
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

1 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμής τμήματος 
του ποταμού Κηφισού και τροποποίηση του εγκε-
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής 
Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύ-
ρου (ν. Αττικής) και ειδικότερα στα οικοδομικά τε-
τράγωνα επί της Παρακηφίσιας οδού μεταξύ των 
οδών Ποσειδώνος και Ελευθερίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

2 Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης 
άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει. 

 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμής τμήματος 

του ποταμού Κηφισού και τροποποίηση του εγκε-

κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής 

Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου - Ταύ-

ρου (ν. Αττικής) και ειδικότερα στα οικοδομικά 

τετράγωνα επί της Παρακηφίσιας οδού μεταξύ 

των οδών Ποσειδώνος και Ελευθερίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του 

Ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντε-
λεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της 
πολεοδομικής νομοθεσίας» (Α΄ 58), όπως η παρ. 3 συ-
μπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 1γ) του Ν. 2052/1992 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδο-
μικές ρυθμίσεις» (Α΄ 94) και αντικαταστάθηκαν με το άρ-
θρο 5 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 
με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία ορι-
οθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), καθώς και τις διατάξεις των 
άρθρων 3 (παρ. Α΄ περ. 5) και 9 του Ν. 4258/2014 (Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 1, 2 και 6) και 
154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας 
(Κ.Β.Π.Ν.) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 
14/27.7.1999 Π.δ/τος (Δ’ 580).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 (παρ. 1), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 62 (παρ. 2) του Ν. 4280/2014 
(Α΄ 159) και 32 (παρ. 2 και 3) του Ν. 4067/2012 «Νέος 
Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 79).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13α και 33 (παρ. 1 και 3) 
του Ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδομική μεταρ-
ρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη» (Α΄ 142).

5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του 
Ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυ-
μοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄ 269).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 35 και 36 του Ν. 4030/2011 
«Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατα-
σκευών και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249), όπως αυτά τρο-
ποποιήθηκαν με το άρθρο 49 (παρ. 15 και 16 αντίστοιχα) 
του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 283 και 286 του 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και του άρθρου 1ου της αριθμ. 
45892/11.8.2010 απόφασης του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Χώρας κ.λπ.» (Β΄ 1292/2010, διόρθω-
ση σφάλματος (Β΄ 1623/2010).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.δ/τος 70/2015 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
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 Αριθμ. 34844 (2)
  Κριτήρια προσδιορισμού οικιστικής πύκνωσης 

άρθρου 23 παρ. 4 Ν. 3889/2010, όπως ισχύει. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του Ν. 3889/2010 

«Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πρά-
σινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 182), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΑ του 
άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1ε του άρθρου 155 του 
Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

4. Την αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 
2183).

5. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζονται ως κριτήρια προσδιορισμού του περι-
γράμματος της οικιστικής πύκνωσης, για την εφαρμογή 
της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. ΙΑ του άρθρου 153 
του Ν. 4389/2016 α) ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης 
κτιρίων και β) η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμέ-
νη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περί-
γραμμα. Ειδικότερα:

α) Ελάχιστος αριθμός κτιρίων: πενήντα (50).
β) Για τον προσδιορισμό της επιφάνειας της έκτασης 

που περιλαμβάνεται εντός του ιώδους περιγράμματος 
ισχύουν τα ακόλουθα:

αα. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι ίσος 
ή μεγαλύτερος των 50, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) 
κτίριο ανά 500 τ.μ.

ββ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγα-
λύτερος των 100, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο 
ανά 1.000 τ.μ.

γγ. Όταν ο συνολικός αριθμός των κτιρίων είναι μεγα-
λύτερος των 400, αναλογεί τουλάχιστον ένα (1) κτίριο 
ανά 2.000 τ.μ.

2. Για τον υπολογισμό των ως άνω επιφανειών δεν 
λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της κάθε ιδιοκτησίας, 
αλλά μόνο το σύνολο της περιοχής εντός του ιώδους 
περιγράμματος.

3. Οι κορυφές του ιώδους περιγράμματος πρέπει κατά 
το δυνατόν να ταυτίζονται με κτίρια.

4. Σε κάθε στάδιο οι αρμόδιες υπηρεσίες δύνανται να 
ελέγχουν την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων.

5. Βάσει των ανωτέρω προσδιορίζονται, με ευθύνη των 
οικείων Ο.Τ.Α., ιώδη περιγράμματα για τις οικιστικές πυ-
κνώσεις, τα οποία διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις 
Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου 
να εξαιρεθούν από την ανάρτηση κατά τα οριζόμενα 
στο άρθρο 23 του Ν. 3889/2010 όπως ισχύει. Κατά την 
ανάρτηση του δασικού χάρτη της ευρύτερης περιοχής, 
το περιεχόμενο του δασικού χάρτη εντός των ιωδών πε-
ριγραμμάτων παραμένει ορατό και εκτός διαδικασίας 
ανάρτησης. Τυχόν δασικές εκτάσεις εντός των περιοχών 
των οικιστικών πυκνώσεων συνεχίζουν να υπάγονται 
στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
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