ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΒ΄, 30 Ιουλίου 2014,
Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής και άλλες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ 1ο
ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1
Ορισµός και περιεχόµενο του νέου Ρυθµιστικού
Σχεδίου Αθήνας - Αττικής
1. Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας- Αττικής (εφεξής
νέο ΡΣΑ) είναι 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.
2. Πεδίο εφαρµογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 90),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η νήσος
Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
3. Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για
την ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη της Αττικής
στο πλαίσιο της εθνικής οικονοµικής, κοινωνικής και
χωροταξικής πολιτικής. Περιλαµβάνει κατευθύνσεις και
ρυθµίσεις που ενισχύουν και συµπληρώνουν τον εθνικό
αναπτυξιακό προγραµµατισµό για την Αττική και που αφορούν στον προσδιορισµό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:
α) στην κοινωνικοοικονοµική ανασυγκρότηση του χώρου,
β) στη χωροταξική δοµή και οργάνωση των δραστηριοτήτων,
γ) στην προστασία, αναβάθµιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων,
δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδοµών µεταφορικής, τεχνικής, διοικητικής και κοινωνικής υποδοµής,
ε) στην πολεοδοµική οργάνωση,
στ) στην πολιτική γης,
ζ) στο σχεδιασµό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβληµάτων,
η) στο συντονισµό των µελετών και προγραµµάτων
που έχουν σχέση µε το ΡΣΑ και ιδίως στο σχεδιασµό παρεµβάσεων µητροπολιτικής σηµασίας,
θ) στο συντονισµό µε τα περιφερειακά πλαίσια των όµορων περιφερειών.
4. Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, σύµφωνα µε
την παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).
5. Με προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (ΟΡΣΑ), εξειδικεύονται και διευκρινίζονται οι κατευθύνσεις του
νέου ΡΣΑ.
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Άρθρο 2
Χρονική διάρκεια
Το νέο ΡΣΑ στηρίζεται σε προβολές πληθυσµιακών και
οικονοµικών µεγεθών και αναπτυξιακών προβλέψεων µε
χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021. Για την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ δεν προβλέπονται ενδιάµεσες προγραµµατικές περίοδοι. Η προσέγγιση των στόχων, η προώθηση των πολιτικών, καθώς και ο ρυθµός και η έκταση
υλοποίησης των προβλεπόµενων ρυθµίσεων παρακολουθούνται µε σταθερά µέσα από το σύστηµα κριτηρίων,
µε βάση τις περιγραφόµενες στα άρθρα 35, 36, 37, 39
του παρόντος διαδικασίες, λαµβάνοντας τα αναγκαία
οργανωτικά και λειτουργικά µέτρα για τη βελτίωση των
επιδόσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Άρθρο 3
Στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ
Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο
πλαίσιο της εθνικής και ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και
της χωρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ προσδιορίζονται, για τη χρονική περίοδο 2014-2021, σε τρεις ενότητες συµπληρωµατικών στρατηγικών στόχων:
α) Ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και ενίσχυση του
διεθνούς ρόλου της Αθήνας- Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων.
β) Βιώσιµη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόµηση πόρων, αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος και της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή.
γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.
Άρθρο 4
Ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη, ενίσχυση του διεθνούς
ρόλου της Αθήνας - Αττικής, βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής
και της απασχόλησης σε όλους
τους τοµείς δραστηριοτήτων
1. Η ενδυνάµωση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας συναρτάται στρατηγικά µε την οικονοµική ανάπτυξη. Ο διεθνής ρόλος συναρτάται και ολοκληρώνεται µε το ρόλο
της Αττικής ως πόλου ενίσχυσης της αναπτυξιακής δυναµικής της χώρας, καθώς και µε την προώθηση και βελτίωση δικτυώσεων µε τα άλλα αστικά κέντρα και τις όµορες Περιφέρειες.
2. Η έµφαση στις διεθνείς δικτυώσεις επιδιώκεται για
την ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασιών ως εξής:
α) µε τις ευρωπαϊκές µητροπόλεις της Μεσογείου, της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των παραδουνάβιων περιοχών,
β) µε την Αφρική ως επιχειρηµατικού συνδέσµου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε τη Μέση Ανατολή και τις χώρες
της Ασίας, καθώς και, από κοινού µε τη Θεσσαλονίκη, µε

τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Εύξεινου
Πόντου,
γ) µε αξιοποίηση της υπερτοπικής προσπελασιµότητας
της Περιφέρειας και λειτουργική ένταξή της στα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών, για την ενίσχυση του ρόλου
της ως διεθνούς κόµβου µεταφορών.
3. Ο ρόλος σε εθνικό και διαπεριφερειακό επίπεδο ισχυροποιείται µε:
α) Συµπληρωµατικότητα των πόλεων Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ενίσχυση του διακριτού ρόλου τους ως
προς το Μεσογειακό και Νοτιοανατολικό τόξο.
β) Δικτύωση µε διεθνείς κυκλοφοριακούς άξονες και
τα όµορα περιφερειακά αστικά κέντρα.
γ) Συντονισµό πολιτικών και διαχείρισης µε τις όµορες
Περιφέρειες για θέµατα παραγωγικών δραστηριοτήτων,
µεταφορών και περιβάλλοντος, όπως εξειδικεύονται στο
Παράρτηµα Ι.
4. Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-Αττικής και η χωρικά στοχευµένη εξειδίκευση σε σχέση µε
τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα επιδιώκεται µε τους
παρακάτω τρόπους:
α) διατήρηση του ρόλου των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, ως κέντρων επιτελικών και διοικητικών υπηρεσιών,
β) χωρική αναδιάρθρωση των παραγωγικών κλάδων µε
κατεύθυνση την ανάπτυξη δυναµικών, υπερεθνικής σηµασίας, κλάδων σε στρατηγικούς τοµείς,
γ) εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων δραστηριοτήτων,
διατήρηση της ισορροπίας της παραγωγικής βάσης και
αντιµετώπιση της ανεργίας,
δ) ενίσχυση της βιοµηχανίας και της επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και επιδίωξη οργάνωσης των επιχειρήσεων σε συστάδες οµοειδών ή και συµπληρωµατικών (clusters),
ε) αύξηση της ελκυστικότητας της Αθήνας- Αττικής ως
τουριστικού προορισµού µε διεθνή ακτινοβολία, µε:
αα) ενίσχυση της τουριστικής υποδοµής, διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, επέκταση της τουριστικής περιόδου και
ββ) δικτύωση των πολιτιστικών πόλων και του φυσικού
περιβάλλοντος,
στ) υποστήριξη του χονδρεµπορίου και του διαµετακοµιστικού εµπορίου, µε προώθηση συνδυασµένων µεταφορών και οργάνωση εµπορευµατικών πάρκων παροχής
υπηρεσιών εφοδιαστικής διαχείρισης (logistics),
ζ) αξιοποίηση και εντατικοποίηση της χρήσης των Ολυµπιακών Εγκαταστάσεων και άλλων αθλητικών υποδοµών,
η) αξιοποίηση αστικών κενών,
θ) ανάπτυξη του κλάδου υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης,
ι) έλεγχο της αδόµητης γης, µε ταυτόχρονη διαφύλαξη της γεωργικής γης, της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου.
Άρθρο 5
Βιώσιµη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόµηση πόρων,
αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος
και της πολιτιστικής κληρονοµιάς και προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή
1. Επιδιώκεται η διαφύλαξη των πόρων της Αττικής
ως πολύτιµων και πεπερασµένων µε τους εξής ιδίως
τρόπους:
α) προστασία και οικολογική διαχείριση των φυσικών
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οικοσυστηµάτων, της βιοποικιλότητας και της γεωργικής
γης και ειδικότερα της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας µε ισόρροπη ανάπτυξη αγροτικών δραστηριοτήτων,
β) διασφάλιση της ορθολογικής χρήσης των επιφανειακών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων,
γ) διαµόρφωση δικτύου προστατευόµενων περιοχών
και οικολογική διαχείριση των περιοχών αυτών ως πυρήνων βιοποικιλότητας,
δ) ανάδειξη των ορεινών όγκων ως αδιάκοπης συνέχειας πρασίνου, υπό µορφή «πράσινου τόξου», από το
Σαρωνικό και τον Κορινθιακό κόλπο µέχρι τον Ευβοϊκό,
ε) διαµόρφωση εντός του αστικού ιστού, δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου για τη δηµιουργία ευνοϊκών
µικροκλιµατικών συνθηκών.
2. Επιδιώκεται η κάλυψη των οικιστικών αναγκών, κυρίως εντός της θεσµοθετηµένης αστικής γης, µε βάση
την αρχή της συµπαγούς πόλης µε τους εξής τρόπους:
α) βελτίωση της εσωτερικής συνοχής του συστήµατος
χωρικού σχεδιασµού και χωρικής διακυβέρνησης και διατύπωση κατευθύνσεων προς τα υποκείµενα επίπεδα
σχεδιασµού,
β) προώθηση ενός πολυκεντρικού και ιεραρχηµένου
συστήµατος χωρικής οργάνωσης και αντιµετώπιση του
µη δοµηµένου περιβάλλοντος ως κρίσιµου παράγοντα
για τη βιωσιµότητα,
γ) οργάνωση της Αττικής σε ολοκληρωµένες Χωροταξικές Ενότητες (Χ.Ε.) µε σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, ιδιαίτερη φυσιογνωµία και συµπληρωµατικότητα,
δ) δραστικό περιορισµό της εκτός σχεδίου δόµησης,
µέσω της σταδιακής κατάργησης των παρεκκλίσεων,
ε) προώθηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων αστικής
αναζωογόνησης,
στ) ανάπτυξη πολύπλευρου πλέγµατος παρεµβάσεων
µικρής, τοπικής κλίµακας, ένταξη των αστικών κενών
στη λειτουργία της πόλης και επανάχρηση εγκαταλελειµµένων κτηρίων,
ζ) συγκρότηση συνεχούς δικτύου σηµαντικών χώρων
πρασίνου και αξιοποίηση ευνοϊκών χώρων για την ανάπτυξη της αστικής φύτευσης,
η) ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής για όλους
τους κατοίκους και τους επισκέπτες.
3. Επιδιώκεται η εναρµόνιση της προστασίας της φύσης και της διαφύλαξης και ανάδειξης της ιστορικής και
πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε την οικονοµική ανάπτυξη
και τη χωρική συνοχή µε τους εξής τρόπους:
α) ενίσχυση της ταυτότητας της Αθήνας-Αττικής και ανάδειξη της διαχρονικότητας του πολιτισµού της,
β) εµπλουτισµό πολιτιστικών υποδοµών της Αττικής, ενίσχυση πολιτιστικών θεσµών και σχετικών εκπαιδευτικών υποδοµών, προώθηση έρευνας, καινοτοµικής παραγωγής και πολιτιστικής οικονοµίας,
γ) ανάδειξη της διαχρονικότητας µνηµείων και τοπίων,
µε τη δηµιουργία δικτύων και διαδροµών που συνδυάζονται µε το δίκτυο χώρων πρασίνου,
δ) αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου και της καθηµερινότητας στην πόλη, ως συστατικό στοιχείο της πολιτιστικής της ταυτότητας,
ε) αξιοποίηση του κενού κτηριακού αποθέµατος για
την εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων πολιτιστικής οικονοµίας,
στ) ενίσχυση πολιτικής προστασίας ιστορικών κέντρων, συνόλων και µεµονωµένων εγκαταστάσεων µέσω των υποκειµένων επιπέδων σχεδιασµού και συντονι-

σµό µε την πολιτική των αναπλάσεων.
4. Επιδιώκεται η ανάπτυξη του συστήµατος µεταφορών στην κατεύθυνση της βιώσιµης κινητικότητας και
της αειφορίας µε τους εξής τρόπους:
α) µε τον ενιαίο πολεοδοµικό και κυκλοφοριακό σχεδιασµό και προσανατολισµό της χωρικής ανάπτυξης, κυρίως, προς τα δίκτυα των µέσων σταθερής τροχιάς και
σε συνάρθρωση µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς,
β) µε την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου Αττικής,
γ) µε κυκλοφοριακή αναδιοργάνωση σε επίπεδο Πολεοδοµικής Ενότητας µε βάση τις αρχές της βιώσιµης αστικής κινητικότητας,
δ) µε έµφαση στα ήπια µέσα µετακίνησης,
ε) µε τη χωροθέτηση βασικών µονάδων εφοδιαστικής
διαχείρισης και πρακτορείων µεταφορών, σε συνάρτηση
µε τη χωροταξική οργάνωση.
5. Επιδιώκεται η ολοκληρωµένη θεώρηση της διαχείρισης κινδύνων και καταστροφών µε*:
α) την προετοιµασία για την αντιµετώπιση βιοµηχανικών ατυχηµάτων, επεισοδίων ρύπανσης και λοιπών περιβαλλοντικών καταστροφών και
β) την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης καταστροφών και µετριασµού των κινδύνων.
Άρθρο 6
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και εξισορρόπηση στην κατανοµή των πόρων
και των ωφελειών από την ανάπτυξη
1. Επιδιώκεται η άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η καταπολέµηση των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού που έχουν χωρική διάσταση ως εξής:
α) µε τη µείωση των αποστάσεων κατοικίας, εργασίας,
κατανάλωσης και αναψυχής, µε ανακατανοµή των οικονοµικών και κεντρικών λειτουργιών βάσει ενός ιεραρχηµένου πλέγµατος κέντρων σε όλη την έκταση της Περιφέρειας, µε την αύξηση της προσπελασιµότητας από όλους, αλλά παράλληλα και µε τη µείωση του συνολικού
όγκου των µετακινήσεων και συνακόλουθα µε τη µείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεµπόµενων
ρύπων,
β) µε την ενδυνάµωση της πολυλειτουργικότητας των
κέντρων όλων των βαθµίδων, µε χρήσεις που αποτείνονται σε οµάδες διαφορετικής οικονοµικής, ηλικιακής και
πολιτισµικής ταυτότητας,
γ) µε την ανάδειξη της πολυλειτουργικής φυσιογνωµίας των Κέντρων Αθήνας - Πειραιά ως πολιτισµικού αγαθού που χαρακτηρίζει την ιστορική πορεία τους,
δ) µε την προώθηση τοπικού σχεδιασµού για την ένταξη των παρεµβάσεων µικρής κλίµακας σε δίκτυο πρασίνου,
ε) µε την άσκηση πολιτικών για την εξασφάλιση κοινωνικής κατοικίας ή κατοικίας προσιτής τιµής για συγκεκριµένες ευάλωτες ή στοχευµένες οµάδες του πληθυσµού.
2. Επιδιώκεται ισόρροπη χωρική κατανοµή κοινωνικών
εξυπηρετήσεων, αναπτυξιακών έργων και επενδύσεων
και αναβάθµιση του οικιστικού περιβάλλοντος σε όλες
τις περιοχές ως εξής:
α) µε τη βελτίωση του συστήµατος αστικών υποδοµών
και αναβάθµιση των υπηρεσιών,
β) µε την ολοκλήρωση του δικτύου παροχών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας,
γ) µε πολιτικές για την αύξηση της προσπελασιµότη-
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τας µε ΜΜΜ και µορφές βιώσιµης κινητικότητας,
δ) µε προώθηση πολιτικών απασχόλησης,
ε) µε πολιτικές στήριξης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
3. Επιδιώκεται η βελτίωση της ποιότητας ζωής, της
καθηµερινής λειτουργίας και της εικόνας της πόλης, µε
έµφαση στην ποικιλότητα, στη δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών, όπως διεύρυνση των επιλογών κατοικίας, εργασίας και αναψυχής, και την ισότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και υποδοµές για όλους τους κατοίκους
ως εξής:
α) µε την ολοκλήρωση του σχεδιασµού και προγραµµατισµού της πολεοδοµικής και οικιστικής ανάπτυξης, µε
προτεραιότητες την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας κατοικίας,
β) µε αναπλάσεις των µειονεκτικών περιοχών,
γ) µε εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής κατοικίας.
4. 'Ολες οι δράσεις του νέου ΡΣΑ λαµβάνουν υπόψη
τους την αναπηρία και την πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία, σε ίση βάση, στο φυσικό περιβάλλον, στις κοινωνικές δοµές υγείας και πρόνοιας, στις υπηρεσίες παροχών, στις τουριστικές εγκαταστάσεις, χώρους αναψυχής και εν γένει σε όλους τους χώρους και τις υπηρεσίες
του αστικού περιβάλλοντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 7
Πρότυπο χωρικής οργάνωσης
Το πρότυπο χωρικής οργάνωσης της Αττικής διαµορφώνεται βάσει των στρατηγικών στόχων για την Περιφέρεια, ανταποκρίνεται στις αρχές της συµπαγούς πόλης
και στην ορθολογική χρήση φυσικών πόρων, εδαφών και
ενέργειας και αποδίδει βαρύτητα τόσο στον αστικό όσο
και στον εξωαστικό χώρο, µε την αντιµετώπισή τους ως
συµπληρωµατικών συνιστωσών ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου.
Ειδικότερα:
α) Ο αστικός χώρος αποτελεί ιεραρχηµένο πολυκεντρικό σύστηµα σαφώς οριοθετηµένων αστικών συγκεντρώσεων. Το σύστηµα αυτό συγκροτείται µε κέντρο βάρους το συµπαγές αστικό συγκρότηµα Αθήνας-Πειραιά
και περιλαµβάνει τους συµπαγείς δορυφορικούς αστικούς πυρήνες και υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές εκτός του Λεκανοπεδίου. Στις ως άνω
περιοχές επιδιώκεται να αναπτυχθούν σχετική λειτουργική αυτοτέλεια, καθώς και οριζόντιες λειτουργικές αλληλεξαρτήσεις.
β) Ο εξωαστικός χώρος συγκροτείται ως ενιαία αυτόνοµη οντότητα και προστατεύεται ως ζωτικός χώρος για
την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας, ως παραγωγικός χώρος για τη
διατήρηση της πρωτογενούς παραγωγής, ως συστατικό
στοιχείο της πολιτισµικής ταυτότητας και του τοπίου της
Αττικής, αλλά και ως συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτηµα που βελτιώνει την ελκυστικότητά της.

Άρθρο 8
Χωροταξική οργάνωση
1. Ο χώρος της Αττικής διαµορφώνεται βάσει χωρικών
ενοτήτων, αξόνων και πόλων ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαµβάνουν δοµικό
ρόλο στη διάρθρωση του χώρου, όπου εστιάζονται οι
δράσεις και τα µέσα για την υλοποίηση των στόχων του
νέου ΡΣΑ, στο πλαίσιο της σύνθεσης των τοµεακών πολιτικών στο χώρο.
2. Kαθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, µε
διάκριση σε επιµέρους Χωρικές Υποενότητες, για τη
βέλτιστη χωροταξική οργάνωση, µε βάση τη γεωγραφική
διάρθρωση και τα επιµέρους φυσιογνωµικά τους χαρακτηριστικά, λαµβάνοντας υπόψη τη νέα διοικητική διάρθρωση, όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη της παρ. 3 του
άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Συγκεκριµένα καθορίζονται ως εξής:
α) Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες Κεντρικής Αθήνας,
Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και
Πειραιά. Ειδικότερα:
αα) Η Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας περιλαµβάνει τους Δήµους Αθηναίων, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, Ηλιούπολης και Δάφνης – Υµηττού.
ββ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας περιλαµβάνει τους Δήµους Πεντέλης, Κηφισιάς, Μεταµορφώσεως,
Πεύκης – Λυκόβρυσης, Αµαρουσίου, Ψυχικού – Φιλοθέης, Χολαργού – Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και Χαλανδρίου.
γγ) Η Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας περιλαµβάνει τους Δήµους Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Αλίµου, Νέας Σµύρνης, Μοσχάτου – Ταύρου, Καλλιθέας, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δηµητρίου.
δδ) Η Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας περιλαµβάνει τους Δήµους Αιγάλεω, Περιστερίου, Πετρούπολης,
Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων –
Καµατερού.
εε) Η Χωρική Υποενότητα Πειραιά περιλαµβάνει τους
Δήµους Πειραιώς, Κορυδαλλού, Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη
Ρέντη, Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Περάµατος.
β) Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές Υποενότητες Μεσογείων, Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής. Ειδικότερα:
αα) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων περιλαµβάνει
τους Δήµους Ραφήνας – Πικερµίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων – Αρτέµιδας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου Μεσογαίας και Βάρης – Βούλας – Βουλιαγµένης.
ββ) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής περιλαµβάνει
τους Δήµους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, καθώς και τη
νήσο Μακρόνησο του Δήµου Κέας.
γγ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής περιλαµβάνει τους Δήµους Ωρωπού, Μαραθώνα, Διονύσου και Αχαρνών.
γ) Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις υποενότητες Θριασίου και Μεγαρίδας. Ειδικότερα:
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αα) Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου περιλαµβάνει
τους Δήµους Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Φυλής.
ββ) Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας περιλαµβάνει
τους Δήµους Μεγάρων, Μάνδρας – Ειδυλλίας.
δ) Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής, η οποία περιλαµβάνει τους Δήµους Αίγινας, Τροιζηνίας, Αγκιστρίου,
Σαλαµίνας, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων, καθώς
και την κοινότητα Αντικυθήρων.
Άρθρο 9
Κατευθύνσεις για την οργάνωση Χωρικών Ενοτήτων
Για τη χωρική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής συγκροτούνται οι Χωρικές Ενότητες, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8, για τις οποίες δίδονται οι παρακάτω
κατευθύνσεις:
1. Χωρική Ενότητα Αθήνας – Πειραιά:
Η Χωρική Ενότητα Αθήνας- Πειραιά παραµένει η κύρια
περιοχή συγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων
και ιδιαίτερα µητροπολιτικών λειτουργιών, µε συνεχή οικιστικό ιστό. Βασική προτεραιότητα είναι η αστική αναζωογόνηση, η οποία περιλαµβάνει και τη συµπλήρωση
και αναβάθµιση των αστικών υποδοµών, µε προτεραιότητα το ιστορικό κέντρο, τις περιοχές µε στοιχεία πολεοδοµικής υποβάθµισης, το γερασµένο κτηριακό απόθεµα
και τις µεγάλες πυκνότητες.
Η ως άνω Χωρική Ενότητα διακρίνεται από ανισότητες
που αφορούν την πρόσβαση σε κοινωνικό και αστικό εξοπλισµό, αλλά και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί η άµβλυνση των ανισοτήτων µέσω της χωροθέτησης υποδοµών σε συσχετισµό
µε την αύξηση και την ανισοκατανοµή του πληθυσµού εντός της Χωρικής Ενότητας και µέσω της βελτίωσης του
φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος στις περιοχές
που παρουσιάζουν υστέρηση.
1.1. Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας:
Το Μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας αποτελεί το επιτελικό κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής και της χώρας,
µε πολλαπλότητα λειτουργιών και παρουσία επιτελικών
δραστηριοτήτων, κυρίως µε δραστηριότητες επιτελικής
διοίκησης, χρηµατοπιστωτικές, γραφείων και εδρών επιχειρήσεων, εµπορίου, τουρισµού, εκπαίδευσης και πολιτισµού.
Επιδιώκεται, σε όλους τους τοµείς η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο µε
µέτρα που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθµιση παραδοσιακών ζωνών κεντρικών λειτουργιών, µε παράλληλη
τόνωση και νέων πυρήνων µητροπολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς, επίσης, και στη βελτίωση των παραµέτρων,
που συνδέονται µε την ποιότητα διαβίωσης στο κέντρο
της πόλης και τη συγκράτηση του πληθυσµού που διαµένει σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αναβάθµιση
των πολιτιστικών της πόρων, η συµπλήρωση και η αναβάθµιση των πολιτιστικών υποδοµών Μητροπολιτικού επιπέδου στην κατεύθυνση προώθησης του αστικού τουρισµού, όπως συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηµατικού, πολιτιστικού, αναψυχής, υγείας, καθώς
και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας της πόλης και η αναβάθµιση του κοινωνικού εξοπλισµού.
1.2. Χωρική Υποενότητα Πειραιά:
α) Η Μητροπολιτική περιοχή Πειραιά συνιστά τη Νότια
Πύλη του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος του λεκανοπεδίου, µε δραστηριότητες διεθνούς εµβέλειας και σηµα-

σίας για την οικονοµία της χώρας, που συνδέονται µε τη
ναυτιλία και τη διαµετακόµιση. Κεντρικός στόχος είναι η
ενίσχυση του ρόλου της ως διαµετακοµιστικού κέντρου
στη µεσογειακή λεκάνη µε την παράλληλη αναβάθµιση
των λιµενικών εγκαταστάσεων σε κόµβο συνδυασµένων
µεταφορών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος αστικού
ιστού του δήµου, εξασφαλίζοντας καλύτερη λειτουργική
διασύνδεση µεταξύ τους. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η
ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της πόλης, η
διάσωση της παραδοσιακής αγοράς και του λιανικού εµπορίου, της βιοτεχνίας και της µεταποίησης.
β) Στη Χωρική Υποενότητα Πειραιά υπάρχει παραδοσιακά σηµαντική δυναµική, η οποία, µε την επανενεργοποίησή της, παράλληλα µε την εφαρµογή βέλτιστων περιβαλλοντικών πρακτικών, µπορεί να δράσει καταλυτικά
στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και της χώρας. Η δυναµική αυτή εντοπίζεται στην παράκτια ζώνη και στις χωροθετηµένες δραστηριότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού τοµέα.
γ) Προτεραιότητα αποτελεί και η ενεργοποίηση της
περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς – Θηβών – Αλιπέδου και Κηφισού στα Καµίνια – Αγ. Ιωάννη
Ρέντη, όπως, επίσης, και της περιοχής της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, µε την επανάχρηση του ανενεργού κτηριακού αποθέµατος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων
του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα.
1.3. Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας:
Διατηρείται και ενισχύεται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας µε παράλληλη στήριξη της παραγωγικής βάσης. Προωθείται η αναζωογόνηση των περιοχών που παρουσιάζουν προβλήµατα αστικής υποβάθµισης, κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς, επίσης, και η αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος. Προτεραιότητα
αποτελεί και η χωροθέτηση υποδοµών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας, όπως επίσης και η διαδηµοτική σύνδεση των δήµων της µε µέσα µαζικής µεταφοράς.
1.4. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας:
Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και εµπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής.
Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδοµική οργάνωση των περιοχών, κυρίως µε τον σχεδιασµό των χρήσεων µέσω
των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία, τις υπηρεσίες
και το εµπόριο.
1.5. Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας:
Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισµού, αναψυχής και εµπορίου.
Κατεύθυνση αποτελεί η πολεοδοµική οργάνωση των περιοχών, κυρίως µε τον έλεγχο των χρήσεων µέσω των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των συγκρούσεων χρήσεων γης,
κυρίως όσον αφορά την κατοικία και την αναψυχή. Προωθείται η καλύτερη δικτύωση της Υποενότητας και η χωροθέτηση υποδοµών υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας.
2. Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής
2.1. Χωρική Υποενότητα Μεσογείων
α) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων συνιστά την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών, του
οποίου ο ρόλος ως κυρίας από αέρος πύλης εισόδου στη
χώρα απαιτεί τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου περιβάλλοντος χώρου.
β) Η ως άνω Υποενότητα αποτελεί υποδοχέα νέων οικονοµικών δραστηριοτήτων και περιλαµβάνει σηµαντι-
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κές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονοµικές δραστηριότητες, αποτελώντας πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η άµεση προστασία και οργάνωση των µη αστικών περιοχών αποτελούν µείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ.
γ) Βασικοί πόλοι ανάπτυξης για την περιοχή αποτελούν οι οργανωµένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε θέσεις µε πολύ καλή υπερτοπική προσπελασιµότητα, όπου θα πρέπει να εγκατασταθούν κατά
προτεραιότητα εξαρτηµένες και ελκυόµενες από το Διεθνή Αερολιµένα δραστηριότητες. Προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, έρευνας και καινοτοµίας στους θεσµοθετηµένους υποδοχείς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
και του ευρύτερου πόλου περιοχής Αεροδροµίου, ταυτόχρονα µε την οργάνωση των διαµεταφορών και των υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασµού.
δ) Κατεύθυνση για τη Χωρική Υποενότητα αποτελεί επίσης η προώθηση κατά προτεραιότητα του συνεδριακού, επιχειρηµατικού, πολιτιστικού και περιηγητικού τουρισµού και η λειτουργική της συσχέτιση και µε τη Χωρική
Ενότητα Λεκανοπεδίου και τις Χωρικές Υποενότητες
Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής, όπως, επίσης, και η ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας εθνικής και περιφερειακής
εµβέλειας.
ε) Προωθείται επίσης, η ενίσχυση του πρωτογενούς
τοµέα, ιδιαίτερα των παραδοσιακών καλλιεργειών και η
προστασία της γεωργικής γης της Υποενότητας και η
σύνδεση της οινοπαραγωγής και της ελαιοπαραγωγής
µε την τουριστική ανάπτυξη.
στ) Τµήµα της Υποενότητας Μεσογείων, αποτελεί ο
Καλλικρατικός Δήµος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγµένης, ο
οποίος όµως, λειτουργικά αποτελεί τµήµα της Χωρικής
Υποενότητας Νότιας Αθήνας µε τα ίδια χαρακτηριστικά
µε αυτή και µε τις αναφερόµενες κατευθύνσεις της παραγράφου 1.5 να ισχύουν και στη συγκεκριµένη περίπτωση.
2.2. Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής
α) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής έχει ρόλο φυσικού αποθέµατος, καθώς και υποδοχής δραστηριοτήτων
πρώτης και δεύτερης κατοικίας και αναψυχής, που θα
κατευθυνθούν κυρίως στο εσωτερικό των υφιστάµενων
οικισµών. Η άµεση παρέµβαση για την οργάνωσή τους,
καθώς και η άµεση προστασία των εκτός σχεδίου περιοχών, αποτελούν µείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ.
β) Με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την ύπαρξη πολιτιστικής
κληρονοµιάς διεθνούς ακτινοβολίας, βασική προωθητική
δραστηριότητα για την περιοχή αποτελεί η ανάδειξη αυτών των στοιχείων και η αναβάθµιση της τουριστικής
δραστηριότητας στην περιοχή µέσω και της σύνδεσής
τους µε το Λιµένα του Λαυρίου.
γ) Η αναβάθµιση του Λιµένα του Λαυρίου σε δεύτερο
λιµένα της Αττικής, µε την ολοκλήρωση των µεταφορικών αξόνων, πρόκειται να συντελέσει στην παραγωγική
αναδιάρθρωση των αναπτυξιακών υποδοχέων της Χωρικής Υποενότητας Λαυρεωτικής µε τη διεύρυνση του φάσµατος παραγωγικών δραστηριοτήτων.
δ) Προωθείται η ισχυροποίηση της δυναµικής του Λαυρίου µε ανάδειξη της βιοµηχανικής κληρονοµιάς του και
σύνδεσή της µε την έρευνα και καινοτοµία, η οργάνωση
των δραστηριοτήτων και η ενίσχυση υποδοµών του τουρισµού.
ε) Κατεύθυνση αποτελεί η ανάδειξη του χαρακτήρα

της Μακρονήσου ως τόπου µνήµης της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας.
2.3. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής
α) Η Βόρεια Αττική χαρακτηρίζεται από σηµαντικούς
φυσικούς και παραγωγικούς πόρους που συνεισφέρουν
στη βιωσιµότητα του συνόλου της Αττικής, περιλαµβάνει
δε σηµαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες, στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλέγµα της. Άµεση προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση των συγκεντρώσεων κυρίας και παραθεριστικής κατοικίας προς τις οποίες κατευθύνονται οι
πιέσεις αστικοποίησης.
β) Υποδοχείς ανάπτυξης για τη Χωρική Υποενότητα
Βόρειας Αττικής αποτελούν οι ήδη θεσµοθετηµένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέες
που χωροθετούνται στην πύλη εισόδου της Αττικής και
κοντά στο εθνικό οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο.
γ) Προτεραιότητες για τη χωρική οργάνωση Χωρικής
Υποενότητας Βόρειας Αττικής αποτελούν:
αα) Η προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής
γης που καταλαµβάνουν σηµαντική έκταση, διασφαλίζοντας τον παραγωγικό της χώρο στον πρωτογενή τοµέα.
Επίσης, η ενθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων που να κατευθύνονται σε πειραµατικές οικολογικές καλλιέργειες
σε συνεργασία µε τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα.
ββ) Η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης, κυρίως στο
οικιστικό σύµπλεγµα που στρέφεται προς το βορειοανατολικό Πολεοδοµικό Συγκρότηµα, µε λελογισµένη ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους οικισµούς.
γγ) Η πολεοδοµική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών που συµπεριλαµβάνονται εκατέρωθεν του εθνικού
και σιδηροδροµικού δικτύου και αποτελούν τµήµα του
στρατηγικού αναπτυξιακού άξονα Βορρά – Νότου (Διεθνούς και Εθνικής εµβέλειας) µε σηµαντικούς πόλους ανάπτυξης στις περιοχές του Αυλώνα (Βόρεια πύλη Περιφέρειας Αττικής) και του Αγίου Στεφάνου – Κρυονερίου
(Βόρεια Πύλη του Μητροπολιτικού συγκροτήµατος της
Αθήνας), καθώς και η οργάνωση των ήδη θεσµοθετηµένων περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων.
δδ) Η προωθητική δραστηριότητα για την περιοχή είναι επίσης, η γεωργία – κτηνοτροφία για την κάλυψη των
αναγκών της Περιφέρειας, σε συνδυασµό µε τις σχετικές, µε τα παραγόµενα προϊόντα, µεταποιητικές µονάδες.
εε) Η δηµιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής και
πολιτισµού µε ήπιες δραστηριότητες και λειτουργίες, σε
συνάρτηση µε το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής για την προβολή της φυσιογνωµίας
της και την απόδοση κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών στους πολίτες της Περιφέρειας.
στστ) Η ανάδειξη του ιστορικού τόπου του Μαραθώνα,
ο οποίος αποτελεί Παγκόσµια Μητρόπολη του αθλήµατος του Μαραθωνίου Δρόµου και περιοχή συµπύκνωσης
αρχαιολογικών µνηµείων διεθνούς ακτινοβολίας.
3. Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής
3.1. Χωρική Υποενότητα Θριασίου
Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την περιοχή στοχεύουν στη δηµιουργία οργανωµένων επιχειρηµατικών
περιοχών και την ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση του ρόλου της περιοχής της Ελευσίνας ως πολιτιστικού και τουριστικού κέντρου, στη
δηµιουργία αξόνων ανάπτυξης µε την αξιοποίηση των
νέων µεγάλων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων που
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διαπερνούν την περιοχή και στην ενσωµάτωση προηγµένης τεχνολογίας στις παραγωγικές δραστηριότητες και
στις υπηρεσίες µε στόχο και την σταδιακή µείωση της
περιβαλλοντικής υποβάθµισης.
Άξονες προτεραιότητας είναι:
α) Η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού και επιχειρηµατικού πόλου του δευτερογενούς τοµέα, του χονδρεµπορίου και του διαµετακοµιστικού εµπορίου.
β) Η κλαδική ανάπτυξη και η ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων.
γ) Ο περιορισµός της επέκτασης βιοµηχανικής ανάπτυξης, παράλληλης προς την ακτή, µε εξαίρεση τις µονάδες που αποδεδειγµένα λειτουργούν σε άµεση σχέση
µε τη θάλασσα.
δ) Η χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεµπορίου κοντά
στην Εθνική και Αττική οδό, που ήδη λειτουργούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και σε θέσεις µε καλή προσπελασιµότητα.
ε) Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών
κέντρων, η οργάνωση και ανάδειξη δικτύου πολιτιστικών
πόρων διεθνούς κληρονοµιάς, σε συνδυασµό µε την ενίσχυση επιλεκτικών µορφών τουρισµού και συµπληρωµατικών δράσεων.
στ) Η κατάρτιση προγράµµατος αναβάθµισης του περιβάλλοντος και άρσης των συνεπειών που επέφερε στην
ευρύτερη περιοχή, κατ΄επέκταση και στη χωρική υποενότητα Δυτικής Αττικής, ο χώρος Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριµµάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής
Αττικής.
ζ) Η ενίσχυση του πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα της Ελευσίνας, η οποία αποτελεί περιοχή αρχαιολογικών µνηµείων διεθνούς ακτινοβολίας.
η) Η εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας-Ασπροπύργου και η διαχρονική παρακολούθηση αναβάθµισης του Σαρωνικού. Πρόγραµµα εντοπισµού ρυπασµένων εδαφών και υπόγειων υδάτων, σηµειακών πηγών
παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων, απορρύπανσης και
αποκατάστασης των φυσικών πόρων και τοπίου.
θ) Η κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης για την περίπτωση
τεχνολογικών ατυχηµάτων.
3.2. Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας
α) Επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον
πρωτογενή τοµέα, η διασφάλιση και ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα, στις περιοχές Μεγάρων, Ερυθρών και
Οινόης µε προοπτική πρωτογενούς καθετοποίησης και
σύνδεση της αγροτικής παραγωγής µε την τουριστική ανάπτυξη.
β) Προωθείται η οργάνωση πόλου διαπεριφερειακής
σηµασίας στην περιοχή των Μεγάρων µε ενίσχυση των
υποδοχέων µεταποίησης ιδιαίτερα του πρωτογενούς τοµέα και χονδρεµπορίου.
γ) Προωθούνται ισχυρά µέτρα προστασίας των φυσικών, παράκτιων και άλλων εκτός σχεδίου περιοχών που
αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων αναψυχής, παραθερισµού και τουρισµού.
δ) Προωθείται η δηµιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στα
Μέγαρα, µε ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µε έµφαση στον πρωτογενή τοµέα, εγκαταστάσεις
υψηλής τεχνολογίας και αγροτουριστικές µονάδες.
Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας αποτελεί απόθεµα
γης για τη µελλοντική (µέσο-µακροπρόθεσµη) εσωτερική αποκέντρωση της Αττικής, µέσω νέων µορφών οργανωµένης χωρικής ανάπτυξης σε θέσεις µε πολύ καλή υ-

