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Κεθάιαην Α΄ : Οξηζκνί, Πεξηερόκελα θαη Γηαδηθαζίεο 

 

Άξζξν 1. Οξηζκόο θαη Πεξηερόκελν ηνπ ΡΑ 

 

1. Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αηηηθήο (ΡΑ) είλαη ην ζχλνιν ησλ ζηφρσλ, ησλ θαηεπζχλζεσλ 

πνιηηηθήο, ησλ πξνηεξαηνηήησλ, ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν απηφ σο αλαγθαία γηα ηε ρσξνηαμηθή θαη νηθηζηηθή 

νξγάλσζε ηεο Αηηηθήο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

2. Χο πεδίν αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαζνξίδεηαη ην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. 

 

3. Σν ΡΑ πεξηιακβάλεη θείκελα θαη δηαγξάκκαηα κέζσ ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη ν 

ξφινο ηεο Αηηηθήο ηφζν ζηνλ επξσπατθφ θαη δηεζλή ρψξν, φζν θαη ζην εζληθφ επίπεδν 

θαη ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Οξίδνληαη νη κεζν- θαη καθξν-

πξφζεζκεο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη 

αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο. 

 

4. Δηδηθφηεξα ην ΡΑ ζέηεη ζηφρνπο θαη πξνηείλεη κέηξα πνπ αλαθέξνληαη ηδίσο: 

α)  ηε θνηλσληθννηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ, θπξίσο κε 

ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

β)  ηε ρσξνηαμηθή δνκή θαη νξγάλσζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο. 

γ)  ηε δηάξζξσζε ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ. 

δ)  ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ κεηαθνξηθήο, 

ηερληθήο, δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο. 

ε)  ηελ πνιενδνκηθή δνκή ηεο πξσηεχνπζαο. 

ζη)  ηελ πνιηηηθή γεο θαη θαηνηθίαο. 

δ)  ην ζρεδηαζκφ πεξηνρψλ ή δσλψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο ή εηδηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

ε)  ην ζπληνληζκφ ησλ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ΡΑ θαη 

εθπνλνχληαη απφ άιινπο θνξείο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαξκφληζή ηνπο κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

ζ)  ην ζπληνληζκφ κε ηα πεξηθεξεηαθά πιαίζηα ησλ φκνξσλ πεξηθεξεηψλ.   
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5. Σν ΡΑ πεξηιακβάλεη θαηεπζχλζεηο θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο, ηνπ ηνπίνπ ηεο Αηηηθήο θαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ξχπαλζεο. Παξάιιεια ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ελζσκαηψλεηαη 

νξγαληθά ζην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ θαη κέηξσλ. 

 

6. ε Παξάξηεκα, πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

πεξηιακβάλνληαη εηδηθφηεξα κέηξα, πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ πξνάγνπλ θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ΡΑ ζε ρσξηθφ θαη ηνκεαθφ 

επίπεδν. Σν Παξάξηεκα πεξηιακβάλεη επίζεο ράξηεο θαη δηαγξάκκαηα γηα ηελ 

απεηθφληζε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη νξγάλσζεο ηεο Αηηηθήο. 

 

7. Σν ΡΑ εμεηδηθεχεηαη ζην επίπεδν ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ησλ επηκέξνπο γεσγξαθηθψλ 

ελνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο. 

Γηα ηα λεζηά ησλ Κπζήξσλ θαη ησλ Αληηθπζήξσλ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε εηδηθνχ 

ζρεδίνπ πνπ ζα εμεηδηθεχεη ή ηξνπνπνηεί ην πεξηερφκελν ηνπ ΡΑ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

φζσλ πξνβιέπνληαη ζην Κεθάιαην Β΄ ηνπ παξφληνο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

ηνπηθψλ ηδηνκνξθηψλ, ηεο απφζηαζεο ησλ λεζηψλ απφ ηελ ππφινηπε πεξηθέξεηα 

Αηηηθήο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ηνπο κε άιιεο πεξηνρέο. 

 

Άξζξν 2. Ζ Θέζε ηνπ ΡΑ ζην ύζηεκα ρεδηαζκνύ 

 

1. Σν ΡΑ επέρεη θαη ζέζε Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη 

Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην 

Ν.2742/1999. Καιχπηεη πιήξσο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ θαη ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπο κεραληζκνχο εθαξκνγήο, ειέγρνπ 

θαη ππνζηήξημεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ πξναλαθεξζέληα λφκν, κε εμαίξεζε ηα 

δεηήκαηα πνπ ξπζκίδνληαη δηαθνξεηηθά κε ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

2. Όζνλ αθνξά ζην Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ ζχκθσλα κε ην εδ. 4, ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ Ν.2742/1999 ζπλνδεχεη ηα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα, ηζρχνπλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε ηα αλαθεξφκελα ζην Κεθάιαην Ζ΄ ηνπ παξφληνο. 
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Άξζξν 3. Γηαδηθαζία ύληαμεο, Έγθξηζεο θαη Αλαζεώξεζεο ηνπ ΡΑ 

 

1. Καηά ηε θαηάξηηζε ηνπ ΡΑ θαη θάζε αλαζεψξεζεο απηνχ αθνινπζνχληαη θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. 

2. Σν ΡΑ ζπλνδεχεηαη απφ ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ ζχκθσλα 

κε ηε ζρεηηθή Οδεγία ηεο Δ.Δ. φπσο κεηαθέξζεθε ζην εζληθφ δίθαην θαη ηζρχεη.  

3. [Ζ εθαξκνγή ηνπ ΡΑ εμεηδηθεχεηαη κε έλα ή πεξηζζφηεξα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα 

ηα νπνία θαηαξηίδνληαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΡΑ].    

4. Σν Παξάξηεκα ηνπ ΡΑ πνπ επηζπλάπηεηαη ζηνλ παξφληα λφκν είλαη δπλαηφλ λα 

ηξνπνπνηείηαη ή ζπκπιεξψλεηαη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κεηά απφ γλψκε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο, ρσξίο κεηαβνιή ησλ ζηφρσλ θαη 

θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο ηνπ παξφληνο.  
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Κεθάιαην Β΄ : ηόρνη θαη Καηεπζύλζεηο Πνιηηηθήο 

 

Άξζξν 4. ηξαηεγηθνί ηόρνη ηνπ ΡΑ 

 

1. Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηνπ ΡΑ εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο 

αλαπηπμηαθήο θαη ρσξηθήο πνιηηηθήο. 

2. ε απηφ ην πιαίζην πξνζδηνξίδνληαη νη παξαθάησ ελφηεηεο ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ: 

α)  Ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ελίζρπζε 

ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο σο δηεζλνχο θαη επξσπατθήο κεηξφπνιεο θαη σο «Πφιεο-

Πχιεο» γηα ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

β)   Βηψζηκε ρσξηθή αλάπηπμε, ζπλεηή δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

γ)   Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο, θνηλσληθή θαη ρσξηθή 

εμηζνξξφπεζε ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη ησλ σθειεηψλ απφ ηελ αλάπηπμε 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο . 

 

Άξζξν 5. Ηζόξξνπε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Βειηίσζε ηεο Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη 

Δλίζρπζε ηνπ Γηεζλνύο Ρόινπ ηεο Αζήλαο 

 

1. Γεληθνί ηφρνη 

α) Πξνψζεζε ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο σο επηρεηξεκαηηθνχ ζπλδέζκνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε Αλαηνιή, θαζψο 

θαη, απφ θνηλνχ κε ηε Θεζζαινλίθε, κε ηα Βαιθάληα θαη ηηο ρψξεο ηνπ Δχμεηλνπ 

Πφληνπ. 

β)  Γηθηχσζε κε ηηο επξσπατθέο κεηξνπφιεηο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ησλ παξαδνπλάβησλ πεξηνρψλ, ζηε βάζε ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο, κε πξννπηηθή ηε ζπγθξφηεζε επξχηεξσλ δπλακηθψλ 

δσλψλ νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο. 

γ)  Βειηίσζε ηεο ππεξηνπηθήο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ιεηηνπξγηθή 

έληαμή ηεο ζηα δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο 

σο δηεζλνχο θφκβνπ κεηαθνξψλ. 

δ)  Δλίζρπζε ησλ πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ δηεζλνχο εκβέιεηαο πνπ κπνξνχλ 

λα αλαπηπρζνχλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη δεκηνπξγία πςειήο πνηφηεηαο 

πεξηβάιινληνο γηα ηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο. 
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ε)   Αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο Αζήλαο σο εζληθνχ κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ θαη σο 

πφινπ δηάρπζεο ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, 

ζην πιαίζην ηεο ηζφξξνπεο θαη πνιπθεληξηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

ζη) Δπηδίσμε ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ζπλέξγεηαο ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο 

πξσηεχνπζαο κε ην δηεζλή πξνζαλαηνιηζκφ ησλ άιισλ ειιεληθψλ αζηηθψλ 

θέληξσλ. 

δ)  Υσξηθή αλαδηάξζξσζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ κε θαηεχζπλζε ηελ αλάπηπμε 

δπλακηθψλ, ππεξεζληθήο ζεκαζίαο θιάδσλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο, ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο 

ηεο παξαγσγηθήο βάζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. 

ε)   Δμαζθάιηζε  πξφζβαζεο ζηε γλψζε θαη ηε πιεξνθνξία, κε έκθαζε ζηηο 

ρσξνηαμηθέο ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο, δηάρπζεο 

θαη αμηνπνίεζεο ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκίαο, ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο 

Κνηλσλίαο ηεο Γλψζεο. 

 

2. Δηδηθνί ηφρνη θαη Καηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο 

α)  Λεηηνπξγηθή εμεηδίθεπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ηεο Πξσηεχνπζαο, ζηε βάζε 

ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο, γηα ηελ θαηάθηεζε επδηάθξηηεο ηαπηφηεηαο 

ζην ζχζηεκα ησλ επξσπατθψλ κεηξνπφιεσλ  θαη εηδηθφηεξα:  

Αλάδεημε ηεο Πξσηεχνπζαο σο κεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ πξνεγκέλσλ ππεξεζηψλ 

(π.ρ. ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, αζθάιεηεο, λαπηηιία), σο δηεζλνχο θφκβνπ 

κεηαθνξψλ θαη δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ, σο θέληξνπ έξεπλαο θαη 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, σο πνιηηηζηηθήο κεηξφπνιεο, σο ηνπξηζηηθνχ πφινπ 

δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο, σο θέληξνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, εθπαίδεπζεο,  

θαη αζιεηηζκνχ. 

β)  Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο Πξσηεχνπζαο σο εζληθνχ θέληξνπ επηηειηθψλ 

δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη γεληθφηεξα δξαζηεξηνηήησλ κε εζληθή εκβέιεηα ή 

εηδηθέο απαηηήζεηο κεηξνπνιηηηθήο ρσξνζέηεζεο.  

γ)  Απνζάξξπλζε θαη ζηαδηαθή απνθέληξσζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρσξνζεηεζνχλ ζε άιιεο Πεξηθέξεηεο θαη δελ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο βάζεο ηεο Αηηηθήο. 

δ)  ηαζεξνπνίεζε ή πεξηνξηζκέλε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Αηηηθήο θαη 

πνζνζηηαία κείσζή ηνπ σο πξνο ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. 

ε)  Οξγάλσζε θαη ελίζρπζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πιέγκαηνο ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ 

θαη πφισλ αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζηε δπλακηθή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα 

κεγάια έξγα ππνδνκήο θαη  ηνπο άμνλεο δηεζλψλ ζπλδέζεσλ, ηηο ζεκαληηθέο 

ζπγθεληξψζεηο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα θέληξα ππεξηνπηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ. ην αλαπηπμηαθφ απηφ πιέγκα πξνσζείηαη, κε ηελ παξνρή 
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πνιιαπιψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ρσξνζέηεζεο θαη ηε ρξήζε 

πνιενδνκηθψλ ή θαη άιινπ ηχπνπ θηλήηξσλ θαη κεραληζκψλ, ε αλάπηπμε 

ρσξηθψλ ζπκπιεγκάησλ κεηξνπνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αηρκήο. 

ζη)  Γηαηήξεζε θαη πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ελίζρπζε ηεο γεσξγίαο ζηελ 

Αηηηθή, ηφζν γηα ιφγνπο ζπκβνιήο ζηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ, φζν 

θαη γηα πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο. Γίδεηαη έκθαζε ζηε πξνψζεζε βηνινγηθψλ θαη 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαιιηεξγεηψλ θαη κεζφδσλ εθηξνθήο θαζψο θαη ζηελ 

ελίζρπζε παξαδνζηαθψλ γεσξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ σο άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ην Αηηηθφ ηνπίν απνηεινχλ πνιηηηζηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ πφξν. 

δ)  Γηακφξθσζε εμεηδηθεπκέλσλ δσλψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα έλα ή 

πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο πνπ εληζρχνληαη απφ ηε ρσξηθή ζπκβίσζε θαη 

ζπλεξγαζία, θαη ζπγθξφηεζή ηνπο ζε δίθηπν αλαπηπμηαθψλ δσλψλ κε δηαθξηηνχο 

ξφινπο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

ε)  Δηζαγσγή πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ ηερλνινγηψλ ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα θαη 

ελίζρπζε δξαζηεξηνηήησλ πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο. 

ζ)  Υσξνζέηεζε κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε νξγαλσκέλνπο ππνδνρείο θαη 

κεηεγθαηάζηαζε ζε απηνχο ησλ κνλάδσλ πνπ πξνθαινχλ νριήζεηο ζηηο πεξηνρέο 

άιισλ ρξήζεσλ. Βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο θαη εηθφλαο πνπ 

επεξεάδνπλ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο κνλάδεο ρακειήο φριεζεο πνπ 

παξακέλνπλ ζηηο πεξηνρέο κηθηψλ ρξήζεσλ. 

η)  πγθξφηεζε πφισλ θαηλνηνκίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ έληαζεο 

γλψζεο, κε ηε δεκηνπξγία επηζηεκνληθψλ – ηερλνινγηθψλ πάξθσλ θαη 

ζεξκνθνηηίδσλ λέσλ επηρεηξήζεσλ κε θνηλέο, πςεινχ επηπέδνπ ππνδνκέο.  

θ)  Τπνζηήξημε ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ θαη ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ κε   ηελ 

αλάπηπμε νξγαλσκέλσλ δσλψλ κε ζχλζεηεο, ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, ζε 

ζπλάξηεζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηαθνξψλ. Γεκηνπξγία εκπνξεπκαηηθψλ 

πάξθσλ παξνρήο ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο (logistics)  ζηνπο 

ζηξαηεγηθνχο θφκβνπο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ. 

ι)  Δλίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο, ηδίσο σο πξνο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θαη ρσξηθή θαηαλνκή ηεο πξνζθνξάο ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο 

δπλαηφηεηεο θάζε ρσξηθήο ελφηεηαο θαη ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ θπζηθψλ θαη 

αλζξσπνγελψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

κ)  Γηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Πεξηθέξεηαο κε ηελ ππνζηήξημε 

δηαθφξσλ κνξθψλ ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ζπκπιεγκάησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ζπζρεηηζκέλσλ κε ηνπο 

θπζηθνχο, ηζηνξηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο πφξνπο ηεο Αηηηθήο. 

λ)  Δμαζθάιηζε θαη βειηίσζε ησλ αλαγθαίσλ εμεηδηθεπκέλσλ ππνδνκψλ 

(ελεξγεηαθψλ, επξπδσληθψλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ επηθνηλσλίαο θαη ηειεκαηηθήο).  
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Άξζξν 6. Βηώζηκε Υσξηθή Αλάπηπμε, πλεηή Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία ησλ Φπζηθώλ 

Πόξσλ, ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο 

 

1. Γεληθνί ηφρνη 

α)  Δλζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο θαη ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο ζην 

ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο νηθνλνκηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαζψο θαη ζε 

θάζε άιιε δηαδηθαζία. 

β)  Γηαθχιαμε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ ηεο Αηηηθήο σο πνιχηηκσλ, πεπεξαζκέλσλ θαη 

αλαληηθαηάζηαησλ θαη αλάζρεζε ηεο πεξαηηέξσ αιινίσζεο ηεο θπζηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο. 

γ)  Κάιπςε ηεο πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαηά πξνηεξαηφηεηα κέζα 

ζηελ ζεζκνζεηεκέλε αζηηθή γε (αξρή ηεο «ζπκπαγνχο πφιεο»). 

δ)  Πξνψζεζε ελφο πνιπθεληξηθνχ θαη ηεξαξρεκέλνπ ζπζηήκαηνο ρσξηθήο 

νξγάλσζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ηνπ αζηηθνχ θαη ηνπ 

εμσαζηηθνχ ρψξνπ σο ηζφηηκσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπληζησζψλ ελφο εληαίνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπλφινπ. 

ε)  Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο γεσξγηθήο γεο, ησλ δαζψλ, 

ησλ νξεηλψλ φγθσλ, ησλ πγξνηφπσλ, ησλ ξεκάησλ, ησλ αθηψλ, ησλ 

γεσκνξθνινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαζψο θαη  ηνπ αηηηθνχ ηνπίνπ σο πνιχηηκσλ θπζηθψλ πφξσλ. 

ζη)  Αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ έρεη δηαηαξαρζεί ή ππνβαζκηζηεί. 

δ)  Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο 

θπζηνγλσκίαο ηεο πφιεο. 

ε)  Αληηκεηψπηζε ηεο δηαθχιαμεο ηεο θπζηθήο, ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο σο αλαπηπμηαθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη σο 

ζεκαληηθήο ππεξεζίαο γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, θαη ελαξκφληζε ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ρσξηθή ζπλνρή.  

ζ)  Απνηξνπή ηεο ξχπαλζεο θαη γεληθφηεξα ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ ηελ ξχπαλζε θαη ηηο νριήζεηο 

 

2. Δηδηθνί ηφρνη θαη Καηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο 

α)  Πξνψζεζε ελφο πξνηχπνπ βηψζηκεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, κε βαζηθνχο άμνλεο 

ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο  
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πνιενδνκεκέλεο γεο, ηε αλάζρεζε ηεο εμάπισζεο θαη δηάρπζεο ηνπ νηθηζηηθνχ 

ηζηνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ κε δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο σο θξίζηκνπ 

παξάγνληα γηα ηε βησζηκφηεηα. 

β)    Δζσηεξηθή νξγάλσζή ηεο Πεξηθέξεηαο ζε νινθιεξσκέλεο ρσξνηαμηθέο ελφηεηεο 

κε ζρεηηθή ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα, πνπ κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θαη πεξηνρέο αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή επηκέξνπο πνιηηηθψλ, θαη 

αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ θάζε ελφηεηαο κε βάζε ηα 

ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. 

γ)    Δμνξζνινγηζκφο ηεο νξγάλσζεο ησλ ρξήζεσλ γεο: απνκάθξπλζε νρινπζψλ 

ρξήζεσλ ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ, ζπλχπαξμε ζπκβαηψλ ρξήζεσλ, 

θαζνξηζκφο δσλψλ ρξήζεσλ γεο ζην ζχλνιν ηεο Αηηηθήο, έιεγρνο ησλ πςειψλ 

ππθλνηήησλ, θαη πξνψζεζε λέσλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο γεο (αληηζηαζκηζηηθνί 

κεραληζκνί, εμπγίαλζε αγνξάο γεο). 

δ)    Ηεξάξρεζε θαη ρσξνζέηεζε ρξήζεσλ γεο ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρεδηαζκφ ελφο 

ηεξαξρεκέλνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ γηα ηε κείσζε ηνπ κήθνπο θαη ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηαθηλήζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ ηδησηηθήο ρξήζεο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ, 

αλάπηπμε ηνπηθψλ θαη θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πφισλ έιμεο κεηαθηλήζεσλ  ζε 

πεξηνρέο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (θέληξα πφιεο, 

ζηαζκνί κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο). 

ε)    Αλαδηνξγάλσζε ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπγθξφηεζε ηνπο ζε δίθηπα 

θέληξσλ, κε ελίζρπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηνπο σο πφισλ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ηελ απνζπκθφξεζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ θέληξσλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ  άιισλ δπλακηθψλ θέληξσλ ζην Πνιενδνκηθφ 

πγθξφηεκα θαη ηελ ππφινηπε Πεξηθέξεηα, θαη ηε δηαζχλδεζε θαη πξνψζεζε ησλ 

κεηαμχ ηνπο ζπλεξγηψλ.  

ζη)  Βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο πξσηεχνπζαο, κε ηελ πξνζηαζία θαη 

αλάδεημε ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηζηνξηθά ηελ θπζηνγλσκία ηεο 

Αζήλαο- Αηηηθήο θαη ηελ ακεζφηεξε έληαμή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή εκπεηξία ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. ηα ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη ηδηαίηεξα ηα κλεκεία, νη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη ην αηηηθφ ηνπίν. 

δ)    Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο ηεο πφιεο, αλαδηνξγάλσζε θαη αλακφξθσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ. 

ε)  Πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζηξαηεγηθψλ παξεκβάζεσλ θαη αλαπιάζεσλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, ζε πεξηνρέο πνπ είηε ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλα 

εληνπηζκέλα πξνβιήκαηα, είηε έρνπλ ζηξαηεγηθή ζέζε ζηελ αζηηθή δνκή, είηε 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εζηίεο βειηίσζεο επξχηεξσλ δσλψλ.  
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ζ)  Πξνζηαζία, αλάδεημε θαη νξγάλσζε φισλ ησλ κεγάισλ ρψξσλ πεξηαζηηθνχ 

πξαζίλνπ θαη ησλ νξεηλψλ φγθσλ θαη επαχμεζε ησλ ρψξσλ αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.  

η)    Οξγάλσζε ησλ ππεξηνπηθψλ πφισλ αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ, 

ζεκαηηθψλ πάξθσλ, ησλ θήπσλ, αιζψλ, πάξθσλ θαη δαζψλ θαη γεληθψο ηνπ 

δεκφζηνπ ρψξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηαζηηθφ θαη αζηηθφ  πξάζηλν. 

θ)    Πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ηζηνξηθψλ 

ηφπσλ, κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ηζηνξηθψλ 

θέληξσλ πφιεσλ, ζηνηρείσλ ηεο ηζηνξίαο ηεο πφιεο θαη άιισλ πνιενδνκηθψλ 

ζεκείσλ αλαθνξάο. 

ι)    Ζ ζχλδεζε θαη έληαμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ νξεηλψλ φγθσλ, βηνηφπσλ, 

ξεκάησλ, αθηψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηζηνξηθψλ ηφπσλ, παξαδνζηαθψλ 

ζπλφισλ, ηζηνξηθψλ θέληξσλ, ππεξηνπηθψλ πφισλ αλαςπρήο, ζεκαηηθψλ 

πάξθσλ, πφισλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο,  ηνπίσλ ηδηαίηεξνπ θάιινπο θαη 

γεληθά ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ζε έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηθηχσλ αζηηθνχ θαη 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ. 

κ)  Δλζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο πξφιεςεο θαη «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη» ζηελ 

πνιηηηθή πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

λ)  Απνηξνπή ή κείσζε ηεο ξχπαλζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηζπκεηή πνηφηεηα 

ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ κε ιήςε κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο θάζε είδνπο πεγέο 

εθπνκπήο ξχπσλ, θαηαζθεπή απαξαίηεησλ έξγσλ ππνδνκήο, παξνρή θηλήηξσλ, 

επηβνιή ηειψλ θαη δηνηθεηηθψλ πνηλψλ θαη πξνζηίκσλ. 

μ)  Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο, κε θαηά πεξίπησζε εθινγίθεπζε ή απνζάξξπλζε 

ησλ κεηαθηλήζεσλ κε ΗΥ θαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο κε κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο θαη ηδηαίηεξα κε ηα θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ. 

ν)  Οινθιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ κε ηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα φισλ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη αλαβάζκηζε θαη 

νξγάλσζε ζε εληαία βάζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο καδηθψλ κεηαθνξψλ, κε θνξκφ ηα 

κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. 

π)  Μεηαηξνπή ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ απφ αθηηληθφ ζε αθηηληθφ – δαθηπιηαθφ, γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο νδηθήο παξάθακςεο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο.  

ξ)  Δλίζρπζε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο – κεηεπηβίβαζεο, θπξίσο ζε 

πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο 

ζ)  Αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ζηάζκεπζε γηα αχμεζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ δεκφζηνπ ρψξνπ κε απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο παξάλνκεο 

ζηάζκεπζεο, απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ ππαξρνπζψλ ζέζεσλ θαη 
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αχμεζε ηεο πξνζθνξάο ζε ζέζεηο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή ηνπ ΡΑ.  

η)  Πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

θαη  ηδηαίηεξα ησλ ζπάλησλ θαη κε αλαλεψζηκσλ, ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηεο ηήξεζεο ησλ δηεζλψλ 

δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

ρξήζεο πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ. 

π)  Θσξάθηζε ηεο πξσηεχνπζαο απφ αηπρήκαηα, θπζηθέο απεηιέο θαη θαηαζηξνθέο 

θαη πξνψζεζε κέηξσλ πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο θπζηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θηλδχλσλ. 
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Άξζξν 7. Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο Εσήο, Κνηλσληθή θαη Υσξηθή Δμηζνξξόπεζε ησλ 

Πόξσλ θαη ησλ Ωθειεηώλ από ηελ Αλάπηπμε 

 

1. Γεληθνί ηφρνη 

α)  Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο κε άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

πνπ έρνπλ ρσξηθή δηάζηαζε. 

β)  Ηζφξξνπε ρσξηθή θαηαλνκή θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ, αλαπηπμηαθψλ έξγσλ 

θαη επελδχζεσλ θαη αλαβάζκηζε ηνπ νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο. 

γ)  Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο εηθφλαο ηεο 

πφιεο, κε έκθαζε ζηελ πνηθηιφηεηα, ζηε δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ επηινγψλ 

(δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ θαηνηθίαο, εξγαζίαο θαη αλαςπρήο), θαη ζηελ ηζφηεηα 

πξφζβαζεο ζε βαζηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο γηα φινπο ηνπο θαηνίθνπο. 

2. Δηδηθνί ηφρνη θαη Καηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο 

α)  Μείσζε ησλ απνζηάζεσλ θαηνηθίαο-εξγαζίαο-θαηαλάισζεο-αλαςπρήο («πφιε 

ησλ κηθξψλ απνζηάζεσλ»), κε αλαθαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θεληξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ βάζεη ελφο ηεξαξρεκέλνπ πιέγκαηνο θέληξσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

Πεξηθέξεηαο, γηα ηελ αχμεζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο απφ φινπο, αιιά 

παξάιιεια θαη γηα ηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ, θαη 

ζπλαθφινπζα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ.  

β)  ρεδηαζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο πνιενδνκηθήο θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, κε 

πξνηεξαηφηεηεο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ηεο πνηφηεηαο θαηνηθίαο, 

ηελ αλάπιαζε ησλ κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηελ εθαξκνγή θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο θαηνηθίαο. 

γ)  Πξνψζεζε κέηξσλ θαη κεραληζκψλ γηα ηελ αλαγέλλεζε ηνπ νηθηζηηθνχ 

απνζέκαηνο, κε κέξηκλα γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ επίηεπμε θνηλσληθήο αλάκημεο. 

δ)  Πξνψζεζε εξγαιείσλ πνιηηηθήο γεο γηα ηε δηάρπζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηαζθεπή 

δεκφζησλ έξγσλ ππνδνκήο θαη απφ ηε ζεζκνζέηεζε λέσλ ή απμεκέλσλ 

δπλαηνηήησλ αμηνπνίεζεο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ. 
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Κεθάιαην Γ΄ : Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε 

 

Άξζξν 8. Υσξηθέο Δλόηεηεο 

 

1. ηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγηθήο ρσξνηαμηθήο νξγάλσζήο ηεο, ε Αηηηθή ππνδηαηξείηαη ζηηο 

αθφινπζεο ρσξηθέο ελφηεηεο θαη ππνελφηεηεο, φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη ζηα 

δηαγξάκκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1ηνπ παξφληνο: 

 Υσξηθή Δλφηεηα Λεθαλνπεδίνπ / Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Αζήλαο –Πεηξαηά 

. 

o Τπνελφηεηα Κεληξηθψλ Πεξηνρψλ Λεθαλνπεδίνπ 

o Τπνελφηεηα Βφξεηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

o Τπνελφηεηα Γπηηθνχ Λεθαλνπεδίνπ 

o Τπνελφηεηα Νφηηνπ Λεθαλνπεδίνπ 

 Υσξηθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο – Μεζνγείσλ 

 Υσξηθή Δλφηεηα ΝΑ Αηηηθήο – Λαπξεσηηθήο 

 Υσξηθή Δλφηεηα Βφξεηαο Αηηηθήο 

 Υσξηθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο 

o Τπνελφηεηα Θξηάζηνπ Πεδίνπ 

o Τπνελφηεηα Τπνινίπνπ Γπηηθήο Αηηηθήο 

 Υσξηθή Δλφηεηα Νεζησηηθήο Αηηηθήο 

o Τπνελφηεηα Νεζηψλ αξσληθνχ 

o Τπνελφηεηα Πφξνπ – Σξνηδελίαο 

 

2. ηηο Υσξηθέο Δλφηεηεο επηδηψθεηαη ε πνιπιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε ελίζρπζε ηεο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηνπο, ελψ παξάιιεια πξνζδηνξίδνληαη γηα απηέο 

ζπκπιεξσκαηηθνί κεηαμχ ηνπο ξφινη ζην πιαίζην ηνπ πνιπθεληξηθνχ κνληέινπ 

αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

3. Οη βαζηθνί άμνλεο αλάπηπμεο θαη ν ξφινο ησλ Υσξηθψλ Δλνηήησλ πξνζδηνξίδνληαη κε 

βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα ζπγθξηηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα, ηηο 

επηθξαηνχζεο δπλακηθέο ηάζεηο αλάπηπμεο θαη ηα κεγάια αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

θαη έξγα ππνδνκήο. 
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Άξζξν 9. Γεληθέο Καηεπζύλζεηο γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Υσξηθώλ Δλνηήησλ 

 

1. Υσξηθή Δλφηεηα Λεθαλνπεδίνπ / Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Αζήλαο – Πεηξαηά. 

α)  Παξακέλεη ε θχξηα πεξηνρή ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ θαη δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

ηδηαίηεξα κεηξνπνιηηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κε ζπλερή νηθηζηηθφ ηζηφ. Βαζηθή 

ζρεδηαζηηθή πξνηεξαηφηεηα είλαη ε αλαγέλλεζε ηνπ πθηζηάκελνπ αζηηθνχ ηζηνχ 

θαη ε ζπκπιήξσζε / αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ, κε πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο ην 

ηζηνξηθφ θέληξν, ηα γξακκηθά θέληξα, ηηο πεξηνρέο κε γεξαζκέλν θηηξηαθφ 

απφζεκα θαη κεγάιεο ππθλφηεηεο, θαη ηηο πνιενδνκηθά ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο. 

β)  Σν Μεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο ζα εμαθνινπζήζεη λα απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν θέληξν ηεο ρψξαο θαη σο εθ ηνχηνπ επηδηψθεηαη – ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο – ε γεληθφηεξε αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν κε 

κέηξα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε παξαδνζηαθψλ δσλψλ 

θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, κε παξάιιειε φκσο ηφλσζε θαη λέσλ ππξήλσλ 

κεηξνπνιηηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ βειηίσζε ησλ 

παξακέηξσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα δηαβίσζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

ηα πιαίζηα απηά έλαο ζηξαηεγηθφο άμνλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (πνπ 

ζπληζηά θαη απηνηειή ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ) είλαη ε αλαβάζκηζε ησλ 

πνιηηηζηηθψλ ηεο πφξσλ θαη ε ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ Μεηξνπνιηηηθνχ επηπέδνπ. 

γ)  Ζ Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά ζπληζηά ηε Νφηηα Πχιε ηνπ Πνιενδνκηθνχ 

πγθξνηήκαηνο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Κεληξηθφο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ 

ηεο σο δηακεηαθνκηζηηθνχ θέληξνπ ζηε κεζνγεηαθή ιεθάλε κε ηελ παξάιιειε 

αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε θφκβν ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

θαη ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο αζηηθνχ ηζηνχ ηνπ Γήκνπ, εμαζθαιίδνληαο 

θαιχηεξε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο. 

2. Υσξηθή Δλφηεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο – Μεζνγείσλ 

α)  Ζ πεξηνρή ησλ Μεζνγείσλ ζπληζηά ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνιηκέλα, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο σο θχξηαο απφ αέξνο πχιεο εηζφδνπ ζηελ ρψξα 

απαηηεί ηελ δηαζθάιηζε πςεινχ επηπέδνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

β)  Ζ ππνελφηεηα ζα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο δηαπεξηθεξεηαθέο ιεηηνπξγίεο 

(κεηαθνξέο) θαη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απνηειψληαο ην δεχηεξν πφιν 

αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο. Βαζηθή επηινγή, σζηφζν, είλαη 

φηη νη πηέζεηο αζηηθνπνίεζεο ζα θαηεπζπλζνχλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζηηο παξπθέο 

ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ. Ζ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο, θαζψο 

θαη ε άκεζε πξνζηαζία ησλ κε αζηηθψλ πεξηνρψλ, απνηεινχλ κείδνλα 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΡΑ.  

γ)  Βαζηθνί πφινη αλάπηπμεο γηα ηελ πεξηνρή απνηεινχλ νη νξγαλσκέλεο πεξηνρέο 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε ζέζεηο κε πνιχ θαιή ππεξηνπηθή 
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πξνζπειαζηκφηεηα, φπνπ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα 

εμαξηεκέλεο θαη ειθπφκελεο απφ ηνλ Γηεζλή Αεξνιηκέλα δξαζηεξηφηεηεο. 

3. Υσξηθή Δλφηεηα ΝΑ Αηηηθήο – Λαπξεσηηθήο 

α)  Ζ αλσηέξσ ρσξηθή ελφηεηα ζα έρεη ξφιν θπζηθνχ απνζέκαηνο θαζψο θαη 

ππνδνρήο δξαζηεξηνηήησλ πξψηεο θαη δεχηεξεο θαηνηθίαο θαη αλαςπρήο, πνπ ζα 

θαηεπζπλζνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ. Ζ άκεζε παξέκβαζε 

γηα ηελ νξγάλσζή ηνπο, θαζψο θαη ε άκεζε πξνζηαζία ησλ εθηφο ζρεδίνπ 

πεξηνρψλ, απνηεινχλ κείδνλα πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΡΑ. 

β)  Με βάζε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηελ χπαξμε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο,  βαζηθή 

πξνσζεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πεξηνρή ζα απνηειέζεη ε αλάδεημε απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. 

γ)  Ζ αλαβάζκηζε ηνπ Ληκέλα Λαπξίνπ ζε δεχηεξν ιηκέλα Αηηηθήο, κε ηελ 

νινθιήξσζε ησλ κεηαθνξηθψλ αμφλσλ, ζα ζπληειέζεη ζηελ παξαγσγηθή 

αλαδηάξζξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ππνδνρέσλ ηεο ππνελφηεηαο κε ηελ 

δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.  

4. Υσξηθή Δλφηεηα Βφξεηαο Αηηηθήο 

α)  Ζ ελφηεηα ζα παίμεη ξφιν θπζηθνχ απνζέκαηνο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

Αζήλαο, θαη ζα ιεθζνχλ άκεζα ηζρπξά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ, 

παξάθηησλ θαη άιισλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ. Γηαδηθαζίεο πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο, ήπηαο θαη ππφ έιεγρν, γηα ηελ απνθφξηηζε ηνπ Λεθαλνπεδίνπ, ζα 

έρνπλ σο απνδέθηεο ηνπο πθηζηάκελνπο νηθηζκνχο πξψηεο θαη δεχηεξεο 

θαηνηθίαο, θαη κηθξφ αξηζκφ λέσλ νξγαλσκέλσλ πεξηνρψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ζέζεηο κε πνιχ θαιή ππεξηνπηθή πξνζπειαζηκφηεηα. 

β)  Δηδηθφηεξα ε ρσξηθή ελφηεηα ηεο Βφξεηαο Αηηηθήο δηαζέηνληαο ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ηνπ ρακεινχ αθφκα βαζκνχ αζηηθνπνίεζεο πξέπεη λα ζρεδηαζηεί 

απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηθήο ρξήζεσλ ζην πιαίζην ησλ πην θάησ ρσξηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ: 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνινγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθηχσλ 

πνπ πεξηέρεη δηαζθαιίδνληαο ηνλ παξαγσγηθφ ηεο ρψξν ζηνλ πξσηνγελή 

ηνκέα. Δπίζεο, κε ελζάξξπλζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα θαηεπζχλνληαη 

ζε πεηξακαηηθέο νηθνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα 

παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. 

 Οξγάλσζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο θπξίσο ζην νηθηζηηθφ ζχκπιεγκα πνπ 

ζηξέθεηαη πξνο ην ΒΑ Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα, κε ιεινγηζκέλε αλάπηπμε 

θχξηαο θαη παξαζεξηζηηθήο θαηνηθίαο ζηνπο επεηξσηηθνχο θαη παξάθηηνπο 

νηθηζκνχο.  

 Πνιενδνκηθή νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ δσλψλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εθαηέξσζελ ηνπ εζληθνχ θαη ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ θαη απνηεινχλ ηκήκα 
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ηνπ ηξαηεγηθνχ αλαπηπμηαθνχ άμνλα Βνξξά – Νφηνπ (Γηεζλνχο θαη Δζληθήο 

εκβέιεηαο) κε ζεκαληηθνχο πφινπο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή ηεο πεξηνρήο 

Απιψλα (Βφξεηα πχιε Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο) θαη Αγίνπ ηεθάλνπ – 

Κξπνλεξίνπ (Βφξεηα Πχιε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο).  

 Πξνσζεηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ πεξηνρή είλαη επίζεο  ε γεσξγία – 

θηελνηξνθία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ζρεηηθέο κε ηα παξαγφκελα πξντφληα κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. 

 Γεκηνπξγία ππεξηνπηθψλ πφισλ αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ κε ήπηεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο, ζε ζπλάξηεζε κε ην πινχζην θπζηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πξνβνιή ηεο θπζηνγλσκίαο ηεο 

θαη ηελ απφδνζε θνηλσθειψλ θαη θνηλφρξεζησλ ιεηηνπξγηψλ ζηνπο πνιίηεο 

ηεο  Πεξηθέξεηαο 

5. Υσξηθή Δλφηεηα Γπηηθήο Αηηηθήο 

α)  Οη αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πεξηνρή ζηνρεχνπλ ζηελ επηιεθηηθή 

απνθεληξσκέλε ζπγθέληξσζε, κε ηελ δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη ηελ αλάδεημε λέσλ πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε δεκηνπξγία 

αμφλσλ αλάπηπμεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ κεγάισλ νδηθψλ θαη 

ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ πνπ δηαπεξλνχλ ηελ πεξηνρή θαη ηελ ελζσκάησζε 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο ζηηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο ππεξεζίεο. 

 β)  ηε βάζε απηή, νη άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο  γηα ην Θξηάζην Πεδίν θαη ηε Γπηηθή 

Αηηηθή είλαη:  

 Ζ νξγάλσζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπγθεληξψζεσλ 

 Ζ θιαδηθή αλάπηπμε θαη ε αλάδεημε λέσλ πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ξφινπ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 

γ)  Ζ ππφινηπε Γπηηθή Αηηηθή ζα απνηειέζεη απφζεκα γεο γηα ηε κειινληηθή (κεζν-

καθξνπξφζεζκε) εζσηεξηθή απνθέληξσζε ηεο Αηηηθήο, κέζσ λέσλ κνξθψλ 

νξγαλσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο ζε ζέζεηο κε πνιχ θαιή ππεξηνπηθή 

πξνζπειαζηκφηεηα. 

δ)  Παξάιιεια, πξνσζνχληαη ηζρπξά κέηξα πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ, παξάθηησλ 

θαη άιισλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο πφινπο έιμεο 

γηα ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ αλαςπρήο, παξαζεξηζκνχ - ηνπξηζκνχ. 

Δπίζεο ζηε δψλε απηή βαζηθή επηδίσμε είλαη ε ελζάξξπλζε λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. 

