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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Γραφείο Προέδρου 

 

Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 15-17  
Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα  
Τηλ.: 213-2063775, 536, 532   
fax : 213 2063533  
e-mail : ssona@patt.gov.gr  

 
Συνεδρίαση 3η  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ υπ’ αριθμ.11 /2022 

Σήμερα 19/1/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, 
που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα 
μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής, κατά τις προβλέψεις των 
διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-6-2010), 
όπως ισχύει Β) της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 
55/τ. Α’/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με τον Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/τ. Α’/3-4-2020) και 
ισχύει  Γ) της υπ’ αριθμ. 642/2021 (ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) εγκυκλίου της Δ/νσης 
Οργάνωσης & Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Δ) της υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/τ. Β’/14-1-2022) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32262/13-1-2022 
πρόσκλησης του Προέδρου κ. Χρήστου Θεοδωρόπουλου που κοινοποιήθηκε νόμιμα 
στις 13/1/2022 στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες 
καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους. 

Θέμα 7ο Η.Δ. 

Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2025.  

 

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο ογδόντα δύο 
(82) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι 
συμμετέχοντες/παρόντες και μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του 
συγκεκριμένου θέματος έχουν ως εξής: 
 
Συμμετέχοντες/Παρόντες: 
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος 
 
Ο Πρόεδρος κ. Θεοδωρόπουλος Χρήστος 
Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός 
Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων 
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Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Δημόπουλος Γεώργιος, Νάνου Δήμητρα, 
Κεφαλογιάννη Λουκία, Λεωτσάκος Ανδρέας, Αντωνάκου Σταυρούλα, 
Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Αυγερινός 
Αθανάσιος. 
 
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη 
Αικατερίνη, Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βλάχος Γεώργιος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, 
Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, Κουρή Μαρία, Πέππας Νικόλαος. 
 
Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.: 
Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αγγελάκη Δήμητρα, 
Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελοπούλου Μαρία, Αγγουράς 
Κων/νος, Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος 
Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλεξανδράτος Χαράλαμπος,  Αλμπάνης Ευάγγελος, 
Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρεάκος 
Δημήτριος, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, 
Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης 
Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, 
Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βίτσας 
Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, 
Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Γρηγορίου Ηλίας, Δαλιάνη Φωτεινή, 
Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), 
Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), 
Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία 
(Νατάσα), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κατσικάρης Δημήτριος, 
Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος 
(Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασοπούλου Βασιλική, Λεονάρδου 
Πολυτίμη, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - 
Κωνσταντίνα ('Ελενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μελάς Σταύρος, Μίχας 
Λεωνίδας, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, 
Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, 
Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, 
Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σγουρός Ιωάννης, Σιώρας Ηλίας, Σμέρος 
Ιωάννης, Σχινάς Θεόδωρος, Τατάγια Χριστίνα, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάνα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου 
Νίκη. 
 
Μη συμμετέχουσα/Απούσα το μέλος του Π.Σ. κ. Κοσμίδη Ευρώπη. 
 
Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ.  
Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία. 
 
O Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής κ. Χρήστος Θεοδωρόπουλος 
έδωσε το λόγο στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ν. Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε υπ’ όψιν 
του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ.1047484 /7-12-2021 εισήγηση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής που έχει ως 
εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/07-06-2010) 
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2. Τον ισχύοντα Οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 228/τ.Α./27-12-10) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 109290/39629/29-12-2016 (Β΄4251) 
απόφαση «Έγκριση της υπ’ αριθ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

3. Το Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160/τ.Α/16.10.1986) για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3010 (ΦΕΚ Α΄ 91/25.04.2002) 
και το Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-09-2011) για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος» 

4. Την Υ.Α. 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β/13-1-2012), σχετικά με την κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 
υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 209/2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα την 
τροποποίηση που έχει επέλθει με την Υ.Α. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 
2471/Β/10-8-2016) με θέμα: «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής 
απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και 
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 
παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει». 

5. Τον Ν. 4014/21-9-2011 (ΦΕΚ 209Α΄/2011) σχετικά με την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με 
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

6. Την ΚΥΑ υπ΄αρ. 107017/2006 (Β΄ 1225) για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την  ΚΥΑ υπ΄αρ. 
40238/2017 (Β΄ 3759). 

7. Την ΚΥΑ οικ. 1649/45/14-1-2014 (ΦΕΚ 45/Β/15.01.2014) περί καθορισμού 
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄. 

8. Το με αρ. πρωτ. 826429/05-10-2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 826561/05-10-2021) 
διαβιβαστικό από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής όπου 
αναφέρεται η διαδικτυακή δ/νση ανάρτησης της ΣΜΠΕ του θέματος με 
συνημμένο το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/91711/5962/04-10-2021.  

9. Το με αρ. πρωτ. 960366/12-11-2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 960368/12-11-2021) 
διαβιβαστικό του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής του με αρ. πρωτ. 18365/11-11-2021 εγγράφου του 
Γραφείου Δημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. 
122/2021 (ΑΔΑ: Ψ911ΩΚΡ-9ΞΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Μοσχάτου -  Ταύρου. 

10. Το με αρ. πρωτ. 968914/15-11-2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 968915/16-11-2021) 
διαβιβαστικό του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής του με αρ. πρωτ. 25101/12-11-2021 εγγράφου του Δήμου 
Ωρωπού με το οποίο διαβιβάστηκε η με αρ. 100/2021 (ΑΔΑ: Ψ49ΛΩ0Π-ΚΜΣ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.   

11. Το με αρ. πρωτ. 974423/17-11-2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 974426/17-11-2021) 
διαβιβαστικό του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής της με αρ. 131/2021 απόφασης (ΑΔΑ: 9Ο3ΕΩΛΩ-ΦΙΥ) του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού.  

12. Το με αρ. πρωτ. 975020/17.11.2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 975024/17-11-2021) 
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διαβιβαστικό του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής  της με αρ. 79/2021 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΔΖΡΩΛΔ-ΔΙΨ) του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης.   

13. Το με αρ. πρωτ. 979448/18-11-2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 979451/18-11-2021) 
διαβιβαστικό του Γραφείου Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής  του με αρ. πρωτ.: οικ. 25339/17.11.21 εγγράφου της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης του Δήμου Ηλιούπολης με το οποίο 
διαβιβάζονται i) η με αρ. 169/2021 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ31ΓΩΡΥ-ΥΙΔ) της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης και ii) η με αρ.  165/2021 
απόφαση (ΑΔΑ: Ω1ΒΤΩΡΥ-ΒΟΟ) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ηλιούπολης.  

14. Το με αρ. πρωτ. 980118/18-11-2021 (δικό μας αρ. πρωτ. 980119/18-11-2021) 
διαβιβαστικό του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής του με 
αρ.πρωτ.: 17503/16-11-2021 έγγραφο του Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου 
Μεγαρέων με το οποίο διαβιβάζεται το έντυπο Δ11 και η με αρ. 120/2021 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαρέων.   

 
Θέτουμε υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, την Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του Περιφερειακού Προγράμματος 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-2015, που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία 
μας με το (8) σχετικό, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ. 
 
 
Η παρούσα εισήγηση διαρθρώνεται ως εξής: 
Διάρθρωση της εισήγησης 
- Στα κεφάλαια 1 έως 6 παρουσιάζεται συνοπτικά η ΣΜΠΕ Περιφερειακού 
Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας Αττικής 2021-2015, όπως αυτή βρίσκεται 
αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της, και δεν αποτελούν απόψεις ή εκτιμήσεις της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής. 
- Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις και οι απόψεις της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής, επί της (8) 
διαβιβασθείσας ΜΠΕ. 
 
Κεφάλαιο 1ο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΠΑ ΠΑ) 2021-2025 
 
1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο της διαδικασίας Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Αττικής 2021-2025. Η Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση στοχεύει στην υψηλού 
επιπέδου προστασία του περιβάλλοντος, εκτιμώντας τις επιπτώσεις που ενδέχεται να 
έχουν ορισμένα σχέδια και προγράμματα και υιοθετώντας μέτρα αντιμετώπισης στο 
πρώιμο αυτό στάδιο λήψης αποφάσεων. 
Η εκτίμηση των επιπτώσεων στις αρχικές φάσεις εκπόνησης του σχεδίου ή του 
προγράμματος αποτελεί την προσφορότερη μέθοδο. Ο επιδιωκόμενος στόχος της είναι 
η ισότιμη και ορθολογική συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών ζητημάτων αρκετά νωρίς 
στη διαδικασία σχεδιασμού, ώστε στις αποφάσεις για την τελική μορφή του σχεδίου να 
έχει ενσωματωθεί η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Η παρούσα Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εκπονείται στο πλαίσιο 
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της διαδικασίας Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης που προβλέπει το άρθρο 7 
της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥ-ΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 
για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ» (ΦΕΚ 1225 
Β’/ 5.9.2006). 
 
1.3 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Περιοχή μελέτης είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία αποτελεί την πρώτη σε πληθυσμό 
και πιο πυκνοκατοικημένη Περιφέρεια της Ελλάδας, αφού σε αυτήν βρίσκεται το 
πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, που αποτελεί την πρωτεύουσα της Ελλάδας, 
συγκεντρώνοντας το 1/3 του πληθυσμού της χώρας. 
Γεωγραφικά, η Αττική χωρίζεται σε δύο μεγάλες υποενότητες, την περιοχή 
πρωτευούσης και το υπόλοιπο Αττικής. Η περιοχή πρωτευούσης περιλαμβάνει το 
πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας, δηλαδή όλους τους Δήμους Αθηνών-Πειραιώς 
που ανήκαν στην τέως διοίκηση πρωτευούσης και οριοθετείται από τον Σαρωνικό 
κόλπο και τα βουνά της Πάρνηθας, του Υμηττού και της Πεντέλης που ορίζουν το 
λεκανοπέδιο Αττικής. Το υπόλοιπο Αττικής καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης 
της Περιφέρειας και αποτελείται από το ανατολικό και δυτικό τμήμα, τα νησιά του 
Σαρωνικού και την επαρχία Τροιζηνίας που βρίσκεται στην Πελοπόννησο. 
 
1.4 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Το όραμα της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2021-2025 
καταγράφεται ως εξής:  
Η αναβάθμιση της Περιφέρειας Αττικής, στην κοινωνική, οικονομική και 
περιβαλλοντική της διάσταση, ως μια δυναμική Περιφέρεια με αυξημένο εθνικό 
και διεθνή ρόλο, με βασικούς αναπτυξιακούς καταλύτες την πολιτιστική της 
ταυτότητα, την παραγωγή και ενσωμάτωση καινοτομίας, την νέα 
επιχειρηματικότητα και το τοπικό παραγωγικό και κοινωνικό κεφάλαιο. 
Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Αττικής συνίσταται στην ανταπόκριση στις 
απειλές, στην αξιοποίηση των ευκαιριών που της παρουσιάζονται και στην περαιτέρω 
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της. Για την προσέγγιση του οράματος, η Περιφέρεια 
Αττικής καλείται στο τέλος της περιόδου 2021-2025 να έχει προωθήσει τα παρακάτω:  
1. Να συνδυάζει καταλλήλως την αναπτυξιακή συνεισφορά όλων των παραγωγικών 
τομέων, να ενσωματώνει τη συμβολή τους στη συνολική ανταγωνιστικότητα, να αυξήσει 
την εξωστρέφεια και την ενσωμάτωση καινοτομίας και να έχει επιτύχει σε σημαντικό 
βαθμό την ομογενοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού της χώρου. 
2. Να έχει επιτύχει ένα αξιόλογο επίπεδο διατηρησιμότητας της ανάπτυξης και να έχει 
ενσωματώσει τις απαιτήσεις της πράσινης ανάπτυξης στην οικονομική δραστηριότητα 
και στη χρήση του χώρου.  
3. Να συνδυάζει με επιτυχία και στο καταλληλότερο μίγμα, τον στρατηγικό ρόλο των 
περιφερειακών μηχανισμών, τη συνεχή επέκταση της επιχειρηματικότητας, την 
παραγωγική κινητοποίηση των ενδογενών χρηματοδοτικών πόρων και την 
προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής έντασης γνώσης, 
στην κατεύθυνση της έξυπνης ανάπτυξης.  
4. Να διασφαλίσει την προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος και την 
περαιτέρω ανάδειξη του υψηλής αξίας πολιτιστικού αποθέματος με έξυπνους τρόπους, 
σε διασύνδεση με τους παραγωγικούς τομείς.  
5. Να ενισχύσει το πλέγμα προστασίας του κοινωνικού της ιστού στους τομείς της 
απασχόλησης, της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης.  
 
Κατευθυντήριες Αρχές για τον σχεδιασμό της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής 
αποτελούν:  
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• Η Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων.  

• Ο Σεβασμός των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.  

• Η Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.  

• Η Ισόρροπη ανάπτυξη των Περιφερειακών Ενοτήτων.  

• Η Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.  

• Η Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΠΑ ΠΑ) 2021-2025 
 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΠΑ  ΠΑ  

Πίνακας 2.1: Γενικοί και Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι της Στρατηγικής ΠΠΑ 
Αττικής 

 

 

 
 
2.2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΠΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ  
Η διάρθρωση της στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2021-2025, 
ανά Αναπτυξιακό Στόχο, αντιστοιχίζεται με τις προτεραιότητες του ΕΠΑ ως 
ακολούθως: 
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Πίνακας 2.2: Πίνακας διάρθρωσης της Στρατηγικής του ΠΠΑ 

 

 
 
2.3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ Ή ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ  
 
2.3.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  
Το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο ενέκρινε η 
διεθνής κοινότητα τον Σεπτέμβριο του 2015, αντιπροσωπεύει ένα νέο φιλόδοξο σχέδιο 
στρατηγικής για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων τάσεων και προκλήσεων. Στον 
πυρήνα του Θεματολογίου με ορίζοντα το 2030 βρίσκονται οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (ΣΒΑ) και οι συναφείς στόχοι, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030.  
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (2016-2030) είναι οι 
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παρακάτω:  
Στόχος 1: Μηδενική Φτώχεια  
Στόχος 2: Μηδενική Πείνα  
Στόχος 3: Καλή Υγεία και Ευημερία  
Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση  
Στόχος 5: Ισότητα των Φύλων  
Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση  
Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια  
Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη  
Στόχος 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές  
Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες  
Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες  
Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή  
Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα  
Στόχος 14: Ζωή στο Νερό  
Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά  
Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί  
Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους.  
 
Οι προτεινόμενες κατηγορίες παρεμβάσεων στο ΠΠΑ αναμένεται να δράσουν θετικά 
ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη για τον λόγο ότι ενσωματώνουν τη διάσταση μιας 
αναπτυξιακής προσέγγισης που αναμένεται να εφαρμοστεί με μέριμνα για την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των πόρων, ώστε να μην τίθεται σε 
κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη των μελλοντικών γενεών, περιλαμβάνοντας 
οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές οι οποίες αλληλοενισχύονται. 
 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία  
Η κλιματική αλλαγή και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποτελούν απειλή για την 
ύπαρξη της Ευρώπης και του κόσμου. Για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, η 
Ευρώπη προετοιμάζει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση 
σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική 
οικονομία, με μηδενικές καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, όπου 
η οικονομική ανάπτυξη θα είναι αποσυνδεδεμένη από τη χρήση των πόρων και όπου 
κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μένει στο περιθώριο. 
H Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παρέχει έναν οδικό χάρτη δράσεων για την 
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική 
οικονομία και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, την αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης. Περιγράφει αδρομερώς τις απαιτούμενες 
επενδύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να εξασφαλιστεί ότι η μετάβαση θα είναι δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς.  
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, ιδίως τις 
μεταφορές, την ενέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και βιομηχανίες.  
Η ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία καθορίζει την πορεία της δράσης κατά το 
επόμενο διάστημα για τους παρακάτω τομείς:  
• Κλιματικοί Στόχοι  
• Καθαρή, προσιτή και ασφαλής ενέργεια  
• Βιομηχανική στρατηγική για μια καθαρή και κυκλική οικονομία  
• Βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα  
• Προς μία Πράσινη Κοινή Αγροτική Πολιτική/ Στρατηγική «από το αγρόκτημα στο 
πιάτο»  
• Διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας  
• Προς ένα περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης χωρίς τοξικές ουσίες  
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• Ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ  
• Η ΕΕ ως παγκόσμιος ηγέτης.  
Για τους παραπάνω τομείς έχουν τεθεί χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή των 
επιμέρους στόχων και δεσμεύσεων. 
 
2.3.2 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ - ΧΛΩΡΙΔΑ - ΠΑΝΙΔΑ  
Η ΕΕ διαθέτει νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας. Θεμελιώδεις 
είναι οι Οδηγίες για τη συγκρότηση του ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόμενων 
περιοχών Natura 2000:  
• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (L 206/ 22.7.1992) «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»  
• Οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ L 103/25.4.1979) «περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών».  
Η ισχύουσα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνει έξι ειδικούς στόχους, οι 
οποίοι εξυπηρετούν τον πρωταρχικό στόχο για το 2020 που αφορά την: «ανάσχεση 
της απώλειας βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών 
στην ΕΕ μέχρι το 2020 και αποκατάστασή τους στο βαθμό του εφικτού, με παράλληλη 
ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας 
παγκοσμίως». 
Οι στόχοι της στρατηγικής αποσκοπούν στην προστασία και αποκατάσταση της 
βιοποικιλότητας, στην ενίσχυση της θετικής συμβολής στη γεωργία και τη δασοκομία με 
σκοπό τη μείωση της πίεσης προς τη βιοποικιλότητα καθώς και την αύξηση της 
συμβολής της ΕΕ στην παγκόσμια βιοποικιλότητα.  
Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα για τα έτη 2014 - 2029 και του 
πενταετούς Σχεδίου Δράσης πραγματοποιήθηκε με την ΥΑ 40332/8-9-2014 (ΦΕΚ 2383 
Β΄). Η Στρατηγική απαρτίζεται από 13 Γενικούς Στόχους, οι οποίοι εξειδικεύονται 
περαιτέρω σε Ειδικούς Στόχους και εξειδικεύεται με το πρώτο πρόγραμμα Δράσης 
πενταετούς διάρκειας. Οι 13 Γενικοί Στόχοι (ΓΣ) είναι οι ακόλουθοι:  
• ΓΣ 1: Αύξηση της διαθέσιμης γνώσης για την εκτίμηση της κατάστασης της 
βιοποικιλότητας  
• ΓΣ 2: Διατήρηση του εθνικού φυσικού κεφαλαίου και αποκατάσταση των 
οικοσυστημάτων  
• ΓΣ 3: Οργάνωση και λειτουργία εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών και 
ενίσχυση των ωφελειών από τη διαχείριση τους  
• ΓΣ 4: Διατήρηση των γενετικών πόρων της Ελλάδας – ρυθμίσεις πρόσβασης στους 
γενετικούς πόρους – δίκαιος και ισότιμος καταμερισμός των ωφελειών που θα 
προκύψουν από τη χρήση τους  
• ΓΣ 5: Ενίσχυση της συνέργειας των κύριων τομεακών πολιτικών με τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας – θέσπιση κινήτρων  
• ΓΣ 6: Διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου  
• ΓΣ 7: Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων στη βιοποικιλότητα λόγω της κλιματικής 
αλλαγής  
• ΓΣ 8: Προστασία της βιοποικιλότητας από τα χωροκατακτητικά ξενικά είδη (invasive 
alien species)  
• ΓΣ 9: Ενίσχυση της διεθνούς και διακρατικής συνεργασίας για την προστασία της 
βιοποικιλότητας  
• ΓΣ 10: Αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας 
διοίκησης σε σχέση με την προστασία της βιοποικιλότητας  
• ΓΣ 11: Ενσωμάτωση της διατήρησης της βιοποικιλότητας στο αξιακό σύστημα της 
κοινωνίας  
• ΓΣ 12: Συμμετοχή της κοινωνίας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας  
• ΓΣ 13: Αποτίμηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και προβολή της 
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αξίας της ελληνικής βιοποικιλότητα.  
Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την προστασία και διαχείριση της φύσης και της 
βιοποικιλότητας αφορά κυρίως στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) με τις οποίες 
έγινε η εναρμόνιση των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ.  
Ο ν. 3937/2011 για τη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» στοχεύει στην επικαιροποίηση 
των κατευθύνσεων και του θεσμικού πλαισίου του ν. 1650/1986 (όπως ισχύει) για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η σημαντικότερη χωρική διάσταση του νόμου είναι η 
«θεσμική κατοχύρωση» των περιοχών Natura 2000, με την παρουσίαση του εθνικού 
καταλόγου περιοχών που έχουν ενταχθεί στο Κοινοτικό δίκτυο και τον καθορισμό 
ελάχιστων ρυθμίσεων για την προστασία και διαχείρισή τους. Ο εθνικός κατάλογος 
περιοχών του Δικτύου Natura 2000 αναθεωρήθηκε σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743/11-
12- 2017 (ΦΕΚ 4432 Β΄/ 2017). Σύμφωνα με τον ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄) 
συστήνονται είκοσι τέσσερις (24) Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
(ΜΔΠΠ) που καλύπτουν το σύνολο των Προστατευόμενων Περιοχών.  
Τα σημαντικότερα εργαλεία του Συστήματος Διακυβέρνησης Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΠΠ), είναι τα εξής:  
• η Εθνική Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και το Πενταετές Σχέδιο Δράσης  
• το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000  
• τα Προεδρικά Διατάγματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης και όρων προστασίας και 
χρήσεων γης των προστατευόμενων περιοχών  
• τα εγκεκριμένα Σχέδια Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών  
• τα εγκεκριμένα Σχέδια Δράσης προστασίας ειδών και τύπων οικοτόπων. 
 
2.3.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ, ΘΟΡΥΒΟΣ, 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ  
Δημόσια υγεία και περιβάλλον  
Η ανθρώπινη υγεία προστατεύεται μέσω των εθνικών πολιτικών και σχετίζεται με τους 
στόχους της περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και 
των υδάτινων πόρων. Στις βασικές αρχές που διέπουν τις πολιτικές της Εθνικής 
Στρατηγικής δημόσιας υγείας στον ν. 4675/2020 (ΦΕΚ 54 Α΄), όπως αυτές 
υλοποιούνται από την Πολιτεία μέσω των αρμόδιων φορέων της λαμβάνεται υπόψη η 
περιβαλλοντική διάσταση και ειδικότερα:  
• η αποτύπωση των συμπεριφορικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων 
κινδύνου για την υγεία  
• η παρέμβαση και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων για την υγεία των πολιτών, 
καθώς και των κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη μετακίνηση 
μεγάλων τμημάτων πληθυσμού.  
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Δημόσιας Υγείας, εκπονείται πενταετές Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία, το οποίο καθορίζει τις επιμέρους δράσεις και τα 
προγράμματα για την προαγωγή της υγείας των πολιτών και είναι δεσμευτικό για τις 
δημόσιες αρχές και τις υπηρεσίες υγείας.  
 
Ακουστικό περιβάλλον  
Σχετικά με τις εκπομπές θορύβου, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ 384 Β΄/ 2006) 
«Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
“σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου” του 
Συμβουλίου της 25.6.2002». Με την απόφαση αυτή αποσκοπείται ο καθορισμός των 
αναγκαίων μέτρων, όρων και διαδικασιών ώστε να προλαμβάνονται και να 
περιορίζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις, από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. 
Επίσης, έχει εκδοθεί και η ΚΥΑ 37393/2028 (ΦΕΚ 1418 Β’/ 2003) «Μέτρα και όροι για 
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τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους», όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286 Β’/ 2007).  
 
Ατμοσφαιρική ρύπανση  
Για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το 1996 η ΕΕ εξέδωσε την Οδηγία 
Πλαίσιο για την ποιότητα της ατμόσφαιρας (96/62) και στη συνέχεια Οδηγίες που 
θεσπίζουν τις οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα 
(1999/30, 2000/69). Η αναθεώρηση των ορίων για το όζον για το 2010 έγινε με βάση 
την Οδηγία 2002/3. Επίσης, το 2001 εκδόθηκε Οδηγία για τα Εθνικά Ανώτατα Όρια 
Εκπομπών (2001/81). Οι στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης αναφέρονται κυρίως στην τήρηση των ορίων που θέτουν οι 
Οδηγίες για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο αστικό περιβάλλον, καθώς και στην 
επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2001/81.  
 
Βιομηχανική επικινδυνότητα  
Για την αντιμετώπιση της βιομηχανικής επικινδυνότητας και των ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης, έχει καταρτιστεί ένα θεσμικό πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την Εθνική 
νομοθεσία με σκοπό την αναγνώριση των κινδύνων από τις «εγκαταστάσεις SEVESO», 
την καταστολή των συμβάντων/μεγάλων ατυχημάτων, την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η 
συνέργεια και η συνεργασία των εμπλεκομένων Φορέων σε όλα τα επίπεδα Διοίκησης.  
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Θεσμικό Πλαίσιο για την αντιμετώπιση της Βιομηχανικής 
Επικινδυνότητας αρχικά διαμορφώθηκε από την Οδηγία SEVESO I (82/501/ΕΟΚ). Η 
Οδηγία SEVESO I τροποποιήθηκε δύο φορές, με τις οδηγίες 87/216/ΕΟΚ και 
88/610/ΕΟΚ και αντικαταστάθηκε από την Οδηγία SEVESO II (96/82/ΕΚ). Σήμερα 
βρίσκεται σε ισχύει η Οδηγία SEVESO IIΙ (2012/18/ΕΕ).  
Η εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσε τις Οδηγίες SEVESO I και II, με τις αντίστοιχες 
Υπουργικές Αποφάσεις 18187/272 (3/3/1988) και 5697/590 (16/3/2000), ενώ με την 
Υπουργική Απόφαση 12044/613 (19/3/2007) η οποία αντικατέστησε τις δύο 
προηγούμενες, ενσωματώθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας SEVESO II 96/82/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκε από την 2003/105/ΕΚ. Η ισχύουσα Απόφαση είναι η 172058/17-2-
2016 (ΦΕΚ 354 Β΄) για τον καθορισμό κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση 
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της 
ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
2012/18/ΕΕ (SEVESO IIΙ).  
Η Απόφαση αυτή αφορά εγκαταστάσεις που αποτελούν τον συνολικό χώρο που τελεί 
υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή 
περισσότερες μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συναφών υποδομών ή 
δραστηριοτήτων (άρθρο 3). Οι εγκαταστάσεις κατατάσσονται σε κατώτερης ή ανώτερης 
βαθμίδας.  
Η ανάλυση κινδύνου εξειδικεύεται στα Ειδικά (ή εξωτερικά) Σχέδια Αντιμετώπισης 
Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) που καταρτίζονται από τις 
Περιφέρειες για τον χώρο εκτός των εγκαταστάσεων SEVESO ανώτερης βαθμίδας, στα 
οποία λαμβάνονται υπόψη οι Μελέτες Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι Κοινοποιήσεις και οι εκθέσεις 
Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας.  
 