περτοπική προσπελασιµότητα.
4. Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής
α) Προωθείται η ανάπτυξη του τουρισµού υπό το πρίσµα της δικτύωσης µε την περιοχή της Αθήνας-Αττικής,
προκειµένου ο νησιωτικός χώρος της Περιφέρειας να αποτελεί συνδυασµένο προορισµό διεθνούς εµβέλειας.
β) Προκρίνεται η ήπια ανάπτυξη, ανάλογα µε τα κατά
τόπους συγκριτικά πλεονεκτήµατα, µε έµφαση στο σεβασµό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου
τοπίου και περιβάλλοντος. Η ήπια οικιστική ανάπτυξη
πρέπει να συσχετίζεται µε την αναζωογόνηση των φθινόντων οικισµών και την περιορισµένη επέκταση των υπαρχόντων.
γ) Προωθούνται ειδικά επιλεγµένες µορφές τουρισµού
και η διασύνδεσή τους µε δίκτυο πολιτισµικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδροµών.
δ) Επιδιώκεται η διατήρηση του πρωτογενούς τοµέα,
όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις ανάπτυξής του, όπως
σε Αίγινα, Σαλαµίνα, Πόρο, Τροιζηνία, µε επιπλέον ανάπτυξη ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκµετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, παράλληλα, η διατήρηση
και αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του
δευτερογενούς τοµέα, σε συνδυασµό µε τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες των νησιών.
ε) Επιδιώκεται η οργάνωση των νησιών του Αργοσαρωνικού µε ενίσχυση των συνδέσεων και λειτουργική
µεταξύ τους συσχέτιση, η βελτίωση της θαλάσσιας σύνδεσης της Αίγινας µε τη µεταφορά των πορθµειακών και
θαλάσσιων εµπορευµατικών συνδέσεων στο Λεόντι, καθώς και των εσωτερικών οδικών συνδέσεων του νησιού.
στ) Επιδιώκεται, κατά προτεραιότητα, η βελτίωση των
υποδοµών των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισµών, δικτύων όµβριων και
αντιπληµµυρικής προστασίας και η λήψη µέτρων αντιµετώπισης της υφαλµύρωσης των υδάτων και της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις και η οργάνωση των χώρων
διάθεσης αποβλήτων και ανακύκλωσης.
ζ) Εκδίδεται προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου και του εκάστοτε
συναρµόδιου Υπουργού που εξειδικεύει τις ρυθµίσεις
του παρόντος για τα νησιά των Κυθήρων και Αντικυθήρων.
η) Οργανώνονται οι µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, µε
την εξειδίκευση των κατευθύνσεων του τοµεακού Ειδικού Πλαισίου.
Άρθρο 10
Οικιστικό Δίκτυο και Δίκτυο Πολεοδοµικών Κέντρων
1. Για την υποστήριξη της ισόρροπης ανάπτυξης και
κοινωνικής συνοχής, προωθείται η πολυκεντρική δοµή
και η ιεράρχηση ενός Οικιστικού Δικτύου Πολεοδοµικών
Κέντρων µητροπολιτικής, ευρείας και τοπικής εµβέλειας, το οποίο βασίζεται στη συµπληρωµατικότητα, στην
πολλαπλότητα των δραστηριοτήτων, στη διαφύλαξη της
ιδιαίτερης φυσιογνωµίας και στην αξιοποίηση των συνεργιών. Ο διευρυµένος ρόλος αυτών των κέντρων ενισχύει την κοινωνική και οικονοµική ζωή στην περιοχή εµβέλειάς τους, καθορίζοντας την εικόνα και την αναγνωρισιµότητά της. Τα κέντρα αυτά συγκεντρώνουν ευρύ
φάσµα πολλαπλών δραστηριοτήτων και εξυπηρετήσεων
όπως κατοικία, διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας
και πρόνοιας, λιανικό εµπόριο, αναψυχή, πολιτιστικές
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και παραγωγικές δραστηριότητες.
2. Για την ανάπτυξη των πολεοδοµικών κέντρων επιδιώκεται η ενίσχυση των κέντρων-πυρήνων των δήµων,
η αποθάρρυνση της περαιτέρω ανά άξονες ανάπτυξης
των κεντρικών λειτουργιών και η αποφυγή της χωροθέτησης ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων µεγάλης κλίµακας σε περιοχές εκτός κέντρων και σε αδόµητη γη, για
λόγους στήριξης της δυναµικότητας και της ζωτικότητας
των κέντρων, αλλά και αποτελεσµατικότερης διαχείρισης του εδαφικού πόρου και της κυκλοφορίας.
3. Το Οικιστικό Δίκτυο, το οποίο διαµορφώνεται στη
βάση των αρχών της ισόρροπης ανάπτυξης και συµπληρωµατικότητας, οργανώνεται σε τρία ιεραρχικά επίπεδα:
Μητροπολιτικά Κέντρα, Διαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας, Δηµοτικά Κέντρα.
3.1. Μητροπολιτικά Κέντρα Αθήνας – Πειραιά
Τα κέντρα αυτά αποτελούν διπολικό σύστηµα και λειτουργούν ταυτόχρονα σε τρία ιεραρχικά επίπεδα: ως
Μητροπολιτικό Κέντρο του εθνικού χώρου, της Περιφέρειας Αττικής και ως κέντρο της Χωρικής Ενότητας Αθήνας - Πειραιά.
Σε αυτά επιδιώκεται η συνολική αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος και των λειτουργιών και η επιλεκτική
ενίσχυση µητροπολιτικών δραστηριοτήτων, προκειµένου
να ανταποκρίνονται στο µητροπολιτικό ρόλο τους.
α) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας, επιδιώκεται :
αα) Η ανάδειξη σε κέντρο διεθνούς ακτινοβολίας, πολιτισµού, δηµιουργικότητας και καινοτοµίας.
ββ) Η παροχή εξυπηρετήσεων και η ευρύτητα επιλογών υψηλού επιπέδου και ποιότητας.
γγ) Η αξιοποίηση των ιστορικών, πολιτιστικών και λοιπών διακριτών στοιχείων της ταυτότητάς του.
δδ) Η βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος.
εε) Ο καθορισµός του ως αυτοτελούς τουριστικού
προορισµού.
β) Για το Μητροπολιτικό Κέντρο Πειραιά, επιδιώκεται:
αα) Η αναβάθµισή του ως κεντρικού Λιµένα και κόµβου
συνδυασµένων µεταφορών, µε αποτελεσµατική διασύνδεση µεσογειακού, διευρωπαϊκού και διεθνούς επιπέδου.
ββ) Η περιβαλλοντική αναβάθµιση του Λιµένα του Πειραιά µε τη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών βάσει των
προτύπων της ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για
τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων των πλοίων, πέριξ
και εγγύς της θεσµοθετηµένης λιµενικής ζώνης.
γγ) Η ισχυροποίησή του ως κέντρου πολυλειτουργικού
χαρακτήρα, µε ταυτόχρονη διατήρηση της κατοικίας και
ανάδειξη της πολιτιστικής του κληρονοµιάς.
δδ) Η ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής
και οικονοµικής βάσης, σε κατεύθυνση σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.
εε) Η λειτουργική διασύνδεση των λιµενικών δραστηριοτήτων µε τον αστικό ιστό.
στστ) Η βελτίωση του αστικού ιστού και των υποδοµών
µε ταυτόχρονη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα
του Θαλάσσιου Μετώπου.
3.2. Διαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας
Τα Διαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα ή συστήµατα κέντρων της
Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου που συγκεντρώνουν
πολυδιάστατη ανάπτυξη και έχουν σηµαντική εµβέλεια
µέσα στη Χωρική Ενότητα στην οποία ανήκουν, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και µπορεί να πε-

ριλαµβάνουν και ορισµένες συµπληρωµατικές δραστηριότητες µητροπολιτικής ακτινοβολίας. Συνιστούν δίκτυο συµπληρωµατικών κέντρων πολλαπλών δραστηριοτήτων, τα οποία διατηρούν ταυτόχρονα τη λειτουργική
τους αυτοτέλεια και ετερογένεια, προωθώντας την εσωτερική συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη.
Τα κέντρα αυτά κατηγοριοποιούνται µε βάση πολλαπλά κριτήρια, όπως η γεωγραφική θέση στο ευρύτερο οικιστικό δίκτυο, η βέλτιστη διασύνδεση µε εθνικές και
διαπεριφερειακές µεταφορές, το επίπεδο παρεχοµένων
υπηρεσιών διοίκησης, πρόνοιας, εκπαίδευσης, το πληθυσµιακό µέγεθος, το επίπεδο απασχόλησης, το επίπεδο
κοινωνικής συνοχής, η πολυλειτουργικότητα, οι προοπτικές ανάπτυξης χρήσης κατοικίας και η προσβασιµότητα στα µέσα σταθερής τροχιάς.
Τα Διαδηµοτικά Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εντός
Χωρικής Ενότητας Λεκανοπεδίου είναι οι Δήµοι Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αµαρουσίου, Νέας Ιωνίας και Περιστερίου, καθώς και οι δηµοτικές ενότητες Κηφισιάς, Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Αντίστοιχα, τα Διαδηµοτικά
Κέντρα Ευρείας Ακτινοβολίας εκτός Χωρικής Ενότητας
Λεκανοπεδίου είναι οι Δήµοι Παλλήνης, Κρωπίας, Ραφήνας, Λαυρίου, Αχαρνών και Αιγίνης, καθώς και οι δηµοτικές ενότητες Ωρωπού, Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Μεγάρων και η δηµοτική ενότητα Αγ. Στεφάνου του Δήµου
Διονύσου.
3.3. Δηµοτικά Κέντρα
Για τα Δηµοτικά Κέντρα, τα οποία συνιστούν έδρες
Καλλικρατικών Δήµων κατεύθυνση είναι η ενίσχυση της
επάρκειάς τους για την κάλυψη των τοπικών αναγκών σε
υπηρεσίες και αγαθά, χωρίς την προσθήκη κυκλοφοριακών φόρτων, καθώς και για την πρόσβαση σε εξυπηρετήσεις των κατοίκων που δεν έχουν δυνατότητα χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου. Η πολυλειτουργικότητά τους είναι στρατηγικής σηµασίας για τη λειτουργία της πολυκεντρικής Περιφέρειας.
4. Νέες περιοχές κεντρικών λειτουργιών µε οργανωµένη µορφή είναι δυνατόν να χωροθετούνται µέσα
στον αστικό ιστό ή και σε περιοχές απαξιωµένων, ανενεργών αστικών χρήσεων (brownfields). Οι περιοχές αυτές αναπτύσσονται συµπληρωµατικά ως προς τα πολεοδοµικά κέντρα ανάλογα µε τη θέση και τη δυναµικότητά
τους. Τα µεγέθη ανάπτυξης αυτών των περιοχών προκύπτουν ύστερα από εκτίµηση της συνολικής δυναµικότητας της περιοχής επιρροής, για να µην υποθηκεύεται η
βιωσιµότητα των υφιστάµενων κέντρων. Υπεύθυνος φορέας για τη διαδικασία, τη µελέτη και την εκτίµηση των
χωρικών επιπτώσεων είναι ο Οργανισµός Ρυθµιστικού
Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ).
5. Η υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου γίνεται µετά από εισήγηση του ΟΡΣΑ, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 1 ή µε τις διατάξεις
των άρθρων 8 έως 17 και 22 του ν. 2508/1997 ή µε τις
διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 99 του
ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή µε τις
διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014.
Άρθρο 11
Οργάνωση αξόνων και πόλων ανάπτυξης
1. Συγκροτείται και ενισχύεται πλέγµα αναπτυξιακών
αξόνων και πόλων µε στρατηγικό χαρακτήρα που εκτείνεται σε όλες τις Χωρικές Ενότητες, το οποίο αποτελεί
το βασικό σκελετό για τη χωρική διάρθρωση των οικονο-
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µικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και επιδιώκεται
να λειτουργήσει ως κινητήρια δύναµη για την ολοκληρωµένη χωρική και οικονοµική ανάπτυξη της Περιφέρειας
Αττικής.
2. Το πλέγµα των αναπτυξιακών αξόνων διαρθρώνεται
ως εξής:
2.1. Αναπτυξιακοί Άξονες διεθνούς και εθνικής εµβέλειας
α) Κεντρικός Άξονας του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος:
Αρχίζει από την περιοχή του Επιβατικού Λιµένα και
την κεντρική περιοχή του Πειραιά, διέρχεται από την περιοχή του Γηπέδου Καραϊσκάκη, τις περιοχές περί τον
Φαληρικό Όρµο µε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τις
λοιπές Ολυµπιακές εγκαταστάσεις, την περιοχή του
πρώην Ιπποδρόµου, και στη συνέχεια αναπτύσσεται µε
βορειοανατολική κατεύθυνση, ακολουθώντας τον άξονα
της Λ. Συγγρού, διασχίζει το βασικό πόλο του κέντρου
της Αθήνας, συνεχίζει κατά µήκος του άξονα τριτογενών
δραστηριοτήτων της Λ. Κηφισίας και καταλήγει στον αναπτυξιακό πόλο του Αµαρουσίου, όπου συναντάται µε
τον αναπτυξιακό άξονα Ανατολής - Δύσης.
Κατά µήκος αυτού του άξονα αναπτύσσονται πλέγµατα λειτουργιών µητροπολιτικής και διεθνούς εµβέλειας,
µε κύριο χαρακτήρα τις τριτογενείς επιχειρηµατικές
δραστηριότητες, και ιδιαίτερα τους γραφειακούς χώρους και τις έδρες επιχειρήσεων, τις τουριστικές υπηρεσίες, τις πολιτιστικές λειτουργίες, τις υπηρεσίες υγείας
και τον αθλητισµό.
β) Αναπτυξιακός Άξονας Βορρά - Νότου:
Ο άξονας αυτός ξεκινά µε δύο κλάδους από τα µεγάλα
εµπορικά λιµάνια της Περιφέρειας, την Ελευσίνα και τον
Εµπορικό Λιµένα Πειραιά/ Ικονίου και ακολουθεί την κατεύθυνση του οδικού άξονα ΠΑΘΕ, διασχίζει τις δυτικές
περιοχές του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, Λ. Αθηνών,
Πέτρου Ράλλη, Θηβών, Ελαιώνα, Κηφισού. Στη συνέχεια
διασχίζει τις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του Λεκανοπεδίου, Νέα Φιλαδέλφεια, Μεταµόρφωση, Κηφισιά
και τη Χωρική Ενότητα Βόρειας Αττικής, Αγ. Στέφανο, Αφίδνες, και καταλήγει στη Βόρεια Πύλη της Περιφέρειας
Αττικής, στην περιοχή του Αυλώνα, απ’ όπου και συνδέει
την Περιφέρεια µε την άµεσα συναρτώµενη βιοµηχανική
συγκέντρωση των Οινοφύτων και συνεχίζει ως βασικός
αναπτυξιακός άξονας του εθνικού χώρου.
Ο άξονας αυτός αποτελεί τον κύριο κορµό του παραγωγικού ιστού, κυρίως της δευτερογενούς παραγωγής,
της Περιφέρειας και κατά µήκος του αναπτύσσονται περιοχές επαγγελµατικών εγκαταστάσεων µικτού χαρακτήρα, όπως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών, χονδρεµπορίου και εµπορευµατικών µεταφορών, αντιπροσωπειών
και εµπορικών εκθέσεων, αλλά και εδρών επιχειρήσεων,
τεχνοπόλεων και τεχνολογικών πάρκων.
γ) Αναπτυξιακός Άξονας Ανατολής-Δύσης
Ο άξονας αυτός αναπτύσσεται ακολουθώντας την κατεύθυνση της Αττικής Οδού και του δυτικού σκέλους του
οδικού άξονα ΠΑΘΕ. Αρχίζει από την ευρύτερη περιοχή
του Διεθνούς Αερολιµένα, συνδέεται µε τους αναπτυξιακούς πόλους Κορωπίου-Παιανίας και Σταυρού-Παλλήνης-Σπάτων, διέρχεται από τον πόλο του Αµαρουσίου,
την περιοχή Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών, διασχίζει το Βόρειο Θριάσιο µε το Εµπορευµατικό Κέντρο και
το Σταθµό Διαλογής ΟΣΕ και καταλήγει στη Δυτική Πύλη

της Περιφέρειας (ευρύτερη περιοχή Μεγάρων), από όπου εισέρχονται στην Αττική οι άξονες διασύνδεσης µε
τη Δυτική Ευρώπη.
Ο χαρακτήρας αυτού του άξονα διαφοροποιείται από
τα ανατολικά προς τα δυτικά, µε έµφαση στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες επιτελικού χαρακτήρα και στις
υπηρεσίες τριτογενούς τοµέα στο ανατολικό και κεντρικό τµήµα του, καθώς και στις µεταποιητικές, εµπορευµατικές, µεταφορικές και αποθηκευτικές λειτουργίες στο
δυτικό τµήµα του.
2.2. Αναπτυξιακοί Άξονες µητροπολιτικής ακτινοβολίας είναι οι εξής:
α) Άξονας Θαλάσσιου Μετώπου του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος, από το Φαληρικό όρµο µέχρι τη Βουλιαγµένη, του οποίου ο βασικός προσανατολισµός συνίσταται στην εξασφάλιση του ανοίγµατος του µητροπολιτικού συγκροτήµατος της Αθήνας προς το παραλιακό µέτωπο και της λειτουργικής διασύνδεσης µε αυτό, µε την
ανάπτυξη χρήσεων πολιτισµού, τουρισµού, αναψυχής
και αθλητισµού µητροπολιτικής εµβέλειας, καθώς και
στη διασφάλιση της συνέχειας και της προσπελασιµότητας της παράκτιας ζώνης για όλους τους κατοίκους και
τους επισκέπτες της πόλης.
β) Άξονας Οδού Πειραιώς, µε έµφαση στις πολιτιστικές λειτουργίες και στις δραστηριότητες αναψυχής.
Επιδιώκεται η ανάδειξη των παραπάνω δύο αξόνων ως
βασικών στοιχείων της εικόνας και της ταυτότητας της
πόλης ως διεθνούς πολιτιστικής και τουριστικής µητρόπολης.
2.3. Αναπτυξιακοί Άξονες ενδοπεριφερειακής σηµασίας είναι οι εξής:
α) Άξονας Λ. Βουλιαγµένης, από την κεντρική περιοχή
της Αθήνας προς Ελληνικό και Βουλιαγµένη
β) Άξονας Λ. Μεσογείων – Σταυρού - Ραφήνας
γ) Άξονας Αεροδροµίου – Λαυρίου
3. Βασικοί Πόλοι Ανάπτυξης
Οι πόλοι ανάπτυξης συντίθενται µε τους άξονες ανάπτυξης, περιλαµβάνουν πλέγµατα υπερτοπικών δραστηριοτήτων είτε σύνθετα και πολυδιάστατα είτε µε εξειδικευµένο προσανατολισµό, και διαρθρώνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
3.1. Πόλοι διεθνούς και εθνικής εµβέλειας
α) Πόλος Αθήνας - Πειραιά, δυναµικά συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν:
αα) Το Μητροπολιτικό Κέντρο Αθήνας - Μητροπολιτικό
Κέντρο Πειραιά.
Αποτελούν το παραδοσιακό επιτελικό και οικονοµικό
κέντρο της Περιφέρειας και της χώρας µε πολυδιάστατο
φάσµα δραστηριοτήτων ολοκληρωµένου χαρακτήρα: επιτελική διοίκηση, εκπαίδευση, πολιτισµός, γραφεία, έδρες επιχειρήσεων, µεταποίηση µε ενίσχυση συνεργατικών σχηµατισµών επιχειρήσεων, εµπόριο και τουρισµός.
ββ) Η Περιοχή Επιβατικού Λιµένα Πειραιά, σε συνδυασµό µε τον Εµπορευµατικό Λιµένα Ικονίου -Κερατσινίου.
Αποτελεί τη Νότια Πύλη της Περιφέρειας και τη σηµαντικότερη θαλάσσια πύλη της χώρας. Επιδιώκεται η ενίσχυσή του ως ναυτιλιακού κέντρου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 9 παράγραφος 1.2β και 10 παράγραφος
3.1β περίπτωση ββ΄, και κόµβου συνδυασµένων µεταφορών και υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασµού, όπως είναι
η ακτοπλοΐα και οι εξυπηρετήσεις κρουαζιερόπλοιων, ο
τουρισµός και ο πολιτισµός.
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γγ) Ελαιώνας. Αποτελεί περιοχή στρατηγικής σηµασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής και
ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας και περιοχή διασύνδεσης των Κέντρων Αθήνας και Πειραιά. Επιδιώκεται
η ανάδειξή του σε υποδοχέα καινοτοµικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας και εν γένει λειτουργιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας σε αναβαθµισµένο αστικό περιβάλλον, όπως µεταποιητικές δραστηριότητες σε συνδυασµό
µε ανεπτυγµένο τριτογενή τοµέα, µεταφορές, εκπαίδευση και έρευνα, τεχνολογία, πολιτισµός, αθλητισµός, υγεία, περίθαλψη, πρόνοια. Λόγω της κρίσιµης θέσης της
περιοχής του Ελαιώνα σε σχέση µε τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές υποδοµές σε συνδυασµό µε την ανεπάρκεια στην Αττική κατάλληλων εκτάσεων για την επιχειρηµατικότητα, προτείνεται η πρόβλεψη της δηµιουργίας
Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν. 3982/2011, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει τόσο για τις µεταποιητικές και
ερευνητικές όσο και για τις τριτογενείς δραστηριότητες,
στα οποία περιλαµβάνονται και επιχειρηµατικά πάρκα ειδικού τύπου. Σε περίπτωση που συγκεκριµένες χωρικές
ενότητες του Ελαιώνα έχουν το χαρακτήρα Άτυπων Βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων και πληρούνται οι εκ του
ν. 3982/2011 προϋποθέσεις, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα έχουν τη µορφή των Επιχειρηµατικών Πάρκων Εξυγίανσης. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από κάθε ειδική ή κανονιστική διάταξη, στη ζώνη µε το στοιχείο Α΄ του από
20.9/30.9/1995 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 1049) η εγκατάσταση, ίδρυση και λειτουργία σε υφιστάµενα κτίρια αποθηκών και εργαστηρίων µέσης και χαµηλής όχλησης για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
β) Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγίου Κοσµά.
Το τέως Αεροδρόµιο Ελληνικού, σε συνδυασµό µε την
παράκτια Ολυµπιακή ζώνη του Αγίου Κοσµά (Ολυµπιακό
Κέντρο Ιστιοπλοΐας του Αγίου Κοσµά και έκταση όµορων
αθλητικών εγκαταστάσεων Αγίου Κοσµά), αναπτύσσεται
ως µητροπολιτικός πόλος διεθνούς ακτινοβολίας, µε
στόχο την ανάδειξη της πρωτεύουσας σε σηµαντικό κέντρο οικονοµικής, περιβαλλοντικής και καινοτοµικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της Αθήνας ως τουριστικού
προορισµού, επιχειρηµατικού κέντρου και χώρου αναψυχής στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Στο χώρο αυτό προωθείται πρόγραµµα ολοκληρωµένης
ανάπτυξης και µικτών λειτουργιών, το οποίο, πέραν του
χώρου που θα διατεθεί για τη δηµιουργία κεντρικού πάρκου, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα VΙΙ, εµπλουτισµένου µε τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4062/2012 (Α΄ 30) µπορεί να
περιλαµβάνει ενδεικτικώς χρήσεις εκπαίδευσης, έρευνας και υγείας, τουρισµού-αναψυχής, αθλητισµού, πολιτισµού, εµπορικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών εξυπηρετήσεων, υπηρεσιών, κατοικίας και επιχειρηµατικού κέντρου. Κατά τη διαµόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης του
πιο πάνω πόλου, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την
εφαρµογή πρότυπων µεθόδων αστικής περιβαλλοντολογικής ανάπτυξης, τη λειτουργική σύνδεση του πόλου µε
τις οικιστικές περιοχές των παρακείµενων δήµων, τη διατήρηση και επαναχρησιµοποίηση των αξιόλογων αρχιτεκτονικών κτηρίων, µε συµβατές προς τον χαρακτήρα
τους χρήσεις γης, την ενίσχυση της προσπέλασης του
πόλου µε τα µέσα σταθερής τροχιάς, την ανάπτυξη του
πρασίνου µε είδη της µεσογειακής χλωρίδας και την
προστασία του υδροφόρου ορίζοντα, µε χρήση µεθόδων
ανακύκλωσης των υδάτων και τη χρήση ανανεώσιµων

πηγών ενέργειας.
γ) Σύστηµα συµπληρωµατικών πόλων Σταυρός – Παλλήνη - Σπάτα και Παιανία – Κορωπί στην ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς Αερολιµένα, από αέρος Διεθνούς Πύλης εισόδου στη χώρα, µε εξειδίκευση στις επιχειρήσεις,
στις µεταφορές, στην αγροτική παραγωγή, στη µεταποίηση, στην υψηλή τεχνολογία και τις δραστηριότητες του
τριτογενούς τοµέα.
δ) Πόλος Φαληρικού Όρµου, που περιλαµβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο Φαληρικού Όρµου και την περιοχή
του παλαιού Ιπποδρόµου.
Βασική επιδίωξη είναι η διασφάλιση της συνέχειας και
της λειτουργικής διασύνδεσης του παραλιακού µετώπου
µε τον Κεντρικό Άξονα του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος. Λειτουργεί συµπληρωµατικά στο πλαίσιο του Πόλου
Αθήνας - Πειραιά, αλλά και διακριτά, ενισχύοντας την ανάδειξη του Θαλάσσιου Μετώπου ως συστατικού στοιχείου της φυσιογνωµίας της Αθήνας-Αττικής και περιλαµβάνει χρήσεις πολιτισµού και επιστήµης, αναψυχής,
αθλητισµού και τουρισµού.
3.2. Πόλοι εθνικής και µητροπολιτικής εµβέλειας
α) Θριάσιο (Λιµένας Ελευσίνας - Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου): µε εξειδίκευση στις εµπορευµατικές µεταφορές, στη βιοµηχανία και ενέργεια,
στις επιχειρήσεις και στην τεχνολογία και εφαρµοσµένη
έρευνα.
Οι Υποδοχείς Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Θριασίου συγκροτούν τον κύριο πόλο συγκέντρωσης εµπορευµατικών πάρκων και ζωνών χονδρεµπορίου σε σύνδεση
µε το λιµάνι του Πειραιά και κοµβική θέση στις οδικές και
σιδηροδροµικές συνδέσεις Περιφερειακής σηµασίας και
τη µεγαλύτερη συγκέντρωση υποδοχέων και µονάδων
του δευτερογενούς τοµέα της Περιφέρειας.
β) Ερευνητικός - εκπαιδευτικός πόλος Ζωγράφου - Αγ.
Παρασκευής: µε εξειδίκευση σε ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικά κέντρα, νοσοκοµεία. Λειτουργεί συµπληρωµατικά, αλλά διακριτά στο πλαίσιο του Πόλου Αθήνας Πειραιά και η ανάπτυξή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο
πλαίσιο των στόχων του παρόντος. Προωθείται η εξασφάλιση ειδικών υποστηρικτικών υποδοµών για την περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας.
γ) Μαρούσι: µε εξειδίκευση στις επιχειρήσεις, το υπερτοπικό εµπόριο, την αναψυχή, τις υπηρεσίες υγείας, τον
αθλητισµό και τη διοίκηση.
3.3. Πόλοι ενδοπεριφερειακής εµβέλειας
α) Στις Αχαρνές, µεταξύ Εθνικής Οδού και Συγκοινωνιακού Κέντρου, µε εξειδίκευση στη µεταποίηση και στις
µεταφορές.
β) Στη Ραφήνα, µε εξειδίκευση στις µεταφορές, τον
τουρισµό και την αναψυχή.
γ) Στο Λαύριο, µε εξειδίκευση στις µεταφορές, τον
τουρισµό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
δ) Στον Αυλώνα και την ευρύτερη περιοχή του, µε κατεύθυνση τις επιχειρήσεις και τις εµπορευµατικές µεταφορές.
ε) Στα Μέγαρα, παρά τον ΠΑΘΕ και τη γραµµή του υπεραστικού σιδηροδρόµου, µε εξειδίκευση στην αγροτική παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τις εµπορευµατικές
δραστηριότητες.
4. Στους αναπτυξιακούς άξονες και στους αναπτυξιακούς πόλους, για την υλοποίηση των σκοπών αυτού του
άρθρου, στα κατώτερα επίπεδα σχεδιασµού:
α) Εναρµονίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης
µε το στρατηγικό αναπτυξιακό ρόλο αυτών των αξόνων
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και πόλων.
β) Ενισχύεται η λειτουργική εξειδίκευση των επιµέρους τµηµάτων τους, µε περιορισµό των επιτρεπόµενων
χρήσεων σε εκείνες που συνάδουν µε τον κυρίαρχο αναπτυξιακό προσανατολισµό τους, και µε αντίστοιχη διαφοροποίηση, κατά χρήση, των όρων δόµησης για την επίτευξη της επιθυµητής µίξης χρήσεων.
γ) Προωθούνται προγράµµατα στρατηγικών παρεµβάσεων µητροπολιτικού χαρακτήρα στις περιοχές όπου απαιτείται αναβάθµιση για λόγους προβολής της µητροπολιτικής «εικόνας» και στις περιοχές που µπορούν να
λειτουργήσουν ως εστίες διάχυσης της αναβάθµισης και
ανάπτυξης.
δ) Χωροθετούνται οι εγκαταστάσεις διοικητικών, κοινωφελών και πολιτιστικών υποδοµών µητροπολιτικού επιπέδου.
ε) Χωροθετούνται κατά προτεραιότητα οι νέοι οργανωµένοι υποδοχείς σύγχρονων οικονοµικών δραστηριοτήτων, εφόσον τεκµηριώνεται η προς τούτο αναγκαιότητα.
στ) Προωθείται η οργάνωση και αναµόρφωση των ήδη
θεσµοθετηµένων και διαµορφωµένων επιχειρηµατικών
ζωνών, καθώς και των εγκεκριµένων τεχνοπόλεων και
τεχνολογικών πάρκων.
ζ) Υποστηρίζεται η εφαρµογή στις παραγωγικές και επιχειρηµατικές ζώνες µορφών οργανωµένης ανάπτυξης
και διαχείρισης.
5. Στο 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 Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι διαδικασίες επίσπευσης της αδειοδότησης για την εγκατάσταση ή τη διατήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισµό επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές ανταποκρίνονται στις επιµέρους εξειδικεύσεις του προσανατολισµού των πόλων που προβλέπονται στο παρόν.
β) Με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΟΡΣΑ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων
13α και 33 του ν. 4269/2014, καθώς και µε τα σχέδια των
άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014, είναι δυνατή, µε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, 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 αξιολόγηση βάσει
κριτηρίων ανάλογων µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10
του ν. 3908/2011 (Α΄ 88) και ειδικότερα: ως προς τη βιωσιµότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού φορέα, ως

προς την προώθηση τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτοµίας και νέων προϊόντων και υπηρεσιών, και ως προς τη
συµβολή της επένδυσης στην οικονοµία και στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και ως προς την προστασία
του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος. Επίσης, απαιτείται θεώρηση της συγκεκριµένης χωροθέτησης ως
προς το σύνολο της Χωρικής Ενότητας ή Υποενότητας
και ως προς την όµορη ζώνη του επιχειρηµατικού Υποδοχέα, καθώς και η υποχρεωτική εξασφάλιση των απαιτούµενων κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών υποδοµών
από τον επενδυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
Άρθρο 12
Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδοµική Οργάνωση
1. Αρχές για την Οικιστική Ανάπτυξη:
α) Για την προώθηση της βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης
υιοθετείται ένα πρότυπο οικιστικής ανάπτυξης, σύµφωνα
µε την αρχή της συµπαγούς πόλης, στο πλαίσιο του οποίου η κάλυψη των οικιστικών αναγκών επιδιώκεται κυρίως µέσα στην ήδη θεσµοθετηµένη αστική γη. 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.
β) Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και την
τόνωση της εσωτερικής συνοχής του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού στην Αττική, τίθενται οι εξής ειδικότεροι
στόχοι:
αα) Σύνδεση του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού µε την πολεοδοµική πολιτική µέσω των κατώτερων
επιπέδων σχεδιασµού και θεσµικών εργαλείων. Ενίσχυση της κανονιστικής – ρυθµιστικής πολιτικής του χωρικού σχεδιασµού µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης κάθε
επιπέδου του και τη συστηµατοποίηση των ρυθµίσεών
του, ιδίως όσον αφορά τα σχέδια χρήσεων γης.
ββ) Ενίσχυση των διαδικασιών συµµετοχής και διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς φορείς και τις παραγωγικές
τάξεις. Προώθηση θεσµών κάθετης και οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ αυτοδιοικητικών και κρατικών φορέων.
γγ) Ενίσχυση της επιχειρησιακής διάστασης του σχεδιασµού και καθιέρωση ευελιξίας στη συνεργασία δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα.
2. Μέτρα για την Οικιστική Ανάπτυξη
α) Η οικιστική ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας διοχετεύεται στις θεσµοθετηµένες οικιστικές περιοχές. Νέες επεκτάσεις ή αναπτύξεις είναι αποδεκτές
µόνον εφόσον η αναγκαιότητά τους τεκµηριώνεται, στις
περιπτώσεις που ο υφιστάµενος πολεοδοµικός χώρος είναι διαπιστωµένα ανεπαρκής είτε χαρακτηρίζεται από ακαµψίες που δεν επιτρέπουν εξάντληση της χωρητικότητάς του µέχρι το σύνηθες ποσοστό κορεσµού. Η τεκµηρίωση γίνεται µε βάση τα εκτιµώµενα όρια κορεσµού των
οικιστικών περιοχών και της κατανοµής των προβλεπόµενων προγραµµατικών µεγεθών ανά Χωρική Ενότητα.
Οι επεκτάσεις αυτές πρέπει, επίσης, να είναι συµβατές
µε το χωροταξικό ρόλο κάθε Χωρικής Ενότητας. Από την
παρούσα διάταξη εξαιρούνται τα ακίνητα που εµπίπτουν
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στο ν. 3986/2011 (Α΄ 152), για τα σχέδια αξιοποίησης
των οποίων ο ΟΡΣΑ γνωµοδοτεί στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του.
β) Οι επεκτάσεις και οι νέες οικιστικές αναπτύξεις γίνονται µόνο κατά οργανικές πολεοδοµικές ενότητες
(γειτονιές) µε εξασφάλιση όλων των αναγκαίων χώρων
για κοινωνική και τεχνική υποδοµή και εξασφάλιση της
χρηµατοδότησης για την κατασκευή των βασικών έργων
υποδοµής.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά τη σύνταξη ειδικής τεχνικής µελέτης, είναι δυνατή η µετατροπή του καθεστώτος περιοχών που έχουν ενταχθεί στο
σχέδιο ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας, σε περιοχές κύριας κατοικίας, µετά από επαρκή τεκµηρίωση ή όταν δικαιολογείται από την κατασκευή µεταφορικών υποδοµών σταθερής τροχιάς που θα επιταχύνουν διαφαινόµενη τάση και µε την προϋπόθεση ότι µε την µετατροπή δεν θίγεται η προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και ότι αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των συµπληρωµατικών αναγκών σε κοινωνική υποδοµή και εξυπηρετήσεων και δεν συνεπάγεται την αύξηση του συντελεστή δόµησης.
δ) Τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του ν. 4269/2014 για
την Αττική αποτελούν τα σχέδια εξειδίκευσης του νέου
ΡΣΑ και αποσκοπούν στη θεσµοθέτηση των κανόνων τοπικής ανάπτυξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρµογή των στόχων και των κατευθύνσεων πολιτικής του νέου ΡΣΑ, καθώς και η επίτευξη χωρικής συνοχής σε ενδοπεριφερειακό και τοπικό επίπεδο.
3. Προστασία και ολοκληρωµένη διαχείριση του εξωαστικού χώρου – Περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης.
α) Η εφαρµογή του παρόντος αφορά το σύνολο των εκτάσεων της Αττικής που βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων σχεδίων και εκτός ορίων οικισµών, καθώς και εκτός
των θεσµοθετηµένων προς πολεοδόµηση ή για την υποδοχή παραγωγικών δραστηριοτήτων περιοχών.
β) Ο εξωαστικός χώρος αντιµετωπίζεται παράλληλα
µε τον αστικό, ως συµπληρωµατική συνιστώσα ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου. Κατεύθυνση του παρόντος
είναι η ολοκληρωµένη διαχείρισή του, µε την προστασία
του περιβάλλοντος, την εξισορρόπηση των πιέσεων, αλλά και των αναγκών που δηµιουργούνται.
γ) Ο εξωαστικός χώρος προστατεύεται ως κρίσιµος
παράγοντας για τη βιώσιµη ανάπτυξη, την οικολογική ισορροπία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Αττικής, σύµφωνα µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
αα) Για τον έλεγχο της οικιστικής διάχυσης, τη διατήρηση και την προστασία του, ο εξωαστικός χώρος ρυθµίζεται στο σύνολό του µε σχέδια χρήσεων γης και όρων
δόµησης ή και καθεστώτα προστασίας, τα οποία θεσµοθετούνται µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο.
ββ) Προτεραιότητα για το σχεδιασµό του εξωαστικού
χώρου αποτελεί ο εξορθολογισµός του θεσµικού καθεστώτος που τον διέπει.
γγ) Με ευθύνη του ΟΡΣΑ, µετά τη θεσµοθέτηση του
παρόντος, καταρτίζεται πρόγραµµα αξιολόγησης του θεσµικού πλαισίου ρύθµισης του εξωαστικού χώρου της
Περιφέρειας.
δδ) Με ευθύνη του ΟΡΣΑ, γεωαναφέρεται το σύνολο
των διαγραµµάτων που συνοδεύουν το ισχύον θεσµικό
πλαίσιο της Αττικής µε στόχο την αντιµετώπιση των ασαφειών, κενών και επικαλύψεων.

