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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Νόμου «Γυ-5·J.:rτ:χό Σχέδιο και Προστασία Περι- 

ς της. Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας».

Προς ιη Βουλή ίων Ελλήνων.

Α. Γενικά
II Αθήνα. :ιλό/-λη:η η Αττική, είχε πάντα τη δική της ιστο- 

ρ’κή φυσιογνωμία και συνέχεια στα χιλιάδες χρόνια της ζωής 
της. Είναι ίσως η μεταπολεμική περίοδος η πρώτη. που αυτή 
η φυσιογνωμία και συνέχεια κΐ’/δύνευσαν να χαθούν στη συνεί- 
ϊηση των κατοίκων της, που ζουν και υφίσταντα·. το «πρόβλη- 
ρα Αθήνα» σ’ όλα του τα επίπεδα. Αυτή η σύγχρονη ιστορική 
κρίση, αντανάκλαση προβλημάτων που ξεκινούν αχό τον πο
λιτικιό. ύιοικητ κιό. οικονομικό, πολιτιστικό Λζοκεφαλισμό της 
Πρωτεύουσας και σχ/ερώ'.ονται στα κ.αθημερινά μεγάλα προ
βλήματα (το κ.υχλοφοριακ.ό. το νόσος, την οχερεκμεταλλεοση 
της Υης. την πύκ.νή δόμηση ,τους ελάχιστους ελεύθερους χώ
ρους, την έλλειψη κοινωνικού εξοπλισμού, κ.α.) πρέπει και 
μπορεί να ξεπεραστεί. Γιατί η Αθήνα δεν σταμάτησε ποτέ να 
είναι η πόλη των αγώνων για καλύτερες συνθήκες ζωής, η Α
θήνα του ανθρώπινου μόχθου της Δραπετσώνας, της Καισα- 
ριανής ,η πόλη με το μοναδικό σε μνήμες Αττικό τοπίο με τις 
ανεξάντλητες ϊυνατότητες για αναβάθμιση και ανασυγκρότη
ση. Και γιατί σήμερα υπάρχει η πολιτική βούληση εκβρασμένη 
από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αντιμετωπιστούν οι ρίζες 
των προβλημάτων — τα αίτιά τους.
... Πρώτο δείγμα αυτής της πολιτικής βούλησης είναι η για 
πρώτι φορά θεσμοθέτηση με αυτό το σχέδιο νόμον τορ Ρυθμι
στικού Σχεδίου της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας και 
της Προστασίας τον Περιβάλλοντος της. καθώς και η ίδρυ- 
ση του.Οργανισμού παρακολούθησης και εξασφάλισης της υλο
ποίησης του Ρυθμιστικού.
.-Γίνεται φανερό ότι ο σχεϊιασμός για την ανασυγκρότηση της 

Αθήνας με τα τόσα συσσωρευμένα προβλήματα, απαιτεί διαδι-' 
κασίες πολύχρονες και επίπονες και οργανωτικές δομές που 
εκφράζουν τον δημοκρατικό προγραμματισμό, την άμεση συμ
μετοχή της Τοπικής '.Αυτοδιοίκησης και των άλλων κοινωνι
κών φορέων στον σχεϊιασμό.

Αυτές οι οργανωτικές δομές και συνεχείς συμμετοχικές δια
δικασίες δεν μπορούν να κατοχυρωθούν θεσμικά από κάποιο 
κοινο Π.Δ/γμα συναρμόίιων Τπουργών ή με απόφαση του Υ- 
πουργικού Συμβουλίου .Ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αποδο
τικά μέσα από τις γραφειοκρατικές δομές της σημερινής διοί- 
κησης. Χρειάζεται απαραίτητα η θεσμοθέτηστ με νόμο του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας και μαζί μ' αυτό η ίδρυση 
ενός διοικητικά και οικονομικά αυτόνομου οργανισμού που θα 
συντονίζει ν.:’. θα εξειδικυτάε: τις/ 'υλοποίησή του με δαδικ-ασίες
σοσρκεκριμΓ/εΓ. θ:σμινσ κaTor/vpωειέ ν ε ς. οιίγανωτικά ευέλικτες 
και αντιγραφειοκρατικές. 'Ενα Ρυθμιστικό Σχέδιο και ένας 
Οργανισμός που θα βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της 
Γ β αθ μ: α ς Τοπικ.ης Αυτοδιοίκησης όταν σύντομα αυτή θα 
λειτουργήσει στην πράξη.

Ας σημειωθεί ακόμη η πολυπλοκότητα και οξύτητα «ων 
προβλημάτων της Αθήνας χρειάζεται τη θεσμοθέτηση ενός 
Ρυθμισττκού Σχεδίου που τχυτόχρονα θα έχε: και πιο εξειδι- 
κευμενο περιεχόμενο και ευρύτερο αντικείμενο και αχτίνα επιρ
ροής από ρυθμιστικά σχέδια με τον ορισμό κ.α: το περιεχόμενο 
του Ν. Δ/τος 1262/72 «περί Ρυθμ ιστικών Σχεδίων Αστικών 
Περιοχών» (άρθρο 2) που εξακολουθεί να ισχύει για τα άλ
λα αστικά κέντρα, τουλάχιστον επί του παρόντος.

Βασισμένο στις παραπάνω αρχές, το περιεχόμενο αυτού του 
σχεδίου νόμου σύνθετε τα: από τις εξής κύριες ενότητες:

α. Τους στόχους και γενι-κίς κατευθύνσεις για το Ρυθμιστι
κό Σχέδιο και για την προστασία του περιβάλλοντος της Ευ
ρύτερης^ Περιοχής της Αθήνας.

ί. ΕξουοΊοδοτήτεις για την λήψη συγκεκρ αένων μέτρων 
μείωσης της ρύπανσης τον περτβάλλτντος και βελτίωσης της 
γοιότητάς ρου,

γ. Τα συγκεκριμένα σχέδια - διαγράμματα του Ρυθμιστι
κού πού πεοιεχονται σπο παράρτημα του Νόμου και κείμενο 
με -οδικές κατευθύνσεις για την υλοποίησή τους, καθώς και 
το π/.α.σιο ειοικων ρυθμίσεων για την προ>στα>σ’.α τον πεοι- 
βάλλοντος στην Αθήνα.

δ. Γη σύσταση και τις αρμοδιότητες Οργατνισμού παρακο
λούθησης κ.α: συντονισμού της εφαρμογής του Ρυθμιστικού 
που παράλ/.ηλα θα αποτελεί για την περιοχή και το κύριο 
όργανο συντονισμού της -«φάσης για προστασία του περιβάλ
λοντος. .

ε. it: συμμετοχικές διαδικ.ασίες που απαιτούνται για τρο
ποποιήσεις ή εξεϋδκεύσει-ς των διαγραμμάτων και του παραρ
τήματος του σχεδίου νόμου πάντοτε στα πλαίσια των βασικών 
στόχων και κατευθύνσεων του Ρυθμιστικού Σχεδίου και τις 
διαδικασίες, για τον προγραμματισμό εφαρμογής του Ρυθμι
στικού και τον τρόπο κατανομής και έγκρισης των δημόσιων 
επενδύσεων για την Αθήνα.

Οι στόχο: του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Ευρύτερης Πε- 
ριοχης της Αθήνας και ο: γενικές κατευθύνσεις για την επί
τευξή τους κάθε άλλο παρά αποτελούν τεχνοκοατικές επι
λογές. Προέκυψαν μετά από πολύμηνη συνεργασία Υπουρ
γείων. Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών φορέ
ων που έχουν αποδεχθεί αυτούς τους στόχους και σε πιο εξει- 
δικε.-μένη τους-γραφή. Ωστόσο νομοθετούνται-με την γενική 
διατύπωσή τους του άρθρου 3 για να αποτελούν το πιο ευέλι
κτο δ νατό πλαίσιο θεσμοθέτησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου. 
Σημ'ΐώνετχ: ότι εναρμονίζονται σε όλα τους τα σημεία μιε το 
5ετές πρόγ·ραμ·χα Οικ-ονομσκ.ής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 
για τη/ Αττική και ουσιαστικά αντανακλούν την πολιτική 
βούληση για βελτίωση ποιότητας ζωής, ανάδειξη της ιστορι
κής φυσιογνωμίας της Αθήνας, άμβλωση των ανισοτήτων 
στη/ κ.ατανομή του κοινωνικού εξοπλισμού, κοινωνική και 
ποιοτική χ/αβάθμιση των γειτονιών της Αθήνας.