2.3.4 ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμπεριλάβει στις άμεσες προτεραιότητές της την υψηλή 
ποιότητα των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων. Η περιβαλλοντική πολιτική 
των υδάτων αφορά κυρίως την εφαρμογή δύο Οδηγιών, της 2000/60/ΕΚ «Οδηγία - 
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Πλαίσιο των Υδάτων» (ΟΠΥ) και της 2007/60/ΕΚ «Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων 
πλημμύρας». Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζονται οι κατάλληλες κατευθύνσεις για 
την εφαρμογή της πολιτικής των υδάτων.  
Με την Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) και τις επιμέρους συμπληρωματικές 
Οδηγίες, τέθηκαν σε επίπεδο ΕΕ οι βάσεις για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της 
προστασίας και διαχείρισης των υδάτων. Άμεσος στόχος είναι να σταματήσει η 
υποβάθμιση της ποιότητας των νερών. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι να αποκτήσουν 
έως το 2015 όλα τα νερά στην Ευρωπαϊκή Ένωση «καλή ποιότητα» που θα 
ανταποκρίνεται σε αυστηρά οικολογικά και χημικά πρότυπα. Σε σύγκριση με 
προγενέστερες αντιλήψεις, η νέα αυτή πολιτική εισάγει καινοτόμες θέσεις όπως μεταξύ 
άλλων είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση, η διαχείριση σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης 
(και διασυνοριακής), η αναγνώριση των αναγκών σε νερό των οικοσυστημάτων και η 
σημασία της συμμετοχής του πολίτη στον σχεδιασμό, τη λήψη των αποφάσεων και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για τα νερά. Κεντρική ιδέα αποτελεί η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων στη γεωγραφική κλίμακα των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών, η έννοια των οποίων επαναπροσδιορίζεται ώστε να περιλάβει τα 
εσωτερικά επιφανειακά (ποταμοί, λίμνες), τα υπόγεια ύδατα, τα μεταβατικά (δέλτα, 
εκβολές ποταμών) και τα παράκτια οικοσυστήματα.  
Η Οδηγία - Πλαίσιο για τα Νερά ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 
3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α΄) «Προστασία και διαχείριση υδάτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου». Ακόμη, έχει εκδοθεί και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ 54 Α΄) «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». Σύμφωνα με το ΠΔ 
51/2007, «κάθε Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ) εκπονεί Σχέδιο Διαχείρισης κάθε 6 χρόνια. 
Το Σχέδιο Διαχείρισης περιλαμβάνει Πρόγραμμα Μέτρων και Πρόγραμμα 
Παρακολούθησης».  
Για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων εφαρμόζεται η Οδηγία 91/271/EOK 
(τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/15/ΕΚ) που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με 
την ΚΥΑ 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192 Β΄) «Μέτρα και Όροι για την επεξεργασία των 
Αστικών Λυμάτων».  
Σύμφωνα με την Οδηγία - Πλαίσιο για τα Ύδατα, αποτελεί υποχρέωση η εκπόνηση 
Σχεδίων Διαχείρισης σε επίπεδο «Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού», που 
αντιστοιχεί στα Υδατικά Διαμερίσματα, με σκοπό την ενίσχυση των διαδικασιών 
προστασίας και διατήρησης των υδατικών πόρων και των οικοσυστημάτων που 
υποστηρίζουν. Στόχος της Οδηγίας είναι η επίτευξη της καλής κατάστασης όλων των 
υδάτινων σωμάτων και επιπλέον η διατήρησή της, στα σώματα εκείνα στα οποία η 
κατάσταση χαρακτηρίζεται ήδη ως καλή. Τα Σχέδια Διαχείρισης καταγράφουν την 
υφιστάμενη κατάσταση των υδάτων, θέτουν τους στόχους για την κατάστασή τους στο 
τέλος του εξαετούς κύκλου και καθορίζουν το Πρόγραμμα Μέτρων για την επίτευξη των 
στόχων αυτών.  
Σύμφωνα με την Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων «Καθορισμός των Λεκανών 
Απορροής Ποταμών της Χώρας και ορισμός των αρμόδιων Περιφερειών για τη 
διαχείριση και προστασία τους» (ΦΕΚ 1383 Β΄/ 2010 και διόρθωση σφάλματος, ΦΕΚ 
1572 Β΄/ 2010), καθορίστηκαν 45 Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται 
σε 14 Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (που αντιστοιχούν στον όρο Υδατικά 
Διαμερίσματα του άρ. 3 του ΠΔ 51/2007).  
Το 2008 υπεγράφη το πρωτόκολλο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων 
ζωνών της Μεσογείου (2009/89/CE L34 4.2.2009), στη σύμβαση για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου. Η 
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ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών αποτελεί συνιστώσα της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ, την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο στη Λισσαβόνα, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2007.  
Η εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το 2010 με την ΚΥΑ Η.Π 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ 
1108 Β΄/ 2010). Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στη 
διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών περιγράφονται στη σχετική νομοθεσία, 
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 7824/16-11-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας -Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.  
Τέλος, η Θαλάσσια Στρατηγική για την προστασία και διαχείριση των θαλάσσιων 
υδάτων διατυπώνεται στον ν. 3983/2011 (ΦΕΚ 144 Α΄), με τον οποίο ενσωματώθηκε 
στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/56/ΕΚ.  
Η πολιτική για την προστασία των υδάτων σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με δύο άλλες 
βασικές κατευθύνσεις της περιβαλλοντικής πολιτικής, που είναι η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.  
 
2.3.5 ΕΔΑΦΟΣ - ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
Ο σημαντικότερος στόχος προστασίας των εδαφών είναι η προστασία από τον κίνδυνο 
που προκαλεί η διαδικασία της απερήμωσης. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες 
που πλήττονται από το φαινόμενο της ερημοποίησης ως συνδυασμένο αποτέλεσμα των 
βιογεωκλιματικών χαρακτηριστικών της και της υπερεκμετάλλευσης των φυσικών της 
πόρων. Με τον ν. 2468/1997, επικυρώθηκε από την Ελλάδα η Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης.  
Σημαντική παράμετρο που επηρεάζει την κατάσταση του εδαφικού παράγοντα 
αποτελούν επίσης τα απόβλητα. Με τον ν. 4042/2012, (ΦΕΚ 24 Α΄) με τον οποίο 
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2008/98/ΕΚ, ρυθμίζεται συνολικά η 
διαχείριση των αποβλήτων, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον και η ανθρώπινη 
υγεία και να εξοικονομούνται οι φυσικοί πόροι, μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της 
ανακύκλωσης, καθώς και της ανάκτησης υλικών ή/και ενέργειας από τα απόβλητα. Με 
τον νόμο αυτό θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες διαχείρισης για όλα τα είδη αποβλήτων, με 
ενσωμάτωση ειδικών ρυθμίσεων για τα επικίνδυνα απόβλητα. Κύριος στόχος είναι η 
μετάβαση σε μια κοινωνία ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των 
πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθεί η 
επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και οι δραστηριότητες προετοιμασίας προς 
επαναχρησιμοποίηση, καθώς και η προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας.  
Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) είναι στρατηγικός και πολιτικός 
σχεδιασμός της χώρας για τη διαχείριση των αποβλήτων της. Η σύνταξη Σχεδίων 
Διαχείρισης αποτελεί υποχρέωση των κρατών μελών της ΕΕ και απορρέει από το 
άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα. Το ΕΣΔΑ αφορά περίοδο 10 ετών 
και αξιολογείται κάθε 5 χρόνια και, εφόσον απαιτείται, αναθεωρείται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α΄). Η έγκριση του ΕΣΔΑ πραγματοποιήθηκε 
σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 39/31-8-2020 (ΦΕΚ 185 Α΄). Επίσης 
έχουν εκδοθεί:  
• η ΚΥΑ οικ. 51373/4684/15-12-2015 (ΦΕΚ 270 6Β΄) «Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων».  
• η ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β΄) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Επικίνδυνων Αποβλήτων».  
Επιπλέον, η Κυκλική Οικονομία, σύμφωνα με τη σχετική Ευρωπαϊκή Στρατηγική, 
στηρίζεται στην ορθή αξιοποίηση των πόρων, στην ιδέα της ανακύκλωσης- 
επαναχρησιμοποίησης και στο μοντέλο της βιομηχανικής συμβίωσης. Επιδιώκει και 
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ενθαρρύνει τη χρήση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων 
και χρήσιμων υλικών, προσδίδοντας μια αειφορική διάσταση στο παραγωγικό μοντέλο.  
 
2.3.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
Η κλιματική αλλαγή αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά διάφορους τομείς των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Οι μεταβολές στη διαθεσιμότητα ύδατος θα έχουν 
άμεσες επιπτώσεις στην εφαρμογή άλλων πολιτικών όπως π.χ. η αγροτική παραγωγή 
και η παραγωγή ενέργειας. Σχετικά με την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ, οι 
κατευθύνσεις της Λευκής Βίβλου αφορούν κυρίως στην ενσωμάτωση σε υφιστάμενες 
πολιτικές, όπως των υδάτων και της βιοποικιλότητας, μέσα από τα σχέδια διαχείρισης 
λεκανών απορροής ποταμών καθώς και τα σχέδια διαχείρισης των περιοχών του 
δικτύου Natura 2000.  
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον οδικό χάρτη για μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών CO2 έως το 2050 (COM(2011) 112 τελικό1), ο οποίος έχει ως στόχο να 
συνεισφέρει στην κεντρική πολιτική της ΕΕ για μια Ευρώπη με υψηλή αποδοτικότητα 
των πόρων που διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό προτείνει συγκεκριμένες στρατηγικές για την 
επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών CO2 και αειφόρο ανάπτυξη έως το 2050.  
Στις 15 Δεκεμβρίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Ανακοίνωση 
«Ενεργειακός χάρτης 2050». Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο 
τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 80-95% των επιπέδων του 1990 μέχρι το 
2050, ο ενεργειακός αυτός χάρτης διερευνά τους τρόπους επίτευξης αυτού του στόχου, 
παράλληλα βέβαια με την εξασφάλιση ασφάλειας στην παροχή ενέργειας προς τους 
καταναλωτές και την ανταγωνιστικότητα σε αυτόν τον σημαντικό τομέα. Με βάση την 
ανακοίνωση αυτή, προωθείται μακροπρόθεσμο ευρωπαϊκό πλαίσιο σε συνεργασία με 
όλους τους ενδιαφερόμενους.  
Κύριος άξονας αναφοράς της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής είναι η σταθερή 
προσήλωση στην ανάγκη αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. Η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που τίθενται 
σε εθνικό επίπεδο και αφορούν μέτρα και επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον 
κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές. Για τον σκοπό αυτό έχουν 
θεσμοθετηθεί οι νόμοι:  
• ν. 3855/2010 (ΦΕΚ 95 Α΄) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τον οποίο 
εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2006/32/ΕΚ,  
• ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
σύμφωνα με τον οποίο εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ 
η οποία αντικαθιστά την προγενέστερη Οδηγία 2002/91/ΕΚ. Για τον σκοπό αυτό έχουν 
εκδοθεί ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων - ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 2367 Β΄/ 2017) 
και οι Τεχνικές Οδηγίες ΤΕΕ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (ΦΕΚ 4003 Β΄/ 2017).  
Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα - ΕΣΕΚ (ΦΕΚ 4893 Β΄/ 2019) 
παρουσιάζεται ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη συγκριμένων 
Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Έχει ως στόχο να αποτελέσει 
το βασικό εργαλείο διαμόρφωσης της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα 
την επόμενη δεκαετία, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αλλά και τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.  
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα καθορίζει πιο φιλόδοξους εθνικούς 
στόχους για επίτευξη των επιδιώξεων της Ενεργειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως το έτος 2030, τόσο σε σχέση με το αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ, που είχε σταλεί 
για αξιολόγηση προς τις υπηρεσίες της ΕΕ, όσο και με κεντρικούς ευρωπαϊκούς 
στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα:  
• θέτει υψηλότερο στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, για να γίνει 
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δυνατή η μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050,  
• αυξάνει τον στόχο για διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας,  
• ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θέτοντας πιο φιλόδοξο στόχο 
εξοικονόμησης ενέργειας και  
• δρομολογεί τη δέσμευση για την απολιγνιτοποίηση του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, 
οδηγώντας σε ριζικό μετασχηματισμό τον ενεργειακό τομέα.  
Για την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, 
ιδιαίτερη σημασία έχουν οι βασικές Προτεραιότητες Πολιτικής για κάθε διάσταση του 
Εθνικού Σχεδίου. Οι Προτεραιότητες Πολιτικής αποτελούν τους άξονες για τον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή-υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων πολιτικής. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, τα Μέτρα Πολιτικής αποτελούν συνδυασμό επιμέρους Μέτρων και 
Προτεραιοτήτων, τα οποία θα εξειδικευτούν σταδιακά την περίοδο 2021-2030 με την 
εφαρμογή του ΕΣΕΚ. 
Το 2016 εγκρίθηκε από το Υ.Π.ΕΝ. η Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στη 
Κλιματική Αλλαγή που αφορά την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής σε επίπεδο χώρας με συγκεκριμένες δράσεις προσαρμογής σε όλους τους 
τομείς καθώς και την αξιοποίηση της εμπειρίας της Τράπεζας της Ελλάδος και της 
διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, σε θέματα 
όπως οι οικονομικές και λοιπές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Βασικοί στόχοι της 
ΕΣΠΚΑ είναι:  
• η συστηματοποίηση και βελτίωση της διαδικασίας λήψης (βραχυχρόνιων και 
μακροχρόνιων) αποφάσεων σχετικών με την προσαρμογή  
• η σύνδεση της προσαρμογής με την προώθηση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού 
προτύπου μέσα από περιφερειακά/ τοπικά σχέδια δράσης  
• η προώθηση δράσεων και πολιτικών προσαρμογής σε όλους τους τομείς της 
ελληνικής οικονομίας με έμφαση στους πλέον ευάλωτους  
• η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, αξιολόγησης και επικαιροποίησης των 
δράσεων και πολιτικών προσαρμογής  
• η ενδυνάμωση της προσαρμοστικής ικανότητας της ελληνικής κοινωνίας μέσα από 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.  
 
2.3.7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ - ΤΟΠΙΟ  
Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής 
και αρχαιολογικής κληρονομιάς και των ιστορικών τόπων, διέπεται από τον ν. 
3028/2002 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας είναι επαρκές και 
υλοποιείται μέσω της κήρυξης ζωνών προστασίας σε όλες τις αναγνωρισμένες 
περιοχές ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αλλά και με τη θεσμοθέτηση 
μέτρων και όρων κατά την αποκάλυψη νέων αρχαιολογικών ευρημάτων.  
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου (υπεγράφη στη Φλωρεντία, στις 20 Οκτωβρίου 
2000) αντιμετωπίζει το τοπίο με ιδιαίτερη ευρύτητα. Έτσι, η έννοια του τοπίου 
επεκτείνεται πέρα από το «φυσικό» ή το «όμορφο» και περιλαμβάνει τόσο τις αστικές 
περιοχές όσο και την ύπαιθρο ενώ αναφέρεται εξίσου στις «υποβαθμισμένες» 
περιοχές, στις περιοχές «υψηλής ποιότητας» που ήδη αναγνωρίζονται ως εξαιρετικού 
κάλλους αλλά και στη μεγάλη πλειονότητα των «καθημερινών» περιοχών. Επιπλέον, ο 
ορισμός της Σύμβασης υπερβαίνει την οπτική εμπειρία που συναρτάται με μια περιοχή, 
ώστε να περιλάβει το σύνολο των παραγόντων που γίνονται αντιληπτοί με ενιαίο τρόπο 
από τον άνθρωπο μέσω του συνόλου των αισθήσεων, της μνήμης, της ιστορίας κ.λπ. 
Παράλληλα, η Σύμβαση αναγνωρίζει την αξία του τοπίου ως σημαντικού πόρου 
περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα και αποδίδει μεγάλη σημασία στον ρόλο 
της δημόσιας διαβούλευσης για τη λήψη των αποφάσεων σχετικά με την προστασία, τη 
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διαχείριση και το σχεδιασμό του. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση του Τοπίου κυρώθηκε με τον 
ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο» (ΦΕΚ Α΄ 30). 
 
2.4 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΠΑ ΠΑ 
Προτεραιότητα της Περιφέρειας Αττικής στο ΠΠΑ καλείται να αποτελεί η υιοθέτηση 
πολιτικών, μέτρων και έργων που στόχο έχουν την αποτελεσματική και ορθολογική 
διαχείριση των αποβλήτων, για την αειφόρο χρήση των πόρων και την πρόληψη της 
υποβάθμισης ή την αποκατάσταση, διατήρηση ή βελτίωση του περιβάλλοντος. 
Στο γενικό πλαίσιο, τα δυνατά σημεία της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνουν τον 
μεγάλο όγκο αναξιοποίητων αποβλήτων, τη μεγάλη ποικιλία οικοσυστημάτων, το 
άφθονο δυναμικό ΑΠΕ και τα σημαντικά δίκτυα μεταφορών ενέργειας και 
συγκοινωνιακά. Τα αδύνατα σημεία της εντοπίζονται στην υψηλή διασπορά 
ενεργοβόρων παραγωγικών μονάδων, στην καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του 
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, στην ύπαρξη περιοχών που ακόμα δεν 
καλύπτονται από δίκτυο συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ενώ 
σημειώνεται και ο κίνδυνος έντονων διαμαρτυριών από κατοίκους κατά τη χωροθέτηση 
και εκκίνηση των έργων, λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσής τους. Στον τομέα του φυσικού 
και οικολογικού περιβάλλοντος, υφίσταται ένα συνεκτικό και πολύμορφο δίκτυο 
βιοποικιλότητας που διαθέτει ποικιλία παράκτιων και ορεινών οικοσυστημάτων, 
διάσπαρτους υγροτόπους καθώς και νησιά με πλούσια ορνιθοπανίδα και θαλάσσιες 
περιοχές Natura 2000. Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται ελλιπής σύνδεση των κατοίκων 
με το φυσικό περιβάλλον και ενημέρωση/ευαισθητοποίηση για τα οικοσυστήματα της 
Αττικής και την αξία τους για την ανθρώπινη καθημερινότητα, ενώ ως ανεπαρκής 
καταγράφεται ο συνυπολογισμός των παραμέτρων για την κλιματική αλλαγή και την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στον σχεδιασμό και εφαρμογή των εκάστοτε 
αναπτυξιακών σχεδίων για την Περιφέρεια. 
Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τα στερεά απόβλητα, η παραγωγή αποβλήτων συνδέεται 
με τις δραστηριότητες των νοικοκυριών και όλους τους τομείς της οικονομικής 
δραστηριότητας (εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα, γεωργία, κτηνοτροφία, 
κατασκευές και λοιποί οικονομικοί κλάδοι του τριτογενούς τομέα). Στα απόβλητα 
αστικού τύπου περιλαμβάνονται τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) και οι ιλύες αστικού 
τύπου. Τα ΑΣΑ περιλαμβάνουν: (α) τα απόβλητα των νοικοκυριών, (β) τα απόβλητα του 
κεφαλαίου 20 του ΕΚΑ που παράγονται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, τους 
κοινωφελείς οργανισμούς (π.χ. λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί), τις 
βιομηχανίες, τις υγειονομικές μονάδες και τις μονάδες των ενόπλων δυνάμεων. 
Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει Εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ενώ 
υφίστανται και τοπικά σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης από τους Δήμους, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον ΕΣΔΑ. Ο μεγάλος όγκος παραγομένων αποβλήτων συνιστά και 
διαρκή πρόκληση για τη διαχείρισή τους. Η περιοχή εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. 
συμπίπτει με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας και περιλαμβάνει δυο (2) Διαχειριστικές 
Ενότητες (1η - Περιφέρεια Αττικής πλην νήσων Κυθήρων & Αντικυθήρων, 2η - Κύθηρα 
& Αντικύθηρα). Τα ποσοστά συμμετοχής της 1ης και 2ης Δ.Ε. στην παραγωγή 
αποβλήτων της Περιφέρειας αφορούν σε ποσοστά 99,89% και 0,11% αντίστοιχα i. 
Οι κυριότεροι ποσοτικοί στόχοι του αναθεωρημένου Περιφερειακού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΣΔΑ) περιλαμβάνουν: 

• Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ εξυπηρετώντας ποσοστό 
ανάκτησης 70% κατ’ ελάχιστον. 

• Ο στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των 
υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό) ανέρχεται σε 65% με προδιαλογή και 
επιμερίζεται ανά υλικό. 

• Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης με ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 
3% κ.β. των βιοαποβλήτων έως το 2020. 
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• Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιμων για συλλογή” αποβλήτων 
βρώσιμων λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020. 

• Στόχος μείωσης ΒΑΑ (βιοαποδομήσιμων αποβλήτων) που προορίζονται για 
υγειονομική ταφή κατά 35% σε σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ΒΑΑ του 1995. 

• Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης: 60% κ.β. χαρτί - χαρτόνι, 60% κ.β. γυαλί, 50% 
κ.β. μέταλλα, 22,5% κ.β. πλαστικά, 15% κ.β. ξύλο. 

• Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής των ΑΗΗΕ (αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται βάσει του 
συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, εκφράζεται 
δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε κυκλοφορία κατά 
τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα, ενώ, από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής 
ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ αντίστοιχα. 

• Στόχοι ανάκτησης Βιομηχανικών Αποβλήτων 2020: Μη επικίνδυνα απόβλητα: 
20% - επικίνδυνα απόβλητα: 45% 

• Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου 
Ζωής (ΟΤΚΖ) είναι οι ακόλουθοι: επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 95%, 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%. 

• Στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης για τα ΑΕΚΚ (Απόβλητα από Εκσκαφές 
Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) για το 2020: 70% συνολικά, 73% για τα αδρανή και 57% 
για τα λοιπά. 
Οι σημειακές πηγές ρύπανσης (εγκαταστάσεις ΕΕΛ, διαρροές από ΧΑΔΑ, ΧΥΤΑ κ.α.) 
από «Ανθρωπογενείς Πιέσεις» περιγράφονται στην 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου 
Διαχείρισης ΛΑΠ του Υ.Δ. Αττικής. 
Ο ΕΔΣΝΑ σε συνέχεια των διαχρονικών προσπαθειών, για την εξάλειψη της 
ανεξέλεγκτης διάθεσης αστικών αποβλήτων σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και παράλληλα με τις ενέργειες για την υλοποίηση σύγχρονων 
υποδομών ανάκτησης και διάθεσης, υλοποιεί έργα παύσης λειτουργίας και 
αποκατάστασης των εναπομεινάντων έντεκα (11) ΧΑΔΑ της Περιφέρειας. 
Σχετικά με τον τομέα της ανακύκλωσης, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης 2015-2016 (2017), η Περιφέρεια φιλοξενεί 41 μονάδες 
επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων, βάσει στοιχείων στο τέλος του έτους 2016. 
Αναλυτικότερα, υπάρχουν 4 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), 17 
μονάδες για οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), 2 μονάδες για ανακύκλωση 
ελαστικών, 3 μονάδες για ΑΗΗΕ, 1 μονάδα για ΑΛΕ (απόβλητα λιπαντικών ελαίων), 1 
μονάδα για απόβλητα συσσωρευτών και 13 μονάδες για ΑΕΚΚ. 
Οι στόχοι σχεδιασμού της επαναχρησιμοποίησης - ανακύκλωσης για το 2020 στην 
Περιφέρεια Αττικής είναι 905.149 tn υλικών εκ των οποίων 680.767 tn θα αποτελούν τα 
ανακυκλώσιμα υλικά, ποσοστό 75,21% επί του συνόλου. Τα επιμέρους ποσοστά ανά 
υλικό είναι: χαρτί - χαρτόνι 72,05%, γυαλί 70%, μέταλλα 96,45% και πλαστικά 78,02%. 
Ειδικότερα για την ανακύκλωση, ο ΕΔΣΝΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της 
ανακύκλωσης χαρτιού με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ), εφαρμόζοντας 
πρόγραμμα συλλογής του έντυπου χαρτιού σε Δήμους της Περιφέρειας Αττικής. Για τον 
σκοπό αυτό, διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό (ειδικού τύπου απορριμματοφόρα, 
μεταλλικούς κάδους ανακύκλωσης, συρμούς και container) και εξειδικευμένο 
προσωπικό. 
Ως προς τις υποδομές ενέργειας, το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ αποτελεί το 
βασικό δίκτυο εξυπηρέτησης, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτικών 
αναγκών. Στην Αττική υπάρχουν δύο σταθμοί παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ, ο 
σταθμός του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι και ο σταθμός του Λαυρίου, συνολικής 
παραγωγής 1.932 MW. Διαθέτει άφθονο δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειες και 
σημαντικές υφιστάμενες υποδομές ενέργειας, δικτύων μεταφοράς ενέργειας και 
ενεργοβόρου συγκοινωνιακού δικτύου, ενώ σημαντικός είναι και ο όγκος των 
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αναξιοποίητων αποβλήτων. Η Αττική καταναλώνει περίπου το 34% της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, με κυρίαρχο καταναλωτή τον 
οικιακό τομέα (περίπου 46%). Επίσης, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου στην 
Αττική αποτελεί ποσοστό 34% της συνολικής της επικράτειας, και μάλιστα βαίνει 
αυξανόμενη (το 2017 σημείωσε αύξηση σε ποσοστό σχεδόν 23%). Η συμβολή των ΑΠΕ 
στη συνολική δυναμικότητα των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι περιορισμένη, 
καθώς παράγονται 113,6 MW με χρήση αιολικής ενέργειας, 33,86 MW με βιομάζα και 
0,63 MW με υδροδυναμική ενέργεια, ενώ σε χαμηλή παραγωγή είναι και η χρήση 
ηλιακής ενέργειας. Το δίκτυο του φυσικού αερίου επεκτείνεται διαρκώς, καλύπτοντας 
όλο και περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Αττικής, χωρίς ωστόσο να έχει 
διεισδύσει σε μεγάλο βαθμό στην οικιακή κατανάλωση. Σύμφωνα με το ενημερωτικό 
δελτίο (Ιουνίου του 2019) της ΛΑΓΗΕ, η παραγωγή ενέργειας από εγκατεστημένες 
μονάδες ΣΗΘΥΑ στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται σε 34,82 MW για τον αντίστοιχο 
μήνα, ποσοστό 5% επί του συνόλου της χώρας. 
Η Περιφέρεια Αττικής αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα των 
επιπτώσεων κυρίως της κλιματικής αλλαγής αλλά και των ανθρωπογενών 
παρεμβάσεων, την αύξηση της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων 
που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και 
καταστροφές. Οι πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση ζημιών από τις 
«υπολειμματικές» επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής περιγράφονται με τη γενική 
ονομασία «κλιματική προσαρμογή» («adaptation strategy» ή «adaptation policy»). Η 
διεθνής κοινότητα έχει θέσει ως ανεκτό κατώφλι αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της 
ατμόσφαιρας του πλανήτη τους 2 οC. Η σημαντικότερη πρόκληση για την πλειονότητα 
των μέτρων πολιτικής αφορά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας 
διαφόρων συνιστωσών (τεχνικές, διαχειριστικές, διοικητικές, θεσμικές, κοινωνικές), οι 
οποίες πρέπει να διευθετηθούν, με σκοπό την ομαλή υλοποίηση των συγκεκριμένων 
μέτρων πολιτικής. Η έλλειψη των απαραίτητων υποδομών αποτελεί σημαντική 
πρόκληση για την εφαρμογή δράσεων σε πολλά επίπεδα, όπως για παράδειγμα η 
έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για την προώθηση του φυσικού αερίου στον 
τομέα των μεταφορών. 
Το νέο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) της 
Αττικής αξιολογεί τους κλιματικούς κινδύνους, την αλληλεπίδραση του κλίματος με τους 
κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, πώς τα επίπεδα κινδύνου μεταβάλλονται με τις 
δράσεις προσαρμογής, το μέγεθος των επιπτώσεων και θα ιεραρχήσει τις δράσεις που 
απαιτούνται για τις απειλές και τις ευκαιρίες, τη συνεργατική επίδραση των διαφόρων 
κινδύνων που δρουν από κοινού, τις αβεβαιότητες, τους περιορισμούς και τα επίπεδα 
εμπιστοσύνης που αφορούν τις αξιολογήσεις διαφόρων κινδύνων. Το ΠεΣΠΚΑ 
καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, μελετά τις ενδοπεριφερειακές 
διαφορές και εξετάζει τις συνέργειες με τις άλλες όμορες Περιφέρειες, ενώ στις δράσεις 
και μέτρα που προτείνει περιλαμβάνονται: 

• Εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων 
πρωτογενώς και δευτερογενώς 

• Προμήθεια, εγκατάσταση οργάνων και εξοπλισμού, όπως : αισθητήρες, 
σταθμούς και όργανα μέτρησης όπου τα υπάρχοντα δεν επαρκούν (π.χ. 
μετεωρολογικός σταθμός σε υψόμετρο, ή αισθητήρες μέτρησης ροής και ταχύτητας 
νερού ρεμάτων κ.α.) 

• Συστήματα για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για 
την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής 
σημαντικότητας τομείς και περιοχές 

• Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης του σημαντικότερου κινδύνου (risk) κλπ. 

• Προγραμματιστική διεπαφή εφαρμογών, εργαλεία λογισμικού ανοιχτού κώδικα, 
συνδρομητικές υπηρεσίες πρόσβασης δεδομένων. 
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Οι συνολικές εκτιμήσεις των ζημιών από την κλιματική αλλαγή, ανά οικονομική 
δραστηριότητα, καταδεικνύουν τον βαθμό τρωτότητας της κάθε Περιφέρειας στην 
κλιματική αλλαγή με βάση τη σχετική ένταση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους. 
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις ζημιές στην Περιφέρεια Αττικής το 2014, ανά κλάδο 
δραστηριότητας κατατάσσουν ως πρώτο κλάδο αυτόν του τουρισμού, με ποσοστό 
49,64%, δεύτερο την εξορυκτική βιομηχανία, με ποσοστό 18,53% και τρίτο την ύδρευση 
με 13,10%. Ακολουθούν οι κλάδοι των μεταφορών, της υγείας και της γεωργίας με 
ποσοστά 6,67%, 6,12% και 4,15%, αντίστοιχα. Η Περιφέρεια Αττικής καταλαμβάνει την 
μικρότερη τιμή (Τιμή 1) ως προς την τρωτότητα μεταξύ των δεκατριών περιφερειών της 
χώρας. 

 
Διάγραμμα 2.1: Ζημιές ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην 

Περιφέρεια Αττικής 
 
Οι έως σήμερα προβλέψεις των βιομετεωρολογικών αναλύσεων και μελετών για την 
κλιματική αλλαγή ως προς τα πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφουν μεγάλες 
αβεβαιότητες για τη συσχέτιση, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 
σημαντική αύξηση των καταστροφών από πλημμύρες. Τα αίτια αυτών φαίνεται να 
οφείλονται περισσότερο στην αύξηση της έκθεσης των ανθρώπων και των περιουσιών 
στις πλημμύρες. Στο πλαίσιο αυτό και εφαρμόζοντας την Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
εκπονήθηκαν Σχέδια Διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) όπως αυτά 
ορίζονταν στην Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/Β/02.09.2010 
και ΦΕΚ 1572/28.09.2010), «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της 
χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους». 
Με το ΦΕΚ 1004Β/2013 εγκρίθηκε το «Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής 
Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Βόρειας 
Πελοποννήσου, Ανατολικής Πελοποννήσου και Δυτικής Πελοποννήσου». Το Σχέδιο 
Διαχείρισης αποτελεί ταυτόχρονα το βασικό εργαλείο προγραμματισμού αλλά και τον 
κεντρικό μηχανισμό αναφοράς της χώρας προς την ΕΕ. Στο Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. 
καθορίζονται τα ρεαλιστικά μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν προκειμένου να 
επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι και οι στόχοι της Οδηγίας Πλαίσιο. Το Υ.Δ. 
Αττική αφορά σε έκταση 3.187 km2 και περιλαμβάνει το σύνολο της Περιφέρειας 
Αττικής σε ποσοστό 74,9%, το τμήμα της Π.Ε. Κορινθίας που υπάγεται στη Στερεά 
Ελλάδα σε ποσοστό 12,9%, καθώς και μικρά τμήματα της Π.Ε. Βοιωτίας και των 
Κυκλάδων (Αίγινα, Σαλαμίνα και Μακρόνησος). Οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας, είναι εννέα (9) με συνολική έκταση 675 km2, ποσοστό 21,2% επί του 
συνόλου του Υ.Δ. Αττικής ii. Στο υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
περιγράφονται τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ετοιμότητας και τα μέτρα 
αποκατάστασης. 
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Διάγραμμα 2.2: Ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας του Υ.Δ. Αττική 

 
Με την έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης για το Υ.Δ. Αττικής 
(21/12/2017) σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, καθορίστηκαν: α) το πρόγραμμα 
μέτρων διαχείρισης του Υ.Δ. το οποίο περιλαμβάνει επτά (7) κύρια θέματα και β) το 
πρόγραμμα βασικών και συμπληρωματικών έργων. 
Επιπρόσθετα, στο Υδάτινο Διαμέρισμα γίνεται προσδιορισμός των νερών που 
υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΚΥΑ 147070/2014, ΦΕΚ 
3224/Β/02.12.2014).Οι υδάτινοι αποδέκτες που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν 
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές, χαρακτηρίζονται ως 
ευπρόσβλητες ζώνες και περιλαμβάνουν το υπόγειο ΥΣ Μεγάρων-Αλεποχωρίου, ενώ 
με την ΚΥΑ 190126/2013 (ΦΕΚ 983/Β/23.04.2013) «Τροποποίηση του άρθρου 2 της 
19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης “Προσδιορισμός των νερών που 
υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης - Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 
16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης” (Β’519), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει», προστέθηκαν στους υδάτινους αποδέκτες που υφίστανται ή ενδέχεται να 
υποστούν νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης τα υπόγεια ΥΣ του Μαραθώνα και 
τα επιφανειακά - υπόγεια ΥΣ της Μεσογαίας. Σημειώνεται ότι, στην 1η Αναθεώρηση του 
Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος 
Αττικής δεν προτάθηκε η προσθήκη κάποιας επιπλέον περιοχής. 
 
2.5 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΠΑ ΠΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
2.5.1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 -2020  
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, εξειδικεύει την στρατηγική του 
Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης για την Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του Στόχου 
«Επενδύσεις για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» και βρίσκεται στο στάδιο που έχει 
ολοκληρωθεί η 3η αναθεώρησή του (Οκτώβριος 2019) και γίνεται προετοιμασία για την 
4η αναθεώρηση.  
Η περιφερειακή αναπτυξιακή στρατηγική χαρακτηρίζεται ως «ταυτόσημη» με την 
αντίστοιχη εθνική στρατηγική για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο 
της οποίας προωθείται η «στροφή» σε ένα «νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που θα είναι 
στηριγμένο στις δυνατότητες της χώρας και στην εξειδίκευση και τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα των Περιφερειών της». Το ζητούμενο στην αναπτυξιακή πορεία της 
Αττικής με χρονικό ορίζοντα το 2020 αποτελούσε η στρατηγική υιοθέτηση ενός 
μοναδικού μίγματος αναπτυξιακών μεταβλητών και παραμέτρων, ώστε να μπορέσει η 
περιφερειακή οικονομία όχι μόνο να ανακάμψει, αλλά και να τεθεί με γρήγορους 
ρυθμούς σε μια δυναμική και βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
πρώτιστη προτεραιότητα για το ΠΕΠ Αττικής 2014 -2020 ήταν η επανεκκίνηση της 
οικονομίας με την επίτευξη θετικών ρυθμών ανάπτυξης μετά από την εξαετή περίοδο 
ύφεσης και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τν μείωση των ποσοστών ανεργίας που 
είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη μείωση της φτώχιας και την διασφάλιση της 
κοινωνικής συνοχής. Επιπλέον, αποσκοπούσε στο να αμβλύνει τα αρνητικά 
διαρθρωτικά προβλήματα της Περιφέρεια και να αξιοποιήσει τα συγκριτικά 
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πλεονεκτήματά της σε συνδυασμό με τις στρατηγικές κατευθύνσεις που θέτει η Ε.Ε. για 
την πολιτική της συνοχής, για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης και 
την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική.  
Ως πρωταρχική και οριζόντια ανάγκη αναδείχθηκε η άμβλυνση, αλλά και η ενεργητική 
και δημιουργική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης 
στην Αττική, με έμφαση στην αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας 
με την ενίσχυση των εξωστρεφών οικονομικών κλάδων, την αντιμετώπιση της ανεργίας 
και την κοινωνική ενδυνάμωση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.  
Ειδικότερα, προκύπτουν για την Αττική οι ακόλουθοι βασικοί αναπτυξιακοί στόχοι - 
προτεραιότητες: 
Α. Η αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας και η 
βαθμιαία αναδιάρθρωσή της με τη μετατόπιση σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας 
και χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και τη φιλική και έξυπνη 
αξιοποίηση των ΤΠΕ.  
Β. Η βελτίωση της ελκυστικότητας της Αττικής ως τόπου κατοικίας και προσέλκυσης 
επενδύσεων, μέσω της προστασίας και αειφορικής διαχείρισης του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.  
Γ. Η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.  
Με βάση τους επιλεχθέντες Γενικούς Στόχους της Στρατηγικής του Προγράμματος, τους 
θεματικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες της νέας περιόδου 
διαμορφώθηκαν οι ακόλουθοι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΠΕΠ Αττικής 2014-
2020:  
ΑΠ1. Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας 
Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία – Προώθηση της «ευφυούς εξειδίκευσης»  
ΑΠ2. Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη 
χρήση ΤΠΕ  
ΑΠ3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της 
ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή 
της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας  
ΑΠ4. Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής 
και Προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές  
ΑΠ5. Προώθηση της Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, καθώς και της Πρόληψης 
και Διαχείρισης Κινδύνων  
ΑΠ6. Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον  
ΑΠ7. Ενίσχυση της Περιφερειακής Κινητικότητας και των Πολυτροπικών Μεταφορικών 
Συνδέσεων της Περιφέρειας Αττικής  
ΑΠ8. Προαγωγή της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξης της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού  
ΑΠ.9 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και 
Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής  
ΑΠ10. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών 
Υγείας – Στήριξη της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας  
ΑΠ11. Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης  
ΑΠ12. Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής του ΕΤΠΑ ΑΠ13. Τεχνική Υποστήριξη της 
Εφαρμογής του ΕΚΤ  
Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε στάδιο σχεδιασμού το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Αττικής 2021-2027. 
Η στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 2021-2025 που υιοθετείται στο 
ΠΠΑ είναι εναρμονισμένη με το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.  
 
2.5.2 ΝΕΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ  
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Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής (εφεξής νέο ΡΣΑ) είναι το σύνολο των στόχων, 
των κατευθύνσεων πολιτικής, των προτεραιοτήτων, των μέτρων και των 
προγραμμάτων που προβλέπονται ως αναγκαίων για τη χωροταξική, πολεοδομική και 
οικιστική οργάνωση της Αττικής και την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Πεδίο εφαρμογής του νέου ΡΣΑ είναι το σύνολο της 
Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτή ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 3852/2010 (Α' 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και η νήσος 
Μακρόνησος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.  
Το νέο ΡΣΑ διατυπώνει στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη 
ανάπτυξη της Αττικής στο πλαίσιο της εθνικής οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής 
πολιτικής. Περιλαμβάνει κατευθύνσεις και ρυθμίσεις που ενισχύουν και συμπληρώνουν 
τον εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό για την Αττική και που αφορούν στον 
προσδιορισμό του ρόλου της στο εθνικό επίπεδο και στο ευρωπαϊκό και διεθνές 
πλαίσιο.  
Οι κατευθύνσεις του νέου ΡΣΑ αναφέρονται κυρίως:  
α) στην κοινωνικοοικονομική ανασυγκρότηση του χώρου,  
β) στη χωροταξική δομή και οργάνωση των δραστηριοτήτων,  
γ) στην προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, 
του τοπίου και των πολιτιστικών πόρων,  
δ) στη χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορικής, τεχνικής, 
διοικητικής και κοινωνικής υποδομής,  
ε) στην πολεοδομική οργάνωση,  
στ) στην πολιτική γης,  
ζ) στον σχεδιασμό περιοχών ή ζωνών ειδικού ενδιαφέροντος ή ειδικών προβλημάτων,  
η) στον συντονισμό των μελετών και προγραμμάτων που έχουν σχέση με το ΡΣΑ και 
ιδίως στο σχεδιασμό παρεμβάσεων μητροπολιτικής σημασίας,  
θ) στον συντονισμό με τα περιφερειακά πλαίσια των όμορων περιφερειών.  
Το νέο ΡΣΑ επέχει ταυτόχρονα και θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Αττικής, 
σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 6 του ν. 4269/2014 (Α' 142).  
Το νέο ΡΣΑ στηρίζεται σε προβολές πληθυσμιακών και οικονομικών μεγεθών και 
αναπτυξιακών προβλέψεων με χρονική διάρκεια έως και το έτος 2021. Για την 
εφαρμογή του νέου ΡΣΑ δεν προβλέπονται ενδιάμεσες προγραμματικές περίοδοι. Η 
προσέγγιση των στόχων, η προώθηση των πολιτικών καθώς και ο ρυθμός και η έκταση 
υλοποίησης των προβλεπόμενων ρυθμίσεων παρακολουθούνται με σταθερά μέσα από 
το σύστημα κριτηρίων, με βάση τις περιγραφόμενες στα άρθρα 35, 36, 37, 39 
διαδικασίες, λαμβάνοντας τα αναγκαία οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα για τη 
βελτίωση των επιδόσεων.  
Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής και 
ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και της χωρικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι 
στρατηγικοί στόχοι του νέου ΡΣΑ προσδιορίζονται, για τη χρονική περίοδο 2014-2021, 
σε τρεις ενότητες συμπληρωματικών στρατηγικών στόχων:  
α) Ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Αθήνας-
Αττικής, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, αύξηση της παραγωγής και της 
απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων.  
β) Βιώσιμη χωρική ανάπτυξη, εξοικονόμηση πόρων, αποτελεσματική προστασία του 
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή.  
γ) Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, εξισορρόπηση στην κατανομή των 
πόρων και των ωφελειών από την ανάπτυξη.  
Ο χώρος της Αττικής διαμορφώνεται βάσει χωρικών ενοτήτων, αξόνων και πόλων 
ανάπτυξης, οι οποίοι αποτελούν τις περιοχές κλειδιά που αναλαμβάνουν δομικό ρόλο 
στη διάρθρωση του χώρου, όπου εστιάζονται οι δράσεις και τα μέσα για την υλοποίηση 
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των στόχων του νέου ΡΣΑ, στο πλαίσιο της σύνθεσης των τομεακών πολιτικών στο 
χώρο.  
Καθορίζονται τέσσερις (4) Χωρικές Ενότητες, με διάκριση σε επιμέρους Χωρικές 
Υποενότητες, για τη βέλτιστη χωροταξική οργάνωση, με βάση τη γεωγραφική 
διάρθρωση και τα επιμέρους φυσιογνωμικά τους χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας υπόψη 
τη νέα διοικητική διάρθρωση, όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 
3 του ν. 3852/2010 (Α' 90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
Συγκεκριμένα καθορίζονται ως εξής:  
α) Χωρική Ενότητα Αθήνας - Πειραιά, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές 
Υποενότητες Κεντρικής Αθήνας, Βόρειας Αθήνας, Νότιας Αθήνας, Δυτικής Αθήνας και 
Πειραιά. Ειδικότερα:  
αα) Η Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Αθηναίων, 
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Καισαριανής, Βύρωνα, 
Ηλιούπολης και Δάφνης - Υμηττού.  
ββ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Πεντέλης, 
Κηφισιάς, Μεταμορφώσεως, Πεύκης - Λυκόβρυσης, Αμαρουσίου, Ψυχικού - Φιλοθέης, 
Χολαργού - Παπάγου, Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου, Βριλησσίων, Αγ. Παρασκευής και 
Χαλανδρίου.  
γγ) Η Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Γλυφάδας, 
Ελληνικού - Αργυρούπολης, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου - Ταύρου, Καλλιθέας, 
Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου.  
δδ) Η Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας περιλαμβάνει τους Δήμους Αιγάλεω, 
Περιστερίου, Πετρούπολης, Χαϊδαρίου, Αγίας Βαρβάρας, Ιλίου και Αγ. Αναργύρων - 
Καματερού.  
εε) Η Χωρική Υποενότητα Πειραιά περιλαμβάνει τους Δήμους Πειραιώς, Κορυδαλλού, 
Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κερατσινίου - Δραπετσώνας και Περάματος.   
 
β) Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις Χωρικές 
Υποενότητες Μεσογείων, Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής. Ειδικότερα:  
αα) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων περιλαμβάνει τους Δήμους Ραφήνας - 
Πικερμίου, Παλλήνης, Παιανίας, Σπάτων - Αρτέμιδας, Κρωπίας, Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας και Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.  
ββ) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής περιλαμβάνει τους Δήμους Λαυρεωτικής και 
Σαρωνικού, καθώς και τη νήσο Μακρόνησο του Δήμου Κέας.  
γγ) Η Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής περιλαμβάνει τους Δήμους Ωρωπού, 
Μαραθώνα, Διονύσου και Αχαρνών.  
 
γ) Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής, η οποία αποτελείται από τις υποενότητες 
Θριασίου και Μεγαρίδας. Ειδικότερα:  
αα) Η Χωρική Υποενότητα Θριασίου περιλαμβάνει τους Δήμους Ελευσίνας, 
Ασπροπύργου, Φυλής.  
ββ) Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας περιλαμβάνει τους Δήμους Μεγάρων, Μάνδρας 
- Ειδυλλίας.  
 
δ) Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής, η οποία περιλαμβάνει τους Δήμους Αίγινας, 
Τροιζηνίας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Σπετσών, Ύδρας, Πόρου και Κυθήρων, καθώς και 
την κοινότητα Αντικυθήρων.  
Για τη χωρική οργάνωση της Περιφέρειας Αττικής συγκροτούνται οι Χωρικές Ενότητες, 
όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 8, για τις οποίες δίδονται οι παρακάτω 
κατευθύνσεις:  
 
1. Χωρική Ενότητα Αθήνας - Πειραιά: Η Χωρική Ενότητα Αθήνας- Πειραιά παραμένει 
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η κύρια περιοχή συγκέντρωσης πληθυσμού και δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα 
μητροπολιτικών λειτουργιών, με συνεχή οικιστικό ιστό. Βασική προτεραιότητα είναι η 
αστική αναζωογόνηση, η οποία περιλαμβάνει και τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των 
αστικών υποδομών, με προτεραιότητα το ιστορικό κέντρο, τις περιοχές με στοιχεία 
πολεοδομικής υποβάθμισης, το γερασμένο κτηριακό απόθεμα και τις μεγάλες 
πυκνότητες.  
Η ως άνω Χωρική Ενότητα διακρίνεται από ανισότητες που αφορούν την πρόσβαση σε 
κοινωνικό και αστικό εξοπλισμό, αλλά και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος. 
Προτεραιότητα αποτελεί η άμβλυνση των ανισοτήτων μέσω της χωροθέτησης 
υποδομών σε συσχετισμό με την αύξηση και την ανισοκατανομή του πληθυσμού εντός 
της Χωρικής Ενότητας και μέσω της βελτίωσης του φυσικού και δομημένου 
περιβάλλοντος στις περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση.  
 
1.1. Χωρική Υποενότητα Κεντρικής Αθήνας:  
Το Μητροπολιτικό κέντρο Αθήνας αποτελεί το επιτελικό κέντρο της Μητροπολιτικής 
Περιοχής και της χώρας, με πολλαπλότητα λειτουργιών και παρουσία επιτελικών 
δραστηριοτήτων, κυρίως με δραστηριότητες επιτελικής διοίκησης, χρηματοπιστωτικές, 
γραφείων και εδρών επιχειρήσεων, εμπορίου, τουρισμού, εκπαίδευσης και πολιτισμού.  
Επιδιώκεται, σε όλους τους τομείς η γενικότερη ενίσχυση του ρόλου του σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο με μέτρα που αποσκοπούν στην ποιοτική αναβάθμιση παραδοσιακών 
ζωνών κεντρικών λειτουργιών, με παράλληλη τόνωση και νέων πυρήνων 
μητροπολιτικών δραστηριοτήτων, καθώς, επίσης, και στη βελτίωση των παραμέτρων, 
που συνδέονται με την ποιότητα διαβίωσης στο κέντρο της πόλης και τη συγκράτηση 
του πληθυσμού που διαμένει σε αυτό. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η αναβάθμιση των 
πολιτιστικών της πόρων, η συμπλήρωση και η αναβάθμιση των πολιτιστικών 
υποδομών Μητροπολιτικού επιπέδου στην κατεύθυνση προώθησης του αστικού 
τουρισμού, όπως συνεδριακού, εκθεσιακού, αθλητικού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού, 
αναψυχής, υγείας, καθώς και η βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της εικόνας 
της πόλης και η αναβάθμιση του κοινωνικού εξοπλισμού.  
 
