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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής, Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο
Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
Ι. Γενικά
Με τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, όπως αυτό διαµορφώθηκε από την αρµόδια επιτροπή, τροποποιούνται το Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (Μέρος Πρώτο) και το Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (Μέρος Δεύτερο). Το µέρος Τρίτο διαλαµβάνει λοιπές διατάξεις.
Ως Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας (εφεξής ΡΣΑ) ορίζεται το σύνολο των «στόχων, των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των µέτρων και
των προγραµµάτων που προβλέπονται από το νόµο αυτό ως αναγκαίων για
τη χωροταξική, πολεοδοµική και οικιστική οργάνωση της Αττικής και την
προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης» (άρθρο 1 παρ. 1). Η αναγκαιότητα θεσµοθέτησης του νέου ΡΣΑ προκύπτει από τις εξελίξεις σε δηµογραφικό, παραγωγικό, οικονοµικό, κοινωνικό
επίπεδο (βλ. Αιτιολογική Έκθεση σελ. 1-2).
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, ορίζονται οι κατευθύνσεις και το πεδίο εφαρµογής του ΡΣΑ. Επίσης, ορίζεται ότι το νέο ΡΣΑ επέχει θέση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την
Περιφέρεια της Αττικής (Μέρος Πρώτο, Κεφ. Α΄, άρθρο 1 παρ. 4. Βλ. και άρθρο 8 του ν. 4269/2014).
Ως στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΑ τίθενται α) η ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας και της Αττικής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους του τοµείς δραστηριοτήτων, β) η βιώσιµη χωρική ανά-
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πτυξη, η εξοικονόµηση πόρων, η αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, και γ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και των ωφελειών από την οικονοµική ανάπτυξη (Κεφ. Β΄, άρθρο 3). Για την εκπλήρωση των ανωτέρω στόχων προβλέπονται σχετικά µέσα (άρθρα 4-6).
Περαιτέρω, η Περιφέρεια της Αττικής διαιρείται, από άποψης χωροταξικής
οργάνωσης, σε τέσσερις ενότητες (Κεφ. Γ΄, άρθρο 8) για τις οποίες θα ισχύουν συγκεκριµένες κατευθύνσεις (άρθρο 9). Ορίζονται, επίσης, άξονες
και πόλοι ανάπτυξης µε στρατηγικό χαρακτήρα, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε άξονες διεθνούς και εθνικής εµβέλειας, άξονες µητροπολιτικής ακτινοβολίας, άξονες ενδοπεριφερειακής σηµασίας, και πόλους διεθνούς και εθνικής εµβέλειας, πόλους εθνικής και µητροπολιτικής εµβέλειας και πόλους
ενδοπεριφερειακής εµβέλειας, και ορίζονται προτεραιότητες ως προς την
κατεύθυνση της ανάπτυξής τους (άρθρο 11).
Εξ άλλου, για την προώθηση της βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια υιοθετείται πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, συµφώνως προς την αρχή της συµπαγούς πόλης, στο πλαίσιο του οποίου η κάλυψη των οικιστικών
αναγκών επιδιώκεται κυρίως µέσα στην ήδη θεσµοθετηµένη αστική γη (Κεφ.
Δ΄, άρθρο 12). Η οικιστική ανάπτυξη διοχετεύεται καταρχήν στις υφιστάµενες πόλεις και οικισµούς, µε αποφυγή κατάληψης περιαστικού και εξωαστικού χώρου, ενώ οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλης ή οι νέες αναπτύξεις είναι
περιορισµένες και αποδεκτές µόνον εφόσον η αναγκαιότητα τους τεκµηριώνεται (Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 12). Επίσης, προβλέπονται ολοκληρωµένες
αναπλάσεις για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού (άρθρο 13), µητροπολιτικές παρεµβάσεις σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού (άρθρο 14), µέσα για την ανάδειξη και προστασία της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς (άρθρο 15) και κατευθύνσεις ως προς τη διαχείριση του παράκτιου χώρου (άρθρο 16).
Στο ΡΣΑ περιλαµβάνονται στόχοι και µέσα για την προστασία του περιβάλλοντος (Κεφ. Ε΄, άρθρα 17-19, 21-22) και τη διαχείριση των υδάτων (άρθρο 20).
Ακολούθως, θεσπίζονται κατευθύνσεις ως προς την οργάνωση και την ενίσχυση της παραγωγής κατά τοµείς (Κεφ. Στ΄, άρθρα 23-28) και την οργάνωση του δικτύου µεταφορών και µετακινήσεων (Κεφ. Ζ΄, άρθρα 29-32). Το νοµοσχέδιο περιλαµβάνει επίσης διατάξεις ως προς την εφαρµογή του ΡΣΑ
(Κεφ. Η΄ άρθρα 33-37) και τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων επ’ αυτού (Κεφ. Θ΄ άρθρα 38-41).
Ως Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης (εφεξής ΡΣΘ) ορίζεται το σύνολο
«το σύνολο των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των στό-
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χων, των προτεραιοτήτων, των προγραµµάτων και των µέτρων που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο ως αναγκαίων για τη χωροταξική και οικιστική
οργάνωση, την οικονοµική ανασυγκρότηση και την περιβαλλοντική προστασία της περιοχής του νέου ΡΣ (…) σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης» (Μέρος Δεύτερο, Κεφ. Α΄ άρθρο 42 παρ. 1). Η αναγκαιότητα θέσπισης νέου ΡΣΘ προκύπτει ιδίως από «τις εκτεταµένες αλλαγές που επήλθαν
στη συνολική φυσιογνωµία, στα παραγωγικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά,
στο µέγεθος του πληθυσµού και στην κοινωνική σύνθεσή του, στη χωρική
οργάνωση των αστικών και µη λειτουργιών, στην κατάσταση των υποδοµών
και στο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης» και τη συνεχή επέκταση του αστικού ιστού πέραν των ορίων του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος ή ακόµη και της Περιαστικής Ζώνης Θεσσαλονίκης και τη δηµιουργία εκτεταµένων λειτουργικών συνδέσεων της ευρύτερης
περιοχής Θεσσαλονίκης µε άλλα περιµετρικά αστικά κέντρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (βλ. Αιτιολογική Έκθεση σελ. 20-21).
Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται το πεδίο εφαρµογής του ΡΣΘ. Ως
στρατηγικοί στόχοι του ΡΣΑ τίθενται η προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, η προώθηση της χωρικής και της κοινωνικής συνοχής, η
βελτίωση της ποιότητας ζωής, η εξασφάλιση της οικολογικής ισορροπίας
και η προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων (άρθρο 43).
Το νέο ΡΣΘ οργανώνεται ως προς τον χώρο και εξειδικεύεται ως προς
τους στόχους και τα µέτρα που περιλαµβάνει συµφώνως προς τις επιταγές
του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και του Περιφερειακού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τον ν. 4269/2014, «[κ]ατά την κατάρτιση του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου Κεντρικής Μακεδονίας (…): αα) Ενσωµατώνονται ισχύουσες κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης δυνάµενες να εξειδικεύονται ή και να συµπληρώνονται (…)» (άρθρο 8 περ. γ του
ν. 4269/2014).
Ορίζονται οι επιµέρους χωρικές ενότητες για την εφαρµογή του ΡΣΘ και
καθορίζονται οι στόχοι και οι κατευθύνσεις για αυτές (Κεφ. Β΄ άρθρα 47-50).
Θεσπίζονται διατάξεις για την οργάνωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων,
τις µεταφορές, τα δίκτυα ενέργειας και τηλεπικοινωνιών και την αντιµετώπιση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων και ατυχηµάτων (Κεφ. Γ΄ άρθρα 5155). Επίσης, εισάγονται ρυθµίσεις πολεοδοµικού χαρακτήρα (Κεφ. Δ΄ άρθρα
56-60), µέτρα περιβαλλοντικής πολιτικής (Κεφ. Ε΄ άρθρα 61-69), διατάξεις
για την εφαρµογή του ΡΣΘ (Κεφ. Στ΄ άρθρα 70-76), και τη σχετική στρατηγική µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Κεφ. Ζ΄ άρθρα 77-80).
Στο Μέρος Τρίτο του νοµοσχεδίου (άρθρα 81-85) θεσπίζονται λοιπές δια-
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τάξεις όπως το κανονιστικό πλαίσιο και η πολεοδοµική οργάνωση της περιοχής Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής για τη δηµιουργία κέντρου αθλητισµού, µνήµης και πολιτισµού (άρθρο 81), ρύθµιση θεµάτων προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε.
και θυγατρικών της (άρθρο 83) καθώς και θεµάτων Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (άρθρο 84).