Η θεσμοθέτηση συγκεκριμένου Ρυθμιστικού Σχεδίου με 
Νόμ-ο που εντοπίζει τις κύριες παρεμβάσεις για την ανασυγ
κρότηση της Αθήνας, συμβάλλει αποφασιστικά στη/ εφαρμο
γή· του Ρυθμιστικού και στην αποφυγή μετατροπής του- σε ευ
χολόγιο στόχων. Η αναφορά σε ειδικότερες κατευθύνσεις και 
μέτρα που γίνεται στο παράρτημα είναι -απαραίτητη για να 
γίνε: αντιληπτή από κατοίκους και φορείς η επιχείρηση ανα
συγκρότησης τη; Αθήνας, καθώς και η αναγκαιότητα και οι 
τσόποι συντονισμού, συνεργασίας και συμμετοχής όλων στις 
viie; ΐ;η.·.σ/.ι·Ότικές δΊτί-ικασίιες εφαρμογής του Ρυθμιστικού 
κατ των επί «μέρους προγραμμάτων «και έργων του.

Γι’ χυτούς τους λόγους και για να ενισχυθεί η ευελιξία 
του σχεδίου και η εύκολη επιμέρους εφαρμογή ή χ/απροσαρμο- 
γή του. επισημαίνεται ότι:

α. το παράρτημ.α αφορά γενικά μέτρα για την υλοποίηση 
των στόχων κ.α: όχι λεπτομερείς εαειδικευόμενες x/αφορες και 
προτάσεις.

β. όλα τα στοιχεία του παραρτήματος (κ-είμενο - διαγρά·μ- 
ματα) μπορούν να τροποποιηθούν ή να εξειδικευτούν και μετά 
την «ψήφιση του νόμου, μι κοινά Π. Δ/γματα του Υπουργού 
ΧΟΠ και των κατά περίπτωση <συναρ«μοδ:ων Υπουργών.

Kioto χαρακτηριστικό του Οργανισμού Αθήνας, είναι η 
διοικητ’κή και οσκονομικ.ή αυτοτέλεια και η αντιπροσωπευτι
κή του σύνθεση. Τυπικά μόνο εποπτεύεται από το ΥΧΟΠ με- 
χρις ότου ενταχθεί στη/ Γ' βαθ'μια Τ.Α.

Έργο του Οργανισμού δεν είναι η υλοποίηση ή εξ ειδίκευ
α r χπό* τον ίδιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου, αλλά ο συντονισμός 
των επί μέρους φορέων, η χάραξη προτεραιοτήτων, και η πα
ρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεοιου. Υλοποίησης που 
γίνεται «κατά μέγα μέρος απο τα κατα περίπτωση αρμόδια Υ- 
πουσγεία και «φορείς. · -

Στα πλαίσια ωστόσο, της συγκεκριμενοποίησης και συντο
νισμένης εξ ειδίκευσης του Ρυθμιστικ.ου κατα τομέα, χρει,αζε- 
ταχ ο Οργανισμός να αν-αλαβει κατ την συνταςη, τροποποίηση 
των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων της Αττικής: αρμοδιό
τητα που μ-έχρτ. τώρα έχει το Υ.Χ.ΟυΠ. σύμφωνα με τον Ν.
1337/85. *.
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Το όργανο για τηρ παρακολούθηση και τον συντονισμό υλο
ποίησης των στόχων του Ρυθμιστικού trvai το Σλμβουλιο :w 
Ρυθμ«στ:κού Σίχεδί-συ. To συμβούλιο εγκρ-ίνοι το ετήσιο και 
πενταετές πρόγραμμα υλοποίησης του Ρυθμιστικού με το 
οποίο πρέπει να εναρμονίζονται τα προγράμματα των άλλο'ν 
ρ ο ρεών, ,

Η σύνθεση too Συμβουλίου περιλαμβάνει εκπροσώπους των 
σχετικών με το Ρυθμιστικό Υπουργών, εκπροσώπους της 
Τ-.Α, too Νομμρχιοκού Συμβουκιου, κοινωνικών φορέων κα·. 
παραγωγ.-κων τάξεων.

Την διοίκηση στον Οργανισμό ασκέ; αντιπροσωπευτική 
επταμελής εκτελεστική επιτροπή που απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και δυο επιστήμονες κόρον; ποο ορί
ζονται με απόφαση τον Υπουργικού Συμβουλίου και χπο εναν 
εκπρόσωπο τον Νομαρχιακόν Συμβουλίου Αττική; της Τοπι
κής 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ.Ε. 
Α.Κ.Ν.Α.) και τον Δήμον Αθηναίων.

Οι σημαντικότερε; διατάξεις αυτού τον νόμου για την 
εξασφάλιση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού, και των Προ
γραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος (πέρα -από τη νομο
θέτηση του ίδιου του σχέδιαυ και του οργανισμού τον) είναι 
rjτέ; παν or/αφέρονται στις δημοκρατικές διαδικασίες κα- 
ιάρτισης των ετήσιων και πενταετών προγραμμάτων εφαρ
μογής τον Ρυθμιστικού και των Προγραμμάτων Προστα

σίας Περιβάλλοντος στα πλαίσια των Πενταετών Προ- 
ραμμάτων Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης.

—Στο συντονισμό των .Υπουργείων της ΤΑ. και άλλων 
σριέων για την κατάρτιση του προγράμματος δημόσιων επεν- 
ύσεων της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας και. την ορύο- 
.ογική κατανομή τους εναρμονισμένη με τις προτεραιότητες 
ους στόχους και τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικυκύ.
—Στην εναρμόνιση των έργων κλίμακας (τουλάχιστον Γε- 

ικού Πολεοοομσκού Σχεδίου) με τις κατευθύνσεις και ποο- 
άσβις του Ρυθμιστικού. ■ ·' -··'■■·
—Σε πιθ-χός τροποποιήσεις των παραρτημάτων αυτού του 

χεδίου Νόμου ή και στις απαραίτητες εξειδικευτείς του 
‘υ-δμιστικού Σχεδίου.
—Στην έκδοση των Περιβαλλοντικών Αδειών για έργα με 

ςμαντικιές επιπτώσεις στο Περιβάλλον κ.αι
—Στην εφαρμογή ελέγχου των μέτρων Προστασίας Περι- 

ίλλσντος από τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Πεοιίάλ- 
σντος (ΙνΕΠ'ΠΕ ■.
Η συγκεκριμενοποίηση των παραπάνω διαδικασιών έτσι 

:ως διατυπώνεται στα σχετικά άρθρα αυτού του νόμου, η 
ιεση συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλ
αν κοινωνικών φορέων που μετέχουν ενεργά στον Οργανισμό, 
ιωρουμε ότι δα συμβάλλει αποφασιστικά τόσο στο πλάτεμα 
υ δημοκρατικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, όσο και 
ον χποτελ-εσματικό συντονισμό των φορέων και την εξασφά- 
ση υλοποίησης του Ρυθμιστικού. Δηλαδή στην πραγκατ> 
ιηση του στοχου για χωροταξική και πολεοδομική ανα- 
γκρότηση της Αθήνας, για να γίνε: η Αόήνα και πάλι 
λήνα.

Β. Ειδικά στις επί μέρους διατάξεις του σχεδίου.