6. Υσξηθή Δλφηεηα Νεζησηηθήο Αηηηθήο 

α)  Γεληθή επηινγή πνιηηηθήο είλαη ε ήπηα αλάπηπμε αλάινγα κε ηα θαηά ηφπνπο 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, κε έκθαζε ζην ζεβαζκφ ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 

λεζηψηηθνπ θαη παξάθηηνπ ηνπίνπ θαη πεξηβάιινληνο. Ζ ήπηα νηθηζηηθή αλάπηπμε 

πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδσνγφλεζε – αλάπιαζε ησλ θζηλφλησλ 
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νηθηζκψλ ή ηελ πεξηνξηζκέλε επέθηαζε ππαξρφλησλ, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε 

ηελ θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ λεζηψλ. 

β)  Ηδηαίηεξα, ν θπζηθφο, αξρηηεθηνληθφο θαη πνιηηηζηηθφο πινχηνο ησλ λεζηψλ 

επηβάιιεη ηελ πξνψζεζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ, φπσο 

πεξηεγεηηθφο, ζαιάζζηνο θαη πνιηηηζηηθφο, ζαλ ζπκπιήξσκα ηεο παξαζεξηζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηνηηθή ζπκπιήξσζε θαη αλαβάζκηζε 

ησλ ππνδνκψλ ηνπο θαη ησλ ηερληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ ηνπο.  

γ)  Γεπηεξεχνπζα, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ λεζηψλ 

πξνσζεηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, φπνπ 

ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο αλάπηπμήο ηνπ (φπσο Σξνηδελία θαη Αίγηλα) κε 

επηπιένλ αλάπηπμε εηδηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθκεηάιιεπζεο 

ησλ. Παξάιιεια, επηβάιιεηαη ε δηαηήξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ δεπηεξνγελνχο ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ινηπέο αλαπηπμηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ λεζηψλ.  

 

Άξζξν 10. ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Δλνηήησλ ΡΑ 

 

1. Οη θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν 9 θαηεπζχλζεηο αλά Υσξηθή Δλφηεηα εμεηδηθεχνληαη κε ηα 

ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Δλνηήησλ ΡΑ (ΥΑΔ). Σα ζρέδηα απηά απνηεινχλ 

νινθιεξσκέλα πιαίζηα ξπζκίζεσλ γηα ηε ρσξηθή νξγάλσζε ηεο αλάπηπμεο ζε θάζε 

Δλφηεηα θαη γηα ηελ ελαξκφληζε θαη ηνλ αιιεινζπζρεηηζκφ ησλ Γεληθψλ Πνιενδνκηθψλ 

ρεδίσλ θαη φισλ ησλ ινηπψλ ζρεδίσλ ππνθείκελσλ επηπέδσλ, ζε εθαξκνγή ησλ 

επηινγψλ ηνπ ΡΑ.  

2. Σα ΥΑΔ πεξηιακβάλνπλ: 

o Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηεο Δλφηεηαο, κε ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ ελδνγελνχο δπλακηθνχ ηεο θαη ησλ ξνψλ πνπ ηελ ζπλδένπλ κε ην 

Μεηξνπνιηηηθφ θέληξν, ηηο γεηηνληθέο πεξηνρέο ή θαη ηνλ εζληθφ ρψξν, ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο εμεηδίθεπζεο ζην πιαίζην ηεο ρσξηθήο θαη 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο δνκήο ηεο Πεξηθέξεηαο, θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ηεο 

ζηε ιεηηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ Αηηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο.  

o Δθηίκεζε ησλ πξννπηηθψλ πιεζπζκηαθήο θαη νηθνλνκηθήο εμέιημεο κε ρξνληθφ 

νξίδνληα 5εηίαο θαη 15εηίαο. 

o Δθηίκεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο αλά ρξήζε θαη αλά Γήκν ζηελ ήδε ζεζκνζεηεκέλε 

αζηηθή γε. 

o Δθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο θαη ησλ νξίσλ θνξεζκνχ κε βάζε ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο, ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ηε θπζηνγλσκία ησλ πεξηνρψλ θαη ηελ 

ηζνξξνπία ησλ ρξήζεσλ. 
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o Καηαγξαθή ησλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ πνπ 

αθνξνχλ ζηε Υσξηθή Δλφηεηα, ησλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ 

ηνκέσλ θαζψο θαη ησλ πξνγξακκάησλ επηθνηλσληαθψλ, ελεξγεηαθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ, θαη απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηε ρσξνηαμηθή 

νξγάλσζε ηεο Δλφηεηαο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ εμεηδηθεχεηαη ζε θάζε Υσξηθή Δλφηεηα ν ξφινο θαη ε ρσξνηαμηθή 

ηεο δηάξζξσζε ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

Δηδηθφηεξα ην ΥΑΔ πξνβιέπεη:  

 Σα επηζπκεηά πξνγξακκαηηθά κεγέζε ρσξηθήο αλάπηπμεο ησλ νηθηζηηθψλ θαη 

αλαπηπμηαθψλ δσλψλ θαη ηελ απαηηνχκελε δπλακηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη 

ηερληθψλ ππνδνκψλ, θαηά ρξνληθέο θάζεηο. 

 ηελ εζσηεξηθή δηαίξεζε ηεο Δλφηεηαο ζε πξνγξακκαηηθέο πεξηνρέο/νκάδεο δήκσλ, 

ζηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε απηάξθεηα σο πξνο ηε ζρέζε 

θαηνηθίαο –εξγαζίαο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη εκπνξηθέο εμππεξεηήζεηο αιιά θαη ε 

ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο δπλακηθνχ,  

 ηελ ηεξάξρεζε ηνπ νηθηζηηθνχ ηεο δηθηχνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ζηξαηεγηθφ δίθηπν 

πνιενδνκηθψλ θέληξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο,  

 Σνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθεπκέλσλ δσλψλ ρξήζεσλ γεο ζε νιφθιεξε ηελ έθηαζε ηεο 

Δλφηεηαο, αλάινγα κε ηνλ θπξίαξρν πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, κε ζαθή δηάθξηζε 

αλάκεζα ζηνπο ππνδνρείο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα 

ηνπο νπνίνπο θαηεχζπλζε είλαη ε πνιενδνκηθή νξγάλσζε, θαη ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν, 

ν νπνίνο δηαηεξεί ην ραξαθηήξα ηνπ θαη ξπζκίδεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 18. 

 Σελ εμεηδίθεπζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΡΑ φζνλ αθνξά ζηε ρσξνζέηεζε ησλ 

ππνδνρέσλ δεκφζησλ, θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη ησλ 

ηπρφλ απαηηνχκελσλ λέσλ νηθηζηηθψλ επεθηάζεσλ ή θαη ησλ πεξηνρψλ αλαδήηεζεο 

ησλ παξαπάλσ, ζε ζπλάξηεζε κε ην ηεξαξρεκέλν νηθηζηηθφ δίθηπν ηεο Δλφηεηαο θαη 

κε ην πιέγκα ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ θαη πφισλ αλάπηπμεο ηεο Πεξηθέξεηαο. 

 Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηνρψλ κεηξνπνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ησλ πεξηνρψλ 

πξνο αλαβάζκηζε/ αλάπιαζε, ηνλ επηδησθφκελν ραξαθηήξα ηνπο θαη ηνλ ηξφπν 

αλάπηπμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Σνπο γεληθνχο φξνπο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ησλ κλεκείσλ θαη ηφπσλ ηεο θπζηθήο 

θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηνπ δηθηχνπ πξαζίλνπ θαη ειεχζεξσλ ρψξσλ, θαζψο 

θαη ην πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 Σε ρσξνζέηεζε ησλ βαζηθήο ζεκαζίαο εγθαηαζηάζεσλ ηερληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. 

  

3. Με Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ Πξφηαζε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο, θαζνξίδνληαη νη 
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αλαιπηηθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ΥΑΔ ζηα πιαίζηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ.  

4. Σα ΥΑΔ ζπλνδεχνληαη απφ ρέδην Γξάζεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ρξνλνδηάγξακκα 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ξπζκίζεσλ θαηά θάζεηο, κε βάζε ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ .  

5. ηηο πεξηνρέο φπνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα ΕΟΔ ή πεξηνρψλ πξνζηαζίαο, νη ξπζκίζεηο ηνπο ελζσκαηψλνληαη ζηηο 

πξνηάζεηο ησλ ΥΑΔ, εθηφο εάλ δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ. 

6. Σα ΥΑΔ θαηαξηίδνληαη κε επζχλε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο θαη πξέπεη λα έρνπλ 

νινθιεξσζεί εληφο ηξηεηίαο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ. Δγθξίλνληαη κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ. Καηά ηελ 

θαηάξηηζε ησλ ΥΑΔ πξνσζνχληαη νη δένπζεο δηαδηθαζίεο δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ Πεξηθέξεηα, ηελ αξκφδηα Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε, ηελ ΣΔΓΚΝΑ θαη ηνπο ινηπνχο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο εηαίξνπο. 

7. Μέρξη ηελ έγθξηζε ησλ ΥΑΔ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη κε ζρέδηα ησλ ππνθείκελσλ επηπέδσλ 

ε ηξνπνπνίεζε ησλ ρξήζεσλ γεο ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο κφλνλ εθφζνλ απηφ 

πξνβιέπεηαη ζαθψο απφ ηνπο ρσξηθνχο πξνζδηνξηζκνχο ηνπ παξφληνο.  

8. Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ ΥΑΔ δελ είλαη δπλαηή πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε πεληαεηίαο απφ ηελ 

έγθξηζε ηνπο. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα είλαη θαη’ εμαίξεζε δπλαηή ε ηξνπνπνίεζε ησλ 

ζρεδίσλ κφλνλ πξνθεηκέλνπ: 

 λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 λα αληηκεησπηζζνχλ εμαηξεηηθέο πνιενδνκηθέο αλάγθεο ιφγσ έθηαθησλ 

πεξηζηάζεσλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ζην πιαίζην ησλ ηζρπφλησλ 

ΥΑΔ.  

9. Οη ΟΣΑ ησλ πξνγξακκαηηθψλ νκάδσλ ηεο παξ. 2 κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο ή θαη άιινπο 

θνξείο, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίσλ 

πλδπαζκέλεο Υσξηθήο Αλάπηπμεο. ηα ρέδηα απηά θαηαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο ην 

πθηζηάκελν νηθηζηηθφ απφζεκα θαη παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ηνπο, νη 

κειινληηθέο αλάγθεο θαη ηα φξηα θνξεζκνχ αλά ηνκέα κε πξννπηηθή 5εηίαο, θαη 

πξνηείλεηαη ε ρσξηθή θαηαλνκή ζηελ εδαθηθή ηνπο έθηαζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ, 

ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ινηπψλ έξγσλ  ζηα πιαίζηα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ ΥΑΔ.  

Σα ζρέδηα απηά παξέρνπλ θαηεπζχλζεηο θαη δηαζθαιίδνπλ έλα πιαίζην αληηθεηκεληθψλ θαη 

δηαθαλψλ θξηηεξίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο έγθξηζεο φισλ ησλ ζρεδίσλ θαη κεκνλσκέλσλ 

ρσξνζεηήζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο πξνγξακκαηηθήο νκάδαο ΟΣΑ, θαζψο θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηνκεαθψλ θνξέσλ.  
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Άξζξν 11. Γίθηπν Πνιενδνκηθώλ Κέληξσλ – Οηθηζηηθό δίθηπν 

 

1. Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιπθεληξηθήο δνκήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηζφξξνπε 

νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε, πξνσζείηαη ε νξγάλσζε ησλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε έλα 

ηεξαξρεκέλν δίθηπν πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ. Σα θέληξα απηά 

ζπγθξνηνχλ ην ζθειεηφ ηεο νξγάλσζεο ηνπ νηθηζηηθνχ δηθηχνπ ηεο Πεξηθέξεηαο. Αλά 

ηεξαξρηθφ επίπεδν, θαη αλάινγα κε ηε δπλακηθή ηεο πεξηνρήο επηξξνήο ηνπο, κπνξεί λα 

είλαη είηε κνλνπνιηθά ή λα απνηεινχλ ζπζηήκαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πφισλ. Δπίζεο, 

ηα θέληξα δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ έρνπλ φρη κφλνλ ηεξαξρηθέο αιιά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο (νξηδφληηεο) ζρέζεηο θαη ζπγθξνηνχλ ζχλζεηα πιέγκαηα θεληξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ αλά Υσξηθή Δλφηεηα θαη Τπνελφηεηα. 

2. Δληζρχεηαη ν δηεπξπκέλνο ξφινο απηψλ ησλ θέληξσλ σο πνιπιεηηνπξγηθψλ πφισλ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ φιν ην θάζκα ησλ αλαγθαίσλ – αλά επίπεδν -  εμππεξεηήζεσλ 

(ππεξεζίεο, ιηαληθφ εκπφξην, αλαςπρή, πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) γηα ηελ πεξηνρή 

εκβέιεηαο ηνπο, απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ηεο δσήο, θαη 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εηθφλα θαη ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο. Γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ησλ ππξεληθψλ θέληξσλ 

ησλ Γήκσλ, ε απνζάξξπλζε ηεο πεξαηηέξσ αμνληθήο αλάπηπμεο ησλ θεληξηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ε απνθπγή ηεο ρσξνζέηεζεο αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

κεγάιεο θιίκαθαο ζε πεξηνρέο εθηφο θέληξσλ θαη ζε αδφκεηε γε, γηα ιφγνπο ζηήξημεο 

ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ηεο δσηηθφηεηαο ησλ θέληξσλ αιιά θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο 

δηαρείξηζεο ηνπ εδαθηθνχ πφξνπ θαη ηεο θπθινθνξίαο. 

3. Σα θέληξα θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ αθηηλνβνιία ηνπο 

θαη ην επίπεδν ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ: 

α)  Μεηξνπνιηηηθά Κέληξα:  

 Ζ θεληξηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο  

 Ζ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά. 

Σα παξαπάλσ θέληξα απνηεινχλ δηπνιηθφ ζχζηεκα θαη ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα ζε 3 

ηεξαξρηθά επίπεδα: σο Μεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο θαη σο θέληξν ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο Λεθαλνπεδίνπ. 

ε απηά επηδηψθεηαη ε απνζπκθφξεζε, ε ζπλνιηθή αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ε επηιεθηηθή ελίζρπζε κεηξνπνιηηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζην κεηξνπνιηηηθφ ξφιν ηνπο. 

Δηδηθφηεξα γηα ην Μεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηνπ ζε 

θέληξν πφιεο δηεζλνχο αθηηλνβνιίαο, κε παξνρή εμππεξεηήζεσλ θαη επξχηεηα 

επηινγψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη πνηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
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ηζηνξηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ δηαθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηεο 

πφιεο.  

β)  Κέληξα Δπξείαο Αθηηλνβνιίαο:  

 Κεθηζηά-Μαξνχζη-Υαιάλδξη 

 Πεξηζηέξη-Αηγάιεσ  

 Καιιηζέα – Γιπθάδα - Διιεληθφ 

Απνηεινχλ ηα δεπηεξεχνληα θέληξα ή ζπζηήκαηα θέληξσλ ηεο Υσξηθήο Δλφηεηαο 

Λεθαλνπεδίνπ, κε ζεκαληηθή εκβέιεηα πνπ θαιχπηεη ηηο Τπνελφηεηεο Βφξεηνπ, Γπηηθνχ 

θαη Νφηηνπ Λεθαλνπεδίνπ αληίζηνηρα, αιιά κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη νξηζκέλεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηξνπνιηηηθήο αθηηλνβνιίαο. Με ηελ ελίζρπζε ηεο 

δπλακηθφηεηαο ηνπο, ηε δηεχξπλζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηνπο απφ ην ζχλνιν ηεο πεξηνρήο επηξξνήο ηνπο, 

επηδηψθεηαη ε εδξαίσζε ηνπ θνκβηθνχ ηνπο ξφινπ ζηελ ηζφξξνπε δνκή ηνπ πιέγκαηνο 

εμαξηήζεσλ ζην Λεθαλνπέδην. 

γ)  Κέληξα Υσξηθψλ Δλνηήησλ:  

 Παιιήλε - Κνξσπί  

 Λαχξην 

 Άγηνο ηέθαλνο – Καπαλδξίηη - Νέα Μάθξε 

 Διεπζίλα - Μέγαξα 

Ζ πνιπδηάζηαηε αλάπηπμε ησλ θέληξσλ απηψλ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ 

επίηεπμε ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο θαη εζσηεξηθήο ζπλνρήο ζηηο Υσξηθέο 

Δλφηεηεο, θαη πξνσζείηαη κε ηε ρσξνζέηεζε φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη θνηλσθειψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ θαη ηελ ελίζρπζε θαηάιιεισλ πξνσζεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο, πνπ ζα επηηξέςεη ηελ αλάπηπμε ελφο 

δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη πξνζθεξφκελσλ επηινγψλ.  

δ)  Τπεξηνπηθά / Γηαδεκνηηθά Κέληξα:  

 Γξαπεηζψλα-Κεξαηζίλη 

 Νίθαηα-Κνξπδαιιφο 

 Μνζράην – Σαχξνο - Αγ. Ησάλλεο Ρέληεο 

 Νέα Ησλία 

 Αραξλέο 

 Αγ. Παξαζθεπή - Υνιαξγφο 

 Εσγξάθνπ 
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 Νέα κχξλε 

 Ραθήλα 

 Απιψλα 

 Αζπξφππξγνο 

 Αίγηλα 

Δίλαη ηα δπλακηθά, πνιπιεηηνπξγηθά θέληξα Γήκσλ πνπ ε αθηίλα επηξξνήο ηνπο 

εθηείλεηαη ζηνπο γεηηνληθνχο Γήκνπο, θαη εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο κνριφο αλάπηπμεο ηεο επξχηεξεο δηαδεκνηηθήο αγνξάο. 

ε)  Σνπηθά θέληξα Γήκσλ – πλνηθίαο - Γεηηνληάο 

Ζ ελίζρπζε ηεο επάξθεηαο ηνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ ζε ππεξεζίεο 

θαη αγαζά, θαη κάιηζηα ρσξίο πξνζζήθε θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε εμππεξεηήζεηο ησλ θαηνίθσλ πνπ δελ έρνπλ δπλαηφηεηα ρξήζεο 

ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ, είλαη αζξνηζηηθά ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πνιπθεληξηθήο Πεξηθέξεηαο. 

4. Νέεο πεξηνρέο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε νξγαλσκέλε κνξθή είλαη δπλαηφλ λα 

ρσξνζεηνχληαη κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ή θαη ζε πεξηνρέο απαμησκέλσλ / αλελεξγψλ 

αζηηθψλ ρξήζεσλ (brownfields) πνπ βξίζθνληαη ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ δηθηχνπ 

κεηαθνξψλ. Οη πεξηνρέο απηέο ζα αλαπηπρζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηα 

πνιενδνκηθά θέληξα ηεο παξ. 3, αλάινγα κε ηε ζέζε θαη ηε δπλακηθφηεηα ηνπο, θαη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απνζπκθφξεζε ησλ παξαπάλσ. Σα κεγέζε αλάπηπμεο απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ ζα πξνθχςνπλ κεηά απφ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο 

πεξηνρήο επηξξνήο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηαλαισηηθψλ αλαγθψλ, ψζηε λα κελ 

ππνζεθεπηεί ε βησζηκφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ θέληξσλ. 

5. Γηα ηε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ,  κπνξεί λα γίλεηαη ρξήζε ησλ 

πνιενδνκηθψλ εξγαιείσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαη ηδηαίηεξα ηεο αλάπιαζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ Β ηνπ Ν. 2508/97, ηεο ΕΔΑ ηνπ Ν. 1892/90, θαη ρνξήγεζε εηδηθψλ θηλήηξσλ 

θαη εληζρχζεσλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα γηα ηηο ΕΔΚ θαη ΕΔΔ απφ ην άξζξν 22 

ηνπ  Ν. 2508/97. Ο Οξγαληζκφο Αζήλαο είλαη αξκφδηνο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

6. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηαξηίδεηαη εηδηθή ηνκεαθή κειέηε θαη ζρέδην 

δξάζεο γηα ην Γίθηπν Πνιενδνκηθψλ Κέληξσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ θέληξσλ, ηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ θαη 

πξννπηηθψλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εθαξκνγήο 

ησλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηελ επηινγή  ησλ θαηάιιεισλ πνιενδνκηθψλ εξγαιείσλ θαηά 

πεξίπησζε.  Σν ζρέδην δξάζεο κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ θαηάξηηζε, ζε πξψηε 

πξνηεξαηφηεηα, πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ αλακφξθσζεο / αλαβάζκηζεο πνπ ζα 
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ζπκβάιινπλ ζηελ εμεηδίθεπζε θαη δηεχξπλζε ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

παξφλ. 

7. Δηδηθφηεξα κέηξα θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Γηθηχνπ Πνιενδνκηθψλ 

Κέληξσλ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

Άξζξν 12. ηξαηεγηθνί Άμνλεο θαη Πόινη Αλάπηπμεο 

 

1.  πγθξνηείηαη θαη εληζρχεηαη πιέγκα αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ θαη πφισλ κε ζηξαηεγηθφ 

ραξαθηήξα πνπ εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο Υσξηθέο Δλφηεηεο, ην νπνίν απνηειεί ην βαζηθφ 

ζθειεηφ γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ /  παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη  επηδηψθεηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Σν πιέγκα απηφ βαζίδεηαη ζηε λέα 

αλαπηπμηαθή δνκή ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο ήδε δηακνξθψλεηαη κε ηα κεγάια έξγα 

ππνδνκήο θαη ηνπο δηαζηαπξνχκελνπο δπλακηθνχο άμνλεο Βνξξά-Νφηνπ θαη Αλαηνιήο-

Γχζεο, νη νπνίνη δηαγξάθνπλ θαη ην ζρήκα ησλ εμσηεξηθψλ/ δηεζλψλ ζπλδέζεσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο. 

2.    Σν πιέγκα ησλ αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ δηαξζξψλεηαη σο εμήο: 

α)   Αλαπηπμηαθνί Άμνλεο δηεζλνχο θαη εζληθήο εκβέιεηαο 

 Κεληξηθφο Άμνλαο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο:  

Ξεθηλά απφ ηνλ  αλαπηπμηαθφ πφιν ηεο Νφηηαο Πχιεο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ πεξηνρή 

ηνπ Δπηβαηηθνχ Ληκέλα θαη ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, δηέξρεηαη απφ ηελ 

πεξηνρή Γεπέδνπ Καξατζθάθε, ηηο πεξηνρέο πεξί ηνλ Φαιεξηθφ Όξκν κε ην ΔΦ θαη ηηο 

ινηπέο Οιπκπηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ πεξηνρή ηνπ πξψελ Ηππνδξφκνπ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλαπηχζζεηαη κε Β.Α. θαηεχζπλζε, αθνινπζψληαο ηνλ άμνλα ηεο Λ. πγγξνχ, 

δηαζρίδεη ηνλ βαζηθφ πφιν ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ζπλερίδεη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα 

ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Λ. Κεθηζίαο θαη θαηαιήγεη ζηνλ αλαπηπμηαθφ πφιν ηνπ 

Μαξνπζίνπ, φπνπ ζπλαληάηαη κε ηνλ αλαπηπμηαθφ άμνλα Αλαηνιήο - Γχζεο. 

Καηά κήθνο απηνχ ηνπ άμνλα αλαπηχζζνληαη πιέγκαηα ιεηηνπξγηψλ κεηξνπνιηηηθήο θαη 

δηεζλνχο εκβέιεηαο, κε θχξην ραξαθηήξα ηηο ηξηηνγελείο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηδηαίηεξα ηνπο γξαθεηαθνχο ρψξνπο θαη ηηο έδξεο επηρεηξήζεσλ, ηηο 

ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο, ηηο πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη  ηνλ αζιεηηζκφ. 

 Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Βνξξά - Νφηνπ: 

Ο άμνλαο απηφο μεθηλά κε 2 θιάδνπο απφ ηα κεγάια εκπνξηθά ιηκάληα ηεο Πεξηθέξεηαο, 

ηελ Διεπζίλα θαη ηνλ Δκπνξηθφ Ληκέλα Πεηξαηά/ Ηθνλίνπ θαη αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε 

ηνπ ΠΑΘΔ, δηαζρίδεη ηηο δπηηθέο πεξηνρέο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο –Λ. 

Αζελψλ, Πέηξνπ Ράιιε, Θεβψλ, Διαηψλαο, Κεθηζνχ,  ζηε ζπλέρεηα δηαζρίδεη ηηο 

βφξεηεο/ βνξεηνδπηηθέο πεξηνρέο ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Νέα Φηιαδέιθεηα, Μεηακφξθσζε, 
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Κεθηζηά,– θαη ηε Υσξηθή Δλφηεηα Βφξεηαο Αηηηθήο Αγ. ηέθαλνο, Αθίδλεο,  θαη 

θαηαιήγεη ζηε Βφξεηα Πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζηελ πεξηνρή ηεο Απιψλαο, απ’ 

φπνπ θαη ζπλδέεη ηελ Πεξηθέξεηα κε ηελ άκεζα ζπλαξηψκελε βηνκεραληθή 

ζπγθέληξσζε ησλ Οηλνθχησλ θαη ζπλερίδεη σο βαζηθφο αλαπηπμηαθφο άμνλαο ηνπ 

εζληθνχ ρψξνπ.  

Ο άμνλαο απηφο απνηειεί ηνλ θχξην θνξκφ ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη 

θαηά κήθνο ηνπ αλαπηχζζνληαη πεξηνρέο επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κηθηνχ 

ραξαθηήξα – βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ, ρνλδξεκπνξίνπ θαη εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ, αληηπξνζσπεηψλ θαη εκπνξηθψλ εθζέζεσλ, αιιά θαη εδξψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηερλνινγηθψλ πάξθσλ. 

 Αλαπηπμηαθφο Άμνλαο Αλαηνιήο-Γχζεο 

Αλαπηχζζεηαη αθνινπζψληαο ηελ θαηεχζπλζε ηεο Αηηηθήο Οδνχ θαη ηνπ δπηηθνχ 

ζθέινπο ηνπ ΠΑΘΔ: μεθηλψληαο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα 

(απφ αέξνο Πχιε εηζφδνπ ζηε ρψξα θαη ζηελ Πεξηθέξεηα) κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο 

πφινπο Κνξσπίνπ-Παηαλίαο θαη ηαπξνχ-Παιιήλεο, δηέξρεηαη απφ ηνλ πφιν ηνπ 

Μαξνπζίνπ, ηελ πεξηνρή πγθνηλσληαθνχ Κέληξνπ Αραξλψλ, δηαζρίδεη ην Βφξεην 

Θξηάζην κε ην Δκπνξεπκαηηθφ Κέληξν θαη ην ηαζκφ Γηαινγήο ΟΔ θαη θαηαιήγεη ζηε 

Γπηηθή Πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο (επξχηεξε πεξηνρή Μεγάξσλ), απφ φπνπ εηζέξρνληαη 

ζηελ Αηηηθή νη άμνλεο δηαζχλδεζεο κε ηε Γπηηθή Δπξψπε. 

Ο ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ άμνλα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά, κε 

έκθαζε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηηειηθνχ ραξαθηήξα θαη ζηηο ππεξεζίεο 

ηξηηνγελνχο ζην αλαηνιηθφ θαη θεληξηθφ ηκήκα ηνπ, θαη έκθαζε ζηηο κεηαπνηεηηθέο, 

εκπνξεπκαηηθέο / κεηαθνξηθέο θαη απνζεθεπηηθέο ιεηηνπξγίεο ζην δπηηθφ ζθέινο ηνπ.  

β)   Αλαπηπμηαθνί Άμνλεο κεηξνπνιηηηθήο αθηηλνβνιίαο 

 Άμνλαο Θαιάζζηνπ Μεηψπνπ ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο, απφ ην 

Φαιεξηθφ κέρξη ηε Βνπιηαγκέλε,  ηνπ νπνίνπ ν βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ζπλίζηαηαη ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο Αζήλαο πξνο ην παξαιηαθφ κέησπν θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο 

δηαζχλδεζεο  κε απηφ, κε ηελ αλάπηπμε ρξήζεσλ πνιηηηζκνχ, αλαςπρήο θαη 

αζιεηηζκνχ κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο, θαζψο θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλέρεηαο θαη ηεο πξνζπειαζηκφηεηαο ηεο παξάθηηαο δψλεο γηα φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πφιεο.  

 Άμνλαο Οδνχ Πεηξαηψο, κε έκθαζε ζηηο πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο. 

Δπηδηψθεηαη ε αλάδεημε ησλ παξαπάλσ δχν αμφλσλ σο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηθφλαο 

θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο σο δηεζλνχο πνιηηηζηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο κεηξφπνιεο. 
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γ)   Αλαπηπμηαθνί Άμνλεο ελδνπεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο  

 Άμνλαο Λ. Βνπιηαγκέλεο, απφ ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο πξνο 

Διιεληθφ θαη Βνπιηαγκέλε 

 Άμνλαο Λ. Μεζνγείσλ – ηαπξνχ - Ραθήλαο 

 Άμνλαο Αεξνδξνκίνπ – Λαπξίνπ 

3.  Βαζηθνί Πφινη Αλάπηπμεο 

Οη πφινη αλάπηπμεο ζπληίζεληαη κε ηνπο άμνλεο αλάπηπμεο, πεξηιακβάλνπλ πιέγκαηα 

ππεξηνπηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είηε ζχλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα είηε κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζαλαηνιηζκφ, θαη δηαξζξψλνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο:  

α.  Πφινη δηεζλνχο θαη εζληθήο εκβέιεηαο 

 Σν Κέληξν Μεηξνπνιηηηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Αζήλαο, πνπ απνηειεί ην 

παξαδνζηαθφ επηηειηθφ θαη νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο, 

κε πνιπδηάζηαηεο δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξσκέλνπ ραξαθηήξα. 

 Ζ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ληκαληνχ, πνπ 

απνηεινχλ ηε Νφηηα Πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο, κε ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεηαθνξέο θαη ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. 

 Σν ζχζηεκα ζπκπιεξσκαηηθψλ πφισλ ηαπξφο – Παιιήλε θαη Παηαλία – 

Κνξσπί ζηελ πεξηνρή ηνπ Γηεζλνχο Αεξνιηκέλα (απφ αέξνο Γηεζλνχο Πχιεο 

εηζφδνπ ζηε ρψξα), κε εμεηδίθεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο, ηηο κεηαθνξέο, ηε 

κεηαπνίεζε θαη ηελ πςειή ηερλνινγία. 

β.  Πφινη εζληθήο θαη κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο  

 ηνλ Διαηψλα, κε ζχλζεηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη έκθαζε ζηηο επηρεηξήζεηο, ηηο 

επηηειηθέο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο,  ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, αιιά θαη 

ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ αλαςπρή θαη ηνλ αζιεηηζκφ.  

 ην Μαξνχζη, κε εμεηδίθεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο, ην ππεξηνπηθφ εκπφξην, ηελ 

αλαςπρή θαη ηνλ αζιεηηζκφ.  

 ην Θξηάζην, κε εμεηδίθεπζε ζηε βηνκεραλία θαη ελέξγεηα, ζηηο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ηερλνινγία θαη 

εθαξκνζκέλε έξεπλα.  

γ.  Πφινη ελδνπεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο 

 ην Διιεληθφ – Γιπθάδα, κε εμεηδίθεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ ηνπξηζκφ, 

πνιηηηζκφ, αλαςπρή, αζιεηηζκφ. 

 ηελ Κεθηζηά, κε έκθαζε ζηηο επηρεηξήζεηο, ην ππεξηνπηθφ εκπφξην θαη ηελ 

αλαςπρή. 
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 ηηο Αραξλέο, κεηαμχ  Δζληθήο Οδνχ θαη πγθνηλσληαθνχ Κέληξνπ, κε 

εμεηδίθεπζε ζηε κεηαπνίεζε θαη ζηηο κεηαθνξέο.  

 ηε Ραθήλα –Νέα Μάθξε, κε εμεηδίθεπζε ζηηο κεηαθνξέο, ηνλ ηνπξηζκφ θαη 

ηελ αλαςπρή 

 ην Λαχξην κε εμεηδίθεπζε ζηηο κεηαθνξέο, ηνλ ηνπξηζκφ, θαη ηηο πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 ηελ Απιψλα θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο, κε θαηεχζπλζε ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 

 ηα Μέγαξα, παξά ηνλ ΠΑΘΔ θαη ηε γξακκή ηνπ ππεξαζηηθνχ ζηδεξνδξφκνπ, 

κε εμεηδίθεπζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο εκπνξεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

4. Καηά κήθνο ησλ σο άλσ αμφλσλ θαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο πφινπο, θαη κφλνλ ζηηο 

πεξηνρέο εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα ΥΑΔ θαη ηα ΓΠ γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ απηνχ ηνπ άξζξνπ: 

 Δλαξκνλίδνληαη νη ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη δφκεζεο κε ηνλ ζηξαηεγηθφ 

αλαπηπμηαθφ ξφιν απηψλ ησλ αμφλσλ θαη πφισλ.  

 Δληζρχεηαη ε ιεηηνπξγηθή εμεηδίθεπζε ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπο, κε 

πεξηνξηζκφ ησλ επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ ζε εθείλεο πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ 

θπξίαξρν αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο, θαη κε αληίζηνηρε 

δηαθνξνπνίεζε, θαηά ρξήζε, ησλ φξσλ δφκεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

επηζπκεηήο κίμεο ρξήζεσλ.  

 Πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα ζηξαηεγηθψλ παξεκβάζεσλ κεηξνπνιηηηθνχ 

ραξαθηήξα ζηηο ηπεξηνρέο φπνπ απαηηείηαη αλαβάζκηζε γηα ιφγνπο πξνβνιήο 

ηεο κεηξνπνιηηηθήο «εηθφλαο» θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο εζηίεο δηάρπζεο ηεο αλαβάζκηζεο/αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 17 ηνπ παξφληνο .  

 Υσξνζεηνχληαη νη εγθαηαζηάζεηο δηνηθεηηθψλ, θνηλσθειψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ κεηξνπνιηηηθνχ επηπέδνπ.  

 Υσξνζεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα νη λένη νξγαλσκέλνη ππνδνρείο 

ζχγρξνλσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ππνδνρείο απηνί είλαη 

θαη’εμαίξεζε δπλαηφλ λα ρσξνζεηχληαη εθηφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ησλ ήδε 

ζεζκνζεηεκέλσλ δσλψλ εθφζνλ ηεθκεξηψλεηαη ε πξνο ηνχην αλαγθαηφηεηα 

ιφγσ αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ρψξσλ. 

 Πξνσζείηαη ε νξγάλσζε/ αλακφξθσζε ησλ ήδε ζεζκνζεηεκέλσλ θαη 

δηακνξθσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ. 
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 Τπνζηεξίδεηαη ε εθαξκνγή ζηηο παξαγσγηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο δψλεο 

κνξθψλ νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο, φπσο νη ΒΔΠΔ θαη νη 

ΠΟΑΠΓ. 

 Πξνσζείηαη επηιεθηηθά ε ρξήζε πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζέιθπζε πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Κεθάιαην Γ΄: Οηθηζηηθή Αλάπηπμε, Πνιενδνκηθή Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ 

Αζηηθνύ θαη Δμσαζηηθνύ Υώξνπ 

 

Άξζξν 13. Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιενδνκηθή Αλακόξθσζε  

Η. Καηεπζύλζεηο Οηθηζηηθήο Αλάπηπμεο 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ρσξηθήο αλάπηπμεο πηνζεηείηαη έλα πξφηππν νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο «ζπκπαγνχο πφιεο», ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ: 

α) Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ ρξήζεσλ) δηνρεηεχεηαη 

θαη’αξρήλ ζηηο πθηζηάκελεο πφιεηο θαη νηθηζκνχο κε απνθπγή θαηάιεςεο πεξηαζηηθνχ 

θαη εμσαζηηθνχ ρψξνπ, ελψ νη επεθηάζεηο ησλ ζρεδίσλ πφιεο ή λέεο αλαπηχμεηο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο. 

β) Οη λέεο επεθηάζεηο είλαη απνδεθηέο κφλνλ εθφζνλ ε αλαγθαηφηεηα ηνπο ηεθκεξηψλεηαη, 

βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ πξνγξακκαηηθψλ κεγεζψλ θαη ησλ νξίσλ θνξεζκνχ ησλ 

ΥΑΔ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν πθηζηάκελνο πνιενδνκηθφο ρψξνο είλαη δηαπηζησκέλα 

αλεπαξθήο είηε ραξαθηεξίδεηαη απφ αθακςίεο πνπ δελ επηηξέπνπλ εμάληιεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπ κέρξη ην ζχλεζεο πνζνζηφ θνξεζκνχ. Ζ ζρεηηθή εθηίκεζε γίλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν πξνγξακκαηηθήο νκάδαο ΟΣΑ. Οη επεθηάζεηο απηέο πξέπεη, 

επίζεο, λα είλαη ζπκβαηέο κε ην ρσξνηαμηθφ ξφιν θάζε Δλφηεηαο. 

γ)  Οη επεθηάζεηο θαη νη λέεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο γίλνληαη κφλν θαηά νξγαληθέο 

πνιενδνκηθέο ελφηεηεο (γεηηνληέο), κε εμαζθάιηζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα 

θνηλσληθή θαη ηερληθή ππνδνκή. 

δ) Ηδησηηθά πξνγξάκκαηα νηθηζηηθψλ αλαπηχμεσλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλνλ 

ζηηο πεξηνρέο φπνπ επηηξέπεηαη ε ζρεηηθή ρξήζε, γηα ιφγνπο πξνψζεζεο θαηλνηνκηθψλ 

κνξθψλ νξγαλσκέλεο πνιενδφκεζεο θαη ζηέγαζεο πνπ ζα νδεγνχλ ζε πςεινχ 

επηπέδνπ αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ή ζα ρξεζηκνπνηνχλ πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίεο 

πεξηβάιινληνο, θαη ζα ζπλδένληαη θαη κε ηελ αλάπηπμε ππνδνρέσλ λέσλ 

δξαζηεξηνηήησλ αηρκήο. Αλαπηχμεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ ζα έρνπλ πηινηηθφ ραξαθηήξα θαη 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κηθξφ αξηζκφ  Ζ εμεηδίθεπζε ησλ φξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηέηνησλ 

νηθηζκψλ ζα γίλεη κε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ. 

ΗΗ. Καηεπζύλζεηο Πνιενδνκηθήο Αλακόξθσζεο  

1. Γηα ηελ πνιενδνκηθή αλακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ Αζήλαο-

Πεηξαηά, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ αλαγέλλεζε ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ κε ηελ  δηαηήξεζε ηνπ κεηθηνχ, απφ 

ιεηηνπξγηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή άπνςε, ζεκεξηλνχ ραξαθηήξα ησλ 

θεληξηθψλ πεξηνρψλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά. 
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β)  Ζ απνθέληξσζε ησλ νρινπζψλ ιεηηνπξγηψλ, ε δηαηήξεζε επαλαθνξά ηεο 

θαηνηθίαο, ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε δηεχξπλζε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ. 

γ)  Ζ ελαξκφληζε ηνπ πνιενδνκηθνχ θαη ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ ζην πιαίζην 

κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηε 

Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

δ)  Ζ θπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε ηνπ θέληξνπ, θπξίσο κε ηελ απνκάθξπλζε ησλ 

ηξνρνθφξσλ, κε εμαίξεζε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο,.  

ε)  Ζ έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξίζηκνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο, κε ηνλ 

απζηεξφ έιεγρφ ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο, θαη ηε δεκηνπξγία κεραληζκνχ 

ηηκνιφγεζεο ηεο επηηξεπφκελεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο. 

ζη)  Ζ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο αζηηθήο δνκήο ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ, κε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ θνηλσληθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο. 

2. Γηα ηελ πνιενδνκηθή αλακφξθσζε ζε επίπεδν γεηηνληάο, νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

πνιηηηθήο είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο πνιενδνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζπλνρήο θαη ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ πεξηνρψλ. 

β)  Ζ νξγάλσζε ηνπ ηνπηθνχ θέληξνπ θάζε γεηηνληάο θαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ 

δηθηχνπ ξνήο πεδψλ, πξαζίλνπ, ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ. 

γ)  Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή δηαρσξηζκνχ. 

δ)  Ζ απνζάξξπλζε ηεο δηακπεξνχο δηέιεπζεο νρεκάησλ κέζα απφ νηθηζηηθέο 

ελφηεηεο εθηφο ηνπ πξσηεχνληνο θαη δεπηεξεχνληνο νδηθνχ δηθηχνπ, κεηά απφ 

εληαίν ζρεδηαζκφ. 

