύων  
 

Τα προτεινόμενα έργα τα αναφερόμενα στην υλοποίηση του προγράμματος 

εφαρμογής του Γ.Π.Σ. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

• Έργα αναπλάσεων, κηποτεχνικών εργασιών και φυτεύσεων 

• Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης 

• Κοινωνικός Εξοπλισμός – Κοινόχρηστοι Χώροι  

• Τεχνική και περιβαλλοντική Υποδομή - Δίκτυα 

Τα προτεινόμενα έργα κατά κατηγορία καταγράφονται στη συνέχεια.  

 

Έργα Αναπλάσεων, Ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων, Κηποτεχνικών Εργασιών, 

Φυτεύσεων  

• Έργα παρεμβάσεων στις παραποτάμιες περιοχές του Ασωπού και των 

υδατορεμάτων / Α προτεραιότητα 

• Έργα παρεμβάσεων στο έλος Ωρωπού σύμφωνα με τη σχετική μελέτη / Α΄ 

προτεραιότητα 

• Έργα πεζοδρόμησης της παραλιακής οδούς Νέων Παλατίων – Σκάλας / Β’ 

προτεραιότητα 

• Έργα παρεμβάσεων στον χώρο των πρώην φυλακών / Β΄ προτεραιότητα 

• Έργα παρεμβάσεων σε όλους τους οικισμούς σύμφωνα με τις μελέτες 

αναπλάσεων / Β΄ προτεραιότητα 

• Έργα διαμόρφωσης του ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών 

διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές 

περιοχές δασώδους βλάστησης, παραλία), τους αρχαιολογικούς χώρους και 

τα μνημεία / Γ προτεραιότητα 

• Έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων / Β και Γ Προτεραιότητα 

• Έργα αποκατάστασης των μνημείων / Β Προτεραιότητα 
 

Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης  

• Έργα καθαρισμού και διευθέτησης των ρεμάτων σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα τις αντίστοιχες υδρολογικές μελέτες / Β Προτεραιότητα 

• Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες / Α΄ και 

Β’ Προτεραιότητα 

• Έργα / προμήθεια εξοπλισμού για την παρακολούθηση (monitoring) της 

προστασίας - διαχείρισης των φυσικών πόρων / Β Προτεραιότητα 
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• Έργα πυρασφάλειας - διαχείρισης και ανάδειξης των δασών / Α 

Προτεραιότητα 

 

Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού – Υποδομών - Δικτύων  

Τα αναγκαία έργα κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών - δικτύων κατά ειδικότερη 

κατηγορία και βαθμό προτεραιότητας καταγράφονται στη συνέχεια. 

 
Εκπαίδευση 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία των 

ακόλουθων υποδομών εκπαίδευσης:  

• 5 νηπιαγωγεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου 

• 4 δημοτικά σχολεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων 

• 5 γυμνάσια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου 

• 4 λύκεια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου 

 

Υγεία – Πρόνοια 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία / 

λειτουργία:  

• 4 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια, στο Χαλκούτσι και 

στο Συκάμινο  

• 3 νέοι παιδικοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια και στο Χαλκούτσι 

• 2 νέοι χώροι ΚΑΠΗ στο Συκάμινο και στον Ωρωπό 

• 2 νέων Περιφερειακών Ιατρείων: ένα στο Συκάμινο και ένα στο Χαλκούτσι 

 

Αθλητισμός 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα:  

• 1 Αίθουσα βαρέων αθλημάτων στη Σκάλα. 

• 1 Γήπεδο Handball στη Σκάλα. 