Άρθρο 1.
Στην παράγραφο 1 του αρθου αυτού, ορίζεται η έννοια του 
•δμιστικο’· Σχεδίου Α-δήνας και τ; περιοχή εφαρμογής του 
: “ην παράγραφο 2 ειδικεύεται, αυτό .τ'- εννοιολογικό πεοί- 
σμμα. *

Άρ-δρο 2.
Με το α.ρ-δ:ο αυτό του σχεδίου καθιερώνεται Πρόγραμμα 
-οσταοιας Περιόάλλοντος που περιλαμβάνει όλα τα μέ- 
ι και τις κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και προστά

του φυσικου και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Ευρύ- 
ης Περιοχής της Α·δήνας.

Αρ-δρο 3.
Με το άρθρο αυτό καθορίζονται α) οι γενικότεροι στόχοι 

εξέλιξης της Ευρύτερης Περιοχής της Α-δήνας που αφο
ρούν την ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας της Α-δήνας, 
την 'βελτίωση ποιότητας ζωής, την εξισορρέπιση της κοινω
νικών ανισοτήτων, την διερεύνηση των επιλογών κατοικίας 
και εργασία;, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 6) 
Οι ειδικότεροι στόχοι για "την εξέλιξη της Ευρύτερης Περιο
χή? της Α-δήνας σε σχέση με το ε-δνικό επίπεδο που είναι η 
στα-δεροποίηση του πλη-δυσμού, η «ανάσχεση της διόγκωσης των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, η ανάδειξη της Ευρύτερης Πε
ριοχής της Α-δήνας ως Εθνικού Κέντρου επιτελικών λει
τουργιών διακυβέρνησης, με αποκέντρωση των υπηρεσιών που 
δεν είναι επιτελικού επιπέδου, γ) οι ειδικότεροι στόχοι και οι 
κατευ-δύνσεις γα την εξέλιξη της ίδιας της Ευρύτερης Πε
ριοχής της Α-δήνας που είναι η προστασία των- ιστορικών 
στοιχείων και των τοπίων φυσικού κάλλους, η μείωση της 
ρύπανσης και η (βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιό
τητας ζωής, η οικονομική ανασυγκρότηση της Ευρύτερης Πε
ριοχής της Α-δήνας, η δωράκισή της από ·δεομην'ίες και ο 
εξοπλισμός της με τα απαραίτητα δίκτυα υποδομής, δ) οι ει
δικότερο: οτόχο' και κατευ-δ'ύνσιείς για τ·,, χωροταξική οργά
νωση της Ευρύτερης Περιοχής της Α-δήνας και τη νέα πο- 
λεοδομική δομή της που είναι η θεώρηση της Ευρύτερης Πε
ριοχής της Αθήνας ως αυτοτελούς χωροταξικής ενότητας 
τηι; χώρας που απορεί να -υποδιαιρείται σε υ-κενότητες, η 
ανασυγκρότηση του αστικού ιστού μ: την ανάσχεση της εξά- 
πλωσης και την εξυγείανση της πόλης, την αναβάθμιση και 
απτηΐμίόρηοτ; ττ" κεντρικής περιοχής της Αθήνας και τού 
Πειραιά, η ανακατανομή βασικών χρήσεων και λειτουργιών, 
η βελτίωση και οργάνωση του ενιαίου συστήματος μεταφορών.

Άρθρο 4. σ.
Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι στόχοι και οι κατευθύν

σεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Ευρύτερης Περιοχής της 
Αθήνας και του Προγράμματος Προστασίας Περιβάλλο-' 
ντος, υλοποιούνται από το κείμενο του παραρτήματος και τα 
4 διαγράμματα που συνοδεύουν τον νόμο αυτό.

Με Π. Δ/γματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού 
Χωνοτ; ξίας. Οικι-rio: και Π εριβάλλο/τος και του κατά περί
πτωση αρμόδιου Υπουργού ύστερα από απόφαση του Συμβου
λίου Ρυθμιστικού Σχεδίου, μπορεί να εγκρίνονται προσαρμο
γές, εξειδικεύσεις. διευκρινίσεις, μερικές τροποποιήσεις του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου, χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι στόχοι 
και οι κατευθύνσεις αυτού.

Επίσης, με το άρθρο χυτό θεσπίζεται η υποχρέωση όλων 
των Δτ'.ντιων ΥπτΓ-εσιών και των λοιπών ορίων του Δημό
σιου Τομέα να προσαρμόσουν τα προγράμματα τους στην Ευρύ
τερη Περιοχή της Αθήνας προς το Ρυθμιστικό Σχέδιο.

Άρθρο δ.
Με το άρθρο αυτό, ιδρύεται Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχε

δίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας με την ονομασία 
«Οργανισμός Αθήνας» που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Μ* την παρά-ραφο 3 του άρ-θρου αυτού, καθορίζεται το 
έργο του Οργανισμού που είναι η παρακολούθηση της εφαρ
μογής και η εξασφάλιση της υλοποίησης του Ρυθμιστικού 
Σχεδ ο;. η εκπόνηση κατ η μέριμνα για έγκριση των Γενικών 
Π ολεοδομικών Σχεδίων της Ευρύτερης Περιοχής της Αθή
νας. η μέριμνα για την εναρμόνιση με το Ρυθμιστικό Σχέδιο 
των επί μέρους τομεακών προγραμμάτων των οικείων φορέ
ων. η ποιοακΟλούθητη της ποιότητας του περιβάλλοντος, κα
θώς και ο έλεγχος έργων και δραστηριοτήτων με επιπτω- 
σ·.:ς στο περιβάλλον.

Για την εκπόνηση και έγκριση των Γενικών Π ολεοδομικών 
Σχεδίων της Ευρύτερης Περιοχής της Αθήνας, τηρούνται 
ο: διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρ
θρου 3 του Ν. 1337/1 &83 και εγκρίνεται με απόφαση του
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Υπουργού Χ.Ο.Π.. ύστερα από γνωμοδότηση της Εκτελεστι
κής Επιτροπής του Οργανισμοί

Άρθρο 6.
Mi το άρθρο αυτό συνιστάται Συμβούλιο Ρυθμιστικού 

Σχεδίου ο··21 Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας,, ως 
όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων 
τόό Ρυθμιοτικού Σχεδίου και της προστασίας του περιβάλλον- 
τος και ορίζοντα: η σύνθ:σή του ο τροπος συσγκρότησής του, 
η θητεία των μελών του Συμβουλίου και παρέχεται εξουσιο
δότηση γ:α να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του.

Με την ιταράγραφο 7 του άρθρου ορίζεται η σύνδεση του 
Συμβουλίου ειδικά για τη·/ έγχριση του ενιαίου προγράμμα
τος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου.

Άρθρο 7.
Με το άρθρο χυτό, ορίζεται σαν όργανο Διοίχησης του Ορ

γανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου χαι Προστασίας Περιβάλ
λοντος της Αθήνας, η Εκτελεστική Επιτροπή.

Οι παράγραφοι 1 έως 7 καθορίζουν την σύνθεση, διάρκεια 
θητείας, τρόπο συγκρότησης, διαδικασία λειτουργίας ',θίμ.α
τό- απαρτίας, πρακτικών. ημερήσιας διατάξεως) της Εχτε^ 
λεστιχής Επιτροπής.

Η παράγραφος 8, απαριθμεί τις ειδικότερες αρμοίιότη- 
τες της Επιτροπής που είναι αποφασιστικές χαι γ/ωμοδοτι-

Η παράγραφ ς 9 χα-θορίζε: τη γενιχή αρμοδιότητα της 
Επιτροπής για ιοίχηση χαι διαχείριση χάθε πράξης που α
φορά τον Οργχ/ίσμό χαι το έργο του.