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγµατος, «έχει αναχθεί σε συνταγµατικώς προστατευόµενη αξία το οικιστικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότητα ζωής και η υγεία των κατοίκων
των πόλεων και των οικισµών. Οι συνταγµατικές αυτές διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο νοµοθέτη (...) να ρυθµίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και
πολεοδοµική διαµόρφωση της χώρας µε βάση ορθολογικό σχεδιασµό υπαγορευόµενο από πολεοδοµικά κριτήρια, σύµφωνα µε την ιδιοµορφία, την
φυσιογνωµία και τις ανάγκες κάθε περιοχής. Κριτήρια για την χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδοµική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών
εν γένει περιοχών είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της αναπτύξεως των οικισµών και η εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων. Συνεπώς, για τη θέσπιση των σχετικών ρυθµίσεων
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τον τυπικό
νοµοθέτη τα πορίσµατα και οι εφαρµογές των επιστηµών της χωροταξίας
και της πολεοδοµίας, αλλά και κάθε άλλης επιστήµης που σχετίζεται µε τη
συγκεκριµένη ρύθµιση (...) Κατ’ ακολουθίαν τούτων, απαγορεύεται, καταρχήν, η λήψη µέτρων που επιφέρουν την επιδείνωση των όρων διαβιώσεως
και την υποβάθµιση του υπάρχοντος φυσικού ή του προβλεπόµενου από την
ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος (...) Εάν δε τέτοια µέτρα ληφθούν µε νόµο, πρέπει είτε σε αυτόν είτε στην εισηγητική του
έκθεση και τα συνοδεύοντα αυτήν στοιχεία ή τις συζητήσεις στη Βουλή ή,
τέλος, τις συντρέχουσες πραγµατικές συνθήκες υπό τις οποίες κατέστη αναγκαία η ψήφισή του, να προκύπτει ο ειδικός πολεοδοµικός λόγος ο οποίος επέβαλε τη λήψη τους (...). Ειδικότερα, κατά τον καθορισµό ή την τροποποίηση των χρήσεων γης και τον καθορισµό του συντελεστή δόµησης, που
συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της κατά τα ανωτέρω επιβαλλόµενης ορθολογικής χωροταξίας και πολεοδοµίας και καθορίζουν την πολεοδοµική φυσιογνωµία κάθε οικισµού, από την οποία, εν όψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, εξαρτάται η λειτουργικότητά του, πρέπει να αναζητείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος θεραπείας των πολεοδοµικών αναγκών, δυνάµει γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων, συναπτοµένων προς τον σεβασµό του
περιβάλλοντος, την ασφάλεια, υγιεινή, αισθητική αλλά και τη λειτουργικότητα των πόλεων και των οικισµών, την ικανότητά τους, δηλαδή, να επιτελούν την κύρια λειτουργία τους και γι’ αυτούς αλλά και για το ευρύτερο χω-
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ρικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται (...» (ΣτΕ [Ολ] 376/2014, σηµ. 13).
Ο χωροταξικός σχεδιασµός γίνεται «στα πλαίσια της αρχής της αειφορίας
(βιώσιµης ανάπτυξης), δηλ. της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων προς όφελος όχι µόνο της παρούσης γενεάς αλλά και
των µελλοντικών, µέσω της οργάνωσης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων
(φυσικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών) στον χώρο (....). Πρόκειται για συνολικό, υπερτοπικό και υπερέχοντα σχεδιασµό, µε τον οποίο,
µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, τίθενται οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στα πλαίσια πάντοτε του φυσικού περιβάλλοντος και της
διαφύλαξης των φυσικών πόρων. Προς τον σχεδιασµό αυτό εναρµονίζονται
όλοι οι άλλοι σχεδιασµοί. Ο χωροταξικός σχεδιασµός διέπεται από τις αρχές της ισόρροπης σχέσης µεταξύ πυκνοκατοικηµένου και υπαίθριου χώρου,
της διασφάλισης υγιεινών συνθηκών διαβίωσης στο σύνολο των περιοχών,
της ισόρροπης ανάπτυξης σε µέσα υποδοµής, της προστασίας της φύσης
και του τοπίου, της πρόληψης της βλάβης του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης των ελεύθερων χώρων ως χώρων αναψυχής καθώς και της διαφύλαξης
των πρώτων υλών. Με βάση τις αρχές αυτές τα χωροταξικά σχέδια αναφέρονται στην εξέλιξη του πληθυσµού και τις συνθήκες απασχόλησης, στη
διάρθρωση των οικισµών και των ελεύθερων χώρων, στα δίκτυα συγκοινωνιών και λοιπών υποδοµών, στην ενέργεια και στη διαχείριση των υδάτων
και των στερεών και υγρών αποβλήτων. Οι προβλέψεις των χωροταξικών
σχεδίων εξειδικεύονται µε τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, ο οποίος συνιστά
σχεδιασµό µικρής κλίµακας. Η πολεοδοµία αποσκοπεί στη δηµιουργία βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος, στη διασφάλιση υγιεινών συνθηκών στέγασης
και εργασίας και την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών του πληθυσµού
καθώς και των αναγκών της οικονοµίας, µε βάση τις αρχές της φειδωλής και
φιλικής προς το περιβάλλον χρησιµοποίησης του εδάφους, της διατήρησης
και βελτίωσης των αγροτικών περιοχών, των δασικών εκτάσεων και των υδάτων, της κατάληψης γεωργικής γης µόνο στο βαθµό που αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών και δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες εκτάσεις, της διαφύλαξης των αδόµητων χώρων,
των οποίων δεν είναι απολύτως αναγκαία η εκµετάλλευση, της διασφάλισης
των ελεύθερων χώρων και των λειτουργιών τους, της οργανωµένης ανάπτυξης στα µεγάλα αστικά κέντρα για την αποτροπή του κατακερµατισµού
του χώρου από την οικιστική εξάπλωση και την απρογραµµάτιστη περιαστική δόµηση, της ανάκτησης ελεύθερων χώρων στις πυκνοκατοικηµένες περιοχές, της διασφάλισης της κατασκευής των δικτύων υποδοµής και της
σύνδεσης µε αυτά, της πρόταξης της αξιοποίησης των υφισταµένων οικι-
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σµών για ικανοποίηση οικιστικών αναγκών αντί της επέκτασης σε εκτός
σχεδίου περιοχές, της προστασίας των µνηµείων και του φυσικού τοπίου,
της προστασίας του εδάφους από την υποβάθµιση που προκαλείται από τη
στεγανοποίηση, τη διάβρωση, την πυκνή δόµηση, την κατάτµηση και την εκτέλεση έργων υποδοµής. Στις αρχές αυτές πρέπει να υπακούουν οι θεσπιζόµενες κατ’ ιδίαν πολεοδοµικές ρυθµίσεις» (ΣτΕ 602/2002).
Συµφώνως προς το ν.δ. 17.7/16.8.1923, µε τις διατάξεις του οποίου τέθηκαν οι κανόνες πολεοδοµικής σχεδίασης των οικισµών της χώρας βάσει της
διάκρισης µεταξύ περιοχών που διαθέτουν σχέδιο πόλης και αυτών για τις
οποίες δεν είχε εκπονηθεί σχέδιο, ο πολεοδοµικός σχεδιασµός στη χώρα
µας µέχρι το 1979 περιελάµβανε µόνο ένα στάδιο µελέτης. Καταρχάς γινόταν αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης µε τη σύνταξη τοπογραφικού
σχεδίου και τη συλλογική επεξεργασία διάφορων στοιχείων της προς πολεοδόµηση περιοχής και, ακολούθως, µε την εκπόνηση του σχεδίου πόλης, απεικονίζονταν οι οικοδοµήσιµοι και οι κοινόχρηστοι χώροι και ετίθεντο οι όροι της πολεοδοµικής ανάπτυξης της περιοχής. Η εφαρµογή του σχεδίου
πόλης ανετίθετο στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εν συνεχεία, ο ν. 947/79 προέβλεψε δύο στάδια µελέτης: τη µελέτη οικιστικής ανάπτυξης ή αναµόρφωσης και την πολεοδοµική µελέτη, η οποία προέβαινε σε λεπτοµερή σχεδιασµό της προς πολεοδόµηση περιοχής. Ωστόσο ο νόµος αυτός δεν εφαρµόσθηκε και αντικαταστάθηκε από τον ν. 1337/83, ο οποίος εισήγαγε το εξής
πολεοδοµικό καθεστώς: καθορισµό, καταρχάς, των γενικών αρχών και κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της πολεοδοµούµενης περιοχής και εκπόνηση, κατόπιν, του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, της Πολεοδοµικής Μελέτης και της Πράξης Εφαρµογής (βλ. εκτενέστερα για τα παραπάνω σε Δ.
Χριστοφιλόπουλο, ό. π. σελ. 28 επ., Β. Σκουρή, ό. π. σελ. 47 επ., Δ. Οικονόµου, Η σχέση των επιπέδων και των βαθµίδων του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, σε Νόµος και Φύση, 2007). Με τον ν. 2508/1997 ορίσθηκε ότι η διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της οικιστικής οργάνωσης πρέπει
να πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: το πρώτο, γενικότερο, «στρατηγικό»
στάδιο, στο οποίο περιλαµβάνονται το Ρυθµιστικό Σχέδιο, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), και το δεύτερο, το οποίο συνιστά εξειδίκευση και εφαρµογή
του πρώτου σταδίου και περιλαµβάνει την Πολεοδοµική Μελέτη και την
Πράξη Εφαρµογής της.
Σε εφαρµογή της συνταγµατικής επιταγής του άρθρου 24 για χωροταξικό
σχεδιασµό εκδόθηκε ο ν. 2742/1999, µε σκοπό να συµβάλει «(…) στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση των οικολογικών και πολιτισµικών αποθεµάτων και στην προβολή και ανάδειξη των συ-
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γκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας (...). Στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο (…) Στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο
του εθνικού χώρου (...)». Για την εκπλήρωση των στόχων αυτών κατά την
κατάρτιση των χωροταξικών πλαισίων και λοιπών σχεδίων πρέπει να λαµβάνονται ιδίως υπόψη οι ακόλουθες αρχές: «α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων
διαβίωσης και ευκαιριών παραγωγικής απασχόλησης των πολιτών σε όλες
τις περιφέρειες της χώρας (...) β. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των υποδοµών (...) γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής πολυµορφίας, καθώς και της φυσικής
ποικιλότητας στις αστικές και περιαστικές περιοχές, αλλά και στην ύπαιθρο
και ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές, καθώς και
στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξηµένη βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη. δ. Η εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης µεταξύ του αστικού, περιαστικού
και αγροτικού χώρου ε. Η κοινωνική, οικονοµική, περιβαλλοντική και πολιτισµική αναζωογόνηση των µητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων περιαστικών περιοχών τους (...)». Στο σύστηµα χωροταξικού σχεδιασµού που εισήχθη µε τον ν. 2742/1999, ως µέσα σχεδιασµού αναφέρονται το Γενικό και τα Ειδικά και Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (άρθρα 6-8).
Υπενθυµίζεται ότι, δια του εντελώς πρόσφατου ν. 4269/2014, το σύστηµα
χωροταξικού σχεδιασµού αναµορφώθηκε εξ ολοκλήρου. Κατά τις διατάξεις
του ανωτέρω νόµου, ο «χωρικός σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα µε το περιεχόµενό του, σε
στρατηγικό ή ρυθµιστικό (…) Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (…) και τα Περιφερειακά
Χωροταξικά Πλαίσια (…) Στην κατηγορία του ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (…), τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (…)
και τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής (…)» (άρθρο 2).
Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, όπως το προτεινόµενο ΡΣΑ, αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων, µε τα οποία παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο για: αα) την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας
του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, όπως ιδίως της
γεωργίας, του τουρισµού, του ορυκτού πλούτου, ββ) τη χωρική διάρθρωση
των βασικών παραγωγικών τοµέων και κλάδων, ιδίως αυτών που επηρεά-
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ζουν σηµαντικά τη φυσιογνωµία της Περιφέρειας, γγ) τη χωρική διάρθρωση
των περιφερειακών δικτύων µεταφορών και της λοιπής τεχνικής υποδοµής
περιφερειακού ενδιαφέροντος, δδ) τη χωρική οργάνωση του περιφερειακού
οικιστικού δικτύου, εε) την οικιστική ανάπτυξη και την εσωτερική οργάνωση
και ανασυγκρότηση του αστικού χώρου, στστ) την ανάδειξη, προβολή και
προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και του οικιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, εκάστης Περιφέρειας, ζζ) τον προσδιορισµό ενεργών παρεµβάσεων και προγραµµάτων χωροταξικού και αστικού χαρακτήρα, όπως ιδίως οι Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και
τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων». Κατά την κατάρτισή
τους λαµβάνονται υπόψη οι άξονες και οι στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής
Στρατηγικής, το περιφερειακό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια πρέπει να εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις των Εθνικών
Χωροταξικών Πλαισίων, τις οποίες µπορεί και να εξειδικεύουν ή και να συµπληρώνουν, εφόσον υπάρχει ρητή προς τούτο πρόβλεψη από τα οικεία Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του ν. 4269/2014). Η αρχή
της υπεροχής των εθνικών πλαισίων έναντι των περιφερειακών φαίνεται να
κάµπτεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτουν ασάφειες ή αντικρουόµενες κατευθύνσεις µεταξύ των Πλαισίων του Περιφερειακού και του
Εθνικού Σχεδιασµού για την άρση των οποίων εκδίδεται σχετική απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ύστερα
από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη
του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
Εξ άλλου, µε το ν.δ. 1262/1972 «περί ρυθµιστικών σχεδίων αστικών περιοχών» επιχειρήθηκε να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα των «µητροπολιτικών
περιοχών» των µεγάλων αστικών κέντρων. Ειδικότερα, για την περιοχή της
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εξεδόθησαν ο ν. 1515/85 «Ρυθµιστικό Σχέδιο
και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας» και ο ν. 1561/85 «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (βλ. εκτενέστερα σε Α. Τζίκα – Χατζοπούλου, Πολεοδοµικό δίκαιο,
2000, σελ. 79 επ.). Οι νόµοι αυτοί αποτέλεσαν το πλαίσιο για την παρέµβαση της Πολιτείας στις συγκεκριµένες περιοχές και έθεσαν τις κατευθύνσεις
και τα απαραίτητα µέτρα για τη χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση και
την αντιµετώπιση του πολυσύνθετου χαρακτήρα των εν λόγω µεγαπόλεων.
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Εξ άλλου, οι επιλεγόµενες χρήσεις δεν δύνανται να συνιστούν επιδείνωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (βλ. σχετικώς ΣτΕ
[Ολ]415/2011). Αυτονόητο είναι ότι η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που εκπονήθηκε ενόψει του νέου ΡΣΑ πρέπει να καλύπτει όλες
τις προβλεπόµενες περιβαλλοντικές παραµέτρους προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του ΡΣΑ (βλ. κ.υ.α 107017/2006 (ΦΕΚ Β΄1225).
ΙΙ. Επί των άρθρων
1. Επί των άρθρων 1 παρ. 4, 56 παρ. 2, 59 παρ. 3. (α) και 75 παρ. 3
Λόγω της πρόσφατης νοµοθετικής µεταρρύθµισης του ισχύοντος χωροταξικού πλαισίου διά του ν. 4269/2014, η φράση «σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του ν. 2742/1999» πρέπει να αντικατασταθεί από τη φράση
«σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4269/2014».
Οµοίως, πρέπει να χωρήσουν και οι προσήκουσες διορθώσεις επί των διατάξεων των άρθρων 56 παρ. 2, 59 παρ. 3. (α), 75 παρ. 3 ως προς την αναφορά τους σε ΓΠΣ και ΣΧΟΑΠ των ν. 2508/1997 και 1337/1983 (βλ. άρθρο 13α
του ν. 4269/2014).
2. Επί των άρθρων 1 παρ. 5 και 11
Διά της προτεινόµενης διάταξης παρέχεται εξουσιοδότηση προς έκδοση
προεδρικών διαταγµάτων µε τα οποία θα «εξειδικεύονται και [θα] διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ». Η παρεχόµενη νοµοθετική εξουσιοδότηση αφορά τη ρύθµιση του συνόλου των κεφαλαίων του ΡΣΑ, καταλαµβάνει, εποµένως, κάθε θέµα που τυχόν προκύπτει εν σχέσει µε την εφαρµογή του ΡΣΑ, εκτός των περιπτώσεων, όπως της παρ. 4 ζ) του άρθρου 9 και
της παρ. 3 γ) του άρθρου 14, όπου προβλέπεται ρητώς η έκδοση ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων µε τα οποία θα εξειδικεύονται οι στόχοι του
ΡΣΑ ως προς την ανάπτυξη στον τουρισµό, τον πρωτογενή τοµέα, το δίκτυο
µεταφορών κ.λπ. στα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα, και θα πραγµατοποιούνται µητροπολιτικές παρεµβάσεις σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού, αντιστοίχως.
Όπως έχει κριθεί, µε τα (αντίστοιχα) κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του
άρθρου 4 του ν. 1515/1985 εκδιδόµενα προεδρικά διατάγµατα, προς συµπλήρωση και εξειδίκευση του προγράµµατος προστασίας περιβάλλοντος
της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και την πραγµάτωση των οριζοµένων
ως καθοριστικής σηµασίας στόχων και κατευθύνσεών του, µπορούσαν να
τροποποιηθούν όροι και περιορισµοί δόµησης οικισµών µε εγκεκριµένα σχέδια πόλεως, περιλαµβανόµενων στα όρια της περιοχής παρέµβασης.
Περαιτέρω, διατάγµατα τα οποία προτάθηκαν βάσει της ανωτέρω εξου-
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σιοδότησης µε σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως
την οριοθέτηση, προστασία και αναβάθµιση των ορεινών όγκων της Αττικής
και των οικοσυστηµάτων τους, κρίθηκε ότι «(...) πρέπει κατ’ αρχήν, να καταλαµβάνουν το σύνολο της οριοθετουµένης στη µελέτη των αρµοδίων επιστηµόνων ως προστατευτέας εκτάσεως, δεν δύναται δε να ορίζουν, εκτός
αν συντρέχει λόγος δηµοσίου συµφέροντος που δεν µπορεί να ικανοποιηθεί
µε άλλο τρόπο, νέες χρήσεις γης ή να καθιστούν επιτρεπτή την αύξηση των
υφισταµένων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες, ως εκ της φύσεως ή της θέσεώς των, επιδρούν δυσµενώς στα ευπαθή οικοσυστήµατα
των ορεινών όγκων και άγουν σε ανατροπή της φυσικής τους ισορροπίας
(...) Λόγω, εποµένως, της ιδιότητας των π.δ/των αυτών ως κανονιστικών, θεσπιζόντων δηλαδή διατάξεις ουσιαστικού νόµου, το περιεχόµενό τους ελέγχεται ως προς τη συµφωνία του µε τις προαναφερόµενες διατάξεις [του ν.
1515/1985] εφόσον δε διαπιστώνεται, καταρχήν, η ύπαρξη των ειδικότερων
λόγων χαρακτηρισµού κάθε περιοχής και υπαγωγής της σε συγκεκριµένη
ζώνη, η περαιτέρω εκτίµηση της Διοικήσεως για τα ιδιαίτερα µορφολογικά
και άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής, προκειµένου αυτή να ενταχθεί σε
ζώνη κανονιστικών ρυθµίσεων, µε συγκεκριµένη έκταση και ένταση, δεν αποτελεί αντικείµενο ακυρωτικού ελέγχου, ως αναγόµενη στη σκοπιµότητα
της επιλεγόµενης µεθόδου προστασίας των ορεινών όγκων (...)» (ΣτΕ
2880/2012, 3511/2010).
Παρατηρείται, επίσης, ότι ζητήµατα χωροθέτησης όσον αφορά εγκαταστάσεις τουριστικής κ.λπ. ανάπτυξης και άλλες υποδοµές ρυθµίζονται και από ειδικότερα νοµοθετήµατα ή µε κανονιστικές πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτών. Η λειτουργία του ΡΣΑ θα συµβάλλει στην εναρµόνιση όλων των τυχόν επιµέρους ρυθµίσεων µε τον ενιαίο και συνολικό σχεδιασµό που αυτό
προβλέπει, ως περιφερειακό πλαίσιο, για την Περιφέρεια Αττικής.
Η λειτουργία, περαιτέρω, του ΡΣΑ σχετίζεται µε τη χρήση στην Περιφέρεια Αττικής των νέων εργαλείων σχεδιασµού που εισήχθησαν στην έννοµη
τάξη, όπως τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων
(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) (ν. 3986/2011), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) (ν. 3894/2010), οι οργανωµένοι υποδοχείς
δραστηριοτήτων (ν. 4262/2014), οι οργανωµένοι υποδοχείς τουριστικών
δραστηριοτήτων (ν. 4179/2013), οι οργανωµένοι υποδοχείς µεταποιητικών
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ν. 3982/2011), και νέων µορφών επιχειρήσεων, όπως τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα (ν. 4002/2011). Το ΡΣΑ
υπέρκειται των ανωτέρω σχεδίων, υπό την έννοια ότι τα τελευταία αναπτύσσονται εντός του πλαισίου του ΡΣΑ υπηρετώντας τους στόχους του και εναρµονιζόµενα µε τις κατευθύνσεις του (βλ. άρθρο 8 παρ. 3 β) του ν.