4. Κατευθύνσεις Πολεοδοµικής Οργάνωσης για το Μητροπολιτικό Κέντρο
α) Το Μητροπολιτικό Κέντρο της Πρωτεύουσας συγκροτείται από τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, που αποτελούν τη σηµαντικότερη συνιστώσα του διεθνούς και εθνικής εµβέλειας αναπτυξιακού πόλου της Αττικής. Βασικός στόχος για τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, είναι η
ολοκληρωµένη ανασυγκρότηση, οικονοµικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, µε παράλληλες συντονισµένες δράσεις κοινωνικής πολιτικής, πολιτικής απασχόλησης και πολεοδοµικών παρεµβάσεων ποικίλης
εµβέλειας, που αξιοποιούν το ιστορικό βάθος και την πολυµορφία.
β) Κύριοι άξονες πολιτικής για την ανασυγκρότηση
των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, είναι οι εξής:
αα) Διατήρηση του ρόλου τους, ως τόπων συµπύκνωσης των κοινωνικών και πολιτικών θεσµών, µε την τόνωσή τους ως κέντρων επιτελικής διοίκησης και συγκεντρώσεων γραφείων και την οργάνωση και επέκταση
τους.
ββ) Επαναπροσδιορισµός και πολύπλευρη ανάδειξη
του αστικού χαρακτήρα και της ταυτότητάς τους, µε στόχο να διατηρήσουν και να ενδυναµώσουν την κοινωνική,
οικονοµική και πολιτιστική τους λειτουργία.
γγ) Ενίσχυση δραστηριοτήτων και θέσεων απασχόλησης, διαφορετικών βαθµίδων και εξειδικεύσεων.
δδ) Προώθηση πολιτικών για τη διατήρηση και ενίσχυση της υφιστάµενης κατοικίας και ανάπτυξη νέας.
εε) Ενεργοποίηση του κενού κτηριακού αποθέµατος.
στστ)Καθιέρωση πολιτικών εξισορρόπησης, µε διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητας και κοινωνικής πολυσυλλεκτικότητας, ιδίως στις επιµέρους περιοχές µε φαινόµενα κοινωνικής πόλωσης και στοχοποίησης.
ζζ) Ενίσχυση των προσβάσεων στα κέντρα µε τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και ιδιαιτέρα µε Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), καθώς επίσης και ανάδειξη της
προτεραιότητας του πεζού και του ποδηλάτη.
ηη) Βελτίωση της εικόνας και της αστικής δοµής των
κεντρικών περιοχών, η ποιοτική αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου.
θθ) Κάλυψη των αναγκών κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής.
γ) Για την επίτευξη των στόχων και κατευθύνσεων και
την ενιαία και ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των φαινοµένων κρίσης στις περιοχές των κέντρων καταρτίζονται
Σχέδια Ολοκληρωµένης Οικιστικής Παρέµβασης (ΣΟΑΠ),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2742/
1999 (Α΄ 207).
δ) Για το κέντρο της Αθήνας προβλέπονται τα εξής:
αα) Προωθείται η ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα του, µε έµφαση στην ανάσχεση της αποµάκρυνσης κατοίκων, την προσέλκυση νέων, την προσέλκυση επιχειρήσεων, την ανάδειξή του σε τουριστικό προορισµό
διεθνούς εµβέλειας και την αναβάθµιση του δηµόσιου
χώρου. Προτεραιότητα για την αναζωογόνηση του κέντρου της Αθήνας, αποτελεί το εµπορικό τρίγωνο και το
θεσµικά καθορισµένο υπερτοπικό κέντρο.
ββ) Για τη διατήρηση της πολυδιάστατης λειτουργικότητας, προωθούνται συνδυασµένες ενέργειες που θα ενισχύσουν τις επαγγελµατικές ή παραγωγικές δραστηριότητες που φθίνουν και θα προσελκύσουν νέες, οι οποίες θα πυκνώσουν την οικονοµία, το εµπόριο, τον τουρισµό και την αναψυχή, την καλλιτεχνική και τη µεταποιητική παραγωγή και ταυτόχρονα θα ενισχύσουν την κα-
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τοικία και τις συναφείς εξυπηρετήσεις, στη λογική της
κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Ιδιαίτερη έµφαση σε αυτό
το πλαίσιο έχει η υποστήριξη των αναδυόµενων πολιτιστικών χώρων, ιδιαίτερα στις δυτικές περιοχές του κέντρου, όπου δραστηριοποιούνται νέοι δηµιουργοί και
συλλογικότητες µε ιδιαίτερες κουλτούρες, καθώς και νέες δηµιουργικές επιχειρήσεις.
Σε ενίσχυση των ανωτέρω προωθούνται µητροπολιτικές παρεµβάσεις σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου
της Αθήνας, όπως αναφέρονται στο άρθρο 14.
ε) Για το κέντρο του Πειραιά προβλέπονται τα εξής:
αα) Τόνωση των διασυνδέσεων και θετικών επιδράσεων της λιµενικής δραστηριότητας µε τις άλλες οικονοµικές λειτουργίες της πόλης. Βελτίωση της λειτουργίας
του λιµένα µε παράλληλη µέριµνα για ορθολογική διαχείριση των οδικών µετακινήσεων αιχµής, µε σύνδεση
των λιµενικών επιβατικών σταθµών µε το δίκτυο µέσων
σταθερής τροχιάς και περιορισµό της όχλησης προς τον
παρακείµενο αστικό ιστό.
ββ) Ενίσχυση των κεντρικών χρήσεων των λιµενικών
και ναυτιλιακών υπηρεσιών. Ανάδειξη του ρόλου ως Νότιας Πύλης του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος και λειτουργική σύνδεση του κέντρου του Πειραιά µε αυτό της
Αθήνας.
γγ) Λειτουργική ανασύνταξη και εξειδίκευση των χρήσεων στο κεντρικό τµήµα του λιµένα µε έµφαση στις υπηρεσίες, στην αναψυχή και στον πολιτισµό (πολιτιστική
ακτή), προστασία της παραδοσιακής αγοράς, αναζωογόνηση των περιοχών κατοικίας και συνολική αναβάθµιση
του παράκτιου χώρου, σε συνδυασµό µε ολοκληρωµένη
πολιτική στάθµευσης.
δδ) Επέκταση του δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς
για τη σύνδεση του κέντρου µε τις παραδοσιακές περιοχές κατοικίας του ευρύτερου Πειραιά και των δυτικών
δήµων µέχρι το Πέραµα.
εε) Ενεργοποίηση ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος για την ανάδειξη
των αρχαιολογικών χώρων και της µοναδικής ιστορικής
σηµασίας των ακτών του Αργοσαρωνικού, στις οποίες
συµπεριλαµβάνεται και η παράκτια ζώνη από Πειραιά
προς Σαλαµίνα – Κυνοσούρα, Ελευσίνα, Κακιά Σκάλα, Αφαία.
στστ) Ανάπλαση της παραλιακής και της αρχαιολογικής ζώνης και προώθηση των εξής δύο σηµαντικών παρεµβάσεων σε περιοχές του ευρύτερου κέντρου του
Πειραιά: της ονοµαζόµενης «Νότιας Πύλης» που περιλαµβάνει την περιοχή από το Γήπεδο Καραϊσκάκη µέχρι
τον Άγιο Διονύσιο και της «Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης
Δραπετσώνας- Κερατσινίου».
ζζ) Ολοκληρωµένος κυκλοφοριακός σχεδιασµός µε
έµφαση στη σύνδεση των συνδυασµένων µεταφορών
και της τοπικής συγκοινωνίας.
στ) Για τον Ελαιώνα προβλέπεται η αναβάθµισή του,
προκειµένου να αναδειχθεί ως προνοµιακή «ενδιάµεση
ζώνη» µε ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές, η οποία υποστηρίζεται από τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους και αρχές πολιτικής:
αα) Ανάδειξή του, σε περιοχή στρατηγικής σηµασίας
για την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναµικής και ανταγωνιστικότητας της Αττικής, µε αιχµή τη µετατροπή του
σε υποδοχέα καινοτοµικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα και λειτουργιών υψηλής προστιθέµενης αξίας µε αξιοποίηση
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

ββ) Βελτίωση των όρων εγκατάστασης και λειτουργίας
βασικών µητροπολιτικών λειτουργιών και υποδοµών, για
τις οποίες ο Ελαιώνας λειτουργεί ως κύριος υποδοχέας.
γγ) Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγικής αναδιάρθρωσης µε διατήρηση και ενίσχυση της µεταποιητικής
δραστηριότητας και, ώστε να συνυπάρχει και να συνεργάζεται µε τις εγκαταστάσεις τριτογενούς τοµέα, της επιτελικής δηµόσιας διοίκησης.
δδ) Επανεξέταση του πλαισίου χρήσεων γης, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του παρόντος.
εε) Ανάδειξη του υφιστάµενου ή µελλοντικού δυναµικού πολιτιστικών και φυσικών σηµαντικών χώρων ως
στοιχείων ιδιαίτερης ταυτότητας και σύνδεση µε τους
παρακείµενους πολιτιστικούς πόλους και άξονες.
στστ) Τόνωση του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της
περιοχής µε αναβάθµιση και διεύρυνση της κατοικίας.
ζζ) Συντονισµένη, κατά προτεραιότητα, υλοποίηση
των βασικών έργων υποδοµής, όπως οδικό δίκτυο, διευθέτηση ρέµατος Προφήτη Δανιήλ.
5. Οριζόντιες Δράσεις Διαχείρισης του Αστικού Χώρου
Στο πλαίσιο των µη χωρικά εξειδικευµένων, οριζόντιων δράσεων για την υλοποίηση των στόχων του νέου
ΡΣΑ για την αναγέννηση της πόλης, προβλέπονται τα
παρακάτω:
α) Για την ανάκτηση και αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου της πόλης βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:
αα) Η λήψη µέτρων για την αποτελεσµατική διαχείριση
και τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρακτήρα του δηµόσιου χώρου.
ββ) Η προώθηση ειδικών προγραµµάτων και µέτρων
για την αναβάθµιση του αστικού τοπίου.
β) Για την εξισορρόπηση των χωρικών ανισοτήτων και
την αντιµετώπιση των φαινοµένων κοινωνικού αποκλεισµού στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, βασικές κατευθύνσεις είναι οι εξής:
αα) Η συµπλήρωση των ελλείψεων του κοινωνικού εξοπλισµού, πρασίνου και ελεύθερων χώρων µε προτεραιότητα την επίτευξη ικανοποιητικού βαθµού ισοκατανοµής µεταξύ περιοχών, τόσο µε όρους φυσικής παρουσίας όσο και µε όρους λειτουργίας και ποιότητας. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα των αρµόδιων δηµόσιων φορέων πρέπει να ενσωµατώνουν συγκεκριµένα σχετικά
πολεοδοµικά κριτήρια.
ββ) Η βελτίωση της ισοκατανοµής των κοινόχρηστων
χώρων µέσα στην πόλη, και στο µέτρο του δυνατού η αύξησή τους µε απόλυτους όρους. Στο πλαίσιο αυτό χρησιµοποιούνται µηχανισµοί ανακατανοµής, εργαλεία αντισταθµιστικού χαρακτήρα και εργαλεία πολιτικής γης.
γγ) Ο καθορισµός προδιαγραφών σχεδιασµού του δηµόσιου χώρου, που λαµβάνει υπόψη του τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
γ) Οι βασικές κατευθύνσεις για την πολιτική χρήσεων
γης στον αστικό χώρο, η εξειδίκευση των οποίων γίνεται
στο Παράρτηµα ΙΙ, είναι οι εξής:
αα) Η ισορροπία µεταξύ της επιθυµητής ανάµειξης
συµβατών χρήσεων γης και της αποφυγής συγκρούσεων
µεταξύ ασύµβατων χρήσεων.
ββ) Ο έλεγχος της έρπουσας γραµµικής ανάπτυξης κεντρικών λειτουργιών κατά µήκος των βασικών οδικών αξόνων.
6. Έλεγχος αστικής ανάπτυξης σε ευρύτερες ζώνες
επιρροής των οδικών αξόνων και των σταθµών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς.
α) Για την ενίσχυση της συµπαγούς πόλης και της πο-
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λυκεντρικότητας και την ανάσχεση της διάχυσης λειτουργιών στις ευρύτερες ζώνες επιρροής των νέων υπεραστικών- περιαστικών οδικών αξόνων ορίζεται ότι στις
περιπτώσεις χάραξης των νέων υπεραστικών, περιαστικών οδικών αξόνων, απαιτείται ο έλεγχος χρήσεων γης
στις ευρύτερες ζώνες επιρροής µέσω εργαλείων του πολεοδοµικού σχεδιασµού. Σκοπός είναι ο έλεγχος της αστικής διάχυσης και της εξάπλωσης της πόλης, όπως επίσης και η εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη λειτουργία του οδικού δικτύου.
β) Για την εύρυθµη λειτουργία της περιοχής επιρροής
των σταθµών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς και την αποφυγή φαινοµένων συγκρούσεων χρήσεων γης σε αυτές,
προωθείται κατά προτεραιότητα ο κυκλοφοριακός σχεδιασµός και ο έλεγχος των χρήσεων γης και όρων και
περιορισµών δόµησης, µέσω εργαλείων του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
Άρθρο 13
Αστική αναζωογόνηση
1. Οι ολοκληρωµένες αναπλάσεις, θα αποτελέσουν
βασικό πυλώνα για την υλοποίηση των στόχων του νέου ΡΣΑ σχετικά µε την αναγέννηση του υφιστάµενου αστικού ιστού.
2. Οι αναπλάσεις συµπεριλαµβάνουν ένα ευρύτερο
φάσµα δράσεων, µεταξύ των οποίων ο αποτελεσµατικός έλεγχος των χρήσεων γης, η διαχείριση της λειτουργίας του δηµόσιου χώρου, η χρήση εργαλείων οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής και η χρήση λοιπών
διαθέσιµων πολεοδοµικών εργαλείων.
3. Για την προώθηση των αναπλάσεων ενεργοποιούνται οι δυνατότητες της ισχύουσας νοµοθεσίας σε συντονισµό µε δράσεις κοινωνικής και οικονοµικής πολιτικής.
4. Γενική τυπολογία των περιοχών αναπλάσεων, περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.
Άρθρο 14
Μητροπολιτικές Παρεµβάσεις
Για την υλοποίηση του στόχου της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και του διεθνούς ρόλου της Μητρόπολης, καθώς και του ειδικότερου στόχου της επίτευξης
της κοινωνικής και χωρικής συνοχής της, καθορίζονται
και προωθούνται προγράµµατα ειδικών παρεµβάσεων
Μητροπολιτικού χαρακτήρα.
1. Ως Μητροπολιτικές Παρεµβάσεις νοούνται τα προγράµµατα αναπλάσεων ή χωρικής αναδιάρθρωσης πολυτοµεακού χαρακτήρα σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού που έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
α) Στρατηγικό χαρακτήρα µε αποφασιστική συµβολή
στην προώθηση και εφαρµογή των στόχων του νέου
ΡΣΑ.
β) Πολυτοµεακό χαρακτήρα µε αυξηµένες απαιτήσεις
συντονισµού των τοµεακών πολιτικών µε τον χωρικό και
περιβαλλοντικό σχεδιασµό.
γ) Μητροπολιτική εµβέλεια, αλλά και σηµαντικές χωρικές επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο.
δ) Πιλοτικό χαρακτήρα, ως προς την υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων µε
έµφαση στη συµµετοχή και τη διαφάνεια στη συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
2. Μητροπολιτικές Παρεµβάσεις προωθούνται σε επι-

λεγµένες περιοχές, των οποίων τα χαρακτηριστικά περιγράφονται στο Παράρτηµα IV.
3. Για το σχεδιασµό και τη διαχείριση των Μητροπολιτικών Παρεµβάσεων εφαρµόζονται οι εξής εναλλακτικοί
τρόποι θεσµοθέτησης ή και συνδυασµός τους, ανάλογα
µε τον χαρακτήρα της περιοχής και τους στόχους του
προγράµµατος:
α) Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων
(Σ.Ο.Α.Π.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 2742/1999 (Α΄ 207). Για το συντονισµό της εφαρµογής
των ΣΟΑΠ της Αττικής συνιστάται Επιτροπή Συντονισµού µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και συµµετοχή εκπροσώπων των συναρµοδίων Υπουργείων. Με όµοια απόφαση
προβλέπεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια για τη λειτουργία, τις αρµοδιότητες, καθώς και τη διοικητική και επιστηµονική στήριξη της Επιτροπής. Η συµµετοχή στην Επιτροπή είναι χωρίς αποζηµίωση.
β) Ζώνη Ελεγχόµενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.), σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν. 1892/1990, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2742/1999.
δ) Έκδοση προεδρικού διατάγµατος για την εξειδίκευση του νέου ΡΣΑ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
παράγραφο 5 του άρθρου 1.
ε) Μέσω των Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων.
στ) Μέσω των σχεδίων των άρθρων 7 και 8 του ν.
4269/2014.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις ακολουθείται η διαδικασία της δηµόσιας διαβούλευσης.
4. Ως προγράµµατα ειδικών παρεµβάσεων Μητροπολιτικού Χαρακτήρα για την Αττική στο παρόν ορίζονται
οι παρεµβάσεις στα Μητροπολιτικά Πάρκα όπως εξειδικεύονται στο Παράρτηµα VΙΙ, το πρόγραµµα για τον Ελαιώνα στις κατευθύνσεις του άρθρου 12 παράγραφος
4στ, τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων
της Αττικής, η παρέµβαση στην οδό Πανεπιστηµίου,
στην Ακαδηµία Πλάτωνος, στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασµό µε τη «διπλή ανάπλαση», στην περιοχή της «Νότιας Πύλης» από το Γήπεδο
Καραϊσκάκη µέχρι τον Άγιο Διονύσιο, καθώς και στην περιοχή της «Λιµενοβιοµηχανικής Ζώνης ΔραπετσώναςΚερατσινίου» όπως εξειδικεύονται στο Παράρτηµα IV.
Άρθρο 15
Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών
και πολιτιστικών πόρων
και των πολιτιστικών υποδοµών
Επιδιώκεται η εναρµόνιση της προστασίας ιστορικής
και πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε την προστασία των φυσικών πόρων, την οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή. Αναγνωρίζεται η σηµασία του πολιτισµού ως
πόρου ανάπτυξης και πεδίου προώθησης νέων µορφών
επιχειρηµατικής δραστηριότητας και απασχόλησης. Για
το σκοπό αυτό, αναφέρονται µέτρα για τη διαφύλαξη,
την προστασία, την ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και της φυσιογνωµίας της πόλης, ως σηµαντικών πόρων για το σύνολο της κοινωνίας.
1. Προστασία και ανάδειξη των ιστορικών κέντρων
στην Αττική.
α) Συµπληρώνεται η οριοθέτηση των ιστορικών κέ-
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ντρων των οικισµών και προωθούνται µελέτες, προγράµµατα και µέτρα για την προστασία και ανάδειξή τους.
β) Προβλέπονται, κυρίως, µελέτες προστασίας και ανάδειξης του φυσικού χώρου, του πολεοδοµικού ιστού,
των παραδοσιακών και ιστορικών δραστηριοτήτων, των
ελεύθερων χώρων, των αξιόλογων κτισµάτων και κατασκευών, των µετώπων των κτηρίων σε ελεύθερους χώρους και των λοιπών στοιχείων που συνθέτουν την εικόνα κάθε ιστορικού κέντρου.
γ) Προσδιορίζεται η εφαρµογή των παραπάνω, για τα
ιστορικά κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Κηφισιάς, Λαυρίου,
Μεγάρων, Ελευσίνας και Αίγινας, ενδεικτικά στο Παράρτηµα V.
2. Προστασία και ανάδειξη συνόλων και µεµονωµένων
διατηρητέων κτηρίων και εγκαταστάσεων µε αξιόλογα
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά:
α) Προωθούνται µελέτες και προγράµµατα για κάθε ιστορικό ή παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα του ή αρχιτεκτονικό σύνολο και τα αξιολογούµενα στοιχεία προστατεύονται µε κατάλληλες διατάξεις. Προγράµµατα και προτεραιότητες αναφέρονται στο Παράρτηµα V.
β) Προωθείται η καταγραφή, κήρυξη και ανάδειξη κτηρίων, χώρων ή εγκαταστάσεων, που αποτελούν σηµαντικά στοιχεία αναφοράς από άποψη ιστορίας, τοπίου ή αρχιτεκτονικής συγκρότησης και χωροθετούνται σε αυτά οι
επιθυµητές χρήσεις και δραστηριότητες. Αναδεικνύεται
η περιοχή στην οποία εντάσσονται και θεσπίζονται κίνητρα για την ενεργοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
3. Ανάδειξη και διασύνδεση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων.
α) Συµπληρώνεται η κήρυξη όλων των µνηµείων και
αρχαιολογικών χώρων, στα οποία περιλαµβάνονται όλα
τα κτίσµατα και οι υποδοµές που έχουν ιστορική αρχιτεκτονική, καλλιτεχνική ή κατασκευαστική αξία.
β) Καθορίζονται ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και προωθείται η συντήρηση, η ανάδειξη και η επισκεψιµότητά τους, µε την ένταξή τους στη
σύγχρονη ζωή, την αναβάθµιση της αντιληπτικής εικόνας τους και τη βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος.
γ) Συµπληρώνεται το πρόγραµµα προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών τοπίων.
δ) Προωθείται η ένταξη των προστατευόµενων µνηµείων και περιοχών εντός ευρύτερων ενοτήτων – τοπίων,
ώστε να αναδεικνύεται η σχέση τους µε το λειτουργικό
– πολιτιστικό και φυσικό χαρακτήρα των περιοχών στις
οποίες εντάσσονται.
4. Χωροθέτηση πολιτιστικών χρήσεων και υποδοµών
α) Συµπληρώνεται η πολιτιστική υποδοµή µε νέες εγκαταστάσεις διεθνούς εµβέλειας, όπως αναφέρονται
στο Παράρτηµα V, για την ανάδειξη της Αθήνας- Αττικής
ως πολιτιστικής µητρόπολης. Νέες µόνιµες εγκαταστάσεις χωροθετούνται κατά προτεραιότητα σε περιοχές
συνδεδεµένες µε τους πολιτιστικούς πόλους, σε κελύφη
µε ιδιαίτερα ιστορικά, µορφολογικά ή κατασκευαστικά
χαρακτηριστικά, κατανέµονται δε σε όλες τις Χωρικές Ενότητες και συναρτώνται µε τις «διαδροµές πολιτισµικής
διαχρονικότητας».
β) Ενισχύονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις κλίµακας
πόλης και γειτονιάς.
γ) Διευρύνεται η δυνατότητα οργάνωσης µη µόνιµων
εκδηλώσεων εντός ή πλησίον αρχαιολογικών χώρων και
µνηµείων, µε προϋπόθεση την ασφάλειά τους.
5. Ανάδειξη και δηµιουργία «διαδροµών πολιτισµικής
διαχρονικότητας»

α) Προωθούνται προγράµµατα για την οργάνωση πολιτιστικών περιπάτων, σε συνάρτηση µε το ίχνος των αρχαίων δρόµων και µονοπατιών και µε ιστορικούς, πολιτιστικούς χώρους και εγκαταστάσεις. Οι διαδροµές αυτές
συνδέονται µε τον πολεοδοµικό ιστό και συνδυάζονται
µε το αστικό και περιαστικό πράσινο. Τα προγράµµατα αφορούν σε όλες τις συνδέσεις στοιχείων πολιτιστικού
ενδιαφέροντος και επικεντρώνονται στους βασικούς άξονες, που αποτελούν το κύριο πολιτιστικό δίκτυο της
Αττικής, επιµερίζονται δε στα προγράµµατα που αναφέρονται στο Παράρτηµα V.
β) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα σύνδεσης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων.
γ) Αναδεικνύονται ο Μεγάλος Αρχαιολογικός Περίπατος και οι άξονες όπου βρίσκονται οι σηµαντικότεροι χώροι πολιτισµού της Αθήνας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα V.
δ) Ενισχύονται νέες «πολιτιστικές διαδροµές» µε παρεµβάσεις βιώσιµης κινητικότητας. Οι διαδροµές αυτές
και τα προβλεπόµενα έργα και µελέτες ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα V.
Άρθρο 16
Ολοκληρωµένος σχεδιασµός και διαχείριση
του παράκτιου χώρου
1. Ο παράκτιος χώρος της Αττικής αποτελεί συγκριτικό της πλεονέκτηµα και ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός
του πρόκειται να µεγιστοποιήσει τα οφέλη, οικονοµικά,
κοινωνικά και περιβαλλοντικά, που προκύπτουν από την
αξιοποίησή του.
Η εγκαθίδρυση µιας πρακτικής ολοκληρωµένου σχεδιασµού και διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, ακολουθεί τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών οργάνων και άλλων διεθνών οργανισµών.
2. Οι στόχοι και κατευθύνσεις γενικά για τον παράκτιο χώρο είναι οι εξής:
α) Αξιοποίηση, προκειµένου να συµβάλλει στην ανάδειξη της Αθήνας Αττικής σε τουριστικό πόλο διεθνούς
ακτινοβολίας, µε δραστηριότητες τουρισµού και αναψυχής.
β) Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση του τοπίου, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων και εξυγίανση των παράκτιων οικοσυστηµάτων, θαλάσσιων και χερσαίων.
γ) Διεύρυνση και ενίσχυση του δηµόσιου, κοινόχρηστου χαρακτήρα της παράκτιας ζώνης µε ελεύθερη πρόσβαση στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, εξασφάλιση της
συνέχειας και βελτίωση των προσβάσεων στην ακτή από
την ενδοχώρα.
δ) Θεσµική και λειτουργική οργάνωση του συστήµατος
των λιµένων.
ε) Ενιαία διαχείριση της παράκτιας ζώνης στο θαλάσσιο και χερσαίο τµήµα της και τις λεκάνες απορροής που
καταλήγουν σε αυτήν.
στ) Συντονισµός προγραµµάτων δράσεων των εµπλεκόµενων ανά ζώνη φορέων, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους.
3. Εκπονείται από τον Οργανισµό Αθήνας Σχέδιο –
Πλαίσιο Ολοκληρωµένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ), το οποίο µπορεί να αναφέρεται είτε στη
στενή ζώνη δηµόσιου χαρακτήρα (κρίσιµη ζώνη), είτε σε
ευρύτερες ζώνες επιρροής του παράκτιου χώρου (δυναµική ζώνη), είτε και στις δύο. Τα ΣΟΔΑΑ εκπονούνται κα-
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τά Χωρικές Ενότητες, περιέχουν κατευθύνσεις προς τα
υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, το δε περιεχόµενό
τους αναλύεται στο Παράρτηµα VI.
4. Για την εξειδίκευση των στόχων, αρχών και κατευθύνσεων του ΣΟΔΑΑ, διακρίνονται κατ' ελάχιστον οι κατηγορίες περιοχών, που αναφέρονται στο Παράρτηµα
VI.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Άρθρο 17
Στόχοι για την προστασία του περιβάλλοντος
Η αποτελεσµατική προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκεται µε:
α) τη µείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων,
β) τη διατήρηση, οικολογική διαχείριση και ανάδειξη
των προστατευόµενων φυσικών περιοχών ως πυρήνων
βιοποικιλότητας,
γ) τη δηµιουργία συνεκτικής οικολογικής υποδοµής,
δ) τη διαµόρφωση εντός του αστικού ιστού ενός δικτύου κοινόχρηστων χώρων πρασίνου,
ε) τη διασφάλιση της προστασίας και αειφόρου χρήσης των διαθέσιµων υδάτινων πόρων και την ανάδειξη
της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής διάστασης των υδάτινων οικοσυστηµάτων ως αναπόσπαστου στοιχείου
του αστικού και εξωαστικού χώρου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στο ν. 3199/2003 (Α΄ 280) όπως ισχύει και το π.δ. 51/2007 (Α΄ 54),
στ) την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Αττικής, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται
στους νόµους 3199/2003 (Α΄ 280) και 3983/2011 (Α΄
144) και στο π.δ. 51/2007 (Α΄ 54).
Άρθρο 18
Προστασία του φυσικού χώρου και της
βιοποικιλότητας και προσαρµογή
στην κλιµατική αλλαγή
1. Για την αποτελεσµατική διατήρηση και διαχείριση
της δασικής γης και την αποκατάσταση υποβαθµισµένων φυσικών περιοχών, καθώς και για την αποτελεσµατική προστασία και διαφύλαξη της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την ορθολογική βιώσιµη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου:
α) Καταρτίζεται, από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Αττικής, ειδικό πρόγραµµα για την πρόληψη και αποκατάσταση των καµένων ή αποψιλωµένων δασών και δασικών εκτάσεων, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται άµεση
χαρτογράφησή τους. Η αποκατάστασή τους πραγµατοποιείται µε βάση τη βέλτιστη διαθέσιµη επιστηµονική εµπειρία και µε κατεύθυνση τη χρήση περισσότερο σύνθετων µορφών δάσωσης, ανάλογα µε τις παραγωγικές δυνατότητες των εδαφών και την τελική µορφή της οικολογικής κλίµακας, ώστε να καθίστανται περισσότερο ανθεκτικά σε µελλοντικές πυρκαγιές, δίχως να παραγνωρίζεται ο παράγοντας της βιοποικιλότητας.
β) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των δασών και
δασικών εκτάσεων, µε εξαίρεση λόγους δηµόσιου συµφέροντος και µε προϋπόθεση την εξέταση και τον τεκµηριωµένο αποκλεισµό εναλλακτικών λύσεων.

γ) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατοµείων και πρώην Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), µε στόχο την αξιοποίησή τους µε όρους βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης.
δ) Προωθείται πρόγραµµα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που αφορά γεωπληροφοριακά εδαφολογικά δεδοµένα και οριοθέτηση αγροτικών
ζωνών της χώρας.
ε) Δεν επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης των Γεωργικών
Γαιών Υψηλής Παραγωγικότητας, εκτός από λόγους εθνικού συµφέροντος, µετά από τεκµηριωµένο αποκλεισµό των εναλλακτικών λύσεων και µετά από σύµφωνη
γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
2. Για την ολοκλήρωση του προγράµµατος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων:
α) Ολοκληρώνεται η έκδοση προεδρικού διατάγµατος
για την εξειδίκευση της παρ. 5 του άρθρου 1, για τον καθορισµό των ορίων τους, καθώς και των ορίων ζωνών
προστασίας, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης. Οι κυρίαρχες χρήσεις είναι η αναψυχή, ο
αθλητισµός και ο πολιτισµός, όπως ενδεικτικά εξειδικεύονται στο Παράρτηµα VII.
β) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του τυχόν συναρµόδιου υπουργού εγκρίνονται ειδικές µελέτες εξειδίκευσης
των προεδρικών διαταγµάτων της προηγούµενης παραγράφου για τη δηµιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής µε βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε περιοχής.
3. Προωθείται εξειδικευµένο πρόγραµµα προστασίας
των ευαίσθητων υγροτοπικών και παράκτιων οικοσυστηµάτων, όπως αυτά έχουν οριστεί στο άρθρο 20 και το
Παράρτηµα IX.
4. Για την ανάδειξη σηµαντικών βιοτόπων και τοπίων,
την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
και τη σύνδεση των κατοίκων µε το φυσικό περιβάλλον:
α) Προωθείται το πρόγραµµα οργάνωσης υπερτοπικών
πόλων αναψυχής και περιαστικών Μητροπολιτικών Πάρκων πρασίνου όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα VII.
β) Διαµορφώνεται ένα «πράσινο τόξο», όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα VII, το οποίο αποτελεί αδιάκοπη
συνέχεια χώρων πρασίνου που ξεκινά από το Σαρωνικό
και τον Κορινθιακό κόλπο και καταλήγει στον Ευβοϊκό.
Με το «πράσινο τόξο», αλλά και µεταξύ τους συνδέονται
οι λοιποί ορεινοί όγκοι και χώροι πρασίνου της Αττικής,
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του άρθρου 19.
γ) Περιοχές πρασίνου, δασικού ή µη χαρακτήρα, εντός
του αστικού ιστού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στο
Παράρτηµα VII, που διατηρούν σηµαντικά χαρακτηριστικά φυσικότητας, οριοθετούνται, διατηρούνται και προστατεύονται από οποιαδήποτε πολεοδοµική δραστηριότητα, ενώ ισχύουν οι προϋπάρχουσες πολεοδοµικές
ρυθµίσεις.
5. Για την αποτελεσµατική και ολοκληρωµένη διαχείριση των Εθνικών και Περιφερειακών Πάρκων, των Ειδικών Ζωνών Διατήρησης και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας, των Εθνικών Δρυµών και άλλων προστατευόµενων
περιοχών της Αττικής, είναι δυνατή η ένταξη των περιοχών στην αρµοδιότητα του «Φορέα Διαχείρισης Οικοσυστηµάτων Αττικής». Πόροι του φορέα είναι οι προβλεπόµενοι στην παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, όπως
ισχύει.
6. Οι τόποι γεωµορφολογικού και τοπιακού ενδιαφέ-
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ροντος, που ενδεικτικά καταγράφονται στο Παράρτηµα
VII, προστατεύονται, αναδεικνύονται και αποτελούν κοµβικά σηµεία του σχεδιασµού και της ενοποίησης των χώρων αναψυχής και πρασίνου.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συντάσσει και κοινοποιεί προς τον
ΟΡΣΑ, ετησίως, πίνακες των τακτοποιηµένων αυθαιρέτων της Περιφέρειας Αττικής. Σκοπός της παρούσας είναι η αξιολόγηση των δεδοµένων κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης του υποκείµενου σχεδιασµού.
Άρθρο 19
Οργάνωση πλέγµατος πρασίνου
Ο σχεδιασµός και η διαχείριση των κοινόχρηστων ή
άλλων ελεύθερων χώρων πρασίνου στον αστικό και περιαστικό χώρο αποτελούν δοµικό στοιχείο για την οργάνωση και ανασυγκρότηση του αστικού χώρου.
1. Η άρθρωση του αστικού πρασίνου αποτελεί οργανικό κοµµάτι των συνδέσεων για την υλοποίηση του
«πράσινου τόξου». Ειδικότερα η σύνδεση του κέντρου
της Αθήνας µε την Πάρνηθα, τον Υµηττό και το Αιγάλεω συνδυαζόµενη µε κατάλληλες παρεµβάσεις, όπως
φυτεύσεις, πεζοδροµήσεις, διευκολύνει την αναψυχή
και τον περίπατο και συµβάλλει µε τις αλλαγές του µικροκλίµατος στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
2. Στο δίκτυο αστικού – περιαστικού πρασίνου, εντάσσονται κατά το δυνατόν όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, ιστορικά κέντρα, µνηµεία, τοπία, ευαίσθητες περιοχές, σηµαντικά ρέµατα, ακτές, µητροπολιτικά πάρκα και χώροι πολιτισµού και αθλητισµού.
3. Στο δίκτυο πρασίνου ενσωµατώνονται υφιστάµενοι
φυσικοί σχηµατισµοί, αλλά και δυνάµει νέοι υπό διαµόρφωση χώροι, µε την ανάδειξη υποβαθµισµένων φυσικών
στοιχείων, µε κατάλληλες παρεµβάσεις, όπως συµπληρωµατικές φυτεύσεις, αλλαγή χρήσης, αποµάκρυνση υπαίθριων καταλήψεων, αναδιαµορφώσεις µε αλλαγή υλικών, παρουσία υγρού στοιχείου. Στο δίκτυο πρασίνου εντάσσονται οργανικά οι κοινόχρηστοι χώροι και οι ακάλυπτοι χώροι δηµόσιων ή ιδιωτικών κτηρίων, των οποίων
επιδιώκεται η φύτευση.
4. Για την υλοποίηση του «πράσινου τόξου» τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασµού, καταγράφουν, αξιολογούν και
προστατεύουν τις περιοχές και τα στοιχεία του φυσικού
περιβάλλοντος που µπορούν να αποτελέσουν δίκτυο
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, τα οποία συνδέουν
τους κοινόχρηστους ελεύθερους χώρους µητροπολιτικού ή υπερτοπικού επιπέδου,δασικού ή µη χαρακτήρα,
µε τους µικρότερους, δηµοτικού ή συνοικιακού επιπέδου, κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ελεύθερους χώρους.
5. Προωθούνται ειδικότερες «µελέτες σχεδιασµού
πλέγµατος πρασίνου», που εντάσσονται σε ολοκληρωµένα προγράµµατα ανάκτησης και διαχείρισης του δηµόσιου χώρου, µε βάση τα οποία εξειδικεύεται και ρυθµίζεται ο χαρακτήρας των κοινόχρηστων χώρων και επιδιώκεται η λειτουργική ενσωµάτωση και η διαχειριστική
συνεργασία των δηµόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων πρασίνου. Το περιεχόµενο των µελετών προβλέπεται στο
Παράρτηµα VIII.
6. Κατά το σχεδιασµό του πλέγµατος πρασίνου είναι
δυνατή η ένταξη στο σχέδιο πόλεως περιοχών εκτός
σχεδίου, µε στόχο την ενσωµάτωσή τους στο πλέγµα
πρασίνου, την κατοχύρωση του κοινόχρηστου ή δηµοσίου χαρακτήρα τους, τη δηµιουργία αναχώµατος προς

την αστική επέκταση και την αποσαφήνιση του πλαισίου
χρήσεων γης και διαχείρισης.
7. Για την εξασφάλιση µεγάλων κοινόχρηστων χώρων, που εντάσσονται στο πλέγµα πρασίνου και έχουν
δηµοτική ή συνοικιακή εµβέλεια, εφαρµόζεται το άρθρο
16 του ν. 2508/1997.
8. Ο φορέας που συστάθηκε µε τη διάταξη του άρθρου
59 του ν. 4002/2011 µετονοµάζεται σε «Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Μητροπολιτικών και Υπερτοπικών
Πάρκων Αττικής». Η ρύθµιση των χρήσεων γης και των
αρχών σχεδιασµού και διαχείρισης των περιοχών που υπάγονται σε αυτόν, γίνεται µε προεδρικό διάταγµα εξειδίκευσης του νέου ΡΣΑ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται συµπληρωµατικά θέµατα εξειδίκευσης του σχεδιασµού, ιδίως σε
επίπεδο Σχεδίου Γενικής Διάταξης και κανονισµού λειτουργίας, µετά από γνώµη της Εκτελεστικής Επιτροπής
του ΟΡΣΑ, των οικείων ΟΤΑ και της Περιφέρειας Αττικής.
Άρθρο 20
Διαχείριση υδάτων
1. Οι αρχές διαχείρισης υδάτων της Αττικής προβλέπονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταµών του Υδατικού Διαµερίσµατος (ΥΔ) Αττικής και
συµπληρωµατικά στα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών
Απορροής Ποταµών των Υδατικών Διαµερισµάτων (ΥΔ)
Ανατολικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3199/2003 (Α΄280) και του π.δ. 51/2007
(Α΄54), µε τις οποίες ενσωµατώθηκε η Οδηγία 2000/60/
ΕΚ (ΕΕ L 327 της 22.12.2000).
2. Για τη βέλτιστη διαχείριση των υδάτων, ο ΟΡΣΑ εισηγείται και υλοποιεί εξειδικευµένες δράσεις προστασίας και παρακολούθησης της κατάστασης των υδάτων,
καθώς και προγράµµατα ειδικών µέτρων κατά της ρύπανσης στο πλαίσιο των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης των
Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταµών. Οι δράσεις αυτές εγκρίνονται από τις αρµόδιες διευθύνσεις υδάτων
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από θετική γνώµη
της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στο
πλαίσιο αυτό, µε ευθύνη του Ο.Ρ.Σ.Α., εκπονούνται:
α. Ολοκληρωµένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το συντονισµό και την εναρµόνιση:
αα) του νέου ΡΣΑ µε τα Σχέδια Διαχείρισης των Περιοχών Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών Διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και
Ανατολικής Πελοποννήσου αναφορικά µε τα προγράµµατα µέτρων και παρακολούθησης της κατάστασης των
υδάτων, καθώς και τα προγράµµατα ειδικών µέτρων κατά
της ρύπανσης των λεκανών απορροής που ανήκουν γεωγραφικά στην Περιφέρεια Αττικής και
ββ) του νέου ΡΣΑ µε τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας για τα θέµατα που σχετίζονται µε το υδροδοτικό σύστηµα της Αθήνας.
β. Πρόγραµµα ειδικών δράσεων για την προστασία και
αποκατάσταση των υπόγειων υδάτων και τη δηµιουργία
στρατηγικών υδάτινων αποθεµάτων για την αντιµετώπιση συνθηκών λειψυδρίας.
γ. Ειδικό πρόγραµµα προστασίας και αποκατάστασης
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υγροτόπων. Σε αυτό εντάσσονται όλοι οι υγρότοποι της
Αττικής και ιεραρχούνται για την οριοθέτησή τους, την
εκπόνηση µελετών, τη χρηµατοδότηση δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης και διαχείρισής τους, σε τρία (3) επίπεδα προτεραιότητας.
αα) Ως υγρότοποι Α΄ προτεραιότητας θεωρούνται τα
πλέον σηµαντικά από υδρολογική και οικολογική άποψη
επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήµατα που περιλαµβάνονται στο µητρώο προστατευόµενων περιοχών των σχεδίων διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των
Υδατικών Διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και εµπίπτουν
στα διοικητικά όρια της Αττικής, οι υγρότοποι που αναφέρονται στην παρ. 1 του Παραρτήµατος IX, οι οποίοι οριοθετούνται, σύµφωνα µε την υποπερ. δδ, οι προστατευόµενοι µε το π.δ. της 22.6/3.7.2000 (Δ΄395) και την
ΚΥΑ Α5/2280 /1983 (Β΄ 720), υγρότοποι Σχοινιά – Μαραθώνα και λίµνης Μαραθώνα, αντίστοιχα, και η λίµνη Ρειτών (Κουµουνδούρου), σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις
που αναφέρονται στο Παράρτηµα IX.
ββ) Ως υγρότοποι Β΄ προτεραιότητας θεωρούνται τα
επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήµατα, τα οποία διατηρούν σηµαντικά οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά και χρήζουν προστασίας. Αυτοί αναφέρονται καταρχήν στο Παράρτηµα IX και εντάσσονται σε πενταετές
πρόγραµµα οριοθετήσεων. Αν συµπεριληφθούν στο µητρώο προστατευόµενων περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών
Διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, οι υγρότοποι αυτοί θεωρείται ότι υπάγονται στους υγροτόπους Α΄ προτεραιότητας.
γγ) Ως υγρότοποι Γ΄ προτεραιότητας θεωρούνται τα επιφανειακά υδάτινα οικοσυστήµατα, τα οποία έχουν υποστεί κρίσιµη υποβάθµιση και δεν παρουσιάζουν αξιόλογα οικολογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά που
χρήζουν άµεσης προστασίας. Αυτοί αναφέρονται στο
Παράρτηµα IX και εντάσσονται σε δεκαετές πρόγραµµα
οριοθετήσεων. Αν συµπεριληφθούν στο µητρώο προστατευόµενων περιοχών των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών Διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας οι υγρότοποι αυτοί θεωρείται ότι υπάγονται στους υγροτόπους Α΄ προτεραιότητας.
δδ) Οι οριοθετήσεις των παραπάνω υγροτόπων εγκρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των νόµων 1650/1986
και 3937/2011 ή µε προεδρικά διατάγµατα εξειδίκευσης
του νέου ΡΣΑ, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 1, µε
κριτήρια την υδρόβια, παρυδάτια, υγρόφιλη, παρόχθια ηµι-χερσαία βλάστηση, τους υδάτινους σχηµατισµούς και
τα υγροτοπικά εδάφη. Στο Παράρτηµα IX καθορίζονται οι
γενικές διατάξεις που ισχύουν για το σύνολο των υγροτόπων.
δ. Πρόγραµµα σχεδιασµού και εφαρµογής συµπληρωµατικών ειδικών δράσεων για την προστασία και αποκατάσταση των µεταβατικών υδάτων (περίπτωση στ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3199/2003) της Αττικής, σύµφωνα µε τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής
Ποταµών των υδατικών διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας.
ε. Πρόγραµµα εξειδικευµένων δράσεων για την επίτευξη και διατήρηση καλής περιβαλλοντικής κατάστασης για το θαλάσσιο περιβάλλον της Περιφέρειας, µε ενιαία αντιµετώπιση παράκτιων και θαλάσσιων υδάτων,