'Αρθρο 8. -
. Το άρθρο αυτό, αναφέρετα: στους πόρους του Οργανισμού 

(παράγραφος 1 χαι 2) χαι τη διχχείρησή τους, που γίνεται 
μ·. βάση τον Οικονομικό Κανονισμό του Οργχ/ισμού που κα
ταρτίζεται από την Εκτελεστική Επιτροπή χαι εγχρίνεται με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών χαι Χωροταξίας, 
Οιχισμού χαι Περιβάλλοντος.

Η παράγραφος 4 θεσμοθετεί την εξομοίωσή του Οργανι
σμού με το Δημόσιο ως προς τα οιχονσμιχά προνόμια ενώπιον 
όλων των διχαιοδοτιχών οργάνων χαι διοιχητιχών αρχών.

Άρθρο 9.
}.Μι το άρθρο αυτό, χαθορίζονται θέματα οργάνωσης χαι 

στελέχωτης του Οργανισμού. Ειδικότερα:
Οι παράγραφοι 1 χαι 2 ορίζουν ότι με II. Δ/γμα εγχρίνε- 

ται ο Οργανισμός του Οργαν ισμαύ Αθήνας χαι απαριθμούν τα ι 
•τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει.

Η παράγραφος 3 αφορά το μόνιμο προσωπικό, η δε παρά- 
ΤΡ.2τ·°ζ 4 χοθορίζε: τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου (ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τε
χνικό και βοηθητικό προσωπικό). ·>

Ο: παράγραφο: 5 χαι 6 προβλέπουν τη σύσταση μιας (1) 
θέσης μετακλητού υπαλλήλου με 2ο βαθμό ως Δ/ντού του 
Οργανισμού που προίσταται των Υπηρεσιών του χαι διοσι- 
ζ’^αι με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού xat 
Περιβάλλοντος.

Η παραγσαφας 7 προβλέπει τη δυνατότητα μεταφοράς υπη
ρεσιών χαι θεσεων προσωπικού με το αντίστοιχε δυναμικό χαι 
τις σχετικές πιστώσεις του τρέχοντος έτους από το Υπουρ- 
γειο Χωροταςιας, Οικισμού και Περιβάλλοντας στον Οργα
νισμό. ‘ -

Η πραγματοποίηση της παραπάνω μεταφοράς γίνεται με 
Π. Δ/νμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών ΙΙροε- 
θριας της Κυβέρνησης χαι Χωροταξίας. Οικισμού και Περι
βάλλοντος και ταυ τυχόν Αρμόδιου Υπουργού.

Η παράγραφος 8 δόοει τη δυνατότητα διαθέσεως υπαλλή
λων του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού χαι Περιβάλ
λοντος για την εξυπηρέτηση αναγκών του Οργανισμού στο 
μεταβατικό στάδιο μέχρι την επαρκή στελίχωσή του.

' Αρθρο 1 0.
Γο άρθρο αυτό αφορά την κατάρτιση προγραμμάτων εφαρ

μογής Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλον
τος.

Οι παράγραφοι 1 και 2 θεσπίζουν τη/ υποχρέωση Υπουρ
γείων ή άλλων Δημόσιων φορέων που Οι αρμοδιότητες τους 
σχετίζονται με το Ρυθμιστικό Σχέδιο και την προστασία του 
Περιβάλλοντος των Αθηνών, για την’κατάρτιση σε συνερ
γασία με τον Οργανισμό ετήσιου και πενταετούς προγράμμα
τος εφαρμογής για την πραγματοποηση των στόχων του Ρυθ
μιστικού Σχεδίου και των Προγραμμάτων Προστασίας Πε
ριβάλλοντος. Me βάση τα προγράμματα αυτά, ο Οργανισμός 
καταρτίζει ενιαίο πρόγραμμα γενικών κατευθύνσεων και προ
τεραιοτήτων που εγκρό/ετα: από το Συμβούλιο Ρυθμιστικού 
Σχεδίου χαι-με το οποίο προσαρμόζονται τα επί μέρους προ
γράμματα των αρμόδιων φορέων εάν δεν συμφωνούν.

Η παράγραφος 3 προσδιορίζει τα όρια συμμετοχής (οδη
γίες. συνεργασία) της Εκτελεστικής Επιτροπής για την 
πραγματοποίηση του σκοπού κατάρτισης των προγραμμάτων 
του άρθρου αυτού.

Η παράγραφος 4 προβλέπει τον καθορισμό εκπροσώπου— 
•υπαλλήλου, Υπουργείου ή άλλου Δημόσιου Φορέα ως Συνδέ
σμου με τον Οργανισμό. Με απόφαση του Υπουργού Χωροτα
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, ορίζονται τα Υπουργεία 
χαι οι δημόσιοι -φορείς που οφείλουν να ορίσουν εκπρόσωπό τους 
στο·/ Οργανισμό.

Η παράγραφος 5 προβλέπει τη/ κατάρτιση ετήσιας γενι
κής εχθέσεως για την εφαρμογή του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
και των προγραμμάτων Προστασίας Περιβάλλοντος από τη/ 
ίΕκτε,λεττ.κή Έπιήροπή. Με βάση την έκθεση αυτή, το Συμ
βούλιο Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλον
τος, καταρτίζει όική του έκθεση. Πλην της ετήσιας εχθέ
σεως η Εκτελεστική Επιτροπή ϊύνατχ·. οποτεδήποτε να προ
βαίνει σε παρατηρήσεις ή διαπιστώσεις σχετικέ; με την απο- 
τελοοματιχότερη πραγματοποίηση του σκοπού του Οργανισμού 
για τις οποίες δύνχται να απευθύνεται και στον Υπουργό 
Χωροταξίας, Οικισμού χαι Περιβάλλοντος (παράγραφος 6).

Η παράγραφος 7, καθορίζει την αρμοδιότητα του Οργα
νισμού για τη/ υποβολή τελικής προτάτεως μετά από συνερ
γασία με άλλους αρμόδιους Δημόσιους φορείς, στον Υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας ως προς τις αναγκαίες επενδύσεις και 
την κατανομή τσυς για την πραγματοποίηση του σκοπού 
του.

Άρθρο 11.
Μ* τις διατάξεις της πρράγρ.. 1 του άρθρου αυτού παρέ

χεται στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ
λοντος η δυνατότητα να καθορίζει με αποφάσεις του τα ανώ
τατα όρια ποιότητας των διαφόρων φυσικών αποδεκτών και 
τα όρ«χ ανοκτού θορύβου.

Συγκεχρμένα καθορίζονται οι ανώτατες τιμές των ρύπων 
στην -ατμόσφαιρα, στα πόσης φύσεως νερά, έδαφος χύλπ. χαι 
τα όρηα -ανεκτού θορύβου, ώστε η ποιότητα των αποδεκτών 
αυτών να είναι ανεκτή για τον άνθρωπο.

Με την παρ-άγραφο 2 δίνεται εξουσιοδότηση στον Υπουρ
γό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και στους κα
τά περίπτωση συναρμόδιούς Υπουργούς με κοινές αποφάσεις 
τους να καθορίζουν τους υπόχρεους για τη λήψη μέτρων, κα
θώς και τα μέτρα «κείνα κατά δραστηριότητα με τη λήψη 
των οποίων διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, 
που διαφοροποιούνται όμως ανάλογα με το μέγεθος, την κα
τηγορία των μονάδων, την σημασία για την Εθνική Οικονο
μία και την περιοχή εφαρμογής τους.