ε)  Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ζηάζκεπζεο, κε ηνλ έιεγρφ ηεο ζηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο θπθινθνξίαο, θαη ηελ παξνρή ρψξσλ ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αλάγθεο ηεο θαηνηθίαο. 

ζη) Ζ επηιεθηηθή δέζκεπζε πθηζηάκελσλ αδφκεησλ ρψξσλ ζηηο ππθλνδνκεκέλεο 

πεξηνρέο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο εηδηθνχ καθξνρξφληνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ 

εθαξκνγή κεραληζκψλ πνιηηηθήο γεο, θαη εηδηθνχ πφξνπ (πξάζηλν ηακείν). ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απαηηείηαη, ζα πξνσζεζνχλ νη αλαγθαίεο ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο πνιηηηθήο γεο γηα ηε ζηήξημε απηήο ηεο επηινγήο. 

3. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο δηακνξθψλεηαη 

νινθιεξσκέλν δίθηπν αζηηθνχ πξαζίλνπ (ζηξαηεγηθφ πξάζηλν): 

 α)   Καζνξίδνληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη αλαςπρήο θαη ζπλδπάδνληαη κε ιφθνπο, ηελ 

ελνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κε άιινπο ρψξνπο ηζηνξηθνχ θαη κλεκεηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο, κε ηα ηζηνξηθά θέληξα Αζήλαο θαη Πεηξαηά, ηε ζχλδεζε ηνπο 

(Μαθξά Σείρε, Πεηξαηψο), κε άιια δηαηεξεηέα ζχλνια, κε άιζε πάξθα θαη 

θήπνπο, κε πξάζηλν πεξηνρψλ θνηλσθειψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθφκε θαη κε 
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ηδησηηθφ πξάζηλν πεξηνρψλ θαηνηθίαο, εθ’ φζνλ απηφ έλεθα ηεο πνζφηεηνο θαη ηεο 

ζέζεο ηνπ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ. 

β)  Σα ζηνηρεία απηά, πνπ απνηεινχλ νξγαληθά ηκήκαηα ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, 

πξνζηαηεχνληαη, αλαδεηθλχνληαη θαη ζπλδένληαη θαηάιιεια (ελνπνηήζεηο, 

πεδνδξνκήζεηο, θπηεχζεηο θιπ) κεηαμχ ηνπο θαη κε ην γχξσ πεξηαζηηθφ πξάζηλν, 

ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απξφζθνπηε πνξεία ηνπ επηζθέπηε θαη λα θαζίζηαληαη 

ζεκαληηθνί πφινη αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πξσηεχνπζαο.  

γ)  Θεζπίδνληαη θίλεηξα γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ 

πξαζίλνπ ζε πεξηνρέο πνπ απηφ εμππεξεηεί ηελ ελνπνίεζε θαη ηελ αλαςπρή 

αθελφο θαη δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζε αεξίσλ καδψλ ζην ιεθαλνπέδην. Με αλάινγα 

θξηηήξηα εληζρχεηαη ην πξάζηλν ζε φινπο ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζην 

ιεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο. 

 

Άξζξν 14. Αλαπιάζεηο Αζηηθώλ Πεξηνρώλ 

 

1. Οη αλαπιάζεηο, δειαδή νη ρσξηθά εληνπηζκέλεο πνιπηνκεαθέο παξεκβάζεηο, ζα 

απνηειέζνπλ βαζηθφ ππιψλα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ΡΑ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγέλλεζε ηνπ πθηζηάκελνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ. Βαζηθέο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο είλαη νη 

εμήο: 

α)  Οη αλαπιάζεηο δελ πεξηνξίδνληαη ζηνλ εμσξατζκφ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

αιιά ζα ζπκπεξηιάβνπλ έλα επξχηεξν θάζκα δξάζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 

απνηειεζκαηηθνί έιεγρνη ησλ ρξήζεσλ γεο, ε δηαρείξηζε θαη ν έιεγρνο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ε ελνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ αθαιχπησλ ησλ 

ΟΣ, ε νξγαλσκέλε αλαθαίληζε ή αλαλέσζε ηνπ ηδησηηθνχ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, 

θαη ε ρξεζηκνπνίεζε εξγαιείσλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο. 

β) Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαπιάζεσλ ζα ελεξγνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο ηνπ Ν. 

2508, ζε ζπλδπαζκφ κε λέα εξγαιεία πνιηηηθήο γεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ, θαη ζε 

ζπληνληζκφ κε δξάζεηο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ο Οξγαληζκφο 

Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο κπνξεί λα είλαη επηζπεχδσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

αλαπιάζεσλ κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξφληνο.  

2.  Μηα γεληθή ηππνινγία ησλ πεξηνρψλ απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ αλαπιάζεσλ είλαη ε 

εμήο: 

α)  Εψλεο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ, πνπ γεληθά πάζρνπλ απφ 

ζπκθφξεζε θαη αλεπαξθείο ππνδνκέο, θπξίσο ζηάζκεπζεο, θαη δπζθνιίεο 

πξνζπέιαζεο. Δπηκέξνπο ηχπνη ηέηνησλ δσλψλ είλαη (1) ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ 

ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ, (2) άμνλεο ηνπ θπξίνπ νδηθνχ δηθηχνπ κε έξπνπζα 

αλάπηπμε θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ζπρλά κε ξφινπο «πχιεο» ηνπ πνιενδνκηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο), (3) δψλεο θαηά κήθνο ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ, απφ ην 

νπνίν πξέπεη λα ππάξρεη εχινγε απφζηαζε ηνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ, θαη (4) ηνπηθά 
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θέληξα πνπ αλαπηχρζεθαλ κέζσ δηαδηθαζηψλ αλνξγάλσηεο απνθέληξσζεο 

(θπγή απφ ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα) ή αλάπηπμεο λέσλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Δηδηθνί ζηφρνη είλαη ε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ θπθινθνξίαο ζηάζκεπζεο (πνπ 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αμφλσλ νμχλνληαη απφ ηελ αληίθαζε κεηαμχ 

θπθινθνξηαθνχ θαη πνιενδνκηθνχ ξφινπ ηνπο), θαη ε βειηίσζε ηεο αληηιεπηηθήο 

εηθφλαο ηνπο σο βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αζηηθήο δνκήο. 

β)  Πεξηθεληξηθέο πεξηνρέο κε παιαηφ θηεξηαθφ απφζεκα θαη παξνπζία θζηλνπζψλ 

ρξήζεσλ ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα. Δηδηθφο ζηφρνο γηα ηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ε 

ειεγρφκελε αλαδηάξζξσζε, ρσξίο πιήξε αλαηξνπή ηνπ κεηθηνχ ραξαθηήξα ηνπο 

θαη κε αλαθαίληζε ηνπ δηαηεξήζηκνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο. 

γ)  Πεξηνρέο πςειήο ππθλφηεηαο κε κεηαπνιεκηθέο πνιπθαηνηθίεο θαη έληνλα 

πξνβιήκαηα θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο. Γηαθξίλνληαη ηξεηο επηκέξνπο ηχπνη 

ηέηνησλ πεξηνρψλ: (1) νη πξναζηηαθέο πεξηνρέο (θπξίσο ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ) κε πξφζθαην θηεξηαθφ απφζεκα αιιά θζίλνπζεο ζπλζήθεο 

πνιενδνκηθνχ πεξηβάιινληνο ιφγσ ηεο αλαληηζηνηρίαο κεηαμχ ππνδνκψλ θαη 

ππθλνηήησλ, (2) νη ζπλνηθηαθέο πεξηνρέο (θπξίσο ζην δπηηθφ ηκήκα ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ), ζπρλά κε θαηαγσγή απφ ηε ιατθή απηνζηέγαζε θαη ηελ απζαίξεηε 

δφκεζε , κε έληνλα πξνβιήκαηα κνξθνινγίαο ηνπ ξπκνηνκηθνχ δηθηχνπ, 

πνηφηεηαο ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο θαη δεηθηψλ θαηνηθίαο, θαη (3) νη ζπλνηθηαθέο 

πεξηνρέο κε πνιχ πςειέο ππθλφηεηεο, ππνβαζκηδφκελν θαη γεξάζθνλ θηεξηαθφ 

απφζεκα πνιπθαηνηθηψλ πνπ έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

αληηπαξνρήο, θαη πνιχ ζνβαξέο αθακςίεο πνπ ζπλδένληαη κε ην 

θαηαθεξκαηηζκέλν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο. Δηδηθνί ζηφρνη είλαη ε απνζπκθφξεζε, 

βξαρπ-κεζνπξφζεζκα, θαη ε δξνκνιφγεζε δηαδηθαζηψλ αλαλέσζεο ηνπ 

θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, κεζν-καθξνπξφζεζκα, ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηκέξνπο ηχπνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη θάζε πεξηνρή. 

δ)  Πεξηνρέο δεχηεξεο, θπξίσο, θαηνηθίαο, κε κε ηθαλνπνηεηηθά ξπκνηνκηθά δίθηπα θαη 

πξννπηηθέο ελίζρπζεο ησλ θαηλνκέλσλ ζπκθφξεζεο πνπ πιήηηνπλ ζήκεξα ηηο 

πην θεληξηθέο πεξηνρέο. Δηδηθνί ζηφρνη είλαη ε πξφιεςε ηεο επηδείλσζεο ησλ ππφ 

εμέιημε ή πξνβιεπφκελσλ πξνβιεκάησλ, κε έγθαηξεο παξεκβάζεηο γηα ηελ 

αχμεζε ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη ηε κείσζε ησλ δπλεηηθψλ ππθλνηήησλ.  

ε)   Πεξηνρέο γχξσ απφ κεγάια έξγα πνπ ζα ππνζηνχλ πηέζεηο ζηηο ηηκέο γεο, ηηο 

ρξήζεηο γεο, θαη ηηο ππθλφηεηεο, θαη ζα γίλνπλ εζηίεο ή απνδέθηεο πςειψλ 

θπθινθνξηαθψλ θφξησλ. Δηδηθνί ζηφρνη είλαη ε πξφιεςε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ απφ ηηο παξαπάλσ πηέζεηο, ε αμηνπνίεζε ησλ έξγσλ απηψλ σο 

θαηαιπηψλ επξχηεξσλ δηαδηθαζηψλ πνιενδνκηθήο αλαδηάξζξσζεο, θαη ε 

παξακνλή ζην δεκφζην κέξνπο ηεο γαηνπξνζφδνπ πνπ ζα πξνθχςεη σο 

ζπλέπεηα ηεο δηάζεζεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο. 
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Άξζξν 15. Οξηδόληηεο Γξάζεηο Γηαρείξηζεο ηνπ Αζηηθνύ Υώξνπ 

 

ην πιαίζην ησλ κε ρσξηθά εμεηδηθεπκέλσλ, νξηδφληησλ δξάζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ΡΑ γηα ηε αλαγέλλεζε ηεο πφιεο, πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ: 

1.   Γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ 

θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.  

β)  Ζ απαγφξεπζε ηεο αιιαγήο ρξήζεο δφκεζεο ησλ ππαξρφλησλ ειεχζεξσλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ δεκφζηαο ηδηνθηεζίαο. 

γ)  Ζ πξνψζεζε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ 

ηνπίνπ. (Δηδηθφηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο). 

2.   Γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο εθπνλείηαη εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

νξγάλσζε ηνκέσλ φπσο ε θαζαξηφηεηα, ε ηξνθνδνζία ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο θιπ., θαη γηα ην ζπληνληζκφ ησλ αξκφδησλ θνξέσλ.  

3.  Γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, βαζηθέο θαηεπζχλζεηο 

είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ ζπκπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ δεκφζηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, πξαζίλνπ θαη 

ειεχζεξνπ ρψξνπ κε πξνηεξαηφηεηα ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ 

ηζνθαηαλνκήο κεηαμχ πεξηνρψλ, ηφζν κε φξνπο θπζηθήο παξνπζίαο φζν θαη κε 

φξνπο ιεηηνπξγίαο θαη πνηφηεηαο. Σα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ησλ αξκφδησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά θξηηήξηα. 

β)  Ζ βειηίσζε ηεο ηζνθαηαλνκήο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ κέζα ζηελ πφιε, θαη 

ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ε αχμεζή ηνπο κε απφιπηνπο φξνπο. ην πιαίζην απηφ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κεραληζκνί αλαθαηαλνκήο, εξγαιεία αληηζηαζκηζηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη εξγαιεία πνιηηηθήο γεο.  

γ)  Ζ επηδίσμε ηεο αληηζηάζκηζεο ησλ δηαρσξηζηηθψλ επηπηψζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ-

εκπνξεπκαηηθνχ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, κέζσ πξνδηαγξαθψλ, θηλήηξσλ θαη 

άιισλ θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

δ)  Ο θαζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ρψξνπ, 

πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.  

ε)  Ζ πξνψζεζε ηεο πνιηηηθήο θαηνηθίαο, ζηα πιαίζηα ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο 

επφκελεο παξαγξάθνπ. 
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4.  Γηα ηε δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθνχ ηζνδπγίνπ πξνζθνξάο-δήηεζεο θαηνηθίαο, πξψηεο θαη 

δεχηεξεο, βαζηθέο θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ δηαηήξεζε επαξθνχο απφ πνζνηηθή άπνςε πξνζθνξάο θαηνηθίαο. 

 β)  Ζ δηεπθφιπλζε ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ απνζέκαηνο 

θαηνηθηψλ, κέζσ θηλήηξσλ, κεραληζκψλ κείσζεο ηεο αθακςίαο θαη άιισλ 

θαηάιιεισλ εξγαιείσλ. 

γ)    Ζ δηεπθφιπλζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο, κε ρξήζε κέηξσλ πνπ ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ εηδηθή κειέηε. 

δ)  Ζ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθψλ ζηεγαζηηθψλ εληζρχζεσλ ψζηε λα 

θαιχπηνληαη ηθαλνπνηεηηθά φιεο νη νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ έρνπλ αλάγθε 

αξσγήο. 

ε)    Ζ επεμεξγαζία λέσλ εξγαιείσλ θνηλσληθήο θαηνηθίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε 

δπλαηφηεηα αληηζηαζκηζηηθψλ παξνρψλ ζην πιαίζην ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ γηα 

λέεο νηθηζηηθέο αλαπηχμεηο (πρ. πνζνζηό θαηνηθίαο ειεγρόκελνπ-ρακεινύ θόζηνπο 

ζε θάζε λένπ ηύπνπ νηθηζηηθό πξόγξακκα πνπ ζα παίξλεη άδεηα), θαη ε 

ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηεο θνηλσληθήο ζηέγεο ζηηο αλαπιάζεηο. 

5.    Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο γεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ απνηειεί βαζηθή επηινγή ηνπ ΡΑ. Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο 

λέεο νξγαλσηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο γεο 

ζεζκζεηνχληαη  κε Π.Γ/ηα πνπ εθδίδληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ή κε 

Τπνπξγηθέο  Απνθάζεηο.  

α)  Ζ πξνψζεζε ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αθακςηψλ πνπ απνξξένπλ 

απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ θηεξίσλ. 

β)  Ζ πξνψζεζε ξπζκίζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο. Σέηνηεο ξπζκίζεηο 

κπνξεί λα είλαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αζηηθνχ αλαδαζκνχ, θίλεηξα ζπλελψζεσλ 

θαη αληηθίλεηξα γηα ηα κηθξά νηθφπεδα, κέηξα δηεπθφιπλζεο ησλ κεγάισλ 

νξγαλσκέλσλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θά. 

γ)  Ζ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ πνιηηηθήο γεο φπσο ε ηξάπεδα γεο, νη ΕΔΚ θαη νη 

ΕΔΔ. 

δ)  Ζ πξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ εξγαιείσλ πνιηηηθήο γεο (πρ. αληηζηαζκηζηηθνί 

κεραληζκνί θαη ηέιε, «λφκηκν φξην εθκεηάιιεπζεο» θιπ.). 

ε)  Ζ ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηεο δεκφζηαο γεο. 

6.   Οη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πνιηηηθή ρξήζεσλ γεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν είλαη νη εμήο: 

α)  Ζ ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επηζπκεηήο αλάκεημεο ζπκβαηψλ ρξήζεσλ γεο θαη ηεο 

απνθπγήο ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ αζχκβαησλ ρξήζεσλ. ην πιαίζην απηφ, κπνξεί 

λα εμεηδηθεχεηαη ε γεληθή ρξήζε «Γεληθή Καηνηθία» ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο πνπ 
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πεξηιακβάλνπλ κηθξφηεξν θάζκα εηδηθψλ ρξήζεσλ, νχησο ψζηε λα κελ νδεγεί ζε 

de facto δεκηνπξγία δσλψλ θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ.  

β)  Ο έιεγρνο ηεο έξπνπζαο γξακκηθήο αλάπηπμεο θεληξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά 

κήθνο ησλ βαζηθψλ νδηθψλ αμφλσλ. 

γ)  Ζ εηζαγσγή λέσλ επέιηθησλ κεραληζκψλ ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο, φπσο ηα 

φξηα ρσξεηηθφηεηαο, ηα ηέιε ιεηηνπξγίαο, θαη ην πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ 

θέξδνο αλάπηπμεο ζην πιαίζην κεραληζκψλ δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

Άξζξν 16. Αλαβάζκηζε Αζηηθνύ Σνπίνπ 

 

Ζ αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ε αζηηθή αλαδσνγφλεζε ησλ πφιεσλ 

ηεο Αηηηθήο απνηειεί θξίζηκε πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΡΑ θαη ζα επηηεπρζεί κε ηα 

παξαθάησ κέηξα:  

α)  Πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ηεο ζέαο ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ ηεο Αηηηθήο θαη 

ηδηαίηεξα ηνπ ιεθαλνπεδίνπ πξνο ηα ζεκαληηθά πνιενδνκηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζεκεία αλαθνξάο. 

β)  Καζνξηζκφο, πξνζηαζία θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ «εηζφδσλ» ηεο 

πξσηεχνπζαο. 

γ)  Καζνξηζκφο, πξνζηαζία θαη αλάπιαζε πεξηνρψλ κείδνλνο αζηηθνχ αηζζεηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο (κέησπα νδψλ, κέησπα πιαηεηψλ, ζαιάζζην κέησπν, θ.α.). 

δ)  Πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ησλ 

πφιεσλ κέζσ παξεκβάζεσλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, απηνηειψο ή ζην πιαίζην 

επξχηεξσλ αλαπιάζεσλ.  

ε)  Πξνζηαζία παιαηνηέξσλ θηηξίσλ θαη θηηξηαθψλ ζπλφισλ κε θξηηήξηα 

αξρηηεθηνληθήο πνηφηεηαο θαη ηζηνξηθήο κλήκεο. 

ζη)  Βειηίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο πνηφηεηαο ησλ λέσλ θηηξίσλ θαη αλάπιαζεο ησλ 

φςεσλ πθηζηακέλσλ θηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 

 

ην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο αλαθέξνληαη αλαιπηηθφηεξα νη δξάζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζε 

νξηζκέλα απφ ηα αλσηέξσ. 

 

Άξζξν 17. Παξεκβάζεηο Μεηξνπνιηηηθνύ Υαξαθηήξα 

 

1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ δηεζλνχο 

ξφινπ ηεο Μεηξφπνιεο, θαζψο θαη ηνπ εηδηθφηεξνπ ζηφρνπ ηεο επίηεπμεο ηεο 
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θνηλσληθήο θαη ρσξηθήο ζπλνρήο ηεο, θαζνξίδνληαη θαη πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα 

εηδηθψλ παξεκβάζεσλ Μεηξνπνιηηηθνχ Υαξαθηήξα. 

2. Χο Δηδηθέο Παξεκβάζεηο Μεηξνπνιηηηθνχ Υαξαθηήξα λννχληαη ηα πξνγξάκκαηα 

αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ή ρσξηθήο αλαδηάξζξσζεο πνιπηνκεαθνχ ραξαθηήξα ζε δσηηθέο 

εθηάζεηο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, φπσο παξαγσγηθέο δψλεο (ιεηηνπξγνχζεο ή απαμησκέλεο 

ή ππφ αλάπηπμε), πεξηνρέο ζε γεηηλίαζε ή ζε αθηίλα επηξξνήο ζεκαληηθψλ 

κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ή κεηαθνξηθψλ θφκβσλ, δεκφζηεο εθηάζεηο ππφ αλακφξθσζε 

ή αιιαγή δηαρεηξηζηηθνχ θαζεζηψηνο, παξάθηηεο ή παξαιηκέληεο δψλεο, πεξηαζηηθέο 

θπζηθέο δψλεο εηδηθνχ ραξαθηήξα (πφινη εηδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ) ή εηδηθέο πεξηνρέο – 

πφινη πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεηξνπνιηηηθνχ 

ραξαθηήξα κε πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε/ αλαβάζκηζε ησλ πέξημ 

πεξηνρψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο Μεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο.  

3. ην αλσηέξσ πιαίζην πξνσζείηαη επίζεο ε ζπγθξφηεζε ελφο δηθηχνπ ππεξηνπηθψλ, 

πνιπιεηηνπξγηθψλ πφισλ θαη αμφλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ δξαζηεξηφηεηεο πνιηηηζκνχ, 

εθπαίδεπζεο, αζιεηηζκνχ, θαη αλαςπρήο. πλδένληαη δε, κε ην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ 

πξάζηλν, ηα ηζηνξηθά θέληξα, ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη κλεκεία. Οη 

ζεκαληηθφηεξνη ηέηνηνη πφινη νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο.  

4. Σν φξην, ν εηδηθφο ραξαθηήξαο, ν βαζηθφο ζηφρνο θαζψο θαη ην πεξηερφκελν θαη νη 

εηδηθνί φξνη αλάπηπμεο θαη ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε εθάζηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη 

θαη εμεηδηθεχνληαη κε ΠΓ/γκα ΕΔΑ ηνπ Ν. 1892/90. ε επίπεδν ζρεδίσλ εθαξκνγήο ην 

σο άλσ Π. Γ/γκα εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ κε απφθαζε Τπ.ΠΔΥΧΓΔ. Γηα ηελ 

επρεξέζηεξε πξνψζεζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη 

φια ηα πνιενδνκηθά εξγαιεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. 

5. ηηο ξπζκίζεηο ησλ παξεκβάζεσλ Μεηξνπνιηηηθνχ Υαξαθηήξα κπνξνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ:  

 νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη θαη νη αξρέο ζρεδηαζκνχ ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ 

 νη ζπληειεζηέο δφκεζεο ζηα πιαίζηα ησλ κέζσλ Γ ησλ εγθεθξηκέλσλ ΓΠ ηεο 

πεξηνρήο πνπ εληάζζνληαη 

 νη γεληθέο ή εηδηθέο ρξήζεηο γεο, πνπ κπνξνχλ λα είλαη δηάθνξεο απηψλ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηα ΓΠ φηαλ ηνχην αηηηνινγείηαη εηδηθά θαη δελ αλαηξέπεη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ ΡΑ 

 ηα ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο ησλ πεξηνρψλ, ή ε πιήξεο Πνιενδνκηθή Μειέηε 

Δπέθηαζεο Αλαζεψξεζεο (ΠΜΔΑ) 

 ν ραξαθηεξηζκφο ή θήξπμε δηαηεξεηέσλ ή παξαδνζηαθψλ, ή ηζηνξηθψλ κλεκείσλ 

ή ζπλφισλ ή πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο ή εηδηθψλ ρξήζεσλ (βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ ΓΟΚ) 

 νη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη ν πνιενδνκηθφο θαλνληζκφο 

 ηα κέζα θαη ηα εξγαιεία ελεξγνχ πνιενδνκηθήο παξέκβαζεο φπσο απηά 

πξνβιέπνληαη ζηελ πνιενδνκηθή λνκνζεζία 
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 ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα εθαξκνγήο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο παξέκβαζεο 

6. Ζ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηηο Μεηξνπνιηηηθέο παξεκβάζεηο γίλεηαη κέζσ ηνπ 

ραξαθηεξηζκνχ κηαο αζηηθήο πεξηνρήο σο πεξηνρή Μεηξνπνιηηηθήο παξέκβαζεο είηε 

κε πξσηνβνπιία ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο, είηε θαηφπηλ αηηήκαηνο 

άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ. 

7. ηηο ππνβαιιφκελεο κειέηεο εμεηδίθεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πεξηιακβάλνληαη πιελ ηεο πνιενδνκηθήο, ρσξνηαμηθήο ή 

πεξηβαιινληηθήο πξνζέγγηζεο θαη πξνθαηαξθηηθή νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

8. Με ηα ΠΓ ησλ ηξαηεγηθψλ παξεκβάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη θαη ζηηο εληφο 

ρεδίνπ πεξηνρέο εηζθνξέο ζε γε θαη ρξήκα (αληαπνδνηηθνχ ή αληηζηαζκηζηηθνχ 

ραξαθηήξα) γηα ηελ αλαδηαλνκή ησλ νθειψλ θαη επηβαξχλζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηελ έθηαζε ηεο. Οη 

αληαπνδνηηθέο εηζθνξέο κπνξνχλ λα αθνξνχλ θαη δηακφξθσζε θνηλσθειψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ή έξγσλ ππνδνκήο ή απφδνζε ζε θνηλή ρξήζε άλεπ αληαιιάγκαηνο 

ηκήκαηνο ηεο ηδηνθηεζίαο. Λεπηνκέξεηεο γηα ην κέηξν απηφ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο.  

9. Δηδηθφηεξα, ζην πεξηερφκελν ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη ε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ δεκφζησλ, δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, κε ηηο νπνίεο ζα 

πξνζδηνξίδνληαη ε θαηαλνκή ησλ ππνρξεψζεσλ κε ηελ αλάιεςε έξγσλ θαη δξάζεσλ 

αλαβάζκηζεο, πξνζηαζίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ θπζηθνχ θαη αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα φξηα ησλ σο άλσ Π.Γ/ησλ ή ε κεηαβίβαζε ησλ 

εηζθνξψλ ρξήκαηνο ηνπ αξζ. 21 ηνπ Ν 2508/97 ή ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ ζηνλ θνξέα 

αλάιεςεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 

10. Χο πξνγξάκκαηα εηδηθψλ παξεκβάζεσλ Μεηξνπνιηηηθνχ Υαξαθηήξα γηα ηελ Αηηηθή 

νξίδνληαη ηδίσο ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο.  

 

Άξζξν 18. ρεδηαζκόο ηνπ Δμσαζηηθνύ Υώξνπ 

 

1. α) Σν θπζηθφ ηνπίν θαη ν εμσαζηηθφο ρψξνο αληηκεησπίδνληαη σο βαζηθή ζπληζηψζα 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Χο εμσαζηηθφο ρψξνο λνείηαη ην ζχλνιν ησλ εθηάζεσλ 

ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ βξίζθνληαη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ θαη εθηφο νξίσλ 

νηθηζκψλ, θαζψο θαη εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ πξνο πνιενδφκεζε ή αλάπηπμε 

πεξηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ην παξφλ.   

β)   Γηα ηνλ έιεγρν ηεο νηθηζηηθήο δηάρπζεο, ηε δηαηήξεζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, ν 

εμσαζηηθφο ρψξνο ξπζκίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ κε ζρέδηα ρξήζεσλ γεο θαη φξσλ 

δφκεζεο ή θαη θαζεζηψηα πξνζηαζίαο, ηα νπνία ζεζκνζεηνχληαη κε ηα ΓΠ ηνπ 
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λφκνπ 2508/97 ή κε άιια ζρέδηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πνιενδνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο. 

 

2. α)  Οη σο άλσ θαζνξηδφκελεο δψλεο ρξήζεσλ γεο θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο 

αθφινπζεο γεληθεπκέλεο δψλεο ρξήζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ΥΑΔ, ηηο νπνίεο θαη 

εμεηδηθεχνπλ:   

I. Εψλεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο θαη ειέγρνπ (έλδεημε Π – Α - Δ) 

Οη δψλεο απηέο πξννξίδνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο κε ηελ δηαηήξεζε ηνπ δσηηθνχ ειεχζεξνπ ρψξνπ γχξσ απφ ηηο νηθηζηηθέο 

ζπγθεληξψζεηο, ηελ πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο θαη ηε δηαθχιαμε ηνπ θπζηθνχ 

ρψξνπ γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Οη δψλεο απηέο δηαηεξνχλ θπξίαξρν ηνλ εμσαζηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπο, κε απαγφξεπζε ησλ θαηαηκήζεσλ γεο θαη απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο 

ζηε δφκεζε θαη ζηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο. 

 ΗΗ.  Εψλεο ειέγρνπ θαη αλαδήηεζεο (έλδεημε ΑΝ) 

Μέζα ζηηο δψλεο απηέο είλαη δπλαηή ε αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα λέεο 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο πνιενδνκήζεηο, γηα παξαγσγηθέο δψλεο ή γηα ζεκεηαθέο 

ρσξνζεηήζεηο, κφλνλ ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

ζηφρσλ ηνπ παξφληνο, θαη κεηά απφ ηεθκεξησκέλε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη 

ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) θαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Καηά ηα ινηπά νη δψλεο απηέο δηέπνληαη 

απφ ην θαζεζηψο ησλ δσλψλ Π- Α-Δ. 

ΗΗΗ. Εψλεο πξνζηαζίαο (έλδεημε Π) 

ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη νξεηλνί φγθνη, ηα δάζε θαη νη δαζηθέο εθηάζεηο, ην δίθηπν 

πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, ηα ηδηαίηεξα αμηφινγα ηνπία, νη παξάθηηεο θαη παξαξξεκάηηεο 

πεξηνρέο, νη πγξφηνπνη, νη πεξηνρέο κε επαίζζεηα νηθνζπζηήκαηα, νη αξραηνινγηθνί 

ρψξνη θαη νη ηζηνξηθνί ηφπνη θαη νη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο 

πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο. Γηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

ΗΗΗα. Εψλεο απφιπηεο πξνζηαζίαο (έλδεημε Α-Π) 

Δίλαη νη δψλεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο ή αξραηνινγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 

ζεκαζίαο, ηα δάζε θαη νη ππξήλεο ησλ πεξηβαιινληηθά επαίζζεησλ πεξηνρψλ.  

ε απηέο δελ επηηξέπεηαη ε δφκεζε, εθηφο απφ ηελ αλέγεξζε κνπζεηαθψλ ρψξσλ γηα 

ηε ζηέγαζε θαη αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο πεξηνρήο, κε 

επζχλε ηνπ ΤΠΠΟ. 

ΗΗΗβ. Εψλεο εμεηδηθεπκέλεο πξνζηαζίαο (έλδεημε Δ-Π) 

Δίλαη νη πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ ε πξνζηαζία κπνξεί λα 

ζπλδπάδεηαη κε δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ νηθνινγηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη νη 
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αξραηνινγηθνί ρψξνη κέζεο πξνζηαζίαο. ε απηέο είλαη δπλαηφλ λα επηηξέπνληαη 

κφλνλ νξηζκέλεο ήπηεο ρξήζεηο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζπλδένληαη κε εηδηθνχ ηχπνπ 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα 

ηεο πεξηνρήο. ηηο δψλεο απηέο θαζνξίδνληαη αλψηαηα φξηα εθκεηάιιεπζεο, πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηνλ επηδησθφκελν βαζκφ πξνζηαζίαο.  

ε νξηζκέλεο απφ ηηο παξαπάλσ δψλεο πξνζηαζίαο Π κπνξεί λα επηηξέπεηαη, εθηφο 

αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά θαηά πεξίπησζε, ε θαηαζθεπή δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ηερληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ, εθφζνλ ηεθκεξησκέλα απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ Πξνκειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ φηη είλαη αδχλαηε ε ελαιιαθηηθή ηνπο 

ρσξνζέηεζε ή φηη ηα έξγα απηά είλαη αλαγθαία γηα ηε δηαθχιαμε ηεο δψλεο απφ 

θηλδχλνπο ππνβάζκηζεο. 

3.  ε φιεο ηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηεί πξνο αλάπηπμε ή πνιενδφκεζε θαη κέρξη ηελ έληαμε ηνπο ζε εγθεθξηκέλν 

ζρέδην, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί απαγφξεπζεο ησλ θαηαηκήζεσλ, φπσο 

ζεζπίζηεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 1515/85. 

4.  Ζ  θνξνινγία ησλ αθηλήησλ ζηηο εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ελαξκνλίδεηαη κε ηα ζρέδηα 

ρξήζεσλ γεο, θαη ν ππνινγηζκφο φισλ ησλ ζρεηηθψλ θφξσλ γίλεηαη κε βάζε ηελ αμία 

πνπ έρνπλ ηα γήπεδα αλάινγα κε ηε δψλε ζηελ νπνία εκπίπηνπλ θαη ηε 

ζεζκνζεηεκέλε δπλαηφηεηα δφκεζεο. Σα παξαπάλσ εθαξκφδνληαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηα γήπεδα είλαη αδφκεηα ή επ’ απηψλ έρνπλ αλεγεξζεί λφκηκα 

θηίζκαηα ζχκθσλα κε ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο γεο θαη φξνπο δφκεζεο. Οη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο απηήο νξίδνληαη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ 

εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο, ΠΔΥΧΓΔ θαη Γεσξγίαο, κε ην 

νπνίν ξπζκίδεηαη θαη ν ηξφπνο θνξνιφγεζεο ζε πεξίπησζε ελ φισ ή ελ κέξεη 

απζαίξεησλ θηηζκάησλ.   

5. Γεκηνπξγείηαη εηδηθή Τπεξεζία κε επζχλε ηνπ ΤΠ.Δ.Γ.Α. γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

δεκηνπξγίαο ή ηελ άκεζε θαηεδάθηζε ησλ απζαίξεησλ θηηζκάησλ ελψ εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο  

Άξζξν 19. ρεδηαζκόο θαη Γηαρείξηζε ηνπ Παξάθηηνπ Υώξνπ 

 

1. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηνλ παξάθηην ρψξν ηεο Αηηηθήο είλαη ε εγθαζίδξπζε κηαο 

πξαθηηθήο νινθιεξωκέλνπ ζρεδηαζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηωλ παξάθηηωλ δωλώλ, 

ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ επξσπατθψλ νξγάλσλ θαη άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ζηα πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο.   

2. Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ, αξρψλ θαη θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο δηαθξίλνληαη νη 

θαησηέξσ δψλεο ειέγρνπ αλάπηπμεο αθηψλ:  

α)  Εψλεο ζπγθέληξσζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ιηκεληθέο δψλεο (εκπνξηθνχ, επηβαηηθνχ ή λαππεγνεπηζθεπαζηηθνχ ραξαθηήξα), 
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ηηο πεξηνρέο βηνκεραληθψλ ζπγθεληξψζεσλ θιάδσλ πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηηο πεξηνρέο δηέιεπζεο δηθηχσλ ππνδνκήο θαη γεληθά 

πεξηνρέο εληαηηθψλ ρξήζεσλ ησλ νπνίσλ επηβάιιεηαη ε ρσξνζέηεζε ζε 

παξάθηηα δψλε.  

β)  Πφινη ζεκεηαθήο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο  θαη αλαςπρήο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ππξήλεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο (καξίλεο, μελνδνρεία) θαη άιισλ 

ζπκβαηψλ κε ηελ αθηή ρξήζεσλ ππεξηνπηθήο αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ (πρ λαπηαζιεηηζκφο, ελπδξείν).  

γ)  Εψλεο ήπηαο αλαςπρήο, ηνπξηζκνχ θαη παξαζεξηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πεξηνρέο Α θαη Β θαηνηθίαο, κε ηηο πεξηβάιινπζεο δψλεο αζηηθνχ πξαζίλνπ, αθηέο 

θνιχκβεζεο, αζηηθέο παξάθηηεο πεξηνρέο κε ηάζεηο απνβηνκεράληζεο ή 

απειεπζεξνχκελεο απφ ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο δψλεο.      

δ)  Εψλεο πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επαίζζεηεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο, εθβνιέο ξεκάησλ θαη 

πγξνβηφηνπνπο, δαζηθέο εθηάζεηο, βξαρψδεηο παξάθηηνπο θπζηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, εθηάζεηο γεσξγηθήο γεο ζε αθηίλα 2 ρικ απφ ηελ αθηή  θαη 

ινηπνχο αζηηθνχο θαη πεξηαζηηθνχο ειεχζεξνπο ρψξνπο (άιζε, πάξθα, πιαηείεο 

θιπ).  

3. Γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ δψλεο / πφινπο πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο 

θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο: 

α)  Εψλεο  ζπγθέληξσζεο εληαηηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Σφλσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 

παξάιιειε ιήςε κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο 

ηφζν γηα ην ζαιάζζην φζν θαη ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ.   

 Μεγηζηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεσλ πξνο ηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ 

ηελ αλάπηπμε ησλ παξάθηησλ δξαζηεξηνηήησλ (ηφλσζε δπλακηθήο ηνπηθνχ 

παξαγσγηθνχ ηζηνχ, επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απαζρφιεζεο θιπ).  

 Οξγάλσζε, αλάπιαζε ησλ πεξηνρψλ κε πνιενδνκηθά εξγαιεία γηα 

πεξηνξηζκφ ηεο φριεζεο πξνο ηηο παξαθείκελεο ιεηηνπξγίεο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο (πνιενδφκεζε, ζεζκνζέηεζε δσλψλ πξνζβάζεσλ ζηελ 

αθηή θαη πεξηνξηζκφο ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο ζηελ ρξήζε ηνπ παξάθηηνπ 

κεηψπνπ, έιεγρνο ηεο ππθλφηεηαο ρξήζεο θαη δφκεζεο, αηζζεηηθή ησλ 

θαηαζθεπψλ θαη ησλ αθάιππησλ ρψξσλ, θπηεχζεηο θιπ).  

 Πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε εδαθψλ, βάζεη ηεο αξρήο ‘’ν ξππαίλσλ 

πιεξψλεη’’.  

 Δθαξκνγή ήπησλ ηερληθψλ γηα ηα ιηκεληθά έξγα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ζαιάζζηα δπλακηθή.  
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 Πξνζθνξά γεο γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε κνλάδσλ ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαία 

ε παξάθηηα ρσξνζέηεζε αιιά πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηνλ αζηηθφ 

ηζηφ, ή απφ πεξηνρέο αλαπιάζεσλ.   

β)   Πφινη ζεκεηαθήο αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο  θαη αλαςπρήο 

 Δθζπγρξνληζκφο θαη βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ησλ πθηζηάκελσλ καξηλψλ 

κε έιεγρν ησλ ηάζεσλ εληαηηθνπνίεζεο ηεο ρξήζεο κεηά απφ εθηίκεζε ηεο 

θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία εληάζζεηαη θαη κε κέξηκλα 

ψζηε λα κελ ππνζεθεχνληαη νη ζηφρνη ηνπ παξφληνο γηα ηηο πεξηβάιινπζεο 

αζηηθέο πεξηνρέο.  (εμαζθάιηζε πξφζβαζεο ζε δψλεο πεξηπάηνπ, ή ζε 

αθηέο θνιχκβεζεο, πξηκνδφηεζε κεηαθηλήζεσλ κε ΜΜΜ θιπ).  

 Πξνζηαζία ησλ πθηζηάκελσλ κηθξψλ αιηεπηηθψλ θαηαθπγίσλ απφ 

ηνπξηζηηθέο πηέζεηο θαη εμεηδηθεπκέλε ρσξνζέηεζε λέσλ κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη εμππεξεηνχλ επαγγεικαηηθή αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Οξγάλσζε ησλ πεξηνρψλ ζπγθέληξσζεο πθηζηάκελσλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ κε πνιενδνκηθά εξγαιεία θαη έιεγρν ησλ ηάζεσλ εληαηηθνπνίεζεο 

ηεο ρξήζεο κεηά απφ εθηίκεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ζηα 

πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο γηα ηηο πεξηβάιινπζεο αζηηθέο ή θπζηθέο 

πεξηνρέο.  Πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αλάπηπμεο λέσλ κνλάδσλ ζε 

νξγαλσκέλεο δψλεο πξνο πνιενδφκεζε, (απνθπγή ηεο εθηφο ζρεδίνπ 

δφκεζεο) πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηα ρέδηα ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο, 

ή ηα ΓΠ ησλ Γήκσλ. 

 Δπαλάρξεζε κλεκείσλ βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηαπηφηεηαο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ ζαλ ρσξηθφ 

θεθάιαην ηεο Αηηηθήο θαη έληαμήο ηνπ ζην ηνπξηζηηθφ πξντφλ.   