στα οποία περιλαµβάνονται ο πυθµένας και το υπέδαφός
τους, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των υδατικών διαµερισµάτων
Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και των διαδικασιών που προβλέπονται
στο ν. 3983/2011 και στην κοινή υπουργική απόφαση µε
αριθµό ΗΠ 8600/416/Ε103/2009 (Β΄356).
στ. Εξειδικευµένο πρόγραµµα δράσεων για την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης υδατικών πόρων, την ελαχιστοποίηση αποβλήτων, την εξοικονόµηση, επεξεργασία και
επαναχρησιµοποίηση υδάτων κατά την οικιακή, τη βιοµηχανική και τη γεωργική χρήση των υδατικών πόρων, στο
πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών Διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι δράσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα IX.
ζ. Για τα δίκτυα ύδρευσης προβλέπεται εξειδικευµένο
πρόγραµµα εφαρµογής συνδυασµένων δράσεων και διαδικασιών για την ορθολογική χρήση και τη διαχείριση
των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, επαρκές για την
υγεία των κατοίκων καθεστώς επεξεργασίας και διανοµής ύδατος για το σύνολο των δικτύων ύδρευσης, στο
πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των υδατικών διαµερισµάτων Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Για τη διάθεση του ύδατος ως προϋπόθεση για την
ύπαρξη κάθε είδους δραστηριότητας παραγωγικής και
µη, όπως οικιακή και βιοµηχανική, προβλέπεται µια σειρά
µέτρων και δράσεων, τα οποία σχετίζονται µε την αειφόρο ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ως φυσικό αγαθό, την ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση
του ύδατος (κατανάλωση), τον ποιοτικό έλεγχό του, την
τιµολογιακή πολική, την επάρκεια των αποθεµάτων συνδυαστικά µε την πραγµατική και προβλεπόµενη ζήτηση,
καθώς και µε τον περιορισµό του µη τιµολογηµένου ύδατος αλλά και των διαρροών. Για το υδροδοτικό σύστηµα
της Πρωτεύουσας λαµβάνονται υπόψη οι λεκάνες απορροής και τα Σχέδια Διαχείρισης αυτών, τόσο της Περιφέρειας Αττικής όσο και της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς. Οι ειδικότερες δράσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα IX.
η. Πρόγραµµα συνδυασµένης διαχείρισης των δικτύων
οµβρίων και της απορροής των οµβρίων, µε την επαναχρησιµοποίησή τους και µε την αποτελεσµατική αντιπληµµυρική και περιβαλλοντική λειτουργία των υδατορεµάτων, στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των υδατικών διαµερισµάτων
Αττικής, Ανατολικής Πελοποννήσου και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και των οικείων Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (Β΄1108). Οι ειδικότερες
δράσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα IX.
3. Για την προστασία και αποκατάσταση των υδατορεµάτων που αφορά στα ύδατα, στη φυσική κοίτη και στις
παραρεµάτιες περιοχές και για τη δηµιουργία ανοικτών
δηµόσιων χώρων και πρασίνου, προβλέπεται ειδικό πρόγραµµα δράσεων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που αναφέρονται στο ν.3199/2003, στην κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (Β΄1108), στα σχετικά Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών και Διαχείρισης Κινδύνων Πληµµύρας και στις διατάξεις των νόµων 3010/2002 (Α΄91) και 4258/2014 (Α΄94). Για τις ανά-
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γκες του προγράµµατος αυτού, τα υδατορέµατα ιεραρχούνται, καταρχήν, µε σκοπό την ένταξή τους σε προγράµµατα οριοθέτησης, εκπόνησης µελετών και χρηµατοδότησης δράσεων και έργων προστασίας, αποκατάστασης, ανάδειξης, µε βάση την έκταση, την υδρολογική
και χωροταξική σηµασία τους, την οικολογική κατάσταση και σηµαντικότητα.
Τα καταγεγραµµένα από τον Οργανισµό Αθήνας υδατορέµατα ιεραρχούνται σε τρία (3) επίπεδα προτεραιότητας:
α) Ως υδατορέµατα Α΄ και Β΄ προτεραιότητας χαρακτηρίζονται αντίστοιχα τα υδατορέµατα και οι ποταµοί
που έχουν στρατηγική και µεγάλη σηµασία, στα οποία
συµπεριλαµβάνονται και αυτά που αναφέρονται στα
Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών και
στα Σχέδια Διαχείρισης πληµµυρικού κινδύνου.
β) Ως υδατορέµατα Γ΄ προτεραιότητας χαρακτηρίζονται τα λοιπά περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος ρέµατα
που αναφέρονται στην ΥΑ 9173/1642/1993 (Δ΄ 281).
γ) Τα µη καταγεγραµµένα υδατορέµατα της χερσαίας και νησιωτικής Αττικής χαρακτηρίζονται ως Δ΄ προτεραιότητας.
4. Τα κύρια υδατορέµατα Α΄ προτεραιότητας οριοθετούνται εντός τριετίας και είναι:
α ) Κηφισός, στο βόρειο τµήµα του οποίου εφαρµόζεται το από 15.6.1994 προεδρικό διάταγµα (Δ΄ 632).
β ) Κηφισός, στις εκβολές του οποίου προωθείται προγραµµατισµός για την απαλλαγή από τη ρύπανση και τα
φορτία αποχέτευσης λυµάτων του παντορροϊκού συστήµατος σε συνδυασµό µε τη µεγάλη πολεοδοµική παρέµβαση του Φαληρικού όρµου.
γ )Ασωπός, στον οποίο καθορίζονται εκατέρωθεν ζώνες προστασίας µέσω ΓΠΣ ή µε ειδικό προεδρικό διάταγµα.
δ ) Χάραδρος.
ε ) Κύριοι κλάδοι του ρέµατος Ραφήνας.
στ ) Ρέµα Ερασίνος.
ζ ) Ρέµα Κερατέας.
η )Πικροδάφνη.
θ ) Ανοικτά τµήµατα σε Υµηττό, Πάρκο Γουδή, Στύλοι
Ολυµπίου Διός, εκβολές Ιλισού.
ι ) Στο χώρο ανάπλασης Βοτανικού – Ελαιώνα το ρέµα
του Προφήτη Δανιήλ.
ια) Στο Θριάσιο Πεδίο το ρέµα Γιαννούλας- Σαρανταπόταµου.
5. Τα καταγεγραµµένα υδατορέµατα Β΄ και Γ΄ προτεραιότητας οριοθετούνται εντός πενταετίας και αναφέρονται καταρχήν στο Παράρτηµα IX.
6. Τα υδατορέµατα Δ΄ προτεραιότητας καταγράφονται και οριοθετούνται εντός δεκαετίας.
7. Για το σύνολο των υδατορεµάτων της γεωγραφικής
έκτασης της Αττικής, ισχύουν οι γενικές διατάξεις που
καθορίζονται στο Παράρτηµα IX.
Άρθρο 21
Περιβαλλοντικές υποδοµές και παρακολούθηση
κατάστασης περιβάλλοντος
1. Αναφορικά µε τη ρύπανση των εδαφών, συντάσσεται ειδικό επιχειρησιακό πρόγραµµα για την Αττική, το
οποίο θα εστιάζει στον εντοπισµό των ρυπασµένων εδαφών, µετά από εδαφοχηµικές και υδροχηµικές µελέτες,
των κύριων σηµειακών πηγών παραγωγής επικίνδυνων
αποβλήτων και των παράνοµων αποθέσεών τους, καθώς

και στη συλλογή και µεταφορά τους σε χώρους ασφαλούς διάθεσης, αποµάκρυνσης µπαζών και αποκατάστασης τοπίου.
2. Για τη βελτίωση της ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος, υλοποιείται µε ευθύνη του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
συνεργασία µε τον ΟΡΣΑ, πρόγραµµα στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου και χαρακτηρισµού «ήσυχων περιοχών», κατά το άρθρο 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 13586/724/2006 (Β΄ 384) που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2002/49/ΕΚ. Τα αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις
προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης του Προγράµµατος
Δράσης του νέου ΡΣΑ, σύµφωνα µε το άρθρο 36.
3. Για την περιβαλλοντικά ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων:
α) Ολοκληρώνεται το προβλεπόµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
δίκτυο Κέντρων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΚΕΛ) µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος λειτουργίας τους,
µε τριτοβάθµια επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση
των επεξεργασµένων υδάτων, κατά προτεραιότητα στην
Ψυτάλλεια και στη Μεταµόρφωση.
β) Προωθείται η διοχέτευση των λυµάτων των δήµων
που βρίσκονται εκτός της Χωρικής Ενότητας ΑθήναςΠειραιά σε υφιστάµενα ή νέα ΚΕΛ, σύµφωνα µε τις µελέτες των αρµόδιων φορέων, καθώς και ο βαθµιαίος διαχωρισµός του παντορροϊκού συστήµατος των κέντρων
Αθήνας και Πειραιά, σε χωριστικό σύστηµα.
γ) Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη µε αποχετευτικό δίκτυο όλων των εντός σχεδίου περιοχών.
δ) Προωθείται πρόγραµµα ασφαλούς χρήσης της λάσπης βιολογικού καθαρισµού, µετά από εργασίες ανάκτησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ
της ενότητας Β΄ του ν. 4042/2012 (Α΄24), που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ (ΕΕ L312 της 22.11.2008).
ε) Προωθείται πρόγραµµα επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων αστικών λυµάτων, σύµφωνα µε τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, για τις κατάλληλες χρήσεις.
4. Κύριος στόχος της πολιτικής για τα στερεά απόβλητα είναι η µείωση της παραγωγής αποβλήτων µέσω
της πρόληψης και η µείωση της χρήσης φυσικών πόρων
µέσω της επαναχρησιµοποίησης και της ανακύκλωσης
των αποβλήτων ως πρώτων ή βοηθητικών υλών. Για τη
συνολική διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έτσι όπως
αυτά ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4042/ 2012, εφαρµόζεται Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
της Περιφέρειας Αττικής, όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα X, µε υιοθέτηση ειδικών ρυθµίσεων για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.
5. Σε ό,τι αφορά εγκαταστάσεις που συνδέονται µε τη
συλλογή, µεταφόρτωση, ανάκτηση και διάθεση στερεών
αποβλήτων:
α) Εφαρµόζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, σε εφαρµογή του άρθρου 33 των νόµων 3164/2003 (Α΄176), 4042/2012
(Α΄24) και της υπ΄αριθµ. 509010/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β ΄1909).
β) Λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για να προωθηθεί
η επαναχρησιµοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιµασίας της, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας µε δράσεις, όπως αυτές
ενδεικτικά αναφέρονται στο Παράρτηµα X.
γ) Η ίδρυση µονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών στερεών αποβλήτων γίνεται, σύµφωνα µε τις
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διατάξεις του ν. 2939/2001, όπως ισχύει.
6. Το ενεργειακό σύστηµα της Πρωτεύουσας οργανώνεται µε στόχο την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας
και την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό,
ενθαρρύνεται η χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), η επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου για
την κάλυψη όλων των πόλεων και οικισµών της Αττικής,
η κατά τουλάχιστον 20% εξοικονόµηση ενέργειας, ενώ
προωθούνται µέτρα για την ανακαίνιση υφιστάµενων
κτηρίων µε στόχο την ενεργειακή τους αναβάθµιση και
µέτρα για την κατασκευή κτηρίων χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης.
7. Ειδικότερα, για την εγκατάσταση µονάδων Α.Π.Ε.
στην Αττική ισχύουν τα εξής:
α) Για την ηλιακή ενέργεια, εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά συστήµατα κατά προτεραιότητα:
αα) Σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια και στέγαστρα, εντός και εκτός εγκεκριµένων σχεδίων, µε την προϋπόθεση ότι η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών επιτρέπεται
από τις κείµενες πολεοδοµικές διατάξεις.
ββ) Σε ιδιοκτησίες εντός ή εκτός σχεδίου, που βρίσκονται σε επιχειρηµατικές ζώνες και σε εµπορευµατικά
πάρκα. Στις παραπάνω περιοχές περιλαµβάνονται και τα
υφιστάµενα Βιοµηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΠΑ –
ΒΙΟΠΑ), καθώς και τα υπάρχοντα ή υπό ανάπτυξη Επιχειρηµατικά Πάρκα του ν. 3982/2011 και οι ζώνες χονδρεµπορίου.
γγ) Σε εγκαταστάσεις αεροδροµίων και µεγάλων σιδηροδροµικών σταθµών, λιµανιών και γενικά σε εγκαταστάσεις συγκοινωνιακών υποδοµών.
β) Για την εγκατάσταση φωτοβολταικών συστηµάτων,
δίνεται προτεραιότητα σε υποβαθµισµένες περιοχές και
σε περιοχές αποκατάστασης ΧΑΔΑ.
γ) Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων σε ζώνες προστασίας ορεινών όγκων, ρεµάτων, υγροτόπων, δασών, ακτών, προστατευτέων ευαίσθητων περιοχών. Κατ΄ εξαίρεση, είναι δυνατόν να υποδειχθούν από τα προεδρικά διατάγµατα προστασίας ορεινών όγκων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 1, ζώνες υποδοχής µικρής έκτασης φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υπό τις εξής προϋποθέσεις: δεν αποτελούν περιοχές ιδιαίτερης οικολογικής, ιστορικής και τοπιακής αξίας, δεν αντίκεινται στο χωροταξικό σχεδιασµό της
ρυθµιζόµενης περιοχής, αξιοποιούν τα υφιστάµενα δίκτυα υποδοµών, παρέχουν ανταποδοτικά οφέλη για την
αναβάθµιση του περιβάλλοντος, η δε συνολική µελέτη
ενσωµατώνει και τη συνιστώσα του τοπίου.
δ) Για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας ισχύουν
τα αναφερόµενα στην µε αριθµό 49828/12.11.2008 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 2464), που αφορά στο Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Άρθρο 22
Αττικό Τοπίο
1. Προωθείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τον Οργανισµό Αθήνας σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής Στρατηγικό Πρόγραµµα Προστασίας και Διαχείρισης του Αττικού Τοπίου, το οποίο υπόκειται σε αναθεώρηση, ώστε να
ενσωµατώνει κατευθύνσεις που προκύπτουν από εξειδικεύσεις των εθνικών πολιτικών για το τοπίο, σύµφωνα
µε το ν. 3827/2010.

α ) Αναγνωρίζονται «τοπία προτεραιότητας», για τα οποία εκπονούνται ειδικές µελέτες, µε τις οποίες προωθούνται ολοκληρωµένες δράσεις διαχείρισης.
β) Οι ειδικές µελέτες στοχεύουν στην αναγνώριση και
ανάδειξη των ιδιαίτερων στοιχείων του τοπίου και λειτουργούν ως διαχειριστικά σχέδια για τις περιοχές αναφοράς τους, και περιέχουν κατευθύνσεις για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων.
2. Επιδιώκεται η ενεργός συµµετοχή των εµπλεκοµένων για την από κοινού κατάρτιση και διαµόρφωση των
σχεδίων διαχείρισης. Προωθείται η δηµόσια διαβούλευση και η συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία αναγνώρισης και λήψης αποφάσεων. Η διαδικασία εφαρµόζεται
καταρχήν πιλοτικά στα τοπία προτεραιότητας και αναπροσαρµόζεται για τα λοιπά τοπία µε βάση ειδικές προδιαγραφές.
3. Πραγµατοποιείται η καταγραφή και αξιολόγηση των
τοπίων της Αττικής σε επίπεδο δήµων. Η υλοποίηση ξεκινά πιλοτικά από τα τοπία προτεραιότητας.
4. Μέρος του αναφερόµενου στην παρ. 1 προγράµµατος είναι η ανάκτηση και διαχείριση ανενεργών λατοµείων και πρώην ΧΑΔΑ, µε την αποκατάσταση του τοπίου και την απορρύπανση του περιβάλλοντος, µε στόχο
την απόδοσή τους ως χώρων αναψυχής, πολιτισµού και
αθλητισµού.
5. Αναγνωρίζονται, ενδεικτικά, τοπία προτεραιότητας,
εκτός των ήδη θεσµοθετηµένων και προστατευόµενων
τοπίων, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα XI.
6. Συµπληρώνεται ο κατάλογος αξιόλογων τοπίων
προς ένταξη στο Εθνικό Σύστηµα Προστατευόµενων
Περιοχών (αρ. 3 του ν. 3937/2011), όπως αναφέρεται
στο Παράρτηµα XI, αφού ληφθεί υπόψη η ανάγκη ανάδειξης του φυσικού, σε συνδυασµό µε τον πολιτιστικό,
χαρακτήρα των περιοχών.
7. Προωθείται η ένταξη των προστατευόµενων περιοχών και στοιχείων του τοπίου ως κοµβικών σηµείων στο
δίκτυο πρασίνου και στο δίκτυο πολιτιστικών διαδροµών
της Αττικής.
8. Προωθείται πρόγραµµα προστασίας και αποκατάστασης µνηµείων και τοπίων υδατικού ενδιαφέροντος
της Αττικής, για τους χαρακτηρισµένους ή µη χώρους
πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
Οι χώροι και τα προβλεπόµενα µέτρα του προγράµµατος
καθορίζονται στο Παράρτηµα XI.
9. Δίδεται προτεραιότητα στην οριοθέτηση και προστασία των παράκτιων, νησιωτικών και θαλάσσιων τοπίων της Αττικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 23
Πρωτογενής Τοµέας Παραγωγής
1. Διατηρείται και ενισχύεται ο πρωτογενής τοµέας
για λόγους συµβολής στην κάλυψη των αναγκών των
κατοίκων της Αττικής και για περιβαλλοντικούς λόγους,
που αναφέρονται στη διαφύλαξη του τοπίου, της βιοποικιλότητας και των αγροτοοικοσυστηµάτων. Ενισχύεται η
προστασία και η ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα, καθώς και των δραστηριοτήτων του σε ειδικά διαµορφωµένες ζώνες, παράλληλα µε το δευτερογενή και τριτογενή.
2. Ειδικοί στόχοι για την ανάπτυξη του πρωτογενούς
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τοµέα στη µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής, είναι οι εξής:
α) Η υποστήριξη, η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισµός
των δραστηριοτήτων που αφορούν στη γεωργία, στην
κτηνοτροφία και στην αλιεία.
β) Η αναβάθµιση των δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τοµέα και η στήριξη µεθόδων παραγωγής που συµβάλλουν στην προώθηση και ενίσχυση πιστοποιήσιµων
µορφών διαχείρισης, κυρίως βιολογικής γεωργίας και
κτηνοτροφίας, και ολοκληρωµένης διαχείρισης.
γ) Η ενίσχυση συµπληρωµατικών προς τον πρωτογενή
τοµέα δραστηριοτήτων, όπως η χωροθέτηση συµπληρωµατικών χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα.
3. Η γεωργική γη αντιµετωπίζεται ως σηµαντικός περιβαλλοντικός και παραγωγικός πόρος. Για την αποτελεσµατικότερη προστασία της γεωργικής γης:
α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται περιοχές Γεωργικής
Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) στην Περιφέρεια
Αττικής. 'Εως τον καθορισµό των γεωγραφικών ορίων
ΓΓΥΠ µε την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, ο χαρακτηρισµός των αγροτεµαχίων ως προς την παραγωγικότητά τους γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εκτός από την περίπτωση των ήδη θεσµοθετηµένων χρήσεων
γης µέσω των υφιστάµενων εργαλείων σχεδιασµού.
β) Διατάξεις για τον καθορισµό και την οριοθέτηση γεωργικών περιοχών µπορούν να προβλέπονται µε τα κατώτερα επίπεδα σχεδιασµού, µε τα οποία καθορίζονται
και οι επιτρεπόµενες δραστηριότητες και επιβάλλονται
ειδικοί όροι δόµησης. Ενδεικτικά, κατηγοριοποιούνται οι
γεωργικές περιοχές, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα XII, όπου και διατυπώνονται οι σχετικές κατευθύνσεις.
4. Για τη χωροθέτηση µονάδων και ζωνών Υδατοκαλλιεργειών στην Αττική εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες (ΑΠ 31722/
4.11.2011, Β΄ 2505). Συντάσσονται ειδικές µελέτες, µε
τις οποίες αξιολογούνται οι συνθήκες λειτουργίας τους
και οι δραστηριότητες των µονάδων στο θαλάσσιο και
στο χερσαίο χώρο, όσον αφορά στις ίδιες και στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισµό άλλων χρήσεων ή δραστηριοτήτων, µε στόχο τον ακριβή προσδιορισµό και την οριοθέτηση των ζωνών καταλληλότητας υδατοκαλλιεργειών εντός των Περιοχών Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργιών ή τον καθορισµό νέων, εφόσον αποδειχθούν αναγκαίες.
Άρθρο 24
Δευτερογενής και Τριτογενής τοµέας Χωρική στρατηγική για την οικονοµική
ανάπτυξη της Περιφέρειας
1. Διατηρείται και ενισχύεται ο βιοµηχανικός χαρακτήρας της Αττικής µε παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύεται ο ρόλος της ως τόπου εγκατάστασης δραστηριοτήτων, για τις οποίες η µητροπολιτική χωροθέτηση αποτελεί βασικό όρο της αποτελεσµατικής
λειτουργίας τους, ιδιαίτερα αυτών που έχουν στρατηγική σηµασία για την αναπτυξιακή διαδικασία σε εθνική
κλίµακα και το διεθνή ρόλο της χώρας.

2. Επιδιώκεται η ενίσχυση της βιοµηχανικής ανταγωνιστικότητας µέσω της εκσυγχρονισµένης κλαδικής εξειδίκευσής της, της σύζευξης βιοµηχανίας και υπηρεσιών, της δηµιουργίας υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων και της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και µεθόδων.
3. Ενδυναµώνεται ο ρόλος της Αττικής ως τόπου συγκέντρωσης σύγχρονων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων διεθνούς εµβέλειας, όπως είναι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι ασφάλειες και η ναυτιλία. Η Αττική αναδεικνύεται σε διεθνή κόµβο µεταφορών και διαµετακοµιστικού εµπορίου, σε κέντρο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, σε πολιτιστική µητρόπολη, σε κέντρο παροχής υπηρεσιών υγείας, σε προορισµό µεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας µε πολυσχιδή ταυτότητα, µε έµφαση στον πολιτιστικό και συνεδριακό τουρισµό, καθώς και µε δυνατότητες παραθεριστικού τουρισµού σε παράλιες περιοχές
της Αττικής και στα πλησίον αυτής νησιά.
Άρθρο 25
Οργάνωση Δευτερογενούς Τοµέα
1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του δευτερογενούς τοµέα στην Αττική ισχύουν τα προβλεπόµενα
στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη βιοµηχανία (ΑΠ 11508/2009, ΑΑΠ΄151) βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα είναι ιδίως οι εξής:
α) Στήριξη της βιοµηχανίας και ενίσχυση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας µε παράλληλη προστασία του
περιβάλλοντος. Ενθάρρυνση της παραµονής µε βελτίωση των όρων λειτουργίας. Στήριξη της ίδρυσης νέων µεταποιητικών δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλησης στις περιοχές µικτών χρήσεων και ιδιαίτερα όπου υπάρχει κατάλληλο κενό κτηριακό απόθεµα και ειδικότερα βιοµηχανικό.
β) Χωροθέτηση µεταποιητικών δραστηριοτήτων σε οργανωµένους υποδοχείς µε:
αα) Διαµόρφωση εξειδικευµένων ζωνών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων για έναν ή περισσότερους κλάδους
που ενισχύονται από τη χωρική εγγύτητα και τη συνεργασία και συγκρότησή τους σε δίκτυα αναπτυξιακών ζωνών µε διακριτούς ρόλους και συµπληρωµατικές λειτουργίες.
ββ) Σύζευξη βιοµηχανίας και υπηρεσιών και δηµιουργία υβριδικών επιχειρήσεων ή δικτυώσεων.
γ) Δηµιουργία κατάλληλων χωρικών συνθηκών για τη
σύνδεση έρευνας και παραγωγής, την αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας και της καινοτοµίας και την παραγωγή νέας γνώσης µέσω χωρικών οργανώσεων, όπως επιστηµονικών-τεχνολογικών πάρκων, θερµοκοιτίδων νέων επιχειρήσεων, συνεργατικών σχηµατισµών οµοειδών ή και
συµπληρωµατικών επιχειρήσεων µε κοινές υψηλού επιπέδου υποδοµές και προβολή.
δ) Μετεγκατάσταση των ασύµβατων ή και οχλουσών
και ρυπαινουσών χρήσεων, ιδιαίτερα από περιοχές που
υπόκεινται σε καθεστώς προστασίας ή που διαθέτουν ιδιαίτερη ή πολιτιστική σηµασία.
ε) Βελτίωση των τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδοµών, προς εξυπηρέτηση του δευτερογενούς τοµέα, ιδιαίτερα σε περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής υποβάθµισης.
στ) Σύνδεση του δικτύου των «οργανωµένων υποδο-
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χέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων» της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 µε τη
χωρική οργάνωση του χονδρεµπορίου, των αποθηκών
και των συστηµάτων εφοδιαστικής διαχείρισης
(logistics), καθώς και µε την πρόσβαση στις πύλες της
Περιφέρειας. Συσχέτισή τους µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) και ιδιαίτερα µε τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (ΜΣΤ), ιδίως δε µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο.
2. Σε ό,τι αφορά στην οργάνωση των µεταποιητικών
δραστηριοτήτων και υποδοχέων, οι µεταποιητικές δραστηριότητες αναπτύσσονται κατ' αρχήν µέσα στα όρια
των ήδη θεσµοθετηµένων υποδοχέων και στις περιοχές
όπου προβλέπονται οι σχετικές χρήσεις. Ειδικότερα:
α) Προωθείται η πολεοδόµηση, κατά προτεραιότητα,
σύµφωνα µε το ν. 3982/2011 των ήδη θεσµοθετηµένων
υποδοχέων µεταποιητικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι
περιλαµβάνουν Βιοµηχανικά Πάρκα (ΒΙΠΑ), Βιοτεχνικά
Πάρκα ( ΒΙΟΠΑ) και περιοχές εντός Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ), για όσους υποδοχείς βρίσκονται εκτός
σχεδίου, και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδοµών.
Για το σκοπό αυτό, καταρτίζεται σχετικό πρόγραµµα από
τον ΟΡΣΑ σε συνεργασία µε την Περιφέρεια Αττικής και
τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β) Επιδιώκεται η οργανωµένη ανάπτυξη των επιχειρηµατικών και µεταποιητικών υποδοχέων και συγκεντρώσεων, µε εφαρµογή των σχετικών θεσµικών εργαλείων,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011.
γ) Επιδιώκεται η στήριξη και ο εκσυγχρονισµός των
µεταποιητικών µονάδων χαµηλής όχλησης εντός αστικού ιστού µε την πρόβλεψη των απαραίτητων χώρων για
τη φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων και κοινών δικτύων
και υποδοµών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία
τους, µε κατεύθυνση τη δηµιουργία συνεργατικών σχηµατισµών.
δ) Υποστηρίζεται η επανάχρηση και αναβάθµιση κτηριακών κελυφών που προκύπτουν από ανακατατάξεις
στον αστικό ιστό και στους υποδοχείς για την ανάπτυξη
µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, µε
βελτίωση της οργάνωσης και της πολεοδοµικής ένταξής
τους.
ε) Στον αναπτυξιακό πόλο Αθήνας - Πειραιά είναι δυνατή η κατάργηση των ΒΙΠΑ, στα οποία έχει εγκαταλειφθεί η βιοµηχανική χρήση και ο καθορισµός νέων χρήσεων δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, κυρίως για
την προσέλκυση δραστηριοτήτων που θα συµβάλλουν
στην αναζωογόνηση και την τόνωση της κεντρικότητας
των περιοχών αυτών, σύµφωνα µε τις πολιτικές της
προηγούµενης περίπτωσης.
στ) Προωθείται η περιβαλλοντική αναβάθµιση των υφιστάµενων Άτυπων Βιοµηχανικών Συγκεντρώσεων της
Αττικής (αρ. 41 παρ. 1 του ν. 3982/2011), µε τη θεσµοθέτηση Επιχειρηµατικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ) του
ν. 3982/2011.
3. Η οριοθέτηση, ο καθορισµός χρήσεων γης, όρων
και περιορισµών δόµησης, η πολεοδόµηση, καθώς επίσης και η επέκταση Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3982/2011.
4. Επιδιώκεται η δηµιουργία υποδοχέων σε συνάρτηση µε τους αναπτυξιακούς πόλους (άρθρο 11), µε στόχο
να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ανάπτυξη ανάλογων πρωτοβουλιών, µε συνεργασία δηµόσιου τοµέα, εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων, ιδιωτικού το-

µέα και µε την ενεργό συµµετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι υποδοχείς αυτοί υλοποιούνται στο πλαίσιο
των Επιχειρηµατικών Πάρκων Ειδικού Τύπου που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 3982/2011 και εντοπίζονται
κατά προτεραιότητα στις περιοχές:
α) του διεθνούς αερολιµένα, για τη δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) καινοτοµίας, µε τη συµµετοχή επιχειρήσεων κλάδων προηγµένης τεχνολογίας και
εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων,
β) στον αναπτυξιακό πόλο Θριασίου και της παράκτιας
ζώνης Πειραιά (ευρύτερη ζώνη λιµένος), µε προσανατολισµό σε τοµείς της πράσινης επιχειρηµατικότητας, µε
βάση την από κοινού ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των
περιβαλλοντικών παραµέτρων, τόσο ως προς τη διαχείριση των πόρων, όσο και ως προς τη µείωση των ρύπων
και των αποβλήτων,
γ) του Ελαιώνα, µε προσανατολισµό σε τοµείς της καινοτοµικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε συνδυασµό µεταποίησης, ανεπτυγµένου τριτογενούς τοµέα, µεταφορών, εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας, πολιτισµού, αθλητισµού και υγείας.
5. Σε όλους τους υποδοχείς και τις µονάδες του δευτερογενούς τοµέα επιδιώκεται, µε πολιτικές κινήτρων
και αντικινήτρων που προωθούνται στο πλαίσιο ειδικών
προγραµµάτων, η εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, η εξοικονόµηση
ενέργειας, η µείωση των αερίων εκποµπών, εκποµπών
του θερµοκηπίου και η συνολική µείωση του οικολογικού
αποτυπώµατος του τοµέα.
Άρθρο 26
Οργάνωση Δραστηριοτήτων Χονδρικού Εµπορίου
και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
1. Για την ορθολογική οργάνωση των εµπορευµατικών
δραστηριοτήτων της Περιφέρειας συγκροτείται σύστηµα Επιχειρηµατικών Πάρκων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3982/2011, µε προτεραιότητα στην εγκατάσταση
επιχειρήσεων εφοδιαστικής, αποθήκευσης και εµπορίου.
Το σύστηµα αυτό συσχετίζεται µε τους τόπους παραγωγής, τις εισόδους της Περιφέρειας, από και προς τον εθνικό αλλά και το διεθνή χώρο και τα σηµαντικά κέντρα
κατανάλωσης και εντάσσεται στα πλαίσια ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συνδυασµένων µεταφορών, µε το
οποίο επιδιώκεται η αποφόρτιση του οδικού δικτύου από
την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων.
2. Η χωροθέτηση των ως άνω Επιχειρηµατικών Πάρκων αναζητείται κατά προτεραιότητα σε περιοχές µε τα
εξής χαρακτηριστικά:
α) Στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας, κοντά στους
κόµβους συνδυασµένων µεταφορών: στην από βορρά είσοδο του ΠΑΘΕ (όρια νοµού Βοιωτίας - Αυλώνα), στη
δυτική είσοδο του ΠΑΘΕ (Μέγαρα - Θριάσιο Πεδίο, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, Μαγούλα, συµπεριλαµβανοµένου
του υπό ανάπτυξη εµπορευµατικού κέντρου ΟΣΕ), στον
Εµπορευµατικό Λιµένα Ικονίου – Κερατσινίου και στην
περιοχή του Διεθνούς Αερολιµένα, κυρίως για τις υπηρεσίες εµπορευµατικών αεροµεταφορών. Κοµβικό ρόλο
στο σύστηµα Επιχειρηµατικών Πάρκων της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου αναλαµβάνει το Εµπορευµατικό
Κέντρο του Θριασίου, σε άµεση διασύνδεση µε τον Εµπορικό Λιµένα Ικονίου, το οποίο ενισχύεται µε προοπτική την ανάδειξή του σε διαµετακοµιστικό σταθµό ισχυρής διεθνούς εµβέλειας. Η οργάνωση των ως άνω επι-
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χειρηµατικών πάρκων αποβλέπει στη λειτουργική διασύνδεση και στην ανάπτυξη συνεργιών µεταξύ των εγκατεστηµένων επιχειρήσεων.
β) Στους αναπτυξιακούς πόλους και στα κέντρα, ιδιαίτερα στις παρυφές του Λεκανοπεδίου και των αστικών
συγκεντρώσεων, σε θέσεις µε άµεση πρόσβαση στο βασικό δίκτυο µεταφορών, για την εγκατάσταση εµπορικών
αποθηκών και επιχειρήσεων υπηρεσιών εφοδιαστικής
διαχείρισης, που λειτουργούν κυρίως ως κέντρα διανοµής για την τροφοδοσία της µητροπολιτικής περιοχής.
γ) Σε κατάλληλες θέσεις µέσα στον αστικό ιστό, για
την τοπική εξυπηρέτηση της εσωτερικής αγοράς του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος και των άλλων οικιστικών
κέντρων, µε οργάνωση και αναβάθµιση των παραµέτρων
λειτουργίας τους και σχεδιασµό της ροής τροφοδοσίας
και της διακίνησης των βαρέων οχηµάτων. Μετεγκατάσταση σε αυτές τις θέσεις των διάσπαρτων αποθηκών
που επιβαρύνουν τις αστικές λειτουργίες.

αα) Υποστήριξη της λειτουργίας «συστάδων εµπορικών επιχειρήσεων», σε συνδυασµό µε προγράµµατα αναβάθµισης του περιβάλλοντος αστικού ιστού, τα οποία
προωθούνται σε συνεργασία µε την αυτοδιοίκηση. Χωροθέτηση αυτών των συστάδων είτε στα πολεοδοµικά
κέντρα είτε σε καθορισµένες τουριστικές περιοχές είτε,
τέλος, σε περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
ββ) Στρατηγικές παρεµβάσεις αναβάθµισης κεντρικών
περιοχών, µε θεµατικούς θύλακες εµπορίου ως εξής:
ααα) υποστήριξη δηµιουργίας θυλάκων νέων επιχειρήσεων µε επανάχρηση κτηριακού δυναµικού σε υποβαθµισµένες περιοχές,
βββ) ανάδειξη παραδοσιακών εµπορικών συγκεντρώσεων και χαρακτηρισµό τµηµάτων δρόµων ή συνόλων
ως αξόνων εξειδικευµένης εµπορικής δραστηριότητας
και
γγγ) προώθηση µικτών επιχειρηµατικών χρήσεων, όπως ο συνδυασµός της εµπορικής χρήσης µε την εκµετάλλευση χώρων πολιτισµού και αναψυχής.

Αρθρο 27
Οργάνωση Δραστηριοτήτων Λιανικού Εµπορίου
- Εµπορικά Κέντρα

Άρθρο 28
Τουρισµός

Η στρατηγική για την οργάνωση και ανάπτυξη του λιανικού εµπορίου ακολουθεί τους παρακάτω βασικούς άξονες:
α) Η αναδιάρθρωση και ανάπτυξη του πλέγµατος των
εµπορικών δραστηριοτήτων γίνεται κατά προτεραιότητα
εντός της πόλης, σε συνάρτηση µε τους αναπτυξιακούς
πόλους και τα κέντρα πόλεων όλων των βαθµίδων, µε
γνώµονα την ισόρροπη ανάπτυξη της Περιφέρειας και
την υποστήριξη της πολυκεντρικότητας.
β) Σκοπός είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για
τη διατήρηση και ανάπτυξη όλων των µορφών λιανικού
εµπορίου και για την παροχή πολλαπλών επιλογών
στους κατοίκους, αλλά και σε αυτούς που εξυπηρετούνται από την κάθε περιοχή.
γ) Η οργάνωση των εµπορικών δραστηριοτήτων στο
χώρο και ιδιαίτερα η χωροθέτηση και κατασκευή των µεγάλων εµπορικών επιφανειών εναρµονίζεται µε τις επιταγές της βιώσιµης ανάπτυξης, λαµβάνεται δε ιδιαίτερη
µέριµνα για τον περιορισµό των µετακινήσεων και για τα
θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας.
δ) Οι εµπορικές επιφάνειες - εµπορικά κέντρα µικτής
επιφάνειας άνω των 5000 τµ, µε συνυπολογισµό των
χρήσεων εστίασης και αναψυχής, καθώς και των διαδρόµων κίνησης, θεωρούνται µητροπολιτικής ή διαδηµοτικής εµβέλειας. Προτεραιότητα αποτελεί η χωροθέτηση
τους:
αα) εντός αστικού ιστού και ειδικότερα στις περιοχές
των πολεοδοµικών κέντρων,
ββ) µε ενθάρρυνση της επανάχρησης υφιστάµενων κελυφών,
γγ) σε περιοχές ανενεργών χρήσεων (brownfields) ή
σε φθίνουσες και υποβαθµισµένες περιοχές, όπου µπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αναβάθµισή τους, µε τον προσδιορισµό νέων κεντρικών χρήσεων,
εφόσον εξυπηρετούνται από µέσα σταθερής τροχιάς ή
εφόσον στα πλαίσια του ολοκληρωµένου προγράµµατος
αστικής ανασυγκρότησης περιληφθεί η επένδυση της επέκτασης του δικτύου µέσων σταθερής τροχιάς.
ε) Για την υποστήριξη του µικρού, τοπικού εµπορίου
στον αστικό ιστό, προωθούνται συγκεκριµένα µέτρα ως
εξής:

1. Για την οργάνωση των δραστηριοτήτων του τουρισµού στην Αττική ισχύουν τα προβλεπόµενα στο Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό (ΑΠ 67659/2013, Β΄ 3155). Βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη του τοµέα τουρισµού είναι
οι εξής:
α) Ενδυνάµωση της ελκυστικότητας της Αθήνας- Αττικής ως ευρωπαϊκού µητροπολιτικού τουριστικού προορισµού µε διεθνή και εθνική ακτινοβολία.
β) Εδραίωση του ρόλου της Αθήνας-Αττικής ως «Πόλης - Πύλης» σε επίπεδο χώρας για τον τουρισµό και συγκράτηση κατά το δυνατόν της τουριστικής κίνησης µε
συγκρότηση αναγνωρίσιµης τουριστικής ταυτότητας.
γ) Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη µε στόχους την οικονοµική ευηµερία, την κοινωνική και ενδοπεριφερειακή
συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία.
2. Επί µέρους στόχοι για την ανάπτυξη του τοµέα
τουρισµού είναι οι εξής:
α) Η εξασφάλιση της προστασίας και της βιωσιµότητας των φυσικών πόρων και περιβαλλοντική αναβάθµιση
περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.
β) Η ποιοτική αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος
και η προώθηση του εκσυγχρονισµού και της αναβάθµισης των υφιστάµενων καταλυµάτων, καθώς και της ανάπτυξης νέων µε όρους «πράσινης ανάπτυξης».
γ) Η βελτίωση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τοµέα στην Αττική, µε την προσαρµογή και τον
εµπλουτισµό του τουριστικού προϊόντος.
δ) Η διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς
προορισµούς από το διεθνή και από τον εθνικό χώρο.
ε) Η ορθολογική οργάνωση και η ανάπτυξη του τοµέα,
βάσει των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και χαρακτηριστικών των περιοχών, στα πλαίσια των επιµέρους χωρικών ενοτήτων.
στ) Η αξιοποίηση των ολυµπιακών εγκαταστάσεων.
ζ) Η προώθηση της Αττικής, ως προορισµού συνεδριακού τουρισµού (MICE), και η ενίσχυση της τουριστικής
έλξης της Αττικής, ως αυτόνοµου προορισµού αστικού
τουρισµού σύντοµης διάρκειας (city break), µε κατάλληλες επενδύσεις και εγκαταστάσεις που θα ενισχύσουν
τη θέση της πόλης ως παγκόσµιου πόλου έλξης.
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η) Η ανάπτυξη στην Αττική ειδικών και εναλλακτικών
νέων µορφών τουρισµού, όπως ιδίως ο συνεδριακός, ο
θαλάσσιος και ο ιατρικός τουρισµός. Οι νέες µορφές
τουρισµού περιλαµβάνουν το συνεδριακό, τον ιατρικό
τουρισµό. Οι υποδοµές για την ανάπτυξη των νέων µορφών τουρισµού αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτηµα
XIII.
θ) Η διερεύνηση της δυνατότητας δηµιουργίας εγκαταστάσεων ελλιµενισµού κρουαζιεροπλοίων και εξυπηρέτησης των επιβατών τους, µε σκοπό τη µεγιστοποίηση
των ωφελειών από την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην
Αττική, καθώς επίσης και η αντιµετώπιση πιθανών επιπτώσεων στους τόπους προορισµού και επισκέψεων. Κατευθύνσεις δίνονται στο Παράρτηµα XIII.
3. Οι κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασµού για την ανάπτυξη του τουρισµού είναι οι εξής:
α) Προωθείται η χωρική διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς, ανάλογα µε το χαρακτήρα και τις δυνατότητες κάθε χωροταξικής ενότητας και τις αλληλεξαρτήσεις µε τις παρακείµενες Περιφέρειες Πελοποννήσου
(Κορινθία, Αργολίδα) και Στερεάς Ελλάδας (Βοιωτία, Εύβοια, Φωκίδα), Κυκλάδων (Β-ΒΔ Κυκλάδες), µε χωρική
κατανοµή των ανάλογων µέτρων τουριστικής πολιτικής
για την ανάπτυξή της.
β) Ο κατεξοχήν τρόπος ανάπτυξης του τουρισµού είναι
ο αστικός τουρισµός.
γ) Η αναβάθµιση και ο εκσυγχρονισµός της υφιστάµενης τουριστικής υποδοµής, καθώς και η δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων
και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων.
δ) Ειδικά για το κέντρο της Αθήνας, η ολοκληρωµένη
αντιµετώπιση της υποβάθµισης του ιστορικού κέντρου
της, πρόκειται να συµβάλει στην ανάδειξή του ως πυρήνα city break τουρισµού. Γι΄ αυτό, οι όποιες πολιτικές και
παρεµβάσεις στο κέντρο της Αθήνας οφείλουν να λαµβάνουν ως σηµαντική συνιστώσα του σχεδιασµού την
πολιτική για ανάδειξη του κέντρου ως τουριστικού πόλου.
ε) Ο σχεδιασµός και η ανάδειξη ειδικών διαδροµών περιπάτου και επισκέψεων που αναδεικνύουν τα ιστορικά
χαρακτηριστικά σε συνδυασµό µε τα ενδιαφέροντα της
σύγχρονης πόλης.
στ) Η δηµιουργία και η ανάδειξη διαδροµών και δικτύων περιοχών που συγκεντρώνουν στοιχεία φυσικού
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Κυριότερες τέτοιες περιοχές είναι ο Μαραθώνας, το Τατόι, η Μακρόνησος, το
Σούνιο, η ευρύτερη περιοχή της Λαυρεωτικής, η Ελευσίνα και το νησιωτικό σύµπλεγµα της Αττικής.
ζ) Η επανάχρηση του υφιστάµενου κτηριακού αποθέµατος οποιασδήποτε χρήσης, για τη µετατροπή του σε
τουριστικά καταλύµατα.
η) Η κατασκευή νέων καταλυµάτων επιτρέπεται εντός
των θεσµοθετηµένων ζωνών των ΓΠΣ και ΖΟΕ ή σε οργανωµένες τουριστικές αναπτύξεις µεγάλης κλίµακας,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην επόµενη περίπτωση
θ΄.
θ) 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.
ι) Η εξυπηρέτηση των θεµατικών πάρκων επιτυγχάνεται κατά προτεραιότητα από µέσα σταθερής τροχιάς και