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4269/2014 συµφώνως προς το οποίο, «[κ]ατά την κατάρτιση των [Ειδικών
Χωρικών Σχεδίων, όπως τα ως άνω αναφερόµενα] λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Εθνικών και των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων καθώς και οι κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής». Βλ. και προϊσχύον άρθρο 9 του ν. 2742/1999 ως προς την κατίσχυση
των περιφερειακών πλαισίων έναντι άλλων σχεδίων χρήσης γης. Βλ. και
ΣτΕ 387/2014, κατά την οποία, τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα σχέδια
χωρικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού, όπως Γ.Π.Σ., τα ΣΧΟΟΑΠ, οι Ζ.Ο.Ε.,
οι ΠΕ.Ρ.ΠΟ., οι Π.Ο.Α.Π.Δ., οι Π.Ο.Τ.Α., οι Π.ΕΧ.Π. κ.λπ., µε τα οποία προβλέπονται οι επιτρεπόµενες ανά περιοχή χρήσεις γης και οι λοιποί όροι, διά
των οποίων καθίσταται ορισµένη περιοχή κατάλληλη για την υποδοχή συγκεκριµένων δραστηριοτήτων, «πρέπει να εκπονούνται εντός του πλαισίου
του οικείου Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. και να είναι σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις και προτάσεις αυτού, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, µέσω της βαθµιαίας εξειδίκευσης των ως άνω προβλεποµένων κριτηρίων στα διαδοχικά στάδια του
χωροταξικού σχεδιασµού, η τήρηση των γενικών επιλογών του, αλλά και να
επιτυγχάνεται η συνεκτική διαχείριση του χώρου µε τη λειτουργική ολοκλήρωση των χωροταξικών πλαισίων, ώστε η ανάπτυξη που επιδιώκεται µε την
πραγµάτωση παραγωγικής δραστηριότητας να παραµένει στο πλαίσιο της
αρχής της αειφορίας»).
Έτσι, κατά την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων τους, τα αρµόδια όργανα της Διοίκησης δεσµεύονται, εκτός από το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, και από το ΡΣΑ ως περιφερειακό πλαίσιο (βλ. ΣτΕ 2880/2012, ΣτΕ 1501/2013, και ΣτΕ και 3834/2013
όσον αφορά τη χωροθέτηση µονάδας σε περιοχή µη περιλαµβανόµενη στις
κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας).
Ειδικότερα, ως προς τους αναπτυξιακούς άξονες και πόλους της Περιφέρειας που καθορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 2 και 3, διευκρινίζεται κατωτέρω,
στο άρθρο 11 παρ. 4 του νοµοσχεδίου, ότι οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασµού εναρµονίζονται µε τον στρατηγικό
αναπτυξιακό ρόλο των αξόνων και πόλων, όπως αυτός ορίζεται στο νοµοσχέδιο. Στους ανωτέρω άξονες και πόλους χωροθετούνται, µεταξύ άλλων,
εγκαταστάσεις διοικητικών, κοινωφελών και πολιτιστικών υποδοµών µητροπολιτικού επιπέδου και, κατά προτεραιότητα, οι νέοι οργανωµένοι υποδοχείς σύγχρονων οικονοµικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκµηριώνεται η
προς τούτο αναγκαιότητα (άρθρο 11 παρ. 4).
Έτσι, µεταποιητικές δραστηριότητες χωροθετούνται σε οργανωµένους υποδοχείς µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ν.
3982/2011), όπως ιδίως τα Επιχειρηµατικά Πάρκα και οι ΒΙΠΕ, τα ΒΙΟΠΑ, οι
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ΒΕΠΕ, προωθείται η περιβαλλοντική αναβάθµιση των υφιστάµενων άτυπων
βιοµηχανικών συγκεντρώσεων µε Επιχειρηµατικά Πάρκα Ενδιάµεσου Βαθµού Όχλησης και Επιχειρηµατικά Πάρκα Εξυγίανσης, και επιδιώκεται η δηµιουργία πρότυπων υποδοχέων µε συνεργασία του Δηµοσίου, εκπαιδευτικών
– ερευνητικών ιδρυµάτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά προτεραιότητα σε συγκεκριµένες περιοχές (άρθρο 25). Οµοίως, ορίζονται οι περιοχές όπου κατά προτεραιότητα χωροθετούνται Επιχειρηµατικά Πάρκα χονδρικού
εµπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας (άρθρο 26) και λιανικού εµπορίου (άρθρο 27).
Ως προς τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του τουρισµού, αυτές περιλαµβάνουν την αναβάθµιση των υπαρχουσών τουριστικών εγκαταστάσεων
και τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων
και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων. Η κατασκευή νέων καταλυµάτων επιτρέπεται «εντός θεσµοθετηµένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ ή σε οργανωµένες τουριστικές αναπτύξεις µεγάλης κλίµακας (...). Η χωροθέτηση των
τουριστικών υποδοµών µεγάλης κλίµακας γίνεται κατά προτεραιότητα εντός των θεσµοθετηµένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ, όπου επιτρέπεται η
χρήση ή µε βάση τις διατάξεις για τους οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.4179/2013
(...)» (άρθρο 28 παρ. 3. Βλ. και άρθρο 38 παρ. 27 στο οποίο αναφέρεται ότι
τα δηµόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα ως υποδοχείς σύνθετων χρήσεων τουρισµού, αναψυχής και κατοικίας).
Το αναφερόµενο πλαίσιο (ν. 4179/2013) προβλέπει τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων στις λεγόµενες µητροπολιτικές και άλλες περιοχές και ορίζει τους οργανωµένους υποδοχείς [ΠΟΤΑ,
ΠΟΑΠΔ, ΠΕΡΠΟ, Δηµόσια Ακίνητα, µε βασικό προορισµό, κατά τα οικεία εγκεκριµένα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων
(Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, τον τουρισµό και την αναψυχή, και περιοχές επενδύσεων στον τοµέα του τουρισµού, για τις οποίες εκδίδονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων
(Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε.) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010)].
Ως µητροπολιτικές, κατά το νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (ΦΕΚ Β΄ 3155/12.12.2013), χαρακτηρίζονται οι περιοχές εντός των ορίων εφαρµογής των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας (πλην της Χωρικής Ενότητας Νησιωτικής Αττικής) και Θεσσαλονίκης, µε βάση το κριτήριο της έντασης και του είδους της τουριστικής ανάπτυξης (άρθρο 4). Οι στρατηγικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης και
ανάπτυξης αυτής της κατηγορίας περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, µορφές
πολιτικής ολοκληρωµένης τουριστικής ανάπτυξης µέσω οργανωµένων υπο-
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δοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων έναντι της σηµειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυµάτων (άρθρο
5). Εξ άλλου, για κατηγορίες χώρου µε ειδικό καθεστώς θεσπίσθηκαν κατευθύνσεις, όπως δυνατότητα χωροθέτησης σε δάση και δασικές εκτάσεις τουριστικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πόρων, σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, ως και γηπέδων γκολφ, µονάδων ιαµατικής θεραπείας και κέντρων
ιαµατικού τουρισµού – θερµαλισµού, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
του ν. 998/1979 σε αντίθεση µε το προϊσχύσαν Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισµό. Το εν λόγω Ειδικό Πλαίσιο επέτρεπε την εγκατάσταση ελαφρών, µη
µόνιµων, υποδοµών εξυπηρέτησης ειδικών µορφών τουρισµού φύσης, αποκλειστικώς για τη φύλαξη εξοπλισµού και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών µετά από έγκριση της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας, και τη δηµιουργία
ορειβατικών καταφυγίων και δασικών χωριών, (άρθρο 8, ΦΕΚ Β΄ 1138/2009),
και άρση των περιορισµών υπέρ της προστασίας της αγροτικής γης υψηλής
παραγωγικότητας στην περίπτωση δηµιουργίας τουριστικών υποδοµών που,
κατά την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3299/2004, προσδιορίζονται ως έχουσες σηµαντική επίπτωση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην
απασχόληση (άρθρο 8)). Κατά την επιλογή και χωροθέτηση περιοχών από
τον πολεοδοµικό σχεδιασµό που προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη,
λαµβάνεται υπόψη η ανάγκη προστασίας του τοπίου, των φυσικών και των
ανθρωπογενών πόρων των περιοχών, µε την ιδιαίτερη επισήµανση ότι η ανεπάρκεια και υπέρβαση της αντοχής των πόρων πρέπει να αποτελεί απαγορευτικό κριτήριο για τη χωροθέτηση ζωνών ή τουριστικών µονάδων.
3. Επί του άρθρου 2
Για λόγους σαφήνειας, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθούν στην παρούσα
διάταξη ή να προσδιορισθούν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, τα σταθερά µέσα
και το σύστηµα κριτηρίων διά των οποίων θα ελέγχεται η εφαρµογή του
ΡΣΑ.
4. Επί του άρθρου 11 παρ. 5
Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι «[σ]το πλαίσιο της στρατηγικά προσανατολισµένης ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων
στο δίκτυο των αναπτυξιακών πόλων, για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης
µονάδων που ασκούν δραστηριότητες σχετικές µε τον κυρίαρχο χαρακτήρα
του πόλου προβλέπονται τα εξής: α) Με κοινή απόφαση των υπουργών (...)
καθορίζονται οι διαδικασίες επίσπευσης της αδειοδότησης για την εγκατάσταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται
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στις επιµέρους εξειδικεύσεις του προσανατολισµού των πόλων που προβλέπονται στο παρόν (...)».
Παρατηρείται σχετικώς ότι η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση θα ορίζει, ενδεχοµένως, διαφορετική διαδικασία από το σχετικό ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Λόγω αυτής της απόκλισης από τα γενικώς ισχύοντα σκόπιµο θα ήταν να διευκρινισθεί η ακριβής έννοια της φράσης «καθορίζονται οι διαδικασίες επίσπευσης
της αδειοδότησης για την εγκατάσταση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων»,
εφόσον δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένες κατηγορίες δραστηριοτήτων, αλλά καλύπτει το σύνολο των πιθανών δραστηριοτήτων στο σύνολο της έκτασης των αναπτυξιακών πόλων της Αττικής.