γ)  Εψλεο  ήπηαο αλαςπρήο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη πεξηνρέο παξαζεξηζκνχ 

 Γηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ηνπ δεκφζηνπ, θνηλφρξεζηνπ ραξαθηήξα ηεο 

θξίζηκεο παξάθηηαο δψλεο γηα φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο θαη 

πνιππιεζέζηεξεο νκάδεο ρξεζηψλ (ππεξηνπηθή εκβέιεηα παξάθηηαο 

δψλεο). 

 Αλάπηπμε ηκεκάησλ ηεο παξάθηηαο δψλεο σο πφισλ ήπηαο αλαςπρήο, 

πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ κε αλάπιαζε, αλαβάζκηζε, ζπκπιήξσζε, 

εμπγίαλζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ δξαζηεξηνηήησλ ρσξίο αιινίσζε ηνπ 

θπζηθνχ ραξαθηήξα ηνπ παξάθηηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ.   

 Αχμεζε ηεο πξνζπειαζηκφηεηάο, βειηίσζε ή εμαζθάιηζε θάζεησλ 

πξνζβάζεσλ ζχλδεζεο κε ηνλ παξαθείκελν αζηηθφ ηζηφ θαη πξηκνδφηεζε 

κεηαθηλήζεσλ κε ζαιάζζηα καδηθή ζπγθνηλσλία φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Κπθινθνξηαθή απνζπκθφξεζε κε ηελ νξγάλσζε πξνζειεχζεσλ κε 
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δεκφζηα ζπγθνηλσλία, απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ κε πξφβιεςε 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζε απφζηαζε απφ ηελ αθηή  θαη εηδηθή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή.   

 Δμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο δψλεο ζαιαζζίνπ κεηψπνπ θαη πεξηνξηζκφο 

ηεο επέθηαζεο ηεο νηθηζηηθήο δψλεο ζε βάξνο ηεο παξάθηηαο κε ζρεδηαζηηθά 

εξγαιεία, θπζηθά εκπφδηα θαη δηακνξθψζεηο θαη θαηάιιειε ζεζκνζέηεζε 

κέζσ ησλ Πνιενδνκηθψλ Μειεηψλ (πρ γξακκηθή αλάπηπμε ζπλερφκελσλ 

δσλψλ πεξηπάηνπ, πνδειάηνπ).  

 Πεξηνξηζκφ ηεο δφκεζεο ζε επίπεδν ‘νηθηζηηθνχ ζπλερνχο’ κε ηελ 

παξεκβνιή επξέσλ δσλψλ πξαζίλνπ ηεο θαηεγνξίαο 3, θαη ηελ δηαζχλδεζή 

ηνπο κε ην δίθηπν πξαζίλνπ ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ (ζην ιεθαλνπέδην θαη εθηφο 

απηνχ). 

 Απνκάθξπλζε αζπκβίβαζησλ κε ηελ αθηή θαη ηνλ θνηλφρξεζην ραξαθηήξα 

ηεο δξαζηεξηνηήησλ θαη απνζπκθφξεζή ηεο απφ εληαηηθέο – απνθιεηζηηθέο 

ρξήζεηο. 

 Οξγάλσζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (καξίλεο, μελνδνρεία), κε 

πεξηνξηζκφ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο θαη ιήςε κέηξσλ πεξηβαιινληηθήο 

πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο γηα ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηνλ 

παξαθείκελν αζηηθφ ηζηφ.   

 Δθαξκνγή ήπησλ ηερληθψλ γηα ηα ιηκεληθά έξγα, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

ζαιάζζηα δπλακηθή.  

 Δμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ηνπίνπ, κε ηνλ έιεγρν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ηεο ερνξχπαλζεο ζην δεκφζην 

θαη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, ηήξεζε εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θχηεπζε, 

δηαηήξεζε θαη αλάδεημε κλεκείσλ λεφηεξεο αξρηηεθηνληθήο θιπ. 

 Δπαλάρξεζε κλεκείσλ βηνκεραληθήο αξραηνινγίαο κε ζηφρν ηελ αλάδεημε 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηαπηφηεηαο ζαλ ρσξηθφ θεθάιαην ηεο Αηηηθήο.  

δ)  Εψλεο  πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ 

(ζηε ζάιαζζα θαη ζηε μεξά), θαη εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ηζνξξνπίαο 

ζε καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή βηψζηκεο αλάπηπμεο  

4. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ θαηεπζχλζεσλ  πνιηηηθήο εθπνλείηαη ρέδην 

Οινθιεξσκέλεο  Γηαρείξηζεο ησλ Αθηψλ ηεο Αηηηθήο (ΟΓΑΑ), εθαξκφδνληαη κέζνδνη 

ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο, ηεξνχληαη πξαθηηθέο ελδνδηνηθεηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

θαζψο θαη ζπζηήκαηα αλαδηαλνκήο ησλ εζφδσλ θαη ηεο ππεξαμίαο γεο, φπσο 

αλαιπηηθφηεξα νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο.  
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Κεθάιαην Δ΄ : Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

Άξζξν 20. Πεξηβαιινληηθέο Τπνδνκέο θαη Έιεγρνο ηεο Ρύπαλζεο 

Γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεσλ πνιηηηθήο ηνπ άξζξνπ 6  ηνπ παξφληνο 

πξνβιέπνληαη νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο ζην ηνκέα ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ 

κέηξσλ ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο: 

1.   Οινθιεξψλνληαη ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ φπσο εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ 

παξφληνο. 

2.  Τινπνηνχληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηε λνκνζεζία κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ ζην πδαηηθφ δηακέξηζκα ηεο Αηηηθήο. Δληζρχνληαη νη αγσγνί πνπ κεηαθέξνπλ 

λεξφ απφ ηνλ ηακηεπηήξα ηνπ Μφξλνπ, ελψ νη πεξηνρέο ησλ ιηκλψλ Τιίθεο θαη 

Μαξαζψλα πξνζηαηεχνληαη εηδηθά κε ζηφρν ηελ πξφιεςή ηεο ξχπαλζήο ηνπο γηα λα 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηακηεπηήξεο απηνί σο ελαιιαθηηθή ιχζε χδξεπζεο γηα 

ηελ πξσηεχνπζα. 

3.  Δθαξκφδεηαη ην ρέδην Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 

φπσο εθάζηνηε πξνζαξκφδεηαη θαη ηζρχεη. ην πιαίζην απηφ πξνβιέπνληαη ηα έξγα θαη 

πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. 

4.  Σν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο πξσηεχνπζαο νξγαλψλεηαη κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ην πιαίζην απηφ 

ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ πξνσζνχληαη κέηξα γηα ηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ παξφληνο. 

5.  Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

θαζνξίδνληαη νη παξάκεηξνη θαη ηα φξηα πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ 

(αηκφζθαηξα, επηθαλεηαθά-ππφγεηα λεξά, έδαθνο), θαζψο θαη νη ζπρλφηεηεο θαη 

κέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο θαη κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ. Με φκνηεο απνθάζεηο 

θαζνξίδνληαη ηα φξηα αλεθηνχ ζνξχβνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κέηξεζεο ηνπ. 

6.   Οη θαηεγνξίεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία, θαη 

εηδηθφηεξα ε ΚΤΑ 15393/2332 «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 1650/1986 φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3010/2002…», θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζα 

δηαθνξνπνηεζνχλ θαηά πεξηνρή ή θπζηθφ απνδέθηε ησλ ξχπσλ θαη άιισλ 

επηπηψζεσλ, κε βάζε ηηο επηινγέο ηνπ ΡΑ. 

7.   Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

θαη ησλ θαηά πεξίπησζε ζπλαξκνδίσλ ππνπξγψλ κπνξνχλ λα νξίδνληαη κέηξα γηα 
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πθηζηάκελεο θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο, ε ιήςε ησλ νπνίσλ δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία 

θαη βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηεπζχλζεηο γηα ηα κέηξα απηά, πεξηιακβάλνληαη, 

γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο, θαη κπνξνχλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο, ην κέγεζνο, ηελ θαηεγνξία ησλ κνλάδσλ θάζε 

θιάδνπ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ πεξηνρή εγθαηάζηαζεο ηνπο. 

8.   α) Δηδηθά ζε πεξηπηψζεηο κεγάισλ κνλάδσλ εζληθήο ζεκαζίαο απφ ηνπο θιάδνπο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε πξνεγνχκελε παξάγξαθν είλαη δπλαηφ, χζηεξα 

απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο, θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, λα 

εθαξκφδνληαη εηδηθά κέηξα θαηά παξέθθιηζε απφ απηά πνπ επηβάιινληαη γεληθά γηα ηνλ 

θιάδν θαη ηε πεξηνρή. Ζ επηβνιή απηψλ ησλ κέηξσλ γίλεηαη θαηά πεξίπησζε κε θνηλέο 

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ θαη ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγψλ. 

9. ε θάζε νξγαλσκέλν ρψξν ππνδνρήο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πξνβιέπεηαη: 

α)  ε δεκηνπξγία ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθφξησζεο βηνκεραληθψλ – 

εκπνξεπκαηηθψλ επηθίλδπλσλ θαη κε απνβιήησλ θαη 

β)  ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ απνβιήησλ 

(αλαθχθισζε, ζεξκηθή ή ρεκηθή επεμεξγαζία, αλάθηεζε ελέξγεηαο) 

 

Άξζξν 21. Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηνπ Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 

Γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ζηφρσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ άξζξνπ 5 πξνβιέπνληαη ηα 

θαησηέξσ κέηξα θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο: 

1.   Καηαξηίδεηαη εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηελ αλαδάζσζε ησλ θακέλσλ δαζψλ θαη δαζηθψλ 

εθηάζεσλ ζηελ Αηηηθή, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ γίλεηαη θαη άκεζε ραξηνγξάθεζή ηνπο. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή ρξήζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, πιελ 

απηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εζληθή άκπλα. 

2.   α) Οινθιεξψλεηαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο νξεηλψλ φγθσλ ηεο Αηηηθήο κε ηελ 

έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ 

νξεηλψλ φγθσλ θαζψο θαη ησλ νξίσλ δσλψλ πξνζηαζίαο, ησλ ρξήζεσλ γεο θαη ησλ 

φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο.  

β)  Παξάιιεια πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε αλάδεημε ησλ 

ηδηαίηεξσλ κνξθνινγηθψλ, ηνπηαθψλ, νηθνινγηθψλ, ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηνπ νξεηλνχ φγθνπ, θαζψο θαη δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, βηνηφπσλ, ξεκάησλ, ηνπίσλ 

θιπ πνπ βξίζθνληαη ζε απηνχο. 

γ)  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλνληαη ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο 

Αηηηθήο, νη δηαθεθξηκέλεο ελφηεηεο νξεηλψλ φγθσλ πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 

ηνπ παξφληνο. 

5.  α) Οινθιεξψλεηαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο επαίζζεησλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο κε 

ηελ έθδνζε ηνπ απαξαίηεηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Σν 
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πιαίζην απηφ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ επαίζζεησλ πεξηνρψλ, κηαο 

δψλεο ππξήλα πςειήο πξνζηαζίαο θαζψο θαη ησλ νξίσλ πεξηθεξεηαθψλ δσλψλ εληφο 

ησλ νπνίσλ επηβάιινληαη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζε ρξήζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηπρφλ φξνη δφκεζεο. 

β)  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ, ζα θαζνξηζηνχλ γηα ηηο 

επαίζζεηεο πεξηνρέο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελφηεηεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ, 

δψλεο πξνζηαζίαο θαη’ ειάρηζην ζηνλ ρηληά Μαξαζψλα, ζηελ Βξαψλα 

Μαξθφπνπινπ Μεζνγαίαο, ζην Βνπξθάξη Μεγάξσλ, ζηελ Φάζα Βηιίσλ, ζηηο 

εθβνιέο ηνπ Αζσπνχ πνηακνχ θαη ζηελ Φχθηα Μεζάλσλ.  

γ)  Παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο πξνβιέπνληαη κέηξα κε ηα νπνία 

εμαζθαιίδεηαη ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ κνξθνινγηθψλ, ηνπηαθψλ, νηθνινγηθψλ, 

ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θάζε κηαο πεξηνρήο θαζψο θαη ην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα ζα νξίδνληαη κεηαμχ 

άιισλ ε ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ δηαρείξηζεο, νη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο θαη ηα 

ζρέδηα δηαρείξηζεο. 

6. α) Οινθιεξψλεηαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο ηνπίσλ ηεο Αηηηθήο κε ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ησλ ηνπίσλ 

θαζψο θαη ησλ νξίσλ δσλψλ πξνζηαζίαο ηνπίνπ κε φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζε 

ρξήζεηο θαη ζε δφκεζε. Οη πεξηνξηζκνί επηβάιινπλ ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο 

πνηθηινκνξθίαο ηνπο, ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπο θαη ησλ πφισλ αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο.  

β)  Δπίζεο επηβάιινπλ ηελ απξφζθνπηε ζέα πξνο ηνπο επαίζζεηνπο αλζξσπνγελείο 

ή θπζηθνχο απηνχο ζρεκαηηζκνχο θαη είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνπλ επηπιένλ 

πεξηνξηζκνχο δφκεζεο ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο νξίσλ δσλψλ 

πξνζηαζίαο ηνπίνπ. 

7. α) Πξνσζείηαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο κλεκείσλ ηεο θχζεο. 

Οξηνζεηνχληαη δψλεο θαη θαζνξίδνληαη εηδηθέο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ κλεκείσλ ηεο 

θχζεο θαη ησλ αμηφινγσλ θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ. Δπεηδή θαηά θαλφλα ηα κλεκεία απηά 

βξίζθνληαη εληφο επξχηεξσλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, είλαη δπλαηή ε ζέζπηζε 

ζπκπιεξσκαηηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.  

β)  Γηα ηελ αλάδεημή ηνπο, εμαζθαιίδεηαη ε επηζθεςηκφηεηά ηνπο, ε ζήκαλζε, ε 

αζθάιεηα θαη νη απαξαίηεηεο εμππεξεηήζεηο ησλ επηζθεπηψλ. 

8. α) Οινθιεξψλεηαη ην πξφγξακκα πξνζηαζίαο ξεκάησλ ηεο Αηηηθήο κε ηελ έθδνζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηαηάμεσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ 

δσλψλ πξνζηαζίαο ξεκάησλ κε φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζε ρξήζεηο θαη ζηε δφκεζε. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζηαηεχνληαη ζην ρεξζαίν ηκήκα ηεο 

Αηηηθήο θαη’ ειάρηζην: 

 ζην Λεθαλνπέδην ν Κεθηζζφο θαη νη παξαπνηακνί ηνπ (ξέκαηα Δζραηηάο, Πχξλαο, 

Πνδνλίθηε, Υαιαλδξίνπ – Ακαξνπζίνπ), ν Ηιπζζφο θαη ην ξέκα ηεο Πηθξνδάθλεο. 
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 ζην Θξηάζην Πεδίν ηα ξέκκαηα  αξαληαπφηακνο θαη Γηαλλνχιαο 

 ζηε Μεγαξίδα ηα ξέκκαηα Μαπξαηδάο θαη Κακάξεο 

 ζηε Bφξεηα Αηηηθή ηα ξέκκαηα Παιαηίσλ, Αζσπφο πνηακφο θαη ξέκα Υάξαδξνο  

 θαη ζηελ Aλαηνιηθή Αηηηθή ηα ξέκαηα Μεγάιν Ρέκα Ραθήλαο, Αγ. Γεσξγίνπ – 

Δξαζίλνο θαη Πνηακφο 

β)  Παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο, 

πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο κε ηηο νπνίεο εμαζθαιίδεηαη ε αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

θπζηθψλ ζρεκαηηζκψλ ηνπο θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

ζπλαξηψληαη κε ηελ θπζηθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη δεκηνπξγνχληαη γξακκηθά πάξθα 

θαη ζηνηρεία ζχλδεζεο αζηηθνχ θαη πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ. 

9. α) Οινθιεξψλεηαη ην πξφγξακκα αλάθηεζεο ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ κε ηελ 

απνθαηάζηαζε, ηελ απνξξχπαλζε θαη ηελ απφδνζε ζηε ρξήζε ησλ θαηνίθσλ ηεο 

Πξσηεχνπζαο γηα ηελ αλαςπρή φισλ ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο Αηηηθήο 

(αλελεξγψλ ιαηνκείσλ πξψελ ρσκαηεξψλ θιπ).  

β)  Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψλεηαη ε εηθφλα ηεο Αζήλαο θαη 

κεηαβάιινληαη ζε ρψξνπο αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ νη ελφηεηεο ησλ 

ιαηνκείσλ ηεο Πεληέιεο, ηνπ Κνξπδαιινχ, ηεο Πεηξνχπνιεο, ηνπ Βχξσλα, ησλ 

Μεζνγείσλ, ησλ Σνπξθνβνπλίσλ θαζψο θαη ε πξψελ ρσκαηεξή ρηζηνχ. 

10. α) Πξνσζείηαη ην πξφγξακκα νξγάλσζεο ππεξηνπηθψλ πφισλ αλαςπρήο. Με επζχλε 

ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο εθπνλνχληαη, θαη εγθξίλνληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο, νινθιεξσκέλεο κειέηεο γηα ηελ νξγάλσζε 

κεγάισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ – ππεξηνπηθψλ πφισλ αλαςπρήο.  

β)  Οη ζρεηηθέο κειέηεο πξνβιέπνπλ κεηαμχ άιισλ ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ηνπο 

θνξείο κε ηελ επζχλε ησλ νπνίσλ πινπνηνχληαη ηα έξγα.  

γ)  ε πξψηε θάζε πξνσζείηαη ε νξγάλσζε ησλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ ησλ αξραίσλ 

θαη λεψηεξσλ κεηαιιείσλ ηεο Λαπξεσηηθήο (δψλεο Γ1, Γ2), ηεο Βξαψλαο, ησλ 

αλελεξγψλ ιαηνκείσλ ηνπ Πεληειηθνχ, ηνπ Σαηντνπ, ηεο Πάξλεζαο, ηεο δπηηθήο 

θαη ηεο βνξεηνδπηηθήο πχιεο ηεο Αζήλαο, ηνπ Γνπδή θαη ηεο Φάζαο Αηγνζζέλσλ. 

ε δεχηεξε θάζε πξνσζείηαη ε ζεζκνζέηεζε θαη νξγάλσζε ησλ ινηπψλ 

ζεκαηηθψλ πάξθσλ ηεο Αηηηθήο. 

11. α) Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νξγάλσζεο αζηηθνχ – πεξηαζηηθνχ 

πξαζίλνπ (ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 13 & 18 ηνπ παξφληνο) ζηελ Αηηηθή 

δηακνξθψλνληαη: 

 Έλα Tφμν Πξαζίλνπ ην νπνίν απνηειεί αδηάθνπε ζπλέρεηα πξαζίλνπ πνπ μεθηλά 

απφ ην αξσληθφ θαη ηνλ Κνξηλζηαθφ θφιπν θαη θαηαιήγεη ζηνλ Δπβντθφ. Σνλ 

θνξκφ ηνπ απνηεινχλ νη νξεηλνί φγθνη ησλ Γεξαλείσλ, ηνπ Παηέξα, ηεο Πάζηξαο, 

ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο Βφξεηαο Αηηηθήο θαη θπξίσο ηεο Πάξλεζαο ε νπνία έρεη 



 
49 

θνκβηθή ζέζε ηφζν ζηε ζχλδεζε ηνπ πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ φζν θαη ζηε ζχλδεζε 

ηνπ αζηηθνχ – πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ. 

 Με ην ηφμν πξαζίλνπ αιιά θαη κεηαμχ ηνπο ζπλδένληαη νη ινηπνί νξεηλνί φγθνη θαη 

ρψξνη πξαζίλνπ ηεο Αηηηθήο (Αηγάιεσ, Πεληέιε, Τκεηηφο, νξεηλνί φγθνη 

Λαπξεσηηθήο θιπ). 

 Οξγαληθφ θνκκάηη ησλ ζπλδέζεσλ απνηειεί θαη ε άξζξσζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ. 

Δηδηθψο νη ζπλδέζεηο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο κε ηελ Πάξλεζα, ηνλ Τκεηηφ θαη ην 

Αηγάιεσ ζπλδπαδφκελεο κε θαηάιιειεο θπηεχζεηο, πεδνδξνκήζεηο θιπ ζα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαςπρή θαη ηνλ πεξίπαην ησλ Αζελαίσλ θαη ζα ζπκβάιινπλ κε 

ηηο αιιαγέο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο.  

β)  ην δίθηπν απηφ αζηηθνχ – πεξηαζηηθνχ πξαζίλνπ, εληάζζνληαη θαηά ην δπλαηφλ 

φινη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηζηνξηθνί ηφπνη, ηζηνξηθά θέληξα, κλεκεία, ηνπία, 

επαίζζεηεο πεξηνρέο, ζεκαληηθά ξέκαηα, αθηέο, κεηξνπνιηηηθά πάξθα θαη ρψξνη 

πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ. 

12. Με επζχλε ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ 

Αζήλαο πινπνηείηαη πξφγξακκα ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνζδηνξίδεηαη ε ζπκβνιή ηεο 

Αηηηθήο ζηελ εθπνκπή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πξνζδηνξίδεηαη πνζνηηθά ε 

δπλαηφηεηά ηεο λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ κείσζήο ηνπο θαη 

θαζνξίδνληαη κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο δηεμάγεηαη απφ αλεμάξηεην αμηνινγεηή. Σα ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

εμεηδίθεπζε θαη επηθαηξνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ζε φινπο ηνπο 

ζπλαθείο ηνκείο (ελέξγεηα, κεηαθνξέο, ρξήζεηο γεο, αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ θ.ιπ.). 

 

Άξζξν 22. Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηνπ Ηζηνξηθνύ θαη Πνιηηηζηηθνύ Πεξηβάιινληνο 

 

1.   Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο ηζηνξηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο Αηηηθήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην Άξζξν 6 ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ νη 

αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο πνιηηηθήο:  

α)  Πξνζηαηεχνληαη θαη αλαδεηθλχνληαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία, 

αξρηηεθηνληθά ζχλνια, νη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί, νη ηζηνξηθνί ηφπνη, ρψξνη 

παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ν παξαδνζηαθφο πνιενδνκηθφο ηζηφο θαη ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά θαη πνιενδνκηθά θάζε πεξηνρήο. 

β)  Ζ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά εληάζζεηαη ζηε ζχγρξνλε δξαζηεξηφηεηα ηεο πφιεο θαη 

ζπκπιέθεηαη κε απηή. Δπαλαρξεζηκνπνηνχληαη δηαηεξεηέα ή άιια θειχθε γηα 

πνηθίιεο ρξήζεηο θαη εμαζθαιίδνληαη ζέζεηο ζχγρξνλσλ θαιιηηερληθψλ θαη 
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πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ην πνιηηηζηηθφ – ηζηνξηθφ δίθηπν 

ηεο πφιεο. 

γ)  Δθζπγρξνλίδεηαη θαη εκπινπηίδεηαη ε θηηξηαθή πνιηηηζηηθή ππνδνκή ηεο 

πξσηεχνπζαο θαη εληζρχνληαη νη πθηζηάκελνη πνιηηηζηηθνί ζεζκνί θαη εθδειψζεηο.  

δ)  Γεκηνπξγείηαη έλα πνιηηηζηηθφ δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

ηα κλεκεία, ηνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηα ζχλνια αξρηηεθηνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπφζεκα ηεο πφιεο θαη ηα ζεκεία ηζηνξηθήο 

αλαθνξά θαη πνιηηηζκηθήο παξαγσγήο. Σν δίθηπν απηφ είλαη κελ αλεμάξηεην αιιά 

ελζσκαηψλεηαη ζην κεγάιν κέξνο ηνπ ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ηεο Αηηηθήο ή 

ζπλδέεηαη άκεζα κε απηνχο. 

2.  Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηα ηζηνξηθά θέληξα ησλ πφιεσλ ηεο Αηηηθήο εθαξκφδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

α)  Οξηνζεηνχληαη κεηά απφ κειέηε ηα ηζηνξηθά θέληξα ησλ πφιεσλ ηεο Αηηηθήο θαη 

πξνσζνχληαη κειέηεο, πξνγξάκκαηα θαη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημή 

ηνπο. Πξνβιέπνληαη θπξίσο: 

 Μειέηεο ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ησλ παξαδνζηαθψλ 

θαη ηζηνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ, ησλ  πιαηεηψλ, ησλ 

ππνδνκψλ, ησλ αμηφινγσλ θηηξίσλ, θηηζκάησλ, θαη θαηαζθεπψλ, ησλ φςεσλ 

θαη ησλ κεηψπσλ ησλ θηηξίσλ ζε πιαηείεο θαη ειεχζεξνπο ρψξνπο θαη φισλ 

ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα θάζε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ. 

 Πξνγξάκκαηα αλαπιάζεσλ ειεπζέξσλ ρψξσλ, πιαηεηψλ θαη κεγάισλ 

δξφκσλ ησλ Ηζηνξηθψλ Κέληξσλ θαη επέθηαζεο ησλ πεδνδξνκήζεσλ. Σα 

ζηνηρεία απηά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα θάζε ηζηνξηθνχ θέληξνπ 

πξνζηαηεχνληαη, αλαδεηθλχνληαη θαη ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ην 

ινηπφ πνιηηηζηηθφ απφζεκα (κλεκεία, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο 

ρψξνπο θιπ) κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ αλάδεημε ηνπ ραξαθηήξα θάζε 

Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ.  

 Μειέηεο θαη κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε  ρξήζε ησλ πεξηνρψλ ησλ 

ηζηνξηθψλ θέληξσλ απφ κφληκνπο θαηνίθνπο, εξγαδφκελνπο ή επηζθέπηεο, 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, θαη λα απνθεπρζεί ε ηκεκαηηθή εξήκσζή 

ηνπ. 

 Μειέηεο θαη κέηξα θαηά πεξηνρή εθάζηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ψζηε λα 

εθαξκνζηνχλ εηδηθνί φξνη δφκεζεο, ρακειφο ζπληειεζηήο δφκεζεο, άιινη 

πνιενδνκηθνί φξνη θαη πνιενδνκηθά θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε 

κνξθή θάζε ηζηνξηθνχ θέληξνπ, ε ππθλφηεηα ηεο δφκεζεο αιιά θαη ζηνηρεία 

πνπ είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηελ ηδηνκνξθία θάζε πεξηνρήο. 

β)  Ζ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ φζνλ αθνξά ηα ηζηνξηθά θέληξα ηεο Αζήλαο, ηνπ 

Πεηξαηά, ηεο Κεθηζηάο, ηνπ Λαπξίνπ, ησλ Μεγάξσλ θαη ηεο Διεπζίλαο 

πξνζδηνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο Άξζξνπ. 
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3.     Γηα ηελ αλάδεημε ζπλφισλ κε ηδηαίηεξα πνιενδνκηθά θαη αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά 

εθπνλνχληαη  κειέηεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα θάζε παξαδνζηαθνχ 

νηθηζκνχ ή παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο ή αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ. Γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ 

ζηνηρείσλ απηψλ θαη πξνζηαηεχνληαη κε θαηάιιειεο δηαηάμεηο, φζα ζπκβάινπλ ζηελ 

δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνπ αξρηηεθηνληθνχ χθνπο θάζε παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ, 

παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο νηθηζκνχ ή αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ. ηηο  δηαηάμεηο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ν θαζνξηζκφο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο θαη ρξήζεσλ γεο πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ραξαθηήξα θάζε παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο ή αξρηηεθηνληθνχ 

ζπλφινπ. Δπίζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνρήο πνιενδνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνξνινγηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ 

ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

επαγγεικάησλ. Δηδηθφηεξα πξνγξάκκαηα πξνηεξαηφηεηαο ζηα πιαίζηα ησλ αλσηέξσ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. 

4.  Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε κεκνλσκέλσλ δηαηεξεηέσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ 

εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

α)  Πξνσζείηαη θαη νινθιεξψλεηαη ε θαηαγξαθή θαη αλάδεημε κεκνλσκέλσλ θηηξίσλ, 

ρψξσλ ή εγθαηαζηάζεσλ ζε φιν ηνλ αζηηθφ θαη ηνλ εμσαζηηθφ ρψξν ηεο Αηηηθήο. 

Σα θηίξηα απηά, απνηεινχλ ζεκαληηθά πνιενδνκηθά ζηνηρεία αλαθνξάο ή 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ηνπίνπ, ή ζπλδένληαη κε ηελ λεφηεξε ηζηνξία καο, ή ηέινο, 

απνηεινχλ ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά, θαηαζθεπαζηηθά, βηνκεραληθά ή θαιιηηερληθά 

δείγκαηα. 

β)  Ζ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ θηηξίσλ, ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, 

επηηπγράλεηαη :  

 κε ηελ θήξπμή ηνπο σο δηαηεξεηέσλ,  

 κε ηελ δπλαηφηεηα ρσξνζέηεζεο ζε απηά, επηζπκεηψλ θαη ζπκβαηψλ 

ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,  

 κε ηελ αλάδεημε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ρψξνπο 

αλαςπρήο, πεδνδξφκνπο, κλεκεία θαη άιια αξρηηεθηνληθά ζχλνια  

 κε ηε δηαηχπσζε πιαηζίνπ πνιενδνκηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο.  

5.   Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ εθαξκφδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

α)  Οινθιεξψλεηαη ε θαηαγξαθή, κειέηε θαη θήξπμε φισλ ησλ κλεκείσλ ηεο Αηηηθήο. 

ε απηά πεξηιακβάλνληαη φια ηα θηίξηα, θηίζκαηα, ππνδνκέο θαη δξαζηεξηφηεηεο, 

πνπ έρνπλ αξρηηεθηνληθή, θαιιηηερληθή ή θαηαζθεπαζηηθή αμία, ή ζπλδένληαη κε 

ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο, ηεο πξσηεχνπζαο ή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

β)  Πξνσζείηαη ε πξνζηαζία ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ. Καζνξίδνληαη 

δψλεο πξνζηαζίαο κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ. Ρπζκίδνληαη κε εηδηθέο 
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δηαηάμεηο ρξήζεσλ γεο, ηφζν ν άκεζνο φζν θαη ν επξχηεξνο πεξηβάιινλ ρψξνο 

κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη : 

 Ζ απξφζθνπηε ζέα πξνο θαη απφ ηα κλεκεία 

 Ζ απνκάθξπλζε αζχκβαησλ ρξήζεσλ 

 Πεξηβάιινλ ρψξνο αλαςπρήο πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πξφζβαζε θαη 

ηελ εμνηθείσζε κε απηά. 

γ)  Πξνσζείηαη ε αλάδεημε ησλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ πνπ 

εμαζθαιίδεηαη κε: 

 Σελ επέθηαζε ησλ αλαζθαθψλ ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, ηε ζπληήξεζή 

ηνπο θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ εμππεξεηήζεσλ ησλ επηζθεπηψλ. 

 Σελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο κε θξηηήξην ηελ επαχμεζε ηεο επνπηηθήο 

δπλαηφηεηαο. 

 Σελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζήκαλζεο θαη θαιήο ελεκέξσζεο γηα φινπο 

ηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ηα κλεκεία ηεο Αηηηθήο. 

 Σελ απφδνζε ζε απηά ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ λα ηα δσληαλεχνπλ 

θαη λα ηα εληάζζνπλ αξκνληθά ζηελ ζχγρξνλε δσή. 

 Σελ έληαμή ηνπο ζε επξχηεξνπο ρψξνπο πεξηπάηνπ, αλαςπρήο θαη πξαζίλνπ 

ή ηελ ζχλδεζή ηνπο κε απηνχο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληηιεπηηθήο εηθφλαο 

ηνπο. 

 Σηο κνξθνινγηθέο επεκβάζεηο ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ επί αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη γεληθψο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο απφ 

ιεηηνπξγηθή, αηζζεηηθή θαη αληηιεπηηθή άπνςε. Σέινο ηελ αηζζεηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ρψξνπ πνπ επηηπγράλεηαη κε κειέηεο δηακνξθψζεσλ ζηηο 

νπνίεο πξπηαλεχνπλ νη αξρέο ηεο βέιηηζηεο αηζζεηηθήο ζπλχπαξμεο ησλ 

κλεκείσλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ επεκβάζεσλ. 

6.  Γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπιαζε ησλ πιαηεηψλ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

α)  Πξνσζείηαη πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπιαζε ησλ πιαηεηψλ ηεο 

Αζήλαο θαη ησλ νηθηζκψλ ηεο Αηηηθήο ψζηε λα επαλέιζνπλ ζε απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηπάηνπ, αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ. Σν πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη κειέηεο θαη έξγα γηα ηηο δηακνξθψζεηο ησλ πιαηεηψλ ησλ νηθηζκψλ 

ηεο Αηηηθήο. Οη αλαπιάζεηο απνθαζηζηνχλ ην ραξαθηήξα θάζε πιαηείαο, 

επαλαθέξνληαο ζε απηέο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξήζεηο θνηλσληθήο 

ζπλαλαζηξνθήο θαη πνιηηηζκνχ.  

β)  Δηδηθφηεξα πξνσζνχληαη κειέηεο θαη έξγα θπηεχζεσλ, πεδνδξνκήζεσλ, 

θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, απνθαηάζηαζεο φςεσλ πιαηεηψλ θαη επηζθεπήο 

θηηξίσλ. Δπίζεο πξνσζείηαη ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ρψξσλ γηα ηηο πνιηηηζηηθέο 

ή άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θάζε πιαηεία. 
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7.    Γηα ηε ζχλδεζε θαη αλάδεημε ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ρψξσλ 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

α )  Πξνσζείηαη ην πξφγξακκα ζχλδεζεο ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ 

Πεηξαηά. Αλακνξθψλεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη δηακνξθψλεηαη ζην ρψξν απηφ 

(Μαθξά Σείρε, νδφο Πεηξαηψο) κηα απξφζθνπηε δηαδξνκή πνπ πεξηιακβάλεηαη 

ζηα Μαθξά Σείρε θαη αθνινπζεί ηνλ άμνλα ηεο νδνχ Πεηξαηψο. 

β)  Οινθιεξψλεηαη ην πξφγξακκα ζχλδεζεο θαη ελνπνίεζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ 

πνπ πεξηιακβάλεη κειέηεο θαη έξγα ζηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο 

Αζήλαο. 

γ) ην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γηα 

άιιεο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο.   

8.  Γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ ζπλδένπλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 

κλεκεία ηεο Αηηηθήο εθαξκφδνληαη ηα αθφινπζα: 

α)  Πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ πεξηπάησλ ηεο 

Αηηηθήο. Οη πεξίπαηνη απηνί αθνινπζνχλ θαηά ην δπλαηφλ ηνπο αξραίνπο δξφκνπο 

θαη ηα κνλνπάηηα θαη δηέξρνληαη ή θαηαιήγνπλ ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, 

κλεκεία, κλεκεία ηεο θχζεο, παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο, 

κνλαζηήξηα, μσθιήζηα, πχξγνπο, αξραίεο ή λεψηεξεο εγθαηαζηάζεηο εμνξπθηηθήο 

ή αγξνηηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ζπλδένληαη κε ηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ ηεο 

πξσηεχνπζαο. 

β)  Σν δίθηπν ησλ πνιηηηζηηθψλ πεξηπάησλ ηεο Αηηηθήο ζρεηίδεηαη κε ην πεξηαζηηθφ 

πξάζηλν θαη ηνπο νξεηλνχο φγθνπο θαη ζπλδέεηαη κε ην αζηηθφ πξάζηλν θαη ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο πεξίπαηνπο ηεο Αζήλαο.  

γ)  Σα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζε φιεο ηηο ζπλδέζεηο ζηνηρείσλ πνιηηηζηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο επηθεληξψλνληαη σζηφζν ζηνπο βαζηθνχο άμνλεο ησλ πεξηπάησλ 

απηψλ πνπ απνηεινχλ θαη ην θχξην πνιηηηζηηθφ δίθηπν ηεο Αηηηθήο επηκεξίδνληαη 

δε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο. 

9.     Γηα ηε ρσξνζέηεζε πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ εθαξκφδνληαη ηα 

αθφινπζα: 

α)  Γηεπξχλεηαη ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο κε κφληκσλ εθδειψζεσλ, θαιιηηερληθνχ, ή 

πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ εληφο ή πιεζίνλ κλεκείσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή 

ρψξσλ κλεκεηαθνχ ραξαθηήξα ηεο Αηηηθήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ρψξνη θαη 

ηα κλεκεία δελ ζα θηλδπλεχζνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

β)  Νέεο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο νξγάλσζεο θαιιηηερληθψλ ή πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ ή θαη γεληθφηεξα θηίξηα πνιηηηζκνχ, ρσξνζεηνχληαη ζηελ Αζήλα θαη 

ζηελ ππφινηπε Αηηηθή ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 Ο ρψξνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θηηξίσλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

ζθφπηκν είλαη λα έρεη ζρέζε είηε κε ην είδνο είηε κε ην ζέκα ησλ 
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δξαζηεξηνηήησλ ή ηνπ θηηξίνπ. Κηίξηα ή δξαζηεξηφηεηεο κεηξνπνιηηηθνχ 

ραξαθηήξα θαηά ην δπλαηφλ εληάζζνληαη ζην κεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηε 

πξσηεχνπζαο. Σα θηίξηα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

πνιενδνκηθά ζεκεία αλαθνξάο, γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ ζεκαληηθή ζπκβνιή 

ζηελ αξρηηεθηνληθή αλαβάζκηζε ηνπ Μεηξνπνιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο.  

 Ζ ιεηηνπξγία απηή ησλ πνιηηηζηηθψλ θηηξίσλ ζαλ θηίξηα – ζχκβνια απαηηνχλ 

θαη ηελ αλάινγε επηινγή ρψξνπ. Πεξηνρέο εληαγκέλεο ή ζπλδεδεκέλεο κε 

ηνπο πνιηηηζηηθνχο άμνλεο – πεξηπάηνπο ηεο Αζήλαο ή ηεο Αηηηθήο είλαη 

ελδεδεηγκέλεο γηα ηε ζπγθέληξσζε αλαιφγσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Κειχθε κε ηδηαίηεξα ηζηνξηθά, κνξθνινγηθά ή θαηαζθεπαζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πξνηηκνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζρεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

εθφζνλ εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη 

αζθάιεηαο. 

 Ζ ζχλδεζε θαη ππνζηήξημε απφ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε άιιεο 

ζπκβαηέο δξαζηεξηφηεηεο (εθπαίδεπζε, αλαςπρή θιπ) εμαζθαιίδνπλ αθελφο 

ηε βησζηκφηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ θαιή εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη 

αθεηέξνπ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή δηάρπζε ηεο πνιηηηζηηθή πιεξνθφξεζεο θαη ηελ πξνβνιή ηνπ 

πνιηηηζηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

 θφπηκε είλαη ε απνθπγή επηινγήο ζέζεο, ζε πεξηνρέο κεγάισλ 

θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε κε επηινγή ρψξνπ πξνβιεπφκελνπ γηα 

θνηλφρξεζην πξάζηλν ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε κεγάιε ππθλφηεηα 

πιεζπζκνχ θαη δνκεκέλνπ ρψξνπ. 

 Απνθπγή ζπγθέληξσζεο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κία θαη κφλν 

πεξηνρή. Καηαλνκή ησλ ρψξσλ θαη θηηξίσλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ θαη ηεο Αηηηθήο, αλάινγα κε ηε ζεκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, 

ηνλ ηνπηθφ ή γεληθφ ηεο ραξαθηήξα, ηε ζεκαζία ηεο γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην πνιηηηζηηθφ θαη ηζηνξηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ ρσξνζέηεζε πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί ζηνηρείν 

αλαβάζκηζεο πεξηνρψλ, έρεη έληνλε θαη ακθίδξνκε ζρέζε κε ηνλ επξχηεξν 

ρψξν θαη θαηά ζπλέπεηα απηφ πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ζηνλ πνιενδνκηθφ 

ζρεδηαζκφ.  

γ)  Γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Γηεζλή Ρφινπ ηεο Αζήλαο σο πνιηηηζηηθήο κεηξφπνιεο, ε 

βαζηθή πνιηηηζηηθή ηεο ππνδνκή ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο πνιηηηζηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο δηεζλνχο εκβέιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ 

παξφληνο. 
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Κεθάιαην η΄ : Μεηαθνξηθά Γίθηπα θαη Λνηπέο Καηεγνξίεο Τπνδνκήο 

 

Άξζξν 23. Οξγάλσζε ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξώλ 

 

1. Σα Γίθηπα Μεηαθνξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο νξγαλψλνληαη ζε εληαίν 

ζχζηεκα  ηξηψλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ππνζπζηεκάησλ (δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, 

ππεξαζηηθά δίθηπα/ηεξκαηηθνί ζηαζκνί θαη νδηθφ δίθηπν). 