1.2. Χωρική Υποενότητα Πειραιά:  
α) Η Μητροπολιτική περιοχή Πειραιά συνιστά τη Νότια Πύλη του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος του λεκανοπεδίου, με δραστηριότητες διεθνούς εμβέλειας και σημασίας 
για την οικονομία της χώρας, που συνδέονται με τη ναυτιλία και τη διαμετακόμιση. 
Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση του ρόλου της ως διαμετακομιστικού κέντρου στη 
μεσογειακή λεκάνη με την παράλληλη αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων σε 
κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και τη βελτίωση του περιβάλλοντος αστικού ιστού 
του Δήμου, εξασφαλίζοντας καλύτερη λειτουργική διασύνδεση μεταξύ τους. Στο πλαίσιο 
αυτό επιδιώκεται η ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της πόλης, η διάσωση της 
παραδοσιακής αγοράς και του λιανικού εμπορίου, της βιοτεχνίας και της μεταποίησης.  
β) Στη Χωρική Υποενότητα Πειραιά υπάρχει παραδοσιακά σημαντική δυναμική, η 
οποία, με την επανενεργοποίησή της, παράλληλα με την εφαρμογή βέλτιστων 
περιβαλλοντικών πρακτικών, μπορεί να δράσει καταλυτικά στην ανάπτυξη της 
Περιφέρειας και της χώρας. Η δυναμική αυτή εντοπίζεται στην παράκτια ζώνη και στις 
χωροθετημένες δραστηριότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα.  
γ) Προτεραιότητα αποτελεί και η ενεργοποίηση της περιοχής που περικλείεται από τις 
οδούς Πειραιώς - Θηβών - Αλιπέδου και Κηφισού στα Καμίνια - Αγ. Ιωάννη Ρέντη, 
όπως, επίσης, και της περιοχής της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, με την επανάχρηση 
του ανενεργού κτηριακού αποθέματος και τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.  
1.3. Χωρική Υποενότητα Δυτικής Αθήνας: Διατηρείται και ενισχύεται ο χαρακτήρας της 
ως περιοχής κυρίως κατοικίας με παράλληλη στήριξη της παραγωγικής βάσης. 
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Προωθείται η αναζωογόνηση των περιοχών που παρουσιάζουν προβλήματα αστικής 
υποβάθμισης, κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς, επίσης, και η αναβάθμιση του 
δομημένου περιβάλλοντος. Προτεραιότητα αποτελεί και η χωροθέτηση υποδομών 
υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας, όπως επίσης και η διαδημοτική σύνδεση των δήμων 
της με μέσα μαζικής μεταφοράς.  
1.4. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αθήνας: Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής 
κυρίως κατοικίας, αλλά και εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής. Κατεύθυνση αποτελεί 
η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον σχεδιασμό των χρήσεων μέσω 
των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των 
συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία, τις υπηρεσίες και το 
εμπόριο.  
1.5. Χωρική Υποενότητα Νότιας Αθήνας: Διατηρείται ο χαρακτήρας της ως περιοχής 
κυρίως κατοικίας, αλλά και τουρισμού, αναψυχής και εμπορίου. Κατεύθυνση αποτελεί 
η πολεοδομική οργάνωση των περιοχών, κυρίως με τον έλεγχο των χρήσεων μέσω 
των υποκείμενων επιπέδων σχεδιασμού, προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης των 
συγκρούσεων χρήσεων γης, κυρίως όσον αφορά την κατοικία και την αναψυχή. 
Προωθείται η καλύτερη δικτύωση της Υποενότητας και η χωροθέτηση υποδομών 
υγείας, περίθαλψης και πρόνοιας. 
 
 2. Χωρική Ενότητα Ανατολικής Αττικής:  
2.1. Χωρική Υποενότητα Μεσογείων  
α) Η Χωρική Υποενότητα Μεσογείων συνιστά την ευρύτερη περιοχή του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, του οποίου ο ρόλος ως κυρίας από αέρος πύλης εισόδου στη 
χώρα απαιτεί τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου περιβάλλοντος χώρου.  
β) Η ως άνω Υποενότητα αποτελεί υποδοχέα νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και 
περιλαμβάνει σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες και οικονομικές δραστηριότητες, 
αποτελώντας πόλο ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Η άμεση 
προστασία και οργάνωση των μη αστικών περιοχών αποτελούν μείζονα προτεραιότητα 
του νέου ΡΣΑ.  
γ) Βασικοί πόλοι ανάπτυξης για την περιοχή αποτελούν οι οργανωμένες περιοχές 
παραγωγικών δραστηριοτήτων, σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική 
προσπελασιμότητα, όπου θα πρέπει να εγκατασταθούν κατά προτεραιότητα 
εξαρτημένες και ελκυόμενες από το Διεθνή Αερολιμένα δραστηριότητες. Προτεραιότητα 
αποτελεί η ενίσχυση της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής τεχνολογίας, έρευνας 
και καινοτομίας στους θεσμοθετημένους υποδοχείς αναπτυξιακών δραστηριοτήτων και 
του ευρύτερου πόλου περιοχής Αεροδρομίου, ταυτόχρονα με την οργάνωση των 
διαμεταφορών και των υπηρεσιών διαχείρισης εφοδιασμού.  
δ) Κατεύθυνση για τη Χωρική Υποενότητα αποτελεί επίσης η προώθηση κατά 
προτεραιότητα του συνεδριακού, επιχειρηματικού, πολιτιστικού και περιηγητικού 
τουρισμού και η λειτουργική της συσχέτιση και με τη Χωρική Ενότητα Λεκανοπεδίου και 
τις Χωρικές Υποενότητες Λαυρεωτικής και Βόρειας Αττικής, όπως, επίσης, και η 
ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.  
ε) Προωθείται επίσης, η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα των 
παραδοσιακών καλλιεργειών και η προστασία της γεωργικής γης της Υποενότητας και 
η σύνδεση της οινοπαραγωγής και της ελαιοπαραγωγής με την τουριστική ανάπτυξη.  
στ) Τμήμα της Υποενότητας Μεσογείων, αποτελεί ο Καλλικρατικός Δήμος Βάρης, 
Βούλας, Βουλιαγμένης, ο οποίος όμως, λειτουργικά αποτελεί τμήμα της Χωρικής 
Υποενότητας Νότιας Αθήνας με τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτή και με τις αναφερόμενες 
κατευθύνσεις της παραγράφου 1.5 να ισχύουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
 
2.2. Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής  
α) Η Χωρική Υποενότητα Λαυρεωτικής έχει ρόλο φυσικού αποθέματος, καθώς και 
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υποδοχής δραστηριοτήτων πρώτης και δεύτερης κατοικίας και αναψυχής, που θα 
κατευθυνθούν κυρίως στο εσωτερικό των υφιστάμενων οικισμών. Η άμεση παρέμβαση 
για την οργάνωσή τους, καθώς και η άμεση προστασία των εκτός σχεδίου περιοχών, 
αποτελούν μείζονα προτεραιότητα του νέου ΡΣΑ.  
β) Με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και την 
ύπαρξη πολιτιστικής κληρονομιάς διεθνούς ακτινοβολίας, βασική προωθητική 
δραστηριότητα για την περιοχή αποτελεί η ανάδειξη αυτών των στοιχείων και η 
αναβάθμιση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιοχή μέσω και της σύνδεσής τους 
με το Λιμένα του Λαυρίου.  
γ) Η αναβάθμιση του Λιμένα του Λαυρίου σε δεύτερο λιμένα της Αττικής, με την 
ολοκλήρωση των μεταφορικών αξόνων, πρόκειται να συντελέσει στην παραγωγική 
αναδιάρθρωση των αναπτυξιακών υποδοχέων της Χωρικής Υποενότητας Λαυρεωτικής 
με τη διεύρυνση του φάσματος παραγωγικών δραστηριοτήτων. δ) Προωθείται η 
ισχυροποίηση της δυναμικής του Λαυρίου με ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς 
του και σύνδεσή της με την έρευνα και καινοτομία, η οργάνωση των δραστηριοτήτων 
και η ενίσχυση υποδομών του τουρισμού.  
ε) Κατεύθυνση αποτελεί η ανάδειξη του χαρακτήρα της Μακρονήσου ως τόπου μνήμης 
της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας 
 
2.3. Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής  
α) Η Βόρεια Αττική χαρακτηρίζεται από σημαντικούς φυσικούς και παραγωγικούς 
πόρους που συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα του συνόλου της Αττικής, περιλαμβάνει δε 
σημαντικές διαπεριφερειακές λειτουργίες, στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλέγμα της. 
Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η οργάνωση των συγκεντρώσεων κυρίας και 
παραθεριστικής κατοικίας προς τις οποίες κατευθύνονται οι πιέσεις αστικοποίησης.  
β) Υποδοχείς ανάπτυξης για τη Χωρική Υποενότητα Βόρειας Αττικής αποτελούν οι ήδη 
θεσμοθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και νέες που 
χωροθετούνται στην πύλη εισόδου της Αττικής και κοντά στο εθνικό οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο.  
γ) Προτεραιότητες για τη χωρική οργάνωση Χωρικής Υποενότητας Βόρειας Αττικής 
αποτελούν:  
αα) Η προστασία του περιβάλλοντος και της αγροτικής γης που καταλαμβάνουν 
σημαντική έκταση, διασφαλίζοντας τον παραγωγικό της χώρο στον πρωτογενή τομέα. 
Επίσης, η ενθάρρυνση νέων δραστηριοτήτων που να κατευθύνονται σε πειραματικές 
οικολογικές καλλιέργειες σε συνεργασία με τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.  
ββ) Η οργάνωση της αστικής ανάπτυξης, κυρίως στο οικιστικό σύμπλεγμα που 
στρέφεται προς το βορειοανατολικό Πολεοδομικό Συγκρότημα, με λελογισμένη 
ανάπτυξη κύριας και παραθεριστικής κατοικίας στους ηπειρωτικούς και παράκτιους 
οικισμούς.  
γγ) Η πολεοδομική οργάνωση των παραγωγικών ζωνών που συμπεριλαμβάνονται 
εκατέρωθεν του εθνικού και σιδηροδρομικού δικτύου και αποτελούν τμήμα του 
στρατηγικού αναπτυξιακού άξονα Βορρά - Νότου (Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας) με 
σημαντικούς πόλους ανάπτυξης στις περιοχές του Αυλώνα (Βόρεια πύλη Περιφέρειας 
Αττικής) και του Αγίου Στεφάνου - Κρυονερίου (Βόρεια Πύλη του Μητροπολιτικού 
συγκροτήματος της Αθήνας), καθώς και η οργάνωση των ήδη θεσμοθετημένων 
περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων.  
δδ) Η προωθητική δραστηριότητα για την περιοχή είναι επίσης, η γεωργία - 
κτηνοτροφία για την κάλυψη των αναγκών της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με τις 
σχετικές, με τα παραγόμενα προϊόντα, μεταποιητικές μονάδες.  
εε) Η δημιουργία υπερτοπικών πόλων αναψυχής και πολιτισμού με ήπιες 
δραστηριότητες και λειτουργίες, σε συνάρτηση με το πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον της περιοχής για την προβολή της φυσιογνωμίας της και την απόδοση 
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κοινωφελών και κοινόχρηστων λειτουργιών στους πολίτες της Περιφέρειας. 
στστ) Η ανάδειξη του ιστορικού τόπου του Μαραθώνα, ο οποίος αποτελεί Παγκόσμια 
Μητρόπολη του αθλήματος του Μαραθωνίου Δρόμου και περιοχή συμπύκνωσης 
αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας.  
 
3. Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής:  
3.1. Χωρική Υποενότητα Θριασίου  
Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις για την περιοχή στοχεύουν στη δημιουργία 
οργανωμένων επιχειρηματικών περιοχών και την ανάδειξη νέων προωθητικών 
δραστηριοτήτων, στην ενίσχυση του ρόλου της περιοχής της Ελευσίνας ως πολιτιστικού 
και τουριστικού κέντρου, στη δημιουργία αξόνων ανάπτυξης με την αξιοποίηση των 
νέων μεγάλων οδικών και σιδηροδρομικών αξόνων που διαπερνούν την περιοχή και 
στην ενσωμάτωση προηγμένης τεχνολογίας στις παραγωγικές δραστηριότητες και στις 
υπηρεσίες με στόχο και την σταδιακή μείωση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 
Άξονες προτεραιότητας είναι:  
α) Η οργάνωση ισχυρού αναπτυξιακού και επιχειρηματικού πόλου του δευτερογενούς 
τομέα, του χονδρεμπορίου και του διαμετακομιστικού εμπορίου.  
β) Η κλαδική ανάπτυξη και η ανάδειξη νέων προωθητικών δραστηριοτήτων.  
γ) Ο περιορισμός της επέκτασης βιομηχανικής ανάπτυξης, παράλληλης προς την ακτή, 
με εξαίρεση τις μονάδες που αποδεδειγμένα λειτουργούν σε άμεση σχέση με τη 
θάλασσα.  
δ) Η χωροθέτηση νέων ζωνών χονδρεμπορίου κοντά στην Εθνική και Αττική οδό, που 
ήδη λειτουργούν σε περιοχές εκτός σχεδίου και σε θέσεις με καλή προσπελασιμότητα.  
ε) Η ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, η οργάνωση και ανάδειξη 
δικτύου πολιτιστικών πόρων διεθνούς κληρονομιάς, σε συνδυασμό με την ενίσχυση 
επιλεκτικών μορφών τουρισμού και συμπληρωματικών δράσεων.  
στ) Η κατάρτιση προγράμματος αναβάθμισης του περιβάλλοντος και άρσης των 
συνεπειών που επέφερε στην ευρύτερη περιοχή, κατ' επέκταση και στη χωρική 
υποενότητα Δυτικής Αττικής, ο χώρος Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής.  
ζ) Η ενίσχυση του πολιτιστικού και τουριστικού χαρακτήρα της Ελευσίνας, η οποία 
αποτελεί περιοχή αρχαιολογικών μνημείων διεθνούς ακτινοβολίας.  
η) Η εξυγίανση του βυθού του κόλπου Ελευσίνας- Ασπροπύργου και η διαχρονική 
παρακολούθηση αναβάθμισης του Σαρωνικού. Πρόγραμμα εντοπισμού ρυπασμένων 
εδαφών και υπόγειων υδάτων, σημειακών πηγών παραγωγής επικίνδυνων 
αποβλήτων, απορρύπανσης και αποκατάστασης των φυσικών πόρων και τοπίου.  
θ) Η κατάρτιση Σχεδίου Διαχείρισης για την περίπτωση τεχνολογικών ατυχημάτων.  
 
3.2. Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας  
α) Επιδιώκεται η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τομέα, η διασφάλιση 
και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, στις περιοχές Μεγάρων, Ερυθρών και Οινόης με 
προοπτική πρωτογενούς καθετοποίησης και σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την 
τουριστική ανάπτυξη. 
β) Προωθείται η οργάνωση πόλου διαπεριφερειακής σημασίας στην περιοχή των 
Μεγάρων με ενίσχυση των υποδοχέων μεταποίησης ιδιαίτερα του πρωτογενούς τομέα 
και χονδρεμπορίου.  
γ) Προωθούνται ισχυρά μέτρα προστασίας των φυσικών, παράκτιων και άλλων εκτός 
σχεδίου περιοχών που αποτελούν τους βασικούς πόλους έλξης για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων αναψυχής, παραθερισμού και τουρισμού.  
δ) Προωθείται η δημιουργία Τεχνολογικού Πάρκου στα Μέγαρα, με ερευνητικές και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, εγκαταστάσεις 
υψηλής τεχνολογίας και αγροτουριστικές μονάδες.  
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Η Χωρική Υποενότητα Μεγαρίδας αποτελεί απόθεμα γης για τη μελλοντική 
(μέσομακροπρόθεσμη) εσωτερική αποκέντρωση της Αττικής, μέσω νέων μορφών 
οργανωμένης χωρικής ανάπτυξης σε θέσεις με πολύ καλή υπερτοπική 
προσπελασιμότητα.  
 
4. Χωρική Ενότητα Νησιωτικής Αττικής:  
α) Προωθείται η ανάπτυξη του τουρισμού υπό το πρίσμα της δικτύωσης με την περιοχή 
της Αθήνας-Αττικής, προκειμένου ο νησιωτικός χώρος της Περιφέρειας να αποτελεί 
συνδυασμένο προορισμό διεθνούς εμβέλειας.  
β) Προκρίνεται η ήπια ανάπτυξη, ανάλογα με τα κατά τόπους συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, με έμφαση στο σεβασμό της ευαισθησίας του νησιώτικου και παράκτιου 
τοπίου και περιβάλλοντος. Η ήπια οικιστική ανάπτυξη πρέπει να συσχετίζεται με την 
αναζωογόνηση των φθινόντων οικισμών και την περιορισμένη επέκταση των 
υπαρχόντων.  
γ) Προωθούνται ειδικά επιλεγμένες μορφές τουρισμού και η διασύνδεσή τους με δίκτυο 
πολιτισμικών και τουριστικών, χερσαίων και θαλάσσιων διαδρομών.  
δ) Επιδιώκεται η διατήρηση του πρωτογενούς τομέα, όπου υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
ανάπτυξής του, όπως σε Αίγινα, Σαλαμίνα, Πόρο, Τροιζηνία, με επιπλέον ανάπτυξη 
ειδικών καλλιεργειών και δραστηριοτήτων εκμετάλλευσής τους. Επιβάλλεται, 
παράλληλα, η διατήρηση και αξιοποίηση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων του 
δευτερογενούς τομέα, σε συνδυασμό με τις λοιπές αναπτυξιακές δραστηριότητες των 
νησιών.  
ε) Επιδιώκεται η οργάνωση των νησιών του Αργοσαρωνικού με ενίσχυση των 
συνδέσεων και λειτουργική μεταξύ τους συσχέτιση, η βελτίωση της θαλάσσιας 
σύνδεσης της Αίγινας με τη μεταφορά των πορθμειακών και θαλάσσιων 
εμπορευματικών συνδέσεων στο Λεόντι, καθώς και των εσωτερικών οδικών συνδέσεων 
του νησιού.  
στ) Επιδιώκεται, κατά προτεραιότητα, η βελτίωση των υποδομών των δικτύων 
ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και βιολογικών καθαρισμών, δικτύων όμβριων και 
αντιπλημμυρικής προστασίας και η λήψη μέτρων αντιμετώπισης της υφαλμύρωσης των 
υδάτων και της υπεράντλησης από τις γεωτρήσεις και η οργάνωση των χώρων 
διάθεσης αποβλήτων και ανακύκλωσης.  
ζ) Εκδίδεται Προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Ναυτιλίας και Αιγαίου και του εκάστοτε 
συναρμόδιου Υπουργού που εξειδικεύει τις ρυθμίσεις του παρόντος για τα νησιά των 
Κυθήρων και Αντικυθήρων. 
η) Οργανώνονται οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας, με την εξειδίκευση των κατευθύνσεων 
του τομεακού Ειδικού Πλαισίου.  
Οι παραπάνω γενικοί αλλά και επιμέρους στόχοι που θέτει το ΡΣ μπορούν να 
συσχετιστούν πλήρως με τις στρατηγικές επιλογές αλλά και τους ειδικότερους στόχους 
του υπό μελέτη ΠΠΑ. 
 
2.5.3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ (1Η 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΔΛΑΠ) ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, στο οποίο γεωγραφικά ανήκει το μεγαλύτερο τμήμα της 
Περιφέρειας καθώς και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Πρωτευούσης, αποτελεί το μόνο 
Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας στο οποίο η ύδρευση αποτελεί τη μεγαλύτερη χρήση 
νερού. Λόγω του μεγέθους του πληθυσμού, του γεγονότος ότι οι μόνιμες και εποχικές 
ανάγκες είναι σημαντικές και σε συνδυασμό με την σχεδόν πλήρη ανεπάρκεια των 
τοπικών πόρων, απαιτείται η μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων νερού από τα Υδατικά 
Διαμερίσματα Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Οι ποσότητες αυτές 
προέρχονται από τη λίμνη Υλίκη και τον ταμιευτήρα του Μόρνου, που ανήκουν 
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διοικητικά στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και τον ταμιευτήρα Εύηνου, που ανήκει 
διοικητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο Μόρνος και ο Εύηνος ανήκουν στο 
Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Στερεάς Ελλάδας (EL04) και η Υλίκη στο Υδατικό 
Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07).  
Τα ΣΔΛΑΠ των ΥΔ EL03, EL04, EL06 και EL07 εγκρίθηκαν με τις κάτωθι αποφάσεις 
της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων: 899/29-12-2017 (ΦΕΚ 4674/Β/2017), 901/29-12-2017 
(ΦΕΚ 4681/Β/2017), 903/29-12-2017 (ΦΕΚ 4672/Β/2017), και 902/29-12-2017 (ΦΕΚ 
4673/Β/2017).  
Σύμφωνα με την επισκόπηση των ζητημάτων που έχουν προκύψει από τη διαβούλευση 
στο πλαίσιο της 2ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 
Ποταμών για το Υδατικό Διαμέρισμα της Αττικής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2019), τα 
σημαντικότερα ζητήματα διαχείρισης είναι τα ακόλουθα:  
 

• Η επιβάρυνση της ποιοτικής (χημικής) κατάστασης όπως καταγράφηκε σε 6 ΥΥΣ 
και 2 υποσυστήματα, κυρίως λόγω έντονων ανθρωπογενών πιέσεων. Αφορά ΥΥΣ 
όπου αναπτύσσονται κύρια προσχωματικά πεδία με αυξημένη συγκέντρωση 
ρυπαντικών παραγόντων (βιομηχανία, γεωργία, αστικοποίηση).  

• Η επιβάρυνση της ποσοτικής κατάστασης όπως καταγράφηκε σε 4 ΥΥΣ και 1 
υποσύστημα, κυρίως λόγω έντονων ανθρωπογενών πιέσεων. Αφορά ΥΥΣ όπου 
αναπτύσσονται κυρίως εντός προσχωματικών πεδίων και οφείλονται σε μακροχρόνιες 
υπεραντλήσεις ποσοτήτων υπόγειων υδάτων από υδροληψίες.  

• Η εντατικοποίηση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας Το 
πρόγραμμα μέτρων χρήζει άμεσης επανεκτίμησης και αναθεώρησης για περισσότερο 
οργανωμένη διαχείριση των πιέσεων αυτών. Θετικό μέτρο προς την κατεύθυνση αυτή 
είναι η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για την καταγραφή του είδους των δυνητικών 
ρυπαντών και των ποσοτήτων που αποδεσμεύουν κάθε μορφής βιομηχανίες, μικρές 
μεγάλες, μεταποιητικές μονάδες τροφίμων, μέσα στα ΥΥΣ καθώς και στον αποδέκτη.  

• Το πρόγραμμα διαχείρισης των λυμάτων σε οικισμούς της Αττικής, μέσω των 
δομών ΕΕΛ παραμένει ακόμα ανολοκλήρωτο. Σε αυτό το πρόβλημα έρχεται 
προσθετικά η συνεχής και άναρχη ανάπτυξη παραθεριστικών οικισμών χωρίς την 
ανάπτυξη δομών κατάλληλης περιβαλλοντική προστασία.  

• Η προτεραιοποίηση της μεθόδου επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων 
λυμάτων τόσο ως μέθοδο τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων αλλά και ως 
πόρος ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με στόχο την εξοικονόμηση αρδευτικού 
νερού. Η ολοκλήρωση της κατασκευής των ΕΕΛ συνεπάγεται την ταχεία αύξηση του 
αριθμού των συνδέσεων και συνακόλουθα τον προσδιορισμό των γεωργικών περιοχών 
που θα αξιοποιήσουν το νερό επαναχρησιμοποίησης.  

• Επικαιροποίηση μητρώου ρύπανσης με δυνητικές ρυπογόνες δραστηριότητες 
όπως ελαιουργία, νεκροταφεία, χώροι σταβλισμού ζώων ( πχ ιππικοί όμιλοι), 
πτηνοτροφεία, θερμοκηπιακές μονάδες.  

• Χωρίς την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου σε όλο το ΥΔ Αττικής, το καθεστώς 
καταγραφής των καλλιεργειών παραμένει προβληματικό, οπότε οι ελλιπείς 
πληροφορίες οδηγούν σε συμπληρωματικές ενέργειες για την καταγραφή ατομικών 
αρδευτικών υδροληψιών.  

• Η αδυναμία των Υπηρεσιών παροχής ύδατος (κυρίως όσο αφορά τους Δήμους) 
να παρέχουν αξιόπιστα και πλήρη στοιχεία για την οικονομική ανάλυση.  
 
Το Υ.Δ. Αττικής, εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού, χαρακτηρίζεται από 
μεγάλες υδρευτικές ανάγκες, οι οποίες καλύπτονται από την μεταφορά σημαντικών 
ποσοτήτων νερού από τα Υ.Δ. Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Η ύδρευση 
της Περιφέρειας πραγματοποιείται από ακατέργαστο νερό, κυρίως από επιφανειακούς 
υδάτινους πόρους (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) σε ποσοστό 99,20% και από 
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πηγές υδροληψίας και υπόγειους υδάτινους πόρους με τη λειτουργία εκατό (100) 
γεωτρήσεων σε ποσοστό 0,8%.  
Οι απολήψιμες ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, άρδευσης, 
κτηνοτροφίας και βιομηχανίας εντός του Υ.Δ. Αττικής αποτιμώνται συνολικά σε 
503.373.425 m3, από τα οποία το 82,7% (416.173.308 m3) αφορά στην κάλυψη 
υδρευτικών αναγκών. Ως προς τις λοιπές χρήσεις ύδατος στο Υ.Δ., η κατανάλωση σε 
νερό για άρδευση εκτιμάται σε 66.681.998 m3 (13,2%), για κτηνοτροφία σε 2.064.033 
m3 (0,4%) και για βιομηχανικές χρήσεις σε 18.454.086 m3 (3,7%).  
Στο υπό μελέτη ΠΠΑ, προωθούνται δράσεις για τη διαχείριση υδατικών πόρων για την 
εφαρμογή του προγράμματος μέτρων των ΣΔΛΑΠ. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλος αριθμός 
μέτρων η υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να γίνει με άλλους τρόπους 
χρηματοδότησης. 
 