Από τη διατύπωση της διάταξης, εξ άλλου, δεν προκύπτει ότι καθορίζεται
το πλαίσιο εντός του οποίου θα προβούν τα αρµόδια όργανα της Διοίκησης
στις προβλεπόµενες ενέργειες. Όπως έχει κριθεί, «(...) σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 2 τού Συντάγµατος, "[ύ]στερα από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού επιτρέπεται η έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, µε ειδική εξουσιοδότηση νόµου και µέσα στα όριά της. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της διοίκησης επιτρέπεται προκειµένου
να ρυθµιστούν ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό". Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής,
«ειδικότερα θέµατα», για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η νοµοθετική
εξουσιοδότηση σε άλλα πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας όργανα της
Διοικήσεως, αποτελούν µερικότερες περιπτώσεις θεµάτων που ρυθµίζονται
ήδη, σε γενικό έστω, αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο, στο ίδιο το κείµενο
του τυπικού νόµου (...)» (ΣτΕ [Ολ]1297/2011).
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν είναι επιτρεπτή ειδικότερη ρύθµιση
των θεµάτων αυτών µε υπουργική απόφαση.
Εξ άλλου, στην ίδια διάταξη προβλέπεται ότι «β) [µ]ε αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση επέκταση, η κατ’
εξαίρεση εντοπισµένη, σηµειακή αναθεώρηση του καθεστώτος των υφιστάµενων θεσµοθετηµένων επιχειρηµατικών υποδοχέων και των ακινήτων τα οποία διαχειρίζονται φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως και των όµορων αυτών ακινήτων, στους αναπτυξιακούς πόλους
για την εγκατάσταση σηµαντικών µονάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα στους τοµείς συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της Αττικής, µε τη
µόνη προϋπόθεση ότι η χρήση περιλαµβάνεται στον αναπτυξιακό προσανατολισµό του κατά περίπτωση πόλου και προκύπτει η αναγκαιότητα εγκατάστασής της. Η αναγκαιότητα εγκατάστασης τεκµηριώνεται από έκθεση που
υποβάλλεται στον ΟΡΣΑ από τον επισπεύδοντα και περιλαµβάνει αξιολόγη-
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ση βάσει κριτηρίων ανάλογων µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του ν.
3908/2011 (Α΄ 88)». Στα κριτήρια αξιολόγησης της ως άνω «αναγκαιότητας
εγκατάστασης» περιλαµβάνονται η βιωσιµότητα της επένδυσης, η συµβολή
της στην [εθνική και περιφερειακή] οικονοµία, καθώς και η προστασία του
θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος.
Παρατηρείται ότι εν προκειµένω δεν περιγράφεται καµία διαδικασία βάσει
της οποίας ο «επισπεύδων» θα αιτείται την επέκταση ή τροποποίηση του καθεστώτος δηµοσίων ακινήτων ή επιχειρηµατικών υποδοχέων, συνεπεία της
οποίας θα χωρεί τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου.
5. Επί του άρθρου 18 παρ. 1 β)
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης δασών και δασικών εκτάσεων, µε εξαίρεση λόγους δηµόσιου συµφέροντος και υπό την προϋπόθεση της εξέτασης και του τεκµηριωµένου αποκλεισµού εναλλακτικών λύσεων.
Κατά το άρθρο 24 του Συντάγµατος, απαγορεύεται η µεταβολή του προορισµού των δηµόσιων δασών και των δηµόσιων δασικών εκτάσεων, εκτός αν
προέχει για την Εθνική Οικονοµία η αγροτική εκµετάλλευση ή άλλη τους
χρήση, που την επιβάλλει το δηµόσιο συµφέρον. Όπως έχει νοµολογικώς
κριθεί, «[µ]ε τις διατάξεις αυτές το φυσικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αντικείµενο έντονου κρατικού ενδιαφέροντος και ειδικής ρυθµίσεως, επιβάλλεται δε στην Πολιτεία η υποχρέωση να λαµβάνη ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά µέτρα για την προστασία του. Προκειµένου, µάλιστα, για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, που αποτελούν ευπαθή οικοσυστήµατα, ο συντακτικός νοµοθέτης, εµφορούµενος από τις νεότερες αντιλήψεις για την
ανάγκη διαφυλάξεως του δασικού πλούτου, έλαβε ιδιαίτερη µέριµνα εισάγοντας στο κείµενο του Συντάγµατος ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες οι εκτάσεις µε δασική βλάστηση υπάγονται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς. Συγκεκριµένα, (...) µε το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου επιβάλλεται ευθέως ο κανόνας της απαγορεύσεως µεταβολής του προορισµού
τους, παρέχεται δε στο νοµοθέτη η δυνατότητα να επιτρέψει µόνον κατ’ εξαίρεση την αλλοίωση της µορφής των δασών και των δασικών εκτάσεων
για λόγους δηµόσιας ωφέλειας, αφού εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της αλλοιώσεως στο φυσικό περιβάλλον, η σηµασία της διαφυλάξεως των εκτάσεων µε
δασική βλάστηση ή του υπό αλλοίωση τµήµατός τους συγκριτικά µε τη σηµασία που έχει ο σκοπός για τον οποίο αυτή επιβάλλεται καθώς και ο τρόπος, µε τον οποίο ο σκοπός αυτός θα µπορούσε ενδεχοµένως να επιτευχθή
χωρίς αλλοίωση και µόνο αν ο σκοπός δεν µπορεί να εκπληρωθή µε άλλο
τρόπο που, έστω και δαπανηρότερος, δεν θα έθιγε πάντως την υπάρχουσα
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στην έκταση δασική βλάστηση (...) Είναι λοιπόν, κατά την προαναφερόµενη
συνταγµατική διάταξη, ανεκτή η µεταβολή της µορφής εκτάσεως που εκτελεί δάσος ή δασική έκταση (...) προκειµένου να ικανοποιηθούν ανάγκες οι οποίες διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να καλυφθούν µε τη χρησιµοποίηση εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα, εφ’ όσον κριθεί ότι η συγκεκριµένη ανάγκη υπερτερεί της διαφυλάξεως του χαρακτήρα της εκτάσεως και
ότι δεν υφίσταται τρόπος ικανοποιήσεώς της που να µη συνεπάγεται την αλλοίωση της µορφής της εκτάσεως αυτής (...) Προληπτικώς πάντοτε, κατά
την ίδια συνταγµατική διάταξη, ερµηνευόµενη ενόψει του παραπάνω σκοπού της (...) η ανάγκη αυτή πρέπει να ικανοποιείται µε τη µικρότερη δυνατή
απώλεια του δασικού πλούτου (...)» (ΣτΕ 3887/2008).
Υπό το φως των ανωτέρω, η µεταβολή του προορισµού δασών και δασικών εκτάσεων πρέπει να γίνεται µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες για το
δασικό οικοσύστηµα και τον δασικό πλούτο εν γένει.
6. Επί του άρθρου 20 παρ. 3
Σηµειώνεται ότι ο ν. 4258/2014 διέπει τα σχετικά µε τον καθορισµό και την
προστασία των υδατορεµάτων.
7. Επί του άρθρου 25 παρ. 5
Στην προτεινόµενη διάταξη θα ήταν σκόπιµο να προστεθεί, για λόγους
πληρότητας, η διευκρίνιση «αερίων του θερµοκηπίου» όσον αφορά την επιδίωξη της µείωσης εκποµπών.
8. Επί του άρθρου 29 παρ. 4
Για λόγους σαφήνειας, η πρόταση χρήζει συµπλήρωσης.
9. Επί των άρθρων 33 και 41
Συµφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 33 του παρόντος: «[η] αρµοδιότητα επί του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής ανήκει στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας µε
την επωνυµία "Οργανισµός Αθήνας" (ΟΡΣΑ), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 5
του ν. 1515/1985 (Α΄ 18). Από την κατάργηση του ΟΡΣΑ, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), η ως άνω αρµοδιότητα
µεταφέρεται στο Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Αθήνας – Αττικής που
συστήθηκε µε την παρ. 4.α. του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 και υπάγεται
στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Όπου στον παρόντα ή σε άλλο νόµο ή κανονιστική πράξη προ-
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βλέπεται αρµοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ, η αρµοδιότητα αυτή µετά τη κατάργηση του ΟΡΣΑ µεταφέρεται στο Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού, που έχει συσταθεί µε την παρ. 5 περ. ε, του άρθρου
12 του ν.4250/2014».
Επίσης, στο άρθρο 41 παρ. 2 του νοµοσχεδίου προβλέπεται ότι, µε την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι διατάξεις του ν. 1515/1985, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 5, 6, 7, 8 και 9, οι οποίες διατηρούνται σε
ισχύ µέχρι την κατάργηση του ΟΡΣΑ, συµφώνως προς το άρθρο 12 του ν.
4250/2014. Οι ως άνω καταργούµενες διατάξεις αφορούν, µεταξύ άλλων, τη
σύσταση του ΟΡΣΑ, την Εκτελεστική Επιτροπή του, λοιπά οργανωτικά θέµατα του εν λόγω Οργανισµού, καθώς και τη σύσταση του Συµβουλίου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας – Αττικής.
Σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄
142/28.06.2014), ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) καταργείται την 30ή Σεπτεµβρίου 2014.
Περαιτέρω, συµφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 37 του παρόντος
νοµοσχεδίου, οργανώνεται Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικών, Χωρικών και
Κοινωνικοοικονοµικών Εξελίξεων στον ΟΡΣΑ για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας Αττικής και ορίζονται οι αρµοδιότητές του και το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης του Ρυθµιστικού Σχεδίου. Το εν λόγω Παρατηρητήριο, προφανώς, θα καταργηθεί και
αυτό µε την κατάργηση του ΟΡΣΑ την 30ή Σεπτεµβρίου 2014.