• 3 Γήπεδα και εγκαταστάσεις μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, 

μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.) στους οικισμούς Συκάμινο, Ωρωπό, και Ν. Πολιτεία 

 

Πολιτισμός – Ανάπτυξη 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η χωροθέτηση τα 

παρακάτω πολιτιστικών λειτουργιών:  

• Πνευματικό κέντρο – κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης 

• Κινηματογράφος  
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• Βιβλιοθήκη  

• Κέντρο νεότητας 

• Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων 

 

Έργα τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών 

Τα λοιπά έργα αφορούν: 

Οδικά – Λιμενικά έργα 

• Κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες / Α΄ 

Προτεραιότητα 

• Κατασκευή ευρείας παράκαμψης των οικισμών Σκάλας – Νέων Παλατίων / Β΄ 

Προτεραιότητα 

• Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων - ποδηλατοδρόμων / Β΄ Προτεραιότητα 

• Οργάνωση αστικής συγκοινωνίας στους οικισμούς Σκάλας – Νέων Παλατίων - 

Χαλκουτσίου / Β΄ Προτεραιότητα 

• Συντήρηση - βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου με 

τα απαραίτητα έργα, όπως π.χ. ανακατασκευή των ασφαλτικών 

οδοστρωμάτων, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, τοπικές 

αποκαταστάσεις φθορών των οδών, σήμανση – διαγράμμιση κτλ. / Β΄ 

Προτεραιότητα 

• Η σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως Δημαρχείο, σχολεία, 

ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς, κ.α. / Γ΄ Προτεραιότητα 

• Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού αγκυροβολίου στο Χαλκούτσι 

Γ΄ Προτεραιότητα 

• Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού αγκυροβολίου στη Σκάλα Γ΄ 

Προτεραιότητα 

 

Αποχετευτικά έργα 

• Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων σε όλους τους 

οικισμούς των Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου  / Α Προτεραιότητα 

• Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) / Α 

Προτεραιότητα 

 
΄Εργα ύδρευσης 

• Αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης  / Α Προτεραιότητα 

 

Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων /  αντιπλημμυρικά έργα 
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• Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης / 

Α΄ Προτεραιότητα 

• Αντιπλημμυρικά έργα στους οικισμούς Βαρικό και Άγ. Κωνσταντίνο / Α΄ 

Προτεραιότητα 

 

Π.4.3. Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός 
 

Η σύνταξη αναλυτικού καταλόγου (με τις προτεινόμενες μελέτες /έργα, τα σχετικά 

χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους και τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς) 

κρίνεται σκόπιμη μόνο για τη χρονική περίοδο εκτέλεσης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

δεδομένου ότι μετά το πέρας αυτής θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της μέχρι τότε 

εφαρμογής του ΓΠΣ και (πιθανόν) επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων και 

των διαρθρωτικών του παρεμβάσεων, σύμφωνα με τα προγράμματα της επόμενης 

προγραμματικής περιόδου όπως θα προκύψουν. Ωστόσο στον επόμενο πίνακα 

τίθεται ο χρονικός προγραμματισμός των έργων για την επόμενη δεκαπενταετία που 

είναι και ο χρονικός ορίζοντας του Γ.Π.Σ. προκειμένου να γίνει κατανοητή η 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. 

 

Όσον αφορά στα προτεινόμενα έργα, δίδεται μόνο το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής τους και πιθανές πηγές χρηματοδότησης. 

 

Στους δύο Πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται συνοπτικά το πρόγραμμα 

υλοποίησης των κυριότερων προτάσεων /προτεινόμενων έργων της μελέτης και η 

προσεγγιστική προεκτίμηση του κόστους των επιμέρους έργων και μελετών. 
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Πίνακας 4.3.α – Πρόγραμμα υλοποίησης ΓΠΣ Δ.Ε. Ωρωπίων και Συκάμινου 
 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Μελέτες 

Α. Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
Μελέτη οριοθέτησης του έλους 
Ωρωπού 

30.000 
                              

Μελέτη ανάπλασης έλους Ωρωπού σε 
επίπεδο οριστικής μελέτης 

120.000 
                              

Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού 
των υδατορεμάτων Α, Β, και Γ 
προτεραιότητας 