Για περιπτώσεις κατά τις οποίες εγκαταστάσεις εθνικής 
σημασίας υποχρεώνονται στη λήψη μέτρων, προ βλέπεται η 
αντιμετώπισή τους κατά περίπτωση (πιαραγρ. 3 και 4). :

Με -ας διατάξεις της παρ. 9 εισάγετοκ γι^. πρώτη φορά 
η έγκριση της Περιβαλλοντικής Μελέτης σύμοωνχ μ’ αυτή
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χροκειμένου νι -πραγματοποιηθούν νέες ή να εκσυγχρονιστούν, 
τροποποιηθούν και εχεκταθούν υφιστεξεενες εγκαταστάσεις, 
όπως βιομηχανικές, τεχνικές, λατομικές, εξορυκτικές. τουρι- 
:ΐ:είς %ΐ! εν γένει εγκαταστάσεις αχό τη λειτουργία των 
οποίων υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στο χερίβάλλον, 
απαιτείται; η έγκριση Περτβαλλοντικής Μελέτης η οποία 
χερ:λ.αμβάνε; τους όρους εκείνους, r, τήρηση των οποίων δια
σφαλίζει την προστασία tw περιβάλλοντος.

Οι συγκεκ:ιμένος εγκαταστάσεις, δραστηριότητες και έργα 
για τις οποίες θα αχαιτείται η έγκρυση Π ερεβαλλ.οντιχής 
Μελέτης θα χαθαρϊζσντα; με Π Λ. χου θα εκδόδοντακ με 
πρόταση Toy Υποι^ργού Χ.Ο.Π. χαι του χαχά χερίχτωση συ
ν αρμόδιου Υχουρρρού.

Η έγκριση της μελέτης χορηγείται αχό την Εκτελεστική 
Επιτροπή το-y Οργανισμού. Μέχρι σήμερα με -δάση το Π.Δ. 
1180/81 έχε; θεσμοθετηθεί η υποχρέωση ορισμένων κλάδων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων για υποβολή μόνο Μελετης 
Π ηρ: β αλλσντ ι κώ ν Επιπτώσεων στην Δ,/νση Προστασίας Πε
ριβάλλοντος Toy τέως Υπουργείου Βιομηχανίας χου έχει με
ταφερθεί ύστερα αχό τις ανακατανομές αρμοδιοτήτων Toy 
Ιουλίου 1982 και λειτουργεί στο Υπουργείο Χ.Ο.Π.

Η ΔΛ»ση· Π ροστασίας Π εριβάλλ,οντος εισηγείται στις 
υχηρ-σίες του ΥΠΕΘΟ xoy αδειοϊοτούν τις βιομηχανικές εγ
καταστάσεις για τους περιβαλλοντικούς όρους και προϋποθέ
σεις. αλλά είναι στη δική τους διακριτική ευχέρεια σήμερα η 
αποδοχή αυτών των όρων και η ένταξή τους στες άδειες εγ
καταστάσεις ή λειτοαργίας.

Η έγκριση Περιίαλλοντικής Με/νέτης αχοτελεί προϋπό
θεση για την χορήγηση της άδειας εγκατάστασης βιομηχα- 
J:ναόν μονάδων και. γιο» την πραγματοποίηση τεχνικά)·/ έργων. 
I έγκριση γίνεται ασ.ό την Εκτελεστική Ε/χιτροχή Toy Οργα- 
ιτμού Αθήνας. εντός 60 ημερών, σε χερίχτωση δε xoy η προ

θεσμία χαρ έλθει άπρακτη, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.
Επειδή η μέχρι τώρα περιβαλλοντική νομοθεσία, νροίλί- 

σει χορηγήσεις διαφόρων άλλων και εγκρίσεων, όχως χ.χ. η 
έσεια διαθέσεως αγρών αχοόλήτων γ:α τις βιομηχανικές 
γκαταστάσεις. .με βάση την Υγειονομική Διάταξη ΕΙ Β/ 
.21/65. κρίνεται αχαραίτητος ο καθορισμός του ρόλου των 
σειών αστών και εγκρίσεων σε σχέση με τον νέο θεσμέ της 
Εγκρ-εστις Πspιβαλλοντικής Μελέτης, ώστε να. μην υχάρ- 
ojv αλ/, ηλοεπ ικαλύψεις και γενικότερα επιπλοκές. Επίσης 
ρίνετα*. σκόπιμη η συσχέτιση της περιβαλλοντικής Μελέτης 
ε τις λοιχες άδειες που απαιτούνται για τη; πραγματοζοίη- 
η μ ας ε.-’έ ./δόσης, ή την κατασκευή ενός έργου. ώστε να αζο- 
ΐοχθούν ο: γραφειοκρατικές εχιλογές.
Γι’ αυτό στην χαράγραφο 11 με κοινές αποφάσεις του Υ- 

σοργοy Χ.Ο.Π. και τον συναρμόδιου Υπουργού, ρυθμίζεται 
χχεττ των ήδη χορηγουμένων αδειών ως χρος την έγκριση 

ης Περιβαλλοντικής μελέτης ή άλλες λεχτομέρειες ενχρ- 
ονισμοy των διαδικασιών εκσόσεως των σχετικών αδειών.

Η παράγραφος 12 ορίζει ότι για τον έλεγχο εφαρμογής των 
ο χάνω μιτρών καθώς και τον έλεγχο εφαρμογής των όρων 
-Ύ Περιβαλλοντικών Αδειων, χρσβλέχεται η σύσταση στον 
εγανισμο Αθήνας Ειδικών Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας 
ΐεριβάλλοντος (ΚΕΠΠΕΥ στα οχοία είναι δυνατό να συμ- 
τεχουν η Τοχική Αυτοδιοίκηση. Ειδικοί Εμπειρογνώμονες

Εχτση στον Οργανισμό Αθήνας xoy συνιστάται με τον νέ- 
2-το· χαρεχεται αχοκλειστικά η αρμοδιότητα μελέτης ε- 

υρμογης και ελέγχου των μετρώ; xoy αφορούν στην ζροστα- 
ι του περιβάλλοντος για την Ευρύτερη Περιοχή της Αθή- 
ς ·υσως ορίζεται στο άρθρς 1 τον Νόμου), τα ΚΕΠΠΕ 
υ είχα-; σνσταθεί ;χε το νό;χο 1327/1983 για το νομό Ατ- 
/·ήί_ '/·='· είχαν αρμοδιότητα ελέγχου για την εφαρμογή μόνο 
ν έκτακτων μέτρων καταργσύνται και το χροσωχικό χου 
ηρετοί σ αυτά μεταφερεται στον Οργανισμό Αθήνας. Η 
ταφορα του χροσωχικού γίνεται με κοινή αχόφαση των συ- 
σμοδιων Υχουργών ( Πρυεοοίας, Εσωτερικών, και Χωροτα- 
ις. Οικισμού και Περιβα/.λοντος),

Άρθρο 12.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χροστασία των αρχαιολογι

κών και ιστορικών τόχων της Αθήνας. Για το σκοχό αυτό δί
νεται η δυνατότητα στον Υχουργό Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος και στους συναρμόδιους Υχουργούς με κοινές 
αχοφάσεις τους να εχιβάλλουν ειδικά μέτρα και χεριορισμούς 
για την χροστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών τόχων 
της Αθήνας.

Άρθρο 13.
Με τις χαρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού χροβλέχονται διοι- 

χητικές κυρώσεις στους χαραβάτες των όρων και των μέτρων 
των άρθρων 11 και 12 του νόμου αυτού. Και ειδικότερα w 
διοικητικές χρηματικές χοινές του άρθρου 3 του νόμου 1327/ 
1983 καύώς και η ίιαχοχή λειτουργίας μονάδων σε χεριχτά)- 
σεις σεβαρώέ χαραβάσεων, ύστερα αχό πρόταση της Εκτελε
στικής Βχιτροχής με κοινή αχόηαση του Υχουργοό Χωροτα
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και των συν αρμοί ίων κα
τά χερίχτωση Υχουργών.

Η χαράγραφος 3 χροβλέχει τη μεταφορά των δραστηριοτή
των εκείνων χου εχιδρούν σημαντικά στο χεριίάλλον και δεν 
μχορούν να τηρήσουν τα μέτρα χου χροβλέχονται αχό τον χα- 
ρώ τα νάμα. .