2. Βαζηθέο αξρέο πνιηηηθήο γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ είλαη νη εμήο : 

α) Πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ 

δεκφζησλ καδηθψλ κεηαθνξψλ, κε θνξκφ ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο φισλ ησλ 

ηχπσλ, αλάινγα κε ην είδνο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο εμππεξέηεζε 

ζπγθνηλσληαθνχ δηαδξφκνπ. Σν ππνζχζηεκα απηφ θαη ηδηαίηεξα ηα κέζα ζηαζεξήο 

ηξνρηάο ηεξαξρείηαη, νξηνζεηείηαη θαη θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε κέζνπ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ.  

β) Οξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε  

ινγηθή ιεηηνπξγίαο νδηθψλ δαθηπιίσλ, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο νδηθήο 

παξάθακςεο ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο θαη ηελ απνζάξξπλζε ηεο 

ρξήζεο ηνπ ΗΥ ζηηο αθηηληθέο πξνο θέληξν κεηαθηλήζεηο.  

γ) Πξνψζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηάζκεπζεο-κεηεπηβίβαζεο ζηνπο ζηαζκνχο ησλ 

κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο, εθηφο εζσηεξηθνχ νδηθνχ δαθηπιίνπ θαη θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αθξαίνπο ή πεξηθεξεηαθνχο ζηαζκνχο ησλ επηκέξνπο 

γξακκψλ ησλ δηθηχσλ ησλ κέζσλ απηψλ. Παξάιιειε αλαδηάξζξσζε ησλ 

δηθηχσλ ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ζηελ θαηεχζπλζε ηξνθνδφηεζεο ησλ 

ζηαζκψλ απηψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζζεί ε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ησλ κέζσλ θαη 

ε ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία πξνο ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο.  

δ) Δπέθηαζε ηεο πεδνδξφκεζεο ηκεκάησλ ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο ζηα 

πιαίζηα ηεο ελνπνίεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ 

αλάπιαζεο. 

ε) Πνιηηηθή ζηάζκεπζεο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε ηηο παξαπάλσ αξρέο θαη απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο , δειαδή πνιηηηθή πνπ 

απνζαξξχλεη ηε ρξήζε θαη ζηάζκεπζε ησλ ΗΥ ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ηεο Αζήλαο 

θαη Πεηξαηά θπξίσο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κειινληηθήο ππνδνκήο ζηάζκεπζεο 

εθηφο θεληξηθψλ πεξηνρψλ, κε θαηάιιειε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη κε ηελ 

πξνψζεζε ζπζηεκάησλ ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο. 

ζη) ην πιαίζην κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη ησλ 

αξρψλ ηεο βηψζηκεο  αλάπηπμεο θαη ηεο αεηθνξίαο, δίδεηαη έκθαζε ζηελ 

αλάπηπμε ησλ νηθνινγηθψλ θαη ελεξγεηαθά απνηειεζκαηηθψλ κέζσλ (κέζα 
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καδηθήο κεηαθνξάο –ηδηαίηεξα ηα  κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο) θαη ησλ ήπησλ κνξθψλ 

κεηαθίλεζεο (πνδήιαηα, ειαθξά δίθπθια, πεδή κεηαθίλεζε) ζε επηιεγκέλεο 

πεξηνρέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ θαη έιεγρν ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο. 

ηφρνο ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη δηαθίλεζεο ηφζν ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ κε κέζα κεηαθνξάο φζν θαη ησλ πεδψλ,  πνπ πξέπεη λα 

κεηαθηλνχληαη κε αζθάιεηα, ηαρχηεηα θαη αμηνπηζηία, ζ’ έλα πεξηβάιινλ πνηνηηθά 

αλαβαζκηζκέλν.  

δ)   Έξγα θαη παξεκβάζεηο πνπ αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ηεο Αζήλαο σο εζληθνχ θαη 

δηεζλή θφκβνπ κεηαθνξψλ. Ζ αλάπηπμε, αλαζπγθξφηεζε θαη αλαβάζκηζε ησλ 

ππεξαζηηθψλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ (ζπγθνηλσληαθνί άμνλεο, ζηαζκνί θαη 

ινηπέο ηεξκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο) ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεξεο έληαμεο 

ηεο Αζήλαο ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα Μεηαθνξψλ θαη ηεο αλάδεημήο ηεο ζε θφκβν 

ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (νδηθψλ/ζηδεξνδξνκηθψλ/ζαιάζζησλ/αεξνπνξηθψλ), 

ππνζηεξίδεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ κεηξνπνιηηηθνχ ηεο ξφινπ ζε επίπεδν ρψξαο, 

Βαιθαλίσλ θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαη ηελ αλάδεημή ηεο ζε θέληξν 

αλάπηπμεο ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα. 

 

Άξζξν 24. Γεκόζηεο πγθνηλσλίεο 

 

1.   Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ αλαβάζκηζε θαη αλάπηπμε ηνπ ππνζπζηήκαηνο 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ κε εληαία πνιηηηθή, ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ζπληνληζκφ. Σν ππνζχζηεκα δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθά 

δίθηπα, ην πξσηεχνλ θαη ην δεπηεξεχνλ.  

α)  Σν πξσηεχνλ δίθηπν δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ απνηειεί ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηνπ 

εληαίνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ θαη έρεη σο ζηφρν λα  δηεθπεξαηψλεη ηνλ κεγάιν  

φγθν  κεηαθηλήζεσλ κε δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ζηελ Αηηηθή. Απνηειείηαη απφ κέζα 

ζηαζεξήο ηξνρηάο, δηαζέηεη πςειά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη έρεη θπξίσο 

αθηηληθφ ραξαθηήξα πξνο ην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, ππνζηεξίδνληαο  

παξάιιεια ηα πεξηθεξεηαθά θέληξα ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. Σν δίθηπν απηφ 

απνηειείηαη απφ αζηηθέο θαη πξναζηηαθέο γξακκέο, θαη ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά σο εξγαιείν νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ (ηφλσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

θέληξσλ, εληνπηζκέλε-ζρεδηαζκέλε αλάπηπμε γχξσ απφ ζηαζκνχο ηνπ 

ζπζηήκαηνο). Σξνθνδνηείηαη απφ αθηηληθέο θαη εγθάξζηεο  γξακκέο ηνπ 

δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ζε θνκβηθά ηνπ ζεκεία,  κε 

ζηαζκνχο κεηεπηβίβαζεο απφ ηηο γξακκέο ιεσθνξείσλ – ηξφιετ θαη απφ ηα Η.Υ. κε 

εμππεξέηεζε ζηάζκεπζεο-κεηεπηβίβαζεο.  

β)  Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν απνηειείηαη απφ γξακκέο ιεσθνξείσλ θαη ηξφιετ, νη νπνίεο 

ζα πξέπεη θαηά πεξίπησζε λα πξνζαξκφδνληαη ζηα λέα δεδνκέλα αλάπηπμεο ηνπ 

πξσηεχνληνο δηθηχνπ, ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ είηε ζπκπιεξσκαηηθά,  είηε 
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ηξνθνδνηηθά πξνο ην πξσηεχνλ. Παξάιιεια επηδηψθνληαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ζηφινπ, ε εηζαγσγή νρεκάησλ αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο θαη ε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ (ηειεκαηηθή θιπ.) γηα ην ζχζηεκα ειέγρνπ θπθινθνξίαο θαη 

πιεξνθφξεζεο ησλ ρξεζηψλ. 

γ)  Ζ αλάπηπμε ηνπ πξσηεχνληνο δηθηχνπ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ (κέζσλ ζηαζεξήο 

ηξνρηάο) ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαηάξγεζε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ 

αθεηεξηψλ ιεσθνξείσλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, κε αληίζηνηρε θαηάξγεζε ή 

πξνζαξκνγή ησλ γξακκψλ ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ, πνπ επηθαιχπηνληαη απφ 

ηηο γξακκέο ηνπ πξσηεχνληνο, πξνο επίηεπμε ηεο απνζπκθφξεζεο ηεο θεληξηθήο 

πεξηνρήο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

3.   ηηο πξναζηηαθέο γξακκέο ζχλδεζεο ηεο πξσηεχνπζαο κε ηα θπξηφηεξα θνληηλά αζηηθά 

θέληξα εθηφο Λεθαλνπεδίνπ, βαζηθφ κέζν είλαη ν πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο, πνπ 

επηιέγεηαη θαηά κήθνο ησλ πθηζηάκελσλ ή λέσλ ζηδεξνδξνκηθψλ αμφλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο.  

4. ηηο αζηηθέο γξακκέο, πνπ αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζην Λεθαλνπέδην, ηνλ θνξκφ 

κεηαθίλεζεο απνηειεί ην Μεηξφ, ζπκπιεξνχκελν απφ ηα άιια κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο.  Σν δίθηπν ηνπ Μεηξφ  αλαπηχζζεηαη κε ζηφρν ηε κέγηζηε δπλαηή θάιπςε 

ηνπ Λεθαλνπεδίνπ. ην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο αλαθέξνληαη νη Γξακκέο ηνπ Μεηξφ 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ζρεδηαζκφ. 

5. Καηά κήθνο νξηζκέλσλ αζηηθψλ αμφλσλ κε δήηεζε κεζαίνπ κεγέζνπο  επηιέγεηαη 

ειαθξχο θαη  θπξίσο επηθαλεηαθφο αζηηθφο ζηδεξφδξνκνο,  ηχπνπ Σξακ. Πξνβιέπεηαη 

ε  ιεηηνπξγία ζρεηηθνχ δηθηχνπ ζηνπο δηαδξφκνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα 

ηνπ παξφληνο.  

6. Ζ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο είλαη δπλαηφλ λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα αλαθεξφκελα ζηα αληίζηνηρα Παξαξηήκαηα ηνπ ΡΑ, θαηφπηλ 

εθπφλεζεο νινθιεξσκέλεο κειέηεο κεζν-καθξνπξφζεζκνπ ζπγθνηλσληαθνχ 

ζρεδηαζκνχ κε βάζε ηελ νπνία ζα ζηνηρεηνζεηείηαη ε ζθνπηκφηεηα ηπρφλ ζεκαληηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο σο πξνο ηελ γεληθφηεξε ρσξνζέηεζε ησλ γξακκψλ θαη ηνπ 

δηαδξφκνπ θίλεζεο ησλ κέζσλ απηψλ, ή σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ επέθηαζε ησλ 

γξακκψλ απηψλ. 

 

 

Άξζξν 25. Τπεξαζηηθά Γίθηπα θαη Σεξκαηηθνί ηαζκνί 

 

1. Οη πθηζηάκελεο Δζληθέο Οδνί Αζελψλ-Παηξψλ θαη Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο εληφο ηεο 

Αηηηθήο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθά απηνθηλεηνδξφκσλ θαη δηαζπλδένληαη άκεζα κέζσ ηεο 

Αηηηθήο Οδνχ παξαθάκπηνληαο ην Λεθαλνπέδην. Παξάιιεια, δεκηνπξγείηαη θαη λέα 

νδηθή ζχλδεζε Διεπζίλαο-Θήβαο κε ραξαθηεξηζηηθά απηνθηλεηνδξφκνπ.  
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2 .   α) Αλαπηχζζνληαη δχν λέεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πςειήο ηαρχηεηαο γηα ηε 

ζχλδεζε ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Αζήλαο κε ηελ Θεζζαινλίθε θαη ηελ Πάηξα. Οη 

πθηζηάκελεο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο Αζήλαο-Διεπζίλαο-Μεγάξσλ, Αζήλαο-Οηλφεο-

(Υαιθίδαο) δηαηεξνχληαη απνθιεηζηηθά σο πξναζηηαθέο. Σν αζηηθφ ηκήκα Πεηξαηά-

Αζήλαο-Μεληδίνπ (ΚΑ) ηνπ ππεξαζηηθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα αλαβαζκίδεηαη θαη 

ελνπνηείηαη (ζηηο πεξηνρέο Πεηξαηά θαη Αγ. Αλαξγχξσλ-Ληνζίσλ-Μεληδίνπ) θαη 

αληζνπεδνπνηείηαη, αμηνπνηνχκελν θαη απφ ην δίθηπν ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ, 

κε δηάδξνκν 4 γξακκψλ (2 πξναζηηαθψλ θαη 2 ππεξαζηηθψλ). 

β)   Σν δίθηπν ησλ ζηαζκψλ ηνπ ΟΔ αλαπηχζζεηαη σο εμήο : 

 Ο θχξηνο εκπνξεπκαηηθφο ζηαζκφο θαη ν ζηαζκφο Γηαινγήο ηνπ ΟΔ 

πεξηνρήο Αζελψλ, αλαπηχζζεηαη ζην Θξηάζην Πεδίν θαη ζπλδέεηαη κε ην λέν 

εκπνξηθφ ιηκάλη θαη ηνλ ηεξκαηηθφ ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην Ν. 

Ηθφλην, κε λέα ζηδεξνδξνκηθή γξακκή κέζσ ρηζηνχ. Σφζν ν λένο 

εκπνξηθφο ζηαζκφο ηνπ Θξηαζίνπ, φζν θαη ην ιηκάλη ηνπ Ηθνλίνπ 

αλαπηχζζνληαη ζαλ θφκβνη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ.  

 Δλνπνηνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη νη ηδεξνδξνκηθνί ηαζκνί Λαξίζεο θαη 

Πεινπνλλήζνπ ηεο Αζήλαο, ζε εληαίν Κεληξηθφ Δπηβαηηθφ ηδεξνδξνκηθφ 

ηαζκφ Αζήλαο ζηνλ ίδην ρψξν. Αληίζηνηρα ελνπνηνχληαη νη ηδεξνδξνκηθνί 

ηαζκνί Λαξίζεο θαη Πεινπνλλήζνπ ηνπ Πεηξαηά, ζην ρψξν ηνπ δεχηεξνπ, 

πνπ αλαπηχζζεηαη σο εληαίνο Κεληξηθφο Δπηβαηηθφο ηδεξνδξνκηθφο 

ηαζκφο Πεηξαηά. Οη δχν λένη απηνί ηεξκαηηθνί επηβαηηθνί ζηαζκνί 

ζπλδένληαη κε  ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κε ην πξσηεχνλ δίθηπν 

δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ.  

 Αλαπηχζζεηαη ηξίηνο κεγάινο επηβαηηθφο ζηδεξνδξνκηθφο ζηαζκφο 

(πγθνηλσληαθφ Κέληξν Αραξλψλ-ΚΑ) ζηελ βφξεηα πιεπξά ηεο Αζήλαο, 

ζην ζεκείν ηνκήο ηνπ δηαδξφκνπ ηνπ ΟΔ Αζελψλ-Θεζζαινλίθεο κε ηελ 

Αηηηθή Οδφ, κε ξφιν ζπκπιεξσκαηηθφ σο πξνο ηνλ Κεληξηθφ ηαζκφ ηεο 

Αζήλαο (εμππεξέηεζε βνξείσλ πξναζηίσλ) θαη ζχλδεζεο ησλ δηαθφξσλ 

αμφλσλ ηνπ πξναζηηαθνχ ζηδεξνδξφκνπ κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζχλδεζε ησλ ρσξνηαμηθψλ ππνελνηήησλ ηεο Αηηηθήο κε ην 

εζληθφ ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. 

3. Υσξνζεηείηαη λένο εληαίνο Κεληξηθφο ηαζκφο Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ ζηελ Γπηηθή 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο (Διαηψλαο) πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν ηνπ Μεηξφ. 

4. Υσξνζεηνχληαη εηδηθέο δψλεο γηα ηελ ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ 

θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ζηηο πεξηνρέο Θξηάζηνπ Πεδίνπ θαη Διαηψλα. 

5. Σν ηεξαξρεκέλν ππνζχζηεκα ιηκαληψλ ηεο Αηηηθήο έρεη σο εμήο : 

α)  Ληκέλαο Πεηξαηά. Πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηα εμήο : 
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 Σν Κεληξηθφ Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά, πνπ απνηειεί ην θχξην επηβαηηθφ ιηκάλη ηεο 

Αηηηθήο θαη ηεο ρψξαο, θαη πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηηο θαζαξά ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο επηβαηψλ, έλα ζχλνιν 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ (ρξήζεηο ηνπξηζκνχ, αλαςπρήο, 

λαπηαζιεηηζκνχ). 

 Σν ιηκάλη Κεξαηζηλίνπ – Ν. Ηθνλίνπ, πνπ απνηειεί ην θχξην εκπνξηθφ ιηκάλη 

ηεο Αηηηθήο θαη ηεο ρψξαο. Ζ δηαθίλεζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (containers) 

απνηειεί ηελ θχξηα εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαη δηεμάγεηαη ζην Ν. Ηθφλην, ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί σο δηακεηαθνκηζηηθφ θέληξν πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο θαη ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ. ην Ν. Ηθφλην ππάξρεη θαη πξνβιήηα 

πεηξειαηνεηδψλ. Σν αλσηέξσ ιηκάλη είλαη θχξηα κνλάδα δηαθίλεζεο 

απηνθηλήησλ ελψ πεξηιακβάλεη θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βάζε θαη 

πξνβιήηα ΓΔΖ. 

 Σε βάζε Πεξάκαηνο φπνπ βξίζθεηαη ην πνξζκείν Πεξάκαηνο-αιακίλαο, 

ελψ ιεηηνπξγνχλ λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο κνλάδεο. Δπίζεο ηέηνηεο κνλάδεο 

ιεηηνπξγνχλ ζηα Ακπειάθηα αιακίλαο θαη ηελ Κπλνζνχξα. 

β)  Ληκέλαο Διεπζίλαο. Έρεη θπξίσο εκπνξηθφ ραξαθηήξα. Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε 

(εγγχηεηα ζην Θξηάζην πεδίν θαη ζε βηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο, θαζψο θαη ζε 

κεηαθνξηθέο ππνδνκέο: ΠΑΘΔ, Αηηηθή Οδφο, ηαζκφο ΟΔ Θξηαζίνπ) 

πξνδηαγξάθνπλ κεηεμέιημή ηνπ ζε ζεκαληηθφ ιηκάλη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ 

θαη ππεξεζηψλ logistics. 

γ)  Ληκέλαο Λαπξίνπ. Δίλαη θπξίσο επηβαηηθφ ιηκάλη θαη ιηκάλη θξνπαδηεξφπινησλ, ελψ 

κπνξεί λα ππνδερζεί πινία λέαο ηερλνινγίαο θαη εκπνξηθά πινία. Πξνβιέπεηαη 

λα ιεηηνπξγήζεη σο ιηκάλη ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ (Αηηηθή Οδφο, αεξνδξφκην, 

πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο). 

 δ)   Ληκέλαο Ραθήλαο. Κπξίσο επηβαηηθφ ιηκάλη. 

6.  Σν Νέν Αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» απνηειεί ηνλ πξσηεχνληα δηεζλή 

αεξνπνξηθφ θφκβν ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ θαη ζεκαληηθφ δηεζλή αεξνπνξηθφ θφκβν ηεο 

Αλαη. Μεζνγείνπ, κε θχξηα έκθαζε ζηηο δηεπξσπατθέο θαη δηεπεηξσηηθέο δηαζπλδέζεηο, 

θαζψο θαη ζηηο ζπλδέζεηο κε πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα (ιεηηνπξγία «θφκβνπ-αθηίλαο»). 

7. ηαζκνί κεηεπηβίβαζεο/αληαπφθξηζεο  πξνβιέπνληαη ζηνπο βαζηθνχο ηεξκαηηθνχο 

ζηαζκνχο ππεξαζηηθψλ κεηαθνξψλ , φπσο είλαη ν Κεληξηθφο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο 

ηεο Αζήλαο (αληαπφθξηζε κε ην Μεηξφ), ν Κεληξηθφο ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο θαη ην 

Ληκάλη ηνπ Πεηξαηά (αληαπφθξηζε κε ην Μεηξφ θαη ην Σξακ), ην ΚΑ, ην Αεξνδξφκην 

«Διεπζέξηνο Βεληδέινο» (αληαπφθξηζε κε Μεηξφ θαη Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν), ηα 

Ληκάληα Ραθήλαο θαη Λαπξίνπ (αληαπφθξηζε κε Πξναζηηαθφ ηδεξφδξνκν), ν 

Κεληξηθφο ηαζκφο Τπεξαζηηθψλ Λεσθνξείσλ ζηνλ Διαηψλα (αληαπφθξηζε κε ην 

Μεηξφ). ηφρνο είλαη ε ζχλδεζε ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ππεξαζηηθψλ κεηαθνξψλ κε 
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κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θαη πςειήο πνηφηεηαο δίθηπα αζηηθψλ θαη πξναζηηαθψλ 

κεηαθνξψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ππεξαζηηθψλ κεηαθηλήζεσλ. 

 

Άξζξν 26. Οδηθό Γίθηπν 

 

1.   Όζνλ αθνξά ην ππνζχζηεκα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, βαζηθή πξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο πθηζηάκελεο ππνδνκήο. Σν νδηθφ δίθηπν ηεξαξρείηαη 

ιεηηνπξγηθά ζε πξσηεχνλ θαη δεπηεξεχνλ, θαη ε θχξηα αξρή νξγάλσζήο ηνπ  δηέπεηαη 

απφ ηελ ινγηθή ησλ νδηθψλ δαθηπιίσλ (εζσηεξηθνχ, ελδηάκεζνπ θαη εμσηεξηθνχ) . Σν 

πξσηεχνλ νδηθφ δίθηπν πεξηιακβάλεη ειεχζεξεο ιεσθφξνπο (εγθάξζηα επηθνηλσλία κε 

αληζφπεδνπο θφκβνπο) θαη ηαρείεο ιεσθφξνπο. Σν δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν 

πεξηιακβάλεη πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο αξηεξίεο. Δηδηθφηεξα : 

α) Γηα ηνλ εζσηεξηθφ νδηθφ δαθηχιην δελ θξίλνληαη πιένλ ζθφπηκεο παξεκβάζεηο 

πνπ λα επλννχλ ηελ  είζνδν ησλ ΗΥ ζην Κέληξν θαη λα δεκηνπξγνχλ ζχλζεηα 

θπθινθνξηαθά, πνιενδνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

β) Οη αθηηληθνί νδηθνί άμνλεο (βαζηθνί θαη δεπηεξεχνληεο) επηδέρνληαη βειηηψζεηο κε 

δηαρεηξηζηηθέο θαηά βάζε θαη φρη δνκηθέο παξεκβάζεηο. Δμαίξεζε απνηειεί ε 

επηβαιιφκελε αλαβάζκηζε ηεο Λεσθφξνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο (ηκήκα ΑΚ 

Λέλνξκαλ-ΑΚ Υακνζηέξλαο) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαβάζκηζε θαη 

αληζνπεδνπνίεζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ άμνλα ηνπ ΟΔ Πεηξαηψο-Μεληδίνπ (ΚΑ). 

γ) ηνλ ελδηάκεζν νδηθφ δαθηχιην απαηηνχληαη αληζφπεδνη θφκβνη θαη δηαλνίμεηο 

ηκεκάησλ κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηελ ελίζρπζε ησλ πεξηκεηξηθψλ θηλήζεσλ θαη 

φρη ησλ αθηηληθψλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ηκήκαηα ηνπ ελδηάκεζνπ νδηθνχ 

δαθηπιίνπ φπσο ε ζχλδεζε ηεο Λεσθ. Καηεράθε κε ηελ Δζληθή Οδφ Αζελψλ-

Λακίαο κέζσ λέαο ζήξαγγαο Σνπξθνβνπλίσλ. 

δ) Λφγσ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ, ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ ξεκάησλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ νξεηλψλ φγθσλ, θαηαξγνχληαη 

ηα εμήο πξνβιεπφκελα απφ ην Ν. 1515 νδηθά έξγα : Λεσθ. Πηθξνδάθλεο απφ 

Πεξηθεξεηαθή Οδφ Τκεηηνχ (Γήκνο Ζιηνχπνιεο-Γήκνο Καξέα) κέρξη Λεσθ. 

Βνπιηαγκέλεο θαη ζπλέρεηα κέρξη ηελ Παξαιηαθή Λεσθφξν, θαη ην βφξεην ηκήκα 

ηεο Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Λεσθφξνπ Αηγάιεσ απφ Αηηηθή Οδφ έσο ΔΟ1. 

ε) εκαληηθά νδηθά έξγα είλαη ε θαηαζθεπή ηεο Λεσθ. Κχκεο κέρξη ηνπο 

Θξαθνκαθεδφλεο, ε ιεσθφξνο Διιεληθνχ-Αξγπξνχπνιεο-ήξαγγαο Τκεηηνχ-

Αεξνδξνκίνπ «Δ. Βεληδέινο»,  ε ιεσθφξνο πνπ ζπλδέεη ηελ Λεσθφξν ρηζηνχ κε 

ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά θαη ην Νέν Φάιεξν, ε νινθιήξσζε ηεο ιεσθφξνπ πξνο 

Ραθήλα, ε Λεσθφξνο Διεπζίλαο – Θεβψλ, θαζψο θαη ε αλαηνιηθή πεξηθεξεηαθή 

Λεσθφξνο Τκεηηνχ θαη Πεληέιεο θαη ε ειεχζεξε ηαρεία Λεσθφξνο νπλίνπ. 
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ζη) Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ πινπνηείηαη ην ζχζηεκα ησλ 3 δαθηπιίσλ. Ο  εμσηεξηθφο 

δαθηχιηνο νξίδεηαη απφ ηνπο νδηθνχο άμνλεο ηεο Αηηηθήο Οδνχ, , ηεο ειεχζεξεο 

Λεσθφξνπ Κνξσπίνπ-ήξαγγαο Τκεηηνχ – Πεξηθεξεηαθήο Διιεληθνχ, ηεο 

Παξαιηαθήο (Λ. Πνζεηδψλνο), ηεο Λ. Ν. Φαιήξνπ-Πεηξαηά-ρηζηνχ θαη ηεο 

Γπηηθήο Πεξηθεξεηαθήο Αηγάιεσ. 

2.  Πξνσζνχληαη κέηξα γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο κε 

εχλνηα ησλ νδηθψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ζε άμνλεο θπξίσο πνπ δελ θαιχπηνληαη 

απφ ηα κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο θαη κε παξεκβάζεηο ζηε ζεκαηνδφηεζε, εηζαγσγή 

εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο θαη ηηκνιφγεζεο ηεο ρξήζεο ησλ νδψλ ζε θξίζηκεο πεξηνρέο 

θαη θπθινθνξηαθνχο δηαδξφκνπο ηεο Αζήλαο. ηφρνο είλαη λα δνζεί έκθαζε ζηηο 

κεηαθηλήζεηο κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ε απνζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ. 

3. Τηνζεηνχληαη νη παξαθάησ πξνηεξαηφηεηεο, ε ππνζηήξημε ησλ νπνίσλ απνηειεί θαη 

θαηεχζπλζε γηα ηα ππνθείκελα πνιενδνκηθά ζρέδηα θαη ηηο αλαπιάζεηο ψζηε ε αζηηθή 

θηλεηηθφηεηα λα απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πφιεο : 

α) Δληζρχνληαη ηα ήπηα κέζα κεηαθνξάο φπσο ηα πνδήιαηα θαη ηα ειαθξά δίθπθια, 

κε ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πνδειαηνδξφκσλ ζε επηιεγφκελεο πεξηνρέο. 

β) Δπεθηείλνληαη νη πεδνδξνκήζεηο, αθελφο ζε εκπνξηθνχο δξφκνπο, θαη αθεηέξνπ 

ζε πεξηνρέο θαηνηθίαο (ζηελ πεξίπησζε απηή, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

δεκηνπξγίαο δξφκσλ ήπηαο θπθινθνξίαο), θαη επηδηψθεηαη ε νινθιήξσζε 

επξχηεξσλ θπθισκάησλ θίλεζεο πεδψλ. 

4. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηάζκεπζεο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

ΡΑ. Βαζηθέο επηινγέο είλαη νη εμήο : 

α) Ζ πνιηηηθή ζηάζκεπζεο πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο γεληθφηεξεο επηινγέο ηνπ 

πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη λα απνηειεί 

ζπκπιεξσκαηηθφ εξγαιείν  δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ θαηεχζπλζε 

απνζάξξπλζεο ηεο ρξήζεο ηνπ ΗΥ ζε θνξεζκέλεο θπθινθνξηαθά πεξηνρέο ηνπ 

Λεθαλνπεδίνπ. 

β) Δλζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο (ζηαζκψλ 

απηνθηλήησλ) ζε άκεζε ζπζρέηηζε κε ηνπο ηξεηο νδηθνχο δαθηπιίνπο, ζε πεξηνρέο 

εθηφο ηνπ  εζσηεξηθνχ νδηθνχ δαθηπιίνπ θαη γεληθφηεξα πιεζίνλ ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ή ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ησλ κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο. 

γ) Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο ζηάζκεπζεο ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

ησλ δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ θαηά ηξφπν πνπ λα απνζαξξχλεη ηελ ρξήζε ΗΥ 

απηνθηλήησλ ζε κεηαθηλήζεηο εξγαζίαο (πνιχσξε ζηάζκεπζε) εληφο ηεο πεξηνρήο 

ηνπ εζσηεξηθνχ νδηθνχ δαθηπιίνπ. 

δ) Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 230 (ΦΔΚ 94
Α
΄ 1993) ζα απμεζεί ν πξνβιεπφκελνο 

αξηζκφο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ αλαιφγσο ησλ ρξήζεσλ θαη ηνπ 

κεγέζνπο ησλ θηηξίσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, εμαηξνπκέλεο ηεο 

πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ νδηθφ δαθηχιην. Παξάιιεια, ν αξηζκφο 



 
62 

ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο  ζπζρεηίδεηαη, γηα ηελ θαηνηθία, κε ηνλ δείθηε εμέιημεο 

ηδηνθηεζίαο ΗΥ επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ. 

ε) Ζ ιήςε εηδηθψλ κέηξσλ ειέγρνπ ηεο ηήξεζεο θαλνληζκψλ ζηάζκεπζεο απνηειεί 

βαζηθή ζπληζηψζα ησλ κέηξσλ γηα ηελ αλάθηεζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ 

ρψξνπ ηεο πφιεο. Λακβάλεηαη κέξηκλα γηα ζηαδηαθή κείσζε έσο θαηάξγεζεο ησλ 

ζέζεσλ ηεο παξφδηαο ζηάζκεπζεο θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ δηέιεπζεο ηνπ δηθηχνπ 

Γεκφζησλ πγθνηλσληψλ, αχμεζε ηεο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο ζε θξίζηκεο 

πεξηνρέο θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο. Οη θαλνληζκνί 

πνπ δηέπνπλ γεληθφηεξα ηελ παξφδηα ζηάζκεπζε ζα εθαξκφδνληαη θαηά ην 

δπλαηφλ κε θπζηθέο παξεκβάζεηο ζην νδηθφ πεξηβάιινλ, θαηφπηλ εηδηθψλ κειεηψλ 

πνπ ζα αλαηίζεληαη απφ ηνπο ΟΣΑ.  

5. Ζ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κεηαθνξψλ ηνπ ΡΑ γίλεηαη κέζα απφ 

ζπγθνηλσληαθέο θαη ηερληθέο κειέηεο ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκφδηνπο θνξείο γηα λα 

θαηαιήμεη ζε έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο, πνπ  πινπνηείηαη ζηαδηαθά θαη επαλαμηνινγείηαη  θάζε 

πεληαεηία κε λεψηεξεο κειέηεο ζπγθνηλσληαθνχ ζρεδηαζκνχ, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ηξέρνπζεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο, πνιενδνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο (ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ) εμειίμεηο. 

 

 

Άξζξν 27. Γηνηθεηηθή θαη Κνηλσληθή Τπνδνκή 

 

1. Καηά ηε ρσξνζέηεζε δεκφζησλ ιεηηνπξγηψλ θαη θηεξίσλ κεγάιεο θιίκαθαο 

(κεγαιχηεξσλ ησλ 10.000 ηκ.), παξάιιεια κε ηελ ηθαλνπνίεζε εζσηεξηθψλ σο πξνο 

θάζε ιεηηνπξγία θξηηεξίσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη εμήο 

πξφζζεηνη παξάκεηξνη, πνπ πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ξεηά ζηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο: 

α)  Ζ ζπκβαηφηεηα ησλ ρσξνζεηηθψλ επηινγψλ κε ην ΡΑ. Υσξνζεηήζεηο δεκφζησλ 

ιεηηνπξγηψλ ζε αληίζεζε κε ή θαηά παξέθθιηζε ησλ ηειεπηαίσλ δελ επηηξέπνληαη. 

β)  Ζ αμηνπνίεζε ηνπ δπλεηηθά θαηαιπηηθνχ ξφινπ ηεο ρσξνζέηεζεο δεκφζησλ 

ιεηηνπξγηψλ, γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ πεξηβαιινπζψλ δσλψλ ηνπο.  

γ)  Ο ξφινο ησλ δεκφζησλ θηεξίσλ σο ζπκβφισλ θαη ηνπφζεκσλ, κε θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία ζηελ αζηηθή δνκή.  

δ)  Ζ επηινγή ζέζεσλ ζε ζπλάξηεζε κε ην πξσηεχνλ δίθηπν δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ 

(κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο), θαηά πξνηίκεζε πιεζίνλ θνκβηθψλ ηνπ ζεκείσλ. 

2. Δηδηθφηεξα γηα ηηο επηηειηθέο ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο (Τπνπξγείσλ θαη ΝΠΓΓ), βαζηθέο 

θαηεπζχλζεηο είλαη νη εμήο: 
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α)  Ζ έλλνηα «επηηειηθέο ππεξεζίεο» δελ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ αιιά απηέο πνπ έρνπλ δηεπζπληηθφ ραξαθηήξα, ζηελ πξννπηηθή 

πεξηνξηζκνχ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηηο ιεηηνπξγίεο επηηειηθνχ ραξαθηήξα. 

β)  Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο θαηά πξνηεξαηφηεηα ζα ρσξνζεηνχληαη νη επηηειηθέο 

ππεξεζίεο ηεο δηνίθεζεο είλαη νη εμήο: 

   Σν επξχηεξν θέληξν ηεο Αζήλαο, ζην νπνίν ζα παξακείλνπλ νη έδξεο 

ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ ή ηε 

Βνπιή. Δηδηθφηεξα, επηιέμηκεο ππνπεξηνρέο (ζην πιαίζην ησλ ηζρπνπζψλ 

άιισλ δηαηάμεσλ) είλαη ε πεξηνρή πεξί ηελ Λ. Πεηξαηψο, ε Ηεξά Οδφο, ην 

Γθάδη, νη πεξηνρέο γχξσ απφ ηνπο ηαζκνχο Λαξίζεο (Κεληξηθφο  

Αζελψλ) θαη Αηηηθήο (ΖΑΠ/Μεηξφ). 

 ε δψλε ηεο Δλνπνίεζεο ησλ Αξραηνινγηθψλ Υψξσλ, θαη ε δψλε ηεο 

ελνπνίεζεο ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

 Ζ πεξηνρή αλάπιαζεο Διιεληθνχ. 

 Ζ Λ. Μεζνγείσλ. 

 Ζ Λ. Βνπιηαγκέλεο απφ ην θέληξν κέρξη ην ηέινο ηεο γξακκήο ΗΗ ηνπ κεηξφ. 

 Ζ Λ. Πεηξαηψο κέρξη ηελ θεληξηθή πεξηνρή ηνπ Πεηξαηά, ην ζπγθξφηεκα ησλ 

 ηνπ Πεηξαηά (ΖΑΠ, ΟΔ) θαη ε δψλε αλάπιαζεο Γξαπεηζψλαο θαη 

Κεξαηζηλίνπ. 

 Ζ πεξηνρή αλάπιαζεο ηνπ Διαηψλα θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ΗΗΗ ηνπ Μεηξφ. 

 Ζ πεξηνρή Νεξαηδηψηηζζαο Ακαξνπζίνπ. 

 Ζ πεξηνρή ηνπ θφκβνπ Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο θαη ηνπ θφκβνπ Λ. Κεθηζίαο-

Αηηηθήο Οδνχ. 

 Σν πγθνηλσληαθφ Κέληξν Αραξλψλ (ΚΑ). 

γ)  Βαζηθέο αξρέο ρσξνζέηεζεο είλαη ε ιεηηνπξγηθή νκαδνπνίεζε ππεξεζηψλ κε 

ζεκαληηθέο αιιεινζπζρεηίζεηο ζε κηθξή ρξνλναπφζηαζε, ε δεκηνπξγία ππξήλσλ 

δηνίθεζεο θαη πνιηηηζηηθήο ππνδνκήο, ε κεξηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο, ε γεηηλίαζε (ζε αθηίλα πεδνχ, ηεο ηάμεο ησλ 400 κ.) κε ζηαζκφ ή 

ζηάζε κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο, ε ζπζρέηηζε κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

αλαπιάζεσλ, ε θαηά πξνηίκεζε απνθπγή ρσξνζεηήζεσλ ζε αδφκεηα νηθφπεδα 

πξνο φθεινο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ππάξρνληνο θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, θαη ε 

απαγφξεπζε παξεθθιίζεσλ απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ππέξβαζεο ησλ κέζσλ 

ζπληειεζηψλ δφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ΓΠ ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο 

δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκα ε αλαζεψξεζε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδίνπ. 

3.   Γηα ηηο ππνδνκέο πγείαο πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ: 

α)  Οη κείδνλεο ππνδνκέο πγείαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρσξνζεηνχληαη ζε 

κεηξνπνιηηηθνχο πφινπο πγείαο. Αληίζηνηρνο πφινο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ 
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θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Υσξηθψλ Δλνηήησλ Αλαηνιηθήο θαη Ν.Α. Αηηηθήο. Ο 

πφινο απηφο κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί ζε παξπθέο νηθηζκψλ ή ζε πεξηνρέο κε θαιή 

πξνζπειαζηκφηεηα απ’ φια ηα κεηαθνξηθά κέζα, εθηφο δσλψλ πξνζηαζίαο. 

β)  Νέα ηδησηηθά ζεξαπεπηήξηα είλαη δπλαηφλ λα ρσξνζεηνχληαη εθηφο ηεο Υσξηθήο 

Δλφηεηαο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο Αζήλαο-Πεηξαηά, ζε ζπλάξηεζε κε 

ην ζχζηεκα ησλ θέληξσλ, ηηο κεγάιεο αλαπιάζεηο, θαη ην πξσηεχνλ δίθηπν 

δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ, ζε δψλεο ειέγρνπ θαη αλαδήηεζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

παξφληνο, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ 

ηηο ηζρχνπζεο ρξήζεηο γεο. 
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Άξζξν 28. Δλεξγεηαθή Τπνδνκή 

1.  Σν ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ηεο Αηηηθήο νξγαλψλεηαη θαη βειηηψλεηαη κε ζηφρν ηελ 

απνδνηηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα: 

α)  Πξνσζνχληαη κέηξα γηα ηελ θαηαζθεπή θηεξίσλ θαη εηζαγσγή ηερλνινγηψλ 

ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαζψο θαη κέηξα εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 

2002/91/ΔΚ. 

β)  Δπεθηείλεηαη ε ππνδνκή θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ πιήξε 

θάιπςε φισλ ησλ πφιεσλ θαη νηθηζκψλ ζηελ Αηηηθή.  

γ)  Δληζρχνληαη ηα θίλεηξα θαη εθαξκφδεηαη ε θαηάιιειε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο δήηεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ γηα 

νηθηαθή ρξήζε θαη ρξήζε απφ ην ηξηηνγελή ηνκέα. 

2. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εγθαηάζηαζε κνλάδσλ ΑΠΔ ζηελ Αηηηθή, ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ζηελά πεξηζψξηα ηνπ εδαθηθνχ πφξνπ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΡΑ 

γηα ηηο επηκέξνπο πεξηνρέο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

α) Γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 Δπί λνκίκσο πθηζηακέλσλ θηηξίσλ, εληφο θαη εθηφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ρξήζε ησλ θηηξίσλ απηψλ επηηξέπεηαη απφ ηηο θείκελεο 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο.  

 ε γήπεδα, εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε επηρεηξεκαηηθέο 

δψλεο ηνπ άξζξνπ 30 θαη ζε εκπνξεπκαηηθά πάξθα ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ 

παξφληνο. ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πθηζηάκελα 

ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ θαη νη δψλεο ρνλδξεκπνξίνπ. 