130.000 
                              

Μελέτη οριογραμών αιγιαλού και 
παραλίας σε όλο το παραλιακό 
μέτωπο όπου δεν έχει καθοριστεί μέχρι 
σήμερα 

40.000 

                              
Μελέτη σχεδιασμού ενιαίου δικτύου 
πολιτιστικών και φυσιολατρικών 
διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, 
ποτάμια – χείμαρροι, έλος, ημιορεινές 
περιοχές δασώδους βλάστησης, 
παραλία), τους αρχαιολογικούς 
χώρους και τα μνημεία 

35.000 

                              
Μελέτη βοσκοϊκανότητας των 
δημόσιων χορτολιβαδικών εκτάσεων 10.000                               
Μελέτες διαμόρφωσης / υποδομές 
οικολογικής ευαισθητοποίησης - 
φύτευση των παραποτάμιων περιοχών 
του ποταμού Ασωπού 

160.000 

                              
Μελέτη ανάδειξης των αρχαιολογικών 
χώρων 

55.000 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

Μελέτες αποκατάστασης των μνημείων 
70.000 

                              
Μελέτη παρακολούθησης (monitoring) 
της προστασίας - διαχείρισης των 
φυσικών πόρων 

12.000 
               

Μελέτη οριοθέτησης, προστασίας, 
διαχείρισης και ανάδειξης των δασών 17.000                               

Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός (περιλαμβάνονται και οι υποστηρικτικές μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και ΣΜΠΕ) 
Μελέτη κτηματογράφησης-
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
των επεκτάσεων Σκάλας – Νέων 
Παλατίων για Α’ κατοικία, με επιβολή 
όρων και περιορισμών δόμησης  
(Π.Ε. 1, 2, 3) 

850.000 

                              

Μελέτη κτηματογράφησης-
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
των επεκτάσεων Χαλκουτσίου για Α’ 
κατοικία, με επιβολή όρων και 
περιορισμών δόμησης (Π.Ε. 6, 7, 8) 

900.000 

                              
Μελέτη κτηματογράφησης-
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
των επεκτάσεων Αγ. Κωνσταντίνου – 
Βαρικού για Β’ κατοικία, με επιβολή 
όρων και περιορισμών δόμησης  
(Π.Ε. 4, 5) 

320.000 

                              
Μελέτη κτηματογράφησης - 
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
της Προς Πολεοδόμηση περιοχής με 
χρήση βιοτεχνία χαμηλής όχλησης και 
χονδρεμπόριο 

85.000 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Μελέτη κτηματογράφησης - 
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
του οικισμού Συκάμινου (Π.Ε. 9) 

180.000 
               

Μελέτη κτηματογράφησης - 
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
του οικισμού Ωρωπού (Π.Ε. 10) 

210.000 
               

Μελέτη κτηματογράφησης - 
πολεοδόμησης – πράξης εφαρμογής 
του οικισμού Νέα Πολιτεία Π.Ε. 11) 

200.000 
               

Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες 
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το 
σύνολο των υγροτόπων Ωρωπού 
(έλος, κάτω ρους και εκβολές Ασωπού 
ποταμού) 

30.000 

               
Περιβαλλοντικές Μελέτες σύμφωνα με 
το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) 
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 
και δραστηριοτήτων 

160.000 

               
Δ. Αναπλάσεις – Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χώρων, Κηποτεχνικές Εργασίες – Φυτεύσεις 

Μελέτη ανάπλασης / αναβάθμισης 
ολόκληρου του παραλιακού μετώπου 
των οικισμών Σκάλας – Νέων 
Παλατίων και του παραλιακού 
μετώπου στις περιοχές των 
επεκτάσεων με πρόβλεψη 
πεζόδρομων / ποδηλατόδρομων, 
φυτεύσεων και κατάλληλου υπαίθριου 
εξοπλισμού. 