Άρθρο 14.
Με το άρθρο αυτό καταργείται η αχόφαση του Εθνικού Συμ

βουλίου ΧωροταΗίας και Περιβάλλοντος με αριθμό ΧΠ/ 
ΤΥΠ/2894/1980 (ΦΕΚ 341/Τ3) και ορίζεται μεταβατι
κές διατάξεις.

Άρθρο 15.
Ορίζεται η ισχύς του νόμου.

Αθήνα, 18 Δεκέμβρη 1984 
Οι Υχουργοί

Προεδ-ρ. της Κυβέρνησης 
ΑΠΟΣΤ. ΛΑΖΑΡΚΣ

Εσωτερικών
Α. ΚΟΥΤΣΟΠΩΡΓΑΕ

Υγείας.και Πρόνοιας 
Γ. ΓΕΝΝΗΛΆΤΑΣ

■Γεωργίας
Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Χωροταξίας. Οικισμού 
και Περιβάλλοντος

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ
Συγκοινωνιών

I. Π Α ΠΙΑΔΟΝΠΚΌΛΑΚΗ Σ

Ε9ν. Οικονοαίας 
ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ

Δημοσίων Έογων
Γ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ

Οικονομικών
ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΙΙΣ

Πολυτυταού κα: Εχισττοιών 
.ΑΜΑΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ MF-PKOYPH

Ενέργειας
και Φυτικών Πόεων 
Ε. ΒΕΡΥΒΛΚΗΣ

Εεχοσικής Ναυτιλίας 
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΤΡΟ Π Ο Π Ο ΙΟ ΥΜΕΝΕΣ 
ΚιΑΙ ΚΑΊΥΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ

(Συνοδεύει την εισηγητική έκθεση του σχεδίου Νόμου «Ρυθ
μιστικό Σχέδιο και Προστασία Περιβάλ.λοντος της Ευρύτε
ρης Περιοχής της Αθήνας».

1. Νόμος 1327/1983.
Κύρωση και συμχλήρωση της αχό 18 Ιουνίου 1982 Πρά- 

ξεως Νομοθετικού Περιεχομένου; «Άντιμετάιχιση έκτακτων 
εχείσοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών 
θεμάτων». (ΦΗΚ 21/Α) (Άρθρο 5).

Άρθρο 5.
Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.

1. Με κοινές αχοφάσεις του Υπουργού Χωροταξίας Οικι
σμού και Περιβά’λλοντος και του κατά χερίχτωση αρμόδιου
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Υπουργού συνιστώνται από' δημόσιους λειτουργούς Κλιμάκια 
Ελεγχοί Ποιότητας και Περιβάλλοντος (Κ.Ε. Π.Π.Ε.) που 
υπάγονται στους κατά τόπους αρμόδιους Νομάρχες.

Με τις αποφάσεις σύστασης των Κ.Ε.Π.Π.Ε. χαθοριζε- 
ται η σύνθ«η, οι αρμοδιότητες και οι λοιπές λεπτομέρειες 
οργάνωσης και λειτουργίας τους.

2. Στη σύνθετη των ΚΈ.ΙΙ.Π.Ε. είναι δυνατό να συμμε
τέχουν ένας ή περισσότεροι εμπειρογνώμονες που ορίζονται με 
απόφαση του Γπουργοϋ Χωροταξίας Οιχισμού χα: Περιβάλ
λοντος.

3. Τα Κ.Ε. Π. Π Έ. είναι αρμόδια για τον έλεγχο τήρησης 
των μέτρων που προίλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 2.2 με στοιχ. 
α, γ και δ.

Η τήρηση των μέτρων που πρσβλέπονται στο άρθρο 2 παρ. 
2 στοιχ. 6 ανήκει στα κατά την κείμενη νομοθεσία αρμόδια 
όργανα.

Οι αρμοδιότητες των ΚΈ.Π.Π.Ε. δε θίγουν τις κατά 
την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητες άλλων οργάνων.

2. Η US’ αρι-3. ΧΠ/ΓΧΠ 2094/6.9.1979 Απόφαση Ε
θνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος «Περί 

Σχεδίου — Πλαισίου Ρυθμίσεων Ευρύτερης Περιοχής 
Πρωτεύουσας» (ΦΕΚ 341/Β).

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΜΒΟΓΛΙΟ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
’Εχοντας νπόψη:

Την παρ. 3 του ο θρου 3 και το άρθρο 7 του Ν. 360/76 
«περί Χωροταξίας >. ιι Περιαάλύυυντος».

Τους στόχους των προκαταρκτικών του προγράμματος οι-_ 
κονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως της χώρας 1978 — .
i982. ^ ·
,ί Την απόφαση του ΕΣΧΠ «Για τη Χωροταξική Πολιτι

κή». . ·' :/;:*· 3
. Τα κατά καιρούς προταθόντα ρυθμιστικά σχέδια της πε- '. 

ριοχής και τις ειδικές και τομεακές μελέτες χα: προγράμ
ματα. · ν

Τη Μελέτη «Χωροταξικό Σχέδιο και Πρόγραμμα Περιο
χής Πρωτεύουσας» καθώς και το πρακτικό παραλαβής της.

Την πρόταση της Γενικής Διευθύνσεως Οικισμού του Υ
πουργείου Δημοσίων Έργων «Πρωτεύουσα 2000».

Τις παρατηρήσεις και απόψεις που έχουν διατυπωθεί στα 
πλαίσια των δημοσίων συζητήσεων επί της προτάσεως.

Την ανάγκη αμέσου αντιμετωπίσεως των προβλημάτων 
της περιοχής της Αθήνας. ^ (

Γα συμπεράσματα της συσκέψεω; της 3.9.79 υπό την προ
εδρία του Πρωθυπουργού στην οποία συμμετείχαν οι:

Γπουργοί; Συντονισμού Κ. Μητσοτάχης, Εσωτερικών Χρ. 
Στρατός. Βιομηχανίας κα: Β^ργ^ίας Μ. Έόερτ, Δημοσι- 
ων Έργων Ν. Ζαρντινόδης κα'ι Συγκοινωνιών Α. Π απαδόγ- 
γυνας, Υφυπουργοί: Συντονισμού I. Παλα'.οκρασσάς και Δη
μοσίων Έργων Στ. Μάυος, ο Τεχνικός Σύμβουλος του Πρω
θυπουργού Α. Κυριακόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Δημοσίων Έργων Α. Τσιπλάκος. Ο Δήμαρχος 
Αθηνεΐων Δ. Μπέης, ο Δήμαρχος Πειραιώς Γ. Κυριακά- 
χϋς. ο Πρόεδρος της Τοπικής Έ/ωσης Δήμων και Κοινο
τήτων Νομού Αττικής κι Δήμαρχος Γαλατσίου Β. Παπα- 
διονυσιου, ο Δήμαρχος Καισαριανής Π. Μακρής. Ο Δήμαρ
χος Αγ. Αναργύρων Α. Δημητρίου, ο Δημοτικές Σύμβουλος 
Αθηναίων Α. Ασημακέπουλος, ο Τεχνικός Σύμβουλος της 
Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής 
Κ. Ανταχόπουλος, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Ε. Κουλουμπής." ο Αντιπρόεδρος του TEE Ν. Δε- 
ούλλας, ο Γε·. Δισμαντόποολος μέλος της Δ ιοι κοίτης Επι
τροπής του ΤΕΕ, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχα
νικού Επιμελητηρίου Αθηνών Α. Εφραίμογλου, ο Πρόεδρος 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού 'Επιμελητηρίου Πειραιώς 
Μ. Νειάδας, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου

Αθηνών Κ. Βογιατζής, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλή
νων Ειομηχάνων Δ. Κυριαζής, ο Εκπρόσωπος του Εργατικού 
Κέντρου Αθηνών Α. Λούσκας, ο Αντιπρόεδρος του Οργανι
σμού Αστικών Συγκοινωνιών Ν. Δάμας, ο Επιστημονικός 
Συνεργάτης του Εμ.ικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών Γ. 
ίσουγιοπουλος, ο: καθηγητές Δ. Ζήβας, Α. Αραίαντινός 
και Γ. Γιχηωτουλος, ο Πελιεοδαμος Α. Συμεών, ο Συγκοινο- 
νω-ιολογος 1. Φραν.ζεσκάκης και υπηρεσιακοί παράγοντες 
και στην οποία έτυχαν καθολικής ή πάντως ευρύτατη; απο- 
οοχής τα εξής:

1. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό 
.ου ρυθμού αυξήσεως του πληθυσμού της Πρωτεύουσας. 0 
στόχος των 4.300.000 ενω είναι επιθυμητός φαίνεται αισι
όδοξος.