 ε γήπεδα εγθαηαζηάζεσλ αεξνδξνκίσλ θαη κεγάισλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

ζηαζκψλ. 

β) Γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα:  

 Ζ ρσξνζέηεζε αηνιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο είλαη δπλαηή κφλνλ ζε πεξηνρέο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο 

Πάζηξαο, ηνπ Πάλεηνπ, ηνπ Λαπξεσηηθνχ Οιχκπνπ, ζην εθηφο επηξξνήο ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ Δι. Βεληδέινο ηκήκα ηεο Μεξέληαο, θαζψο ζην επεηξσηηθφ 

ηκήκα ηεο επαξρίαο Σξνηδελίαο.  

 Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ηα 120 MW.  

γ) Ζ ρσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ ΑΠΔ εγθξίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο 

ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 
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Κεθάιαην Ε : Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε Παξαγσγηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Άξζξν 29. Αγξνηηθόο Υώξνο 

 

1. Ζ γεσξγηθή γε πξνζηαηεχεηαη, φρη κφλνλ σο παξαγσγηθφ έδαθνο αιιά θαη σο 

πεξηβαιινληηθφο πφξνο, ιφγσ ηεο νπζηαζηηθήο ζπκβνιήο ηεο ζηε δηαηήξεζε ηεο 

νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο θαη ζηε βειηίσζε ησλ βηνθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα ζηε κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα ηεο Αηηηθήο ππνζηεξίδνληαη θαη 

εληζρχνληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξψλ πηέζεσλ απφ ηηο 

νηθηζηηθέο θαη άιιεο αληαγσληζηηθέο ρξήζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο 

γεσξγηθήο γεο. 

2. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηεο γεσξγηθήο γεο, κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Αγξνηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

θαζνξίδνληαη πεξηνρέο γεσξγίαο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο. Οη 

πεξηνρέο απηέο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηηο δψλεο πξνζηαζίαο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα 

ΥΑΔ ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο, πεξηιακβάλνπλ εθηάζεηο κε αμηφινγα 

παξαγσγηθά εδάθε, κε παξαδνζηαθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο θαιιηέξγεηεο, κε θαιιηέξγεηεο 

πνπ δεκηνπξγνχλ θπζηθέο ελφηεηεο, θαη εθηάζεηο ησλ νπνίσλ ε θαιιηέξγεηα έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή ηνπ ηνπίνπ.  

ε απηέο επηδηψθεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ αγξνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε ζηήξημε 

κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε 

δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηνπίνπ θαη ζηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ 

πξντφλησλ πνηφηεηαο.   

3. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηελ ίδηα ή κε κεηαγελέζηεξε θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, 

θαζνξίδνληαη κέζα ζηηο πεξηνρέο γεσξγίαο πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο, εηδηθέο δψλεο 

φπνπ εθαξκφδνληαη κέηξα θαη θίλεηξα πνιενδνκηθνχ θαη αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα γηα 

ηνλ πξσηνγελή ηνκέα: 

α)  Οηθνινγηθά πάξθα, γηα ηε ζηήξημε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο.  

β)  Πάξθα παξαδνζηαθψλ θαιιηεξγεηψλ, γηα ηε ζηήξημε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Αηηηθνχ ηνπίνπ.  

γ)  Εψλεο απνδνηηθψλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθηξνθψλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ηξνθνδνζία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηεο Πεξηθέξεηαο κε πξντφληα πςειψλ 

πνηνηηθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηδηαίηεξα κε θεπεπηηθά, αλζνθνκηθά ή γαιαθηνθνκηθά 

πξντφληα. 

4. ηηο παξαπάλσ δψλεο ησλ εδαθίσλ 3
α
 θαη 3β πξνσζείηαη ε πνιπιεηηνπξγηθή γεσξγία, 

θαη ζηηο αγξνηηθέο κνλάδεο πνπ πιεξνχλ ηα αλαγθαία θξηηήξηα κπνξεί λα επηηξέπνληαη 

ρξήζεηο ζρεηηθέο κε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νηθνηνπξηζκφ θαη αλαςπρή, θαζψο 
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θαη κνλάδεο επεμεξγαζίαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο 

αξκνληθήο έληαμεο ησλ θηηζκάησλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Άξζξν 30. Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε Γξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γεπηεξνγελνύο θαη 

Σξηηνγελνύο Σνκέα 

 

α) Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, ζπγθξνηείηαη έλα ηεξαξρεκέλν δίθηπν 

ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ, κε ραξαθηεξηζηηθά θαη ιεηηνπξγίεο πνπ 

κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο δήηεζεο.  

β) ην δίθηπν απηφ εληάζζνληαη νη ήδε ζεζκνζεηεκέλεο δψλεο θαη θαζνξίδνληαη λέεο, 

εθφζνλ ε δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε ζηηο ελ ιεηηνπξγία δψλεο δελ επηηξέπεη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ, ηδηαίηεξα ζε ζχγρξνλνπο ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο, απφ ηελ 

άπνςε ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ γεπέδσλ, ηεο απαηηνχκελεο 

νξγάλσζεο θαη ππεξεζηψλ, ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ππνδνκψλ, ηεο ζπλέξγεηαο απφ ηε 

γεηηλίαζε νκνεηδψλ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο. 

10. Οη επηρεηξεκαηηθέο δψλεο ηεξαξρνχληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

α)  ηξαηεγηθέο δψλεο: Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο θαη θηινμελνχλ δξαζηεξηφηεηεο 

αηρκήο, ππεξεζληθήο ή εζληθήο εκβέιεηαο. Βξίζθνληαη ή ρσξνζεηνχληαη ζην 

πιέγκα ησλ αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ θαη πφισλ θαη ηδηαίηεξα ζηηο πχιεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο. Οη δψλεο απηέο επηδηψθεηαη 

λα απνηειέζνπλ θαζνξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ζηίγκαηνο ηεο Πξσηεχνπζαο σο 

επξσπατθήο κεηξφπνιεο, θαη παξάιιεια λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πξνσζεηηθνί 

κεραληζκνί γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλαζπγθξφηεζε. 

β)  Εψλεο πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο: πλδένληαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ ζεκαληηθψλ 

νηθηζηηθψλ θέληξσλ ηεο Αηηηθήο, θαη επηδηψθεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο 

γηα ηε ζπγθξφηεζε ηζρπξψλ πεξηθεξεηαθψλ πφισλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο. Βξίζθνληαη θαη απηέο ζην πιέγκα ησλ αλαπηπμηαθψλ αμφλσλ θαη 

πφισλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο θαη ζηηο 

ππφινηπεο Υσξνηαμηθέο Δλφηεηεο. 

γ)  Εψλεο ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη κεηαπνηεηηθνί ζχιαθεο: Αθνξνχλ ζε αγνξέο κηθξήο 

θαη κεζαίαο θιίκαθαο, αληαπνθξίλνληαη θπξίσο ζε ηνπηθή δήηεζε θαη 

θπξηαξρνχληαη απφ ηε βηνηερλία θαη ηηο ΜΜΔ, ζπκβάιινπλ δε ζηελ ηζφξξνπε 

θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο ησλ 

Δλνηήησλ θαη ησλ ππνπεξηνρψλ. Νέεο δψλεο ρσξνζεηνχληαη θνληά ζηνπο 

νηθηζκνχο ηεο πεξηθεξεηαθήο δψλεο κε ππεξηνπηθά/ δηαδεκνηηθά θέληξα ή ηνπηθά 

θέληξα Γήκσλ. 



 
68 

δ)  Εψλεο κεκνλσκέλσλ κεγάισλ κνλάδσλ: Απηέο είλαη δπλαηφλ λα θαζνξίδνληαη γηα 

ζεκαληηθέο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εζληθή 

νηθνλνκία.  

11. α) Νέεο επηρεηξεκαηηθέο δψλεο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ζηηο Εψλεο Διέγρνπ θαη 

Αλαδήηεζεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ παξφληνο, ζε πεξηνρέο κεηξνπνιηηηθψλ 

παξεκβάζεσλ ή ζε πεξηνρέο εγθαηαιεηκκέλσλ/αλελεξγψλ ρξήζεσλ ηνπ αζηηθνχ 

ηζηνχ. Υσξνζεηνχληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα εθηφο Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο, 

γηα ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξσλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη ηελ απνθπγή 

πεξαηηέξσ θφξηηζεο ησλ θνξεζκέλσλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη γηα ηελ 

ηζφξξνπε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο. 

β)  ηελ πεξηνρή ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο, νη λέεο ρσξνζεηήζεηο αθνξνχλ 

θπξίσο ζηξαηεγηθέο δψλεο, ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ρσξηθήο αλαδηάξζξσζεο 

θαη κεηξνπνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ αζηηθήο 

αλακφξθσζεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο ξφινπ ηεο Πξσηεχνπζαο. 

12. Οη επηρεηξεκαηηθέο δψλεο κπνξνχλ λα θηινμελνχλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξαγσγηθνχο 

θιάδνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε ακηγείο θαη κεηθηέο. 

α)  ηηο κεηθηέο δώλεο κπνξεί λα επηηξέπεηαη φιν ην θάζκα ησλ δεπηεξνγελψλ θαη 

ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ –κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζεο θαη ρακειήο 

φριεζεο, ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, εκπνξεπκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ιηαληθφ εκπφξην, θαζψο θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο ή θαη μελνδνρεία- ή νξηζκέλεο  

κφλνλ απφ απηέο, αλάινγα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δψλεο. Δίλαη 

επίζεο δπλαηφλ λα πξνβιέπνληαη φξηα γηα ην πνζνζηφ θάζε ρξήζεο γεο αλά 

ππνδνρέα, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην ραξαθηήξα ηνπ. 

β)  Οη δώλεο ακηγνύο ρξήζεο πξνζδηνξίδνληαη απφ έλαλ θπξίαξρν θιάδν 

δξαζηεξηφηεηαο θαη είλαη δπλαηφλ λα πεξηιακβάλνπλ ζπλνδεπηηθέο ιεηηνπξγίεο 

εμππεξέηεζεο ηεο θπξίαξρεο ρξήζεο. Σέηνηεο δψλεο κπνξεί λα θαζνξίδνληαη γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο ππνδνκέο ή εθηεηακέλεο 

επηθάλεηεο ρξήζεο, φπσο νη ππεξεζίεο εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο θαη ε πςειή 

ηερλνινγία, γηα εθείλεο πνπ πξνθαινχλ νριήζεηο, θαζψο θαη γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ απαηηήζεηο πςεινχ επηπέδνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

φπσο νη έδξεο επηρεηξήζεσλ. 

γ)  Δηδηθά γηα ηε κεηαπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν εθηνπηζκφο ησλ ΜΜΔ 

θαη ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεηάδνληαη κεγάιεο επηθάλεηεο ιφγσ ησλ ηζρπξψλ 

πηέζεσλ ζηηο ηηκέο γεο, ηα ήδε ζεζκνζεηεκέλα ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ παξακέλνπλ ακηγνχο 

ρξήζεο θαη θαζνξίδνληαη λέεο ακηγείο δψλεο κεηαπνίεζεο, εθφζνλ δηαπηζησζεί 

αλεπάξθεηα εμεχξεζεο ρψξσλ ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο δψλεο.  

13. α) Δπηδηψθεηαη ε νξγαλσκέλε αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ κε εθαξκνγή 

ησλ ζρεηηθψλ ζεζκηθψλ εξγαιείσλ: ΠΟΑΠΓ, ΒΔΠΔ ή Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα. Ζ 

ίδξπζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ γίλεηαη κφλνλ κε ην θαζεζηψο ησλ σο άλσ 

νξγαλσκέλσλ δσλψλ.  
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β)  ε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δψλεο πξνσζείηαη ε θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκψλ θαη ε εμαζθάιηζε ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ηδηαίηεξα ηηο ΜΜΔ. 

γ)  Γηα ηηο ζεζκνζεηεκέλεο θαη ήδε δηακνξθσκέλεο δψλεο κεηαπνηεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ) πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο εθηφο ζρεδίνπ, 

πξνσζείηαη ε πνιενδφκεζε ηνπο θαη ζπγθξνηείηαη θνξέαο δηαρείξηζεο πνπ 

κεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ ππνδνκήο. 

δ)  Σα ΒΗΠΑ-ΒΗΟΠΑ κε απμεκέλε ζπγθέληξσζε κεηαπνηεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο θαη πεξηβάιινληνο θαη 

έιιεηςε ππνδνκψλ, ραξαθηεξίδνληαη σο πεξηνρέο πεξηβαιινληηθήο 

εμπγίαλζεο θαη ζε απηέο πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

κνλάδσλ θαη αλαπιάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. 

ε)  Σα ηκήκαηα ησλ πεξηνρψλ Γεληθήο Καηνηθίαο πνπ παξνπζηάδνπλ ζπζζψξεπζε 

κεηαπνηεηηθψλ κνλάδσλ θαη πξνθαινχλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηνλ αζηηθφ 

ηζηφ ραξαθηεξίδνληαη σο δώλεο αλαβάζκηζεο θαη ζε απηέο εθαξκφδνληαη 

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

νριήζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε κεηεγθαηάζηαζεο ησλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ ε 

παξακνλή θξίλεηαη αζχκβαηε κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

ζη) Οη ζηξαηεγηθέο δψλεο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ πξνβνιήο θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο πςειψλ πξνδηαγξαθψλ, νξγαλψλνληαη κε 

νινθιεξσκέλα δίθηπα ζχγρξνλσλ ππνδνκψλ, επηηφπνπ παξνρή φισλ ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, κε 

ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο δψλεο, εμαζθάιηζε ζεκαληηθψλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ αηζζεηηθή εηθφλα θαη ηελ αξρηηεθηνληθή πνηφηεηα ησλ 

θηηζκάησλ. Δπίζεο, εμαζθαιίδεηαη ε άλεηε θαη ηαρεία πξφζβαζε ζε αζηηθέο 

ππνδνκέο θαη εμππεξεηήζεηο, κε ηε ρσξνζέηεζε θνληά ζε άμνλεο ηαρείαο 

θπθινθνξίαο θαη κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο. Σν Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο 

πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο γηα ηελ ρσξνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δσλψλ.  

 

 

Άξζξν 31. Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε Γξαζηεξηνηήησλ Υνλδξηθνύ Δκπνξίνπ θαη 

Δθνδηαζηηθήο  

 

1.  Γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

ζπγθξνηείηαη ηεξαξρεκέλν ζχζηεκα Δκπνξεπκαηηθψλ Πάξθσλ θαη Εσλψλ 

Υνλδξεκπνξίνπ ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπλδπαζκέλσλ 

κεηαθνξψλ, ην νπνίν επηδηψθεηαη λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ απνθφξηηζε ηνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ απφ ηελ θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ. 
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2.   Ζ ρσξηθή νξγάλσζε ηνπ ρνλδξεκπνξίνπ, ησλ απνζεθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο (logistics) ηεξαξρείηαη ζε 3 επίπεδα, αλάινγα κε ηελ θιίκαθα 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ην ξφιν ηνπο ζην δίθηπν ησλ εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ.  

α)  Εψλεο ρνλδξεκπνξίνπ – απνζεθψλ κηθξήο θιίκαθαο ζε θαηάιιειεο ζέζεηο κέζα 

ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, γηα ηελ ηνπηθή εμππεξέηεζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ηνπ 

Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο, κε νξγάλσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξακέηξσλ 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζρεδηαζκφ ηεο ξνήο ηξνθνδνζίαο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ 

βαξέσλ νρεκάησλ. Μεηεγθαηάζηαζε ζε απηέο ηηο δψλεο ησλ δηάζπαξησλ 

απνζεθψλ πνπ επηβαξχλνπλ ηηο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

β)  Δκπνξεπκαηηθά Πάξθα κεζαίαο θιίκαθαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εκπνξηθψλ 

απνζεθψλ θαη επηρεηξήζεσλ ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο θέληξα δηαλνκήο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Μεηξφπνιεο. 

Υσξνζεηνχληαη ζηνπο βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο άμνλεο ηεο Πεξηθέξεηαο, ηδηαίηεξα 

ζηηο παξπθέο ηνπ Πνιενδνκηθνχ πγθξνηήκαηνο θαη ησλ ζεκαληηθψλ νηθηζηηθψλ 

θέληξσλ ησλ Υσξηθψλ Δλνηήησλ ζε ζέζεηο κε άκεζε πξφζβαζε ζην βαζηθφ 

δίθηπν κεηαθνξψλ.  

γ)  Δκπνξεπκαηηθά Πάξθα κεγάιεο θιίκαθαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεηαθνξάο θαη εθνδηαζηηθήο δηαρείξηζεο πνπ θαιχπηνπλ 

ηηο πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: απνζήθεπζε, 

ζπλαξκνιφγεζε θαη ζπζθεπαζία πξντφλησλ, νξγάλσζε, νκαδνπνίεζε θαη 

αλαδηαλνκή θνξηίσλ θαη δηακεηαθφκηζε. 

3. Σα πάξθα ηεο πεξίπησζεο (γ) πεξηιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θνηλέο ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο, δηνηθεηηθέο, ηεισλεηαθέο, ρξεκαηνπηζησηηθέο, ηερλνινγηθέο, 

δηνξγάλσζεο εθζέζεσλ, θαζψο θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο κεηαθφξησζεο, θαη ε 

νξγάλσζε ηνπο απνβιέπεη ζηε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε θαη ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ 

κεηαμχ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα πάξθα απηά ρσξνζεηνχληαη ζηηο πχιεο εηζφδνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, θνληά ζηνπο 

θφκβνπο ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ: ζηελ απφ βνξξά είζνδν ηνπ ΠΑΘΔ (φξηα λνκνχ 

Βνησηίαο – Απιψλα), ζηε δπηηθή είζνδν ηνπ ΠΑΘΔ (Μέγαξα – Αζπξφππξγνο θαη 

Μαγνχια), ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά (εθφζνλ ππάξρεη θαηάιιεινο ρψξνο), θαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Γηεζλή Αεξνιηκέλα (θπξίσο γηα ηηο ππεξεζίεο εκπνξεπκαηηθψλ 

αεξνκεηαθνξψλ). 

4.   Σα Δκπνξεπκαηηθά Πάξθα ησλ πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ) ή ηκήκαηα απηψλ κπνξνχλ λα 

αλαπηχζζνληαη κε ηε κνξθή Δκπνξεπκαηηθψλ Κέληξσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν. 3333/2005 ή σο Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο (ΒΔΠΔ) ηνπ Ν. 

2545/97. Δπίζεο ζηα σο άλσ ηεξαξρηθά επίπεδα β θαη γ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη δψλεο 

κηθηψλ ρξήζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ εθηφο απφ ηηο εκπνξεπκαηηθέο θαη ζπλαθείο 

κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 29 

ηνπ παξφληνο. 

 

 



 
71 

Αξζξν 32. Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε Ληαληθνύ Δκπνξίνπ – Δκπνξηθώλ Κέληξσλ 

 

1. Δπηδηψθεηαη ε ηζφξξνπε θαηαλνκή ησλ εκπνξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

θαη γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ρξήζεσλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ γίλεηαη κε 

γλψκνλα ηελ ππνζηήξημε ηεο πνιπθεληξηθήο δνκήο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηελ ελίζρπζε 

ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ ηνπ άξζξνπ 11, κε απνθπγή ηεο γξακκηθήο αλάπηπμεο 

εθηφο θέληξσλ θαη ηδηαίηεξα θαηά κήθνο ησλ αμφλσλ ηνπ βαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ θαηεχζπλζεο κπνξεί λα γίλεηαη θαη ρξήζε 

πνιενδνκηθψλ θηλήηξσλ θαη αληηθηλήηξσλ.  

2. α)  Οη κεγάιεο εκπνξηθέο επηθάλεηεο/εκπνξηθά θέληξα άλσ ησλ 5.000 η.κ. 

(ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ ρξήζεσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο) ζεσξνχληαη 

κεηξνπνιηηηθήο εκβέιεηαο θαη εγθξίλνληαη κεηά απφ άδεηα ρσξνζέηεζεο. Ζ 

ρσξνζέηεζε ηνπο γίλεηαη εληφο ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη εηδηθφηεξα ζηηο πεξηνρέο 

ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, κε ελζάξξπλζε ηεο επαλάρξεζεο πθηζηάκελσλ 

θειπθψλ. 

β) ε πεξίπησζε ππεξθνξεζκέλνπ θέληξνπ θαη αδπλακίαο εμεχξεζεο θαηάιιεινπ 

ρψξνπ, νη παξαπάλσ κεγάιεο κνλάδεο είλαη δπλαηφλ λα εγθαζίζηαληαη ζηνλ 

πεξίκεηξν ηνπ θέληξνπ, ζε ζέζεηο άκεζα πξνζβάζηκεο απφ ην ζπλδπαζκέλν 

ζχζηεκα κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. 

γ)  Ζ εγθαηάζηαζε ησλ κεγάισλ κνλάδσλ είλαη επίζεο δπλαηή ζε πεξηνρέο 

αλελεξγψλ ρξήζεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4, ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

παξφληνο, θαζψο θαη ζε δψλεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη επίζεο 

επηζπκεηή ε ρσξνζέηεζε εγθαηαζηάζεσλ απηνχ ηνπ ηχπνπ ζε ππνβαζκηζκέλεο 

πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε επελδχζεσλ, φπνπ κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπο ή θαη λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζε πξνγξάκκαηα αλάπιαζεο. 

δ)  Γελ είλαη δπλαηή ε ρσξνζέηεζε κεγάισλ επηθαλεηψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ 

εμσαζηηθφ ρψξν, φπσο απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ παξφληνο, ζηα ζεκεία 

εηζφδνπ ζην Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα θαη επί ησλ κεγάισλ αμφλσλ ππεξηνπηθήο 

θπθινθνξίαο.  

3. Γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ επηθαλεηψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ θέληξσλ 

κε κίμε ρξήζεσλ εκπνξίνπ – αλαςπρήο ηεο παξ. 2, θαζψο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δσλψλ κηθηψλ ρξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ρψξσλ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, επηδηψθεηαη ν ρσξηθφο ζπζρεηηζκφο κε ρξήζεηο κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο ή 

θαη δηεζλνχο πξνζαλαηνιηζκνχ, φπσο είλαη νη εηδηθέο ηνπξηζηηθέο ππνδνκέο (εθζεζηαθνί 

ρψξνη, ζπλεδξηαθνί ρψξνη, καξίλεο), νη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο εγθαηαζηάζεηο, νη 

ζεκαληηθνί ρψξνη πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη πφινη νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ηα ζεκαηηθά πάξθα αλαςπρήο, νη πςεινχ επηπέδνπ εγθαηαζηάζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζηελ πγεία (ζεξαπεπηήξηα θαη δηαγλσζηηθά θέληξα), νη ζηαζκνί θαη ηα 

ηεξκαηηθά θέληξα κεηαθνξψλ, θιπ, σο πεξηνρέο θχξηαο έιμεο επηζθεπηψλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο. 
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4. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ κεγάισλ επηθαλεηψλ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη 

εκπνξηθψλ θέληξσλ ιακβάλνληαη ππ’ φςε ηα παξαθάησ:   

α)    Ζ ζέζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο.  

β)  Οη επηπηψζεηο ζηε βησζηκφηεηα ηνπ θέληξνπ ηνπ παξαθείκελνπ νηθηζκνχ, ζε 

ζπλάξηεζε κε ην πθηζηάκελν δπλακηθφ, ηα πξνγξακκαηηθά κεγέζε θαη ηα φξηα 

θνξεζκνχ, φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζηα ΥΑΔ θαη ζηα ρέδηα πλδπαζκέλεο 

Υσξηθήο Αλάπηπμεο (εθ’ φζνλ έρνπλ εθπνλεζεί)  ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ παξφληνο  .  

γ)  Ο βαζκφο ππνζηήξημεο απφ ην δίθηπν κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο 

δ)  Ζ εμαζθάιηζε επαξθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ΗΥ απηνθηλήησλ, θαζψο θαη 

ζηάζκεπζεο ησλ θνξηεγψλ ηξνθνδνζίαο. 

ε)  Οη επηπηψζεηο ζην δίθηπν θπθινθνξίαο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

5. Ο ηξφπνο έθδνζεο ηεο άδεηαο ρσξνζέηεζεο, νη πνιενδνκηθέο θαη νηθνδνκηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα πνιπθαηαζηήκαηα, νη ππεξαγνξέο θαη νη 

κεγάιεο εκπνξηθέο επηθάλεηεο ή εκπνξηθά θέληξα, θαζψο θαη νη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ απηνχ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

Άξζξν 33. Αλάπηπμε θαη Οξγάλσζε ησλ Γξαζηεξηνηήησλ Σνπξηζκνύ 

 

1.     ε φιε ηελ έθηαζε ηεο Αηηηθήο πξνσζείηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε 

αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ηνπξηζηηθήο αλσδνκήο. Δπίζεο δελ έρεη εθαξκνγή ην 

Άξζξν 9 ηεο κε αξηζ. 24208/1138/Β/09  Κ.Τ.Α. (ΦΔΚ.1138?11.6.09) πνπ αθνξά ζηηο 

ζχλζεηεο θαη νινθιεξσκέλεο ππνδνκέο κηθηήο ρξήζεο.  Οιφθιεξε ε Υσξηθή Δλφηεηα 

Νεζησηηθήο Αηηηθήο θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία Β2 «πεξηνρέο κε πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο ήπηνπ θαη ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ», ζχκθσλα κε ηελ ηδία  Κ.Τ.Α.  

2. Γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη δηεχξπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Αηηηθήο, κε ηα ΥΑΔ 

θαζνξίδνληαη δψλεο ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο: 

α)  Εψλεο αζηηθνύ ηνπξηζκνύ ή ηνπξηζκνύ παξαδνζηαθώλ κνξθώλ. Πξφθεηηαη 

γηα πεξηνρέο φπνπ πξνσζείηαη ε αλαβάζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο 

πθηζηάκελεο αλσδνκήο θαη ησλ θαηαιπκάησλ θαζψο θαη πεξηνρέο νξγαλσκέλεο 

θαη ζπλδπαζκέλεο επέθηαζεο ηεο λέαο αλσδνκήο θαη ππνδνκήο). 

β)  Εψλεο ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο 

πεξηβαιινληηθνχ ή νηθνινγηθνχ ηνπξηζκνχ, πεξηνρέο ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη 

αζιεηηζκνχ ή δψλεο πξνζηαζίαο πξνζαξκνζκέλεο ζην πεξηβάιινλ. 

γ)     Εψλεο ήπηνπ ηνπξηζκνχ  
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3.    α) Γηα ηε ρσξνζέηεζε ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε εληζρχζεσλ, νη 

πην πάλσ δψλεο ηνπξηζκνχ-αλαςπρήο έρνπλ ηελ έλλνηα ηνπ εδ. (α.ηη) ηεο παξ. 16 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3299/2004 (Κίλεηξα Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ 

Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Πεξηθεξεηαθή χγθιηζε), εθφζνλ απηφ δελ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ζεζκνζεηεκέλε ρξήζε γεο ή θαζεζηψο πξνζηαζίαο. 

    β)   Δίλαη δπλαηφλ λα θαζνξηζηνχλ ηκήκαηα ησλ πην πάλσ δσλψλ σο πεξηνρέο κε 

ππεξζπγθέληξσζε ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ δελ επηηξέπνληαη λέεο 

ηνπξηζηηθέο κνλάδεο 

4.    Γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Αηηηθήο πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα 

θαη ε δεκηνπξγία ππνδνκψλ, κε πξνηεξαηφηεηα:  

 Σελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνιηηηζηηθνχ θαη πεξηεγεηηθνχ ηνπξηζκνχ φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Αξζ. 22, παξ.7,8,θαη 9  ηνπ παξφληνο ήηνη 

1) χλδεζε θαη αλάδεημε ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ρψξσλ 

πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

2) αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ πνπ ζπλδένπλ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 

κλεκεία 

3) ρσξνζέηεζε πνιηηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

 Σε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμήο κνξθψλ ηνπξηζκνχ: 

πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο, Δθζεζηαθφο ηνπξηζκφο, Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Αξζ. 19 ηνπ παξφληνο «πφινη αλάπηπμεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο θαη 

αλαςπρήο), Tνπξηζκφο θχζεο (πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ νξεηλφ ρψξν, ζην πεξηαζηηθφ 

πξάζηλν θαη ζε ελδηαθέξνπζεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο- άξζξν 21 ηνπ παξφληνο) 

Αζιεηηθφο-Πξνπνλεηηθφο ηνπξηζκφο ,Σνπξηζκφο κεγάισλ γεγνλφησλ (mega events), 

πνξ αέξνο , Πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο, Αγξνηνπξηζκφο, ηακαηηθφο θαη 

ζεξαπεπηηθφο ηνπξηζκφο,  ηνπξηζκφο αλαςπρήο 

ην παξάξηεκα ηνπ παξφληνο αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο απφ ηηο 

πξνβιεπφκελεο ππνδνκέο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πην πάλσ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. 

Τδξνβφξεο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. Γθνιθ) ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο πδάηηλνπο πφξνπο κφλν απφ αθαιάησζε θαη επεμεξγαζία ιπκάησλ θαη πδάησλ  

απνθιεηζηηθά. 

ε βξαρνλεζίδεο θαη αθαηνίθεηα λεζηά δελ επηηξέπνληαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 
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Κεθάιαην Ζ΄ : Παξαθνινύζεζε θαη Δθαξκνγή ηνπ ΡΑ 

Άξζξν 34. Οξγαληζκόο Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο 

(ΟΡΑ) – Μεηξνπνιηηηθόο Φνξέαο 

1. Παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηα Άξζξα 5,7 θαη 8 ηνπ Ν.1515/85 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη νη 

ζρεηηθέο κε απηά εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. 

2. ην άξζξν 9 ηνπ Ν1515/85, σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν 3044/2002, ην 

εδάθην 6 αληηθαζίζηαληαη σο αθνινχζσο:  ‘’Καζήθνληα Πξνϊζηακέλνπ ηνπ Οξγαληζκνύ 

κπνξνύλ λα αλαηεζνύλ θαη ζε ππάιιειν ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ έρεη ηα ζρεηηθά 

πξνζόληα. ηελ πεξίπηωζε απηή θαηαβάιινληαη νη απνδνρέο ηεο κηαο κόλν ζέζεο πνπ 

ζα επηιέμεη ν ππάιιεινο. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζύληαμεο ηνπ Πξνϊζηάκελνπ ηνπ 

Οξγαληζκνύ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξ. (12) ηνπ Ν 3234/04 (Α’ 52), κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπηωζε β ηεο πην πάλω παξαγξάθνπ ε νπνία δελ απαηηείηαη λα ζπληξέρεη γηα ηνλ 

Πξνϊζηάκελν ηνπ Οξγαληζκνύ. ύκθωλα κε ηελ πεξίπηωζε β ηεο πην πάλω 

παξαγξάθνπ, ε ζεηεία ζε ζέζε Δηεπζπληή λνείηαη ε ππεξεζία πνπ δηαλύζεθε ζηελ ζέζε 

Πξνϊζηακέλνπ ηωλ ππεξεζηώλ ηνπ Οξγαληζκνύ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο’’. 

3. Πξνσζνχληαη νη δηαδηθαζίεο γηα ηε δεκηνπξγία κεηξνπνιηηηθνχ θνξέα ηεο 

Μεηξνπνιηηηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο Αζήλαο θαη γηα ηελ αλάζεζε ζε απηφλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ιεηηνπξγίεο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, βάζεη ησλ εηδηθψλ γηα ην ζθνπφ 

απηφ κειεηψλ.  

 

Άξζξν 35. ρέδηα Γξάζεο, Πξνγξάκκαηα Δθαξκνγήο ηνπ ΡΑ θαη πληνληζκόο ησλ 

Γεκόζησλ Τπεξεζηώλ 

1.    Γηα ηελ επηρεηξεζηαθή πξνψζεζε ησλ κέηξσλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΡΑ εθπνλνχληαη, 

γηα θάζε ζεκαηηθή – ηνκεαθή ελφηεηα, έλα ή πεξηζζφηεξα νινθιεξσκέλα ρέδηα 

Γξάζεο. Πξνβιέπνληαη δχν ηχπνη ρεδίσλ Γξάζεο: ηα γεσγξαθηθά, πνπ ζα 

αληηζηνηρνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα (πεξηνρέο) ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο 

κε εληαία ραξαθηεξηζηηθά/ πξνβιήκαηα ή ζε θαηεγνξίεο ρψξνπ, θαη ηα νξηδφληηα, πνπ 

ζα αληηζηνηρνχλ ζε ηνκείο, ππνηνκείο, ή ζέκαηα πνπ θαη’ αξρήλ αθνξνχλ ην ζχλνιν 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 
1
.  

                                                   

1
 Δλδεηθηηθά, έλα γεσγξαθηθφ Γ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κπνξεί λα αθνξά ην 

Διιεληθφ, έλα γεσγξαθηθφ Γ πνπ αληηζηνηρεί ζε θαηεγνξία ρψξνπ κπνξεί λα αθνξά ηηο αθηέο ηεο 

Αηηηθήο ή ηνπο νξεηλνχο φγθνπο, θαη έλα νξηδφληην Γ κπνξεί λα αθνξά ηελ πξνψζεζε 

νξγαλσκέλσλ ππνδνρέσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ή ηελ νξγάλσζε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ ή ηελ 

πνιηηηθή θαηνηθίαο. 
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2.    Αλεμάξηεηα απφ ην επηκέξνπο αληηθείκελφ ηνπο, ηα ρέδηα Γξάζεο ζα πεξηιακβάλνπλ 

δξάζεηο δηαθφξσλ εηδψλ, πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο, θαη ζα απνηεινχλ πιαίζηα ζπληνληζκνχ πνιιψλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ. Γηα θάζε ρέδην 

Γξάζεο ζα πξνζδηνξηζηνχλ ε ζηξαηεγηθή ηνπ (πξνηεξαηφηεηεο, ζηφρνη θαη κέζα 

πνιηηηθήο), νη ρσξηθέο παξάκεηξνί ηνπ, θαη ηα εξγαιεία εθαξκνγήο (έξγα, νηθνλνκηθά 

εξγαιεία, ζεζκηθά εξγαιεία, ρξεκαηνδφηεζε, θνξείο θιπ.). 

3.   Γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ΡΑ κε ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, πξνβιέπνληαη ηα 

παξαθάησ 
2
: 

α)  Σν ΡΑ απνηειεί ηε βάζε αλαθνξάο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

επηκέξνπο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο 

ζηε ζπλνρή θαη αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο. ηα πξνγξάκκαηα απηά πεξηιακβάλνληαη 

θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΡΑ. 

β)   Κάζε ππνπξγείν ή άιινο θνξέαο ηνπ Γεκνζίνπ ή επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ αλήθνπλ ελέξγεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηα ζέκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ΡΑ ή επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο, νθείιεη λα ελεκεξψλεη 

εγθαίξσο ηνλ ΟΡΑ πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ λέσλ 

πξνγξακκάησλ, παξεκβάζεσλ θιπ, θαζψο θαη πξηλ ηελ έθδνζε λένπ ζεζκηθνχ ή 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Δληφο πξνζεζκίαο ελφο κελφο ν ΟΡΑ, εθφζνλ ην θξίλεη 

ζθφπηκν, εθδίδεη γλσκνδφηεζε ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαζ’ χιε αξκφδην 

θνξέα, ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ θαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο.  

γ)    Δηδηθά θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, νη 

πξνηάζεηο έξγσλ, κειεηψλ θιπ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα Τπνπξγεία, ηε 

Πεξηθέξεηα θαη ηηο Ννκαξρίεο θαη αθνξνχλ ηελ Αηηηθή, θνηλνπνηνχληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζηνλ ΟΡΑ ν νπνίνο δηαηππψλεη γλψκε 

πξνο ην πξναλαθεξζέλ Τπνπξγείν πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ πξνηάζεσλ. 

δ)  Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ κπνξεί λα δίλεη νδεγίεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ, λα πξνεηνηκάδεη ππνδείγκαηα, λα παξέρεη ηε 

ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΡΑ, λα ζπληζηά ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ 

θνξέσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηάξηηζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη γεληθά λα 

ελεξγεί φηη απαηηείηαη γηα ηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. Αλ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ελέξγεηεο  πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 

                                                   

2
 Σα εδάθηα ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ αληηθαζηζηνχλ ή  ηξνπνπνηνχλ ηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο 

ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.1515/85.  
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ζε απνθιίζεηο απφ ην ΡΑ, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή κπνξεί νπνηεδήπνηε λα 

δηαηππψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηνπο αξκνδίνπο θνξείο. Οη παξαηεξήζεηο 

απηέο γλσζηνπνηνχληαη θαη ζηνλ Τπνπξγφ Υσξνηαμίαο Πεξηβάιινληνο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ. 

ε)  Οη δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη νη θνξείο πνπ νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ ‘Έξγσλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο 

Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, νθείινπλ λα νξίδνπλ εθπξφζσπφ ηνπο ζηνλ Οξγαληζκφ 

αλψηεξν ππάιιειν ηνπο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο απνηειεί ην 

ζχλδεζκν κε ηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο, βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε απηφλ, 

εηζεγείηαη έγθαηξα θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ θαη θαιείηαη λα 

παξίζηαηαη ζηελ επηηξνπή ρσξίο ςήθν, φηαλ ζπδεηνχληαη πξνγξάκκαηα ή άιια 

ζέκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ππεξεζία ηνπ. 

4.    α) Ο Οξγαληζκφο Αζήλαο παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ 

επηινγψλ, θαηεπζχλζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ΡΑ. Δπίζεο παξαθνινπζεί ηηο 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη εληνπίδεη 

ηπρφλ απξφβιεπηεο δπζκελείο επηπηψζεηο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξνρσξεί ζηελ 

επεμεξγαζία δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΡΑ.  

Γηα ηα παξαπάλσ ζπληάζζεη αλά δηεηία εθζέζεηο ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν 

βαζκφο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ ΡΑ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο, ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, άιισλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ νξγαληζκψλ ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηηο ίδηεο εθζέζεηο ππνδεηθλχεη ηα κέηξα, ηα 

πξνγξάκκαηα, ηηο πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη θάζε είδνπο ελέξγεηεο πνπ θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΡΑ, θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ 

αληίθεηληαη ή δελ ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ. Δπίζεο πξνηείλεη ηε 

ιήςε επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

β)  Οη εθζέζεηο απηέο απνηεινχλ δεκφζην έγγξαθν, δεκνζηεχνληαη ζην δηαδίθηπν θαη  

δηαβηβάδνληαη ζηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ, ζηα θαζ’ χιε αξκφδηα Τπνπξγεία, ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην ηεο 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαζψο θαη ζηα λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα ηεο πεξηθέξεηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πξνψζεζε κέηξσλ, 

πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ΡΑ. 

 

Άξζξν 36. πλέπεηεο ηεο έγθξηζεο ηνπ ΡΑ γηα ηα ππνθείκελα πνιενδνκηθά ζρέδηα 

 

1.   Γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, ζρέδηα ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο θαη αλάπηπμεο 

αλνηθηψλ πφιεσλ, ζρέδηα αλάπηπμεο πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο, δψλεο νηθηζηηθνχ 

ειέγρνπ, πεξηνρέο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 1650 1986 θαη ησλ άξζξσλ 10, 11 θαη 12 ηνπ 

Ν. 2742 1999 ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
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παξφληνο λφκνπ, θαζψο θαη νη θαλνληζηηθέο θαη αηνκηθέο πξάμεηο κε ηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο επηινγέο ηνπ.  

2.   Δγθεθξηκέλα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ζρέδηα απφ ηα αλαθεξφκελα 

ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ απνθιίλνπλ απφ ηηο 

θαηεπζχλζεηοηνπ ΡΑ, επηβάιιεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή αλαζεσξεζνχλ κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ 

πξνο απηέο. 

 

Άξζξν 37. Γηνηθεηηθέο θπξώζεηο 

 

1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, θαζνξίδνληαη νη παξαβάζεηο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ ΡΑ πνπ επηθέξνπλ επηβνιή πξνζηίκνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε νη παξαβάζεηο ησλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην άξζξν 19 ηνπ παξφληνο. 

2. ηελ ίδηα απφθαζε πξνβιέπεηαη ην αλψηαην χςνο ηνπ θαηά πεξίπησζε πξνζηίκνπ, νη 

θαηεγνξίεο ησλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα ηελ 

παξάβαζε, ε δηαδηθαζία δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο, ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ηνπ 

πξνζηίκνπ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν 3010/02. 