10. Επί των άρθρων 38 παρ. 28 και 77 παρ. 13
Συµφώνως προς την Αιτιολογική Έκθεση, οι προτεινόµενες διατάξεις των
άρθρων 38 και 77 του νοµοσχεδίου περιλαµβάνουν την ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, καθώς και τους όρους, τους περιορισµούς και τις
κατευθύνσεις για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος, που
προέκυψαν κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης του νέου ΡΣΑ
και του νέου ΡΣΘ, συµφώνως προς την κ.υ.α. ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2006), διά της οποία ενσωµατώθηκε στην
έννοµη τάξη της χώρας η υπ’ αριθµ. 2001/42/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕL 197/30/21.7.2001) και αφού τηρήθηκαν οι διαδικασίες διαβούλευσης µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και το ενδιαφερόµενο κοινό.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 28 και 77 παρ. 13 ορίζεται ότι όλα τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που αναφέρονται
στις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής ΣΜΠΕ)
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του νέου ΡΣΑ του νέου ΡΣΘ ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε
τα οριζόµενα στις λοιπές ρυθµίσεις των ως άνω προτεινόµενων διατάξεων
του νοµοσχεδίου.
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
27.6.2001 «σχετικά µε την εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων», «[η] εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι σηµαντικό µέσο για την ενσωµάτωση περιβαλλοντικών διαστάσεων στην προετοιµασία και έγκριση ορισµένων σχεδίων και προγραµµάτων που ενδέχεται να έχουν σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στα
κράτη µέλη, διότι εξασφαλίζει ότι οι ενδεχόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρµογή των σχεδίων και προγραµµάτων λαµβάνονται υπόψη
κατά την εκπόνησή τους και πριν από την έγκρισή τους [Προοίµιο της Οδηγίας, σκέψη 5]. Η έγκριση διαδικασιών εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο επίπεδο του σχεδιασµού και του προγραµµατισµού θα πρέπει
να αποβεί επωφελής για τις επιχειρήσεις παρέχοντας σαφέστερο πλαίσιο
για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους µε το να συµπεριληφθούν οι
σχετικές περιβαλλοντικές πληροφορίες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η εκτίµηση µιας ευρύτερης δέσµης παραγόντων κατά τη λήψη αποφάσεων
θα πρέπει να συµβάλει σε πιο βιώσιµες και πιο αποτελεσµατικές λύσεις
[Προοίµιο της Οδηγίας, σκέψη 6]. (…) Η περιβαλλοντική µελέτη και οι γνώµες που διατυπώνονται από τις οικείες αρχές και το κοινό, καθώς και τα αποτελέσµατα ενδεχόµενων διασυνοριακών διαβουλεύσεων, θα πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή προγράµµατος και
πριν από την έγκρισή του ή την έναρξη της σχετικής νοµοθετικής διαδικασίας» [Άρθρο άρθρο 8 της Οδηγίας και Προοίµιο της Οδηγίας, σκέψη 17]. Επίσης, στο άρθρο 9 της Οδηγίας ορίζεται ότι «όταν εγκρίνεται ένα σχέδιο ή
πρόγραµµα, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ενηµερώνονται οι αρχές (…),
το κοινό και κάθε κράτος µέλος µε το οποίο διεξήχθησαν διαβουλεύσεις (…)
και ότι τίθενται στη διάθεση των ενηµερωνόµενων [µεταξύ άλλων] τα ακόλουθα στοιχεία: α) το σχέδιο ή το πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε, [και] β) συνοπτική δήλωση σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ενσωµατώθηκαν τα περιβαλλοντικά ζητήµατα στο σχέδιο ή πρόγραµµα και σχετικά µε τον τρόπο µε
τον οποίο (…) ελήφθησαν υπόψη η περιβαλλοντική µελέτη που εκπονήθηκε
(…), τυχόν γνώµες που εκφράσθηκαν (…) και τα αποτελέσµατα των διενεργηθεισών (…) διαβουλεύσεων, καθώς και σχετικά µε τους λόγους για τους
οποίους επελέγη το σχέδιο ή πρόγραµµα όπως εγκρίθηκε, λαµβάνοντας υπόψη και τις άλλες λογικές εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν
(…)».
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Υπό το φως των ανωτέρω, δεδοµένου ότι κατά την εκπόνηση του νέου
ΡΣΑ του νέου ΡΣΘ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα αναφερόµενα στις αντίστοιχες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι ως άνω
προτεινόµενες διατάξεις (άρθρα 38 παρ. 28 και 77 παρ. 13) χρήζουν περαιτέρω διευκρίνισης.
11. Επί του άρθρου 55 παρ. 2.γ περ. στστ)
Συµφώνως προς τα τρίτο και τέταρτο εδάφια της περ. στστ) της προτεινόµενης διάταξης, «[ε]πιβάλλεται η βελτίωση της ασφάλειας για όλες τις υφιστάµενες «εγκαταστάσεις» και «µονάδες» Seveso εντός δεκαετίας από την
ισχύ του παρόντος, η οποία αποδεικνύεται µε µελέτη ασφαλείας, όπως αυτή
καταχωρίζεται. Σε αντίθετη περίπτωση δεν χορηγείται καµία άδεια έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων ή άδεια παράτασης λειτουργίας».
Σχετικώς σηµειώνεται ότι, συµφώνως προς την κ.υ.α. υπ’ αριθ. 12044/613
(ΦΕΚ Β΄ 376/19.3.2007) «Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ "για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του
Συµβουλίου [γνωστότερη ως Οδηγία Seveso II] για την αντιµετώπιση των
κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζοµένων µε επικίνδυνες ουσίες" του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Δεκεµβρίου 2003.
Αντικατάσταση της υπ' αριθµ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β' 405/29.3.2000)», στην περίπτωση υφιστάµενων µονάδων, ο ασκών την
εκµετάλλευση είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει συµπληρωµατικά τεχνικά
µέτρα ώστε να µην αυξάνονται οι κίνδυνοι για το κοινό και το περιβάλλον
(άρθρα 5 και 12.β τελευταίο εδάφιο).
Επίσης, σηµειώνεται ότι αντίστοιχες διατάξεις περιλαµβάνονται και στην
Οδηγία 2012/18/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
4.7.2012 για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την
κατάργηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συµβουλίου. Συγκεκριµένως, ορίζεται
ότι στην περίπτωση υφιστάµενων µονάδων, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε
ο φορέας εκµετάλλευσης να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα πρόσθετα τεχνικά
µέτρα, ώστε να µην αυξάνεται η επικινδυνότητα για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον (άρθρα 13.2.γ και 5 της Οδηγίας). Επισηµαίνεται ότι, συµφώνως προς τα άρθρα 31 και 32 της Οδηγίας, τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για
να συµµορφωθούν προς την παρούσα Οδηγία έως την 31.5.2015 και εφαρµόζουν τα εν λόγω µέτρα από την 1.6.2015. Η Οδηγία 96/82/ΕΚ καταργείται
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από την 1.6.2015.
Υπό το φως των ανωτέρω, δεδοµένου ότι η εν λόγω διάταξη αφορά την
προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και ότι δεν γίνεται
σχετική αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθµιση που αφορά τη δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας για όλες τις υφιστάµενες «εγκαταστάσεις» και «µονάδες» Seveso εντός χρονικού διαστήµατος δεκαετίας χρήζει
αιτιολόγησης.
12. Επί του άρθρου 56
Με την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 4 στ) του προς ψήφιση νοµοσχεδίου προβλέπεται η κατάρτιση Σχεδίων Ολοκληρωµένων Αστικών παρεµβάσεων (ΣΟΑΠ), προκειµένου να αντιµετωπισθεί το φαινόµενο της υποβάθµισης του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης και των παρυφών του, καθώς
και άλλων κέντρων του πολεοδοµικού συγκροτήµατος.
Ειδικότερα ως προς το ζήτηµα των επιπέδων χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού εντός του πλαισίου των διατάξεων των άρθρων 24, 79 παρ.
8 και 106 παρ. 1 του Συντάγµατος, έχει κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρατείας ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός ανατίθεται στην Πολιτεία, η οποία οφείλει να θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθµίσεις, ώστε «(…) να διασφαλίζεται η
προστασία του περιβάλλοντος, οι άριστοι δυνατοί όροι διαβιώσεως του πληθυσµού και η οικονοµική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας
(βιώσιµης ανάπτυξης). Ουσιώδης όρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι τα χωροταξικά σχέδια (…) Τα σχέδια αυτά θέτουν, µε βάση την ανάλυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, τους µακροπρόθεσµους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής αναπτύξεως και ρυθµίζουν,
µεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διαµόρφωση των οικιστικών περιοχών, των
περιοχών ασκήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώρων στις εκτός σχεδίου περιοχές (…)» (ΣτΕ 2468/2011 ΕλλΔνη 2012, σελ.
1182 επ., ΣτΕ 2917/2012 ΠερΔικ 2012 σελ. 510 επ.) Ωστόσο, γίνεται δεκτό
ότι, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των χωροταξικών σχεδίων «εντός ευλόγου χρόνου», είναι ανεκτός ο «µερικός χωρικός ή τοµεακός σχεδιασµός και προγραµµατισµός, προκειµένου να αποφεύγεται η άναρχη ανάπτυξη που προκαλεί υποβάθµιση και καταστροφή του περιβάλλοντος και η δηµιουργία πραγµατικών καταστάσεων που δυσχεραίνουν και υπονοµεύουν την ορθολογική χωροταξία (…) Δεν είναι πάντως, ανεκτή από
το Σύνταγµα η αναίρεση από τον νοµοθέτη, µάλιστα δε µε αναδροµική ισχύ
της θεσπισθείσας από τον ίδιο υποχρεώσεως εγκρίσεως συγκεκριµένης κατηγορίας χωροταξικών µελετών εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, εφόσον αυτή ισοδυναµεί µε την παροχή δυνατότητος επ’ αόριστον πραγµα-
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τοποιήσεως των οικείων δραστηριοτήτων χωρίς ολοκληρωµένο αντίστοιχο
σχεδιασµό (…)» (ΣτΕ Ολοµ. 2489/2006, ΣτΕ 2917/2012 ΠερΔικ 2012 σελ.