σε συνέργεια µε αναπτυξιακούς πόλους και χώρους
πρασίνου, αστικού και περιαστικού.
4. Η ελκυστικότητα της Αθήνας ως παγκόσµιου τουριστικού προορισµού επιδιώκεται και µέσω παρεµβάσεων
που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη
δικτύωση της περιφέρειας, όπως:
α) Αναπλάσεις σε περιοχές ολόκληρου του πολεοδοµικού συγκροτήµατος και κατά προτεραιότητα των ιστορικών κέντρων και του παράκτιου µετώπου.
β) Σύνδεση του θαλάσσιου µετώπου µε τον οικιστικό ιστό και απόδοσή του στους κατοίκους και τους επισκέπτες.
γ) Αναπλάσεις των πυλών - εισόδων της Περιφέρειας,
όπως τα λιµάνια, οι εθνικές οδοί και οι τερµατικοί σταθµοί του δικτύου σιδηροδρόµων και υπεραστικών λεωφορείων.
δ) Προστασία, ανάδειξη και συνδυασµένη προβολή
των πόρων του ευρύτερου περιαστικού χώρου.
ε) Βελτίωση της εικόνας των δηµόσιων χώρων και της
εικόνας των κτηρίων.
στ) Δικτύωση µε µέσα σταθερής τροχιάς των προορισµών του αστικού τουρισµού και των µεγάλων πόλων
τουριστικής έλξης στον εξωαστικό χώρο.
ζ) Διευκόλυνση της πρόσβασης στους τουριστικούς
προορισµούς από τις βασικές διεθνείς και εθνικές πύλες
εισόδου. Διαµόρφωση προϋποθέσεων για τη διακίνηση
µεγαλύτερου ποσοστού επισκεπτών µε ήπιους τρόπους
µετακίνησης.
η) Η διαµόρφωση του συγκοινωνιακού και κυκλοφοριακού σχεδιασµού µε τρόπο που να εξυπηρετεί και τις
ανάγκες της τουριστικής δραστηριότητας. Προκειµένου
η Αττική να καταστεί ελκυστικός προορισµός city break
και κρουαζιέρας και λόγω των συγκεκριµένων απαιτήσεων των ως άνω µορφών τουρισµού, προβλέπεται η κατάρτιση ειδικού σχεδίου µε κατευθύνσεις κυκλοφοριακής οργάνωσης και πολεοδοµικών παρεµβάσεων προς
ενσωµάτωση στον υποκείµενο σχεδιασµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 29
Μεταφορές, µετακινήσεις
1. Η πολιτική των µεταφορών της Αττικής σχεδιάζεται
στη βάση τριών (3) συµπληρωµατικών µεταξύ τους συστηµάτων:
α) Υπεραστικά δίκτυα µαζικών µεταφορών (αεροδρόµια, λιµάνια, τερµατικοί σταθµοί επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών).
β) Δηµόσιες συγκοινωνίες µητροπολιτικής εξυπηρέτησης, µε κορµό τα µέσα σταθερής τροχιάς, το βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραµµών και τους σταθµούς µετεπιβίβασης.
γ) Κύριο οδικό δίκτυο Αττικής και δίκτυο υποδοµής
στάθµευσης.
2. Οι ειδικότεροι στόχοι της πολιτικής µεταφορών είναι:
α) Η ενίσχυση της συνεκτικής πόλης και της πολυκεντρικότητας µέσω της εφαρµογής των αρχών του ενιαίου χωροταξικού, πολεοδοµικού, κυκλοφοριακού και συγκοινωνιακού σχεδιασµού.
β) Ο ανασχεδιασµός και η πύκνωση του δικτύου δηµό-
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σιας συγκοινωνίας, µε στόχο την αυξανόµενη συµµετοχή του στην εξυπηρέτηση των καθηµερινών µετακινήσεων. Προτεραιότητα δίδεται στην εξυπηρέτηση των βασικών ροών καθηµερινών µετακινήσεων από τα δίκτυα των
µέσων σταθερής τροχιάς και από το βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραµµών.
γ) Η εναρµόνιση της πολιτικής µεταφορών µε την πολιτική εξοικονόµησης φυσικών και οικονοµικών πόρων,
στο πλαίσιο της βιωσιµότητας των δηµόσιων συγκοινωνιών, της αναβάθµισης του περιβάλλοντος, της µείωσης
των αρνητικών επιπτώσεων σε επίπεδο εθνικής οικονοµίας, της ενσωµάτωσης του εξωτερικού κόστους στη
χρήση ανά µεταφορικό µέσο, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και της ανάσχεσης του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζεται η περαιτέρω ανάπτυξη των µέσων σταθερής
τροχιάς στην Αττική, σε συνδυασµό µε ένα ιεραρχηµένο
και προσαρµοσµένο στους στόχους του πολεοδοµικού
και χωροταξικού σχεδιασµού σχέδιο συµπλήρωσης του
δικτύου των αυτοκινητοδρόµων.
δ) Η οργάνωση της κυκλοφορίας σε επίπεδο δήµων
και πολεοδοµικών ενοτήτων, µε βάση τις αρχές της βιώσιµης αστικής κινητικότητας και έµφαση στις ήπιες µορφές µετακίνησης, όπως δηµόσια συγκοινωνία, ποδήλατο, περπάτηµα.
ε) Η ελαχιστοποίηση των διαµπερών µετακινήσεων µε
µέσα ιδιωτικής χρήσης στην ευρύτερη κεντρική περιοχή
του Λεκανοπεδίου και η ενθάρρυνση των ήπιων µορφών
µετακίνησης.
στ) Η ανάδειξη του ρόλου της Αθήνας ως ευρωπαϊκής
µητρόπολης διεθνούς εµβέλειας, µέσω της ανάδειξής
της ως εθνικού και διεθνούς κόµβου µεταφορών και, ειδικότερα, κόµβου συνδυασµένων µεταφορών.
3. Μέσα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι:
α) Η επέκταση και η αναβάθµιση της δηµόσιας συγκοινωνίας µητροπολιτικής εξυπηρέτησης, µε κορµό τα δίκτυα των µέσων σταθερής τροχιάς. Η ιεράρχηση, ο καθορισµός και η χωροθέτηση των επί µέρους δικτύων και
µέσων µε βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και τη δυνατότητα συµβολής τους στους στόχους του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού.
β) Η αναδιάρθρωση και η ενίσχυση των τοπικών και
διαδηµοτικών γραµµών λεωφορείων και τρόλεϊ σε ρόλο
συµπληρωµατικό ή τροφοδοτικό των µέσων σταθερής
τροχιάς και η δηµιουργία συγκοινωνιακών κέντρων/
σταθµών µετεπιβίβασης σε κοµβικά σηµεία, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή πολιτικών διαλειτουργικότητας, όπως είναι το ενιαίο κόµιστρο και ο συνδυασµός κοµίστρου και τελών στάθµευσης.
γ) Η ανάκτηση του δηµόσιου χώρου, µέσω της αναβάθµισης και της επέκτασης του δικτύου κίνησης των πεζών και των ποδηλάτων και της χωροθέτησης θέσεων
στάθµευσης ιδιωτικής χρήσης εκτός οδού σε περιοχές
κατοικίας, σε συνδυασµό µε προγράµµατα αστικών αναπλάσεων.
δ) Η πολιτική στάθµευσης, ως συµπληρωµατικό εργαλείο κυκλοφοριακής οργάνωσης, στην κατεύθυνση ενθάρρυνσης της χρήσης ήπιων µέσων µετακίνησης για
προσπέλαση σε κορεσµένες κυκλοφοριακά περιοχές, σε
περιοχές καλά εξυπηρετούµενες από µέσα µαζικής µεταφοράς και γενικά στις καθηµερινές µετακινήσεις.
ε) Η αναβάθµιση των υπεραστικών µεταφορικών υποδοµών και βασικών τερµατικών σταθµών της Αττικής και

η λειτουργική τους διασύνδεση και διεπαφή σε κοµβικά
σηµεία µε το αστικό σύστηµα µεταφορών.
στ) Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ιδιαίτερα
της τηλεµατικής µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την αποτελεσµατικότερη διαχείριση της ζήτησης και των µετακινήσεων, µέσω της ενοποιηµένης πληροφόρησης των µετακινουµένων, της συλλογής και του ελέγχου κοµίστρου,
της διαχείρισης της κυκλοφορίας, του διατιθέµενου αποθέµατος χώρων στάθµευσης και του στόλου των επιφανειακών µέσων µετακίνησης.
ζ) Η σύνταξη σύγχρονων προδιαγραφών, όσον αφορά
στις κατευθύνσεις σχεδιασµού των µεταφορών, στην εκπόνηση µελετών, καθώς και στο φυσικό σχεδιασµό και
στην πληροφοριακή σήµανση.
4. Σταδιακά αναθεωρείται και εξιδικεύεται ο σχεδιασµός του συστήµατος µεταφορών στην Αττική σύµφωνα
µε γενικές ή τοµεακές συγκοινωνιακές µελέτες, που εκπονούνται βάσει των κατευθύνσεων του παρόντος και αξιολογούνται και επικαιροποιούνται ανά πενταετία.
Άρθρο 30
Οργάνωση Συστήµατος Μεταφορών
1. Διευρωπαϊκά και Υπεραστικά Δίκτυα Μεταφορών:
αεροδρόµια, λιµάνια και τερµατικοί σταθµοί.
Οι κύριοι σταθµοί και τερµατικές εγκαταστάσεις υπεραστικών και διεθνών επιβατικών και εµπορευµατικών
µεταφορών συγκροτούν το σύστηµα εισόδων/εξόδων –
πυλών στην Αττική και διακρίνονται σε τέσσερα (4) υποσυστήµατα:
- Επιβατικοί - Εµπορευµατικοί Αερολιµένες
- Επιβατικοί - Εµπορευµατικοί Λιµένες
- Επιβατικοί - Εµπορευµατικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί
-Τερµατικοί Σταθµοί Υπεραστικών Λεωφορείων Εξωτερικού και Εσωτερικού
α) Κύριος επιβατικός- εµπορευµατικός Αερολιµένας
είναι ο διεθνής αερολιµένας «Ελευθέριος Βενιζέλος»,
ως κόµβος εθνικής, ευρωπαϊκής και διηπειρωτικής σηµασίας. Στο πλαίσιο των συµβατικών τους υποχρεώσεων
και των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών, συµπληρωµατικές υπηρεσίες µπορούν να παρέχουν σε έκτακτες
περιπτώσεις οι αερολιµένες Ελευσίνας, Δεκελείας και
Πάχης Μεγάρων.
β) Κύριοι επιβατικοί λιµένες είναι ο κεντρικός επιβατικός λιµένας Πειραιά και συµπληρωµατικά οι επιβατικοί
λιµένες Λαυρίου και Ραφήνας. Κύριος εµπορευµατικός
λιµένας είναι ο λιµένας Ικονίου – Κερατσινίου – Περάµατος, ενώ συµπληρωµατική λειτουργία παρέχουν οι λιµένες Ελευσίνας και Λαυρίου. Η εξειδίκευση του ρόλου
τους περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα XIV.
γ) Κύριοι επιβατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί είναι οι Αθηνών - Πειραιά, καθώς και το σιδηροδροµικό κέντρο Αχαρνών (ΣΚΑ).
δ) Κύριοι εµπορευµατικοί σιδηροδροµικοί σταθµοί είναι ο Σταθµός Διαλογής-Εµπορευµατικός Σταθµός ΟΣΕ
Θριασίου Πεδίου, ο επιλιµένιος τερµατικός σιδηροδροµικός σταθµός Ικονίου – Κερατσινίου και, συµπληρωµατικά, ο σιδηροδροµικός σταθµός Ρουφ.
ε) Κύριοι σιδηροδροµικοί άξονες είναι ο κλάδος σιδηροδροµικού σταθµού Πειραιά, σιδηροδροµικού σταθµού
Αθηνών ΣΚΑ – Βόρεια Ελλάδα, ο κλάδος ΣΚΑ – Κόρινθος – Κιάτο – Πάτρα στη νέα χάραξη Σιδηροδροµικής
Γραµµής Υψηλής Ταχύτητας (ΣΓΥΤ).
Η εξειδίκευση του µεταφορικού έργου ανά σιδηροδρο-
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µικό σταθµό και σιδηροδροµικό άξονα - κλάδο περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα XIV.
στ) Νέος κεντρικός σταθµός υπεραστικών λεωφορείων εξωτερικού και εσωτερικού, όπως ΚΤΕΛ: πλησίον του
σταθµού Μετρό Ελαιώνας και σε άµεση γειτνίαση µε το
εθνικό οδικό δίκτυο. Για τα ΚΤΕΛ Αττικής, προσδιορίζονται θέσεις τερµατικών σταθµών σε περιφερειακούς
σταθµούς του Μετρό και του Προαστιακού, επιµερισµένες γεωγραφικά για τις ενότητες Δυτικής Αττικής, Βόρειας Αττικής, Ανατολικής Αττικής - Μεσογείων, όπως
περιγράφονται στο Παράρτηµα XIV.
2. Δίκτυα Δηµόσιας Συγκοινωνίας, Μέσα Σταθερής
Τροχιάς.
Οι δηµόσιες συγκοινωνίες µητροπολιτικής εξυπηρέτησης οργανώνονται σε δύο (2) βασικά δίκτυα, το πρωτεύον και το δευτερεύον.
α) Το πρωτεύον δίκτυο δηµόσιας συγκοινωνίας συνιστά τη σπονδυλική στήλη του ενιαίου συστήµατος µεταφορών και έχει ως στόχο να διεκπεραιώνει το µεγαλύτερο όγκο συλλογικών µετακινήσεων στην Αττική. Αποτελείται από µέσα σταθερής τροχιάς, διαθέτει υψηλά λειτουργικά χαρακτηριστικά και έχει κυρίως ακτινικό ανάπτυγµα ως προς τα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, υποστηρίζοντας παράλληλα τα διαδηµοτικά κέντρα ευρείας ακτινοβολίας του Λεκανοπεδίου Αθήνας και της Αττικής.
Το δίκτυο αυτό συγκροτείται από αστικές και προαστιακές γραµµές και λειτουργεί συµπληρωµατικά, ως εργαλείο οργάνωσης του χώρου, για την υποστήριξη και τόνωση σχετικά υψηλών οικιστικών πυκνοτήτων και πόλων
έλξης µαζικών µετακινήσεων, στην εµβέλεια επιλεγµένων σταθµών του συστήµατος που ανταποκρίνονται στις
επιλογές χωρικής ανάπτυξης του νέου ΡΣΑ.
β) Το δευτερεύον δίκτυο δηµόσιας συγκοινωνίας έχει
χαρακτήρα συµπληρωµατικό και τροφοδοτικό ως προς
το πρωτεύον και αποτελείται από γραµµές τρόλεϊ και λεωφορείων. Το δίκτυο αυτό αναδιαρθρώνεται σταδιακά,
ανάλογα µε την εξέλιξη του πρωτεύοντος δικτύου, ώστε
να λειτουργεί τροφοδοτικά και συµπληρωµατικά ως
προς αυτό. Η συµπληρωµατική λειτουργία του ως προς
το πρωτεύον δίκτυο αφορά και ένα βασικό δίκτυο λεωφορειακών γραµµών που καθορίζεται και επικαιροποιείται από τον ΟΑΣΑ, εξυπηρετώντας µε γραµµές κορµού
διαδρόµους που δεν καλύπτονται εισέτι από µέσα σταθερής τροχιάς. Το δευτερεύον δίκτυο επεκτείνεται, επίσης, µε τοπικές ή διαδηµοτικές γραµµές σύνδεσης γειτονικών πολεοδοµικών ενοτήτων όπως συνοικίες και δήµοι.
γ) Το πρωτεύον δίκτυο τροφοδοτείται από ακτινικές
και εγκάρσιες γραµµές του δευτερεύοντος δικτύου σε
κοµβικά σηµεία – σταθµούς µετεπιβίβασης. Τα κυριότερα
κέντρα ανταπόκρισης, τόσο µεταξύ γραµµών του πρωτεύοντος δικτύου όσο και µεταξύ των τελευταίων µε
γραµµές του δευτερεύοντος δικτύου, καθώς και µε τα υπεραστικά µέσα µαζικής µεταφοράς, αναπτύσσονται σε
οργανωµένα συγκοινωνιακά κέντρα και σταθµούς µετεπιβίβασης.
δ) Για τις προαστιακές συνδέσεις της πρωτεύουσας
και του λιµένα του Πειραιά µε τα κυριότερα αστικά κέντρα εκτός Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά και το
διεθνή αερολιµένα Αθηνών, βασικό µέσο είναι ο προαστιακός σιδηρόδροµος, που εκτείνεται µέχρι τα βασικά
οικιστικά κέντρα των όµορων Περιφερειών εντός της εµβέλειας της Μητροπολιτικής Περιοχής Αθήνας (Θήβα Λιβαδειά, Χαλκίδα, Κόρινθος - Λουτράκι).

ε) Το πρωτεύον δίκτυο µητροπολιτικής εξυπηρέτησης
διακρίνεται σε τρία (3) επιµέρους δίκτυα όπως εξειδικεύονται στο Παράρτηµα XIV:
αα) Δίκτυο προαστιακού σιδηροδρόµου
ββ) Δίκτυο µετρό
γγ) Δίκτυο τραµ και ελαφρού µετρό (LRT).
στ) Στην προοπτική επέκτασης του πρωτεύοντος δικτύου σε νέους άξονες, που παρουσιάζουν αρχικά ζήτηση χαµηλότερη των ορίων εφαρµογής µέσων σταθερής
τροχιάς ή αντιµετωπίζουν προσωρινές δυσκολίες υλοποίησης, µπορεί εναλλακτικά να επιλεγεί η ανάπτυξή
τους ως λεωφορειακών γραµµών ταχείας διέλευσης σε
αποκλειστικό διάδροµο (ταχείς λεωφορειόδροµοι/BRT),
µε δυνατότητα µετεξέλιξής τους σε µέσα σταθερής τροχιάς.
ζ) Η ανάπτυξη του πρωτεύοντος δικτύου είναι δυνατόν
να διαφοροποιηθεί, κατόπιν συνδυασµένης πολεοδοµικής και συγκοινωνιακής µελέτης µέσο-µακροπρόθεσµου
ορίζοντα. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η συµµόρφωση των επιλογών µε τις βασικές αρχές και στόχους των µεταφορών. Οι µελλοντικές επεκτάσεις του
µετρό θα αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα προς πόλους ανάπτυξης µητροπολιτικής εµβέλειας, εντός του
Λεκανοπεδίου Αθηνών.
3. Συγκοινωνιακά κέντρα, σταθµοί µετεπιβίβασης και
αµαξοστάσια
α) Για την ανταπόκριση των γραµµών του πρωτεύοντος δικτύου δηµόσιας συγκοινωνίας µεταξύ τους, µε το
δευτερεύον δίκτυο, καθώς και µε τα δίκτυα υπεραστικών
µέσων µαζικής µεταφοράς, δηµιουργούνται σε ορισµένα
σηµεία διεπαφής τους οργανωµένοι σταθµοί µετεπιβίβασης, που συµπεριλαµβάνουν απαραίτητα χώρους στάθµευσης µέσων ιδιωτικής χρήσης και δικύκλων. Οι σταθµοί αυτοί χωροθετούνται, κατά προτεραιότητα, σε κοµβικές ή ακραίες και περιφερειακές θέσεις του συστήµατος,
όπως εξειδικεύονται στο Παράρτηµα XIV.
β) Στους σταθµούς του πρωτεύοντος δικτύου δίνεται
έµφαση στην ασφαλή προσπέλασή τους από πεζούς, ΑΜΕΑ και ποδηλάτες, µέσω διαδροµών που θα διεισδύουν
ακτινικά στις γειτονικές περιοχές και, κατά το δυνατόν,
θα τους συνδέουν µε το Μητροπολιτικό Δίκτυο Ποδηλατικών Διαδροµών.
γ) Για την απαιτούµενη λειτουργική υποστήριξη των
µέσων µαζικής µεταφοράς, λειτουργούν ή χωροθετούνται αµαξοστάσια (Α/Σ) και υποστηρικτικές επισκευαστικές βάσεις (Ε/Β) σε θέσεις ανά µεταφορικό δίκτυο, όπως
εξειδικεύονται στο Παράρτηµα XIV.
4. Κύριο Οδικό Δίκτυο Αττικής
α) Ως κύριο οδικό δίκτυο Αττικής ορίζεται ένα πλέγµα
οδικών αξόνων που εξυπηρετεί τις βασικές ροές µετακινήσεων διαπεριφερειακής και µητροπολιτικής κλίµακας.
Η ιεράρχησή τους βασίζεται πρωτίστως στη θέση και λειτουργία των αξόνων στον πολεοδοµικό ιστό της Αττικής
και, δευτερευόντως, στα γεωµετρικά και λειτουργικά
τους χαρακτηριστικά. Οι άξονες που εντάσσονται στο
κύριο οδικό δίκτυο Αττικής αποτελούν τµήµα του θεσµοθετηµένου βασικού οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής. Για την εξυπηρέτηση των αναγκαίων οδικών µετακινήσεων, βασική προτεραιότητα δίνεται στην ορθολογική διαχείριση της υφιστάµενης υποδοµής.
β) Οι άξονες που συγκροτούν το κύριο οδικό δίκτυο
Αττικής ιεραρχούνται σε άξονες διαπεριφερειακής σηµασίας και σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες
µητροπολιτικής σηµασίας, όπως αναφέρονται στο Πα-
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ράρτηµα ΧIV.
γ) Οι άξονες διαπεριφερειακής σηµασίας, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά ελεύθερων και ταχειών λεωφόρων,
διαχειρίζονται τις µεγαλύτερες ροές µετακινήσεων αγαθών και προσώπων µεταξύ των κύριων πυλών – εισόδων
στην Αττική.
δ) Οι πρωτεύοντες άξονες µητροπολιτικής σηµασίας
λειτουργούν ως βασικοί διανεµητήριοι για τις κυριότερες
ροές εισόδου στον πυρήνα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος. Στο σύνολό τους οι πρωτεύοντες άξονες µητροπολιτικής σηµασίας, σε συνεργασία µε τους άξονες διαπεριφερειακής σηµασίας και, ιδιαίτερα, µε την Αττική Οδό, συγκροτούν περιµετρικούς δακτυλίους, σε τρεις διαβαθµίσεις εγγύτητας ως προς την κεντρική περιοχή.
ε) Οι δευτερεύοντες άξονες µητροπολιτικής σηµασίας
συγκροτούν το βασικό δίκτυο περαιτέρω κατανοµής των
µετακινήσεων µεταξύ επιµέρους πολεοδοµικών ενοτήτων και κέντρων της Χωρικής Ενότητας Αθήνας-Πειραιά.
στ) Ειδικότερα, εντός του υφιστάµενου Εσωτερικού Οδικού Δακτυλίου (ΕΟΔ), καθώς και στις κύριες ακτινικές
αρτηρίες, δεν είναι επιθυµητές περαιτέρω δοµικές παρεµβάσεις εξυπηρέτησης της ακτινικής κυκλοφορίας.
Για την εξυπηρέτηση του στόχου ανάληψης µεγαλύτερου ποσοστού µετακινήσεων από τα µέσα µαζικής µεταφοράς, προωθούνται µέτρα εξορθολογισµού της διαχείρισης της οδικής κυκλοφορίας και απόδοσης προτεραιότητας στα µέσα µαζικής µεταφοράς.
ζ) Για τη βελτίωση προσβασιµότητας του πόλου ανάπτυξης του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού και της Νοτιοανατολικής Περιοχής της Αθήνας και της σύνδεσής
τους µε το νέο διεθνή αερολιµένα «Ελ. Βενιζέλος» και
την περιοχή των Μεσογείων, θα αξιολογηθούν εναλλακτικές λύσεις εξυπηρέτησης οδικών συνδέσεων υψηλών
λειτουργικών χαρακτηριστικών, καθώς και µέσων σταθερής τροχιάς, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα οι
στόχοι συµµετρικής κατανοµής των µετακινήσεων στο
αρτηριακό δίκτυο της πόλης, παράλληλα µε την εξυπηρέτηση των πολεοδοµικών στόχων αναδιάταξης του συστήµατος εξυπηρέτησης των µετακινήσεων στην κεντρική περιοχή της, µε αριστοποίηση των διαθέσιµων πόρων.
Παράλληλα, η λύση που θα επιλεγεί, θα είναι συµβατή
µε τους πολεοδοµικούς στόχους ανάσχεσης της αστικής
διάχυσης στην περιοχή των Μεσογείων και αρµονικής
πολεοδοµικής ένταξης των συνδετήριων κλάδων µε το
κύριο οδικό δίκτυο στη νοτιοανατολική περιοχή του Λεκανοπεδίου της Αττικής.
η) Στα διαγράµµατα που συνοδεύουν το νέο ΡΣΑ και απεικονίζουν τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στο κυρίως σώµα του νόµου και στο Παράρτηµα XIV, αποτυπώνονται οι ενδεικτικές χαράξεις
των προβλεπόµενων έργων.
5. Πολιτική στάθµευσης
Βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής στάθµευσης είναι:
α) Ελεγχόµενη στάθµευση στα κέντρα των δήµων και
σε κρίσιµες περιοχές και περιορισµός της παρόδιας
στάθµευσης. Κατά προτεραιότητα εξασφάλιση θέσεων
στάθµευσης για τους κατοίκους των περιοχών.
β) Δηµιουργία οργανωµένων χώρων στάθµευσης και
µετεπιβίβασης σε περιφερειακούς και τερµατικούς σταθµούς του πρωτεύοντος δικτύου δηµοσίων συγκοινωνιών
µητροπολιτικής εξυπηρέτησης.
γ) Δηµιουργία συλλογικών χώρων στάθµευσης, για
την κάλυψη των αναγκών σε στάθµευση της κατοικίας

και των επαγγελµατικών χρήσεων, κατά προτεραιότητα
σε πυκνοδοµηµένες περιοχές. Αναπροσαρµογή του θεσµικού πλαισίου (ν. 4067/2012) στην κατεύθυνση διαµόρφωσης αντίστοιχων χώρων είτε σε ανωδοµή, µέσω µετατροπής ή αντικατάστασης ακινήτων, είτε υπόγεια.
δ) Συσχέτιση προσφοράς θέσεων οργανωµένης στάθµευσης µε το βαθµό προσπελασιµότητας των µέσων µαζικής µεταφοράς ιδιαίτερα σε χρήσεις γης και πόλους
έλξης σηµαντικού αριθµού µετακινήσεων, προκειµένου
να αυξηθεί η χρήση των µέσων αυτών στο µέγιστο δυνατό βαθµό.
ε) Καθορισµός χώρων στάσης και στάθµευσης τουριστικών λεωφορείων, µε πρωτοβουλία των εµπλεκόµενων δήµων σε συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία
και τον Οργανισµό Αθήνας.
στ) Ανάπτυξη δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων
σε δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους στάθµευσης, καθώς
και σε ανωδοµές ή σε υπόγεια ακινήτων.
6. Παρεµβάσεις βιώσιµης κινητικότητας υπερτοπικού
και τοπικού χαρακτήρα
Για την υποστήριξη της βιώσιµης κινητικότητας οι προτεραιότητες είναι οι εξής:
α) Ενίσχυση συλλογικών και ήπιων µορφών µετακίνησης, όπως είναι τα µέσα µαζικής µεταφοράς, το ποδήλατο, το περπάτηµα και η µεταξύ τους συνέργεια.
β) Συγκρότηση ολοκληρωµένων δικτύων κίνησης για
πεζούς και ποδηλάτες, µεταξύ σηµαντικών πόλων φυσικού, πολεοδοµικού, συγκοινωνιακού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
γ) Επέκταση πεζοδροµήσεων ή δηµιουργία διαδρόµων
αποκλειστικής ροής πεζών, ποδηλάτου και δηµόσιας συγκοινωνίας σε εµπορικούς δρόµους, όπου ενδείκνυται,
έπειτα από ειδικές συγκοινωνιακές µελέτες, καθώς και
σε περιοχές αµιγούς κατοικίας, µε δηµιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας.
δ) Η ανάδειξη του θαλάσσιου µετώπου του Σαρωνικού,
µέσω της λειτουργικής ανάπλασης της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος, σε συνδυασµό µε τη λειτουργία
τραµ, πεζόδροµου και ποδηλατόδροµου.
ε) Η δηµιουργία εκτεταµένου δικτύου ποδηλατικών
διαδροµών µητροπολιτικής εµβέλειας, για τη διευκόλυνση των καθηµερινών µετακινήσεων µε ποδήλατο, σε
συνδυασµό µε τα τοπικά δίκτυα ποδηλατοδρόµων και
ποδηλατολωρίδων, καθώς και πεζοδρόµων σε επίπεδο
δήµων και γειτονιάς, όπως ενδεικτικά αναφέρεται στο
Παράρτηµα XIV.
στ) Η προώθηση εκτός λεκανοπεδίου ποδηλατικών
διαδροµών που εξυπηρετούν την πρόσβαση σε σηµαντικές περιοχές πολιτιστικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος, όπως στην Ελευσίνα, στο Κτήµα Τατοΐου, στο Μαραθώνα και στο Σούνιο.
Άρθρο 31
Ασφάλεια και προστασία
1. Για την ασφάλεια και προστασία από σεισµούς και
άλλους γεωλογικούς κινδύνους, εφαρµόζονται οι ισχύοντες κανονισµοί και σχεδιάζονται και προωθούνται
ρυθµίσεις για προσεισµικές επεµβάσεις, µε στόχο τη µείωση της σεισµικής τρωτότητας υφιστάµενων έργων και
κτηρίων.
2. Για την πρόληψη και την αντιµετώπιση των τεχνολογικών και βιοµηχανικών ατυχηµάτων, ρυθµίζεται η
χωροθέτηση χρήσεων γης σε περιοχές παρακείµενες ε-
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γκαταστάσεων Seveso, κατηγοριοποιούνται οι χρήσεις
γης, µε βάση τα επίπεδα ευπάθειας του πληθυσµού, τις
πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόµενο
βιοµηχανικό ατύχηµα µεγάλης έκτασης και συνυπολογισµό οικονοµικών κριτηρίων. Το Παράρτηµα XV, περιλαµβάνει κατά προτεραιότητα κατευθύνσεις και µέτρα για τη
διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εγκρίνεται σχέδιο δράσης για αναπλάσεις περιοχών µεγάλης διακινδύνευσης
από φυσικούς, τεχνολογικούς και άλλους κινδύνους.
Προτεραιότητα δίνεται σε ζώνες πολεοδοµικών κέντρων
µε ανεπαρκείς υποδοµές, περιοχές µε παλαιό κτηριακό
απόθεµα, φθίνουσες χρήσεις του δευτερογενούς τοµέα,
µε υψηλή πυκνότητα και έντονα προβλήµατα κυκλοφορίας και στάθµευσης.
4. Σχεδιάζεται η προσαρµογή της λειτουργίας του συστήµατος µεταφορών, στο οποίο περιλαµβάνονται κοι οι
λιµένες και οι αερολιµένες, σε συνθήκες έκτακτης λειτουργίας λόγω καταστροφών και κινδύνων, σύµφωνα µε
τις κατευθύνσεις του Παραρτήµατος XV.
5. Εκπονούνται από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, χάρτες επικινδυνότητας πληµµύρας, σύµφωνα µε την κ.υ.α. 31822/1542/ Ε103 (Β΄ 1108), µε την
οποία ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 και συντάσσονται
σχέδια αντιµετώπισης πληµµυρικού κινδύνου για κάθε
λεκάνη απορροής
6. Οργάνωση της προστασίας των αστικών περιοχών
από πληµµύρες µε καταγραφή των υδραυλικών ατυχηµάτων, συσχέτιση, αιτιολόγηση και ανάδραση.
Άρθρο 32
Κοινωνικές εξυπηρετήσεις
1. Κοινωνικές Υποδοµές
Σε όλες τις χωρικές ενότητες, όπως αυτές ορίζονται
στο άρθρο 8, επιδιώκεται η εξασφάλιση της αναγκαίας
κοινωνικής υποδοµής µέσω σχεδίων 7 και 8 του ν.
4269/2014 και τις προδιαγραφές καταλληλότητας, χωρίς
να είναι αναγκαίος ο ακριβής, εκ των προτέρων, προσδιορισµός του χώρου.
2. Προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση του δικτύου των υποδοµών υγείας ανά χωρική ενότητα, της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, της δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας, της ψυχικής υγείας και των µονάδων υποστήριξης, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα
XVI και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ορίζει το Υπουργείο Υγείας.
3. Οργανώνεται, όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα
XVI, το δίκτυο των προνοιακών δοµών σε επίπεδο χωρικών ενοτήτων σε συσχετισµό και µε το δίκτυο των υποδοµών υγείας.
4. Προωθείται χωρική κατανοµή των υποδοµών υγείας του δηµόσιου τοµέα µείζονος σηµασίας στο σύνολο
της Αττικής, για την εξυπηρέτηση του πληθυσµού όλων
των χωρικών ενοτήτων. Η ανάπτυξή τους γίνεται σε περιοχές, οι οποίες διαθέτουν τις πολεοδοµικές προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν και να οργανωθούν. Οι νέες υποδοµές υγείας του δηµόσιου τοµέα και η ενίσχυση των
υφισταµένων αναφέρονται στο Παράρτηµα XVI.

5. Νέα Θεραπευτήρια χωροθετούνται:
α) Εντός της Χωρικής Ενότητας Αθήνα-Πειραιά, σε επιλεγµένες περιοχές κυρίως αναπλάσεων, όπως στον Ελαιώνα.
β) Εκτός της Χωρικής Ενότητας Αθήνα-Πειραιά, και σε
αναπτυξιακούς πόλους και διαδηµοτικά κέντρα ευρείας
ακτινοβολίας, εφόσον τεκµηριώνεται η καλή εξυπηρέτηση από το κύριο οδικό δίκτυο της Αττικής, το δίκτυο των
µέσων µαζικής µεταφοράς και, ειδικότερα, τα µέσα σταθερής τροχιάς.
6. Για τη χωροθέτηση κοινωνικών υποδοµών µεγάλης
κλίµακας αναζητούνται τρόποι διαδηµοτικής εξυπηρέτησης για τη βέλτιστη επιλογή θέσεων και την ενιαία διαχείρισή τους. Ειδικότερα:
α) Προωθείται κατά προτεραιότητα η χωροθέτηση διαδηµοτικών κοιµητηρίων, για την ορθολογική εξυπηρέτηση των αναγκών των επιµέρους χωρικών ενοτήτων. Οι
χώροι αυτοί οριοθετούνται ανάλογα µε τις ανάγκες και
τις δεσµεύσεις των εξειδικευµένων µελετών.
β) Εξειδικεύεται για την Αττική το «Ειδικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστηµάτων Κράτησης» (ΑΠ 28704/4362/26.11.2001, Β΄1575),
ως εξής: Αποµακρύνεται το κατάστηµα κράτησης Κορυδαλλού και χωροθετείται νέο ολοκληρωµένο συγκρότηµα δικαστικής φυλακής Αθηνών, µε µονάδες θηλέων και
αρρένων, νοσοκοµείο και ψυχιατρείο κρατουµένων. Η ακριβής περιοχή χωροθέτησης αναζητείται εναλλακτικά
στη δυτική ή βόρεια Αττική, µε βάση τα κριτήρια που προβλέπονται στο παραπάνω Ειδικό Πλαίσιο.
γ) Η χωροθέτηση και η δόµηση των πιο πάνω υποδοµών ρυθµίζεται είτε µε τα σχέδια των άρθρων 7 και 8 του
ν. 4269/2014 είτε, εφόσον πρόκειται για εκτός σχεδίου
περιοχή, µε τοπικό ρυµοτοµικό του ν. 1337/1983 για εκτός σχεδίου περιοχή, µε τοπικό ρυµοτοµικό του ν.
1337/1983.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ H΄
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ
Άρθρο 33
Οργανισµός Ρυθµιστικού Σχεδίου και
Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας
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. 4α 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 ΟΡΣΑ, η αρµοδιότητα αυτή
µετά την κατάργηση του ΟΡΣΑ µεταφέρεται στο Συµβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασµού, που έχει συσταθεί
µε την παρ. 5 περ. ε΄ του άρθρου 12 του ν. 4250/2014.
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Άρθρο 34
Συντονισµός και εναρµόνιση πολιτικών
µε το νέο ΡΣΑ και παρακολούθηση εφαρµογής

προς αυτές µε την επιφύλαξη για την εφαρµογή της παρ.
4 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 και της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010.