3. ε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ παξαβάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 19 κπνξεί λα 

δηαθφπηεηαη πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ ‘Έξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ 

ππνπξγνχ χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο. 

Σν ζέκα εηζάγεηαη ζηελ Δ/Δ ηνπ ΟΡΑ απφ ηελ αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηεο 

κνλάδαο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ή ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Με ηελ παξαπάλσ 

απφθαζε κπνξεί λα πξνβιέπνληαη φξνη, κέηξα θαη πξνζεζκίεο γηα ηελ 

επαλαιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο 

 

Άξζξν 38. Όξγαλν θαη Γηαδηθαζίεο Γηαβνύιεπζεο 

1. Ζ εθαξκνγή ηνπ Ρ..Α. ππφθεηηαη ζε δηαδηθαζία ηαθηηθήο δηαβνχιεπζεο κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο αιιά θαη κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πεξηθέξεηαο. Ζ επζχλε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αλαηίζεηαη ζε Όξγαλν Γηαβνχιεπζεο ζχκθσλα κε ηα επφκελα. 

2. Ο πξφεδξνο ηνπ ΟΡΑ ή εθπξφζσπφο ηνπ πξνεδξεχεη ηνπ Οξγάλνπ Γηαβνχιεπζεο. 

3. Σν Όξγαλν Γηαβνχιεπζεο γηα ην ΡΑ ζπγθξνηείηαη απφ δχν θαηεγνξίεο κειψλ. Σα 

ηαθηηθά κέιε πνπ είλαη παξφληα ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Οξγάλνπ θαη ηα έθηαθηα 
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κέιε ε ζπκκεηνρή ησλ νπνίσλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε ρσξηθή ελφηεηα θαη ην 

αληηθείκελν πνπ αθνξά ε δηαβνχιεπζε.  

4. Χο ηαθηηθά κέιε ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Οξγάλνπ εθπξφζσπνο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Υσξνηαμίαο θαη 

Πεξηβάιινληνο, ν Γ.Γ. ηεο πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ή εθπξφζσπφο ηνπ, ν πξφεδξνο ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, έλα αλψηεξν ζηέιερνο ηνπ ΟΡΑ θαη έλαο 

επηζηήκνλαο εγλσζκέλεο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ ξπζκηζηηθφ 

ζρεδηαζκφ, πνπ νξίδεηαη γηα ηξηεηή αλαλεψζηκε ζεηεία απφ ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΥΧΓΔ 

χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ ΟΡΑ. 

5.  Χο έθηαθηα κέιε ζπκκεηέρνπλ, θαηφπηλ πξφζθιεζεο απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Οξγάλνπ 

γηα ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε, εθπξφζσπνη άιισλ Τπνπξγείσλ (πέξαλ ησλ 

πξναλαθεξνκέλσλ) θαη ινηπψλ θξαηηθψλ θνξέσλ, εθπξφζσπνη ηεο λνκαξρηαθήο θαη 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, επαγγεικαηηθψλ επηκειεηεξίσλ θαη νξγαλψζεσλ, 

ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη άιισλ ζπιινγηθψλ 

θνξέσλ πνπ θξίλεηαη φηη δχλαληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 

ΡΑ. 

6. Σν Όξγαλν Γηαβνχιεπζεο ζπλέξρεηαη, ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε ρξφλν. Λακβάλεηαη 

πξφλνηα ψζηε ζηα πξνζθαινχκελα έθηαθηα κέιε λα πεξηιακβάλνληαη θαη εθπξφζσπνη 

ηνπηθψλ αξρψλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρσξηθή ελφηεηα φπνπ 

γίλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

7. Πξνβιέπεηαη επίζεο ε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθνχ δηαιφγνπ κέζσ Γηαδηθηχνπ κε ηε 

δεκηνπξγία εηδηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ΟΡΑ γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη ε δηαλνκή 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ κε ζπλζεηηθή θαη εθιατθεπκέλε δηαηχπσζε ησλ ζηφρσλ, ησλ 

κέζσλ θαη ηεο πξνφδνπ πινπνίεζεο ηνπ ΡΑ, ε έθζεζε ραξηνγξαθηθνχ θαη άιινπ 

επνπηηθνχ πιηθνχ θαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ  ελεκέξσζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ.  

8. Σν Όξγαλν Γηαβνχιεπζεο ππνζηεξίδεηαη απφ κφληκε ηερληθή Γξακκαηεία ε νπνία είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ηελ πινπνίήζε ησλ 

αλσηέξσ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ,  

ηελ  θαηάξηηζε ησλ πξαθηηθψλ θάζε ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

ππνζηεξηθηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα ηεο αλαηεζεί απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Οξγάλνπ. Ζ 

Γξακκαηεία ζηειερψλεηαη απφ ππαιιήινπο ηνπ ΟΡΑ, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ ΟΡΑ, νη νπνίνη δχλαληαη λα ππεξεηνχλ παξάιιεια θαη ζε άιιεο 

ππεξεζίεο ηνπ Οξγαληζκνχ. Με Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΥΧΓΔ θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ εγθξίλεηαη εηδηθφ επίδνκα επζχλεο γηα ηα κέιε ηεο 

Γξακκαηείαο. 

9. Ζ Γξακκαηεία ζπληάζζεη, θαη ζέηεη ππφςε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Οξγάλνπ πξνο έγθξηζε, 

εμακεληαίεο εθζέζεηο φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαβνχιεπζεο. Οη εθζέζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο παξαθνινχζεζεο 
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θαη αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΡΑ, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 33, παξ.3 ηνπ 

παξφληνο.  

10. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ ξπζκίδεηαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Οξγάλνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηεμαγσγή ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο.   

 

Άξζξν 39. Καηαξγνύκελεο θαη Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 

 

1. Με εμαίξεζε ηα άξζξα 5, 7, 8 θαη 9 ηνπ Ν.1515/85 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ, ηα νπνία 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 34 αλσηέξσ δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ, θαηαξγνχληαη νη ινηπέο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1515/85 θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηνλ παξφληα λφκν.  

2. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ λέσλ θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ παξφληα λφκν δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ νη αληίζηνηρεο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί 

βάζεη ηνπ Ν.1515/85 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

(Άξζξν 1, παξ. 5 ηνπ Νφκνπ) 

 

 

 

 

 

ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΣΣΗΚΖ (ΡΑ) 

 



 
81 

Κεθάιαην Α΄ : Παξαξηήκαηα Άξζξσλ ηνπ ΡΑ 

 

Π1: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 11 

 

Γηα ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πνιενδνκηθψλ θέληξσλ, αλάινγα κε ην 

επίπεδν ηνπο, ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ κέηξα:  

α.  Πξνσζείηαη ν ιεηηνπξγηθφο ζπζρεηηζκφο ηνπ δηθηχνπ Κέληξσλ κε ην ηεξαξρεκέλν 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη δηαζθαιίδεηαη ε απ’ επζείαο ζχλδεζε κε κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο ησλ θέληξσλ κε φιεο ηηο πεξηνρέο ηεο δψλεο επηξξνήο ηνπο. 

β.  Οξγαλψλεηαη ην εζσηεξηθφ θπθινθνξηαθφ δίθηπν ησλ θέληξσλ, κε ξχζκηζε ηεο 

δηακπεξνχο θπθινθνξίαο ΗΥ απηνθηλήησλ θαη δηαζθάιηζε ηεο απξφζθνπηεο 

θπθινθνξίαο Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, πεδψλ, πνδειάησλ θαη ΑΜΔΑ. 

γ.  Γεκηνπξγνχληαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, επαξθείο ρψξνη ζηάζκεπζεο αλάινγα κε ηε 

δπλακηθφηεηα θαη ηελ αθηίλα επηξξνήο θάζε θέληξνπ. 

δ.   Σα πνιενδνκηθά θέληξα εκπινπηίδνληαη κε ηε ρσξνζέηεζε ιεηηνπξγηψλ, δεκφζηαο ή 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο, πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πφινη γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ειθπζηηθφηεηαο ηνπο (πνιηηηζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νξγαλσκέλνη ρψξνη πξαζίλνπ θαη 

αλαςπρήο, ζεκαληηθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ). 

ε. Τπνζηεξίδεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηα ππάξρνληα θέληξα πξνσζεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαη επηρεηξήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πξνζέιθπζε ζπλαθψλ θαη ζπλαξηψκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ζη.  Πξνσζείηαη ε αλάπιαζε ηνπ δηθηχνπ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ πνιενδνκηθψλ 

θέληξσλ γηα ηε βειηίσζε   ηεο ιεηηνπξγίαο, ηνπ εμνπιηζκνχ, ηεο δηακφξθσζεο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπο. 

δ.  ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή ή αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ή 

θαη αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ησλ ρξήζεσλ, πξνσζείηαη ε αλάπιαζε ηκήκαηνο ή θαη 

νιφθιεξνπ ηνπ πνιενδνκηθνχ θέληξνπ, φπσο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην ΓΠ.   

 

Π2: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 15 

 

α)   Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο ρξήζεσλ γεο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνχ κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ. ην πιαίζην απηφ, πξέπεη λα 

εμεηαζηεί θαη ε ζέζπηζε «άδεηαο ρσξνζέηεζεο» εζηηαζκέλε ζηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο 
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ηνπ εδάθνπο κε πνιενδνκηθά θξηηήξηα
3
. ε κηα ηέηνηα πξννπηηθή ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη ζρέζεηο ηεο άδεηαο απηήο κε ηελ άδεηα νηθνδφκεζεο θαζψο θαη κε ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

β)   ρεηηθά κε ηνπο ζπληειεζηέο δφκεζεο ζηηο εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο ιακβάλνληαη ηα 

εμήο κέηξα:  

 Γηα λα ειεγρζνχλ νη ππεξβνιηθέο ππθλφηεηεο θαη ηα ζπκπαξνκαξηνχληα αξλεηηθά 

θαηλφκελα, ν αλψηαηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 4,0. Οη Γ πνπ ππεξβαίλνπλ ην φξην απηφ 

κεηψλνληαη ζην 4,0. Αλαινγηθή κείσζε πξέπεη λα γίλεη θαη ζηνπο ηζρχνληεο Γ 

πνπ έρνπλ ζήκεξα ηηκέο κεηαμχ 2,0 θαη 4,0.  

 Απφ ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο ζπληειεζηέο δφκεζεο άκεζα ρξεζηκνπνηήζηκν απφ 

ηνπο ηδηψηεο ζα είλαη πνζνζηφ 90%. Σν ππφινηπν 10% επηηξέπεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζην πιαίζην νξγαλσκέλσλ αλαπιάζεσλ πεξηνρψλ κε 

γεξαζκέλν θηηξηαθφ απφζεκα, θαζψο θαη σο αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο ζην πιαίζην 

ηνπ κεραληζκνχ πεξηβαιινληηθνχ θαη θνηλσληθνχ θέξδνπο αλάπηπμεο.  

 

Π3: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 16 

 

1. ην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζέαο εθδίδνληαη νη εμήο 

δηαηάμεηο: 

α)  Γηαηάμεηο πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε ζέα θαη ζα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο νπηηθνχο 

άμνλεο πξνο ηνπο ηζηνξηθνχο ιφθνπο, ηνπο γχξσ νξεηλνχο φγθνπο θαη ηε 

ζάιαζζα.  

β)  Γηαηάμεηο πνπ θαζνξίδνπλ φξηα δσλψλ θαζψο θαη φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ ησλ 

πςψλ θαη ησλ κεγεζψλ ησλ νηθνδνκψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά δψλε. 

Δπίζεο επηβάιινπλ ξπζκίζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ην αδφκεην πεξηνρψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην φξην ηνπ ηνπίνπ θαζψο θαη πεξηνξηζηηθνχο φξνπο ζε γήπεδα πνπ 

εκθαλψο παξεκβάιινληαη ζηε ζέα ηδηαίηεξα επαίζζεησλ ζεκείσλ ηεο πφιεο. 

γ)  Γηαηάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εμπγίαλζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ζεκείσλ πξνο ηα 

νπνία θαηεπζχλνληαη νη άμνλεο ηεο ζέαο θαη έρνπλ εθ ησλ πξαγκάησλ ζήκεξα 

ππνβαζκηζηεί.  

δ)  Γηαηάμεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ ππνδνκήο ζε επαίζζεηεο 

πεξηνρέο ή επηβάιινπλ εηδηθνχο φξνπο (ππνγεηνπνίεζε) πξνθεηκέλνπ λα 

πξνθπιάμνπλ ηε ζέα θαη ην ηνπίν.  

                                                   

3
  Καη’ αλαινγία πξνο ην βξεηαληθφ ζεζκφ ηνπ Planning permission. 
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2. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηεο «εηζφδνπο» ηεο Πξσηεχνπζαο ζεζπίδνληαη 

εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ: 

 ζηνλ θαζνξηζκφ ρξήζεσλ γεο θαη ζηελ εμπγίαλζε ηνπο απφ αζχκβαηεο ρξήζεηο 

θαη εγθαηαζηάζεηο, 

 ζηε θαιχηεξε πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο,  

 ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βέιηηζηεο αηζζεηηθήο εηθφλαο ησλ θηηξίσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ δεκφζηνπ θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. 

3. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ 

δεκφζηνπ θαη θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ησλ πφιεσλ εθδίδνληαη ή εληζρχνληαη νη εμήο 

δηαηάμεηο: 

α)  Γηαηάμεηο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ θάζε είδνπο κφληκεο ή 

πξνζσξηλέο απζαίξεηεο θαηαιήςεηο θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ ηδησηψλ, ηνπ 

δεκνζίνπ, ησλ ΟΣΑ, ησλ Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο θαη επηβνιή απζηεξψλ 

πξνζηίκσλ ζε θάζε ζρεηηθή παξάβαζε. 

β)  Γηαηάμεηο γηα ηελ απαιιαγή ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ απφ δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο. 

Καηάξηηζε πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ηππνπνίεζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη πιεξνθφξεζεο ζην δεκφζην ρψξν 

ηεο πφιεο. 

γ)  Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε, θαζαξηζκφο θαη αηζζεηηθή 

βειηίσζε νδψλ, πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ, πιαηεηψλ, αιζψλ, θήπσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη επηβνιή πξνζηίκσλ ζε φζνπο θαηαζηξέθνπλ ή ξππαίλνπλ ην 

δεκφζην ρψξν γεληθά. 

δ)  Γηαηάμεηο γηα ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ κεραληζκνχ ειέγρνπ θαη αδεηνδφηεζεο ησλ 

επεκβάζεσλ δειαδή κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ έξγσλ, εγθαηαζηάζεσλ, 

θπηεχζεσλ, ξππάλζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. Με ηελ αδεηνδφηεζε ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αηζζεηηθή ηνπο. 

4. ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ησλ λέσλ θηεξίσλ 

θαη ηεο αλάπιαζεο πθηζηακέλσλ θηεξίσλ ζεζπίδνληαη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ: 

 ηνλ έιεγρν θαη ζηελ έγθξηζε ηεο εκθάληζεο θαη ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  ψζηε απηέο λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αηζζεηηθά άξηηνπ. 

 ηελ απαγφξεπζε απηφλνκσλ επεκβάζεσλ ζηηο φςεηο, ζηνπο αθάιππηνπο 

ρψξνπο ή ζηηο ηαξάηζεο ησλ θηηξίσλ. 

 ηνλ έιεγρν θαη έγθξηζε ησλ θπηεχζεσλ ησλ πξαζηψλ θαη ησλ αθαιχπησλ 

ρψξσλ. 

 ηε δεκηνπξγία ηαξαηζφθεπσλ ζε πνζνζηφ ηεο έθηαζεο ηνπ δψκαηνο εθάζηνπ 

θηηξίνπ ην νπνίν πνζνζηφ ζα δηαθνξνπνηείηαη θαηά πεξηνρή. 
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 ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπνζέηεζεο δηαθεκηζηηθψλ πηλαθίδσλ, ζηηο φςεηο θαη ζηα 

δψκαηα ησλ θηηξίσλ. 

 ηελ επηβνιή δηαηάμεσλ θαη επεμεξγαζία θηλήηξσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηζθεπή, απνθαηάζηαζε θαη θαζαξηζκφ ησλ φςεσλ ζηελ αθαίξεζε πξνζζεθψλ, 

θεξαηψλ, εγθαηαζηάζεσλ ζηα δψκαηα, θιηκαηηζηηθψλ, απνθαηάζηαζε 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πιηθψλ  θαη ρξσκαηηζκψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ φςεσλ 

ησλ θηηξίσλ. 

 

Π4: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 17 

 

11. Χο πξνγξάκκαηα εηδηθψλ παξεκβάζεσλ Μεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο Αηηηθήο νξίδνληαη ηδίσο ηα θαησηέξσ:  

α)  Ζ νινθιήξσζε θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Δλνπνίεζεο Αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ ζην ζχλνιν ηεο Μεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, κε πξνηεξαηφηεηα ζην 

πξφγξακκα ζχλδεζεο κε ηελ Αθαδεκία Πιάησλνο κέζσ ηεο Ηεξάο Οδνχ ησλ 

ηζηνξηθψλ θέληξσλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Πεηξαηά, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ηζηνξηθνχ άμνλα Πεηξαηψο. Σν εηδηθφηεξν πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 22 ηνπ παξφληνο.  

β)   Ζ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη Πεηξαηά, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα πξνγξάκκαηα αλάδεημεο θαη ζχλδεζεο ησλ αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ θαη ελνπνίεζεο ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ. 

γ)   Ζ αλάθηεζε θαη αλαβάζκηζε (αλάπιαζε) ηνπ ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηνπ αζηηθνχ – 

Μεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (Αλαηνιηθνχ θαη Γπηηθνχ αξσληθνχ) θαη ησλ 

αθηψλ ηεο Πεξηαζηηθήο Παξάθηηαο Εψλεο (Αθηέο Δπβντθνχ θαη πεξηαζηηθήο δψλεο 

αξσληθνχ, Μεγαξίδαο θαη Κνξηλζηαθνχ) κε νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα γηα 

νξγαλσκέλεο αλαπιάζεηο θαη κε θχξηα ρξήζε αλαςπρή – αζιεηηζκφ – ηνπξηζκφ – 

πνιηηηζκφ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηηο ζρεηηθέο εηδηθέο κειέηεο. 

δ)   Ζ αλάπιαζε ηνπ Διαηψλα κε επηρεηξεκαηηθά πάξθα, Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη 

Κέληξα Μεηαθνξψλ, Βηνκεραληθνχο ζχιαθεο θαη πάξθα πξαζίλνπ, αλαςπρήο, 

αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. 

ε)   Οη αλαπιάζεηο ησλ ππιψλ ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηδηαίηεξα ηεο 

Νφηηαο Πχιεο (πεξηνρή Καξατζθάθε θαη Αγίνπ Γηνλπζίνπ) θαη ηεο Γπηηθήο πχιεο 

(Εψλεο Γ θαη Ε ζηελ πεξηνρή πξνζηαζίαο φξνπο Αηγάιεσ). 

ζη)  Ζ αλάπηπμε ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ πάξθσλ ηνπ Αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

ηδηαίηεξα: 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ πάξθνπ Διιεληθνχ ζην παιαηφ 

Αεξνδξφκην  κε ρξήζεηο θπξίσο πξαζίλνπ, πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη 

αλαςπρήο θαζψο θαη Δθζεζηαθφ Κέληξν κεηξνπνιηηηθήο ζεκαζίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο αζηηθή αλάπηπμε κηθηψλ ρξήζεσλ, 
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δηνίθεζεο, επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζκνχ θαη θαηνηθίαο γηα ηελ 

απηνρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Ζ αλάπηπμε (νινθιήξσζε) ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ Γνπδή κε ρξήζεηο 

αλαςπρήο – αζιεηηζκνχ – πνιηηηζκνχ (ππξήλαο πάξθνπ) θαη ρξήζεηο 

πνιηηηζκνχ – πγείαο – Δθπαίδεπζεο θαη Μεηξνπνιηηηθήο δηνίθεζεο ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ πάξθνπ κε πξνζηαζία ηνπ ππάξρνληνο πξαζίλνπ. 

 Ζ αλάπηπμε (νινθιήξσζε) ηνπ Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ ζηα Σνπξθνβνχληα 

(Αηηηθφ Άιζνο) κε ρξήζεηο αλαςπρήο – αζιεηηζκνχ – πνιηηηζκνχ θαη 

αληίζηνηρα ζην ειεπίηζαξη θαζψο θαη ζηα ήδε πθηζηάκελα θαη 

πξνγξακκαηηδφκελα  αζηηθά πάξθα θαη ηδηαίηεξα ζην πάξθν ηεο πεξηνρήο 

Ηππνδξφκνπ. 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ηνπ παιηνχ Ηππνδξφκνπ ζαλ Πνιηηηζηηθφ Πάξθν 

Μεηξνπνιηηηθνχ επηπέδνπ κε παξάιιειεο ρξήζεηο αλαςπρήο θαη 

αζιεηηζκνχ  

δ)  Ζ αλάπηπμε ησλ πεξηαζηηθψλ Μεηξνπνιηηηθψλ πάξθσλ θαη ηδηαίηεξα ην 

Μεηξνπνιηηηθφ πάξθν Σαηνΐνπ (πφινο πξαζίλνπ – αλαςπρήο – πνιηηηζκνχ), ηα 

Μεηξνπνιηηηθά πάξθα αλαςπρήο – πνιηηηζκνχ ζηα Λαηνκεία αξραίσλ Μαξκάξσλ 

ηεο Πεληέιεο (Εψλεο Ε πεξηνρήο πξνζηαζίαο Πεληειηθνχ) θαη Πάξθν αξραίαο 

Μεηαιινπξγίαο  ζην νχλην (Εψλεο Γ πεξηνρήο πξνζηαζίαο νξεηλψλ φγθσλ 

Λαπξεσηηθήο) θαη ην νηθνινγηθφ – πνιηηηζηηθφ πάξθν ζηελ πεξηνρή Βξαψλαο 

Μεζνγείσλ (Εψλε Β3 ηνπ Π. Γ/ηνο 199Γ/ 2003). 

ε)  Σν πξφγξακκα ελνπνίεζεο ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη ζχλδεζε ηνπ κε ην 

πεξηαζηηθφ πξάζηλν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ παξ. 1, 2 θαη 3.  

ζ)  Οη νξγαλσκέλεο αλαπηχμεηο γχξσ απφ κεγάινπο κεηαθνξηθνχο θφκβνπο θαη 

ζηαζκνχο ηνπ Πξσηεχνληνο Γηθηχνπ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ (αζηηθά θαη 

πξναζηηαθά κέζα ζηαζεξήο ηξνρηάο). 

Η)   Πξφγξακκα αλάπιαζεο επξχηεξεο πεξηνρήο Ληκέλα Πεηξαηά θαη ηδηαίηεξα ηεο 

πεξηνρήο κεηαμχ επηβαηηθνχ θαη εκπνξηθνχ ιηκέλα ζε ζπλδπαζκφ κε ιεηηνπξγίεο 

αλαςπρήο, πνιηηηζκνχ αζιεηηζκνχ θαη θαηνηθίαο κε δηαζθάιηζε ζεκαληηθψλ 

εθηαζεσλ ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη πξφζβαζεο θνηλνχ ζην ζαιάζζην 

κέησπν. Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην πξφγξακκα απηφ έρεη ε αλάπιαζε ηεο παξάθηηαο 

δψλεο Γξαπεηζψλαο - Κεξαηζηλίνπ κε ρξήζεηο πνπ ζηεξίδνπλ θαη αλαδεηθλχνπλ 

ηνλ Γηεζλή ξφιν ηνπ Ληκέλα Πεηξαηά σο Κέληξν Ναπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ρξήζεηο πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ - αλαςπρήο 

12. Οη αλσηέξσ παξεκβάζεηο εληάζζνληαη ζην ζρέδην δεκηνπξγίαο ππεξηνπηθψλ πφισλ 

θαη αμφλσλ πνιηηηζκνχ, εθπαίδεπζεο, αζιεηηζκνχ θαη αλαςπρήο. Χο ζεκαληηθφηεξνη 

ηέηνηνη πφινη νξίδνληαη: 

 Ο Φαιεξηθόο Όξκνο, (α) Οιπκπηαθφο Πφινο Φαιήξνπ  πνπ πεξηιακβάλνπλ 

νηθνινγηθφ πάξθν, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο ρξήζεηο, πλεδξηαθφ Κέληξν, 

Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν θαη ρψξνπο πξαζίλνπ θαη πεξηπάηνπ, ελπδξείν θαη (β) 
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ηάδην Δηξήλεο θαη Φηιίαο σο ρψξνο αζιεηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηάδην 

Καξατζθάθε,  

 Ο Οιπκπηαθόο Πόινο Διιεληθνύ (Καλφ – Καγηάθ - ιάινκ σο ζεκαηηθφ 

αζιεηηθφ  Πάξθν - πδξνπάξθν, νιπκπηαθή εγθαηάζηαζε θαιαζνζθαίξηζεο θαη 

Ξηθαζθίαο, σο ρψξνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, αλαςπρήο θαη δηαζθέδαζεο θαη 

ηα ινηπά γήπεδα σο ρψξνη αζιεηηθψλ ρξήζεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ), 

ζε ζπλδηαζκφ κε ην Οιπκπηαθό θέληξν Ηζηηνπινΐαο Άγηνπ Κνζκά (Κέληξν 

Ηζηηνπινΐαο, ππαίζξηεο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αλαςπρή) 

 Σν Οιπκπηαθό Αζιεηηθό Κέληξν Αζήλαο (ΟΑΚΑ), (Αζιεηηζκφο, Πνιηηηζκφο, 

Σνπξηζκφο, Γηνίθεζε) 

 Σν Οιπκπηαθό Κέληξν  Γαιαηζίνπ ζηε πεξηνρή ηνπ «Κηήκαηνο Βεΐθνπ» 

(Αζιεηηζκφο, Πνιηηηζκφο Αλαςπρή) 

 Σν Οιπκπηαθό Κέληξν Γνπδή, (Αζιεηηζκφο, Πνιηηηζκφο, Αλαςπρή) 

 Ο ρνηληάο Μαξαζώλα (Αζιεηηζκφο, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε) 

 Σν θνπεπηήξην Μαξθόπνπινπ (Αζιεηηζκφο, Πνιηηηζκφο) 

 Σν Ηππηθό Κέληξν Μαξθνπνύινπ (Αζιεηηζκφο,  ηνπξηζκφο, αλαςπρή) 

 Σν Οιπκπηαθό Κέληξν Νίθαηαο (Δθπαίδεπζε, Πνιηηηζκφο, Αζιεηηζκφο) 

 Σν Οιπκπηαθό Κέληξν Άλσ Ληνζίσλ (ρνιέο θαη Αθαδεκίεο πνιηηηζκνχ, εζληθή 
ςεθηαθή αξρεηνζήθε  νπηηθναθνπζηηθνχ πεξηερνκέλνπ)   

 

Π5: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 19 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ, ηίζεληαη ζε εθαξκνγή ηα θαησηέξσ κέηξα 

θαη εξγαιεία: 

α)   Δθπφλεζε ρεδίνπ Οινθιεξωκέλεο Δηαρείξηζεο ηωλ Αθηώλ ηεο Αηηηθήο (ΟΔΑΑ), ην 

νπνίν –αλάινγα κε ηελ πεξηνρή-  κπνξεί λα αθνξά είηε ζηελ ζηελή δψλε δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα (θξίζηκε δψλε), είηε ζε επξχηεξεο δψλεο επηξξνήο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ 

(δπλακηθή δψλε), είηε θαη ζηηο δχν. Σν ζρέδην κπνξεί λα ζεζπίδεη εηδηθά θαλνληζηηθά θαη 

δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηηο επί κέξνπο δψλεο, ή λα δηαηππψλεη θαηεπζχλζεηο 

ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, δεζκεπηηθέο πξνο ηα ππνθείκελα επίπεδα ζρεδηαζκνχ, θαζψο 

θαη πξνο ηα επελδπηηθά ζρέδηα, ηα ηνκεαθά θαη ηα ηνπηθά πξνγξάκκαηα. (πρ ζέζπηζε 

πεξηνρψλ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επελδχζεσλ, εληαίεο δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, φξηα 

θνξεζκνχ θιπ) Σν ρέδην ή ηα επί κέξνπο ρέδηα ζεζκνζεηνχληαη κε ΠΓ βάζεη ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 10 παξ.6 ηνπ παξφληνο. Δπίζεο κπνξνχλ λα ππνδεηθλχνπλ 

πεξηνρέο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ, πνπ έρνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο κεηξνπνιηηηθήο 

παξέκβαζεο θαη πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαηάμεηο πεξί ΕΔΑ.  
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β)  Δθαξκνγή κεζφδσλ ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ θνξέσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζηελ παξάθηηα δψλε θαη ηελ έληαμε απηψλ ζε 

εληαίν πιαίζην ππφ ηνπο αλσηέξσ ζηφρνπο. Ζ ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

εθαξκνγήο ηεο ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο κπνξεί λα γίλεηαη κε ην/α 

ζρέδην/α ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.   

γ)  Σήξεζε πξαθηηθψλ ζπζηεκαηηθήο ελδνδηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο (ζε θάζεην θαη 

νξηδφληην επίπεδν) ηφζν πξν ηεο ζεζκνζέηεζεο ησλ θαλνληζηηθνχ ηχπνπ ξπζκίζεσλ 

φζν θαη ζην ζηάδην ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηεο αζθνχκελεο βάζεη ηνπ παξφληνο πνιηηηθήο, είλαη δπλαηφλ λα 

ζπζηήλνληαη κε ηα ΠΓ ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ Δηδηθέο Δπηηξνπέο κε ηελ ζπκκεηνρή 

εθπξνζψπσλ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ είηε λα αλαηίζεηαη ην έξγν απηφ ζηνπο 

θνξείο εθαξκνγήο ησλ ΓΠ αλά Ννκαξρία (Άξζξν 10 ηνπ Ν.2508/97) εθφζνλ έρνπλ 

ζπζηαζεί.  

δ)  Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο, ελεξγνπνίεζεο θαη ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο θαη ηελ δηαθχιαμε ηνπ πνιχηηκνπ 

θπζηθνχ απηνχ πφξνπ.  

ε)   Δλεξγνπνίεζε εξγαιείσλ πνιηηηθήο γεο γηα ηελ απφδνζε ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

κέξνπο ηεο ππεξαμίαο γεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πξνλνκηαθφ ραξαθηήξα ηεο 

παξάθηηαο δψλεο.  

ζη)  Δθαξκνγή ζπζηήκαηνο αλαδηαλνκήο ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο παξάθηηαο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, κε ηελ απφδνζε κέξνπο απηψλ ζε 

δξάζεηο αλαβάζκηζεο πεξηβάιινληνο, δηαθχιαμεο ηνπ θπζηθνχ ραξαθηήξα ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ ηκεκάησλ ηεο δψλεο θαη δηεχξπλζεο ησλ δεκνζίσλ εθηάζεσλ κέζσ 

αγνξψλ, απαιινηξηψζεσλ θιπ. ηα πιαίζηα απηά είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε εηδηθνχ 

πφξνπ κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο – Οηθνλνκηθψλ θαη ΠΔΥΧΓΔ .   

Π6: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 20 

 

α)  Σα έξγα ππνδνκήο γηα ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ 

πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ: 

 Σελ νινθιήξσζε ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζε φιεο ηηο εληφο ζρεδίνπ πφιεο 

πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, 

 Σελ νινθιήξσζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζηελ 

Φπηάιιεηα, 

 Σε ιεηηνπξγία θέληξνπ επεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ θαη αζηηθψλ πγξψλ ιπκάησλ 

ζηε Μεηακφξθσζε
,
,  

 Σε δεκηνπξγία θέληξνπ επεμεξγαζίαο επηθίλδπλσλ ειαησδψλ θαη ηνμηθψλ ηιχσλ, 
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 Σελ πξνψζεζε πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο λεξνχ 

β)  Με βάζε ην Δζληθφ ρέδην Γηαρείξηζεο ζηεξεψλ Απνβιήησλ, ζην επίπεδν ηεο Αηηηθήο 

πξνβιέπνληαη:  

 Ζ δεκηνπξγία ηξηψλ ΟΔΓΑ, ζηε 1ε Γηαρεηξηζηηθή Δλφηεηα Αηηηθήο, 

 Ζ απνθαηάζηαζε φισλ ησλ αλέιεγθησλ ρψξσλ δηάζεζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 ε δεκηνπξγία θέληξσλ δηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ (ΚΓΑΤ),  

 ε δεκηνπξγία ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ (ΜΑ) θαη ηνπηθψλ 

ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φιε ηελ Αηηηθή.  

 ε δεκηνπξγία δηαιπηεξίσλ νρεκάησλ ηέινπο θχθινπ δσήο,  

 ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ απνβιήησλ, 

 ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο παιαηψλ ειαζηηθψλ 

νρεκάησλ, 

 ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο ζπζζσξεπηψλ, 

 ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ αλαγέλλεζεο απνβιήησλ ιηπαληηθψλ ειαηψλ, 

 ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο απνβιήησλ 

εθζθαθψλ, θαηαζθεπψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, ζε ρψξνπο πνπ εγθξίλνληαη σο 

θαηάιιεινη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή ζε ρψξνπο 

αλελεξγψλ ή θαη ελεξγψλ ιαηνκείσλ, 

 ε δεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο / αλαθχθισζεο άιισλ πξντφλησλ 

ηνπ λφκνπ 2939/01, φπσο εθάζηνηε πξνζαξκφδεηαη θαη ηζρχεη, 

 ε δεκηνπξγία απνζεθψλ ησλ απνβιήησλ ηνπ λφκνπ 2939/01, φπσο εθάζηνηε 

πξνζαξκφδεηαη θαη ηζρχεη θαη ησλ ζρεηηθψλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. 

γ)   Σα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηα 

παξαθάησ, αλάινγα κε ην είδνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο, ιαηνκηθέο, κεηαιιεπηηθέο 

εκπνξηθέο, ηερληθέο, γεσξγνθηελνηξνθηθέο, ηνπξηζηηθέο θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 7 κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο 

εθαξκνγή ηερλνινγίαο αληηξξχπαλζεο, κείσζε ήρσλ θαη δνλήζεσλ, αιιαγέο ζηε 

ρξήζε πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ, ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο 

θαπζίκσλ, αλψηαηα επηηξεπφκελα φξηα εθπνκπήο θάζε κνξθήο ξχπσλ θαη 

ζνξχβσλ. 

 Σα κέηξα ηεο παξ. 7 κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ επίζεο: εγθαηάζηαζε νξγάλσλ 

ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ, ησλ απνβιήησλ, ησλ 

θαπζίκσλ ηεο ρξήζεο πξψησλ πιψλ θαη λεξνχ θαζψο θαη νξγάλσλ ειέγρνπ ηεο 

θαχζεο, φπσο θαη θαζνξηζκφ κεζφδσλ θαη ζπρλφηεηαο δεηγκαηνιεςηψλ θαη 
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κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηε 

παξάγξαθν απηή, θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

(ΔΜΑS, ISO 9000 θαη 14001). Όκνηα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε θπζηθψλ δσλψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ ζνξχβνπ (ερνπεηάζκαηα), ηελ 

αλακφξθσζε εθηάζεσλ σο αληηζηάζκηζκα εθπνκπψλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα 

φπσο θαη ηελ πξνζηαζία θαη ζπληήξεζε ηέηνησλ πεξηνρψλ. Μπνξνχλ επίζεο λα 

πεξηιακβάλνπλ: 

- ηέιε (πνπ ζα απνηειέζνπλ δεκφζηα έζνδα) ζε βάξνο νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,  

- εηδηθά ηέιε ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θαη εηζάγνπλ πξντφληα πνπ 

πξνθαινχλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ηνπο θαη 

ηδίσο αλαθχθισζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ ηα έμνδα θαηαζθεπήο θαη 

ιεηηνπξγίαο ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, 

-  θαζνξηζκφ ησλ σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο,  

- πξνζεζκίεο ζπκκφξθσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ,  

- φξνπο ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ζηεξεψλ απνβιήησλ, απνδνρή ηνπο ζε 

νξγαλσκέλνπο ρψξνπο ηειηθήο δηάζεζή ηνπο θαη εθαξκνγή κεζφδσλ 

αλαθχθισζή ηνπο, 

- εηδηθφηεξα γηα ηα ηνμηθά ε νπσζδήπνηε επηθίλδπλα ζηεξεά απφβιεηα ηα 

κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο ζπζθεπαζίαο, απνζήθεπζεο θαη 

δηαθίλεζεο θαζψο θαη εθαξκνγή ηερλνινγίαο αληηξξχπαλζεο θαη φξνπο 

ηειηθήο δηάζεζεο. 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα νρήκαηα, ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 7 κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο επηβνιή απζηεξφηεξσλ απφ ηα ηζρχνληα νξίσλ 

εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ή ζνξχβνπ θαη βειηησκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

ππνρξεψζεηο εηζαγσγέσλ θαη εκπφξσλ νρεκάησλ, αληαιιαθηηθψλ θαη 

εμνπιηζκνχ, θαζψο θαη ππνρξεψζεηο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο 

νρεκάησλ, ρξήζε πγξαεξίνπ ή άιισλ βειηησκέλσλ θαπζίκσλ, εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηα 

κέζα δηαθίλεζεο απνζήθεπζεο, δηαλνκήο θαη εκπνξίαο θαπζίκσλ, θαζψο θαη 

πεξηνξηζκνχο ζηε θπθινθνξία νρεκάησλ. 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο, ηα κέηξα ηεο παξ. 7 κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ θπξίσο θαζηέξσζε επηηξεπφκελσλ νξίσλ εθπνκπψλ 

θαπζαεξίσλ, ππνρξεσηηθή ζπληήξεζε, ξχζκηζε γηα ηα ζπζηήκαηα ιεβήησλ 

θαπζηήξσλ, επηβνιή ρξήζεο νξηζκέλσλ θαπζίκσλ,, επηβνιή κνλψζεσο ιεβήησλ 

θαη ζσιελψζεσλ, εθαξκνγή απηφκαησλ ζπζηεκάησλ ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο, 
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θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαπλνδφρσλ θαη 

θαηάξγεζε θαπλνζπιιεθηψλ. 

 Όηαλ πξφθεηηαη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα κέηξα ηεο παξαγξάθνπ 2 κπνξνχλ 

λα πεξηιακβάλνπλ ηδίσο: 

-  Καζνξηζκφ αλψηαησλ νξίσλ εθπεκπφκελσλ ζνξχβνπ απφ κεραλήκαηα θαη 

επηβνιή πεξηνξηζκψλ ή απαγνξεχζεσλ ζηελ εηζαγσγή , ηελ παξαγσγή θαη ηε 

δηάζεζε κεραλεκάησλ, πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα φξηα απηά θαη ησλ ζρεηηθψλ 

αληαιιαθηηθψλ. 

-  Σερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα αληηζνξπβηθά πιηθά. 

- Καζνξηζκφ γηα θάζε εζηία θαχζεο φξσλ ιεηηνπξγίαο, νξίσλ εθπνκπψλ 

θαπζαεξίσλ, κείσζε ή θιηκάθσζε σξαξίσλ ιεηηνπξγίαο, πξνζφλησλ ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ, ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ 

γηα ηελ επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη ξχζκηζε ηνπο. 

- Δπηβνιή φξσλ ιεηηνπξγίαο εξγνηαμίσλ, απνζεθψλ θαη κέζσλ δηαθίλεζεο ησλ 

πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ή απνξξίπηνπλ. 

- Καζνξηζκφ κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο εθπεκπφκελεο ζθφλεο απφ κεραλήκαηα, 

αθάιππηα νηθφπεδα, δξφκνπο ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή. 

-  Απαγφξεπζε ρξήζεο νξηζκέλσλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πξντφλησλ θαη 

θαζνξηζκφ φξσλ γηα ηα πιηθά απηά. 

-  Απαγφξεπζε ηεο θπθινθνξίαο ζπζθεπψλ ιεηνηεκαρηζκνχ απνξξηκκάησλ γηα 

ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο πξνβιεκάησλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ απνρεηεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ. 