2.5.4 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
(EL06)  
Το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) καταρτίζεται σε επίπεδο 
Υδατικού Διαμερίσματος για τις περιοχές που υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι 
πλημμύρας ή είναι πιθανόν να σημειωθεί πλημμύρα οι οποίες ονομάζονται Ζώνες 
Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. 
Το ΥΔ Αττικής περιλαμβάνει τη Λεκάνη Απορροής του Λεκανοπεδίου Αττικής (EL0626), 
συμπεριλαμβανομένων και των νήσων Αίγινας και Αγκιστρίου. Η συνολική έκταση της 
λεκάνης απορροής είναι 3.187 τ.χλμ. Το ΥΔ περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών 
Κηφισού Αττικής, Σαρανταπόταμου και Χάραδρου, όλων των παραλιακών ρεμάτων 
(π.χ. Ρέμα Ραφήνας, Ερασίνου κ.α.) καθώς και των ρεμάτων που βρίσκονται στα νησιά. 
Ακόμα, στο ΥΔ υπάρχουν τρεις λίμνες , η τεχνητή λίμνη του Μαραθώνα και οι φυσικές 
λίμνες Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου.  
Τα ΣΔΚΠ, περιλαμβανομένων των Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων 
Πλημμύρας, αποτελούν το στρατηγικό εργαλείο για την εφαρμογή της πολιτικής για την 
αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στο σύνολο της χώρας. Τα ΣΔΚΠ 
περιλαμβάνουν ένα Πρόγραμμα Μέτρων για την ορθή διαχείριση των κινδύνων 
πλημμύρας σε όλες τις φάσεις διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας που θέτει η Οδηγία 
2007/60/ΕΚ (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση). Ως εκ τούτου, δεν 
συνιστούν τεχνικές μελέτες για την κατασκευή έργων, αλλά εργαλεία για την άσκηση 
πολιτικής και για τον προγραμματισμό ενεργειών, τα οποία αναπτύσσονται για πρώτη 
φορά στη χώρα μας. Συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων πλημμύρας 
και τον εντοπισμό περιοχών με υψηλότερο κίνδυνο πλημμύρας, χρησιμοποιώντας για 
πρώτη φορά ενιαία μεθοδολογία και επιστημονική τεκμηρίωση σε επίπεδο χώρας, 
σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.  
Συνεπώς, τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας, των Χαρτών Κινδύνων 
Πλημμύρας και τα περιγραφόμενα στο Πρόγραμμα Μέτρων των ΣΔΚΠ θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τον κάθε φορέα που προγραμματίζει, αναπτύσσει και υλοποιεί 
έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός των ζωνών κατάκλυσης 
πλημμύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε φορέας οφείλει να προσδιορίζει, κατά τη 
διαδικασία αδειοδότησης των έργων/ υποδομών/ δραστηριοτήτων, με μεγαλύτερη 
ανάλυση τον κίνδυνο πλημμύρας εντός των ορίων ανάπτυξης της δραστηριότητας ή 
των υποδομών που προγραμματίζει να υλοποιήσει ώστε να λαμβάνει τυχόν πρόσθετα 
μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στις 
υποδομές του από την εκδήλωση ενός πλημμυρικού συμβάντος.  
Το Πρόγραμμα Μέτρων περιλαμβάνει δράσεις και στους τέσσερεις άξονες διαχείρισης 
των κινδύνων πλημμύρας «Πρόληψη - Προστασία -Ετοιμότητα - Αποκατάσταση». Όλες 
οι δράσεις είναι σημαντικές για την αντιμετώπιση του Πλημμυρικού Κινδύνου και 



31 
 

μπορούν να εξελίσσονται παράλληλα, ορισμένες όμως μπορεί να έχουν μια σχετική 
προτεραιότητα στην δρομολόγησή τους. Εξ άλλου υπάρχουν δράσεις που δεν 
αναφέρονται στο Πρόγραμμα Μέτρων, οι οποίες σε κάποιο βαθμό ήδη εξελίσσονται, 
αλλά διευκολύνεται η εφαρμογή τους με τη δημοσίευση των Χαρτών Επικινδυνότητας 
και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας που περιλαμβάνονται στο ΣΔΚΠ. Παρακάτω γίνεται 
αναφορά στη σημασία, ιεράρχηση και προτεραιότητα δρομολόγησης των δράσεων 
αυτών.  
Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται με Πολύ Υψηλό - Υψηλό Κίνδυνο είναι αυτές που 
φιλοξενούν μεγάλες συγκεντρώσεις πληθυσμού ή/ και σημαντικές οικονομικές 
δραστηριότητες καθώς και σημαντικά πολιτιστικά μνημεία και έχουν προτεραιότητα 
στην ιεράρχηση και δρομολόγηση δράσεων σε όλους τους άξονες του ΣΔΚΠ. Τέτοιες 
περιοχές είναι βέβαια τα αστικά κέντρα με τις περιαστικές περιοχές αλλά όχι μόνο. 
Επίσης σχετική προτεραιότητα έχουν οι δράσεις που αφορούν περιοχές όπου 
πλημμυρικά φαινόμενα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν σημαντικούς 
περιβαλλοντικούς κινδύνους και ζημίες. 
Μερικά από τα Μέτρα του Προγράμματος που δύναται να εφαρμοστούν σ' αυτές τις 
περιοχές κατά προτεραιότητα είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:  
 

• «Ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση επιπτώσεων στους τομείς ύδρευσης 
και αποχέτευσης»  

• «Προώθηση πρακτικών ανάσχεσης των πλημμυρικών ροών και συγκράτησης 
φερτών υλών, με έμφαση στα μέτρα φυσικής συγκράτησης υδάτων»  

• «Έργα αντικατάστασης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων δικτύων 
αποχέτευσης ομβρίων»  

• «Μελέτες/ έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» σε συνδυασμό με το μέτρο 
«Σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων (MasterPlan) Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας» 
που θα διερευνήσουν τις δυνατότητες και θα ιεραρχήσουν τα έργα  

• «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών»  

• «Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη τους 
Χάρτες του ΣΔΚΠ».  
 
Επίσης, ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχή επίτευξη των Στόχων του ΣΔΚΠ έχει η 
ενημέρωση των πολιτών και σχετική προτεραιότητα έχει η εφαρμογή του Μέτρου:  

• «Εκστρατείες ευαισθητοποίησης κοινού, τοπικών αρχών και κοινοτήτων έναντι 
πλημμυρικού κινδύνου».  
 
Στο υπό μελέτη ΠΠΑ, προωθούνται δράσεις του συγκεκριμένου Σχεδίου. Ωστόσο, 
υπάρχει μεγάλος αριθμός μέτρων η υλοποίηση των οποίων θα πρέπει να γίνει με 
άλλους τρόπους χρηματοδότησης. 
 
2.5.5 Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας 
Αττικής  
Το ΠΕΣΔΑ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του συνόλου των 
αποβλήτων, τα οποία παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές 
κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που 
προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, 
γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την 
ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας. Περιλαμβάνεται, επίσης, σχέδιο 
Πρόληψης για τη Δημιουργία Αποβλήτων.  
Με το ΦΕΚ 4175/Β/2016 κυρώθηκε η 2η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α., η οποία βασίζεται 
στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως διέπεται από την 
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Οδηγία 2008/98 και τον νόμο 4042/2012. Βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τους 
στόχους και τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και το 
Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, τα οποία κυρώθηκαν με την 
51373/4684/25−11−2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4342/2012 και εγκρίθηκε με την 49/15-12-2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
Α’ 174/2015).  
Η περιοχή εφαρμογής του ΠΕ.Σ.Δ.Α. συμπίπτει με τα διοικητικά όρια της Περιφέρειας 
και περιλαμβάνει δυο (2) διαχειριστικές ενότητες (1η - Περιφέρεια Αττικής πλην νήσων 
Κυθήρων & Αντικυθήρων, 2η - Κύθηρα & Αντικύθηρα). Τα ποσοστά συμμετοχής της 
1ης και 2ης Δ.Ε. στη παραγωγή αποβλήτων της Περιφέρειας αφορούν σε ποσοστά 
99,89% και 0,11% αντίστοιχα iii.  
Η υλοποίηση του σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων αναμένεται να έχει θετικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στους πληθυσμούς των περιοχών. Η 
προβλεπόμενη διαχείριση των αποβλήτων με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές καθώς 
επίσης και η αποκατάσταση όλων των μη ενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης των 
αποβλήτων, ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις. Με την ολοκλήρωση των 
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού παρακολουθείται 
η υλοποίηση των στόχων του ΠΕ.Σ.Δ.Α.  
Οι κυριότεροι ποσοτικοί στόχοι του Αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ είναι:  
 

• Λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ανάκτησης ΑΣΑ εξυπηρετώντας ποσοστό 
ανάκτησης 70% κατ’ ελάχιστον.  

• Ο στόχος προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης των 
υλικών (χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικό) ανέρχεται σε 65% με προδιαλογή και 
επιμερίζεται ανά υλικό.  

• Εκτροπή μέσω της οικιακής κομποστοποίησης με ελάχιστο στόχο τουλάχιστον 
3% κ.β. των βιοαποβλήτων έως το 2020.  

• Μεγιστοποίηση επιπέδων εκτροπής των “διαθέσιμων για συλλογή” αποβλήτων 
βρώσιμων λιπών και ελαίων, στοχεύοντας στο 75% έως το 2020.  

• Στόχος μείωσης ΒΑΑ που προορίζονται για υγειονομική ταφή κατά 35% σε 
σχέση με την παραγόμενη ποσότητα ΒΑΑ του 1995.  

• Ελάχιστοι στόχοι ανακύκλωσης o 60% κ.β. χαρτί – χαρτόνι o 60% κ.β. γυαλί - 
50% κ.β. μέταλλα - 22,5% κ.β. - πλαστικά o 15% κ.β. ξύλο  

• Από το 2016 το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45% και υπολογίζεται 
βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ, τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, 
εκφράζεται δε ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε σε 
κυκλοφορία κατά τα τρία προηγούμενα έτη στη χώρα. Ενώ, από το 2019 το ελάχιστο 
ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 65% του μέσου ετήσιου βάρους των ΗΗΕ αντίστοιχα.  

• Στόχοι ανάκτησης Βιομηχανικών Αποβλήτων 2020: Μη Επικίνδυνα απόβλητα: 
20% - Επικίνδυνα απόβλητα: 45%  

• Οι ποσοτικοί στόχοι σχετικά με τη διαχείριση των Οχημάτων Τέλους Κύκλου 
Ζωής (ΟΤΚΖ) είναι οι ακόλουθοι: o επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση σε ποσοστό 
95% o επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση σε ποσοστό 85%.  

• Στόχοι ανακύκλωσης και ανάκτησης για τα ΑΕΚΚ για το 2020: (70% συνολικά, 
73% για τα αδρανή και 57% για τα λοιπά.  
 
Στο υπό μελέτη ΠΠΑ, προωθούνται σχετικές δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στους 
στόχους των ανωτέρω Σχεδίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2025 
 
3.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ  
Στους ακόλουθους Πίνακες αποτυπώνονται οι δράσεις και τα έργα στους  
Αναπτυξιακούς Στόχους που αναφέρθηκαν στο Υποκεφάλαιο 2.1. Το σύνολο των 
περιγραφόμενων δράσεων αποτελούν τις προτεινόμενες δέσμες δράσεων και έργων 
του Αναπτυξιακού Στόχου ανά επιλεγμένη Προτεραιότητα της στρατηγικής. 
 

Πίνακας 3.1: Πίνακας κατηγοριών Έργων και Δράσεων για την Έξυπνη 
Ανάπτυξη 
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Πίνακας 3.2: Πίνακας κατηγοριών Έργων και Δράσεων για την Πράσινη 
Ανάπτυξη 
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Πίνακας 3.3: Πίνακας κατηγοριών Έργων και Δράσεων για την Κοινωνική 
Ανάπτυξη 
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Πίνακας 3.4: Πίνακας κατηγοριών Έργων και Δράσεων για την Ανάπτυξη 
Υποδομών 
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Πίνακας 3.5: Πίνακας κατηγοριών Έργων και Δράσεων για την Ενίσχυση 

Εξωστρέφειας 

 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη εξετάζει τις παρακάτω εναλλακτικές δυνατότητες:  
 
4.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 1: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΛΥΣΗ  
Ως προς την αξιολόγηση της μηδενικής λύσης ισχύουν τα εξής:  
 
1. Η οικονομική ανάπτυξη και η αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος είναι 
αλληλένδετες: Η σύγχρονη αυτή αντίληψη έχει πλέον αντικαταστήσει τις παλαιότερες 
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αντιλήψεις περιβαλλοντικού προστατευτισμού, που θεωρούσαν ότι η οικονομία 
μεγεθύνεται μόνο σε βάρος του περιβάλλοντος. Η ανάλυση του ζητήματος αυτού είναι 
αρκετά εκτεταμένη, αλλά συνοπτικά μπορεί να διαπιστωθεί ότι η οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη αφενός τροφοδοτεί με πόρους τις πρωτοβουλίες προστασίας του 
περιβάλλοντος και αφετέρου καθιστά τις κοινωνίες ωριμότερες, ώστε τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα να κατατάσσονται σε υψηλή θέση της κλίμακας προτεραιοτήτων. Με βάση 
αυτή τη σύνδεση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος, γίνεται προφανές ότι η μη-
υλοποίηση του ΠΠΑ, η οποία συνιστά μια έντονα αντιαναπτυξιακή επιλογή, αποτελεί 
κατ’ ουσία και ένα έντονα αντιπεριβαλλοντικό ενδεχόμενο.  
 
2. Η ενεργητική προστασία και η ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος απαιτεί 
δαπάνες: Η ειδικότερη εφαρμογή της προηγούμενης διαπίστωσης στο επίπεδο των 
επενδύσεων για περιβαλλοντική προστασία, εκκινεί από το γεγονός ότι οι περισσότερες 
σύγχρονες ανθρωπογενείς δραστηριότητες επάγουν σημαντικές πιέσεις στο 
περιβάλλον, είτε λόγω υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων (σε επίπεδο εισροών) 
είτε μέσω εύκολων αλλά λανθασμένων επιλογών (σε επίπεδο εκροών). Για την 
εξισορρόπηση των αρνητικών αποτελεσμάτων από τις πιέσεις αυτές, απαιτούνται 
σημαντικές επενδύσεις σε κατάλληλες περιβαλλοντικές υποδομές. Το παράδειγμα 
επιτυχούς εξισορρόπησης σημαντικού μέρους περιβαλλοντικών πιέσεων από 
υποδομές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενων προγραμματικών περιόδων, 
π.χ. στον τομέα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, επικυρώνει την παραπάνω 
διαπίστωση. Με βάση το σκεπτικό αυτό, η παραίτηση από την υλοποίηση του ΠΠΑ της 
Περιφέρειας Αττικής, σημαίνει απώλεια των πόρων που κατευθύνονται προς επένδυση 
σε περιβαλλοντικές υποδομές και, κατά συνέπεια, αποτυχία δημιουργίας επαρκούς 
εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών πιέσεων.  
 
3. Η σταδιακή αποκέντρωση στο διοικητικό σύστημα της Ελλάδας έχει μεταφέρει 
το κυριότερο μέρος των αρμοδιοτήτων για την περιβαλλοντική προστασία στα 
περιφερειακά και νομαρχιακά κέντρα:  Συνδυάζοντας το γεγονός αυτό με την 
προηγούμενη διαπίστωση για την αναγκαιότητα επενδύσεων σε περιβαλλοντικές 
υποδομές, γίνεται προφανές ότι η απώλεια των σχετικών πόρων για το περιβάλλον από 
τη μηδενική λύση, δεν πρόκειται να υποκατασταθεί από παρεμβάσεις του κεντρικού 
κράτους. Συνεπώς, το σενάριο της μη-υλοποίησης του ΠΠΑ αφήνει σε οριστική 
εκκρεμότητα τα ζητήματα επενδύσεων σε περιβαλλοντικές υποδομές, χωρίς 
διαφαινόμενη πιθανότητα ανάληψης τέτοιων πρωτοβουλιών από το κεντρικό κράτος.  
 
4. Οι τάσεις εξέλιξης του σημερινού περιβάλλοντος περιλαμβάνουν αρκετά 
σημεία που χρήζουν αντιμετώπισης. Παρότι η γενική εικόνα του περιβάλλοντος στην 
Περιφέρεια είναι ενθαρρυντική, ορισμένοι τομείς παρουσιάζουν υστερήσεις και 
απαιτούν την ανάληψη δράσης, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς εξελίξεις. Οι 
κυριότεροι τέτοιοι τομείς είναι:  
 

• η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων,  

• η ολοκλήρωση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και η συνακόλουθη 
προστασία των υδατικών αποδεκτών,  

• η βιώσιμη διαχείριση του υδατικού δυναμικού και  

• η αντιπλημμυρική προστασία.  
 
Στους τομείς αυτούς απαιτούνται επενδύσεις σε κατάλληλα έργα, υποδομές αλλά και 
στις απαραίτητες λειτουργικές δομές. Η μηδενική λύση μεταφράζεται σε απώλεια της 
ευκαιρίας πραγματοποίησης των επενδύσεων αυτών, με αποτέλεσμα οι υστερήσεις να 
παραμείνουν. Σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση των περιβαλλοντικών πιέσεων 
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στους σχετικούς τομείς, τα αίτια των οποίων εξηγήθηκαν συνοπτικά πιο πάνω, η εξέλιξη 
του περιβάλλοντος με βάση το σενάριο μη-πραγματοποίησης του ΠΠΑ ΠΑ προβάλλει 
ιδιαίτερα δυσοίωνη.  
Συνοψίζοντας, η περιβαλλοντική αξιολόγηση της μηδενικής λύσης καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η μη-υλοποίηση του υπό μελέτη ΠΠΑ της Περιφέρειας Αττικής 
συνιστά ένα έντονα απευκταίο, αντιπεριβαλλοντικό σενάριο, διότι: 
 
ο συνολικός αντίκτυπος της μηδενικής λύσης θα είναι η αναπτυξιακή υστέρηση, η 
οποία, λόγω της σύγχρονης σύνδεσης ανάπτυξης - περιβάλλοντος, θα συνοδεύεται 
από τάσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης, ενώ ειδικότερα στον τομέα των δαπανών 
που κατευθύνονται προς επένδυση σε περιβαλλοντικές υποδομές, η απώλεια των 
σχετικών κονδυλίων οδηγεί στην αποτυχία εξισορρόπησης των περιβαλλοντικών 
πιέσεων, και μάλιστα χωρίς σοβαρή πιθανότητα υποκατάστασης από παρεμφερείς 
επενδύσεις του κεντρικού κράτους.  
 
4.2 Εναλλακτική Δυνατότητα 2: Εφαρμογή του Προτεινόμενου Προγράμματος  
Η εν λόγω εναλλακτική δυνατότητα αφορά στην εφαρμογή του προτεινόμενου 
προγράμματος, σύμφωνα με την ανάλυση αυτού που παρουσιάσθηκε στο Κεφάλαιο 3 
της παρούσας και διαφαίνεται ότι είναι η προτιμότερη μεταξύ των δύο εναλλακτικών.  
Ειδικά η αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος της Περιφέρειας αναμένεται να 
αναθερμάνει σε σημαντικό βαθμό την τοπική οικονομία, καταλήγοντας τελικά σε 
ουσιαστικές βελτιώσεις των δεικτών ευημερίας των πολιτών.  
Συνεπώς, η παραίτηση από τους πόρους αυτούς μεταφράζεται στην πράξη, πέραν της 
αναπτυξιακής υστέρησης, σε καθήλωση της ευημερίας στα σημερινά επίπεδα και 
παραίτηση από τις ευκαιρίες βελτίωσής της.  
Μάλιστα, η εναλλακτική δυνατότητα 2 παρουσιάζει περισσότερα περιβαλλοντικά οφέλη, 
εφόσον εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στα εξής:  
 

• στην προστασία και διατήρηση των περιοχών με υψηλή οικολογική αξία  

• στην προστασία της βιοποικιλότητας και στην ανάσχεση της απώλειάς της,  

• στην προστασία του τοπίου και των ιδιαίτερων τοξικολογικών χαρακτηριστικών,  

• στην προστασία του εδάφους και των εδαφικών πόρων,  

• στην προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων,  

• στην μείωση των εκπομπών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και κατ’ επέκταση στην κλιματική αλλαγή,  

• στην αειφόρο διαχείριση των πόρων,  

• στην αειφόρο διαχείριση των στερεών απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων και  

• στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  
Η Αττική χαρακτηρίζεται από πλούσια βιοποικιλότητα παρά τις μακραίωνες ανθρώπινες 
επεμβάσεις. Στην Περιφέρεια απαντώνται 2 Εθνικοί Δρυμοί (Πάρνηθας, Σουνίου), 1 
Εθνικό Πάρκο (Σχινιά), 1 Περιφερειακό Πάρκο (Βουρκάρι Μεγάρων), 4 
θεσμοθετημένοι ορεινοί όγκοι (Υμηττός, Πεντέλη, Αιγάλεω, Λαυρεωτική), 1 περιοχή 
που προστατεύεται από τη Σύμβαση της Βαρκελώνης (Εθνικός Δρυμός Σουνίου) 
καθώς και 21 περιοχές που εντάσσονται στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών 
Φύση 2000 (Natura 2000).  
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50743/11.12.2017 και την Εκτελεστική Απόφαση 
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2020/96 οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 που εκτείνονται χωρικά (στο σύνολό τους 
ή εν μέρει) στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε 21 σύμφωνα με τον ακόλουθο 
πίνακα. 

 
Πίνακας 5.1: Περιοχές του Δικτύου Natura 2000 

 

 
 

 
Εικόνα 5.1: Περιοχές του δικτύου Natura 2000 στην Περιφέρεια Αττικής 
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Πίνακας 5.2: Εθνικοί Δρυμοί 

 
Στην Αττική επίσης απαντώνται σημαντικοί υγρότοποι (ΠΔ ΦΕΚ 229/ΑΑΠ/2012, ΡΣΑ 
Ν.4277/2014 Παράρτημα ΙΧ, ν. 4559/2018) και ένα θεσμοθετημένο Τοπίο Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους (αισθητικό δάσος της Καισαριανής, Π.Δ. 91/1974 (ΦΕΚ 31/Α/06-
02-1974). 
Επιπλέον, υπάρχει ένας κατάλογος προτεινόμενων Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού 
Κάλλους, όπως αυτός καταγράφεται στη βάση δεδομένων «Filotis». Στο πλαίσιο 
προγράμματος του ΥΠΕΚΑ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ, νυν ΥΠΕΝ), στην Περιφέρεια Αττικής, έχουν 
προταθεί οι 24 περιοχές για χαρακτηρισμό τους ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους. 
Ο αριθμός των περιοχών αυτών αποτελεί ένα δείκτη για την ποιότητα του τοπίου και 
των γενικότερων χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας.  
Στον Πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται τα Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους της 
Αττικής, όπως έχουν προταθεί από το προαναφερθέν πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ. 
Σημειώνεται ότι τα πρώτα 20 από αυτά περιλαμβάνονται και στον κατάλογο της βάσης 
δεδομένων “Filotis” 
 
5.2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  
5.2.1 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η Περιφέρειας Αττικής, αν και καταλαμβάνει χωρικά μόλις το ~ 3% της συνολικής 
επιφάνειας της χώρας, ωστόσο συγκεντρώνει περίπου το 35% του συνολικού 
πληθυσμού, επιβεβαιώνοντας τον «μητροπολιτικό» της χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότερα σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο 
πραγματικός πληθυσμός της Περιφέρειας Αττικής ανέρχεται σε 3.787.386 κατοίκους και 
ο μόνιμος πληθυσμός σε 3.828.434 κατοίκους. 
Από τα στοιχεία της διαχρονικής εξέλιξης του πληθυσμού, καθίσταται σαφές ότι κατ’ 
αναλογία της πληθυσμιακής μεταβολής που καταγράφηκε σε επίπεδο χώρας και στην 
Αττική, σημειώνεται πτωτική τάση στην πληθυσμιακή εξέλιξη, ως αποτέλεσμα της 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που βρίσκεται η χώρα. 
 
5.2.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η διαχρονική εξέλιξη των δεικτών του ΑΕΠ της Αττικής αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τον 
αναμενόμενο οικονομικό κύκλο της παραγωγικής δραστηριότητας της χώρας, υπό την 
καθοριστική επίδραση της οικονομικής κρίσης από το 2008 και μετά, μέχρι τα πλέον 
πρόσφατα στοιχεία του 2018, οπότε και διαφαίνονται οι πρώτες ασθενείς ενδείξεις 
ανάκαμψης των δεικτών. 

 
Εικόνα 5.2: Εξέλιξη ΑΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής 2008 – 2018 
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Το γεγονός ότι η Αθήνα αποτελεί ένα μεγάλο μητροπολιτικό κέντρο, με ισχυρότερη 
διασύνδεση και εξάρτηση στις ροές κεφαλαίων και στον τομέα παραγωγής και παροχής 
υπηρεσιών, με μεγαλύτερη έκθεση στις διεθνείς οικονομικές μεταβολές είχε ως 
συνέπεια, υψηλότερη επίδραση της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης στην Αττική, 
ξεπερνώντας μεσοσταθμικά αυτή της χώρας. 
Σε αυτό το σημείο, πρέπει να τονιστεί ότι η Περιφέρεια Αττικής, όπως και το σύνολο των 
Περιφερειών στη χώρα, έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο οικονομικών και κοινωνικών 
μεταβολών, εξαιτίας των μέτρων που έχουν ληφθεί και των γενικότερων επιπτώσεων 
της πανδημίας COVID-19. Οι οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες που συνθέτουν το 
αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας διαφαίνεται και εκτιμάται ότι θα επηρεαστούν 
αρνητικά, ιδιαίτερα από την επιβράδυνση ή και διακοπή των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων που επιφέρουν τα lockdown, ενώ η Αττική, αποτελώντας την πιο 
εξωστρεφή Περιφέρεια σε διεθνείς ροές κεφαλαίων και ατόμων και φιλοξενώντας το 
κυρίαρχο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας, αναμένεται να επηρεαστεί συγκριτικά 
περισσότερο από τις απόρροιες της πανδημίας. Στην παρούσα φάση, τα στατιστικά 
δεδομένα τα οποία μπορούν να στοιχειοθετήσουν τον βαθμό επίδρασης είναι μόνο 
σημειακά, ενώ απαιτείται περισσότερος χρόνος για να αποτυπωθεί στους 
μακροοικονομικούς και μακροκοινωνικούς δείκτες. Σε κάθε περίπτωση, η διάσταση της 
αναγκαιότητας στήριξης του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού για την άμβλυνση των 
σχετικών αρνητικών συνεπειών λαμβάνεται υπόψη οριζόντια κατά την κατάρτιση του 
ΠΠΑ. 
 