1. Το νέο ΡΣΑ αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισµό και την εναρµόνιση των επιµέρους πολιτικών,
πρωτοβουλιών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθµού και του ιδιωτικού τοµέα, η
υλοποίηση των οποίων επηρεάζει τη συνοχή και ανάπτυξή του. Οι παραπάνω πολιτικές, πρωτοβουλίες, προγράµµατα και σχέδια εναρµονίζονται µε τους στόχους, κατευθύνσεις και προτεραιότητες του νέου ΡΣΑ. Στα αναπτυξιακά προγράµµατα της Περιφέρειας περιλαµβάνονται
κατά προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις, που προωθούν την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ.
2. Για την παρακολούθηση της εφαρµογής του νέου
ΡΣΑ:
α) Ο ΟΡΣΑ, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων του
νέου ΡΣΑ, παρακολουθεί τις σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον από την εφαρµογή του και εντοπίζει δυσλειτουργίες. Συντάσσει, ανά διετία, εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής του νέου
ΡΣΑ και του προγράµµατος δράσης, συσχετίζοντάς τα
µε τις ενέργειες των εµπλεκόµενων υπηρεσιών και φορέων. Στις εκθέσεις υποδεικνύονται τα µέτρα, τα προγράµµατα, οι πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ, καθώς και οι ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις του. Επίσης, προτείνεται η λήψη επανορθωτικών µέτρων για
την αντιµετώπιση των δυσµενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
β) Οι εκθέσεις υποβάλλονται στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΟΡΣΑ για αξιολόγηση. Τα πορίσµατα των εκθέσεων αποστέλλονται στους συναρµόδιους φορείς.
Λαµβάνονται υπόψη από όλους τους εµπλεκόµενους
φορείς, κατά την προώθηση µέτρων, προγραµµάτων,
δράσεων και ρυθµίσεων, που αφορούν στην εφαρµογή
του νέου ΡΣΑ.
γ) Για την περιοχή εφαρµογής του νέου ΡΣΑ οι εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 της απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µε αριθµό 51949/2010 (Β΄ 1925) καταρτίζονται από τον ΟΡΣΑ, µε ανάλογη εφαρµογή, κατά
τα λοιπά, των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, και 4
του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
3.α) Όλα τα σχέδια και προγράµµατα χωρικών ρυθµίσεων του ν. 4269/2014, καθώς και όσα άλλα έχουν σαφείς χωρικές επιπτώσεις, εναρµονίζονται µε τους στόχους και τις ρυθµίσεις του νέου ΡΣΑ. Για την έγκρισή
τους, πρέπει αυτά να συνοδεύονται από έκθεση τεκµηρίωσης, το περιεχόµενο της οποίας θα τεκµηριώνει το
βαθµό εναρµονισµού και την εξυπηρέτηση των στόχων
που θέτει το νέο ΡΣΑ.
β) Εγκεκριµένα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
σχέδια της περίπτωσης α΄, εφόσον αποκλίνουν από τις
κατευθύνσεις και ρυθµίσεις του νέου ΡΣΑ, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται, προκειµένου να εναρµονιστούν

Άρθρο 35
Πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή
του νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής
1. Για την προώθηση των στρατηγικών στόχων και την
εφαρµογή του νέου ΡΣΑ, ο ΟΡΣΑ καταρτίζει ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης, µε το οποίο εξειδικεύονται οι
αναγκαίες ενέργειες του Οργανισµού και όλων των αρµόδιων φορέων για την επίτευξη των στόχων, ορίζονται
τοµείς προτεραιότητας και προσδιορίζονται για κάθε τοµέα προτεραιότητας εξειδικευµένα σχέδια δράσης.
2. Το πρόγραµµα δράσης εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και των συναρµόδιων Υπουργών, µετά από
γνωµοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ,
σε διάστηµα έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.
3. Το πρόγραµµα δράσης περιλαµβάνει τους ακόλουθους τοµείς προτεραιότητας:
(α) Χωροταξική οργάνωση στο σύνολο της περιοχής
της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 7 έως και 11.
(β) Οικιστική ανάπτυξη και πολεοδοµική οργάνωση
της περιοχής εφαρµογής του νέου ΡΣΑ, µε εφαρµογή
πολιτικών ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες κάθε αστικού
κέντρου και διαχείριση του αστικού και του εξωαστικού
χώρου ως ενιαίου λειτουργικού χώρου, σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις των άρθρων 12 έως και 16.
(γ) Εξασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης και της οικολογικής ισορροπίας και προστασία του περιβάλλοντος
της περιοχής εφαρµογής του νέου ΡΣΑ, κατά τις κατευθύνσεις των περιβαλλοντικών πολιτικών, όπως αυτές
περιγράφονται στα άρθρα 17 έως και 22.
(δ) Υποστήριξη της ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας
και καινοτοµίας και ενίσχυση της διεθνοποίησης, µε την
κατάλληλη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, κατά τις κατευθύνσεις των
άρθρων 23 έως και 28.
(ε) Οργάνωση του συστήµατος µεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωµένης πολιτικής µακροπρόθεσµου συγκοινωνιακού σχεδιασµού, κατά τις κατευθύνσεις των άρθρων 29 έως και 32.
4. Κατά τοµέα προτεραιότητας, το πρόγραµµα περιλαµβάνει τους στόχους στον τοµέα, τη στρατηγική επίτευξής τους, τα κριτήρια ιεράρχησης των παρεµβάσεών
του, τις γενικές απαιτήσεις επιλεξιµότητας, σκοπιµότητας και ωριµότητας των παρεµβάσεων στον τοµέα, τις
συνέργειες µε τις παράλληλες πολιτικές στο αντικείµενο του τοµέα, τα αποτελέσµατα και τις αναπτυξιακές,
χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναµένονται από το σύνολο των παρεµβάσεων, το σύστηµα των
εξειδικευµένων και γενικών δεικτών που αφορούν τον
τοµέα και παρακολουθούνται στο πλαίσιο του συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου ΡΣΑ
που ορίζεται στο άρθρο 37, τους κατά νόµο αρµόδιους
για την επίσπευση φορείς και όσους εµπλέκονται στην
προώθηση των παρεµβάσεων, το κανονιστικό πλαίσιο για
τον τοµέα, τον αναγκαίο προϋπολογισµό για την επίτευξη των στόχων στον τοµέα και τα επιµέρους σχέδια δράσης για την επίτευξη των στόχων στον τοµέα.
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5. Για το πρόγραµµα δράσης καταρτίζονται από τον
ΟΡΣΑ, ανά διετία, εκθέσεις εφαρµογής. Οι εκθέσεις
λαµβάνονται υπόψη για τη συνολική αξιολόγηση της εφαρµογής του νέου ΡΣΑ και την κατάρτιση των πρόσθετων σχεδίων δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 36.
Άρθρο 36
Σχέδια δράσης για την εφαρµογή του νέου
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής
1. Τα σχέδια δράσης του προγράµµατος δράσης για
την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής έχουν ως αντικείµενο την παρέµβαση στη χωρική
οργάνωση, στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον,
στα µέτρα πολιτικής και στις υποδοµές που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος
δράσης.
2. Τα σχέδια δράσης εντάσσονται στους τοµείς προτεραιότητας του προγράµµατος και αφορούν σε: εφαρµογή πολιτικής γης και κατοικίας, αναπλάσεις του δηµόσιου χώρου, προστασία και ανάδειξη της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και προστασία
των µνηµείων και ιστορικών τόπων, εκσυγχρονισµό και
ολοκλήρωση κοινωνικών εξυπηρετήσεων, προστασία και
ανάδειξη αστικού και περιαστικού πρασίνου, ολοκληρωµένες αστικές παρεµβάσεις σε περιοχές µε ειδικά προβλήµατα, αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, προστασία της ατµόσφαιρας και αντιµετώπιση του θορύβου,
προστασία της βιοποικιλότητας, ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιας ζώνης, προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων, προστασία εδαφικών πόρων, εκσυγχρονισµό και ολοκλήρωση δικτύων και υποδοµών προστασίας
του περιβάλλοντος, ολοκληρωµένη διαχείριση κινδύνων,
ασφάλεια, προστασία και οργάνωση περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, εκσυγχρονισµό
και ολοκλήρωση των δικτύων µεταφορών και του συστήµατος στάθµευσης, εκσυγχρονισµό και ολοκλήρωση των
δικτύων βασικών υποδοµών.
3. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΟΡΣΑ είναι δυνατή η κατάρτιση και πρόσθετων σχεδίων
δράσης, για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος δράσης, είτε λόγω αλλαγής συνθηκών κατά την εφαρµογή του Ρυθµιστικού Σχεδίου είτε λόγω των αναγκών προσαρµογής στις επιταγές του εθνικού και περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού και τις εθνικές – τοµεακές πολιτικές και κατευθύνσεις είτε ως συνέπεια των
πορισµάτων της συνολικής αξιολόγησης της εφαρµογής
του νέου ΡΣΑ, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 35. Επίσης, µε απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία
προώθησης της συνεργασίας µε άλλους φορείς.
4. Σε κάθε σχέδιο δράσης ορίζονται οι στόχοι, το αντικείµενο των παρεµβάσεων, το χωρικό επίπεδο, ο φορέας που επισπεύδει και οι φορείς που υλοποιούν τις
παρεµβάσεις, οι συνέργιες µε τα λοιπά σχέδια δράσης ανά τοµέα, οι απαιτήσεις επιλεξιµότητας, σκοπιµότητας
και ωριµότητας των παρεµβάσεων, τα αποτελέσµατα και
οι αναπτυξιακές, χωρικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αναµένονται από το σύνολο των παρεµβάσεων,
σύµφωνα µε τους δείκτες του συστήµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης του άρθρου 37, το ειδικότερο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο αναγκαίος προϋπολογισµός και οι πηγές χρηµατοδότησης, καθώς και ο κατάλληλος χρονικός προγραµµατισµός.

Άρθρο 37
Σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης του
νέου Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας - Αττικής
1. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του νέου ΡΣΑ υποστηρίζεται από το παρατηρητήριο περιβαλλοντικών,
χωρικών και κοινωνικοοικονοµικών εξελίξεων του ΟΡΣΑ.
2. Ρόλος του παρατηρητηρίου είναι η υποστήριξη της
διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του νέου
ΡΣΑ µε τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων και µε τη χρήση
γεωχωρικής πληροφορίας, την επεξεργασία δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης των χωρικών, κοινωνικοοικονοµικών, αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών δεδοµένων της Αττικής και των στοιχείων της θεσµικής πορείας εφαρµογής του νέου ΡΣΑ από τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Στο πλαίσιο αυτό µπορεί να δίνονται
οδηγίες προς τους φορείς αναφορικά µε την τήρηση
στοιχείων και τον τρόπο αρχειοθέτησης, έτσι ώστε να είναι συµβατά µεταξύ τους και να είναι ευχερής η αξιοποίησή τους από τους χρήστες του παρατηρητηρίου.
3. Το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης περιλαµβάνει:
α) το σύστηµα εξειδικευµένων και γενικών δεικτών,
β) τις αναγκαίες και κατάλληλες διαδικασίες παρακολούθησης, συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και
πληροφοριών,
γ) τις διαδικασίες τροφοδότησης των δεικτών µε τιµές
και εξαγωγής πορισµάτων σχετικά µε την εφαρµογή του
νέου ΡΣΑ,
δ) τις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης που τεκµηριώνονται µε τη χρήση του συστήµατος των δεικτών,
ε) τους φορείς που εµπλέκονται στην τήρηση και παροχή των αναγκαίων στοιχείων.
4. Το σύστηµα παρακολούθησης και αξιολόγησης
τροφοδοτεί µε στοιχεία, πληροφορίες και πορίσµατα το
πρόγραµµα δράσης του νέου ΡΣΑ.
5. Το σύστηµα δεικτών περιλαµβάνει: α) χωροταξικούς δείκτες που αναφέρονται στα ζητήµατα χωροταξικής οργάνωσης που επηρεάζουν τις χρήσεις γης, καθώς και στην εκτίµηση των αναγκών των επιµέρους χωροταξικών ενοτήτων, β) πολεοδοµικούς δείκτες που αναφέρονται στα ζητήµατα πολεοδοµικής οργάνωσης
που επηρεάζουν την αστική δοµή και τις αστικές ροές,
καθώς και στις ανάγκες των επιµέρους πολεοδοµικών ενοτήτων, γ) οικονοµικούς δείκτες που αναφέρονται στην
εκτίµηση της οικονοµικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων, των επιπτώσεων στην απασχόληση, της πορείας
κατά οικονοµικό τοµέα και των αλλαγών στο παραγωγικό σύστηµα, δ) κοινωνικούς δείκτες που αναφέρονται
στην εκτίµηση και παρακολούθηση των κοινωνικών αλλαγών και επιδράσεων, ε) περιβαλλοντικούς δείκτες που
αναφέρονται στην εκτίµηση και παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στ) δείκτες µεταφορών που
αναφέρονται στην εκτίµηση και παρακολούθηση των βασικών κατευθύνσεων στον τοµέα των εµπορευµατικών
µεταφορών, των συνδυασµένων µεταφορών, της δηµόσιας συγκοινωνίας, των µετακινήσεων µε εναλλακτικά
µέσα και των χωρικών επιπτώσεων των δικτύων µεταφορών στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στη λειτουργικότητα του αστικού συστήµατος, ζ) κυκλοφοριακούς
δείκτες που αναφέρονται στην εκτίµηση και παρακολούθηση στοιχείων του οδικού δικτύου, η) ενεργειακούς δεί-
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κτες που αναφέρονται στην εκτίµηση και παρακολούθηση της χρήσης κάθε µορφής ενέργειας από νοικοκυριά
και επιχειρήσεις και ιδιαίτερα των εναλλακτικών µορφών
ενέργειας.
Οι τιµές των δεικτών, όπου δεν ορίζονται από την οικεία νοµοθεσία, καθορίζονται µε σχετικές αποφάσεις
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΣΑ
Άρθρο 38
Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης
στο νέο ΡΣΑ. Όροι, περιορισµοί και κατευθύνσεις
για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος
1. Κατά το σχεδιασµό των έργων και δράσεων για την
υλοποίηση του νέου ΡΣΑ λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Η βελτιστοποίηση του σχεδιασµού τους ώστε να
διασφαλίζονται κατά το δυνατόν οι φυσικές διεργασίες,
η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και η
εξέλιξη των οικοσυστηµάτων, καθώς και η ποικιλοµορφία, ιδιαιτερότητα ή µοναδικότητά τους.
β) Η υποχρέωση της χώρας που απορρέει από την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, όπως η διατήρηση των οικοσυστηµάτων και των φυσικών οικοτόπων, καθώς και η
διατήρηση και αποκατάσταση ζώντων πληθυσµών των
διάφορων ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον.
γ) Η αρχή της πρόληψης της περιβαλλοντικής ζηµίας,
προκειµένου να αποφεύγεται η υποβάθµιση του περιβάλλοντος.
δ) Οι κατευθύνσεις των κανονιστικών διατάξεων των
Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που έχουν
εκπονηθεί και εγκριθεί για προστατευόµενες φυσικές
περιοχές εντός της περιοχής εφαρµογής του σχεδίου.
ε) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί που προβλέπονται από προεδρικό διάταγµα ή υπουργική απόφαση
για το χαρακτηρισµό περιοχών της περιοχής εφαρµογής
του νέου ΡΣΑ, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
στ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί που προβλέπονται σε γενικά και ειδικά χωροταξικά σχέδια, καθώς
και στα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων των λεκανών απορροής ποταµών της περιοχής εφαρµογής του
νέου ΡΣΑ.
ζ) Οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισµοί που προβλέπονται στη νοµοθεσία σχετικά µε την προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
2. Για τη βιώσιµη διαχείριση των περιοχών που προστατεύονται, όπως του δικτύου Natura 2000 και των
στοιχείων που τις χαρακτηρίζουν, όπως είναι τα είδη
χλωρίδας και πανίδας, οι οικότοποι, τα οικοσυστήµατα,
στο στάδιο αξιολόγησης των προτάσεων σχεδιασµού
των έργων του νέου ΡΣΑ, λαµβάνονται υπόψη τα εξής:
α) Τα χαρακτηριστικά της καθεµιάς περιοχής, ώστε να
διαπιστώνεται η οικολογική σηµασία της ως προς το αν
αποτελεί αυτή ενδιαίτηµα για είδη πανίδας ιδιαίτερης
σηµασίας που τελούν υπό καθεστώς προστασίας [Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (EE L103/25.4.1979), όπως κωδικοποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/147/ΕΚ (EE L 20/26.1.2010) και
ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε την υπουργική
απόφαση 414985/29.11.1985 (Β΄ 757), την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.37338/ 1807/Ε.103/1.9.2010 (Β΄1495)

και την κοινή υπουργική απόφαση 8353/276/Ε103/
17.2.2012 (Β΄ 415)].
β) Οι όροι και οι περιορισµοί που προβλέπονται από ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις προστασίας και διαχείρισης των περιοχών που προστατεύονται.
3. Για την προστασία της βιοποικιλότητας των φυσικών οικοτόπων και της άγριας χλωρίδας και πανίδας ισχύουν τα εξής:
α) Τα κριτήρια επιλογής προτάσεων καθορισµού των
ζωνών προστασίας περιλαµβάνουν σαφείς απαιτήσεις,
ως προς τη συµβατότητα της πρότασης που αξιολογείται
µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην περιοχή ανάπτυξής της. Δίνεται προτεραιότητα στην προώθηση των
δράσεων που ενισχύουν την προστασία και ανάδειξη φυσικών ενδιαιτηµάτων.
β) Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ελαχιστοποίηση της
κατάληψης αδόµητου χώρου για την επέκταση ή ανάπτυξη νέων οικιστικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, η οποία γίνεται µε επαρκή τεκµηρίωση και µετά από
συνεκτίµηση των χωρικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων σε επίπεδο χωρικής ενότητας και δήµου.
γ) Στο πλαίσιο των υποκείµενων σχεδιασµών και για
κάθε παρέµβαση ξεχωριστά, επιδιώκεται η από κοινού
προώθηση των «σχεδίων πρασίνου και ανάκτησης του
δηµοσίου χώρου» µε τις µελέτες ανάπλασης ή και η ένταξή τους στις µελέτες αυτές.
δ) Εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές σε
έργα και δραστηριότητες, προκειµένου να ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική υποβάθµιση που προκαλείται.
ε) Ενθαρρύνεται η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
στ) Αξιοποιείται η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων του νέου ΡΣΑ
για την αποφυγή ή τη µείωση επιπτώσεων σε φυσικές
περιοχές και περιοχές του δικτύου Natura 2000.
4. Τα έργα, οι δράσεις και οι παρεµβάσεις που προβλέπονται στο νέο ΡΣΑ εναρµονίζονται µε το καθεστώς
προστασίας του εθνικού δρυµού Πάρνηθας.
5. Εφαρµόζονται πολιτικές ενίσχυσης της «συµπαγούς πόλης».
6. Στα έργα, δράσεις και παρεµβάσεις του νέου ΡΣΑ
ενσωµατώνονται κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση
της κλιµατικής αλλαγής.
7. Για την προστασία των εδαφών σε προστατευόµενες ή µη περιοχές και την αποφυγή της απώλειας, ρύπανσης ή υποβάθµισής τους, ακολουθούνται οι εξής κατευθύνσεις:
α) Στο πλαίσιο των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού, καθώς και κατά την υλοποίηση και την περιβαλλοντική αδειοδότηση µεµονωµένων έργων, λαµβάνονται
κατάλληλα µέτρα για την αποτροπή της επιβάρυνσης
του εδάφους, ιδιαίτερα στις περιοχές των αναπτυξιακών
πόλων του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα.
β) Η χωροθέτηση των έργων και δραστηριοτήτων, που
θα προκύψουν από την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ, πραγµατοποιείται κατά προτεραιότητα σε ειδικά θεσµοθετηµένες περιοχές, αντί σε φυσικές ή αγροτικές περιοχές
γης υψηλής παραγωγικότητας.
γ) Κατά την επιλογή θέσεων για την εγκατάσταση νέων βιοµηχανικών µονάδων, εξετάζεται ως προτεραιότητα η δυνατότητα εγκατάστασης σε οργανωµένους και
θεσµοθετηµένους χώρους ειδικής χρήσεως, όπως είναι
τα επιχειρηµατικά πάρκα, προκειµένου να περιορίζεται
σε µικρότερη γεωγραφική ζώνη ο κίνδυνος από πιθανά
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ατυχήµατα και η διασπορά ρύπων.
δ) Προτεραιότητα αποτελεί η εξυγίανση του επιβαρυµένου Θριάσιου Πεδίου.
ε) Για τις προβλεπόµενες, στο νέο ΡΣΑ, χρήσεις, όπως
οικιστικές, βιοτεχνικές-βιοµηχανικές και τουριστικές, κατά τη χωροθέτησή τους λαµβάνονται όλα τα αναγκαία
µέτρα, προκειµένου να αποφεύγονται οποιουδήποτε είδους αστοχίες.
στ) Για τα θέµατα που αφορούν στα στερεά απόβλητα:
αα) Οι δράσεις του νέου ΡΣΑ για την ολοκληρωµένη
διαχείριση των στερεών αποβλήτων προωθούνται κατά
προτεραιότητα, σύµφωνα µε τον εθνικό σχεδιασµό και
τον αντίστοιχο περιφερειακό. Ενθαρρύνονται κατά το
δυνατόν, παρεµβάσεις ανακύκλωσης και εναλλακτικής
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
ββ) Προωθούνται έργα, δράσεις και παρεµβάσεις που
ενθαρρύνουν τη χρήση καθαρών τεχνολογιών, πρακτικών µείωσης στερεών αποβλήτων και αποφυγής διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, ελαιωδών ουσιών, αλάτων
ή άλλων ρύπων στο έδαφος.
γγ) Για τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων, έτσι όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012
(Α΄ 24) που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης
Νοεµβρίου 2008 (ΕΕ L 312/3 της 22.11.2008), εφαρµόζεται το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της
Περιφέρειας Αττικής, όπως εκάστοτε αυτό ισχύει.
δδ) Στις εγκαταστάσεις που συνδέονται µε τη συλλογή, µεταφόρτωση, ανάκτηση και διάθεση στερεών αποβλήτων:
ααα) Εφαρµόζεται το Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει, σε εφαρµογή του άρθρου 33 του ν. 3164/2003
(Α΄ 176), του ν. 4042/2012 και της κοινής υπουργικής απόφασης 509010/2727/2003 (Β΄ 1909).
βββ) Προωθούνται κατά προτεραιότητα οι υποδοµές
και οι εγκαταστάσεις που προβλέπονται από τον περιφερειακό σχεδιασµό διαχείρισης στερεών αποβλήτων και
λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων, καθώς
και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.
γγγ) Ακολουθείται η νοµοθεσία που ισχύει για την ίδρυση µονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
στερεών αποβλήτων.
ζ) Εφαρµόζονται και προωθούνται προς υλοποίηση,
κατά προτεραιότητα, όσα προβλέπονται από το ειδικό εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.
η) Για την, περιβαλλοντικά, ασφαλή διαχείριση των υγρών αποβλήτων:
αα) Ολοκληρώνεται το προβλεπόµενο δίκτυο Κέντρων
Επεξεργασίας Λυµάτων (ΚΕΛ) µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένου συστήµατος λειτουργίας τους, µε τριτοβάθµια
επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση κατά το δυνατό
των αποβλήτων που έχουν επεξεργασθεί, µε προτεραιότητα στα ΚΕΛ Ψυτάλλειας και Μεταµόρφωσης.
ββ) Προωθείται η διοχέτευση των λυµάτων των δήµων
που βρίσκονται εκτός της χωρικής ενότητας Αθήνας-Πειραιά είτε σε νέα ΚΕΛ είτε σε υφιστάµενα, σύµφωνα µε
τις µελέτες των αρµόδιων φορέων, καθώς και η βαθµιαία, σε βάθος χρόνου, µετατροπή του παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης των κέντρων Αθήνας και Πειραιά, σε χωριστικό.
γγ) Δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη µε αποχετευτικό δίκτυο όλων των εντός σχεδίου περιοχών.

δδ) Προωθείται πρόγραµµα ασφαλούς χρήσης της λάσπης βιολογικών καθαρισµών, µετά από εργασίες ανάκτησης, όπως αυτές προσδιορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.
εε) Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και
έργα ύδρευσης, µπορούν να υλοποιούνται εντός προστατευόµενων φυσικών περιοχών, εφόσον αποτελούν
τη βέλτιστη λύση βάσει περιβαλλοντικών, οικονοµοτεχνικών και κοινωνικών κριτηρίων, τα οποία συναξιολογούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εν λόγω έργων.
θ) Ολοκληρώνεται το πρόγραµµα ανάκτησης και διαχείρισης ανενεργών λατοµείων και πρώην Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) µε στόχο την αξιοποίησή τους µε όρους βιώσιµης χωρικής ανάπτυξης.
ι) Για την άρση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων σε τοπικό επίπεδο από τα επιµέρους έργα και δραστηριότητες,
επιβάλλεται η λήψη των κατάλληλων µέτρων µέσω της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης στο πλαίσιο
των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού, καθώς και κατά
την υλοποίηση επιµέρους έργων.
ια) Σε περιπτώσεις γεωργικής δραστηριότητας λαµβάνεται µέριµνα ώστε αυτές να ασκούνται µε πρακτικές
που δεν συντελούν στη διάβρωση και υποβάθµιση του εδάφους, σύµφωνα και µε τα όσα προβλέπονται από διεθνείς και ευρωπαϊκές κανονιστικές διατάξεις.
8. Για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων
ακολουθούνται οι παρακάτω κατευθύνσεις:
α) Για τα υδατικά διαµερίσµατα του πεδίου εφαρµογής
του νέου ΡΣΑ, καθώς και εκείνων που επηρεάζουν αυτό,
οποιοδήποτε έργο αξιοποίησης υδατικών πόρων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται και τα µέτρα για την προστασία και αποκατάσταση του υδάτινου περιβάλλοντος,
πρέπει να είναι συµβατό µε τα αντίστοιχα «Σχέδια Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταµών των υδατικών
διαµερισµάτων», σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 327/
22.12.2000), κατ’ εφαρµογή του ν. 3199/2003 (Α΄ 280)
και του π.δ. 51/2007 (Α΄ 54).
β) Για την εφαρµογή του «ολοκληρωµένου επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης των υδάτων» απαιτείται συντονισµός και εναρµόνιση µεταξύ του νέου ΡΣΑ και των
σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής, σε συνδυασµό
µε τη διαχείριση των υδατικών διαµερισµάτων Αττικής,
Ανατολικής Πελοποννήσου, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
γ) Τα έργα, οι δράσεις και οι παρεµβάσεις του νέου
ΡΣΑ εναρµονίζονται µε το σχέδιο διαχείρισης κινδύνου
πληµµύρας που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση 31822/1542/Ε103/2010 (Β΄1108) που ενσωµάτωσε
την Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΕ L 288/6.11.2007), όταν αυτό συνταχθεί.
δ) Μείωση της κατανάλωσης «φρέσκου νερού» µε την
ενθάρρυνση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιµοποίησής του, ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία, στους
παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας.
ε) Ενθαρρύνονται οι δράσεις που αφορούν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων, καθώς και σε πρακτικές µείωσής τους, κατάλληλης συλλογής, επεξεργασίας και
διάθεσής τους.
στ) Προωθούνται προτάσεις που ενσωµατώνουν ιδίως
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τη χρήση τεχνολογιών ανακύκλωσης και εξοικονόµησης
νερού, καθώς και περιορισµένης παραγωγής και διάθεσης υγρών αποβλήτων κ.α..
ζ) Ενθαρρύνονται οι δράσεις που στοχεύουν στην
προστασία από τη σηµειακή και διάχυτη ρύπανση από υγρά απόβλητα, για την πληρέστερη προστασία των υδάτινων πόρων.
η) Καταγράφονται τα υδατορέµατα, καθώς και οι µελέτες που έχουν εκπονηθεί για αυτά, ώστε να υπάρξει συνολική θεώρηση των επεµβάσεων που απαιτούνται για
την ανάδειξη και την προστασία τους.
θ) Καθορίζονται ζώνες προστασίας όλων των υδατορεµάτων που διασχίζουν την περιοχή εφαρµογής του νέου ΡΣΑ.
ι) Λαµβάνονται υπόψη, κατά το σχεδιασµό των αντιπληµµυρικών έργων, ο ενιαίος χαρακτήρας των υδατορεµάτων, η προστασία της φυσικής τους οντότητας και η
αξιοποίησή τους ως φυσικό στοιχείο, µέσα στους οικισµούς/πόλεις.
ια) Εφαρµόζονται οι βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές σε
έργα και δραστηριότητες για την ελαχιστοποίηση των υγρών αποβλήτων που παράγονται, καθώς και για τη συλλογή και επεξεργασία τους.
ιβ) Παρακολουθείται η ποιότητα των υδάτινων φυσικών αποδεκτών που δέχονται απορροές υγρών αποβλήτων.
ιγ) Εντατικοποιούνται οι δράσεις που αφορούν στη δηµιουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, όπου
αυτές απαιτούνται, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
ιδ) Καταρτίζεται πρόγραµµα για την αποκατάσταση
του κόλπου Ελευσίνας-Ασπρόπυργου.
ιε) Κατά την ανάπτυξη αστικού πρασίνου, αλλά και στο
σχεδιασµό των µητροπολιτικών πάρκων, εξετάζονται µέτρα για την επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση των υδάτων, προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι
πόροι άρδευσης για τη συντήρηση του αστικού πρασίνου.
ιστ) Για την ανάπτυξη γηπέδων γκολφ, απαιτείται αυστηρή τήρηση της πρόβλεψης για εξασφάλιση των αναγκαίων υδάτινων πόρων από αφαλάτωση και επεξεργασία λυµάτων.
9. Διασφαλίζεται εκ των προτέρων ότι οι δράσεις του
νέου ΡΣΑ δεν θα ενέχουν κινδύνους για την υποβάθµιση θέσεων και ευρηµάτων πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, στο πλαίσιο
των µηχανισµών εφαρµογής του, ακολουθούνται οι εξής
κατευθύνσεις:
α) Η πραγµατοποίηση έργων και η άσκηση δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε το νέο ΡΣΑ γίνεται ύστερα από έγκριση των αρµοδίων οργάνων και υπηρεσιών του
ΥΠΠΟΑ, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις του
ν. 3028/2002 (Α΄153).
β) Αποφεύγεται η εγκατάσταση µη συµβατών έργων
και δραστηριοτήτων σε οριοθετηµένες και θεσµοθετηµένες περιοχές πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
γ) Αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι δράσεις του νέου ΡΣΑ για την ανάδειξη και την προστασία
περιοχών και µνηµείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
δ) Εξετάζονται από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων από την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ, οι αποστάσεις από αρχαιολογικούς χώρους, µνηµεία και ιστορικούς τόπους, ως κριτήρια αποκλεισµού περιοχών για

την υποδοχή των αντίστοιχων έργων ή δραστηριοτήτων.
Η εξέταση γίνεται κατά περίπτωση και σε συνδυασµό µε
την παράµετρο της οπτικής επαφής και της ενδεχόµενης
υποβάθµισης περιοχών του πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού περιβάλλοντος.
ε) Αναλαµβάνονται δράσεις και παρεµβάσεις ανάδειξης και προστασίας των Αρχαιολογικών Χώρων της Σαλαµίνας, µε έµφαση στις Ζώνες Α΄ και Β΄ Προστασίας
των σηµαντικών Αρχαιολογικών χώρων της Κυνόσουρας
(περιοχή Τύµβου των Σαλαµινοµάχων) και των Αµπελακίων της Σαλαµίνας.
10. Για την προστασία του τοπίου τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Στις µελέτες διαχείρισης και αποκατάστασης τοπίων δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλες τις παραµέτρους του φυσικού περιβάλλοντος µέσω της ενεργοποίησης των µηχανισµών του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) για τη
βιοποικιλότητα.
β) Για τις δράσεις που θα προκύψουν από το νέο ΡΣΑ,
λαµβάνονται µέτρα αποκατάστασης του τοπίου, όπου
αυτό απαιτείται.
γ) Στο πλαίσιο των προγραµµάτων αποκατάστασης τοπίου δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση υποβαθµισµένων τοπίων σε προβληµατικές περιοχές της Αττικής. Οι αντίστοιχες παρεµβάσεις περιλαµβάνουν πρόγραµµα ουσιαστικής συµµετοχής των τοπικών κοινωνικών οµάδων, καθώς και ευρείας ενηµέρωσης των κατοίκων της κάθε περιοχής.
δ) Μετά την ολοκλήρωση και την παύση της λειτουργίας τους, παρακολουθείται η αποκατάσταση των χώρων
διαχείρισης αποβλήτων.
ε) Στο πλαίσιο του σχεδιασµού των Μητροπολιτικών
Πάρκων γίνονται ειδικές ρυθµίσεις για τη δόµηση και τα
χαρακτηριστικά του αρχιτεκτονικού έργου που συνάδουν µε τη φυσιογνωµία του κάθε πάρκου.
στ) Ενθαρρύνονται προτάσεις για τη χωροθέτηση έργων και δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα σε ειδικά
θεσµοθετηµένες περιοχές, αντί για φυσικές ή αγροτικές
περιοχές γης µε υψηλή παραγωγικότητα.
ζ) Ενθαρρύνονται δράσεις και παρεµβάσεις που συµβάλλουν στη βιώσιµη αστική ανάπτυξη και στη βελτίωση
του αστικού και αγροτικού χώρου. Ειδικότερα, προωθούνται δράσεις που αφορούν στην αστική ανάπλαση, στη
δηµιουργία και αξιοποίηση ελεύθερων χώρων, όπως αύξηση αστικού πρασίνου, στην αναβάθµιση των δηµόσιων
χώρων, καθώς και στην αξιοποίηση χώρων που υπόκεινται σε οργανωµένη αλλαγή χρήσεων.
η) Για την αντιµετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στο
τοπίο από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων,
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα, όπως διαφοροποίηση
σχεδιασµού και τεχνικών στοιχείων του έργου καθώς και
αποκατάστασης του τοπίου, µέσω κατάλληλων παρεµβάσεων υλοποίησής τους.
θ) Κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων
και δράσεων του νέου ΡΣΑ διασφαλίζονται, κατά το δυνατό, το τοπίο και οι συνιστώσες που το απαρτίζουν.
ι) Λαµβάνεται ειδική µέριµνα για την προστασία του
τοπίου στη χωρική ενότητα της νησιωτικής Αττικής.
11. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας τηρούνται τα εξής:
α) Εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών σε
έργα και δραστηριότητες για να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική όχληση που προκαλείται από την παραγωγή
κάθε είδους αποβλήτων.
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β) Ενθαρρύνεται η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
γ) Εκπόνηση προγραµµάτων για την πρόληψη ατυχηµάτων και τη διαχείριση καταστάσεων που προκύπτουν
από αυτά.
δ) Αποτελεί προτεραιότητα, ενόψει και της χωροθέτησης νέων υποδοχέων δραστηριοτήτων, η κατάρτιση νέου
ή η επικαιροποίηση υφιστάµενου σχεδίου διαχείρισης
τεχνολογικών ατυχηµάτων στην περιοχή του Θριασίου.
ε) Κοινωνικός διάλογος προκειµένου να υπάρξει η µέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
στ) Ορθολογική χωροθέτηση του δικτύου των υποδοµών, όπως έργων διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωση,
επεξεργασία, διάθεση, που θα αναπτυχθεί, λαµβάνοντας
υπόψη το είδος, το κόστος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, καθώς και το δίκτυο µεταφορών που απαιτείται επιπλέον.
ζ) Κατά την εκπόνηση του Σχεδίου-πλαισίου Ολοκληρωµένης Διαχείρισης των Ακτών της Αττικής (ΣΟΔΑΑ)
καταβάλλεται προσπάθεια για το διαχωρισµό των χρήσεων και την εξασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης στις
ακτές.
12. Ενίσχυση του ρόλου των συνδυασµένων µεταφορών, για τα εµπορεύµατα, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.
13. Για τα θέµατα που αφορούν στα οδικά έργα:
α) Προωθείται, όπου απαιτείται, η συµπλήρωση του οδικού δικτύου, µε βάση τους στόχους του νέου ΡΣΑ, µε
τη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική διαχείριση της οδικής υποδοµής που υπάρχει, καθώς και µε την ανάπτυξη νέων υπεραστικών οδικών συνδέσεων.
β) Με γνώµονα την περιβαλλοντική και αισθητική προστασία, τη διατήρηση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και των ιδιαίτερων οικοσυστηµάτων
των ορεινών όγκων, λαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα
µέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τα
οδικά έργα, κυρίως από αυτά που διασχίζουν τους ορεινούς όγκους.
14. Ελέγχεται η αστική ανάπτυξη σε ευρύτερες ζώνες
επιρροής των οδικών αξόνων και των σταθµών των µέσων σταθερής τροχιάς. Ειδικότερα:
α) Στις περιπτώσεις χάραξης των νέων υπεραστικών
και περιαστικών οδικών αξόνων, γίνεται έλεγχος των
χρήσεων γης στις ευρύτερες ζώνες επιρροής, µέσω εργαλείων του πολεοδοµικού σχεδιασµού, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της αστικής διάχυσης και της εξάπλωσης της πόλης, όπως επίσης, και η εξασφάλιση της
αναγκαίας γης για τη λειτουργία του οδικού δικτύου.
β) Για την εύρυθµη λειτουργία της περιοχής επιρροής
των σταθµών των µέσων σταθερής τροχιάς και την αποφυγή φαινοµένων συγκρούσεων χρήσεων γης σε αυτές,
προωθείται κατά προτεραιότητα ο κυκλοφοριακός σχεδιασµός και ο έλεγχος των χρήσεων γης και όρων και
περιορισµών δόµησης, µέσω εργαλείων του πολεοδοµικού σχεδιασµού.
15. Προωθούνται όλες οι σχετικές ευκολίες πρόσβασης στις νέες και υφιστάµενες βιοµηχανικές µονάδες,
µε συντήρηση και βελτίωση των υποδοµών και δικτύων
συγκοινωνιών και µεταφορών που ήδη υπάρχουν, όπως
οδικών, σιδηροδροµικών, ακτοπλοϊκών, καθώς και µε την
κατασκευή νέων υποδοµών και δικτύων όπου απαιτείται.
16. Αποτελούν συστηµατική επιδίωξη, κατά την υλοποίηση αναπλάσεων και την επαναχρησιµοποίηση των
κελυφών των κτηρίων, η προώθηση του βιοκλιµατικού

σχεδιασµού και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υποδοµών και των κτηρίων, ιδιαίτερα του δηµόσιου τοµέα.
17. Προωθείται η ανάπλαση του οδικού άξονα της Πανεπιστηµίου µε παράλληλη χρήση µέσων σταθερής τροχιάς, µε λειτουργίες που ενθαρρύνουν συλλογικές δραστηριότητες, καθώς και την πεζή µετακίνηση, στο πλαίσιο αναβάθµισης του κέντρου της µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.
18. Ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση των έργων και
δραστηριοτήτων του νέου ΡΣΑ γίνονται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στα υλικά περιουσιακά στοιχεία.
19. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα και οι δράσεις για την
προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες και στο θόρυβο, πάνω από τα όρια
που έχουν θεσµοθετηθεί.
20. Λαµβάνονται όλα τα µέτρα για την αντιµετώπιση
προβληµάτων που οφείλονται στην ισόπεδη διέλευση
του προαστιακού σιδηροδρόµου µέσα από την κεντρική
περιοχή της Αθήνας. Εξετάζεται η δυνατότητα αντιµετώπισης του ζητήµατος στο πλαίσιο έργων αστικής ανάπλασης κατά µήκος της διαδροµής, καθώς και η δυνατότητα µερικής υπογειοποίησης - ανισοπεδοποίησης της
γραµµής στο τµήµα Ρουφ - Τρεις Γέφυρες.
21. Οι δράσεις που αφορούν στην υλοποίηση λιµενικών υποδοµών εντάσσονται αρµονικά στο περιβάλλον,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης.
22. Εξετάζεται, στο πλαίσιο της λειτουργικής εξειδίκευσης του έργου των επιβατικών λιµένων της Αττικής,
η δυνατότητα σταδιακής µεταφοράς ακτοπλοϊκών υπηρεσιών από το λιµάνι του Πειραιά σε εκείνο του Λαυρίου, σε άµεση συνάφεια µε την επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόµου, καθώς και η απόδοση ειδικού ρόλου
στο λιµάνι της Ραφήνας.
23. Η υλοποίηση των κατευθύνσεων του νέου ΡΣΑ γίνεται κυρίως µέσω του υποκείµενου σχεδιασµού. Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η προώθηση - ολοκλήρωση
των ΓΠΣ και των πολεοδοµικών µελετών, καθώς και η αναθεώρηση των ΓΠΣ και των πολεοδοµικών µελετών που
ήδη υπάρχουν.
24. Στο πλαίσιο των υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού, είναι αναγκαία η άµεση προώθηση των διαδικασιών για τον καθορισµό και την οριοθέτηση των υποδοχέων των διάφορων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η υλοποίηση του προγράµµατος για
την πολεοδόµηση των θεσµοθετηµένων ζωνών, όπως
ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ και περιοχές µεταποιητικών δραστηριοτήτων εντός ΖΟΕ, καθώς και επιχειρηµατικών πάρκων που
βρίσκονται σε καθεστώς εκτός σχεδίου, και η εξασφάλιση των αναγκαίων υποδοµών.
25. Στη διαδικασία σχεδιασµού των µητροπολιτικών
πάρκων εξειδικεύεται ο χαρακτήρας των χρήσεων που
επιτρέπονται και προβλέπονται ρυθµίσεις για τη δόµηση που επιτρέπεται.
26. Το µητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού, στο χώρο του
µητροπολικού πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσµά, εµπλουτίζεται µε τις χρήσεις και δραστηριότητες που προβλέπονται στο ν. 4062/2012 (Α΄70).
27. Τα δηµόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου αναπτύσσονται κατά προτεραιότητα ως υποδοχείς σύνθετων χρήσεων τουρισµού, αναψυχής και κατοικίας.
Οι ειδικότεροι στόχοι και κατευθύνσεις πολιτικής για
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τα δηµόσια ακίνητα του παράκτιου χώρου περιλαµβάνουν:
α) την προώθηση προγραµµάτων αξιοποίησης µε τη
µορφή οργανωµένων υποδοχέων ανάπτυξης,
β) την ανάπλαση, εξυγίανση, αναβάθµιση, τον εκσυγχρονισµό και τη συµπλήρωση τουριστικών εγκαταστάσεων και υποδοµών που ήδη υπάρχουν, µε στόχο την προσέλκυση τουρισµού υψηλού επιπέδου και τη δηµιουργία
θυλάκων τουριστικής καινοτοµίας και πρότυπης αναψυχής, σε συνδυασµό µε κατοικία,
γ) την προώθηση νέων µορφών θεµατικού τουρισµού
µε συνδυασµό υποδοµών, εγκαταστάσεων και δράσεων
τουρισµού, αναψυχής, αθλητισµού και πολιτισµού και
την εξασφάλιση κατασκευών και εγκαταστάσεων υψηλής ποιότητας και αισθητικής που θα εντάσσονται στον
περιβάλλοντα χώρο και το τοπίο, µε ειδική πάντοτε µέριµνα για την ανάδειξη, την προβολή και τη διατήρηση του
φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου.
28. Όλα τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
που αναφέρονται στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) ισχύουν, εφόσον δεν έρχονται
σε αντίθεση µε τα παραπάνω.
Άρθρο 39
Σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή
του προγράµµατος
1. Η παρακολούθηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ πραγµατοποιείται µε ευθύνη της Αρχής Σχεδιασµού και µε τη
συνεργασία και υποστήριξη κάθε υπηρεσίας Περιβάλλοντος µε αρµοδιότητα την παρακολούθηση περιβαλλοντικών µέσων και παραµέτρων στον τοµέα τους, προκειµένου, µεταξύ άλλων, να εντοπιστούν έγκαιρα απρόβλεπτες δυσµενείς επιπτώσεις και να ληφθούν τα κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα.
2. Όπου υπάρχουν ήδη µέτρα παρακολούθησης του
περιβάλλοντος, αυτά µπορούν να ενταχθούν στο σύστηµα παρακολούθησης των σηµαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρµογή του νέου ΡΣΑ, µε
στόχο την αποφυγή διπλού ελέγχου.
3. Η παραπάνω παρακολούθηση, στο στάδιο υλοποίησης του νέου ΡΣΑ, διεξάγεται µέσα από ετήσιες εκθέσεις που επιτρέπουν τη λήψη διορθωτικών ενεργειών
αν αυτές αποδειχθούν απαραίτητες. Το περιεχόµενο των
εκθέσεων αυτών συµµορφώνεται µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Η ετήσια έκθεση παρακολούθησης έχει σκοπό την
καταγραφή δεικτών που συνδέονται µε τις δράσεις του
νέου ΡΣΑ και αντιπροσωπεύουν ενδεχόµενες περιβαλλοντικές µεταβολές. Τέτοιοι δείκτες µπορούν να αντληθούν από τη ΣΜΠΕ. Η Αρχή Σχεδιασµού µεριµνά για τη
συγκέντρωση των σχετικών πληροφοριών από τους τελικούς αποδέκτες των δράσεων του νέου ΡΣΑ. Η έκθεση
για κάθε έτος συντάσσεται, υποβάλλεται και δηµοσιοποιείται στο πρώτο εξάµηνο του εποµένου έτους.
β) Η αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των στρατηγικών και περιβαλλοντικών στόχων του νέου ΡΣΑ γίνεται µε συγκριτική αποτίµηση των στοιχείων των διαδοχικών ετήσιων εκθέσεων. Σκοπός της σύγκρισης των παραπάνω στοιχείων είναι η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών µεταβολών που οφείλονται στο τµήµα του
προγράµµατος που υλοποιήθηκε, η σύγκριση µε τις εκτι-