2. Να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για το δραστικό πε
ριορισμό στο ελάχιστο της αυξήσεως δραστηριοτήτων που 
έλκουν πληθυσμό στην πρωτεύουσα.

3. Να μη επιτρέπεται στην πρωτεύουσα η εγκατάσταση 
λειτουργιών ελεγχομένων από το δημόσιο τομέα εάν αυτές 
δεν είναι απόλυτα αναγκαίες γι’ αυτήν και να επιδιωχτεί η 
απομάκρυνση λειτουργιών που έχουν ήδη εγκατασταθεί χω
ρίς να 'είναι, ατυαραιίτητες.

4. Να απαγορευθεί η ίδρυση νέων βιομηχανιών στην πρω
τεύουσα. Υφιστάμενες βιομηχανίες που βρίσκονται ήδη στην 
περιοχή μπορεί να συγχωνεύονται ή να εκσυγχρονίζονται υπό 
την προϋπόθεση ότι έτσι δεν θα προκαλούν αύξηση στις α
πασχολήσεις και δεν -3α επιβαρύνουν πρόσθετα το περιβάλ
λον.

5. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστα
σία των βουκών και των δσ.σών τη; Αττικής.

6. Ν<α λ η φύουν τα ατταρΈτητα μέτρο για την προστασία 
της εναπομίνουσας γεωργικής γης και παράλληλα να επι
διωχτεί η αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων της περιοχής.

7. Να ληφθούν μέτρα για την εξασφάλιση και προστασία 
ελεύθερων χώρων και την ανάπτυξη αστικού πρασίνου.

8. Να περιοριστεί η επέκταση των σχεδίων πόλ'εως της 
ρεριοχής. Οι επεκτάσεις -λα πρέπει κατ’ αρχήν να περιορι
σμού ; σε περιοχές εκτός σχεδίου με πυκνή δόμηση προκειμε- 
νου να οργανωθούν, να αναπλασθούν και να αποκτήσουν την 
απαραίτητη υποδομή.

9. Να επιδιωχθεϊ η αλλαγή της δομής της πόλε ως σε πο- 
λυκεντρική και η δημιουργία διαμερισμάτων.

10. Να εξασφαλισθούν ο: διάδρομοι του βασικού συγκοινω
νιακού δικτύου.

11. Να ενισχνθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
12. Να οργανωθούν και εξυγίανθοάν οι περιοχές όπου είναι 

εγκατεστημένες πολλές βιομηχανίες και να ληφθούν τα απα
ραίτητα μέτρα- προστασίας του περιβάλλοντος.

13. Να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ακτών σε 
ικανό βάθος. Η ανάπτυξη των περιοχών παραθ εριστικής κα
τοικίας να μη πήρςαποδίζε·. τις δυνατότητες αναψυχής του 
κοινού και να έχει τέτοια μορφή που να εξασφαλίζει και βελ
τιώνει την ποιότητα του περιβάλλοντος.

14. Να παραμείνε: το λιμάνι του Πειραιά ως το κύριο 
λιμάνι και να μην αναπτυχθοάν άλλα νέα λιμάνια γενικωτε- 
ρης σημασίας στην Αττική.

15. Να προσαρμοστούν τα προγράμματα όλων των φορέων 
δημοσίου συμφέροντος στο γενικό σχέδιο της περιοχής.

16. Δεδομένου ότι οο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών είναι μια 
συνεχής διαδικασία όλοι οι αρμόδιοι φορείς είναι υποχρεωμέ
νοι να ενημερώνουν το κοινό για την πορεία της προόδου του 
Ρυθμιστικού Σχεδίου της Πρωτεύουσας.

17. Να δοθούν ουσιαστικές αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτο
διοίκηση. Ειδικώτερα να εξασ-φάλισθεί η συμμετοχή της Το
πικής Αυτοδιοίκησης στις επόμενες φάσεις του Ρυθμιστικού 
Σχεδίου Αθηνών.

18. Θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας τα έργα αποχετευ- 
σεως, αντιπλημμυρικά συγκοινωνιακά, και ελέγχου ή σπομα-· 
κρύντεως των πηγών οχλήσεως. αποφασίζει:
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1. Υιοθετεί τ2 στ,ιεία της προτάσεως ττ,ς Γενικής Διευ- 
:vj£-,.; Οικισμού. τα οποία έτχχαν τη; καθολικής ή πάντως 
ευτάτης ζποδοχης στη σύσκεψη ττ,ς 3.9. >9 και καίορεμι 

-'. TJ-i j-cTi/.cov σχέδιο - πλαίσιο ρυθμίσεων για την -Ργά- 
,τη -η; ευρύτερης περιοχής τη; Πρωτεύοντας. To $«ωρη- 
ενο' ατό τον Υφυπουργό Δημοσίων Έργων Σχέδιο^ τον συνο- 
·:«: ττν απόφαση. όπως αυτό τροποποιήθηκε κατά τη συζή- 
r-η τον Εθνικού Συμβουλίου. αποτελεί την έκφραση ττο χώ- 
; των παραπάνω σημείων. Στο σχέδιο αυτό ορίζονται:

Ο: ζώνεις πλαίσιο τον ία μελετηθούν ώττε να προσδιόρι
ζε! ποιο τμήμα τους ία εγκρtict τελικά για οικιστικές ova- 
τύξεις και ρυθμίσεις σύμφωνα με τονς πζραπάνω στόχους.
ο, ζώνες τ).αίτιο τον -5α μελετηθούν ώττε τα προσδιορί

ζει τε το;ο τμήμα τονς ία ρ>θμισίεί η ανάπτυξη της ανα- 
νχής και της παραίεριστικής χατοιχίας.
Τα κατ' αρχή' όρια των ττρος μελετη πολεοδομικων δια- 

ερ'.τμάτων χαι τα αντίστοιχα πληίυσμιακά μεγείη.
Ο: περιοχές οι οτοίες κρίνονται ως χατ’ αριχτήν πιθανές 

α την ανάττνξη των κεντρικών λειτουργιών κάθε διχμερι-

Η ενρντερη περιοχή μετά στην οτοια να τρετει να Χ'α- 
ςτη-θεί η θέση για τη' εγχατάττατη τον χονδρ εμπορίου.