5.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ  
Η Περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει περίπου το 35% των θεραπευτηρίων της χώρας 
και το 42% του συνόλου των κλινών που διαθέτουν, αλλά μόλις το 8% των κέντρων 
υγείας και το 6,5% των κλινών σε αυτές τις μονάδες (ΕΛΣΤΑΤ, 2020). Ο αριθμών 
κλινών σε θεραπευτήρια ανά 1.000 κατοίκους παραμένει σταθερός γύρω στις 5 κλίνες 
ανά 1.000 κατοίκους για τη τετραετία 2014-2017, ενώ ο αριθμός των ιατρών ανά 1.000 
κατοίκους φτάνει στη μέγιστη τιμή του το 2016 (8 ιατροί ανά 1.000 κατοίκους). 
Οι παραπάνω μονάδες καλύπτουν τις ανάγκες της Περιφέρειας, ενώ η σημασία τους 
επεκτείνεται σε εθνικό επίπεδο, καθώς καλύπτουν και ανάγκες των κατοίκων των 
όμορων Περιφερειών, αλλά και άλλων περιοχών της επικράτειας.  
Ως προς τη χωρική κατανομή των μεγάλων μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, 
επισημαίνονται σημαντικές ανισότητες. Οι περισσότερες μονάδες βρίσκονται στο 
λεκανοπέδιο, με μεγάλη συγκέντρωση στις κεντρικές και στις βορειοανατολικές 
περιοχές, με εξαίρεση το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας. Ειδικά για τη 
νησιωτική Αττική, η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας χαρακτηρίζεται από 
σοβαρά προβλήματα. 
 
5.4 ΧΛΩΡΙΔΑ  
Από τα 433 τάξα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, μόνο 39 
είδη (ποσοστό 9%) έχουν αναφερθεί στην Ελλάδα. Από αυτά, 26 είδη έχουν 
χαρακτηριστεί ως είδη προτεραιότητας.  
Από τα 39 αυτά είδη, τα 31 είναι ελληνικά ενδημικά φυτά και στο μεγαλύτερο ποσοστό 
τους τοπικά ενδημικά, 3 είναι υπενδημικά ενώ τα υπόλοιπα 5 είναι πολύ σπάνια στην 
Ελλάδα  
Η σημαντική χλωριδική ποικιλότητα της Ελλάδας, σε σχέση και με την Ευρώπη, δεν 
εκφράζεται από τα 39 ελληνικών τάξα του Παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας.  
Καλύτερη εικόνα δίνεται από τα είδη που έχουν ταξινομηθεί ως «Άλλα σημαντικά είδη» 
και «Ελληνικά είδη».  
Συγκεκριμένα, στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 έχουν καταχωρηθεί συνολικά 
1852 τάξα (είδη και υποείδη) φυτών. Τα είδη αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, 
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ανάλογα με την αιτία για την οποία η παρουσία τους κρίθηκε σημαντική. 
Συγκεκριμένα καταγράφηκαν συνολικά 1015 είδη ως «Άλλα σημαντικά είδη» και 837 
είδη ως «Ελληνικά σημαντικά είδη». 
 
Όσον αφορά στη χλωρίδα, μόνο για την εγγύς περιοχή των Αθηνών και συγκεκριμένα 
για τα όρη Πάρνηθα, Πεντέλη, Υμηττός, Αιγάλεω, Τατόι, τους λόφους του ιστορικού 
κέντρου Φιλοπάππου, Λυκαβηττό και Ακρόπολη, το Δαφνί και τις αστικές μη δομημένες 
περιοχές, αναφέρονται 1.084 είδη (στοιχεία δεκαετίας ‘80). O αριθμός αυτός είναι 
σίγουρα μικρότερος του πραγματικού σε επίπεδο Περιφέρειας Αττικής εφόσον μόνο για 
την Πάρνηθα οι πρόσφατες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 1.100 είδη. Οι 
περισσότερες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στους ορεινούς όγκους της Αττικής, οι οποίοι 
εντάσσονται στις περισσότερες περιπτώσεις σε ισχυρό καθεστώς προστασίας, οι 
πεδινές περιοχές δειγματοληπτικά υποαντιπροσωπεύονται και σαν αποτέλεσμα:  
 
• απουσιάζουν δημοσιευμένα δεδομένα για μεγάλες περιοχές της Περιφέρειας όπως 
για την βορειοανατολική Αττική (περιοχή Γραμματικού- Βαρνάβα), τις πεδινές εκτάσεις 
της βόρειας Αττικής και τα ρέματα της περιοχής Καπανδριτίου και λίμνης Μαραθώνα,  
 
• δεν είναι γνωστό εάν ενδημικά, σπάνια ή προστατευόμενα είδη εξαπλώνονται σε 
πεδινές, περιαστικές και αγροτικές περιοχές της Αττικής.  
 
Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται συνοπτικά η βιοποικιλότητα της χλωρίδας που 
έχει καταγραφεί για τους ορεινούς όγκους της Αττικής. 
 

Πίνακας 5.3: Βιοποικιλότητα της χλωρίδας των ορεινών όγκων της Αττικής 

 
 
5.5 ΠΑΝΙΔΑ  
Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφορικά με την πανίδα της Αττικής είναι κάπως ασαφή. 
Συγκεκριμένα:  
 
• Όσον αφορά την ορνιθοπανίδα, τα είδη που παρατηρούνται στους σημαντικότερους 
εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής, κυρίως κατά την περίοδο της αναπαραγωγής, 
είναι γνωστά, ενώ οι διαχειμάζοντες πληθυσμοί παρακολουθούνται σε ετήσια βάση 
στην περιοχή του Σχινιά κατά τη διάρκεια των Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων. 
Στοιχεία υπάρχουν επίσης και για τις θέσεις αναπαραγωγής πολλών αρπακτικών 
ειδών. Κατάλογοι ειδών αναφέρονται στην περιοχή της Λαυρεωτικής και της Πάρνηθας 
ενώ η περιοχή των Μεσογείων έχει επίσης μελετηθεί πολύ αναλυτικά στο πλαίσιο 
συνεργασίας του Αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος» και του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
 
• Όσον αφορά την υπόλοιπη πανίδα, για τα θηλαστικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η 
παρουσία του Cervus elaphus (κόκκινο ελάφι) στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας, η 
παρουσία του οποίου συνέβαλε καθοριστικά στην κήρυξη της Πάρνηθας ως Εθνικού 
Δρυμού το1961 (Β.Δ. 644/1961) και εντοπίζεται σε έξι (6) περιοχές στη χώρα, ενώ η 
Μεσογειακή φώκια Monachus monachus αναφέρεται στην παράκτια ζώνη της 
Λαυρεωτικής. Τα ερπετά και τα αμφίβια που παρατηρούνται στην Αττική είναι τα 
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αναμενόμενα της βιογεωγραφικής ζώνης της νότιας Ηπειρωτικής Ελλάδας και τα 
περισσότερα από αυτά είναι κοινά σε ποικιλία βιοτόπων ακόμα και σε ημιαστικό 
περιβάλλον. Τα ασπόνδυλα είναι πολύ λιγότερο μελετημένα και συγκεντρωτικές 
αναφορές για σπάνια, ενδημικά και απειλούμενα είδη υπάρχουν μόνο για τις περιοχές 
NATURA 2000 του Νομού Αττικής, συγκεκριμένα για την Πάρνηθα, τον Υμηττό και τη 
Λαυρεωτική. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία της θαλάσσιας ανεμόνας 
Paranemonia vouliagmenensis Doumene, η οποία περιεγράφη πρόσφατα ως νέο είδος 
από την περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης και εμφανίζει εξαιρετικά περιορισμένη 
γεωγραφική κατανομή. Η θαλάσσια πανίδα έχει μελετηθεί σε συγκεκριμένα σημεία της 
ανατολικής ακτής της Αττικής με έμφαση σε θέσεις με λιβάδια φανερόγαμων.  
 
5.5.1 Προστατευόμενα - Απειλούμενα Είδη Άγριας Πανίδας  
Τα βασικά νομοθετήματα που αφορούν στην προστασία και διαχείριση του πανιδικού 
πλούτου της χώρας μας είναι τα εξής: 
 

• ΠΔ 67/81 (ΦΕΚ 23Α/30.1.1981) "Περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδος και 
της άγριας πανίδος και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης 
επ'αυτών" (82 ασπόνδυλα και 139 σπονδυλωτά προστατευόμενα είδη)  

• ΥΑ 414985/29.11.85 "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας" (74 μη 
θηρεύσιμα είδη)  

• Σύμβαση Βέρνης (Council of Europe 1979, Convention on the conservation of 
european wildlife and natural habitats) ΦΕΚ 32Α/14.3.1983 (560 σπονδυλωτά και 25 
ασπόνδυλα προστατευόμενα και αυστηρώς προστατευόμενα)  

• Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (21.5.1992) "Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων 
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" (138 σπονδυλωτά, πλην πτηνών, και 32 
ασπόνδυλα κοινοτικού ενδιαφέροντος)  

• Οδηγία 79/409/ΕΟΚ (2.4.1979) "Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών" ΦΕΚ 
757Β/ 18.12.1985, και Οδηγία 91/244/ΕΟΚ (6.3.1981) "Για την τροποποίηση της 
οδηγίας 79/409/ΕΟΚ (187 είδη πτηνών)  

• ΥΑ 180755/4425 28.3.1979 "Περί καθορισμού ωφελίμων θηραμάτων και 
απαγόρευση θήρας ορισμένων πτηνών απειλουμένων με πλήρη αφανισμό" (4 
θηλαστικά και 120, συν όλα τα μικρότερα από 17 εκατοστά πτηνά, ορίζονται ως 
ωφέλιμα, μη θηρεύσιμα είδη)  

• Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Κινδυνευόντων Ειδών της Άγριας Πανίδας και 
Χλωρίδας (CITES) ΦΕΚ 112Β/1.3.1985 (97 σπονδυλωτά και 21 ασπόνδυλα)  

• Σύμβαση Βόννης (Convention of Migratory Species of Wild Animals, 1979) (186 
σπονδυλωτά) - δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ελλάδα.  
 
5.6 ΕΔΑΦΟΣ  
5.6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Το σύνολο των αλπικών σχηματισμών που δομούν το γεωλογικό υπόβαθρο της Αττικής 
εντάσσονται στη γεωτεκτονική ζώνη της Πελαγονικής, στην ενότητα Αλμυροποτάμου - 
Αττικής και στο Νεοελληνικό τεκτονικό κάλυμμα όπως αυτό εμφανίζεται στην Αττική. Η 
πρώτη εντοπίζεται στο βόρειο τμήμα της Αττικής, η δεύτερη καταλαμβάνει το νότιο - 
νοτιοδυτικό τμήμα και τέλος, η τρίτη εντοπίζεται στη νοτιοανατολική Αττική.  
Αντίστοιχα, σε ότι αφορά τους αλπικούς σχηματισμούς που εντοπίζονται στα νησιά του 
Αργοσαρωνικού και την περιοχή της Τροιζηνίας, αυτοί εντάσσονται στην Πελαγονική 
ζώνη, ενώ στα νησιά Κύθηρα και Αντικύθηρα , οι σχηματισμοί αυτοί ανήκουν στις Ζώνες 
των Φυλλιτών, της Τρίπολης και της Πίνδου. 
Στο σύνολο των παραπάνω αλπικών σχηματισμών, κυρίως στις χαμηλότερες 
υψομετρικά περιοχές, επικάθονται σε ασυμφωνία οι μεταλπικές αποθέσεις του 
Νεογενούς και Τεταρτογενούς, ενώ χαρακτηριστικές είναι και οι Πλειο- Τεταρτογενείς 
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ηφαιστειακοί σχηματισμοί που εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στη νότια Αίγινα και στη 
χερσόνησο των Μεθάνων. 
 
5.6.2  ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗ ΖΩΝΗ ΜΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ  
Η Πελαγονική ζώνη αποτελείται από ένα κρυσταλλοσχιστώδες υπόβαθρο (γνεύσιους, 
γνευσιοσχιστόλιθους και αμφιβολίτες με μεγάλες γρανιτικές διεισδύσεις), μάρμαρα, 
φυλλίτες, σχιστόλιθους, ψαμμίτες, ασβεστόλιθους και δολομίτες, ενώ χαρακτηριστικό 
της είναι και η ύπαρξη τεκτονικά τοποθετημένων μεγάλων οφιολιθικών μαζών. 
Διακρίνεται στην Πελαγονική ζώνη μεταμορφωμένων σχηματισμών (όπου εμφανίζονται 
αποκλειστικά μεταμορφωμένα πετρώματα) και την Πελαγονική ζώνη μη 
μεταμορφωμένων σχηματισμών που συναντάται και με την ονομασία Υποπελαγονική 
ζώνη.  
Σε ότι αφορά την περιοχή μελέτης, οι σχηματισμοί της Πελαγονικής Ζώνης στην 
περιοχή της Αττικής εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στο βόρειο τμήμα της και 
δευτερευόντως στο νότιο. Καλύπτουν τους ορεινούς όγκους των Γερανίων, του Πατέρα, 
του Αιγάλεω και της Πάρνηθας. Σε ότι αφορά την περιοχή του Αργοσαρωνικού, η ζώνη 
αυτή εντοπίζεται κυρίως στη Σαλαμίνα, την Ύδρα τον Πόρο και την Τροιζηνία. 

 
Εικόνα 5.3: Χάρτης γεωτεκτονικών ζωνών της Αττικής και της Ανατολικής 

Στερεάς Ελλάδας 
 
ΜΕΤΑΛΠΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Οι λεκάνες που έχουν σχηματιστεί μεταξύ των αλπικών εμφανίσεων έχουν πληρωθεί 
με νεότερες αποθέσεις. Σε ότι αφορά την Αττική διακρίνονται τέσσερις μεγάλες 
μεταλπικές λεκάνες οι οποίες είναι τα Μεσόγεια, το λεκανοπέδιο της Αθήνας, ο 
Ασπρόπυργος και η λεκάνη των Μεγάρων. 
 
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Στον Ελλαδικό χώρο βρίσκεται διεσπαρμένος ένας σημαντικός αριθμός ηφαιστείων 
Τριτογενούς και Τεταρτογενούς ηλικίας. Τα κυριότερα ηφαιστειακά κέντρα ανήκουν στο 
τόξο του νότιου Αιγαίου και εντοπίζονται στη Νίσυρος, τη Σαντορίνη, τη Μήλο, Πόρο, 
τα Μέθανα, την Αίγινα και την Κορινθία (Σουσάκι). Τα τελευταία υπάγονται στον 
ευρύτερο χώρο του Σαρωνικού κόλπου και αποτελούν το βόρειο - δυτικό τμήμα του 
ηφαιστειογενούς τόξου του Νοτίου Αιγίου. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στον 
Σαρωνικό Κόλπο ξεκίνησε κατά το Άνω Πλειόκαινο.  
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Εικόνα 5.4: Ηφαιστειακό τόξο νοτίου Αιγαίου 

 
5.6.3 ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
Η ευρεία περιοχή της Αττικής έχει υποστεί την επίδραση επανειλημμένων τεκτονικών 
κινήσεων. Γενικά, διακρίνουμε μια παλαιότερη Προνεογενή τεκτονική και μια νεότερη 
τεκτονική του Τριτογενούς και Τεταρτογενούς.  
Σε ότι αφορά την παλαιότερη Προνεογενή τεκτονική, οι πλέον πρόσφατες απόψεις 
θεωρούν ότι η περιοχή της Αττικής αποτελεί ένα τεκτονικό παράθυρο που σχηματίστηκε 
με την επώθηση της αμεταμόρφωτης Πελαγονικής ζώνης, πάνω στις μεταμορφωμένες 
σειρές της Βορειοανατολικής Αττικής και του Υμηττού - Νότιας Αττικής, ενώ στη 
συνέχεια έχουμε την επώθηση του Νεοελληνικού τεκτονικού καλύμματος της περιοχής 
της Νότιας Αττικής, πάνω στις μεταμορφωμένες σειρές.  
Οι σημαντικότερες νεότερες τεκτονικές δομές στην περιοχή της Αττικής είναι οι 
ακόλουθες.  
Στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, η πιο χαρακτηριστική δομή που παρατηρείται είναι 
το ρήγμα της Φυλής με διεύθυνση ΔΒΔ - ΑΝΑ και κλίση προς ΝΔ και το ρήγμα του 
Θριασίου Πεδίου με διεύθυνση ΔΒΔ - ΑΝΑ και κλίση προς ΝΔ.  
Επίσης, στην ίδια ευρύτερη περιοχή, άλλη χαρακτηριστική τεκτονική δομή είναι το 
σύστημα των ρηγμάτων της Κακιάς Σκάλας. Το ρήγμα της Κακιάς Σκάλας και τα 
παράλληλα του στον υποθαλάσσιο χώρο διαμορφώνουν τα βόρεια περιθώρια του 
βυθίσματος του Σαρωνικού Κόλπου.  
Στην περιοχή της Πάρνηθας, παρατηρούνται τρία συστήματα ρηγμάτων με διεύθυνση 
ΑΒΑ - ΔΝΔ έως Α - Δ, ΒΑ - ΝΔ και ΒΔ - ΝΑ τα οποία είναι γενικά παράλληλα προς τις 
αντίστοιχες προνεογενείς πτυχές της Αλπικής ορογένεσης, τις οποίες και έχουν 
διαρρήξει. Κυρίως στα ρήγματα διεύθυνσης Α - Δ και ΒΔ - ΝΑ οφείλεται και η δημιουργία 
της τεκτονικής τάφρου Θηβών - Μαλακάσας - Καλάμου.  
Σε ότι αφορά το νησί της Σαλαμίνας, η νεοτεκτονική δομή της χαρακτηρίζεται από την 
ύπαρξη τεκτονικών κεράτων και βυθισμάτων με διεύθυνση κυρίως Α - Δ, οι οποίες 
οριοθετούνται από ρηξιγενείς ζώνες. Η κάθε μία από αυτές τις δομές παρουσιάζει και 
διαφορετική κινηματική εξέλιξη.  
Στην περιοχή της Τροιζηνίας, η νεοτεκτονική χαρακτηρίζεται από το τεκτονικό βύθισμα 
διεύθυνσης ΔΒΔ - ΑΝΑ , μεταξύ της χερσονήσου των Μεθάνων και του όρους Αδέρες.  
Το νησί των Σπετσών έχει επηρεαστεί από τα μεγάλα κανονικά ρήγματα διεύθυνσης ΒΔ 
- ΝΑ τα οποία δημιουργήθηκαν κατά το Ανώτερο Μειόκαινο και είναι υπεύθυνα για τη 
δημιουργία του Αργολικού κόλπου, καθώς και από τα ΒΑ - ΝΔ ρήγματα.  
Τέλος, η εκδήλωση του ρηγματογόνου τεκτονισμού στα Κύθηρα έχει οδηγήσει στη 
δημιουργία ενός πυκνού δικτύου κανονικών ρηγμάτων που διασχίζει το σύνολο του 
νησιού και έρχεται να προστεθεί στο οικόδημα των τεκτονικών καλυμμάτων, το 
σχηματισμένο στο πλαίσιο των αλπικών κινήσεων. Η γενική εικόνα είναι η παρουσία 
μιας επιμήκους τεκτονικής τάφρου, διεύθυνσης ΒΔ - ΝΑ, η οποία καταλαμβάνει το 
κεντρικό τμήμα και περιστοιχίζεται εκατέρωθεν από τις επιμήκεις οροσειρές του 
Μερμηγκαρίου - Αγ. Ελέσας προς τα ΝΔ και του Κουτσοκεφάλου - Αγ. Μονής - Αγ. 
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Γεωργίου προς τα ΒΑ. 
 
5.6.4 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ  
Στην Περιφέρεια Αττικής οι σημαντικότερες υδρογεωλογικές λεκάνες διαμορφώνονται 
στο χερσαίο τμήμα της Περιφέρειας, δηλαδή στην περιοχή της Αττικής και στην περιοχή 
της Τροιζήνας. Στα νησιά, με εξαίρεση την Σαλαμίνα, εντοπίζονται μικροί τοπικοί 
υδροφόροι ορίζοντες. Οι πιο σημαντικές υδρογεωλογικές λεκάνες της Περιφέρειας 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. 

 
Εικόνα 5.5: Υδρογεωλογικός χάρτης Αττικής. 

 
5.6.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Η σεισμική επικινδυνότητα μιας περιοχής είναι η ποσότητα της οποίας μέτρο 
αποτελεί η αναμενόμενη ένταση της σεισμικής κίνησης στην περιοχή αυτή. Η σεισμική 
επικινδυνότητα καθορίζεται επίσης από φυσικούς παράγοντες όπως είναι η 
σεισμικότητα, οι ιδιότητες της σεισμικής εστίας και του μέσου διάδοσης των σεισμικών 
κυμάτων και οι ιδιότητες του εδάφους θεμελίωσης.  
Στην ακόλουθη εικόνα, δίνεται ο χάρτης σεισμικής επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον 
νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2003).  
Σε κάθε ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας αντιστοιχεί μία τιμή σεισμικής επιτάχυνσης 
εδάφους Α = α∙g (g: επιτάχυνση βαρύτητας), σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. 
 

Πίνακας 5.4: Ζώνες σεισμικών επιταχύνσεων σύμφωνα με τον Αντισεισμικό 
Κανονισμό 

 
Σύμφωνα με τον νέο Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ, 2003), η Νότια Αττικής 
και οι Σπέτσες εντάσσονται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας I, η οποία στο 
γενικό της πλαίσιο χαρακτηρίζεται από σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = 0,16∙g, 
ενώ η Βόρεια και Δυτική Αττική, η Τροιζηνία, τα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα 
Κύθηρα εντάσσονται στη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας IΙ, η οποία στο γενικό της 
πλαίσιο χαρακτηρίζεται από σεισμική επιτάχυνση εδάφους Α = 0,24∙g.  
 
5.7 ΥΔΑΤΑ  
5.7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Όπως προαναφέρθηκε, η Περιφέρεια Αττικής εκτείνεται χωρικά στα Υδατικά 
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Διαμερίσματα (ΥΔ): Αττικής (06), Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (07) και Ανατολικής 
Πελοποννήσου (03). Οι υδατικοί πόροι της Περιφέρειας διακρίνονται σε επιφανειακούς 
και υπόγειους και ουσιαστικά συγκεντρώνονται εντός του ΥΔ06, πλην περιορισμένων 
υπόγειων υδατικών όγκων που αναπτύσσονται στα βόρεια εκτός ορίων της 
Περιφέρειας εντός του ΥΔ07, καθώς επίσης στην περιοχή Τροιζήνας και σε νησιά της 
Περιφέρειας που ανήκουν στο ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03). 
 
5.7.2 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ  
Τα επιφανειακά ύδατα της Περιφέρειας ανήκουν εντός του ΥΔ06, ενώ στις περιοχές 
της Περιφέρειας που ανήκουν στο ΥΔ03 (Τροιζήνα, Πόρος Κύθηρα κ.α.), δεν έχουν 
αναγνωριστεί επιφανειακά υδατικά συστήματα. Οι επιφανειακοί υδατικοί πόροι στο 
ΥΔ06, σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ είναι οι εξής (παρουσιάζονται και στην ακόλουθη 
εικόνα):  
 

• 15 ποτάμια υδατικά συστήματα,  

• 1 ποτάμιο Ιδιαίτερα Τροποποιημένο Υδατικό Σύστημα (ΙΤΥΣ) λιμναίου 
χαρακτήρα (ταμιευτήρας),  

• 14 παράκτια υδατικά συστήματα.  
 
 

 
 
Εικόνα 5.6: Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με 
την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ06. 
 
Πίνακας 5.5: Χαρακτηριστικά Ποτάμιων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας 
Αττικής (από 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06) 
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Τα 9 από τα 15 επιφανειακά ΥΣ της Αττικής βρίσκονται στην περιοχή του Λεκανοπεδίου 
της Αθήνας, όπου οι σημαντικότερες από περιβαλλοντική και υδρολογική άποψη 
απορροές είναι ο ποταμός Κηφισός, ο ποταμός Ιλισός και το ρέμα της Πικροδάφνης το 
οποίο διαρρέει την περιοχή Ηλιούπολης - Παλαιού Φαλήρου.  
Ο Κηφισός πηγάζει από την Πάρνηθα και την Πεντέλη και δέχεται τα νερά από πολλά 
ρέματα καθώς και μεγάλη ρύπανση από αστικά και βιομηχανικά απόβλητα. Στο βόρειο, 
ανοικτό τμήμα του, διατηρεί φυσικό χαρακτήρα και έχει ιδιαίτερη σημασία για το 
περιβάλλον, την ανάπτυξη αλλά και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής. Για 
την προστασία του Κηφισού έχει εκδοθεί το ΠΔ 15-6-1994 (ΦΕΚ 632/Δ).  
Το Ρέμα της Πικροδάφνης που έχει και αυτό χαρακτηριστεί από το Σχέδιο Διαχείρισης 
ως ποτάμιο Υδατικό Σύστημα, είναι το τελευταίο ρέμα της Νότιας Αττικής που διατηρείται 
σε φυσική μορφή. Πηγάζει από τη δυτική πλευρά του Υμηττού και αφού διέλθει από τον 
αστικό ιστό της Ηλιούπολης και του Αγίου Δημητρίου, εκβάλλει στον Σαρωνικό Κόλπο 
στο σύνορο ανάμεσα σε Παλαιό Φάληρο και Άλιμο. Το Ρέμα της Πικροδάφνης έχει 
χαρακτηριστεί ως «ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος» με την Απόφαση 
9173/1642/1993 (ΦΕΚ 281/Δ).  
Άλλος σημαντικός άξονας απορροής του λεκανοπεδίου, ο οποίος όμως δεν έχει 
χαρακτηριστεί ως υδατικό σύστημα, είναι ο Ιλισός ποταμός, που πηγάζει από τις ΒΔ 
πλαγιές του Υμηττού και εκβάλλει στον Φαληρικό όρμο. Ο Ιλισός ρέει με χειμαρικό 
χαρακτήρα, κατά το πλείστον σε διευθετημένη κοίτη, αλλά διατηρεί κατά θέσεις 
χαρακτηριστικά φυσικού συστήματος, τόσο στην ορεινή του κοίτη, όσο και μέσα στην 
αστική περιοχή (Αγία Φωτεινή Ιλισού).  
 