510 επ.).
Συµφώνως προς τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγµατος, ο χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας και η πολεοδοµική διαµόρφωση και επέκταση
των οικιστικών περιοχών συνιστούν υποχρέωση της Πολιτείας. Η εν λόγω
ρυθµιστική αρµοδιότητα εκδηλώνεται µε τη θέσπιση κανόνων που αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, την
ορθολογική διάταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον χώρο και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και αισθητικής των οικιστικών περιοχών, ενόψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών καθεµιάς από αυτές, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Κατά την παρ.
2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, η δόµηση γίνεται κατόπιν προηγούµενης
σχεδίασης, βάσει κανόνων που τίθενται από τον κοινό νοµοθέτη. Έτσι, κάθε
διαδικασία πολεοδόµησης γίνεται σε δύο στάδια χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού. Ο εν λόγω σχεδιασµός γίνεται από όργανα του Κράτους
ή υπό την άµεση εποπτεία και τον έλεγχό του (βλ. ενδεικτικώς Α. Παπαπετρόπουλο, Δίκαιο και Πολιτική του Χωροταξικού σχεδιασµού, 2008, σελ. 27
επ., Δ. Χριστοφιλόπουλο, Πολιτιστικό περιβάλλον, - Χωρικός σχεδιασµός
και Βιώσιµη ανάπτυξη, 2002, σελ. 113 επ., Β. Σκουρή, Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Δίκαιο, 2η έκδ. 1991, Θεσ/νίκη, σελ. 47 επ., Ν. Ρόζο, Η νοµική προβληµατική του χωροταξικού σχεδιασµού, 1994, σελ. 107 επ.).
Με τον τρόπο αυτό «(…) τίθεται υπό την προστασία του Συντάγµατος και
τελεί υπό την ρυθµιστική εξουσία και τον έλεγχο της Πολιτείας η χωροταξική κατανοµή σε οικιστικές ή µη περιοχές και η εν γένει δόµηση, κατόπιν
προηγούµενης σχεδιάσεως οικισµών µε βάση κανόνες που διαµορφώνονται
από τον κοινό νοµοθέτη – αποδέκτη της συνταγµατικής αυτής επιταγής –
και οι οποίοι πρέπει να αποβλέπουν στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και
στην λελογισµένη ανάπτυξη των οικισµών (…)» (ΣτΕ [Ολ] 3920/2010, 33967/2010, 3037/2008, 705/2006, 1569/2005, ΠΕ ΣτΕ 586/1992, 92/1993,
654/1993).
Κατά συνέπεια, η δόµηση δεν είναι ανεκτή πριν από τον προαναφερθέντα
σχεδιασµό «(…) ήτοι προ του καθορισµού της θέσεως του οικισµού και των
ρυµοτοµικών γραµµών, κοινοχρήστων και οικοδοµήσιµων χώρων του. Δεν
συγχωρείται, εξ άλλου, ο σχεδιασµός αυτός να περιορίζεται στην παραδοχή
πραγµατικών καταστάσεων που δηµιουργούνται από ιδιώτες προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων, ούτε επιτρέπεται να µεταβάλλεται η διοικητική διαδικασία εις τρόπον ώστε να προηγείται η έγκριση της διαµορφωµένης
καταστάσεως και να έπεται ο σχεδιασµός (…)» (ΠΕ ΣτΕ 498/1993, ΤοΣ 1994
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σελ. 905 επ.).
Εξ άλλου, στο πλαίσιο της αρχής της βιώσιµης οικιστικής ανάπτυξης, έχουν διαµορφωθεί από τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας κανόνες χωροταξικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης, όπως η απαγόρευση της καταστρατήγησης της αρτιότητας των οικοπέδων µε τη µέθοδο των παρεκκλίσεων (ΣτΕ 286/1993), η απεριόριστη µεταφορά του συντελεστή δόµησης
(ΣτΕ 1310/1993), η επιδείνωση των όρων δόµησης όπως είναι αντικατάσταση του πανταχόθεν ελεύθερου οικοδοµικού συστήµατος µε δυσµενέστερο
(ΣτΕ 10/1989) ή η αύξηση του συντελεστή δόµησης (ΣτΕ 1310/1993), η απαγόρευση χρήσης έστω και κοινωφελούς των περιαστικών δασικών εκτάσεων (ΣτΕ 8197/1993) ή µείωσης του αστικού πρασίνου λόγω κατασκευής δηµόσιων υπόγειων σταθµών (ΣτΕ 2242/1994), η αναχαίτιση της περαιτέρω ανάπτυξης των µεγαλουπόλεων (ΠΕ ΣτΕ 2/1996), η προτεραιότητα στη βελτίωση των υποβαθµισµένων περιοχών των µεγαλουπόλεων και στη διασφάλιση επαρκών ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων µε σκοπό τουλάχιστον τη
διατήρηση της ποιότητας ζωής στους οικισµούς (ΣτΕ ΠΕ 304/1994, βλ. εκτενώς σε Μ. Δεκλερή, Ο δωδεκάδελτος του περιβάλλοντος – Εγκόλπιον
βιωσίµου αναπτύξεως, Αθήνα, 1996, σελ. 57 επ., ΣτΕ 1525/1981, 1876/
1980).
Με την προτεινόµενη διάταξη του προαναφεροµένου άρθρου ακολουθείται η ίδια ανωτέρω άποψη του σχεδιασµού σε στάδια και για την περιφέρεια
της Θεσσαλονίκης. Εν προκειµένω, προβλέπεται ότι εκπονούνται τα Γενικά
Πολεοδοµικά Σχέδια, που περιέχουν τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις για
την ανάπτυξη και ανάπτυξη ολόκληρης της ευρύτερης περιοχής καθώς και
τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ),
προκειµένου να υλοποιηθούν οι κατευθύνσεις και να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για τη χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση και αντιµετώπιση
του πολυσύνθετου χαρακτήρα της «µεγαπόλεως» της Θεσσαλονίκης. Σηµειωτέον ότι µε τον ν. 2508/1997 ορίζεται ότι η διαδικασία του πολεοδοµικού
σχεδιασµού και της οικιστικής οργάνωσης πρέπει να πραγµατοποιείται σε
δύο επίπεδα και, συγκεκριµένως, στο πρώτο επίπεδο, στο οποίο ανήκουν το
Ρυθµιστικό Σχέδιο, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), και στο δεύτερο επίπεδο,
µε το οποίο εξειδικεύεται και τίθεται σε εφαρµογή το πρώτο επίπεδο και το
οποίο περιλαµβάνει την πολεοδοµική µελέτη και την πράξη εφαρµογής της.
Επί του θέµατος αυτού η νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας δέχθηκε ότι τόσο κατά την έγκριση των Γενικών Πολεοδοµικών σχεδίων, των
Ρυθµιστικών σχεδίων και των ΣΧΟΟΑΠ όσο και κατά την τυχόν τροποποίησή
τους πρέπει να τηρείται ο θεµελιώδης κανόνας της βελτίωσης του υπάρχο-
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ντος φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος (ΣτΕ 2878/2012, 3610/2007 επτ.,
384/2002 επτ., 3756/2000 επτ., 557/1999 επτ., 1507/1997 επτ. και γενικότερα ΣτΕ [Ολ] 10/1988 κ.ά.). Επίσης, κρίθηκε ότι, µε µόνη εξαίρεση τις όλως εντοπισµένες τροποποιήσεις πολεοδοµικού σχεδίου, για όλες τις άλλες πολεοδοµικές ρυθµίσεις απαιτείται, κατά το Σύνταγµα, η έκδοση προεδρικού
διατάγµατος (ΣτΕ 3661/2005 [Ολ], 1359/2006, 2194/2006). Με τη φερόµενη
προς ψήφιση διάταξη επαναλαµβάνεται η αντίστοιχη ρύθµιση του ν.
2508/1997, συµφώνως προς την οποία ο γενικότερος στρατηγικός πολεοδοµικός σχεδιασµός αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή της βιώσιµης οικιστικής
ανάπτυξης των πόλεων και των οικισµών της χώρας.
13. Eπί του άρθρου 63 παρ. 4
Με την προς ψήφιση διάταξη του άρθρου 63 παρ. 4 προβλέπεται, µεταξύ
άλλων, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), µε σκοπό την πρόληψη και τον περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής. Συναφώς, µε τις διατάξεις του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), κύριος στόχος του οποίου είναι η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, προκειµένου αφενός
µεν να µειωθούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, αφετέρου δε να επιτευχθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας (βλ. Αιτιολογική έκθεση, σελ. 1), και ο εκσυγχρονισµός της περιβαλλοντικής και της χωροταξικής νοµοθεσίας, ώστε να συνεκτιµάται και η ανάγκη αντιµετώπισης
της κλιµατικής αλλαγής, προστέθηκε στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν.
2742/1999 περίπτωση δ΄, µε την οποία ορίσθηκε ότι µεταξύ των σκοπών του
χωροταξικού σχεδιασµού περιλαµβάνεται η προστασία του κλίµατος και της
ατµόσφαιρας και η προώθηση της ενεργειακής αυτοδυναµίας της χώρας µέσω της αξιοποίησης των ΑΠΕ. Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέφθηκε ότι, κατά τη σύνταξη των χωροταξικών πλαισίων, πρέπει να συνεκτιµάται και η κατά προτεραιότητα προώθηση των ΑΠΕ, η οποία πρέπει να
λαµβάνει χώρα προς τον σκοπό της βιώσιµης αξιοποίησης των πηγών του εθνικού πλούτου και συµφώνως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα και τις δεσµεύσεις που απορρέουν από τη συµµετοχή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόµη, µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ιδίου ν. 3851/2010 προστέθηκε νέα παράγραφος 1 στο άρθρο 8 του ν.