300.000 

               
Μελέτες τμηματικής πεζοδρόμησης της 
παραλιακής οδού Νέων Παλατίων – 
Σκάλας και εκτροπή της κίνησης των 
οχημάτων σε εσωτερικές οδούς 

45.000 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
παράλληλες προς την παραλία 
Μελέτες αισθητικής, λειτουργικής και 
αρχιτεκτονικής αναβάθμισης του 
δημόσιου χώρου στους οικισμούς 
Σκάλας, Νέων Παλατίων και 
Χαλκουτσίου 

130.000 

               
Μελέτη αξιοποίησης του χώρου και 
των κτιριακών εγκαταστάσεων των 
πρώην φυλακών για χρήσεις 
πολιτισμού και εκπαίδευσης 

200.000 

               
Ε. Τεχνικές υποδομές ΜΕΛΕΤΕΣ  

Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας 115.000                               
Μελέτη αντικατάστασης των παλαιών 
δικτύων ύδρευσης στους οικισμούς 

35.000 
                              

Ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
μελετών για τις ΕΕΛ 

- 
                              

Μελέτη οδοποιίας για την ευρεία 
παράκαμψη των οικισμών Σκάλας – 
Νέων Παλατίων 

150.000 
                              

Συγκοινωνιακή μελέτη για τους 
οικισμούς Σκάλας και Νέων Παλατίων 

35.000 
                              

Κατάρτιση Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού σχεδίου για το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 

Εκπόνηση 
από τις 

υπηρεσίες 
του Δήμου                               

Μελέτη καθορισμού χερσαίας ζώνης 
λιμένα στο Χαλκούτσι 

18.000 
                              

Μελέτη τροποποίησης του Σχεδίου 
Γενικής Διάταξης του λιμένα Σκάλας 

25.000 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Έργα 

Έργα Αναπλάσεων, Ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων 
Έργα παρεμβάσεων στις 
παραποτάμιες περιοχές του Ασωπού 
και των υδατορεμάτων 

300.000 
               

Έργα παρεμβάσεων στο έλος Ωρωπού 
σύμφωνα με τη σχετική μελέτη 

350.000 
               

Έργα πεζοδρόμησης της παραλιακής 
οδού Νέων Παλατίων – Σκάλας 250.000                
Έργα παρεμβάσεων στον χώρο των 
πρώην φυλακών 

300.000 
               

Έργα παρεμβάσεων σε όλους τους 
οικισμούς σύμφωνα με τις μελέτες 
αναπλάσεων 

200.000 / 
οικισμό                               

Έργα διαμόρφωσης του ενιαίου 
δικτύου πολιτιστικών και 
φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά 
οικοσυστήματα, ποτάμια – χείμαρροι, 
έλος, ημιορεινές περιοχές δασώδους 
βλάστησης, παραλία), τους 
αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία 

240.000 

                              
Έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών 
χώρων 280.000                               

Έργα αποκατάστασης των μνημείων 630.000                               
Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης  

Έργα καθαρισμού και διευθέτησης των 
ρεμάτων σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα τις αντίστοιχες 
υδρολογικές μελέτες 

160.000 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 
σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες 450.000                
Έργα / προμήθεια εξοπλισμού για την 
παρακολούθηση (monitoring) της 
προστασίας - διαχείρισης των φυσικών 
πόρων 

80.000 

               
Έργα πυρασφάλειας - διαχείρισης και 
ανάδειξης των δασών 250.000                

Εκπαίδευση 
5 νηπιαγωγεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. 
Συκάμινου                
4 δημοτικά σχολεία στην Δ.Ε. Ωρωπίων                
5 γυμνάσια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. 
Συκάμινου                
4 λύκεια στην Δ.Ε. Ωρωπίων και 1 στη Δ.Ε. Συκάμινου                

Υγεία – Πρόνοια 
4 νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. 
Παλάτια, στο Χαλκούτσι και στο Συκάμινο                 
3 νέοι παιδικοί σταθμοί στη Σκάλα, στα Ν. Παλάτια και 
στο Χαλκούτσι                
2 νέοι χώροι ΚΑΠΗ στο Συκάμινο και στον Ωρωπό                
2 νέων Περιφερειακών Ιατρείων: ένα στο Συκάμινο και 
ένα στο Χαλκούτσι                