Πίνακας 5.6: Χαρακτηριστικά Παράκτιων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας 
Αττικής (από 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06) 

 
 

Επισημαίνεται ότι λόγω του διοικητικού ορίου της Περιφέρειας στα Γεράνεια όρη, το 
δυτικό τμήμα του παράκτιου Υδατικού Συστήματος ‘‘Δυτικός Σαρωνικός Κόλπος 
(EL0626C0010N)’’ ανήκει στα υδατικά διαμερίσματα (02) και (03), ενώ το δυτικό τμήμα 
του παράκτιου υδατικού συστήματος ‘‘Κόλπος Αλκυονίδων (EL0626C0005N)’’ ανήκει 
στο υδατικό διαμέρισμα (02). 
 
5.7.3 ΥΠΟΓΕΙΑ ΎΔΑΤΑ  
Τα υπόγεια ύδατα της Περιφέρειας αναπτύσσονται στην πλειονότητά τους εντός του 
ΥΔ06 (Αττικής), πλην περιορισμένων υπόγειων υδατικών όγκων που αναπτύσσονται 
στα βόρεια εντός του ΥΔ07, καθώς επίσης στην περιοχή Τροιζήνας και σε νησιά της 
Περιφέρειας που ανήκουν στο ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03).  
Στο υδατικό διαμέρισμα Αττικής έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠ EL06, 
εικοσιένα (21) Υπόγεια Υδατικά Συστήματα (ΥΥΣ), η επιφανειακή εξάπλωση των 
οποίων παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί και τα στοιχεία τους παρατίθενται 
στη συνέχεια στον αντίστοιχο Πίνακα. Τα δύο ΥΥΣ Λουτρακίου και Δυτικών Γερανείων 
είναι εκτός των ορίων της Περιφέρειας και τα δύο επόμενα, ανήκουν μόνο σε τμήμα 
τους εντός Περιφέρειας Αττικής. Επίσης, το ΥΥΣ Βόρειο-Ανατολικής Πάρνηθας 
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(EL0600081) επεκτείνεται υπόγεια και εντός των διοικητικών ορίων του ΥΔ07.  
Στους υπόγειους υδατικούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής περιλαμβάνονται επτά (7) 
ακόμα ΥΥΣ, που ανήκουν στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03), 
από ένα ΥΥΣ στα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Ύδρα, Σπέτσες και Πόρος και από ένα 
ΥΥΣ στη χερσόνησο των Μεθάνων και στην πεδινή περιοχή της Τροιζήνας. 

 
Εικόνα 5.7: Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Περιφέρειας Αττικής εντός ΥΔ 06, 

σύμφωνα με την 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ ΥΔ06. 
 

Πίνακας 5.7: Χαρακτηριστικά Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας 
Αττικής, εντός του ΥΔ06 (από 1η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ ΥΔ06 με προσαρμογές) 
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Πίνακας 5.8: Χαρακτηριστικά Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων Περιφέρειας 
Αττικής, εντός ΥΔ Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03) (από 1η Αναθεώρηση 

ΣΔΛΑΠ ΥΔ03 με προσαρμογές) 

 
 
Γενικότερα, στην Αττική, η ρύπανση των υδάτων οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αστικά 
και βιομηχανικά απόβλητα, καθώς και στα απόβλητα των γεωργικών και 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος, στην παράκτια ζώνη καταγράφεται κατά θέσεις 
υφαλμύρινση των υπόγειων υδάτων που οφείλεται στις πολλές γεωτρήσεις για άρδευση 
και ύδρευση. Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, το θαλασσινό νερό σε ορισμένες 
περιοχές έχει διεισδύσει βαθιά μέσα στην ξηρά, όπως στην Ηλιούπολη, όπου 
υφάλμυρο νερό εντοπίζεται σε γεωτρήσεις στις νότιες παρυφές του Υμηττού, αλλά και 
στα Μεσόγεια.  
 
Όσον αφορά την ποσοτική διάσταση των υδατικών πόρων, από τα στοιχεία που 
αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει αξιόλογους 
υδατικούς πόρους συγκριτικά μάλιστα με τη γεωγραφική της θέση, αφού βρίσκεται σε 
μία από τις περιοχές του ελλαδικού χώρου με το μικρότερο βροχομετρικό δείκτη. 
Παράλληλα όμως, οι υδατικοί αυτοί πόροι είναι εντελώς ανεπαρκείς συγκρινόμενοι με 
τις μεγάλες ανάγκες νερού που υπάρχουν στην Περιφέρεια, λόγω του μεγάλου 
πληθυσμού της και των πολλών ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αφού στην περιοχή 
αυτή συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και της 
απασχόλησης της χώρας.  
Η κυριότερη χρήση νερού στην Περιφέρεια Αττικής είναι η ύδρευση, η οποία καλύπτεται 
στο μεγαλύτερο βαθμό με μεταφορά νερού από άλλα υδατικά διαμερίσματα και 
συγκεκριμένα από τα ΥΔ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΥΔ07) και Δυτικής Στερεάς 
Ελλάδας (ΥΔ04). Μικροί όγκοι νερού αντλούνται για ύδρευση από υπόγειους υδατικούς 
πόρους εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας.  
 
5.7.4 ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  
Στο ΣΔΚΠ του ΥΔ06 εξετάστηκαν οι πλημμύρες από ποτάμιες ροές και καταρτίστηκαν 
χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας για τρία σενάρια: υψηλής 
πιθανότητας υπέρβασης (Τ=50 έτη), μέσης πιθανότητας υπέρβασης (Τ=100 έτη) και 
χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης (Τ=1000 έτη). Από τα αποτελέσματά τους 
καταγράφονται σημαντικές κατακλυζόμενες εκτάσεις και ένας ευρύς κατάλογος 
δραστηριοτήτων και υποδομών μεταξύ των οποίων και οργανωμένες οικιστικές 
περιοχές, στοιχεία από τα οποία τεκμαίρεται και η σημαντικότητα του κινδύνου 
πλημμύρας για την Αττική  
Εκτός από το ΣΔΚΠ του ΥΔ06, αναλυτικά στοιχεία για τις πλημμύρες στην Αττική 
αντλήθηκαν και από το ερευνητικό πρόγραμμα ‘‘Επιχειρησιακός Σχεδιασμός για την 
μείωση των επιπτώσεων από πλημμυρικά φαινόμενα στους Δήμους της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Η περίπτωση της Μάνδρας ως οδηγός αναφοράς και 
βελτίωσης της απόκρισης σε έκτακτες ανάγκες’’, που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 2018, για λογαριασμό της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής.  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος, η 
περιοχή της Αττικής παρουσιάζει την υψηλότερη συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων 
στην Ελλάδα. Από το 1880 μέχρι σήμερα, στις πεδινές ζώνες της Αττικής (Λεκανοπέδιο, 
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Θριάσιο, Ανατολική Αττική), έχουν καταγραφεί περισσότερα από 80 καταστροφικά 
πλημμυρικά συμβάντα και πολυάριθμα μικρότερα. Ειδικά στο λεκανοπέδιο, την περίοδο 
1880-2014 καταγράφηκαν 54 καταστροφικές πλημμύρες (κατά μέσο όρο 1 πλημμύρα 
ανά 2,5 χρόνια), σε διάφορα τμήματα της πόλης, με τουλάχιστον 184 θανάτους και 
ανυπολόγιστες ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και επιχειρήσεις. Μόνο κατά τις 
πλημμύρες του 2013 και του 2014 καταγράφηκαν πάνω από 1600 κατοικίες και 
καταστήματα με ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα.  
Περαιτέρω, στα αποτελέσματα του προγράμματος καταγράφονται και ζημιές από 
πλημμύρες στα νησιά της Περιφέρειας, όπου από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση 
Κινδύνων Πλημμύρας δεν έχουν προσδιορισθεί ΖΔΥΚΠ. Ενδεικτικά αναφέρονται 
πλημμυρικά φαινόμενα με σημαντικές ζημιές στην Ύδρα το 2015, αλλά και θύματα στην 
πλημμύρα της Παλαιόπολης Κυθήρων το 2003.  
Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παρατηρείται σημαντική αύξηση των πλημμυρικών 
φαινομένων στην Αττική και ιδιαίτερα στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, γεγονός που 
καθιστά απαραίτητη την αντιμετώπιση των πλημμυρών με την αποτύπωση του 
κινδύνου και την επιλεγμένη εκπόνηση αντιπλημμυρικών δράσεων.  
Η Αττική πλήττεται από πλημμύρες τύπου “flash flood“ (αιφνίδιες πλημμύρες). Κατά 
συνέπεια, οποιεσδήποτε δράσεις ή μέτρα για τη μείωση του κινδύνου θα πρέπει να 
εστιάζουν σε αυτόν τον τύπο πλημμύρας και στα συγκεκριμένα φυσικά 
χαρακτηριστικά.  
 
5.8 ΑΕΡΑΣ  
5.8.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Στην Ελλάδα, ισχύουν νομοθετημένα όρια και στόχοι για τους ρύπους: διοξείδιο του 
θείου, αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), διοξείδιο του αζώτου, όζον, μονοξείδιο του 
άνθρακα, βενζόλιο, μόλυβδο, αρσενικό, κάδμιο, υδράργυρο και βενζο(α)πυρένιο, 
σύμφωνα με τα όρια ποιότητας ατμόσφαιρας που έχουν καθιερωθεί στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα όρια αυτά αναφέρονται τόσο στην προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο 
και των οικοσυστημάτων. 
Οι οδηγίες που αφορούν στην ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι οι ακόλουθες:  
 

• Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη (ΚΥΑ ΗΠ 14122/549/Ε103, ΦΕΚ 488 Β’/ 30.3.11).  

• Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το 
νικέλιο και τους πολυκυκλικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΚΥΑ ΗΠ 
22306/1075/Ε103, ΦΕΚ 920 Β’/ 8.6.07).  

• Οδηγία 2015/1480/ΕΚ για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των 
Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/107/ΕΚ και 
2008/50/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την 
επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την 
εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα (ΚΥΑ 174505/607, ΦΕΚ 1311 Β’/ 
13.4.17).  
 
5.8.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Δίκτυο μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Λεκανοπέδιο της Αττικής 
Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος του λεκανοπεδίου της Αττικής 
παρακολουθείται συστηματικά, μέσω των σταθμών του Εθνικού Δικτύου 
Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (ΕΔΠΑΡ), η λειτουργία του οποίου 
ξεκίνησε το 2000.  
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Εικόνα 5.8: Χάρτης θέσεων σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του 
ΕΔΠΑΡ στην Αττική (πηγή: ΥΠΕΝ, «Ετήσια ‘Έκθεση Ποιότητας της Ατμόσφαιρας 
2019» - Ιούνιος 2020)  
 
Διαχρονική μεταβολή των συγκεντρώσεων των ρύπων 
 
Ειδικά για κάθε ρύπο παρατηρούνται τα εξής:  
 

• Για το μονοξείδιο του άνθρακα, παρουσιάζεται γενικά τάση μείωσης των 
τιμών.  

• Για το διοξείδιο του θείου, υπάρχει σημαντική τάση μείωσης των τιμών που 
συνδέεται με τις μειώσεις της περιεκτικότητας του θείου τόσο στο πετρέλαιο κίνησης 
και θέρμανσης όσο και στην αμόλυβδη βενζίνη.  

• Για το βενζόλιο, από το 2015 υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των 
τιμών ενώ το 2019 παρατηρείται μείωση. Ειδικά για τον σταθμό ΠΑΤΗΣΙΩΝ, μέχρι το 
2014 παρατηρείται τάση μείωσης των συγκεντρώσεων σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια, ενώ το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής συγκέντρωσης.  

• Για το μονοξείδιο του αζώτου, υπάρχει τάση μικρής μείωσης των τιμών.  

• Για το διοξείδιο του αζώτου, υπάρχει τάση μείωσης των τιμών τα τελευταία 
χρόνια, στις περισσότερες θέσεις μέτρησης.  

• Για το όζον υπάρχει γενικώς μια τάση σταθεροποίησης των τιμών με έντονη 
διακύμανση από έτος σε έτος σε κάποιους σταθμούς, λόγω της φύσης του ρύπου.  

• Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ10), γενικά παρατηρείται μικρή μείωση στις 
τιμές ρύπανσης από το ρύπο αυτό ή σταθεροποίηση (επηρεάζεται πολύ από τα 
φαινόμενα μεταφοράς απόαπομακρυσμένες ξηρές περιοχές καθώς και από τη φυσική 
συνεισφορά).  

• Για τα αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ2,5) παρατηρείται μικρή τάση μείωσης των 
τιμών ή σταθεροποίηση.  
Σύγκριση τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης με όρια 
 
5.9 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
5.9.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
Η έντονη αστικοποίηση, σε συνδυασμό με τις αυξημένες θερμοκρασίες της 
ατμόσφαιρας και τα πιο συχνά ακραία φαινόμενα, όπως τα κύματα καύσωνα, έχουν ως 
αποτέλεσμα πιο έντονο αστικό θερμικό κίνδυνο, παγκοσμίως. 
Το κλίμα της Αττικής είναι εύκρατο και εντάσσεται κλιματολογικά στον μεσογειακό τύπο 
κλίματος. Βροχές σημειώνονται κυρίως από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, αλλά, 
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συνολικά ολόκληρο τον χρόνο, τα ύψη βροχής είναι πολύ χαμηλά και δεν ξεπερνούν 
τα 400-450 mm. Χιονοπτώσεις σημειώνονται κάθε σχεδόν χρόνο στα γύρω ορεινά της 
Αττικής, πιο σπάνια στα βόρεια προάστια των Αθηνών και ακόμα πιο σπάνια στο κέντρο 
της πόλης. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια, τα χιόνια έχουν κάνει πολλές φορές αισθητή 
την παρουσία τους στην πόλη. 
Ο τύπος κλίματος του νότιου τμήματος καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων 
της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως έντονο-θερμό μεσογειακό με τον αριθμό βιολογικώς 
ξηρών ημερών κατά τη θερμή και ξηρά περίοδο να κυμαίνεται μεταξύ 125 - 150. Η 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας υπάγεται στην κατηγορία του ασθενούς - θερμού 
μεσογειακού κλίματος με αριθμό βιολογικώς ξηρών ημερών μεταξύ 100 - 125.  
Το κλίμα για το βόρειο και βορειοδυτικό τμήμα της Περιφέρειας χαρακτηρίζεται ως 
έντονο μέσο - μεσογειακό και ασθενές μέσο – μεσογειακό, με τον αριθμό βιολογικώς 
ξηρών ημερών να κυμαίνεται μεταξύ 75-100 και 40-75, αντίστοιχα. 
 
5.9.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
H συντελούμενη κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο 
περιβαλλοντικό ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, επιφέροντας σοβαρές συνέπειες στα 
οικοσυστήματα αλλά και στους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης ζωής και 
δραστηριότητας, οι οποίες αναμένεται να οξυνθούν στα χρόνια που έρχονται. 
Αναγνωρίζοντας τον ρόλο των αυξημένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας, η 
διεθνής δράση για τον περιορισμό τους, με στόχο τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής, έχει ενταθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες.  
Ακόμα και αν οι προσπάθειες για τον περιορισμό των εκπομπών αποβούν επιτυχείς, 
λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής των αερίων του θερμοκηπίου, η μεταβολή των 
κλιματικών συνθηκών έως έναν βαθμό είναι αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα να απαιτείται 
συμπληρωματική δράση προς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Η προσαρμογή 
περιλαμβάνει την εκτίμηση των συνεπειών από τις αναμενόμενες κλιματικές μεταβολές 
και κατάλληλες δράσεις, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την πρόληψη ή τον 
περιορισμό της σοβαρότητάς τους. Η περιοχή της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσβλητη στην κλιματική αλλαγή, λόγω της αναμενόμενης περαιτέρω επιδείνωσης 
των κλιματικών συνθηκών, οι οποίες ήδη χαρακτηρίζονται από υψηλές θερμοκρασίες 
και ξηρασία. Σε συνδυασμό με τη μεταβολή του “μέσου” κλίματος, η αύξηση της 
συχνότητας και έντασης των ακραίων φαινομένων αναμένεται να επιφέρει σημαντικές 
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στα οικοσυστήματα και σε κύριους τομείς της 
οικονομίας, όπως η γεωργία και ο τουρισμός. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντική η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, των 
μεταβαλλόμενων κλιματικών παραμέτρων και των σχετιζόμενων ακραίων φαινομένων. 
Αντίστοιχα, καίριο ρόλο έχει η καταγραφή και ανάλυση των πολιτικών και των μέτρων 
που στοχεύουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αλλά και των δράσεων 
προσαρμογής στις επιπτώσεις της. 
5.9.3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
Παρά τη δράση για τον μετριασμό, σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, και τις ήδη 
παρατηρούμενες μειώσεις των εκπομπών, κατά τις προσεχείς δεκαετίες αναμένεται να 
σημειωθούν σημαντικές μεταβολές σε βασικές κλιματικές μεταβλητές αλλά και στη 
συχνότητα εμφάνισης ακραίων φαινομένων.  
Όλες οι περιοχές της Ελλάδας αναμένεται να έχουν κατά περίπου 3,5 oC υψηλότερες 
ελάχιστες θερμοκρασίες τον χειμώνα, κατά τα έτη 2071-2100, με την άνοδο να είναι 
μεγαλύτερη στις πιο ορεινές περιοχές. Αναμένονται μειώσεις στον αριθμό των 
νυχτερινών παγετών ανά έτος, με σαφείς προεκτάσεις για τις ευαίσθητες καλλιέργειες. 
Μια σημαντική επίπτωση της ανόδου της θερμοκρασίας είναι η αυξημένη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη το καλοκαίρι. Ειδικότερα, στα πεδινά ηπειρωτικά της 
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Ελλάδος, θα υπάρχει αυξημένη ανάγκη ψύξης έως και 40 επιπλέον ημέρες τον χρόνο 
κατά την περίοδο 2071-2100, ενώ στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές, οι αυξήσεις θα 
είναι μικρότερες. Θετική πτυχή αποτελεί η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων για 
θέρμανση που προβλέπεται για τη χειμερινή περίοδο. Επίσης, ως αποτέλεσμα της 
πρώιμης λήξης και αργότερης έναρξης των ανοιξιάτικων και φθινοπωρινών παγετών 
αντίστοιχα, αναμένεται η επέκταση της βλαστητικής περιόδου. 
Το συνολικό κόστος της κλιματικής αλλαγής για την ελληνική οικονομία είναι σημαντικό 
και περιλαμβάνει τις άμεσες επιπτώσεις ανά τομέα, τις έμμεσες επιπτώσεις στην 
οικονομία καθώς και τις επιπτώσεις από τις αλληλεπιδράσεις των τομέων μεταξύ τους. 
 
5.10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ  
Οι πολιτιστικοί πόροι της Περιφέρειας Αττικής, που αναφέρονται τόσο στα μνημεία των 
διαδοχικών φάσεων της ιστορίας της όσο και στην καλλιτεχνική/ πνευματική παραγωγή 
των σύγχρονων δημιουργών, είναι ιδιαίτερα αξιόλογοι τόσο από την άποψη της 
σημασίας τους όσο και από την άποψη του αριθμού και της ποικιλίας τους.  
 Οι πολιτιστικοί αυτοί πόροι κατανέμονται σε όλη την Περιφέρεια, είναι μοναδικής αξίας 
σε παγκόσμιο και εθνικό πλαίσιο και καλύπτουν ευρύτατο ιστορικό και καλλιτεχνικό 
φάσμα.  
Τα ιστορικά κέντρα της Αθήνας και του Πειραιά και οι γύρω περιοχές συγκεντρώνουν 
ποικίλα αγαθά εθνικής και διεθνούς σημασίας και ακτινοβολίας (μνημεία, αρχαιολογικές 
τοποθεσίες, ιστορικές τοποθεσίες, μουσεία, γκαλερί, βιβλιοθήκες, ιστορικές συνοικίες, 
θέατρα, κινηματογράφοι κ.λπ.). Αυτή η σπουδαία κληρονομιά έχει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό καταγραφεί και αναδειχθεί, ωστόσο διαπιστώνονται ελλείψεις και καθυστερήσεις 
στην ανάδειξη μνημείων, τοποθεσιών, στις αναπλάσεις ιστορικών συνοικιών, ενώ τα 
μουσεία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάδειξης. 
 
5.11 ΤΟΠΙΟ  
Η ιδιαίτερη ταυτότητα του Αττικού Τοπίου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη 
μακρόχρονη αλληλεπίδραση των φυσικών διεργασιών και της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, το καθιστά ιδιαίτερα 
σημαντικό πόρο περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα, που αναγνωρίζεται ως 
συγκριτικό πλεονέκτημα για το σύνολο της Αττικής. Το Αττικό Τοπίο έχει υποστεί 
σημαντικές αλλοιώσεις και συνεχίζει να απειλείται καίρια με υποβάθμιση ή και 
καταστροφή από άστοχες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, αποτέλεσμα υπερβολικής 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων, αδυναμίας σχεδιασμού και ελέγχου των χρήσεων 
γης και της συνεχιζόμενης εξάπλωσης των οικιστικών, παραγωγικών κ.ά. χρήσεων 
στον εξωαστικό χώρο. 
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Εικόνα 5.9: Πολιτισμός και Αττικό Τοπίο (Πηγή: νέο ΡΣΑ - Ν 4277/2014) 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΠΑ ΠΑ 
 
6.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές από την υλοποίηση του Αναπτυξιακού 
Στόχου για την Έξυπνη Ανάπτυξη του ΠΠΑ ΠΑ είναι οι ακόλουθες:  
 

• Ο δείκτης διαδικτυακής πρόσβασης θα δεχθεί θετική συνεισφορά από την 
παρέμβαση ενίσχυσης των υπηρεσιών και εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η δικτύωση κ.λπ. 
Υπενθυμίζεται ότι η διαδικτυακή πρόσβαση θεωρείται αντιπροσωπευτική για την 
πρόσβαση στη γνώση και τη γένεση πρωτοποριακών λύσεων σε περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Μικρές αλλά θετικές επιπτώσεις αναμένεται να εμφανιστούν και λόγω της 
μείωσης στην κινητικότητα που σήμερα δημιουργείται από τις παραδοσιακές μορφές 
εμπορίου και γραπτής επικοινωνίας. Πάντως, επειδή οι σχετικές δαπάνες του ΠΠΑ ΠΑ 
είναι αρκετά περιορισμένες, ενώ σημαντικές αντίστοιχες δαπάνες αναμένεται να 
προβλεφθούν στο σχετικό τομεακό πρόγραμμα, τέτοιες βελτιώσεις δεν μπορούν να 
πιστωθούν στο ΠΠΑ ΠΑ.  
 
6.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές από την υλοποίηση του Αναπτυξιακού 
Στόχου για την Πράσινη Ανάπτυξη του ΠΠΑ ΠΑ είναι οι ακόλουθες:  
 

• Ορισμένοι καθοριστικοί για τη βιοποικιλότητα παράγοντες του περιβάλλοντος 
αναμένεται να βελτιωθούν. Πρόκειται για παράγοντες υποστρωματικής φύσης, οι οποίοι 
σχετίζονται με την ποιότητα των ενδιαιτημάτων που φιλοξενούν τα είδη του βιοτικού 
περιβάλλοντος. Οι κύριες βελτιώσεις αναμένονται στο έδαφος, στα νερά, στη συνοχή 
των οικοτόπων, στην προστασία των φυσικών ενδιαιτημάτων και στον περιορισμό της 
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υποβάθμισής τους από ανεξέλεγκτες αποθέσεις απορριμμάτων και διαθέσεις λυμάτων. 
Οι βελτιώσεις αυτές επέρχονται ως αποτέλεσμα της άμβλυνσης των περιβαλλοντικών 
πιέσεων, λόγω των παρεμβάσεων για την καλύτερη διαχείριση των στερεών και υγρών 
αποβλήτων, αλλά και αυτών για την προστασία και ανάπτυξη της φυσικής κληρονομιάς.  
 