1650/1986, προβλέφθηκε δε ότι οι ΑΠΕ πρέπει να προωθούνται κατά προτεραιότητα ως µέσο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία της ατµόσφαιρας, την εξασφάλιση του βιώσιµου ενεργειακού εφοδιασµού της χώρας, την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιµη αξιοποίηση των πηγών του εθνικού πλούτου. Για την εγκατάσταση σταθµών
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ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, συµφώνως προς τις
διατάξεις του ανωτέρω ν. 3851/2010, λαµβάνονται υπόψη µόνο εγκεκριµένα χωροταξικά, πολεοδοµικά, ρυθµιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριµένες µελέτες που εναρµονίζονται προς το εγκεκριµένο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, πάντοτε µε σκοπό τη µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιµου ενεργειακού δυναµικού. Κατά ρητή πρόβλεψη των ίδιων διατάξεων
του ν. 3851/2010, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια, η χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ γίνεται απευθείας κατ’ εφαρµογή των κατευθύνσεων του υφιστάµενου ειδικού χωροταξικού πλαισίου. Στην περίπτωση
ήδη εγκριθέντος περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού ή ρυθµιστικού σχεδίου, ζώνης οικιστικού ελέγχου ή άλλων σχεδίων χρήσεων γης
που δεν καλύπτουν επαρκώς τις κατευθύνσεις του χωροταξικού πλαισίου
για τις ΑΠΕ, µέχρι την εναρµόνισή τους προς τις κατευθύνσεις αυτές η χωροθέτηση των σχετικών έργων «γίνεται µε άµεση και αποκλειστική εφαρµογή» του ειδικού πλαισίου. Βάσει των κατευθυντήριων επιλογών του ν.
3851/2010 σε συνδυασµό µε τον ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» διατυπώθηκαν κανόνες και κριτήρια χωροθέτησης για κάθε κατηγορία ΑΠΕ γενικής εφαρµογής, µε σκοπό την αξιοποίηση του εκµεταλλεύσιµου ενεργειακού δυναµικού της χώρας σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αφού λήφθηκαν υπόψη οι διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για
την προώθηση των ΑΠΕ, οι δυνατότητες διείσδυσής τους βάσει του υφιστάµενου ενεργειακού δυναµικού, τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσής τους και των συνοδών αυτών έργων, καθώς
και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε κατηγορίας ανανεώσιµων πηγών
(ΣτΕ 1421 και 1422/2013).
Ενόψει των ανωτέρω, η προτεινόµενη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων
ΑΠΕ εντός της περιοχής εφαρµογής του νέου ΡΣΘ πρέπει να λαµβάνει χώρα κατά τρόπο που να συνδυάζει την προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας µε χρήση ΑΠΕ και των διεθνών δεσµεύσεων της χώρας για τη
µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου «(…) ούτως ώστε να επιλέγεται, ως βέλτιστος µηχανισµός σχεδιασµού της ανάπτυξής τους, ο οποίος εξασφαλίζει τόσο την υλοποίηση των στόχων της ενεργειακής πολιτικής, όσο και την αρµονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, το σύστηµα της χωροθέτησης µέσω συγκεκριµένων κριτηρίων καθορισµένων σε εθνικό επίπεδο και προσαρµοσµένων στις ιδιαιτερότητες
των περιοχών υποδοχής, καταλειποµένης της λεπτοµερέστερης αντιµετώ-
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πισης των επιπτώσεων από κάθε µεµονωµένο έργο στο στάδιο της εγκρίσεως των περιβαλλοντικών όρων. Εντός του πλαισίου αυτού, η διαµόρφωση
του ειδικότερου περιεχοµένου των κανόνων χωροθέτησης κάθε κατηγορίας
ανανεώσιµων πηγών γίνεται κατόπιν συνεκτιµήσεως του αναµενόµενου ποσοστού συµµετοχής τους στο µείγµα ενεργειακής παραγωγής, της ύπαρξης
εκµεταλλεύσιµου ενεργειακού δυναµικού, το οποίο, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
ανάγεται σε κριτήριο ιδιαίτερης βαρύτητας της φέρουσας ικανότητας των
περιοχών υποδοχής, καθώς και της ανάγκης για αρµονική ένταξη των οικείων έργων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (…) Τίθενται οι γενικές
αρχές και κατευθύνσεις της εθνικής χωροταξικής πολιτικής στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι οποίες εξειδικεύονται περαιτέρω, µέσω
των εισαγόµενων µε το ίδιο αυτό σχέδιο κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης, µε τους οποίους επιδιώκεται, πλην άλλων, κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 1 του σχεδίου, η εγκαθίδρυση ενός αποτελεσµατικού µηχανισµού, που
θα συµβάλλει στην υλοποίηση των διεθνών και ευρωπαϊκών δεσµεύσεων
που έχει αναλάβει η χώρα για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών
και η διαµόρφωση σαφούς πλαισίου, ώστε να περιοριστούν οι αβεβαιότητες
και οι συγκρούσεις χρήσεων γης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών προβλέπονται όροι και κριτήρια που αφορούν τον εντοπισµό των κατ’ αρχήν κατάλληλων, από απόψεως διαθέσιµου δυναµικού, περιοχών για την εγκατάσταση των οικείων έργων, τον καθορισµό περιοχών αποκλεισµού και ζωνών
ασυµβατότητας, δηλαδή την εκ των προτέρων απαγόρευση της εγκαταστάσεως µονάδων ηλεκτροπαραγωγής εντός ή πλησίον περιοχών που χρήζουν,
λόγω της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής τους σηµασίας ή της έντονης οικιστικής και οικονοµικής τους ανάπτυξης, αυξηµένης προστασίας, καθώς και
την ενσωµάτωση στις επιµέρους ρυθµίσεις του σχεδίου συγκεκριµένων απαιτήσεων για την εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και, ιδίως, για την αρµονική ένταξη των σχετικών έργων στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής εγκαταστάσεώς τους (…) Οι κανόνες αυτοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαφοροποιούνται για κάθε µία από τις τέσσερις κατηγορίες, στις οποίες διακρίνεται
ο εθνικός χώρος (….) µπορούν να καταταγούν σε τρεις οµάδες. Η πρώτη αφορά τον καθορισµό περιοχών αποκλεισµού και ζωνών ασυµβατότητας, εντός ή πλησίον των οποίων απαγορεύεται απολύτως η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων ή επιτρέπεται µεν υπό την επιφύλαξη, όµως, της τηρήσεως των ειδικώς καθοριζοµένων ελαχίστων αποστάσεων, η δεύτερη έχει
ως αντικείµενο τον καθορισµό µέγιστων επιτρεπόµενων πυκνοτήτων αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθµιου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης και η τρίτη περιλαµβάνει τους κανόνες ένταξης των εγκαταστάσε-
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ων αυτών στο τοπίο (….) δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός περιοχών αποκλεισµού και ζωνών ασυµβατότητας, κοινών
για όλες τις κατηγορίες εθνικού χώρου, που, λόγω της αυξηµένης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής τους σηµασίας ή της οικιστικής και οικονοµικής
τους ανάπτυξης χρήζουν αυξηµένης προστασίας (…)» (ΣτΕ 1421/2013,
3043/2011, 1509/2009. Πρβλ. επίσης ΣτΕ 3262/2009 κατά την οποία «[τ]α
κριτήρια σχεδιασµού και διαχειρίσεως του οδικού δικτύου πρέπει να είναι
σαφή, εξειδικευµένα και να συνδέονται προς τα υπόλοιπα στοιχεία του χωροταξικού σχεδίου, καθώς και να ενσωµατώνουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ο σχεδιασµός του οδικού δικτύου γίνεται σε τρία επίπεδα, εθνικό, περιφερειακό και ειδικό (…) Επί οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκων
επιβάλλεται ευρύτερος πολεοδοµικός σχεδιασµός µε την κατάρτιση πολεοδοµικής µελέτης, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του οικείου χωροταξικού
σχεδίου (…)»).
14. Επί των άρθρων 70 και 80
Συµφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 70 του παρόντος, «[η] αρµοδιότητα επί του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ανήκει στον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, µε
την επωνυµία "Οργανισµός Θεσσαλονίκης" (ΟΡΘΕ), που ιδρύθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 1561/1985 (Α΄ 148). Από την κατάργηση του ΟΡΘΕ, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74), η ως άνω αρµοδιότητα µεταφέρεται στο Τµήµα Μητροπολιτικού Σχεδιασµού Θεσσαλονίκης
που συστήθηκε µε την παρ. 4.α του άρθρου 12 του ν. 4250/2014 και υπάγεται
στη Διεύθυνση Χωροταξίας της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Όπου στον παρόντα ή σε άλλο νόµο ή κανονιστική πράξη προβλέπεται αρµοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΘΕ, η αρµοδιότητα αυτή µετά τη κατάργηση του ΟΡΣΑ µεταφέρεται στο Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού, που έχει συσταθεί µε την παρ. 5 περ. ε, του άρθρου 12 του ν.4250/2014».
Επίσης, στο άρθρο 80 παρ. 2 του νοµοσχεδίου προβλέπεται ότι µε την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται όλες οι διατάξεις του ν. 1561/
1985, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8, 9 και των παραγράφων 1,
3 και 4 του άρθρου 15, όπως ισχύουν. Περαιτέρω, ορίζεται ότι από την κατάργηση του ΟΡΘΕ συµφώνως προς το άρθρο 12 του ν. 4250/2014, καταργούνται, επίσης, οι διατάξεις των άρθρων 5, 7, 8 και 9 του ν. 1561/1985. Σηµειώνεται ότι οι ως άνω καταργούµενες διατάξεις αφορούν, µεταξύ άλλων,
τη σύσταση του ΟΡΘΕ, την Εκτελεστική Επιτροπή του, καθώς και οργανωτι-
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κά θέµατα του εν λόγω Οργανισµού.
Σχετικώς σηµειώνεται, ότι συµφώνως προς το άρθρο 12 παρ. 1 του
ν. 4250/2014, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 34 του ν. 4269/2014 (Φ.Ε.Κ.
Α΄ 142/28.06.2014), ο Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) καταργείται την 30ή Σεπτεµβρίου 2014.
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