Αθλητισμός 
1 Αίθουσα βαρέων αθλημάτων στη Σκάλα.                
1 Γήπεδο Handball στη Σκάλα.                
3 Γήπεδα και εγκαταστάσεις μικτής χρήσης 
αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.) 
στους οικισμούς Συκάμινο, Ωρωπό, και Ν. Πολιτεία                

Πολιτισμός - Ανάπτυξη 
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Πνευματικό κέντρο – κέντρο λαϊκής επιμόρφωσης                
Κινηματογράφος                 
Βιβλιοθήκη                 
Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων                
Κέντρο νεότητας                

Έργα τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών 
Κατασκευή δύο ισόπεδων κόμβων σύμφωνα με τις 
υπάρχουσες μελέτες                               
Κατασκευή ευρείας παράκαμψης των οικισμών Σκάλας 
– Νέων Παλατίων                               
Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων - ποδηλατοδρόμων                               
Οργάνωση αστικής συγκοινωνίας στους οικισμούς 
Σκάλας – Νέων Παλατίων - Χαλκουτσίου                               
Συντήρηση - βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών 
του οδικού δικτύου με τα απαραίτητα έργα, όπως π.χ. 
ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, 
βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, τοπικές 
αποκαταστάσεις φθορών των οδών, σήμανση – 
διαγράμμιση κτλ.                
Σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως 
Δημαρχείο, σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς, κ.α.                
Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού 
αγκυροβολίου στο Χαλκούτσι                
Έργα αναβάθμισης του τουριστικού – αλιευτικού 
αγκυροβολίου στη Σκάλα                
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων – ακαθάρτων 
σε όλους τους οικισμούς των Δ.Ε. Ωρωπίων και 
Συκάμινου                
Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ)                
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031  

Α' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Γ' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης                                 
Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο 
υδρολογικής Λεκάνης                               
Αντιπλημμυρικά έργα στους οικισμούς Βαρικό και Άγ. 
Κωνσταντίνο                
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Με βάση την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στον πίνακα που ακολουθεί 

αναφέρονται (ενδεικτικά) πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων 

δράσεων/έργων, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που απορρέουν από την εκπόνηση 

της σχετικής μελέτης. 

 

Πίνακας 4.3.β. – Πιθανές πηγές χρηματοδότησης των μελετών έργων του ΓΠΣ 

Προγράμματα με ευρωπαϊκή 
συγχρηματοδότηση 

ΕΣΠΑ 2014 - 
2020 

Εθνικό Τομεακό 
σκέλος 

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη 

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

(Τομέας Εκπαίδευσης) 

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση (Τομέας Εργασίας) 

ΕΠ Θάλασσα & Αλιεία 

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 

Περιφερειακό 
σκέλος 

ΕΠ Αττικής 

Λοιπά 
προγράμματα 
Ευρώπη 2020 

Εδαφικής 
Συνεργασίας 

Ε.Π. Βαλκάνια - Μεσόγειος 

Ε.Π. INTERREG IVC 

Ε.Π. MED – MED ENPI 

Ε.Π. SEE (Νοτιοανατολική 

Ευρώπη), 

Χρηματοδοτικά 
εργαλεία 

Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) 

Διευκόλυνση Συνδέοντας την 

Ευρώπη - ΔΣΕ (Connecting Europe 

Facility) 

Ανταγωνιστικότητα των 

Επιχειρήσεων και Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων COSME 

LIFE 

Απασχόληση και Κοινωνική 

Καινοτομία (EaSI) 
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Ταμείο Συνοχής 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες 

Εθνικοί Πόροι 

Εθνικοί Πόροι Δημόσιων Φορέων 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
Πράσινο Ταμείο 
Γαλάζιο Ταμείο 

Ιδιωτικός Τομέας (αναπτυξιακός νόμος, κτλ.) 
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