 

Π7: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 21 

 

Δλφηεηεο νξεηλψλ φγθσλ ηνπ ρεξζαίνπ ηκήκαηνο ηεο Αηηηθήο: 

 Οξεηλφο φγθνο ηνπ Τκεηηνχ. Δπεθηείλεηαη πξνο λφην κέρξη ηελ ζάιαζζα θαη 

δηακνξθψλεηαη ζε έλα εληαίν πεξηαζηηθφ πάξθν αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ, ζέαο θαη 

πεδνπνξίαο, κε βαζηθέο εηζφδνπο απφ ηελ πιεπξά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ ην Αηζζεηηθφ 

Γάζνο ηεο Καηζαξηαλήο, ηα ιαηνκεία ηνπ Βχξσλα θαη ηνπο ππεξηνπηθνχο πφινπο ηνπ 

Γνπδηνχ, ελψ απφ ηελ πιεπξά ησλ Μεζνγείσλ βαζηθνί πφινη - είζνδνη είλαη ν 

Πξνθήηεο Ζιίαο θαη ην Κνπηνχθη.  

 Οξεηλφο φγθνο ηνπ Αηγάιεσ: Γηακνξθψλεηαη ζε έλα εληαίν πάξθν αλαςπρήο, ζέαο θαη 

πεδνπνξίαο, κε δχν κεγάινπο ππεξηνπηθνχο πφινπο αλαςπρήο ηελ Γπηηθή θαη ηελ 

Βνξεηνδπηηθή Πχιε ηεο Αζήλαο θαη εηζφδνπο ζε απηφ ηνπο δηακνξθσκέλνπο ζε 

ρψξνπο αλαςπρήο ιαηνκηθνχο ρψξνπο ηνπ Κνξπδαιινχ, ηεο Πεηξνχπνιεο θαη ηνπ 

Κακαηεξνχ.  
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 Οξεηλφο φγθνο ηεο Πεληέιεο: Γηακνξθψλεηαη ζε έλαλ ππεξηνπηθφ πφιν αλαςπρήο, 

αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ, κε ηελ αλάδεημε ησλ αξραίσλ ιαηνκείσλ, ηελ 

απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ ηνπίνπ, ηελ πξνζηαζία ηεο ιίκλεο θαη ησλ 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηνπ Μαξαζψλα.  

 Οξεηλφο φγθνο ηεο Πάξλεζαο: Καζνξίδεηαη ζαλ πεξηνρή πςειήο πξνζηαζίαο ζην 

κεγάιν ηκήκα ηνπ, δηφηη απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν νξεηλφ νηθνζχζηεκα ηεο Αηηηθήο. 

Σν ππφινηπν  ηκήκα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ θαζνξίδεηαη ζαλ πεξηνρή αλαςπρήο θαη 

πνιηηηζκνχ, κε πφινπο ζηε Φπιή, ζην Μεηφρη, ζην Σαηφη θαη ζηε Μάιεδα. 

 Οξεηλνί φγθνη ηεο Λαπξεσηηθήο (Μεξέληα, Μαπξνβνχλη, Πάλεην, Όιπκπνο θαη 

πςψκαηα Λαπξεσηηθήο): Καζνξίδνληαη ζαλ πεξηνρέο αλαςπρήο, εληφο ησλ νπνίσλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε ζέζε θαη ζε έθηαζε έρνπλ νη αξραίεο θαη λεφηεξεο κεηαιιεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πεξηνρή. Οη ηδηαίηεξα ζεκαληηθνί πφινη 

αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ νχλην θαη Θνξηθφο, βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηνλ νξεηλφ 

φγθν θαη ζπλδένληαη κε απηφλ. 

 Οξεηλνί φγθνη Γπηηθήο Αηηηθήο (Γεξάλεηα, Παηέξαο, Πάζηξα, Κηζαηξψλαο): 

Καζνξίδνληαη ζαλ πεξηνρέο αλαςπρήο, πεδνπνξίαο θαη ζέαο θαη αλαδεηθλχεηαη ν 

ραξαθηήξαο ηνπο σο ηζηνξηθψλ πεξαζκάησλ, κε ηελ δηακφξθσζε αμφλσλ 

πεδνπνξίαο πνπ αθνινπζνχλ αξραίνπο δξφκνπο θαη κνλνπάηηα. Αλαδεηθλχνληαη ζαλ 

θπξίαξρνη πφινη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη ησλ Αηγνζζέλσλ θαη Διεπζεξψλ θαη νη 

επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη ηα ηνπία Φάζαο- Βαζπρνξίσλ θαη Γεξαλείσλ. 

 Οξεηλνί φγθνη Βφξεηαο Αηηηθήο: Πεξηιακβάλνπλ ηηο ινθψδεηο εθηάζεηο βνξείσο ηεο 

Πεληέιεο θαη ηεο Πάξλεζαο. Καζνξίδνληαη ζαλ πεξηνρέο αλαςπρήο, κε πφινπο ηνπο 

αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηνπ Ακθηαξάηνπ θαη ηεπ Ρακλνχληαπ θαη ην ηνπίν ηεο 

Μαιαθάζαο. 

 

Π8: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 22 

 

1.  Δηδηθφηεξα κέηξα γηα ηα ηζηνξηθά θέληξα ησλ πφιεσλ ηεο Αηηηθήο (παξάγξαθνο 2 ηνπ 

αλσηέξσ Άξζξνπ): 

α)  Ιζηνξηθό Κέληξν Αζήλαο 

Πξνσζείηαη ε κεξηθή πεδνδξφκεζε ησλ αμφλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ 

επηζήκσλ θηηξίσλ, ησλ κλεκείσλ θαη ησλ θηηξίσλ αξρηηεθηνληθνχ, θαιιηηερληθνχ θαη ηζηνξηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ηεο λεψηεξεο Αζήλαο. Πξφθεηηαη γηα ηηο ιεσθφξνπο Παλεπηζηεκίνπ, 

Βαζηιίζζεο Όιγαο θαη Ακαιίαο θαζψο θαη ηκήκαηα ησλ ιεσθφξσλ ηαδίνπ, Αθαδεκίαο, 

Βαζηιίζζεο νθίαο, Πεηξαηψο, Παηεζίσλ θαη Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ. 
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Πξνσζνχληαη κειέηεο θπθινθνξηαθψλ παξεκβάζεσλ θπξίσο κε έξγα πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

εθηφλσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θφξησλ ηνπ θέληξνπ θαη βειηηψλνπλ ηηο ελνπνηήζεηο ησλ 

ρψξσλ πεδνπνξηψλ ρσξίο ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην θπθινθνξηαθφ.  

Πξνσζνχληαη δηακνξθψζεηο ησλ νδψλ Μεηξνπφιεσο, Κνινθνηξψλε, Αζελάο, νη αλαπιάζεηο 

πιαηεηψλ θαη ειεπζέξσλ ρψξσλ, ε απνθαηάζηαζε φςεσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, νη 

κνξθνινγηθέο επεκβάζεηο ζηηο φςεηο θηηξίσλ επί αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, θαη πιαηεηψλ θαη ε 

επέθηαζε ησλ πεδνδξνκήζεσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. Πξνσζνχληαη νη ζρεηηθέο ζεζκηθέο 

ξπζκίζεηο. 

Γεκηνπξγείηαη έλα δίθηπν πεδνδξφκσλ πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ρψξνπο πξαζίλνπ θαη κλεκεία θαη 

είλαη ζε ζηελή ζρέζε κε ηηο εκπνξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. 

β)  Ιζηνξηθό Κέληξν Πεηξαηά 

Πξνσζείηαη ε κεξηθή ή νιηθή πεδνδξφκεζε αμφλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν κέξνο ησλ 

επίζεκσλ θηηξίσλ, κλεκείσλ θαη θηηξίσλ κε αξρηηεθηνληθφ, θαιιηηερληθφ θαη ηζηνξηθφ 

ελδηαθέξνλ ή ζπλδένπλ ρψξνπο κε παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λεψηεξνπ Πεηξαηά. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο αθηέο Θεκηζηνθιένπο, Μνπηζνπνχινπ θαη Κνπληνπξηψηε θαη ηε ιεσθφξν 

Βαζηιέσο Γεσξγίνπ. 

Πξνσζνχληαη νη κειέηεο θπθινθνξηαθψλ θαη ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ, δηακνξθψζεσλ ειεπζέξσλ 

ρψξσλ, επεκβάζεσλ επί ησλ φςεσλ ησλ θηηξίσλ ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ, απνθαηάζηαζε - 

αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη θηηξίσλ ηζηνξηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Δπίζεο πξνσζνχληαη νη κειέηεο αλάπιαζεο ησλ πιαηεηψλ Σεξςηζέαο, Γεκαξρείνπ θαη 

Χξνινγίνπ, θαη ηεο πεξηνρήο Γξαπεηζψλαο - ιηκαληνχ θαη επεθηείλνληαη νη πεδνδξνκήζεηο ζην 

Ηζηνξηθφ Κέληξν. Αλαδεηθλχνληαη ηα αξραία ηείρε θαη ην ηνπίν ησλ αθηψλ ηνπ Πεηξαηά, 

νξγαλψλεηαη ην αξραηνινγηθφ πάξθν θαη ν πεξίπαηνο ησλ ηεηρψλ ηεο Πεηξατθήο. 

γ)  Ιζηνξηθό Κέληξν Κεθηζηάο 

Πξνσζείηαη κειέηε γηα ηε δηεχξπλζε ησλ νξίσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ πξνθεηκέλνπ ζε απηφ λα 

πεξηιεθζνχλ ηα Αιψληα θαη πεξηνρέο ηεο Κάησ Κεθηζηάο θαη ηνπ Κεθαιαξίνπ. 

Πξνσζείηαη κειέηε γηα ηε δηακφξθσζε εηδηθψλ φξσλ δφκεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ: 

 Υακειφ ζπληειεζηή θαη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ησλ 

ειεπζέξσλ νηθνπέδσλ ψζηε ηα λέα θηίξηα λα είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλα ζην 

παξαδνζηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Σελ πξνζηαζία ησλ ηδηαίηεξσλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (κεγάινη 

θήπνη, κάληξεο, απιφζπξεο θιπ) θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ησλ δηαηεξεηέσλ 

θηηξίσλ. 

Πξνσζείηαη ε κεξηθή ή νιηθή πεδνδξφκεζε δξφκσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ θηίξηα κε 

αξρηηεθηνληθφ θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ θαη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο 

πφιεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο νδνχο Καζζαβέηε, Κπξηαδή, Αδξηαλνχ, Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ, 

ηξνθπιίνπ, Γειεγηάλλε, Μνπζζψλ, Παηξηάξρνπ Μαμίκνπ θαη Πεζκαηδφγινπ θαζψο θαη 

ηκήκαηα ησλ νδψλ Λεδίβνπ, Κνινθνηξψλε, θαη Όζσλνο.  
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Γηακνξθψλνληαη νη πιαηείεο ηνπ Κεθαιαξίνπ, ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ θαη πεδνδξνκνχληαη νη γχξσ 

δξφκνη. Πξνσζείηαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ησλ κλεκείσλ 

ηεο Κεθηζηάο θαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε κε ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο ηνπ ξέκαηνο ηεο 

Πχξλαο. Πξνσζείηαη ε πεδνδξφκεζε ηνπ κεγάινπ κέξνπο ησλ νδψλ ησλ Αισλίσλ 

(Καζζαβέηε, Αισλίσλ, Καξπάζνπ Άλδξνπ θαη Κεθηζζίαο) 

δ)  Ιζηνξηθό Κέληξν Λαπξίνπ 

Πξνσζείηαη κειέηε γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηνπ Λαπξίνπ θαη 

ηε ζέζπηζε δηαηάγεσλ ζε ρξήζεηο γεο θαη φξνπο δφκεζεο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ.  

Πξνσζείηαη ε δηακφξθσζε θαη αλάπιαζε ηεο θεληξηθήο πιαηείαο, ηνπ ρψξνπ ηεο 

ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο ηνπ Λαπξίνπ θαη ησλ ειεπζέξσλ ρψξσλ ηνπ ιηκαληνχ θαη ηνπ 

παιαηνχ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ.  

Πξνσζείηαη ε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ ζεκαληηθψλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

πφιεο, ηνπ λεθξνηαθείνπ, ηεο δεκνηηθήο αγνξάο, ε ηκεκαηηθή δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ 

πεδνδξφκσλ ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ θαη ε αλάπιαζε, αλάδεημε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαζψο θαη 

ησλ κεηψπσλ ηεο πιαηείαο θαη ηνπ ιηκαληνχ. 

ε)  Ιζηνξηθό Κέληξν Μεγάξωλ 

Πξνσζείηαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ησλ Μεγάξσλ. Πξνζηαηεχνληαη θαη 

αλαδεηθλχνληαη ηα κλεκεία θαη νη αξραηνινγηθνί ρψξνη θαη αλαδεηθλχνληαη ην αξραίν ηείρνο θαη 

ηα Μαθξά ηείρε. Δπεθηείλεηαη ην δίθηπν πεδνδξφκσλ θαη ζπζρεηίδεηαη κε ηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη ηα κλεκεία. 

Θεζπίδνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ησλ αμηφινγσλ θηηξίσλ ησλ 

ρψξσλ παξαδνζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη θπξίσο ησλ Αθξνπφιεσλ ηεο Αιθάζνπ θαη ηεο 

Καξίαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ κεγάιν αξηζκφ κλεκείσλ ηεο πφιεο. 

ζη)  Ιζηνξηθό Κέληξν Ειεπζίλαο 

Πξνσζείηαη ε κειέηε γηα ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Διεπζίλαο. Δληφο ηνπ 

νξίνπ πεξηιακβάλνληαη ν αξραηνινγηθφο ρψξνο, ηκήκα ηεο Ηεξάο Οδνχ, κέρξη ηε γέθπξα ηνπ 

Αδξηαλνχ, ηκήκα ηνπ ιηκαληνχ θαη ηκήκα ηεο λεψηεξεο πφιεο πνπ ζπγθεληξψλεη ζηνηρεία απφ 

ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο. 

Πξνσζείηαη ε κειέηε δεκηνπξγίαο δηθηχνπ πεδνδξφκσλ εθηφο ηεο Ηεξάο Οδνχ, θαη ε ζέζπηζε 

δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ πνιενδνκηθψλ θαη αξρηηεθηνληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λεψηεξεο πξνζθπγηθήο Διεπζίλαο. 

Πξνσζνχληαη κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε αμηφινγσλ θηηξίσλ, κεηφπσλ νδψλ πιαηεηψλ θαη ησλ 

φςεσλ ηεο πφιεο πξνο ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαζψο θαη αμηφινγσλ βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (Βφηξπο Διαηνπξγηθή θιπ), ηνπ ιηκαλνχ θαη ησλ αξγνχλησλ ιαηνκηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

2. ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ αλάδεημε ζπλφισλ κε ηδηαίηεξα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(παξάγξαθνο 3 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ) πεξηιακβάλνληαη θπξίσο:         



 
94 

α)   Πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ ηεο 

Αηηηθήο, ηεο Παηαλίαο, ησλ Βηιιίσλ , ηνπ Βαξλάβα ηνπ Κνπβαξά ησλ Καιπβίσλ 

Οιχκπνπ θαη ησλ κηθξψλ ή κεγάισλ ηκεκάησλ πνπ δηαηεξνχλ παξαδνζηαθφ 

ραξαθηήξα ζην Μαξαζψλα, ζηελ Κεξαηέα, ζην Μαξθφπνπιν, ζην Πηθέξκη, ζην 

Άλσ νχιη, ζην Γξακκαηηθφ, ζηνλ Απιψλα, ζην Μαξθφπνπιν Χξσπνχ, ζην 

Καπαλδξίηη , ζηα Καιχβηα.  

β)  Πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ πνπ 

δηαηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηδηαίηεξα αξρηηεθηνληθά θαη ηζηνξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο νη πξνζθπγηθνί πλνηθηζκνί ζηε Ν. Φηιαδέιθεηα, ζηε 

Νίθαηα, ζηελ Ν. Ησλία, ζηελ Καηζαξηαλή, ζηελ Γξαπεηζψλα θαη νη βηνκεραληθνί 

ζπλνηθηζκνί πνπ πεξηβάιινπλ ην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Λαπξίνπ θαη ε Κακάξηδα . 

γ)  Πξφγξακκα γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ αμηφινγσλ θηηξηαθψλ ζπλφισλ 

κε ελδηαθέξνληα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, πνπ 

εληνπίδνληαη ζηα παιαηά ρσξηά ηνπ ιεθαλνπεδίνπ (Μαξνχζη, Υαιάλδξη, 

Πνιχδξνζν) θαη ηνπο παιηνχο θαη λεφηεξνπο ζπλνηθηζκνχο ηνπ Φπρηθνχ, ηεο 

Δθάιεο, ηεο Φηινζέεο, ηεο Καιιηζέαο θαη ηεο Ν. κχξλεο. 

δ)    Πξφγξακκα γηα ηελ αλαβάζκηζε κεηψπσλ νδψλ, πνπ εληνπίδνληαη ζε φιεο ηηο 

εθηφο ηζηνξηθψλ θέληξσλ Αζήλα θαη Πεηξαηά ζπλνηθίεο ηεο πξσηεχνπζαο 

(Φηινπάππνπ, Κνπθάθη, Μέηο, Νεάπνιε, Γθχδε, Παηεζίσλ, Αραξλψλ, Αγ. Παχινο, 

Βνηαληθφο, Πεηξάισλα, Γθαδνρψξη) θαη απνηεινχλ δείγκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο 

δηαθφξσλ επνρψλ θαη ηεο ηζηνξίαο θάζε γεηηνληάο. 

3.  ηα πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο θαη αλάδεημεο ρψξσλ πνιηηηζηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

ρψξσλ πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (παξάγξαθνο 7 ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ) 

πεξηιακβάλνληαη επηπιένλ ηα εμήο: 

α) Πξνσζείηαη θαηά ην δπλαηφλ ε ζχλδεζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο κε ηνλ 

νξεηλφ φγθν ηνπ Αηγάιεσ κέζσ ηνπ Γππχινπ, ηνπ Γθαδηνχ, ηεο Ηεξάο Οδνχ, ηνπ 

Βνηαληθνχ θήπνπ, ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο, ηνπ Διαηψλα, ηνπ Μπαξνπηάδηθνπ – 

ηνπ Άιζνπο Αηγάιεσ ηνπ Γξνκνθατηεηνπ Θεξαπεπηεξίνπ θαη ηνπ Γηνκήδηνπ 

Βνηαληθνχ θήπνπ θαη ελ ζπλερεία κε ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ην ηζηνξηθφ 

θέληξν ηεο Διεπζίλαο κέζσ Γαθλίνπ, ηεξνχ Αθξνδίηεο, ιίκλεο Κνπκνπλδνχξνπ, 

Άζπξνπ Πχξγνπ θαη ξσκατθήο γέθπξαο Αδξηαλνχ. 

β)  Πξνσζείηαη ε ζχλδεζε ηνπ Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ ηεο Αζήλαο κε ηελ Αθαδεκία 

Πιάησλνο. Ζ ζχλδεζε μεθηλά απφ ηνλ Κεξακεηθφ θαη αθνινπζεί ην ίρλνο ηνπ 

Γεκνζίνπ ήκαηνο, ζηηο νδνχο Πιαηαηψλ θαη αιακίλνο, ηελ πιαηεία 

Διαηνηξηβείσλ θαη ηελ νδφ Μνλαζηεξίνπ θαη θαηαιήγεη ζην Αξραηνινγηθφ Πάξθν 

ηεο Αθαδεκίαο Πιάησλνο.  

γ)  Με θνκβηθφ ζεκείν ηελ πεξηνρή Γθαδηνχ Κεξακηθνχ δηακνξθψλεηαη ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο έλα δίθηπν αδηάθνπεο πνξείαο πεδψλ πνπ μεθηλά απφ ην Γαθλί, ην 

Αηγάιεσ θαη θηάλεη κέρξη ηνλ Τκεηηφ κε δηαθιαδψζεηο πξνο ηελ Αθαδεκία 
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Πιάησλνο, ηε Πεηξαηψο, ην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Πεηξαηά θαη ην Φάιεξν, ηνλ 

Αξδεηφ, ην Λπθαβεηηφ, ην Πεδίν ηνπ Άξεσο θαη ηα Σνπξθνβνχληα. 

δ)  Πξνσζείηαη ε ελνπνίεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηνπ Πεηξαηά, ηνπ Γεκνηηθνχ 

Θεάηξνπ θαη ηνπ Παζζαιηκαληνχ κέζσ Αθηήο Κνπληνπξηψηνπ, Σνπξθνιίκαλνπ, 

ησλ αμηφινγσλ αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ ηεο Καζηέιιαο θαη αθηήο Γειαβέξε θαη 

Πξσηνςάιηε, κε ηηο αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Φαιεξηθνχ 

φξκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηηο δηακνξθψζεηο ησλ αθηψλ ηνπ αξσληθνχ. 

ε)  Πξνσζείηαη πξφγξακκα γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ δηαδξνκψλ ζε φινπο ηνπο 

δήκνπο ηεο Αηηηθήο πνπ ζπλδένπλ θαηά ην δπλαηφλ φια ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία 

ηνπηθνχ ή ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ δήκνπ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 

κειέηεο θαη έξγα γηα ηε δεκηνπξγία πνιηηηζηηθψλ πεξηπάησλ ζε θάζε νηθηζκφ. Οη 

πεξίπαηνη απηνί ζπλδένπλ κε θαηάιιειεο, δηακνξθψζεηο, πεδνδξνκήζεηο, 

ελνπνηήζεηο φινπο ηνπο ρψξνπο κλεκεηαθνχ, αξραηνινγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ, 

ηζηνξηθνχ, θαη αξρηηεθηνληθνχ ηνπηθνχ ή ππεξηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο 

ζπλδένπλ πιαηείεο θαη γεληθά ρψξνπο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο. Πνιηηηζηηθνί 

πεξίπαηνη επίζεο δεκηνπξγνχληαη ζηνλ εμσαζηηθφ ρψξν θάζε δήκνπ θαη 

εληάζζνληαη κε θαηάιιειεο ζπλδέζεηο ζην δίθηπν ησλ κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ 

δηαδξνκψλ αιιά θαη ζην δίθηπν πξαζίλνπ ηεο Αηηηθήο. 

4.  ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

πξνγξακκάησλ θαη παξεκβάζεσλ. 

α)  χλδεζε ηζηνξηθψλ θέληξσλ Αζήλαο – Πεηξαηά: Ζ πεξηνρή απνθηά ραξαθηήξα 

αλαςπρήο θαη πνιηηηζκνχ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο: 

 Ζ πεξηνρή ζρεδηάδεηαη λα ζπγθεληξψζεη κεγάινπο ρψξνπο πνιηηηζηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ζπγγελψλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Αλαδεηθλχνληαη ηα Μαθξά Σείρε, ην ίρλνο ηνπο θαη ε ηζηνξηθφηεηα ηνπ άμνλα 

ηεο νδνχ Πεηξαηψο.  

 Αλαδεηθλχεηαη ην αμηφινγν θηηξηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο (ζεκαληηθά 

δείγκαηα βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο θιπ)  

Καηά κήθνο ηνπ άμνλα ηεο ζχλδεζεο δεκηνπξγνχληαη είζνδνη ζηα ηζηνξηθά θέληξά 

Αζήλαο θαη Πεηξαηά, κε θαηάιιειεο δηακνξθψζεηο ρψξσλ αλαςπρήο, πεξηπάηνπ, 

πνιηηηζκνχ, ν νπνίνο ζπκπιέθεηαη κε ινηπέο  δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

β)  χλδεζε αξραηνινγηθψλ θέληξσλ ηζηνξηθνχ θέληξνπ Αζήλαο: ηηο κειέηεο θαη ζηα 

έξγα πεξηιακβάλνληαη : 

 Αλάδεημε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, επέθηαζε ησλ αλαζθαθψλ, 

ζπληήξεζε, ζήκαλζε θαη δηακφξθσζε ηεο θαιήο αληηιεπηηθήο εηθφλαο ηνπο 

γηα ηνπο επηζθέπηεο. 

 Γηακνξθψζεηο -αλαπιάζεηο νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ ζηνλ Κεξακεηθφ 

(Πεηξαηψο – Αζζσκάησλ – Δξκνχ θαη Μειηδφλη), ζην Μνλαζηεξάθη 
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(Μεηξνπφιεσο – Άξεσο – Παλδξφζνπ – Αηφινπ), θαη ζην εκπνξηθφ θέληξν 

(Αηφινπ – Δπξηπίδνπ – Αξηζηείδνπ – νθνθιένπο). 

 Πεδνδξνκήζεηο, αλαπιάζεηο- αλαδείμεηο νδψλ θαη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. 

Οξγάλσζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή. 

 Γηακνξθψζεηο ειεπζέξσλ ρψξσλ, πιαηεηψλ, πάξθσλ θαη αηζζεηηθέο 

παξεκβάζεηο.  

 Μνξθνινγηθέο επεκβάζεηο ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ επί αξραηνινγηθψλ 

ρψξσλ, πιαηεηψλ θιπ 

 Δμαζθάιηζε ειεπζέξσλ ρψξσλ θαη έληαμή ηνπο ζην δίθηπν ελνπνίεζεο. 

γ)   χλδεζε ηζηνξηθψλ Κέληξσλ Αζήλαο – Διεπζίλαο. Ηεξά Οδφο: 

 Πξνσζείηαη νινθιεξσκέλε κειέηε ηεο ζχλδεζεο θαη ξχζκηζε ησλ 

θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπζρέηηζή ηεο κε 

ηνλ νδηθφ άμνλα ηεο Ηεξάο Οδνχ. 

 Παξάιιεια πξνσζνχληαη επηκέξνπο κειέηεο γηα ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ ζηα ζεκεία πνπ νη ζπλζήθεο είλαη ψξηκεο (πεδνδξφκεζε Ηεξάο 

Οδνχ έσο ηελ νδφ Κσλζηαληηλνππφιεσο – αλαζθαθέο αλάδεημε θαη 

αλάπιαζε ηεο νδνχ). 

 Δπίζεο αλαδεηθλχνληαη θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ηα πνιενδνκηθά ζεκεία 

αλαθνξάο, ηα κλεκεία θαη νη ρψξνη πνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ αξραία θαη 

λεφηεξε ηζηνξία καο.  

δ)  χλδεζε Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Αζήλαο κε Αθαδεκία Πιάησλνο: 

 Πξνσζνχληαη νη ζρεηηθέο κειέηεο θαη ξπζκίζεηο γηα ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηνπο 

φξνπο δφκεζεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ Αθαδεκίαο 

Πιάησλνο, γηα κνξθνινγηθέο επεκβάζεηο ζηηο φςεηο ησλ θηηξίσλ, γηα 

δηακφξθσζε δηθηχνπ πεδνδξφκσλ θαη γηα ηελ αλάπιαζε πιαηεηψλ θαη 

ειεπζέξσλ ρψξσλ.  

 Με ηελ πινπνίεζε ησλ κειεηψλ απηψλ εμαζθαιίδεηαη ε αλάδεημε ηνπ ρψξνπ 

θαη ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηζηνξηθνχ, αξραηνινγηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

ε)   Ο κεγάινο πεξίπαηνο ηεο Αζήλαο: 

 ε απηφ ηνλ κεγάιν πεξίπαην πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην δίθηπν ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ εληάζζνληαη κεγάιν κέξνο ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, νη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη, ηα κλεκεία, νη κλεκεηαθνί άμνλεο, ηα ζεκαληηθφηεξα 

ζεκεία αλαθνξάο ηεο πφιεο νη δηαζπλδέζεηο θαη νη ρψξνη πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πφιεο. 
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 Δηδηθφηεξα ζην θνκβηθφ ζεκείν ηεο πεξηνρήο ηνπ Γθαδηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ νδφ Πεηξαηψο δεκηνπξγείηαη ην πνιηηηζηηθφ πάξθν ηνπ Κεξακεηθνχ ζην 

νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα κεγάιεο θιίκαθαο πνιηηηζηηθά γεγνλφηα. 

 Σν πάξθν απηφ ζα απνηειέζεη ην έλα ζθέινο απφ ην πνιηηηζηηθφ δίπνιν πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζην Μεηξνπνιηηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο. Ο άιινο πφινο έρεη 

εθ ησλ πξαγκάησλ δηακνξθσζεί ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηνπο ιφθνπο 

ηξέθε θαη Λπθαβεηηφ κε ηε κνξθή πέηαινπ, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα κνπζεία, ζεκαληηθά Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά θαη πλεπκαηηθά 

Ηδξχκαηα, Πλεπκαηηθά Κέληξα, ρψξνη θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

Βηβιηνζήθεο θιπ. 

ζη)  Πξφγξακκα ελνπνίεζεο Ηζηνξηθνχ Κέληξνπ Πεηξαηά κε Φαιεξηθφ Όξκν: 

 Γηακνξθψλεηαη ζηνλ Πεηξαηά κεγάινο παξαιηαθφο πεξίπαηνο πνπ μεθηλά 

απφ ηε ζρνιή λαπηηθψλ δνθίκσλ θαη κέζσ Αθηήο Θεκηζηνθιένπο, ιηκέλα 

Εέαο, Αθηήο Κνπκνπλδνχξνπ θαη Φαιήξνπ θαηαιήγεη ζηελ Δζπιαλάδα θαη 

ην Πάξθν Ναπηηθήο Παξάδνζεο. 

 Πξνσζνχληαη νη κειέηεο θπθινθνξηαθψλ ξπζκίζεσλ, δηακνξθψζεσλ 

ρψξσλ, θήξπμεο δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ, αλάπιαζεο ηνπ ζαιάζζηνπ 

κεηψπνπ θαη νη ινηπέο ζεζκηθέο ξπζκίζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ελνπνίεζε 

ησλ ρψξσλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνχ θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πινχηνπ ηεο 

πεξηνρήο. 

5.   Οη κειέηεο γηα ηα πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ ηεο 

Αηηηθήο (παξάγξαθνο 8  ηνπ αλσηέξσ Άξζξνπ) αθνξνχλ:  

  Πξφγξακκα ζχλδεζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ Ρακλνχληα, κε Μαξαζψλα 

(δηαδξνκή Παπζαλία), Οηλφε, Μνλή Αγ. Γεσξγίνπ Βξαλά (αξραίνο δξφκνο), 

θαηαξξάρηε Γηνλχζνπ, ηεξφ Γηνλχζνπ, αξραία ιαηνκεία Πεληέιεο, αξραία νδφο 

θαηαγσγήο, θηήκα πγγξνχ ή ξέκα Υαιαλδξίνπ. 

 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηνπ Ρακλνχληα κε Βαξλάβα, 

Γξακκαηηθφ, ιίκλε Μαξαζψλα, αξραίεο Αθίδλεο, Γεθέιεηα, Σαηφτ, Κεθηζηά ή 

Κεθηζφο πνηακφο. 

 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ηνπ Ακθηαξάτνπ Χξνπνχ κε ηε Μαιαθάζα, ην Καηζηκίδη 

(αξραίνο δξφκνο), ην Σαηφτ, ηελ Κεθηζηά ή ηνλ Κεθηζφ. 

 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ηνπ νπλίνπ θαη ην κεγάινπ πνιηηηζηηθνχ πάξθνπ ηεο 

Λαπξεσηηθήο κε ην Πάλεην (ζπήιαην Κεξαηέαο), ηνλ Τκεηηφ (ζπήιαην Παηαλίαο, 

κνλέο Αγ. Γεσξγίνπ Καξέα θαη Καηζζαξηαλήο), ην θηήκα πγγξνχ θαη ηελ 

ελνπνίεζε αξραηνινγηθψλ ρψξσλ.  

 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ηεο Βξαψλαο κε Μεξέληα, Πάλεην θαη Τκεηηφ φπσο 

αλσηέξσ. 
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 Πξφγξακκα ζχλδεζεο ησλ Αηγνζζέλσλ κε αξραία Δξέλεηα, αξραία Οηλφε (αξραίνο 

δξφκνο), θξνχξην Φπιήο, ζπήιαην Παλφο, αξραίν ηείρνο Γέκα, νξεηλφο φγθνο 

Αηγάιεσ, Γαθλί, Ηεξά Οδφο 

  6.    Οη πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο δηεζλνχο εκβέιεηαο (παξάγξαθνο 9 ηνπ αλσηέξσ Άξζξνπ) 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Νέν Μνπζείν Αθξφπνιεο ζηελ πεξηνρή Μαθξπγηάλλε  

 Νέν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζηελ πεξηνρή Αθαδεκία Πιάησλνο  

 Δζληθή Λπξηθή θελή θαη Δζληθή Βηβιηνζήθε ζηνλ ρψξν ηνπ παιηνχ Ηππνδξφκνπ. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε εληαία εγθαηάζηαζε ζα 

ιεηηνπξγήζεη θαη σο δηεζλέο θέληξν ελεκέξσζεο θαη κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Πξαζίλνπ θαη Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ θαη 

Γεκνηηθφ Πάξθν Αζιεηηζκνχ – Αλαςπρήο 

 Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζην παιηφ εξγνζηάζην ΦΗΞ ζηε Λ. πγγξνχ  

 πλεδξηαθφ – Πνιηηηζηηθφ Κέληξν ζηνλ Φαιεξηθφ Όξκν (Οιπκπηαθή εγθαηάζηαζε 

Tae Kwon Do) 

 ην Μεηξνπνιηηηθφ Πάξθν Διιεληθνχ 

o Μνπζεηαθφ χκπιεγκα Αεξνπνξίαο  

o Κέληξν Μεζνγεηαθήο Σέρλεο  

o Νέν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Πεηξαηψο 

o Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο (Γνπιαλδξή) 

  

Π9: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 24 

 

1.   Οη πξναζηηαθέο ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 είλαη:  

 Πεηξαηάο-Αζήλα-Μελίδη (ΚΑ),  

 ΚΑ-Αεξνδξφκην «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» (ηαρεία ζχλδεζε),  

 ΚΑ-Γνπθίζζεο Πιαθεληίαο-Ραθήλα, 

  ΚΑ-Κνξσπί-Λαχξην,  

 ΚΑ-Οηλφε-Υαιθίδα/Θήβα,  

 ΚΑ-Διεπζίλα-Μέγαξα (πθηζηάκελε γξακκή),  

 ΚΑ-Κφξηλζνο/Λνπηξάθη (ηαρεία ζχλδεζε). 

2. Οη γξακκέο ηνπ Μεηξφ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 είλαη: 
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 Γξακκή 1- ΖΑΠ :ζα πεγαίλεη απφ ην Κεξαηζίλη θαη ηνλ Πεηξαηά έσο ηελ Κεθηζηά 

θαη ηε Νέα Δξπζξαία 

 Γξακκή 2 : απφ ην Εεθχξη θαη ην Πεξηζηέξη έσο ην Διιεληθφ θαη ηε Γιπθάδα 

 Γξακκή 3 : απφ ην Αεξνδξφκην θαη ηε Μεζνγείσλ έσο ην Αηγάιεσ θαη ηνλ Πεηξαηά 

 Γξακκή 4 : απφ ηελ Πεηξνχπνιε θαη ην Γαιάηζη κέζσ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έσο ην 

Μαξνχζη θαη ηε Λπθφβξπζε 

 Γξακκή 5 : απφ ην Βχξσλα θαη ην Παγθξάηη έσο ηα Παηήζηα, ηε Ν.Φηιαδέιθηα θαη 

ηα Άλσ Ληφζηα 

 Γξακκή 6Α : απφ ην Υαιάλδξη θαη ηνπ Γθχδε έσο ηελ Καιιηζέα θαη ηελ Πεηξατθή 

Υεξζφλεζν  

 Γξακκή 6Β : απφ ην Θεζείν θαη ηελ Πέηξνπ Ράιιε έσο ην Κεξαηζίλη θαη ην 

Πέξακα  

 Γξακκή 7 : απφ ην Υατδάξη θαη ηε Λ.Καβάιαο έσο ηε Νέα κχξλε θαη ηνλ Άιηκν  

 Γξακκή 8 : θπθιηθή γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη αξθεηέο απφ ηηο πεξηνρέο απηέο 

κεηαμχ ηνπο 

Ζ αθξηβήο ράξαμε ησλ επεθηάζεσλ θαη λέσλ γξακκψλ ηνπ Μεηξφ ζα πξνθχςεη απφ ηηο 

ζρεηηθέο κειέηεο, ελψ ζα είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ επέθηαζε θαη ε πεξαηηέξσ ράξαμε 

λέσλ γξακκψλ ζηαζεξήο ηξνρηάο θαηφπηλ ζρεηηθήο κειέηεο κεηαθνξψλ. 

3. Ζ δηαδξνκή Σξακ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξάγξαθν 5 είλαη: 

 Κέληξν Αζήλαο – Φημ – Ν. κχξλε – Π. Φάιεξν – Παξαιηαθή (ακθίπιεπξα κέρξη 

θέληξν θαη Ληκάλη Πεηξαηά - Βνχια). 

 

Π10: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 30 

 

Οη ζηξαηεγηθέο δψλεο ηεο παξαγξάθνπ 6  ρσξνζεηνχληαη : 

 ηε Γξαπεηζψλα, κηθηή δψλε ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 ηνλ Διαηψλα, κηθηή δψλε ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, εδξψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

κεηαπνίεζεο  

 ηελ Παιιήλε, ζηελ πεξηνρή πξνζπέιαζεο ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα, κηθηή δψλε 

ηξηηνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 θαη ζηηο ΒΔΠΔ Δζληθήο Δκβέιεηαο, φπσο: 

 ηε ζεζκνζεηεκέλε ΒΗΠΔ Φπιήο 

 ην ζεζκνζεηεκέλν ΒΗΟΠΑ Μεγάξσλ 

 ην ζεζκνζεηεκέλν ΒΗΠΑ Απιψλαο 
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Π11: Παξάξηεκα ηνπ Άξζξνπ 33 

 

Οη ππνδνκέο ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξηιακβάλνπλ: 

 Πνιηηηζηηθφ ηνπξηζκφ : ζχκθσλα κε ην Άξζξν 22 ηνπ παξφληνο 

 πλεδξηαθό ηνπξηζκφ: νινθιήξσζε θαη εθζπγρξνληζκφο κεγάισλ ζπλεδξηαθψλ 

θέληξσλ ζην Φαιεξηθφ Οξκν (θηίξην tae-kwo-do) θαη ζην Διιεληθφ (εληφο ηνπ 

Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ), εθζπγρξνληζκφο πθηζηάκελσλ ή δεκηνπξγία λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζε μελνδνρεία θαη ζε λεζηά). 

 Δθζεζηαθό ηνπξηζκφ: Οινθιήξσζε εγθαηαζηάζεσλ Helexpo θαη Διιεληθνχ. 

 Θαιάζζην ηνπξηζκφ: Οινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο έξγσλ ιηκέλσλ αλαςπρήο 

(Φαιεξηθνχ Γέιηα, Αγίνπ Κνζκά, Εέαο, Φινίζβνπ, Αιίκνπ, Βνπιηαγκέλεο), 

ζπκπιήξσζε, αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ππνινίπσλ ιηκέλσλ αλαςπρήο 

(Λαπξίνπ, Μεζάλσλ, Αίγηλαο), δεκηνπξγία λέσλ ιηκέλσλ αλαςπρήο (αιακίλαο) θαη 

θαηαθχγησλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ (Ραθήλαο, ρνηληά Μαξαζψλα, Μαξθνπνχινπ 

Μεζνγαίαο, Αλαβχζζνπ). 

 Αζηηθό ηνπξηζκό ζηα ηζηνξηθά θέληξα θαη ζηα ζχλνια κε ηδηαίηεξα πνιενδνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ην Άξζξν 22ηνπ παξφληνο 

 Σνπξηζκό – Αλαςπρή: Θεκαηηθά πάξθα θαη ππεξηνπηθνί πφινη, ζχκθσλα κε ην 

Παξάξηεκα ηνπ άξζξνπ 17  

 Σνπξηζκό θύζεο (δηαδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο) πνπ αλαπηχζζεηαη ζηνλ 

νξεηλφ ρψξν, ην πεξηαζηηθφ  πξάζηλν θαη ελδηαθέξνπζεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο, 

ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21 ηνπ παξφληνο 

 Ήπην νξεηλό ηνπξηζκό (δηαδξνκέο, δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο) 

 Αζιεηηθό- Πξνπνλεηηθφ ηνπξηζκφ (αμηνπνίεζε Οιπκπηαθήο αζιεηηθήο ππνδνκήο/ 

Οιπκπηαθφ Πάξθν σο αμηνζέαην) θαη πνξ αέξνο (ρξήζε αεξνδξνκίνπ Σαηνίνπ, 

αεξνιέζρεο) 

 Σνπξηζκό κεγάισλ δηνξγαλώζεσλ. (mega events). 

 Αγξνηνπξηζκό: Αηηηθφ  πάξθν ζηα Μεζφγεηα, νηθνινγηθά πάξθα ζηα Μέγαξα, Οηλφε 

θαη Βφξεηα Αηηηθή 

 