µήσεις της ΣΜΠΕ και τις εξελίξεις στο θεσµικό πλαίσιο
για το περιβάλλον, καθώς και η διαπίστωση της αναγκαιότητας ανάληψης διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση
διαπίστωσης είτε σηµαντικών αποκλίσεων από τις εκτιµήσεις της ΣΜΠΕ είτε νέων υποχρεώσεων από το θεσµικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος που κάθε φορά ισχύει, προτείνονται κατάλληλα επανορθωτικά µέτρα.
4. Οι αρµόδιες ελεγκτικές περιβαλλοντικές αρχές, σε
κεντρικό, αποκεντρωµένο και περιφερειακό επίπεδο, ελέγχουν την τήρηση των όρων, των περιορισµών και των
κατευθύνσεων του παρόντος.
Άρθρο 40
Παραρτήµατα – Διαγράµµατα
1. Αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου αποτελούν τα εξής:
α) δεκαέξι (16) συνοδευτικά παραρτήµατα, που περιλαµβάνουν ειδικές κατευθύνσεις και ρυθµίσεις, προγράµµατα και έργα τα οποία προάγουν τη στρατηγική και
τους στόχους του νέου ΡΣΑ σε χωρικό και τοµεακό επίπεδο και
β) εννέα (9) διαγράµµατα κλίµακας 1:100.000, που απεικονίζουν ενδεικτικά τις κατευθύνσεις και τις προτάσεις, που περιλαµβάνονται στο παρόν και τα παραρτήµατα µε τίτλο:
αα) Στρατηγικό Σχέδιο.
ββ) Χωρικές Ενότητες.
γγ) Χωροταξική Οργάνωση- Αναπτυξιακοί Πόλοι και Άξονες.
δδ) Προστασία και Αναβάθµιση Περιβάλλοντος.
εε) Πολιτισµός και Αττικό Τοπίο.
στστ) Οργάνωση Παραγωγικών Δραστηριοτήτων.
ζζ) Μέσα Σταθερής Τροχιάς.
ηη) Κύριο Οδικό Δίκτυο.
θθ) Δοµικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης.
2.Τα παραρτήµατα και τα διαγράµµατα τροποποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κάθε φορά
συναρµόδιου Υπουργού, µετά από γνωµοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΟΡΣΑ.
Άρθρο 41
Καταργούµενες και µεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έκδοση των νέων διοικητικών πράξεων
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο διατηρούνται σε
ισχύ οι αντίστοιχες πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει του
ν.1515/1985 ( Α΄ 18).
2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 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, σύµφωνα
µε το άρθρο 12 του ν. 4250/2014 (Α' 74).
3. Επίσης διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1515/1985, κατά το µέρος που δεν ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα του παρόντος νόµου.
4. Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκεται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
5. Σε συµφωνία µε το πρότυπο της συµπαγούς πόλης,
κατά τις διαδικασίες χωροταξικού και πολεοδοµικού
σχεδιασµού επιδιώκεται ο κατά το δυνατόν περιορισµός
της πληθυσµιακής και οικονοµικής ανάπτυξης και συνακόλουθα της αστικής ανάπτυξης, στην ήδη θεσµοθετη-
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µένη αστική γη, καθώς και η αποφυγή της κατάληψης
του εξωαστικού χώρου από αστικού τύπου χρήσεις. Κατ’
αντιστοιχία, σε περιοχές εξωαστικού χώρου υψηλής αστικής διάχυσης, επιδιώκεται η λήψη κατάλληλων µέτρων πολεοδοµικής οργάνωσης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανεξέλεγκτες επιπτώσεις
στο περιβάλλον.
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 42
Κανονιστικό Πλαίσιο - Σχεδιασµός και Πολεοδοµική
Οργάνωση περιοχής της Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής
για τη δηµιουργία Κέντρου Αθλητισµού,
Μνήµης και Πολιτισµού
1. Έκταση συνολικού εµβαδού 29.121 τµ. περίπου, η
οποία βρίσκεται στο Δήµο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας Αττικής, όπως αυτή ρυθµίζεται µε τις διατάξεις
της παραγράφου 4 και εµφαίνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα του παρόντος, παραχωρείται κατά χρήση, διοίκηση και διαχείριση στο ερασιτεχνικό αθλητικό
σωµατείο µε την επωνυµία «Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως» που ιδρύθηκε µε την αριθµ. 3844/1924 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών µε έδρα τη Ν. Φιλαδέλφεια Αττικής, για την εκπλήρωση του καταστατικού
του σκοπού και την ανέγερση στην παραπάνω έκταση
Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού µε την επωνυµία «Αγία Σοφία – Νέα Φιλαδέλφεια».
2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης
της παραγράφου 1 και των ειδικότερων υποχρεώσεων
που αναλαµβάνει το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο
µε τη σύµβαση της παραγράφου 3, το τελευταίο δύναται
να αποδέχεται δωρεές ή χορηγίες από τρίτους, να εκχωρεί δικαιώµατα και υποχρεώσεις σε τρίτους, να συµβάλλεται µε αυτούς και εν γένει να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια που συντείνει στην εκπλήρωση των σκοπών
της παραγράφου 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3
και 4 του άρθρου 56 και του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν. 2725/1999
(Α΄121) δεν εφαρµόζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του άρθρου αυτού.
3. Επίσης, για την εκπλήρωση των σκοπών της παραχώρησης και την υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται στους καταστατικούς σκοπούς των συµβαλλοµένων, περιλαµβανοµένης και της ανέγερσης, συµπλήρωσης, αναβάθµισης και επέκτασης αθλητικών εγκαταστάσεων, ο οικείος Δήµος, η οικεία Περιφέρεια, Ιδρύµατα,
το Δηµόσιο ή άλλοι φορείς του δηµόσιου τοµέα της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 δύνανται να
υπογράφουν µε το ερασιτεχνικό αθλητικό σωµατείο ειδικές προγραµµατικές συµβάσεις αθλητικής ανάπτυξης,
στις οποίες ορίζεται το αντικείµενο της σύµβασης, ο
σκοπός και το περιεχόµενο των µελετών, των έργων,
των προγραµµάτων ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισµός
τους, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων, το τυχόν χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης της σύµβασης, οι εισφορές, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαµβανόµενες οικονοµικές υποχρεώσεις,
το όργανο παρακολούθησης της εφαρµογής της και οι
αρµοδιότητές του, οι ρήτρες σε βάρος του συµβαλλόµενου που παραβαίνει τους όρους της σύµβασης και η
διάρκεια αυτής και κάθε θέµα σχετικό µε την υλοποίηση,

εφαρµογή, διαχείριση και λειτουργία του αντικειµένου
της σύµβασης. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
4. Στην περιοχή της παραγράφου 1, αίρονται ο χαρακτηρισµός και οι δεσµεύσεις που ορίστηκαν µε το από
13.3.1915 βασιλικό διάταγµα (Α΄ 105/18.3.1915) και την
αριθµ. 108424/13.9.1934 απόφαση (Β΄ 133/16.10.1934)
λόγω εκπλήρωσης του σκοπού για τον οποίο επιβλήθηκαν και εγκρίνεται η τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Ν. Φιλαδέλφειας µε την επέκταση και
τη µετατόπιση ρυµοτοµικών και οικοδοµικών γραµµών,
όπως οι ρυθµίσεις αυτές φαίνονται στο από Φεβρουάριο
2014 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε τίτλο ”Τροποποίηση
Ρυµοτοµικού Σχεδίου επί των οδών Φωκών, Καππαδοκίας και Αττάλειας του δήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας Αττική”, και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος. Πέραν της περιοχής της παρ. 1 του παρόντος διασφαλίζεται ο δασικός χαρακτήρας του άλσους
ως προς το λοιπό της έκτασης αυτού.
Στην περιοχή αυτή καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και
περιορισµοί δόµησης και οι ακόλουθες επιτρεπόµενες
χρήσεις γης:
α) Όροι και περιορισµοί δόµησης
αα) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος κτιρίων: 27 µέτρα.
ββ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος απολήξεων κλιµακοστασίων: 2,7 µέτρα (πέραν του ανώτατο επιτρεπόµενου
ύψους κτιρίων).
γγ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος στεγάστρων: 30 µέτρα.
δδ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος πυλώνων ανάρτησης
στεγάστρων: 40 µέτρα και σύµφωνα µε τα οριζόµενα παρακάτω στην υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης β.
εε) Ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης:
1,2.
στστ) Ανώτατο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης: 60%.
β) Επιτρεπόµενες χρήσεις γης
αα) Αθλητικές χρήσεις µε τις βοηθητικές τους εξυπηρετήσεις (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, ιατρεία, σουίτες
VIP, φυσιοθεραπευτήρια, γραφεία προπονητών και διαιτητών, γραφεία διοίκησης και προσωπικού, αποθήκες,
συνεργεία, χώροι ελέγχου και χειρισµού των εγκαταστάσεων, χώροι TV και CCTV κ.λπ.), συνοδευτικές χρήσεις των κυρίως αθλητικών χρήσεων µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους (όπως χώροι µέσων µαζικής
ενηµέρωσης, χώροι αναψυχής και εστίασης αθλητών,
προπονητών, διαιτητών, αίθουσες συσκέψεων και προβολών, γραφεία εξυπηρέτησης οµάδων, χώροι άθλησης και
υγιεινής, γυµναστήριο, spa, χαµάµ, χώροι εξυπηρέτησης
θεατών και επισήµων, κυλικεία, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων), καθώς και οι ακόλουθες συµπληρωµατικές λειτουργίες µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους:
πολιτιστικές χρήσεις (όπως µουσεία), χώροι αναψυχής,
εµπορικά καταστήµατα (µε εξαίρεση τις υπεραγορές και
τα πολυκαταστήµατα) και καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, εκθεσιακοί χώροι, εστιατόρια. Ο ανώτατος συντελεστής δόµησης των ανωτέρω επιτρεπόµενων χρήσεων για τις συµπληρωµατικές λειτουργίες, δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 15% του ανώτατου επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης.
ββ) Ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης των αυτοκινήτων oρίζεται συνολικά στις εκατόν ογδόντα θέσεις για
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την περιοχή που ρυθµίζεται µε το παρόν και σε διακόσιες
θέσεις στάθµευσης, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του
άλσους και να µην απέχει από τις εξυπηρετούµενες εγκαταστάσεις πλέον των χιλίων µέτρων και οι οποίες θα
πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί κατά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η
προβλεπόµενη από το άρθρο 1 του ν. 960/1979 συµβολαιογραφική δήλωση των θέσεων στάθµευσης των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, µπορεί
να γίνεται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από
τον παραχωρησιούχο φορέα. Συµβολαιογραφικές πράξεις που αφορούν την παραχώρηση σε κοινή χρήση τµήµατος της παραπάνω έκτασης ή τη σύσταση δουλείας επί αυτής ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων µπορούν επίσης να γίνονται για λογαριασµό του κυρίου του ακινήτου από τον παραχωρησιούχο φορέα ή τον έλκοντα εξ
αυτού δικαιώµατα.
γγ) Στους υπόγειους χώρους των εγκαταστάσεων, ανεξαρτήτως χρήσεων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των
παραγράφων 1.1 και 1.2 του άρθρου 11 της αριθµ.
3046/304/13.1.1989 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Κτιριοδοµικός Κανονισµός» (Δ΄ 59). Το ύψος των υπόγειων χώρων
δύναται να υπερβαίνει τα 3 µέτρα, εφαρµοζοµένης της
παραγράφου 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012.
δδ) Για την λειτουργική ενσωµάτωση των επιτρεπόµενων χρήσεων στον αστικό ιστό, επιτρέπεται επίσης η
διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των περιµετρικών πεζοδρόµων µε την πραγµατοποίηση εκσκαφών
έως 5 µέτρα και επιχώσεων έως 2 µέτρα, µη εφαρµοζοµένης της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/
2012 (Α΄ 79). Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 17, η παράγραφος 5 του
άρθρου 15, καθώς και οι διαστάσεις που ορίζονται στην
υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 8
του άρθρου 17 του ν. 4067/ 2012 δεν έχουν εφαρµογή.
5α. Οι περιβαλλοντικοί όροι για τη δηµιουργία των εγκαταστάσεων, εγκρίνονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4014/2011 (Α΄209), ύστερα από την υποβολή
και την αξιολόγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στη
ΜΠΕ, εκτός των άλλων, προβλέπονται πρόσθετοι ειδικοί
όροι περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και πρόσφορα
και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα, τα οποία σχετίζονται ιδίως: α) µε την πύκνωση και επαύξηση των χώρων
πρασίνου στο υπόλοιπο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας,
β) µε την εντατικοποίηση της συνοχής, της συνέχειας
και της λειτουργίας του άλσους, ως δασικού οικοσυστήµατος, γ) µε την ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας
του και δ) µε κάθε συναφές µέτρο που διασφαλίζει την
αναγκαία αντιστάθµιση και αποκαθιστά το περιβαλλοντικό ισοζύγιο στο άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας.
β. Οι προβλεπόµενες εγκρίσεις και άδειες για την
πραγµατοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην
περιοχή της παραγράφου 1, εκδίδονται πριν την αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, η ολοκλήρωση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας
των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η ολοκλήρωση των συνοδών έργων πιστοποιείται µε διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

6. Οι άδειες έγκρισης και δόµησης για την ανέγερση
των κτιρίων και εγκαταστάσεων χορηγούνται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄131),
όπως ισχύει, από την Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες των άρθρων 20 και 21 του ν. 4030/2011
(Α΄249).
7. Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3044/2002, όπως
αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ν. 3207/2003, καθώς και οι
διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) καταργούνται.
Άρθρο 43
Στο τέλος της περιπτώσεως 1στ της παραγράφου 1
του άρθρου 49 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως ισχύει,
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«α) Επιτρέπεται, επίσης, κατ΄ εξαίρεση, η παραχώρηση κατά χρήση τµήµατος άλσους ή πάρκου στην Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού ή σε εποπτευόµενα από αυτή
νοµικά πρόσωπα ή σε όσα έλκουν από αυτά δικαιώµατα,
καθώς και η αλλαγή χρήσης τµήµατος άλσους ή πάρκου,
το οποίο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τον εκσυγχρονισµό, βελτίωση, συµπλήρωση και ασφαλή λειτουργία
νοµίµως υφισταµένων ή για την ανέγερση νέων αθλητικών εγκαταστάσεων µε υποχρέωση δάσωσης – αναδάσωσης επιφάνειας ίσης µε το παραχωρηθέν τµήµα άλσους ή πάρκου κατά τα προβλεπόµενα στο ν. 998/1978,
όπως ισχύει, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
αα) Το παραχωρούµενο τµήµα του άλσους ή του πάρκου δεν διασπά τη συνοχή και τη συνέχειά του, ως δασικού οικοσυστήµατος και δεν αναιρεί τη λειτουργία
του.
ββ) Οι εγκαταστάσεις ή τα κτίρια στο σύνολο της επιφάνειας του άλσους ή του πάρκου (συµπεριλαµβανοµένου και του παραχωρούµενου κατά χρήση τµήµατος) δεν
µπορούν να υπερβαίνουν συνολικά το 5% της επιφανείας του άλσους ή του πάρκου.
γγ) Στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των αθλητικών εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν πρόσφορα
και κατάλληλα αντισταθµιστικά µέτρα και ειδικοί όροι περιβαλλοντικής προστασίας που αντισταθµίζουν περιβαλλοντικά την αλλαγή της χρήσης του τµήµατος του άλσους ή πάρκου.
β) Η εξαίρεση του εδαφίου α) δεν εφαρµόζεται για τα
πάρκα και άλση των δήµων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης.»
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
και θυγατρικών της
Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 11 του
νόµου 3833/2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις θυγατρικές της, ο λόγος 1 προς 5 (µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις)
για τα έτη 2011 έως και 2016, υπολογίζεται κατά Εταιρεία ξεχωριστά και όχι στο σύνολο των φορέων της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009. Ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει για τις προσλήψεις από Προκηρύξεις

38
της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της που εκδόθηκαν
πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3833/2010.»
Άρθρο 45
Ρυθµίσεις θεµάτων ΑΣΦΑ
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται η διαδροµή και εγκατάσταση των αγωγών φυσικού αερίου για τα
έργα των Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ).
2. Οι διατάξεις των άρθρων 165 έως 172, 173 παρ. 1,
174 και 175 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) εφαρµόζονται και
για τα έργα των αγωγών της παραγράφου 1.
3. Όπου στις διατάξεις άρθρων 165 έως 172, 173 παράγραφος 1, 174 και 175 του ν. 4001/2011 αναφέρεται η
εταιρεία «TRANS BALKAN PIPELINE BV», νοείται οι νοούνται οι Εταιρείες που αναφέρονται στην παράγραφο
2α του άρθρου 177 του ν. 4001/2011 ή άλλη Εταιρεία, η
οποία είναι κάτοχος άδειας ΑΣΦΑ. Όπου στις διατάξεις
της παραγράφου 2 αναφέρεται ο «Γενικός Γραµµατέας
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης»,
εννοείται ο Γενικός Γραµµατέας της αντίστοιχης Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός των ορίων της οποίας διέρχονται οι αγωγοί των έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 176 ή γενικότερα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
4. Με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, χορηγούνται οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 166 του ν. 4001/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης της παραγράφου 4 για τον καθορισµό της αξίας των εκτάσεων εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για
τη διαδροµή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προ-

σωρινή κατάληψη και χρήση των ανωτέρω ζωνών.»
6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 168 του ν. 4001/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αν παραβλάπτεται η συνήθης εκµετάλλευση του ακινήτου ή προκαλούνται ζηµιές στα τυχόν επικείµενα κτίσµατα, δένδρα, φυτά και καρπούς και κάθε άλλου είδους
εγκαταστάσεις επ’ αυτού, όπως και για τις απαγορεύσεις
και δεσµεύσεις των ακινήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 166 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 167, καταβάλλεται στον δικαιούχο, κατά το µέτρο της βλάβης που αυτός υφίσταται, χρηµατική
αποζηµίωση, η οποία συνίσταται στην πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζηµίας ή φθοράς. Για την αναγνώριση των δικαιούχων εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως ισχύει. Η
χρηµατική αποζηµίωση ορίζεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης Μακεδονίας
- Θράκης το βραδύτερο µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη διαδροµή και εγκατάσταση του αγωγού ή για την προσωρινή κατάληψη και χρησιµοποίηση για την εγκατάσταση του αγωγού και άλλης εδαφικής
ζώνης.»
7. Στο άρθρο 171 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Στην προβλεπόµενη στην παράγραφο 1 αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων εφαρµόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 19 του ν. 2882/2001.»
8. Εκκρεµείς αιτήσεις, που αφορούν έργα των αγωγών της παραγράφου 1, για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλάσσιου χώρου ή πυθµένα θαλάσσης, επί
των οποίων δεν έχει εκδοθεί ακόµη πράξη παραχώρησης, περατώνονται µε βάση το νοµοθετικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την ηµεροµηνία υποβολής τους. Επιτρέπεται
ωστόσο η υπαγωγή τους στη διαδικασία του άρθρου 173
παράγραφος 1 του ν. 4001/2011, αν ο αιτών υποβάλει
γραπτή δήλωσή του προς τούτο στην αρµόδια Κτηµατική
Υπηρεσία.
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Άρθρο 46
Τροποποιήσεις στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (A΄ 122)
1. A. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου
22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) τροποποιείται ως εξής:
«6. Τα παραπάνω οµόλογα συνολικής ονοµαστικής αξίας ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων εκατοµµυρίων
(1.500.000.000) ευρώ εκδίδονται από τον Οργανισµό
Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και έχουν
διάρκεια µέχρι 10.8.2019.».
Β. Στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) προστίθεται
παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Οµόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν µε
την αριθµ. 2/58044/0023Α7/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών (Β' 1828), τα οποία
θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την
10.8.2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονοµαστικής αξίας ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων εκατοµµυρίων ευρώ) αντικαθίστανται µε οµόλογα ίσης ονοµαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους µε τα αντικαθιστάµενα και ηµεροµηνία λήξης 10.8.2019.
Η αντικατάσταση γίνεται µε ανταλλαγή των παλαιών
µε νέα οµόλογα, χωρίς τη µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης» (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) µε µόνη απόφαση του
Διοικητικού Συµβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόµων ή
του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τοχόν περιορισµούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔ.ΔΗ.Χ.).
Τα ανωτέρω οµόλογα καλύπτουν τον κίνδυνο που αναδέχεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ από την παροχή εγγυήσεων. Επίσης, αυτά θα µπορούν µέχρι τη λήξη τους, να καλύπτουν
και τις υποχρεώσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τυχόν υφιστάµενες ή µη αναδιαρθρωµένες οφειλές, µη θεωρούµενες
ως νέες, που υλοποιούνται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νοµισµατικών και πιστωτικών
Αρχών. Οι δεδουλευµένοι τόκοι, µέχρι την ηµέρα ανταλλαγής των ανωτέρω οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου
αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Τα οµόλογα διακρατούνται από την εταιρία µέχρι τη
λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό
Δηµόσιο, µετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσµευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόµενων από
την εταιρία εγγυήσεων.
Κατά την επιστροφή των προαναφερόµενων οµολόγων, µειώνεται ισόποσα (σε όρους ονοµαστικής αξίας
των οµολόγων) το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.
2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό
διάστηµα που τα οµόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δηµόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό
Δηµόσιο, εντός είκοσι ηµερών από την είσπραξή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι λεπτοµέρειες έκδοσης των οµολόγων από τον
ΟΔ.ΔΗ.Χ..»
2. Τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 22
του ν. 3775/2009 ( Α΄ 122) αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά τη συντέλεση της ως άνω µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., και ήδη µετά την έναρξη ισχύος του ν. 3912/2011 (Α΄ 17), της ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

(Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.), οι σχετικές απαιτήσεις της Ε.Τ.Ε.ΑΝ.
Α.Ε. κατά των πρωτοφειλετών επιχειρήσεων υπέρ των
οποίων εγγυήθηκε και κατέπεσε η εγγύησή της, καθώς
και κατά των τυχόν συνεγγυητών και λοιπών συνυποχρέων, καθίστανται απαιτήσεις του Δηµοσίου. Το Δηµόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του πιστωτικού ιδρύµατος που χορήγησε το δάνειο, την εγγυητική επιστολή
ή την πίστωση γενικά, τόσο κατά των πρωτοφειλετών όσο και κατά των εγγυητών και λοιπών συνυποχρέων. Οι
εµπράγµατες ή προσωπικές ασφάλειες ή άλλες εγγυήσεις υπέρ των απαιτήσεων αυτών διατηρούνται υπέρ του
Δηµοσίου. Η υποκατάσταση του Δηµοσίου στις εµπράγµατες ασφάλειες διενεργείται ατελώς και εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1957/1991
(Α΄ 114).
Η είσπραξη των απαιτήσεων του Δηµοσίου σύµφωνα
µε τα προηγούµενα εδάφια, διενεργείται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων,
από τη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν αποστολής, από
την Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., του χρηµατικού καταλόγου και των
δικαιολογητικών που απαιτούνται για την ταµειακή βεβαίωση των οφειλών. Για τυχόν διαγραφή οφειλών που
έχουν βεβαιωθεί ταµειακά, η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. συντάσσει
Ατοµικό Φύλλο Έκπτωσης το οποίο αποστέλλει στη Φορολογική Διοίκηση προκειµένου η τελευταία να διαγράψει ολικώς ή µερικώς την οφειλή.
Η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. υποχρεούται σε ετήσια βάση να υποβάλλει, προς έλεγχο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα βεβαιωθέντα ποσά υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου και η αντίστοιχη
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της.
Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και για καταπτώσεις εγγυήσεων της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.
οι οποίες έχουν επέλθει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και εκκρεµεί η ταµειακή βεβαίωση των
οφειλών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταµειακή βεβαίωση των απαιτήσεων, τα αρµόδια όργανα για τη σύνταξη
του χρηµατικού καταλόγου, ο τρόπος ταµειακής βεβαίωσης, η διαδικασία επιστροφής από την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την
Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. των δικαιολογητικών για τις βεβαιώσεις
ποσών κατάπτωσης που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, τα στοιχεία τα οποία υποχρεούται να υποβάλει η Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου θέµα.»
Άρθρο 47
Η παράγραφος A2 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου
196 του ν. 4001/2011 και την παράγραφο 2 του άρθρου
39 του ν. 4062/2012, τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Α2. Τα έσοδα που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της περιόδου 2008-2012 σύµφωνα µε την παρ.
3.3.1 του Παραρτήµατος 34 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ.
52115/2970/2008 (Β΄ 2575) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων, καθώς και σύµφωνα µε το άρθρο 7 της υπ’ αριθµ.
54409/2632/2004 (Β΄ 1931) κοινής απόφασης των Υ-
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πουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων αποτελούν πόρο του ειδικού λογαριασµού, που διαχειρίζεται ο
Διαχειριστής του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) κατά το άρθρο 40 του ν.
2773/1999, στον οποίο και αποδίδεται. Οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια των ανωτέρω δηµοπρατήσεων
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί τα έσοδα από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της περιόδου
2008-2012 να κατανέµονται και να αποδίδονται ως πόροι
του Ειδικού Λογαριασµού που τηρείται από τον Διαχειριστή του Συστήµατος Μεταφορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) ή τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, είτε υπέρ του νοµικού
προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Πράσινο
Ταµείο» είτε να καταβάλλονται για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ΛΑΓΗΕ ΑΕ υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό
των εσόδων και η διαδικασία κατανοµής και απόδοσης
των πόρων αυτών στα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και
κάθε σχετικό θέµα.
Για την περίοδο 2013-2015, το σύνολο των εσόδων από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου αποτελούν πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του
άρθρου 143 του ν. 4001/2011 που διαχειρίζεται η ΛΑΓΗΕ
ΑΕ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής τµήµα των ως άνω εσόδων δύναται
να διατίθεται µέσω της ΛΑΓΗΕ ΑΕ ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του κόστους
δικαιωµάτων του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Ε.Ε. που µετακυλίεται
στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση για έµµεσο
κόστος εκποµπών), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130 τελικό (Κατευθυντήριες γραµµές για ορισµένα µέτρα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µετά το 2012 - EE
2012/C 158/04).
Για την περίοδο 2016-2020, η ΛΑΓΗΕ ΑΕ διαχειρίζεται
τµήµα των εσόδων από πλειστηριασµούς δικαιωµάτων
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως
ενίσχυση για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω
του κόστους δικαιωµάτων του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου της Ε.Ε. που
µετακυλίεται στις τιµές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση
για έµµεσο κόστος εκποµπών), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από
την Οδηγία 2009/29/ΕΚ και ισχύει καθώς και στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρ. SWD(2012) 130
τελικό (Κατευθυντήριες γραµµές για ορισµένα µέτρα
κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήµατος εµπορίας δικαιωµάτων εκποµπής αερίων θερµοκηπίου µετά το 2012 - EE 2012/C 158/04).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για την
περίοδο 2013-2020, για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως ιδίως οι δικαιούχοι, το µέγιστο ποσό ενίσχυσης και η µεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης.»
Άρθρο 48
To άρθρο 35 του v. 3448/2006 (Α΄ 57) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Η αποτέφρωση νεκρών πραγµατοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθµού σε
εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εντός ή εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
των ΟΤΑ, µετά από λήψη των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011. Οι άδειες χορηγούνται, από
την Περιφέρεια εντός των διοικητικών ορίων της οποίας
πρόκειται να εγκατασταθεί το ΚΑΝ και µε τους όρους και
τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 17-40 του
ν. 3982/2011.
Για την εφαρµογή των τελευταίων αυτών διατάξεων,
τα ΚΑΝ κατατάσσονται στην κατηγορία των µηχανολογικών «εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών» χαµηλής όχλησης της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011. Σε
περίπτωση εγκατάστασης ΚΑΝ από ΟΤΑ σε χώρο ιδιοκτησίας του, ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων άλλου
ΟΤΑ, για την αδειοδότηση απαιτείται η λήψη γνώµης από
τον τελευταίο. Οι διατάξεις της παρούσας κατισχύουν
κάθε άλλης διάταξης ή απαγόρευσης.
2. Η χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών
επιτρέπεται σε περιοχές που έχουν καθοριστεί οι χρήσεις γης των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του π.δ. 23.2/6.3.1987
(Δ΄ 166) και των άρθρων 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
και 31 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142). Στις εκτός σχεδίου περιοχές, στις οποίες δεν έχουν καθορισθεί χρήσεις γης,
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ.
24/31.5.1985 (Δ΄ 270) και του π.δ. της 31.3/6.4.1987 (Δ΄
303), καθώς και η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του
ν. 3325/2005 (Α΄68).
3. Τα δικαιώµατα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει
χρήση και λειτουργία εκάστου ΚΑΝ ρυθµίζονται µε τον
Κανονισµό ΚΑΝ, ο οποίος εγκρίνεται µε απόφαση του
αρµόδιου προς τούτο οργάνου του νοµικού προσώπου
που κατέχει την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου άδεια λειτουργίας.
4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία µονάδων αποτέφρωσης οστών νεκρών από ΟΤΑ πρώτου
βαθµού ή από τα νοµικά πρόσωπά τους, εντός των νοµίµως λειτουργούντων από αυτούς κοιµητηρίων.
Άρθρο 49
1. Για την αποτέφρωση νεκρών συντάσσεται ληξιαρχική πράξη εντός εξήντα ωρών από το θάνατο και αφού
προηγουµένως προσκοµισθούν, πέραν των απαιτουµένων κατά το άρθρο 32 του ν. 344/1976 «Περί Ληξιαρχικών Πράξεων» (Α΄ 143) δικαιολογητικών και τα εξής:
(α) Έγγραφη δήλωση ή σηµείωµα του θανόντος ότι επιθυµούσε την αποτέφρωση της σωρού του. Αν ο θανών
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δεν κατέλιπε τέτοια δήλωση ή σηµείωµα, έγγραφη δήλωση του/της συζύγου αυτού ή του/της εν ζωή συντρόφου του θανόντος µε τον/την οποίο/α ο τελευταίος είχε
συνάψει σύµφωνο συµβίωσης κατά τα προβλεπόµενα από το άρθρο 1 του ν. 3719/2008 «Μεταρρυθµίσεις για την
οικογένεια, το παιδί και άλλες διατάξεις» (Α΄ 240) ή, τέλος, των συγγενών πρώτου ή δευτέρου βαθµού του θανόντος, µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους.
(β) Έγγραφη πιστοποίηση ιατροδικαστή που βεβαιώνει
ότι η αιτία θανάτου δεν χρήζει περαιτέρω ιατροδικαστικής διερευνήσεως και ότι αφαιρέθηκαν από το σώµα του
νεκρού τα τυχόν ακατάλληλα για αποτέφρωση ιατροτεχνικά µέρη. Το γνήσιο της υπογραφής του ιατροδικαστή
πιστοποιείται είτε από αρµόδια δηµόσια αρχή της κατοικίας ή του τόπου ασκήσεως του επαγγέλµατός του είτε
από τον ιατρικό σύλλογο του οποίου αυτός είναι µέλος.
2. Στη ληξιαρχική πράξη της προηγουµένης παραγράφου σηµειώνεται από τον ληξίαρχο και ο τόπος αποτέφρωση και ο τρόπος διάθεσης της τέφρας. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34,
36, 38 και 39 του ν. 344/1976.
3. Για την αποτέφρωση οστών νεκρών απαιτείται άδεια
η οποία χορηγείται από τον δήµαρχο ή, στην περίπτωση
κοιµητηρίου που βρίσκεται στην εδαφική περιφέρεια δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, από τον πρόεδρο της δηµοτικής ή τοπικής ενότητας ή τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το εδάφιο
στ' του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ΔιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄ 87). Η κατά τα ανωτέρω
άδεια χορηγείται µετά από έγγραφη συναίνεση των αναφεροµένων στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος προσώπων.
Άρθρο 50
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος απαιτούν ισχύ
νόµου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α.
20232/2010 (Β΄745) όπου στις διατάξεις αυτής της κ.υ.α.
γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης
ή της κεντρικής διοίκησης υπό το πριν το ν. 3857/2010
νοµοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρµόδια
όργανα για την άσκηση των ίδιων αρµοδιοτήτων µετά
την ισχύ του νόµου αυτού. Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω κ.υ.α. δεν αποκλείει την εφαρµογή
των κυρώσεων του άρθρου 29 του ν. 3982/2011 στο πεδίο εφαρµογής αυτών. Οι ορισµοί του ν. 4014/2011 και
της υ.α. 1958/2012 (Β΄21) κατισχύουν οιποιωνδήποτε
διαφορετικών όρων της ως άνω κ.υ.α.». Τα άρθρα 1, 3
και 9, οι παράγραφοι 1,2 και 9 του άρθρου 4, καθώς και
το Παράρτηµα III του άρθρου 8 της ως άνω κ.υ.α..
Άρθρο 51
Τελικές διατάξεις
Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
(α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 51 του ν. 4042/2012
«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρµόνιση µε
την Οδηγία 2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων-Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/98/
ΕΚ-Ρύθµιση δεµάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

(β) Η παράγραφος 17 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011,
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249) και
(γ) Το π.δ. 31/2009 «Προϋποθέσεις καθορισµού των
χώρων δηµιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες
προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών» (Α΄ 49).
Άρθρο 52
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του ν. 2664/1998, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από τον
Προϊστάµενο του Κτηµατολογικού Γραφείου, διενεργείται αµελλητί η καταχώρισή της στα κτηµατολογικά φύλλα των επηρεαζόµενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης από τον Προϊστάµενο του
Κτηµατολογικού Γραφείου, διενεργείται προσωρινή καταχώριση της απόφασής του στα κτηµατολογικά φύλλα
των επηρεαζόµενων ακινήτων, όπου έχει καταχωριστεί η
αίτηση επί της οποίας αυτή εξεδόθη και ο αϊτών υποχρεούται, µε επιµέλειά του, εντός προθεσµίας δεκαπέντε ηµερών από την έκδοση της απόφασης να λάβει γνώση
αυτής δια λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικά
Γραφείο µε σχετική επισηµείωση στο πρωτότυπο. Η απόφαση του Προϊσταµένου του Κτηµατολογικού Γραφείου
κοινοποιείται µε επιµέλεια του αιτούντος εντός της ίδιας
προθεσµίας και στους όµορους δικαιούχους, εκτός αν
αυτοί έλαβαν γνώση της απόφασης δια λήψης αντιγράφου από το Κτηµατολογικό Γραφείο µε σχετική επισηµείωση στο πρωτότυπό της. Στην περίπτωση όµορων ακινήτων µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», η απόφαση κοινοποιείται στο Ελληνικό Δηµόσιο. Εάν παρέλθει άπρακτη η κατά το δεύτερο και τρίτο εδάφιο προθεσµία,
παύει αυτοδικαίως η ισχύς της απόφασης, θεωρείται ότι
δεν έγινε η καταχώριση και εξαλείφεται αυτεπαγγέλτως
η προσωρινή διενεργηθείσα.»
2.α) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος λήγει η κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275)
µεταβατική λειτουργία των έµµισθων Υποθηκοφυλακείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά ως Κτηµατολογικών Γραφείων για τις κτηµατολογικές εγγραφές που αφορούν
σε ακίνητα των περιοχών τοπικής τους αρµοδιότητας και
ορίζεται η σύσταση Κτηµατολογικών Γραφείων Θεσσαλονίκης και Πειραιά κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Οι Προϊστάµενοι των προαναφερόµενων έµµισθων
Υποθηκοφυλακείων εξακολουθούν να προΐστανται των
οικείων Κτηµατολογικών Γραφείων. Η υπηρεσιακή και µισθολογική κατάσταση των Προϊσταµένων των προαναφερόµενων έµµισθων Υποθηκοφυλακείων που ασκούν
καθήκοντα Προϊσταµένων των οικείων Κτηµατολογικών
Γραφείων καθώς και των υπηρετούντων υπαλλήλων των
ίδιων Υποθηκοφυλακείων που τυχόν διεκπεραιώνουν εργασίες και ασκούν καθήκοντα υπαλλήλων στα παραπάνω Κτηµατολογικά Γραφεία παραµένει αµετάβλητη. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση τους µε τους οργανισµούς
κοινωνικής ασφάλισης.
β) Κάθε Κτηµατολογικό Γραφείο από τα προαναφερόµενα είναι τοπικά αρµόδιο για τις κτηµατολογικές εγγραφές που αφορούν σε ακίνητα της περιοχής του. Η περιοχή αυτή συµπίπτει µε την περιοχή τοπικής αρµοδιότητας
του οικείου Υποθηκοφυλακείου. Μετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, όταν ορίζεται µε την απόφαση του άρ-
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θρου 1 παρ. 3 του ν. 2664/1998 η έναρξη ισχύος του Κτηµατολογίου για νέες κτηµατογραφηµένες περιοχές που
υπάγονται στην τοπική αρµοδιότητα των ίδιων Υποθηκοφυλακείων, γι’ αυτές ισχύουν αυτοδίκαια όσα προαναφέρθηκαν στην περίπτωση α΄. Με την κοινή υπουργική
απόφαση που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 5
του ν. 2664/1998, είναι δυνατή η µεταβολή της τοπικής
αρµοδιότητας των ίδιων Κτηµατολογικών Γραφείων.
γ) Για τη δαπάνη καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων στα
κτηµατολογικά βιβλία, καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασµάτων από τα τηρούµενα κτηµατολογικά στοιχεία και διαγράµµατα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2
περίπτωση β΄, 22 παρ. 2 του ν. 2664/1998, η υπ’ αριθµ.
36159/2007 απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµόσιων Έργων (Β΄ 1873), καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ίδιου νόµου εκδιδόµενων κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη µεταβατική
περίοδο λειτουργίας των έµµισθων Υποθηκοφυλακείων
ως Κτηµατολογικών Γραφείων. Για την κεντρική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών από την εταιρεία ΕΚΧΑ Α.Ε.
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περίπτωση α΄
23 παρ. 4 εδάφια γ΄ και δ΄ του ν. 2664/1998, καθώς και
των κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του νόµου αυτού εκδιδοµένων κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη
µεταβατική περίοδο λειτουργίας των έµµισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηµατολογικών Γραφείων.
δ) Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπου υπάγονται τα Κτηµατολογικά Γραφεία κατά τα οριζόµενα στη διάταξη της παραγράφου 8
του άρθρου 1 του ν. 4164/2013 (Α΄ 156) και της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2664/1998, επικουρείται από την εταιρεία (διακριτικός τίτλος «ΕΚΧΑ Α.Ε.») για την
τήρηση των διατάξεων του ν. 2664/1998 από τις υπηρεσίες αυτές.
Άρθρο 53
1. Η περίπτωση ιστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 4001/ 2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«(ιστ) Τελικός Πελάτης: 1)Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά για δική του χρήση και 2) το φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που αγοράζει Ηλεκτρική Ενέργεια µε σκοπό
την παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχηµάτων (Η/Ο).»
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα περίπτωση κζ΄, ως εξής:
«(κζ) Φορέας Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης
Η/Ο: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκµετάλλευση υποδοµών φόρτισης για τις οποίες προµηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο.»
3. Στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:
«2. Οι Φορείς Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης
Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προµήθειας ή εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
µετά από Γνώµη της ΡΑΕ, καθορίζονται οι δικαιούµενοι,

οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία
των Φορέων Εκµετάλλευσης υποδοµών Φόρτισης Η/Ο,
οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών, οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως
αναφορικά µε τη ζήτηση ισχύος και ενέργειας σε ετήσια
βάση και το σχετικό κόστος, η προσαρµογή των ήδη λειτουργούντων φορέων στις διατάξεις αυτής καθώς και
κάθε άλλο ζήτηµα σχετικό µε την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκµετάλλευσης Υποδοµών Φόρτισης Η/Ο».
Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 134 αναριθµούνται.
Άρθρο 54
Οι διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου
Ε2 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και οι αντίστοιχες της παραγράφου 21 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, καθ’ ο µέρος
αφορούν την περίπτωση β΄ του πέµπτου εδαφίου της ως
άνω παραγράφου, δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του ν. 4275/2014.
Άρθρο 55
Η παράγραφος 8 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, επιτρέπεται η εκµίσθωση µε δηµοπρασία δηµοτικών ακινήτων (εκτάσεων ή κτισµάτων) µε
µειωµένο µίσθωµα για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη, υπό τον όρο ότι ο µισθωτής θα αναλάβει το
σύνολο ή µέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες
παροχές, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα ειδικότερα
στους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας. Επιτρέπεται
επίσης, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, η µακροχρόνια µίσθωση ακάλυπτης δηµοτικής έκτασης, µε σκοπό, πέραν των τουριστικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, την εγκατάσταση και εκµετάλλευση στο µίσθιο επιχειρήσεων αθλητικών δραστηριοτήτων πάσης
φύσεως και υποστηρικτικών προς αυτές υπηρεσιών, καθώς και µε σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων της
πρωτογενούς παραγωγής, που προϋποθέτουν ουσιώδεις
δαπάνες του µισθωτή, για διάρκεια µέχρι πενήντα (50) έτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 610 του
Αστικού Κώδικα. Η ανωτέρω σύµβαση απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωµα Δηµοσίου ή τρίτων, ενώ
τα δικαιώµατα και οι αµοιβές συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και υποθηκοφυλάκων για τη
σύµβαση και κάθε άλλη προς πραγµάτωση αυτής πράξη
περιορίζονται στο 10% αυτών. Κάθε κτίριο και κάθε άλλη
µόνιµη εγκατάσταση που θα πραγµατοποιηθεί επί του µισθίου σύµφωνα µε τη σύµβαση, περιέρχεται µετά τη λύση ή τη λήξη της σύµβασης στην κυριότητα του Δήµου,
χωρίς υποχρέωση του Δήµου και χωρίς δικαίωµα του µισθωτή να τα αφαιρέσει, εκτός αν συµφωνηθεί διαφορετικά. Με απόφασή του ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται
να καθορίζει προσθέτους όρους και προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας.»
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Άρθρο 56

Άρθρο 60

Στην παράγραφο XV του άρθρου 2 του από
20.2/6.3.2003 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 199) στο τέλος της υποπαραγράφου 1, προστίθεται η υποπαράγραφος 1Α ως εξής:
«Οι ρυθµίσεις της προηγούµενης υποπαραγράφου,
δεν εφαρµόζονται προκειµένου για την περιοχή «Επιχειρηµατικού Πάρκου» του Δήµου Μαρκοπούλου, όπως αυτή ορίζεται στο Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο του Δήµου
Μαρκοπούλου (ΥΑ9573/1846/2000, (Δ΄ 210) για την οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις του ανωτέρω Γ.Π.Σ. και
συγκεκριµένα η παράγραφος Ι.Γ.δ. (Πολεοδοµικού Κέντρου όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του από
23.2.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 166) µε εξαίρεση
την κατοικία). Ο όρος «Επιχειρησιακό Πάρκο» στην εν
λόγω παράγραφο είναι ταυτόσηµος µε τον όρο «Επιχειρηµατικό Πάρκο.»