Ο: τεριοχές ότον ία αναπτυχθούν αθλητικές λειτουργίες
-ρύτερης σημασίας. ------------ ' 1

Οι περιοχές τον ίε μελετηθούν για την οργανωτή ζωνών 
αμηχανίας χαι βιοτεχνικών πάρκων.
6: ευρύτερες ζώνες για την τνχόν εγκατάσταση κοινωφε- 

ών λ-ιτανργιών.'
Η γεωργική γη της περιοχής.
Οι βασικοί συγκοινωνιακοί διάδρομοι (οδοί, τραίνο, μέτρο). 
Τα λιμάν.α τον πρ-οβλέπεται να αναπτυχθούν βάσει των 

:6χων. ■
Το νέο αεροδρόμιο.
θ', υπόλοιπες ενδείξεις τον Σχεδίου αφορούν στοιχεία της 
ιτταμένης καταστάσεως χαι ρυθμίσεις οι οτοίες ία τροτ- 
ορισθούν ατό τις ειδικώτερες μελέτες.
2. Τα Υπουργεία χαι οι δημόσιοι οργανισμοί c-φείλονν να 

-βουν τα αταραίτητα μέτρα χαι να τροταρμότουν τα προ- 
άμματά τονς τρος τις βασικές αρχές xat κατευθύνσεις 
ν πλαισίου. Ποιος τούτο η Γενι,χή Διεύθυνση. Οικισμού υπο- 
εούται να εξειίιχεύσει το (Σχέδιο κατά φορέα. Η Γραμ- 
τεία τον Ε.Σ.Χ.Π. ία υποβοηθήσει το ταρατάνω έργο.
3. Η Γενική Λιεύίννση Οικισμού του Υπουργείου Δημο- 
νν Έργων ντσχρεούται να αρχίσει την άμεση εφαρμογή τον 
μδίου.
4. Τα χνσγχαίά για την εφαρμογή τον Σχεδίου τρογράμ- 
τα ία ίιαμορφωίούν ατό τη Γενική Διεύθυνση Οικισμού
συνεργασία με τα αρμόδια Γτονργεία, δημόσιους οργανι- 

υύς και Οργανισμούς Τοτικής Αυτοδιοιχήσεως.
Νεα έργα του τρογραμματίζονται για την τεριοχή τρω- 
νούσης ία εγχρινοντα: μόνον εφόσον είναι σύμφωνα με την 
ρούσα ατόφαση χα: το σχέδιο του τη συνοδεύει.
5. Η Γενική Διεύίυνση Οικισμού του Ττονργείου Δημο
υν Έργων υτοχρεούται να τεριορίσει. κατ’ αρχήν την επέ
στη των '*χ:·:·ων τόλεως· σε περιοχές εκτός σχεδίου με 
τνή δόμηση και τάντως όχι έξω ατό τα όρια τ:υ τροίλέ- 
ντα: ατό το Σχέδιο και με ειδικές προϋποθέσεις.
δ. Για να εξασφαλίζονται έγκαισες ετπαβασεις σε ο:ι- 
σνους καίριους τεμείς και να εντοτίζονται σε κρίσιμα ση- 
α ντοχρεούνται ο: αρμόδιοι φορείς να λάάουν μέτρα αμέσου 

ιμβάσεως. βάσει της ταρ. 1 του άρ-θρου 7 του Ν. 360/ 
ι6 «τεμί Χωρατοκξιας και Πιειριβάλλοντος». Ειδικότερα 
:ιυσ!οδοτειται ο Ττουργός Συντονισμού με τον Τφιττουργό 
υοσιοίν Εργων, σε συνεργασία με τον αρμόδιο κατά τερί- 

J'Trj Ττουργό, να τροτείνουν την έκδοση Προεδρικών Δια- 
γματων με τα οτοια ία ετιβάλλονται τεριορισμοί ή κανό- 
·, τροσωρινοί ή μόνιμοι, στη δημιουργία ή ανάττνξη ορι

σμένων δραστηριοτήτων ή λειτουργιών ή στη χρήση του χώ
ρου1 σε συγκεκριμένες ζώνες ή τεριοχές καίώς και για την 
αττοκατάσταση και βελτίωση του Περιβάλλοντος.

7. Για την εξειδίκευση των στόχων της ταρούσης και την 
έναρξη της εφαρμογής του Σχεδίου και τρογράμματος η Γε
νική Δ/νση Οικισμού υτοχρεούται να τροχωρήσει στην εκτόνη- 
ση των αταραίτητων μελετών και ειδικώτερα:

.— Στις μελέτες των τολεοδομικών διαμερισμάτων.
— Στις μελέτες αμέσου δράσεως για συγκεκριμένες τε- 

ριοχές και για συγκεκριμένους εξειδικευμένους τομείς.
— Στις μελέτες καί ορισμού των κινττρων για την ανά- 

ττυξη των τολεοδομικών κέντρων διαμερισμάτων.
— Στη μελέτη των σημείων της τροτάσεως της Γενικής 

Διευίύνσεως Οικισμού «Πρωτεύουσα 2000» για τα ο- 
τοία έχουν διατυτωίεί ετιφυλάξεις και αντιρρήσεις, 
ώστε να ολοκληρωίεί το τλαίσιο του Ρυίμιστικού χαι 
διαδοχικά να αττοφασισίούν λεπτομερέστερες ρυίμιστι- 
χές επεμβάσεις και πολεοδομικά σχέδια ευρύτερης απο-
ίεχήϊ·

8. Ο ρυίμός και η χρονική κλιμάκωση της εντάξεως πε
ριοχών στο σχέδιο τόλεως ία καίοοισίεΐ δάσει προγράμ
ματος κατόπιν συνεργασίας των Ττουργείων Συντονισμού και 
Δημοσίων Έργων (Γενική Δ/νση Οικισμού).

9. Τυχόν διαφω-.ΐί; φορέων ή διαφορές ανάμεσα στα τομεακά 
προγράμματα ή με τους στόχους της ταρούσης επιλύονται 
ατό το Είνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

Αναίεωρήσεις ή προσαρμογές της ατοφάσεως του επιβάλ
λονται ατό τις εκάστοτε συγκυριακές ή μακροχρόνιες εξελί
ξεις ατοφασίζονται και εγκρίνονται ομοίως ατό το Είνικό 
Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος.

10. Η Γενική Διεύίυνση Οικισμού είναι αρμόδια για την 
ταρακολούίηση της εφαρμογής της ταρούσης ατοφάσεως. 
Είναι ετίσης αρμόδια για την ενημέρωση του Εθνικού Συμ
βουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος. Για το σκοπό αυτό 
ία καταρτίζει ετησίως έκίεση με τις εξελίξεις και την 
πρόοδο εφαρμογής τ;·υ Σχ:δ'συ. την οποία ία ντοίάλλει προς 
την Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου τον Ιανουάριο κάίε 
έτους. Οι επί μέρους φορείς υτοχρεούνται να ενημερώνουν εγ
καίρως την ταρατάνω Υπηρεσία για τις εξελίξεις στους το
μείς αρμοδιότητάς τους για τη σύνταξη της εκίέσεως.

Με βάση την έκίεση αυτή ία συντάσσεται και ία δημο
σιεύεται κείμενο για την ενημέρωση του κοινού.

Η ατόφαση αυτή να δημοσιευίεί στην Εφημερίδα της Κυ
βέρνησε ως.

Αίήναι, 6 Σεπτεμβρίου 1979
3. Νόμος Ί360/1983 «Προώίηση των επενδύσεων, ορ

γάνωση των Υπηρεσιών κρατικών προμηθειών κοκ -άΰ./.ες δια
τάξεις». (ΦΕΚ. 65ι/Α) (Άρί,ρο 16 ταρ. 6).

Άρ-θρο 16.

5. Η τμράγ^αφος 3 του άρίρου 9 του Ν. 12-62.Π982 αν- 
τικαθίστατστ ως οξής:

«3. Επενδύσεις των περιπτώσεων β, ε, στ, ι και ιε, της 
παραγράφου 1 του άρί,ρου 2 σε όποια περιοχή και αν πρα
γματοποιούνται και με τημ επιφύλαξη της παραγράφου 5 
του άρθρου 3 υπάγονται στους όρους επιχορήγησης και επι
δότησης επιτοκίου και ισχύουν για τις επιχειρήσεις της πε- 
ρισχης Δ.

Επενδύσεις της περίπτωσης γ της αυτής παραγράφου, σε 
όποια περιοχή M2: αν πραγματοποιούνται .και με την επιφύ
λαξη της παραγράφου 5 του άρίρου 3, υπάγονται στους ό
ρους της επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου που ισχύουν 
για τις επιχειρήσεις της περιοχής Γ, -εκτός από αυτές που 
βρίσκο/ται στην περιοχή Δ, στις οποίες ισχύει το καίεστοις 
της περιοχής αυτής».