• Θετική μεταβολή αναμένεται να σημειωθεί και στους παράγοντες που σχετίζονται 
με την ανθρώπινη υγεία. Οι παρεμβάσεις για ορθότερη διαχείριση των στερεών και 
υγρών αποβλήτων, συμπεριλαμβανόμενων των επικινδύνων, αλλά και αυτές για τη 
βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης και διανομής πόσιμου νερού, αναμένεται να 
περιορίσουν τον βαθμό διείσδυσης στην τροφική αλυσίδα, ουσιών που ενδέχεται να 
συντελούν στην υποβάθμιση της ανθρώπινης υγείας. Παράλληλα, οι απευθείας 
επενδύσεις στον κλάδο της υγείας αναμένεται να βελτιώσουν την ικανότητα του 
συστήματος, ως προς την απόκρισή του στις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. 
Δευτερογενώς, οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία εκτιμάται ότι θα συνοδευτούν από 
επαύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού αλλά και της Πολιτείας σε ζητήματα 
πρόληψης· στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι παράγοντες που επάγουν 
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ανθρώπινη υγεία θα είναι δυνατόν να 
καταπολεμηθούν αποτελεσματικότερα. Τέτοιοι παράγοντες είναι π.χ. η ποιότητα του 
αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων και η υποβάθμισή της από το κάπνισμα και τις 
εκπομπές δομικών υλικών, η έκθεση των αγροτών σε φυτοφάρμακα, η κατανάλωση 
προϊόντων από φυτά και ζώα που αναπτύσσονται πλησίον περιβαλλοντικά 
επιβαρυμένων περιοχών κ.ά.  
 

• Αναμένονται βελτιώσεις σε ορισμένους καθοριστικούς για τη χλωρίδα της 
Περιφέρειας παράγοντες, κυρίως λόγω των παρεμβάσεων για την προστασία και την 
ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς, αλλά και αυτών για την αποκατάσταση βιομηχανικών 
χώρων και μολυσμένης γης. Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Αττικής, όπως και στην 
πλειοψηφία των υπόλοιπων Περιφερειών, ένας από τους σημαντικούς παράγοντες 
υποβάθμισης της χλωρίδας είναι η υπερβόσκηση. Ιδιαίτερα όταν η πρακτική αυτή 
εφαρμόζεται στις περιφερειακές ζώνες προστατευόμενων περιοχών, οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον υπερβαίνουν το τοπικό επίπεδο και θίγουν ευρύτερες οικοσυστημικές 
λειτουργίες. Με τις παρεμβάσεις για την προστασία και την ανάπτυξη της φυσικής 
κληρονομιάς, αναμένεται ο περιορισμός της υπερβόσκησης, ιδίως εντός των 
προστατευόμενων περιοχών, ως αποτέλεσμα της λεπτομερέστερης και 
ορθολογικότερης διαχείρισης από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι ενδυναμώνονται 
με τη συγκεκριμένη παρέμβαση. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση 
βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης, οι δράσεις εξυγίανσης και αναβλάστησης 
που τυπικά αποτελούν μέρος τέτοιων παρεμβάσεων, αναμένεται να «επιστρέψουν» στη 
χλωρίδα εκτάσεις που είχαν αφαιρεθεί προ δεκαετιών.  
 

• Ορισμένοι καθοριστικοί για την πανίδα παράγοντες του περιβάλλοντος 
αναμένεται να βελτιωθούν, για τους ίδιους λόγους με αυτούς των βελτιώσεων στη 
βιοποικιλότητα, οι οποίοι αναφέρθηκαν προηγουμένως. Συνοπτικά, οι βελτιώσεις που 
αναμένονται στο έδαφος, στα νερά, στη συνοχή των οικοτόπων, στην προστασία των 
φυσικών ενδιαιτημάτων και στον περιορισμό της υποβάθμισής τους από ανεξέλεγκτες 
αποθέσεις απορριμμάτων και διαθέσεις λυμάτων προσφέρουν σημαντικά οφέλη στους 
όρους διαβίωσης της πανίδας και της ορνιθοπανίδας.  
 

• Η συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (dissolved oxygen, DO) στα νερά της 
Περιφέρειας αναμένεται να αυξηθεί σε μικρό βαθμό, λόγω των παρεμβάσεων για την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση 
DO θεωρείται ως «δείκτης υγείας» των υδατικών οικοσυστημάτων: υψηλές τιμές του 
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αντιστοιχούν σε χαμηλά επίπεδα ευτροφισμού και αντίστροφα.  
 

• Επιπλέον, θετική συνεισφορά στην ποιότητα των υδάτων αναμένεται από τα 
δευτερογενή αποτελέσματα των παρεμβάσεων που στοχεύουν στο επιβαρυμένο 
έδαφος βιομηχανικών χώρων και στα στερεά απόβλητα. Η άρση των ρυπογόνων 
παραγόντων στους τομείς αυτούς, πρόκειται να μειώσει τα ρυπαντικά φορτία που 
συνάγονται στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα.  
 

• Ο δείκτης πίεσης για την επιβάρυνση των υδάτων από τη βιομηχανική 
δραστηριότητα αναμένεται να υποχωρήσει τόσο ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων 
που στοχεύουν στο επιβαρυμένο έδαφος βιομηχανικών χώρων, όσο και λόγω αυτών 
για την ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρών και επικίνδυνων αποβλήτων. Πέραν των 
άμεσων αποτελεσμάτων των παρεμβάσεων, η κινητοποίηση προς τις κατευθύνσεις 
αυτές, πιθανόν και σε συνέργεια με τις δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας - Πλαίσιο 
για τα Νερά, αναμένεται να αυξήσει τον βαθμό ευαισθητοποίησης σε συλλογικό αλλά 
και επιχειρηματικό επίπεδο, για τη διατήρηση υψηλής ποιότητας νερών.  
 

• Οι παρεμβάσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να περιορίσουν 
τις εκπομπές CO2 ανά μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας τόσο στην οικιακή χρήση 
όσο και στην παραγωγή. Συνεπώς, οι εκπομπές άνθρακα ανά κάτοικο εκτιμάται ότι θα 
υποχωρήσουν. Λόγω των ίδιων παρεμβάσεων, αναμένεται βελτίωση του δείκτη οικο-
αποτελεσματικότητα της ενέργειας, ο οποίος συναρτάται προς το ποσοστό ενεργειακής 
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.  
 

• Η πολιτισμική κληρονομιά αναμένεται να δεχθεί θετικές μεταβολές, λόγω των 
σχετικών παρεμβάσεων του Στόχου.  
 

• Το τοπίο της Περιφέρειας αναμένεται να βελτιωθεί, αν και σε μικρό βαθμό, τόσο 
από τις παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των βιομηχανικών χώρων όσο και από 
αυτές για την προστασία και την ανάπτυξη φυσικής κληρονομιάς.  
 

• Ορισμένες περιβαλλοντικές πιέσεις – οι οποίες επηρεάζουν περισσότερες από 
μία περιβαλλοντικές συνιστώσες, και για το λόγο αυτό καλούνται διατροπικές – 
αναμένεται να αμβλυνθούν, λόγω των παρεμβάσεων του ΠΠΑ. Αυτές είναι:  
 
➢ Η επιβάρυνση των υδάτων από τη βιομηχανική δραστηριότητα, η οποία αμβλύνεται 

από τις παρεμβάσεις για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων και αυτές για 
την αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης,  

 
➢ το ποσοστό ανακύκλωσης των αποβλήτων, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί λόγω 

των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του 
σχετικού στόχου,  

 
➢ το ποσοστό της έκτασης που βρίσκεται υπό μελλοντική απειλή έλλειψης νερού, το 

οποίο αναμένεται να περιοριστεί, λόγω των παρεμβάσεων του ΠΠΑ για την 
ορθολογική διαχείριση των υδάτων.  

 
6.3  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Δεν αναμένονται περιβαλλοντικές μεταβολές από την υλοποίηση του Αναπτυξιακού 
Στόχου για την Κοινωνική Ανάπτυξη του ΠΠΑ ΠΑ. 
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6.4 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Οι αναμενόμενες περιβαλλοντικές μεταβολές από την υλοποίηση του Αναπτυξιακού 
Στόχου για την Ανάπτυξη Υποδομών του ΠΠΑ ΠΑ είναι οι ακόλουθες:  
 

• Ορισμένοι σημαντικοί για τη βιοποικιλότητα της Περιφέρειας παράγοντες είναι 
πιθανόν να επηρεαστούν αρνητικά. Η εκτίμηση αυτή συνδέεται και με την προηγούμενη 
επίπτωση, εστιαζόμενη όμως σε ενδεχόμενη διατάραξη των φυσικών συνθηκών που 
διασφαλίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε σημαντικές εκτάσεις της 
Περιφέρειας. Επιπτώσεις από τα γραμμικά χερσαία συγκοινωνιακά έργα, όπως ο 
θόρυβος και οι εκπλύσεις υγρών ρύπων, εάν δεν τηρηθούν ασφαλείς αποστάσεις από 
σημαντικούς θύλακες της βιοποικιλότητας, ενδέχεται να επιφέρουν δυσμενείς 
μεταβολές. Παράλληλα, ενδεχόμενη δημιουργία νέων λιμένων, αντί της ενίσχυσης των 
υφιστάμενων, είναι πιθανόν να διαταράξει τα παράκτια και κυρίως τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα..  
 

• Μια ειδικότερη πλευρά της διατάραξης που, όπως διαπιστώθηκε 
προηγουμένως, τα χερσαία συγκοινωνιακά έργα ενδέχεται να επιφέρουν στο 
περιβάλλον, αφορά στην πανίδα. Η προσέγγιση των έργων προσπελασιμότητας στους 
βιοτόπους αυτούς θα συνοδεύεται από τη μεταφορά οχλήσεων στα εκεί ζωικά είδη. 
Παράλληλα, πέραν των προστατευόμενων ειδών της πανίδας, αναφορικά με το σύνολο 
της έκτασης της Περιφέρειας, η υπερβολική πύκνωση των διαδρόμων που φιλοξενούν 
δρόμους ή σιδηρόδρομο είναι πιθανόν να οδηγήσει σε φαινόμενα διάσπασης της 
συνέχειας των οικοτόπων. Πάντως, οι επιπτώσεις αυτές είναι αντιμετωπίσιμες με την 
κατάλληλη μέριμνα, η οποία όμως θα πρέπει να αναληφθεί εγκαίρως.  
 

• Η βελτίωση της προσπελασιμότητας αναμένεται ότι θα αυξήσει σε κάποιο βαθμό 
τη χρήση οχημάτων ανά κατοικημένο km2. Η αύξηση αυτή εκτιμάται ότι θα επέλθει ως 
δευτερογενής ενίσχυση της υπάρχουσας τάσης διόγκωσης στη χρήση οχημάτων, λόγω 
βελτίωσης και πύκνωσης του οδικού δικτύου, παρά ως πρωτογενής γένεση αναγκών 
για χρήση οχημάτων. Με μια αναλυτικότερη εξέταση, η αναλογία δαπανών μεταξύ 
οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών φαίνεται να ενισχύει περαιτέρω την τάση 
διόγκωσης στη χρήση ιδιωτικών οχημάτων, πέραν της αρχικής αύξησης που 
αναμένεται λόγω καλύτερου και πυκνότερου οδικού δικτύου. Πάντως, η αναλογία αυτή 
αποτελεί μόνο το μέρος της συνολικής εικόνας που αφορά στο ΠΠΑ ΠΑ· παράλληλα, 
το τομεακό ΕΠ για την ενίσχυση της προσπελασιμότητας προβλέπει σημαντική 
ενίσχυση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Συνεπώς, τα όποια αντικίνητρα 
μεταστροφής συγκοινωνιακού έργου από το οδικό στο σιδηροδρομικό δίκτυο φαίνεται 
να προκύπτουν από τη σχετική αναλογία δαπανών του ΠΠΑ ΠΑ, αναμένεται να 
υπερκερασθούν από το τομεακό ΕΠ.  
 

• Σε περίπτωση που κατά τον σχεδιασμό των γραμμικών χερσαίων 
συγκοινωνιακών έργων δεν ληφθεί κατάλληλη μέριμνα, είναι πιθανή η αλλοίωση του 
τοπίου σε ορισμένες περιοχές. Η Περιφέρεια παρουσιάζει στο μεγαλύτερο μέρος της 
έντονα πτυχωμένο ανάγλυφο και η προσαρμογή των οδικών και σιδηροδρομικών 
έργων σε αυτό δεν είναι αυτονόητη. Πάντως, οι σύγχρονες τάσεις στον σχεδιασμό 
μεγάλων έργων, όπως η Εγνατία Οδός, δείχνουν ότι η υιοθέτηση επιλογών 
πληρέστερης προσαρμογής στο ανάγλυφο είναι και τεχνικά και οικονομικά εφικτή.  
 

• Η αύξηση της χρήσης οχημάτων ανά κατοικημένο km2 θα συνοδευτεί 
αναπόφευκτα από αύξηση των εκπομπών NOx και VOCs.  
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6.5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
Δεν αναμένονται περιβαλλοντικές μεταβολές από την υλοποίηση του Αναπτυξιακού 
Στόχου για την Ενίσχυση Εξωστρέφειας του ΠΠΑ ΠΑ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 
Βάσει όλων των ανωτέρω, και κατόπιν αξιολόγησης της μελέτης, όπως αυτή 

διαβιβάστηκε και εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 
της Περιφέρειας Αττικής επισημαίνονται τα ακόλουθα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της εν λόγω ΣΜΠΕ : 

1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών 
κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. 

2. Κατά τον τελικό σχεδιασμό των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων, να 
εξετάζονται και εναλλακτικές λύσεις ώστε να επιλέγεται εκείνη η χωροθέτηση 
που βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών, λαμβάνοντας ιδιαίτερη 
μέριμνα για την αποφυγή επεμβάσεων σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο 
NATURA 2000. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παράκαμψη της 
περιοχής αυτής να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και 
ελαχιστοποίησης των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων του έργου, στην 
βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα του τόπου προστασίας.  

3. Κατά την κατασκευή και λειτουργία των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων 
του προγράμματος, να εφαρμοστούν οι περιβαλλοντικοί όροι που θα 
προκύψουν από την εξέταση των σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που 
δύναται να προκληθούν. Οι όροι αυτοί θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν 
μέτρα: 

• για την διαχείριση των αποβλήτων, ιδιαίτερα των επικίνδυνων, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία. Να ενθαρρύνεται η διεύρυνση των προγραμμάτων 
και δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης με στόχο την 
περαιτέρω μείωση του όγκου των απορριμμάτων και τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας.  

• για την διασφάλιση της αποτροπής ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών 
(επιφανειακών και υπόγειων). Επιπλέον, να διερευνώνται εναλλακτικές 
λύσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψιν την 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

• σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στη μείωση 
των εκπομπών αερίων ρύπων και θορύβου. Επιπλέον, θα πρέπει να 
εφαρμοστούν πολιτικές αναχαίτισης της χρήσης του αυτοκινήτου και 
προώθησης  ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή μετακίνηση, ποδήλατο, 
ΜΜΜ) ενώ θα πρέπει να προωθείται η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων ως 
εναλλακτική στα συμβατικά οχήματα,  
συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  

• για την αποκατάσταση των περιοχών στις οποίες γίνονται επεμβάσεις, ώστε 
να επιστρέψουν κατά το δυνατόν στην προτέρα κατάσταση κ.λ.π.  

4. Σχετικά με την ενέργεια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας ενώ παράλληλα να προωθούνται τεχνολογίες 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης και την χρήση ενέργειας 
από ΑΠΕ.  



61 
 

5. Εξαιτίας της αύξησης της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων 
που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και 
καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές) θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την 
κατασκευή έργων για την προστασία και τον περιορισμό των πλημμυρικών 
φαινομένων (ενδεικτικά: Συντήρηση - καθαρισμοί υδατορεμάτων, οριοθέτηση 
των υφισταμένων υδατορεμάτων της περιοχής είτε αυτά είναι εμφανή, είτε δεν 
υφίστανται σήμερα λόγω παρεμβάσεων, εκσυγχρονισμός και αποκατάσταση 
αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές περιοχές κ.λ.π)  καθώς 
και για τον εκσυγχρονισμό-αναδιοργάνωση των μέσων και των μεθόδων 
πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (ενδεικτικά: Συντήρηση του δασικού 
οδικού δικτύου, διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, κατασκευή και 
συντήρηση υδατοδεξαμενών και κρουνών υδροληψίας, πυροφυλακείων, 
εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης πυρκαγιάς).  

6. Να ληφθεί πρόβλεψη επαρκών αντιπλημμυρικών έργων και αναβαθμών 
συγκράτησης των φερτών λόγω της φυτικής αποψίλωσης συνεπεία των 
πρόσφατων πυρκαγιών στην περιοχή μελέτης. Επιπλέον, ταχεία προώθηση σε 
συντονισμό με τη Δασικής Υπηρεσία και τους αντίστοιχους δήμους των 
πληγεισών περιοχών δράσεων αναδάσωσης στις περιοχές που έχουν κριθεί 
αναδασωτέες  μέσω πρακτικών φυσικής αναγέννησης αλλά και προγραμμάτων 
φυτεύσεων. 

 
Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης εισηγήθηκε τη θετική 
γνωμοδότηση επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ, με τις επισημάνσεις που περιέχονται στην 
ανωτέρω εισήγηση. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο  στον Περιφερειάρχη, στους επικεφαλής και 
στους ειδικούς αγορητές των περιφερειακών παρατάξεων και στους Περιφερειακούς 
Συμβούλους που ζήτησαν να τοποθετηθούν επί του θέματος. 
 
Μετά το πέρας των τοποθετήσεων ο Πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία την ανωτέρω 
εισήγηση για τη γνωμοδότηση του Σώματος επί της αναφερομένης ΣΜΠΕ. 

 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του 
και  

έχοντας υπόψη:  
➢ τις απόψεις των Δήμων Ηλιούπολης, Κορυδαλλού, Λαυρεωτικής, Λυκόβρυσης – 

Πεύκης, Μεγαρέων, Μοσχάτου-Ταύρου, Πειραιά, Πεντέλης, Ωρωπού,  
➢ την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής 

Περιφέρειας Αττικής,  
 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 

Γνωμοδοτεί θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 2021-

2025, σύμφωνα με τις ακόλουθες παρατηρήσεις-επισημάνσεις : 

1. Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των 
Περιβαλλοντικών Όρων έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών 
κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους. 

2. Κατά τον τελικό σχεδιασμό των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων, να 
εξετάζονται και εναλλακτικές λύσεις ώστε να επιλέγεται εκείνη η χωροθέτηση 
που βρίσκεται εκτός των προστατευόμενων περιοχών, λαμβάνοντας ιδιαίτερη 
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μέριμνα για την αποφυγή επεμβάσεων σε περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο 
NATURA 2000. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η παράκαμψη της 
περιοχής αυτής να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και 
ελαχιστοποίησης των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων του έργου, στην 
βιοποικιλότητα και την ακεραιότητα του τόπου προστασίας.  

3. Κατά την κατασκευή και λειτουργία των επιμέρους έργων και δραστηριοτήτων 
του προγράμματος, να εφαρμοστούν οι περιβαλλοντικοί όροι που θα 
προκύψουν από την εξέταση των σχετικών Μελετών Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ), με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που 
δύναται να προκληθούν. Οι όροι αυτοί θα πρέπει ενδεικτικά να περιλαμβάνουν 
μέτρα: 

• για τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδιαίτερα των επικίνδυνων, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία. Να ενθαρρύνεται η διεύρυνση των 
προγραμμάτων και δράσεων επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης 
με στόχο την περαιτέρω μείωση του όγκου των απορριμμάτων και τη 
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.  

• για τη διασφάλιση της αποτροπής ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών 
(επιφανειακών και υπόγειων). Επιπλέον, να διερευνώνται εναλλακτικές 
λύσεις διάθεσης των υγρών αποβλήτων λαμβάνοντας υπόψιν την 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων. 

• σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στη 
μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και θορύβου. Επιπλέον, θα 
πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές αναχαίτισης της χρήσης του 
αυτοκινήτου και προώθησης ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή 
μετακίνηση, ποδήλατο, ΜΜΜ) ενώ θα πρέπει να προωθείται η χρήση 
ηλεκτρικών οχημάτων ως εναλλακτική στα συμβατικά οχήματα,  
συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  

• για την αποκατάσταση των περιοχών στις οποίες γίνονται επεμβάσεις, 
ώστε να επιστρέψουν κατά το δυνατόν στην προτέρα κατάσταση κ.λ.π.  

4. Σχετικά με την ενέργεια θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην προώθηση δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας ενώ παράλληλα να προωθούνται τεχνολογίες 
μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης και την χρήση ενέργειας 
από ΑΠΕ.  

5. Εξαιτίας της αύξησης της συχνότητας εκδήλωσης ακραίων καιρικών 
φαινομένων που δημιουργούν σοβαρούς φυσικούς και περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και καταστροφές (πλημμύρες, πυρκαγιές) θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για την κατασκευή έργων για την προστασία και τον περιορισμό των 
πλημμυρικών φαινομένων (ενδεικτικά: συντήρηση - καθαρισμοί υδατορεμάτων, 
οριοθέτηση των υφισταμένων υδατορεμάτων της περιοχής, είτε αυτά είναι 
εμφανή, είτε δεν υφίστανται σήμερα λόγω παρεμβάσεων, εκσυγχρονισμός και 
αποκατάσταση αποχετευτικών/αποστραγγιστικών δικτύων σε πεδινές περιοχές 
κ.λ.π)  καθώς και για τον εκσυγχρονισμό-αναδιοργάνωση των μέσων και των 
μεθόδων πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών (ενδεικτικά: συντήρηση του 
δασικού οδικού δικτύου, διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, 
κατασκευή και συντήρηση υδατοδεξαμενών και κρουνών υδροληψίας, 
πυροφυλακείων, εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης 
πυρκαγιάς).  

6. Να ληφθεί πρόβλεψη επαρκών αντιπλημμυρικών έργων και αναβαθμών 
συγκράτησης των φερτών λόγω της φυτικής αποψίλωσης συνεπεία των 
πρόσφατων πυρκαγιών στην περιοχή μελέτης. Επιπλέον, ταχεία προώθηση σε 
συντονισμό με τη Δασική Υπηρεσία και τους αντίστοιχους δήμους των 
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πληγεισών περιοχών δράσεων αναδάσωσης στις περιοχές που έχουν κριθεί 
αναδασωτέες  μέσω πρακτικών φυσικής αναγέννησης αλλά και προγραμμάτων 
φυτεύσεων. 

 
Υπέρ της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (51 ψήφοι): 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ.κ. Γ. 
Αγγελόπουλος, Μ. Αγγελοπούλου, Γ. Αδαμοπούλου, Π. Αλεβίζος, Χ. Αλεξανδράτος, 
Σ. Αλυμάρα, Στ. Αντωνάκου, Α. Αυγερινός, Μ. Βάρσου, Μ. Βιδάλη, Γ. Βλάχος, Γ. 
Βλάχου, Στ. Βοϊδονικόλας, Γ. Γεωργόπουλος, Η. Γρηγορίου, Φ. Δαλιάνη, Γ. 
Δημόπουλος, Σπ. Ευσταθόπουλος, Μ. Ζέρβα (Διαμαντή), Β. Θεοδωρακοπούλου-
Μπόγρη, Χ. Θεοδωρόπουλος, Φ. Καλογήρου, Α. Κατσιγιάννης, Λ. Κεφαλογιάννη, Ι. 
Κεχρής, Β. Κόκκαλης, Ε. Κοσμόπουλος, Μ. Κουρή, Α. Κούρτης, Θ. 
Κουτσογιαννόπουλος, Π. Λεονάρδου, Α. Λεωτσάκος, Στ. Μελάς, Ε. Μπαρμπαγιάννη - 
Αδαμοπούλου, Δ. Νάνου, Ν. Παπαγεωργίου, Ν. Παπαδάκης, Ν. Πέππας, Χ. Ρασσιάς 
(Ρώμας),  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ελληνική Αυγή για την Αττική» κ. Κ. 
Αγγουράς και κ. Στ. Παππάς. 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δημιουργία-Θάνος Τζήμερος» κ.κ. Γλ. 
Τζήμερος, Δ. Βενιεράτος, Σ. Δασκαλοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Αγγελάκη, Α. Αδαμοπούλου-
Κουτσογιάννη, Μ. Αναγνωστόπουλος, Π. Ασημακόπουλος, Α. Βαθιώτης, Β. 
Γιαννακόπουλος, Ι. Σμέρος.  
 
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν (49 ψήφοι) :  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Δύναμη Ζωής» κ.κ. Ειρ. Δούρου, Σ. 
Αγγέλης, Μ. Αθανασίου, Γ. Αλεβιζόπουλος, Χ. Αυλωνίτου, Ζ. Βαρέλη-Στεφανίδη, Ε. 
Βασιλοπούλου, Β. Βερελή, Κ. Βίτσας, Α. Θεοχάρη, Χ. Καραμάνος, Α. Κατρανίδου, Ζ. 
Κατωπόδη, Σ. Κοροβέσης, Β. Λάσκαρη-Κρασοπούλου, Α. Λογοθέτη, Γ. Μπαλάφας, Π. 
Παππά, Θ. Σχινάς, Π. Χατζηπέρος, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ.κ. 
Ι. Σγουρός, Α. Αβραμίδου-Λαμπροπούλου, Σ. Αδαμόπουλος, Ε. Αλμπάνης, Ν. 
Ανδρουλακάκης, Γ. Γιομπαζολιάς, Γ. Κατριβάνος, Δ. Κατσικάρης, Ε. Λυμπέρη, Σ. 
Μεθενίτης, Α. Μεθυμάκη, Λ. Μίχας, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής» κ.κ. Ι. 
Πρωτούλης, Α. Αυγερινού, Σ. Βαλαβάνη, Σ. Μπενετάτος, Κ. Παναγιώτου, Η. Σιώρας, 
Γ. Τημπλαλέξης, Ν. Χρονοπούλου,  
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια 
Αττικής» κ.κ. Γ. Δημητρίου, Στ. Αναστασοπούλου, Χρ. Τατάγια, 
- οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική 
Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ.κ. Δ. Κουτσούμπα, Η. Λοΐζος, 
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Ανυπότακτη Αττική» κ. Μ. Τσίχλη,  
- η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» κ. Ε. 
Αβραμοπούλου, 
- οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Δ. Ανδρεάκος, Ε. Αποστολόπουλος. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ. 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ  

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 