Στο ν. 3937/2011 προστίθεται νέο άρθρο 19α ως ακολούθως:

Άρθρο 57
Στο άρθρο 15 του ν. 4237/2014 «Ρύθµιση θεµάτων της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και άλλες διατάξεις», οι λέξεις «του άρθρου 103 του ν.4001/2011» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«των άρθρων 102-104 και 119 του ν.4001/2011».
Άρθρο 58
Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3937/
2011 (Α' 60) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Η εθνική στρατηνική για τη βιοποικιλότητα. Αυτή
καθορίζει τις στρατηγικές στοχεύσεις, τις γενικές κατευθύνσεις και τους ειδικότερους στόχους για τη διαχείριση
και προστασία της βιολογικής ποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από γνώµη της Επιτροπής «Φύση 2000» της κ.υ.α.
33318/3028/11.12.1998 (Β' 1289), ανά δεκαπέντε έτη.
Στην εθνική αυτή στρατηγική περιλαµβάνεται και αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο επικαιροποιείται ανά πενταετία.»
Άρθρο 59
To άρθρο 21 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Στην παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 18 του άρθρου 10 του ν.
3863/2010 και το άρθρο 40 του ν. 3996/2011, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος που έχει διανυθεί στην εισοδηµατική ενίσχυση του άρθρου 13 του ν. 3460/2006, ως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του ν. 3660/2008, του ν. 3526/2007,
καθώς και των νόµων 3746/2009 άρθρο 75, 3762/2009
άρθρο 32 και 3518/2006 άρθρο 69 είναι χρόνος πραγµατικής εργασίας και λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων λήψης πλήρους ή µειωµένης σύνταξης δίχως να συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασµατικού χρόνου του άρθρου 40 του
ν. 3996/2011.»»

« Άρθρο 19α
Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της
Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιηµένων
Οργανισµών
1. Συστήνεται άµισθη Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) στην Ελλάδα, η οποία εισηγείται προς
τις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υγείας, τις πολιτικές για την
ανάσχεση της καλλιέργειας ΓΤΟ και τα τυχόν απαιτούµενα εθνικά µέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας των
ΓΤΟ. Η Επιτροπή είναι ενδεκαµελής και αποτελείται από:
(α) το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως συντονιστή
της Επιτροπής,
(β) το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
(γ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής,
(δ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,
(ε) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο τής Επιτροπής
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
(στ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
(ζ) τον Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής,
(η) τον Γενικό Διευθυντή Γεωργικών Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
(θ) τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας,
(ι) έναν εκπρόσωπο µίας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στα θέµατα των ΓΤΟ,
(ια) έναν εκπρόσωπο της πανεπιστηµιακής κοινότητας,
οριζόµενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με
την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωτές όλων των
µελών της Επιτροπής. Οι αναπληρωτές των µελών των
περιπτώσεων (γ), (δ), (ε), (ι) και (ια) της προηγούµενης
παραγράφου υποδεικνύονται από τους φορείς που υποδεικνύουν και τα αντίστοιχα τακτικά µέλη.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζεται
κάθε λεπτοµέρεια αναγκαία για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής.»
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Άρθρο 61
Τροποποίηση των νόµων 4015/2011 (Α΄ 210)
και 2810/2000 (Α' 61)
1. Το άρθρο 1 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1 - Ορισµοί
1. Για τους σκοπούς του νόµου αυτού:
α) Μητρώο είναι η συµβατική ή ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η οποία ενηµερώνεται και επικαιροποιείται σε
τακτά χρονικά διαστήµατα,
β) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) είναι:
αα) οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί (ΑΣ), ββ) οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).
γ) Αγροτικός Συνεταιρισµός (ΑΣ) είναι κάθε αγροτικός
συνεταιρισµός, ο οποίος λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2810/2000.
δ) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ): Οι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί συνιστούν µεταξύ τους Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
ε) Δηµοπρατήριο είναι µια συµβατικά ή ψηφιακά οργανωµένη αγορά αγροτικών προϊόντων, στο πλαίσιο της οποίας οι παραγωγοί προσφέρουν τα προϊόντα αυτά σε
ενδιαφερόµενους αγοραστές µε ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες τιµές, ενώ η διαπραγµάτευση, η διαµόρφωση
της τελικής τιµής ανά προϊόν, οι σχετικές πωλήσεις και
οι πληρωµές λαµβάνουν χώρα εντός και δια του Δηµοπρατηρίου.
στ) «Καλάθι της Περιφέρειας» είναι το επιχειρησιακό
πρόγραµµα αγροτικής ανάπτυξης κάθε Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης, µε αντικείµενο τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών και υποδοµών σχετικά µε την τυποποίηση, την πιστοποίηση, την εµπορία και τις εξαγωγές αγροτικών
προϊόντων της Περιφέρειας.»
2. Το άρθρο 2 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2 - Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων
1. Για την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΑΣΟ
και των Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων (ΔΟ), συνιστάται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
«Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων» (στο εξής Μητρώο), το οποίο αποτελεί συµβατική ή ηλεκτρονική βάση
δεδοµένων. Στο Μητρώο αυτό καταχωρίζονται σε ειδικές αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣΟ και οι ΔΟ. Στο Μητρώο εγγράφεται και η Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΠΑΣΕΓΕΣ). Επίσης στο Μητρώο εγγράφονται οι διατηρούµενες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζονται η µορφή, το περιεχόµενο, η
διαδικασία καταγραφής σε αυτό, καθώς και η τήρηση του
Μητρώου.
3. Για τις ανάγκες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου λειτουργεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων διοικητική µονάδα µε την ονοµασία «Τµήµα Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οµαδικών
Δραστηριοτήτων και Παρακολούθησης Εφαρµογής Εθνικής και Ενωσιακής Νοµοθεσίας» (στο εξής Εποπτική Αρχή).
4. Για τις ανάγκες τήρησης του Μητρώου και εφαρµογής των διατάξεων περί εποπτείας, ελέγχου και εφαρµογής µέτρων εξυγίανσης των ΑΣΟ ιδρύεται πενταµελές

Γνωµοδοτικό Επιστηµονικό Συµβούλιο Εποπτείας Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (στο εξής Συµβούλιο), το οποίο εισηγείται προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σχετικά µε τα παραπάνω θέµατα. Στο Συµβούλιο συµµετέχουν ειδικοί επιστήµονες, µε
συνεταιριστική παιδεία, γνώση και εµπειρία. Το Συµβούλιο αποτελείται από τον Προϊστάµενο της Εποπτικής Αρχής, τρία µέλη τα οποία υποδεικνύονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και ένα µέλος
που υποδεικνύεται από την ΠΑΣΕΓΕΣ. Χρέη γραµµατέα
ασκεί υπάλληλος της Εποπτικής Αρχής. Ο Πρόεδρος και
τα µέλη του Συµβουλίου ορίζονται µε απόφαση τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και είναι άµισθα.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Εποπτική Αρχή αξιολογεί τους ΑΣ, σύµφωνα και
µε το άρθρο 4, εποπτεύει τη σύννοµη λειτουργία τους
και τους βοηθά στο έργο τους. Ελέγχει επίσης την καταβολή της αξίας των συνεταιριστικών µερίδων, την τήρηση των διατάξεων των νόµων, του καταστατικού και των
αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και την τήρηση
των βιβλίων που απαιτεί ο νόµος αυτός. Με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κατόπιν γνώµης του Συµβουλίου καθορίζονται ο τρόπος άσκησης της εποπτείας της Εποπτικής Αρχής, οι υποχρεώσεις των ΑΣ προς αυτήν ιδίως για την παροχή εγγράφων ή άλλων αναγκαίων για την άσκηση της εποπτείας
στοιχείων και πληροφοριών, οι τυχόν επιβαλλόµενες διοικητικές κυρώσεις σε αυτές και κάθε σχετικό θέµα.»
4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 4015/
2011, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η αξιολόγηση των ΑΣ γίνεται ετησίως και σύµφωνα µε τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, που αυτές υποβάλλουν και εκδίδεται σχετική απόφαση από την Εποπτική
Αρχή, η οποία γνωστοποιείται στον αξιολογούµενο. Με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συµβουλίου, καθορίζονται µε κάθε λεπτοµέρεια τα ειδικότερα
κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για την αξιολόγηση των ΑΣ, ο τύπος και το ακριβές περιεχόµενο
των αιτήσεων της πρώτης εγγραφής και των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που επισυνάπτονται σε αυτές και η διαδικασία συµβατικής ή ηλεκτρονικής υποβολής τους. Με την ίδια απόφαση, µπορεί να ορίζεται και παράβολο για κάθε αίτηση, που υποβάλλεται στο µητρώο. Η υποβολή των τακτικών ετήσιων
δηλώσεων διενεργείται το αργότερο έως την 30ή Μαρτίου εκάστου έτους. Οι αξιολογούµενοι, εφόσον δεν συµφωνούν µε την απόφαση αξιολόγησης, έχουν δικαίωµα
ένστασης, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης της Εποπτικής Αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ενστάσεως εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών.
3. Με την αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην Εποπτική Αρχή:
α) αντίγραφο του καταστατικού τους και βεβαίωση εγγραφής του στα οικεία βιβλία του αρµόδιου Δικαστηρίου,
β) ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την τελευταία τριετία
µε βάση τους ισολογισµούς, λογαριασµούς και αποτελέσµατα χρήσης των τελευταίων τριών ετών ή των ετών
λειτουργίας του, αν ο ΑΣ έχει ιδρυθεί µέσα στην τελευταία τριετία,
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γ) αριθµό µελών, σύµφωνα µε βιβλίο µητρώου µελών,
δ) πρακτικό των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των διοικητικών οργάνων του ΑΣ. Η ακρίβεια των παραπάνω
στοιχείων, που προσκοµίζονται από κάθε συνεταιρισµό,
επαληθεύεται από την Εποπτική Αρχή και µε βάση την
πληρότητά τους συντάσσεται κατάλογος όσων εκπληρώνουν και τα τέσσερα κριτήρια, οπότε χαρακτηρίζονται, ως ενεργοί. Όσοι δεν εκπληρώνουν τα κριτήρια χαρακτηρίζονται ως ανενεργοί, κατά την πρώτη έγγραφη.
4. Οι ΑΣ, οι οποίες για δύο (2) συνεχόµενες αξιολογήσεις καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ανενεργοί, λύονται
µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µετά από εισήγηση της Εποπτικής Αρχής και
του Συµβουλίου. Μετά τη λύση του ΑΣ ακολουθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και
25 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει. Η διαδικασία της εκκαθάρισης πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός
δύο (2) ετών. Εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννοµο συµφέρον, δύναται να παρατείνει το χρόνο της εκκαθάρισης.»
5. Το άρθρο 6 του ν. 4015/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6 - Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις
Οι ΑΣ µπορούν να συνιστούν µεταξύ τους Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυµες εταιρείες. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε
ονοµαστικές. Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών
δικαίωµα προτίµησης έχουν οι συµµετέχουσες στην εταιρεία συνεταιριστικές οργανώσεις. Ουδείς µέτοχος
µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε περίπτωση που
οι µέτοχοι είναι λιγότεροι από πέντε, ουδείς µέτοχος
µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ. Σε µία ΑΕΣ µπορεί
να συµµετέχει και άλλη ΑΕΣ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, και αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος νόµου. ΟΙ ΑΕΣ εγγράφονται και στο
Μητρώο των ΑΣΟ µε τον Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών και των λοιπών στοιχείων, που θα καθορίσει η
απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.»
6. Οι παράγραφοι 1, 7 και 8 του άρθρου 7 του ν.
4015/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την εθνική και συντονιστική
οργάνωση των Α.Σ.Ο και δεν έχει εµπορική ιδιότητα. Μέλη της ΠΑΣΕΓΕΣ είναι οι ενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί, Συνεταιρισµοί (ΑΣ), οι Δασικοί Συνεταιρισµοί , οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί και οι Ανώνυµες Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).»
«7. Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ συγκροτείται από τους αντιπροσώπους των ενεργών αγροτικών συνεταιρισµών µελών της, µε βάση το Μητρώο της Εποπτικής
Αρχής. Κάθε αγροτικός συνεταιρισµός εκλέγει έναν αντιπρόσωπο, εφόσον αριθµεί από δέκα µέχρι διακόσια
πενήντα φυσικά πρόσωπα µέλη (10-250) και δύο αντιπροσώπους εφόσον αριθµεί από διακόσια πενήντα ένα
µέχρι πεντακόσια µέλη (251-500). Για κάθε επόµενα πεντακόσια µέλη εκλέγει έναν επιπλέον αντιπρόσωπο.
Η Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ εκλέγει το Διοικητικό Συµβούλιο και το Εποπτικό Συµβούλιο. Τα άρθρα 14
και 15 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, εφαρµόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ.»
«8. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται αναλόγως και για την ΠΑΣΕΓΕΣ».

7. To άρθρο 15 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, που παρέχουν
κάθε φορά διευκολύνσεις ή απαλλαγές από φόρους, τέλη χαρτοσήµου ή άλλα υπέρ του Δηµοσίου τέλη, εισφορές ή δικαιώµατα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των συµβολαιογράφων
για τη συγχώνευση και µετατροπή επιχειρήσεων, εφαρµόζονται και στις ΑΣΟ του παρόντος νόµου, που µετατρέπονται-συγχωνεύονται Η µεταγραφή στα υποθηκοφυλακεία γίνεται ατελώς. Η διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 23 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει, δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση συµβάσεων µετατροπής, συγχώνευσης, απορρόφησης των νοµικών προσώπων της
παρούσας παραγράφου.»
β) Στο τέλος της παραγράφου 14 του άρθρου 15 προστίθενται παράγραφοι 15 και 16, ως εξής:
«15. Απαλλάσσεται από τον φόρο µεταβίβασης ακινήτων η αξία του ακινήτου που µεταβιβάζεται από την ΑΣΟ
στα µέλη της κατά το ποσοστό που η αξία αυτή υποβλήθηκε σε φόρο µεταβίβασης κατά την αγορά από την ΑΣΟ
του µεταβιβαζόµενου ακινήτου.
16. Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής χρήσης των
συνεταιριστικών οργανώσεων, που διανέµονται στα µέλη, υπόκεινται µόνο σε φορολογία εισοδήµατος των µελών ανεξαρτήτως της καταβολής τους ή της εξατοµικευµένης διατήρησής τους ως κατάθεσης στη συνεταιριστική οργάνωση.»
8. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής;
«2. Οι ΑΣ οι οποίοι κατά την πρώτη εγγραφή τους αξιολογούνται ως ανενεργοί, οφείλουν κατά τη δεύτερη
κατά σειρά αξιολόγησή τους είτε να έχουν καταστεί ενεργοί ΑΣ είτε να έχουν συγχωνευθεί µε άλλο ενεργό
ΑΣ, διαφορετικά λύονται και τίθενται σε καθεστώς εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4
του άρθρου 4.»
9. Το άρθρο 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού:
α) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των ΑΣ,
µελών των ΕΑΣ, περί συγχωνεύσεως και των ΕΑΣ περί
µετατροπής σε ΑΣ ή ΑΕΣ, λαµβάνονται µε την απαρτία
της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και την πλειοψηφία
της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 2810/2000. Οι
ΕΑΣ, οι οποίες έλαβαν απόφαση για τη συγχώνευσηµετατροπή τους, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία τους αυτή µέχρι 30.9.2014, η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ηµεροµηνία αυτή.
β) Η µετατροπή µίας ΕΑΣ σε ΑΣ συντελείται µε τη συγχώνευση των πρωτοβαθµίων συνεταιρισµών-µελών της,
και δηµιουργείται ένα νέο νοµικό πρόσωπο ο Αγροτικός
Συνεταιρισµός (ΑΣ) του νόµου αυτού.
αα) Η γενική συνέλευση της ΕΑΣ εγκρίνει το σχέδιο
σύµβασης συγχώνευσης - µετατροπής, το οποίο συντάσσεται από τα Διοικητικά Συµβούλια όλων των συγχωνευόµενων ΑΣ και της ΕΑΣ και περιλαµβάνει τους όρους της
συγχώνευσης και την αξία της µερίδας του νέου ΑΣ.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται ότι στην περί-
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πτωση που ο αριθµός των µελών φυσικών προσώπων
των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών υπερβαίνει τα τετρακόσια (400) µέλη, η κοινή γενική συνέλευση των µελών των συγχωνευόµενων αγροτικών συνεταιρισµών ί
µπορεί να είναι αντιπροσωπευτική. Τους όρους της αντιπροσωπευτικότητας θα τους θέσει το σχέδιο σύµβασης
συγχώνευσης. Η έκθεση εκτίµησης των περιουσιακών
στοιχείων των αγροτικών συνεταιρισµών που συγχωνεύονται και της µετατρεπόµενης ΕΑΣ, εγκρίνεται από τη
γενική συνέλευση της ΕΑΣ. Η γενική συνέλευση της παρούσας διάταξης συγκροτείται µε την απαρτία των αντιπροσώπων των µελών της ΕΑΣ, που αποφάσισαν τη συγχώνευσή τους µε τη µετατρεπόµενη ΕΑΣ και την ίδια
πλειοψηφία.
ββ) Πρωτοβάθµιοι Αγροτικοί Συνεταιρισµοί καθώς και
φυσικά πρόσωπα-µέλη των συγχωνευόµενων συνεταιρισµών, που δεν επιθυµούν τη συγχώνευση, µπορούν να αποχωρήσουν. Οι αποχωρούντες λαµβάνουν την αξία της
συνεταιρικής τους µερίδας κατά τους όρους του καταστατικού τους.
γγ) Οι ΕΑΣ, που έχουν αρνητική οικονοµική θέση και αδυνατούν µε την αύξηση του συνεταιριστικού τους κεφαλαίου να αποκτήσουν θετική οικονοµική θέση ή να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση εε), µπορούν να αποφασίζουν τη λύση τους και
θέση τους σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και
25 του ν. 2810/2000.
δδ) Οι ΕΑΣ, οι οποίες τίθενται σε εκκαθάριση σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µπορούν να µεταβιβάσουν ή να µισθώσουν τις παραγωγικές τους εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες, στις οποίες περιλαµβάνονται και οι αποθηκευτικοί χώροι των προϊόντων τους
και τις οποίες χρησιµοποιούν για τις ανάγκες τους, αποκλειστικά και µόνο σε ΑΣΟ του παρόντος νόµου. Η απόφαση για τη µεταβίβαση ή τη µίσθωση, που γίνεται από
τις ΕΑΣ λαµβάνεται από τη γενική συνέλευση µε την απαρτία των 2/3 των αντιπροσώπων των µελών και πλειοψηφία των 2/3 των αντιπροσώπων των µελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ενδιαφερόµενες ΑΣΟ, για ένα
έτος µετά την έναρξη της εκκαθαρίσεως, η δέσµευση
αυτή παύει να ισχύει και η µεταβίβαση πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο, για την εκκαθάριση.
Η µίσθωση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκκαθάριση. Η
παρούσα διάταξη δεσµεύει και τον Εκκαθαριστή.
εε) Οι ΕΑΣ, οι οποίες έχουν αρνητική οικονοµική θέση,
µπορούν, εφόσον επιθυµούν τη µετατροπή τους σε ΑΣ ή
ΑΕΣ και δύνανται να εξυγιανθούν, να συντάξουν σχέδιο
εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης, µε το οποίο όµως καθίσταται δυνατή η εξυγίανση και η βιωσιµότητα του νέου
ΑΣ ή της ΑΕΣ, που θα προκύψει, από τη διαδικασία συγχώνευσης- µετατροπής. Τα σχέδια αυτά πρέπει να τύχουν της έγκρισης της ενυπόθηκης τράπεζας µε το µεγαλύτερο ύψος απαιτήσεων κατά της ΕΑΣ, ή του εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ Α.Ε.. Το σχέδιο εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης που εκπονείται κατά τα παραπάνω, εφόσον το αποδεχθούν εγγράφως πιστωτές
των ΕΑΣ που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 51% των συνολικών οφειλών, συµπεριλαµβανοµένων των ενυπόθηκων δανειστών, δεσµεύει και το Δηµόσιο, τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ. Η διάταξη ισχύει και για τις
ΚΑΣΟ και ΚΕΣΕ, οι οποίες µετατρέπονται σε ΑΣ ή ΑΕΣ.
στστ) Αγροτικοί Συνεταιρισµοί µέλη Ενώσεων Δασικών-Αγροτικών Συνεταιρισµών, παραµένουν µέλη των Ε-

νώσεων αυτών, οι οποίες διατηρούνται, ως δασικές, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου 18.»
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα νοµικά πρόσωπα των ΑΣ που θα προκύψουν από
την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι
καθολικοί διάδοχοι των ΑΣ και ΕΑΣ που θα συγχωνευθούν- µετατραπούν, κατά τα ανωτέρω, και τις υποκαθιστούν πλήρως σε κάθε δικαίωµα και υποχρέωση, καθώς
και στις εκκρεµείς δίκες τις οποίες συνεχίζουν. Η διάταξη ισχύει και για τις ΑΕΣ που προέρχονται από τη µετατροπή του παρόντος άρθρου.»
γ) Η παράγραφος 7 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως
εξής :
«7. Οι Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΣΕ) του άρθρου 32
του ν. 2810/2000, µετατρέπονται σε Αγροτικές Εταιρικές
Συµπράξεις (ΑΕΣ) κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού τους. Μέλη των εταιρειών αυτών είναι οι ΑΣΟ του
παρόντος νόµου, ανεξάρτητα από τον αριθµό των µετοχών που κατέχει εκάστη.»
δ) Η παράγραφος 8 του άρθρου 19, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.)
και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.), των άρθρων 29 και 30 του ν.
2810/2000 µετατρέπονται σε ΑΕΣ ή ΑΣ. Οι οργανώσεις
της διάταξης αυτής θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη
διαδικασία συγχώνευσης-µετατροπής τους, µέχρι
30.9.2014 η δε θητεία των οργάνων διοικήσεώς τους λήγει την ηµεροµηνία αυτή.
ε) Η παρ. 10 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται εξής:
«10. Οι ΑΣ, οι ΕΑΣ, οι ΚΕΣΕ οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ, που
συγχωνεύονται - µετατρέπονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, τέλους
χαρτοσήµου, φόρου υπέρ τρίτων, δικαιωµάτων υποθηκοφυλάκων, της µεταγραφής γενοµένης ατελώς, δικαιωµάτων Ταµείων, αναλογικών δικαιωµάτων συµβολαιογράφων και κάθε άλλης απαλλαγής που προβλέπεται για την
περίπτωση αυτή στον κ.ν. 2190/1920 και τους αναπτυξιακούς νόµους 1297/1972 και 2166/1993, όπως αυτοί ισχύουν. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 4014/2011, όπως ισχύει δεν εφαρµόζεται και στην περίπτωση συµβάσεων µετατροπής και συγχώνευσης των
νοµικών προσώπων του παρόντος άρθρου. Η διάταξη ισχύει από 21.9.2011.»
στ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 19 προστίθενται παράγραφοι 11,12, 13,14 και 15 ως εξής:
«11. Το Δικαστήριο εγκρίνει το καταστατικό του νέου
Αγροτικού Συνεταιρισµού, που προέρχεται από τη συγχώνευση - µετατροπή της ΕΑΣ και ερευνά την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου. Η διάταξη ισχύει
και καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς δίκες, για κάθε συγχώνευση - µετατροπή ΑΣΟ και ΣΕ του ν. 2810/2000.
12. Ανενεργοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί µπορούν να αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση τους σε εκκαθάριση σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του ν. 2810/2000. Για
τη διευκόλυνση της εκκαθαρίσεως αυτής, οι συνεταιρισµοί αυτοί, αφού υποβάλουν φορολογική δήλωση για
την τρέχουσα οικονοµική χρήση εντός προθεσµίας δύο
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, απαλλάσσονται για τις παρελθούσες οικονοµικές χρήσεις
από κάθε προσαύξηση ή πρόστιµο, το οποίο επιβλήθηκε
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λόγω της µη υποβολής παντός είδους φορολογικών δηλώσεων, όπως εισοδήµατος, Φ.Π.Α., ακινήτου περιουσίας, παρακρατούµενων φόρων, µεταβολών µητρώου,
µισθωτών υπηρεσιών και λοιπών δηλώσεων. Η διάταξη
αυτή ισχύει και για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς που
συγχωνεύονται, καθώς επίσης και για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς οι οποίοι δεν συγχωνεύθηκαν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόµου αυτού, οι οποίοι όµως -συνεταιρισµοί, οφείλουν εντός προθεσµίας
δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, για την τακτοποίησή
τους.
13. Αγροτικοί Συνεταιρισµοί - µέλη Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών, των οποίων η γενική συνέλευση έχει λάβει απόφαση να µη συγχωνευτούν µε την µετατρεπόµενη Ένωση, στην οποία ήταν µέλη, θα πρέπει, εφόσον έχουν εγγραφεί στο Μητρώο, να διενεργήσουν αρχαιρεσίες µέχρι 30.9.2014 µε την προϋπόθεση ότι έχει
λήξει η θητεία των οργάνων διοίκησής τους και δεν έχουν διενεργήσει αρχαιρεσίες, λόγω παρατάσεως των
θητειών τους σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου
18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει.
14. α) Η µετατροπή των ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ σε ΑΕΣ κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του Ειρηνοδικείου, το
οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αν: αα) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 4015/2011, ββ) αν αποδειχθεί ότι η απόφαση µιας συνεταιριστικής οργανώσεως,
που αποφάσισε και ενέκρινε τη µετατροπή, δεν ελήφθη
ή είναι άκυρη ή είναι ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις του
άρθρου 13 του ν. 2810/2000. Η αγωγή για την ακύρωση
της µετατροπής ασκείται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρούσας διάταξης. Το
αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες συνεταιριστικές οργανώσεις προθεσµία για την άρση των λόγων της ακυρότητας της µετατροπής, αν είναι εφικτή. Η
δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της µετατροπής δηµοσιεύεται στο ΓΕΜΗ και δεν θίγει το κύρος
των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της ΑΕΣ στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρισης της ΑΕΣ στο ΓΕΜΗ και πριν τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής.
β)Εναντίον της απόφασης του Ειρηνοδικείου, που εγκρίνει το καταστατικό του ΑΣ, ο οποίος προήλθε από τη
µετατροπή ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ ασκείται έφεση ή τριτανακοπή από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον αν δεν
τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 19 του νόµου αυτού,
οι οποίες ασκούνται εντός προθεσµίας ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Δικαίωµα
ασκήσεως εφέσεως έχει και η Εποπτική Αρχή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
10. To άρθρο 19α όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α)Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 19α όπως ισχύει, οι
λέξεις :«του άρθρου αυτού» αντικαθίσταται από τις λέξεις: « του άρθρου 19».
β) Στο τέλος του άρθρου 19α προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη καταλαµβάνει και την περίπτωση της
πτωχεύσεως όλων των προαναφεροµένων νοµικών προσώπων.»
11. Στο σύνολο των διατάξεων του ν. 4015/2011, όπως
ισχύει, οι λέξεις: «Συλλογική Αγροτική Οργάνωση»
(ΣΑΟ), αντικαθίστανται από τις λέξεις : «Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση» (ΑΣΟ), όπου αυτές αναφέρονται
και στην αντίστοιχη κλίση που αυτές απαντώνται.

Ο ν. 2810/2000 τροποποιείται ως εξής:
α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη σύσταση αγροτικού συνεταιρισµού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα. Τα άνω πρόσωπα
πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου
5 του ν. 2810/2000. Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο της έδρας του Αγροτικού Συνεταιρισµού.»
β) Το άρθρο 5 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5- Μέλη
Μέλη του ΑΣ µπορεί να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που
έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, απασχολούνται σε οποιονδήποτε κλάδο ή δραστηριότητα της αγροτικής οικονοµίας που εξυπηρετείται από τις δραστηριότητες του ΑΣ, πληρούν τους όρους του καταστατικού
του και αποδέχονται να χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες
του. Επίσης, µέλος ΑΣ µπορεί να γίνει και άλλος ΑΣ κατά
τους όρους που θα ορίσει τo καταστατικό του συνεταιρισµού.»
γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του
ν. 2810/2000, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το εισόδηµα της παραγράφου αυτής θεωρείται γεωργικό εισόδηµα.»
δ) Το άρθρο 8 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
αα) Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’
ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.»
ββ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Η αύξηση ή η µείωση της αξίας της µερίδας γίνεται
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης και τροποποίηση
του καταστατικού.»
ε) Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 14
του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα µέλη δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3).»
στ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 2810/2000,
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής.
«1. Ο διαχειριστικός, λογιστικός και οικονοµικός έλεγχος των ΑΣΟ, για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου των ανωνύµων εταιρειών µε βάση τα προς
εκτέλεση του κ.ν.2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθεισόµενα
προεδρικά διατάγµατα ή υπουργικές αποφάσεις διενεργείται από µέλη των ορκωτών ελεγκτών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ίδιου νόµου, όπως κάθε φορά ισχύει. Στις
λοιπές ΑΣΟ διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές ή από
ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος, σύµφωνα µε τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.»
η) Το άρθρο 23 του ν. 2810/2000, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23 – Λύση
Οι ΑΣ λύονται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο
καταστατικό και δεν αποφασίστηκε η παράτασή του από
τη γενική συνέλευση.
β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 11
και την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 12.
γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Αν ο συνεταιρισµός διαλύθηκε λόγω λήξης της
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διάρκειάς του ή λόγω της πτώχευσής του, η οποία όµως
ανακλήθηκε ή περατώθηκε µε συµβιβασµό, είναι δυνατή
η αναβίωσή του µε απόφαση της γενικής συνέλευσης
που καταχωρίζεται στο µητρώο ΑΣ. Σε περίπτωση αναβίωσης λογίζεται ότι ο συνεταιρισµός δεν έχει ποτέ διαλυθεί. Η αναβίωση αποκλείεται όταν έχει αρχίσει η διανοµή της περιουσίας του συνεταιρισµού.
ε) Με απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας των ΑΣ µετά από αίτηση του Διοικητικού Συµβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθµού των µελών τους ή
της Εποπτική Αρχής. Η απόφαση υπόκειται σε έφεση.
στ) Στις περιπτώσεις που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος νόµου και του ν.4015/2011.»
θ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
25 του ν. 2810/2000, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το υπόλοιπο του ενεργητικού που αποµένει διατίθεται, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, αποκλειστικά
για σκοπούς συνεταιριστικούς ή κοινωνικούς. Ουδέποτε
διανέµεται στα µέλη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι
διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονοµιάς.»
13. Οι αρµοδιότητες που προβλέπονται να ασκούνται
από την Εποπτική Αρχή µε το παρόν άρθρο, ασκούνται,
µέχρι τη σύσταση της διοικητικής µονάδας της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 4015/2011, από τη Διεύθυνση
Αγροτικού Συνεργατισµού και Οµαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
14. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο της ΠΑΣΕΓΕΣ, που προβλέπεται στο άρθρο 51 της ΚΥΑ 52800/2006 των Υφυπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 1443), η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 38
του ν. 2810/2000, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 17 του άρθρου 18 του ν. 3147/2003 και την παρ. 19
του ιδίου ως άνω άρθρου 18 του ν. 3147/2003, καταργείται από 14.2.2012.
15. Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΕΑΣ), Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕΣΕ) και Κοινοπραξίες
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΚΑΣΟ), οι οποίες έχουν ήδη µετατραπεί σε Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), µπορούν µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης να διενεργήσουν εκ
νέου οποιαδήποτε πράξη είτε παρέλειψαν να διενεργήσουν είτε διενήργησαν πληµµελώς, η οποία αφορά στη
διαδικασία συγχωνεύσεως ή και µετατροπής τους. Οι
πράξεις αυτές θα πρέπει να εγκριθούν από τη γενική συνέλευση του νέου αγροτικού συνεταιρισµού, ο οποίος
προήλθε από τη συγχώνευση ή και µετατροπή. Η διάταξη αφορά και όλες τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεµούν ενώπιον των Δικαστηρίων και αφορούν στους λόγους αυτούς».
16. Η ΠΑΣΕΓΕΣ θα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαδικασίες εκλογής των οργάνων της µέχρι 31.10.2014 οπότε
λήγει και η θητεία των οργάνων διοικήσεώς της.
17. Ασφαλισµένοι οι οποίοι µέχρι 31.7.2007 είχαν ασφαλιστικό δεσµό µε το ταµείο ΤΣΕΑΠΓΣΟ για απασχολήσεις τους από 1-8-2007 και µετά σε Συνεταιριστικές
Οργανώσεις θα ασφαλίζονται και θα συνταξιοδοτούνται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ταµείου ΤΣΕΑΠΓΣΟ.
Άρθρο 62
α) Μετά το στοιχείο 1.15 της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 30 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) προστίθεται στοιχείο
1.15α, ως εξής:
«1.15α. Δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης
µε χωροθετική εξάρτηση από αγροτικές πρώτες ύλες
της περιοχής, καθώς και εγκαταστάσεις µεταποίησης
προϊόντων προστατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης
(Π.Γ.Ε.) ή/και προστατευόµενης ονοµασίας προέλευσης
(Π.Ο.Π.).»
β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.
4269/2014 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Δραστηριότητες των στοιχείων 1.15 και 1.15α που
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υφίστανται και
λειτουργούν νόµιµα, µπορεί να συνεχίζουν τη λειτουργία τους µέχρι την έγκριση των Τ.Χ.Σ ή των Ε.Χ.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 7 ή 8, αντίστοιχα.»
Άρθρο 63
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του ν.4223/2013, όπως έχει τροποποιηθεί µε την περ. Β. της παραγράφου 1
του άρθρου 24 του ν. 4255/2014 και ισχύει, η φράση «Εντός τριών ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας της
προηγούµενης παραγράφου» αντικαθίσταται από τη
φράση «Από την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της υποβολής
της αιτήσεως και έως την 5.9.2014». Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ψήφισή της.
Άρθρο 64
1. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι αυξηµένες ανάγκες για κοινωνική φροντίδα στο σπίτι, ηλικιωµένων, ατόµων µε αναπηρία, οικονοµικά αδύναµων πολιτών κ.λπ.
η διάρκεια του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» που
παρατάθηκε µε το άρθρο 127 του ν. 4199/2013 µέχρι
30.09.2014, καθώς και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου
χρόνου των απασχολούµενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο διάστηµα,
παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι 31.12.2015. Οι
συµβάσεις των απασχολούµενων στο Πρόγραµµα σε καµιά περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου,
κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 2190/1994.
Για την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση της υλοποίησης
του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»για το χρονικό
διάστηµα από 1.10.2014 έως 31.12.2015 µεταφέρονται
πόροι: α) από το λογαριασµό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) µέχρι του ύψους
των τριάντα πέντε (35) εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως και
εφόσον υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο από τη µηνιαία εξόφληση των δοµών του ν. 4019/2011, όπως αυτός ισχύει,
σε εφαρµογή του προγράµµατος «Κατ' οίκον Φροντίδα
Συνταξιούχων» (ν. 4052/2012, όπως αυτός ισχύει) και β)
από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και ειδικότερα του Ειδικού φορέα 33-220, γ) από πόρους
του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών, δ) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισµένων που θεσµοθετήθηκε µε το άρθρο 138 του ν.
4052/2012 για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
«Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», ύψους έως δέκα
(10) εκατοµµυρίων ευρώ, εφόσον υπάρχει διαθέσιµο υπόλοιπο από τη χρηµατοδότηση των δικαιούχων του
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προγράµµατος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων»
που εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και ε) από
τυχόν αδιάθετους πόρους του προγράµµατος της περιόδου από 1.10.2013 έως 30.9.2014.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των µεταβιβαζόµενων πόρων, η διαδικασία µεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού µητρώου ωφελουµένων µε δήλωση όλων των απαιτούµενων στοιχείων από
τους ωφελούµενους και οι διαδικασίες υλοποίησης του
Προγράµµατος καθορίζονται σε προγραµµατική σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης καί Πρόνοιας, Εσωτερικών, του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), περιλαµβάνοντας
ρήτρες αξιολόγησης της εφαρµογής του Προγράµµατος.
2. Η παράγραφος Η΄ του άρθρου 127 του ν. 4199/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η. Οι δήµοι η τα νοµικά τους πρόσωπα η τα άλλα νοµικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης που θα αποφασίσουν
ότι συνεχίζουν να παρέχουν υπηρεσίες µε το πρόγραµµα
«Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και οι δήµοι, τα νοµικά πρόσωπα αυτών, ή άλλα νοµικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης
που θα αποφασίσουν ότι επιθυµούν να παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2016 και µετά,
µπορούν από 1ης Σεπτεµβρίου 2015 να συνάπτουν συµβάσεις παροχής υπηρεσιών του προγράµµατος «Βοήθεια
στο Σπίτι» ως πάροχοι των ειδικότερων προγραµµάτων:
α) «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» για τους δικαιούχους συνταξιούχους και β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική
Φροντίδα» για τους δικαιούχους οικονοµικά αδύναµους,
ηλικιωµένους, ανασφάλιστους, ΑµεΑ.
Οι συµβάσεις αυτές θα συνάπτονται µε την Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.

(ΕΕΤΑΑ), διαχειριστή του προγράµµατος «Βοήθεια στο
Σπίτι».
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονοµικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6)
µηνών από τη δηµοσίευση αυτού του νόµου , εκχωρείται
η υλοποίηση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» για
το διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου 2016 και µετά, στην ΕΕΤΑΑ και προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης , εποπτεία, συντονισµός, καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους, οι διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης, οι πόροι χρηµατοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής
της αποζηµίωσης στους δήµους ή τα νοµικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών τόσο του προγράµµατος «Κατ' οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που χρηµατοδοτείται από την Ειδική Εισφορά ασφαλισµένων του άρθρου
138 του ν. 4052/2012, όσο και του προγράµµατος «Κατ’
οίκον Κοινωνική Φροντίδα» της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας που χρηµατοδοτείται από πόρους του τακτικού προϋπολογισµού και ειδικότερα του ειδικού φορέα
33-220 ή από το ΕΣΠΑ και ειδικότερα από πόρους των
ΠΕΠ σύµφωνα µε το ν. 4199/2013 σύµφωνα µε τη σύµβαση που συνάπτουν µε την ΕΕΤΑΑ και ανάλογα µε τον
αριθµό των ωφελουµένων και τον απαιτούµενο αριθµό
εργαζοµένων για την υλοποίηση των προγραµµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια
για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράµµατος.
Άρθρο 65
Έναρξη ισχύος
Ο νόµος αυτός αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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