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   Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και 
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                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
                     ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
  Εκδίδοµε τον οκόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.' 
 
  ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 
  ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
              
  'Αρθρο 1 
   Σκοπός     
 
  Σκοπός του νόµου αυτού είναι η θέσπιση θεµελιωδών αρχών και η 
θεσµοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και µέσων άσκησης 
χωροταξικού σχεδιασµού που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, 
κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωική συνοχή, διασφαλίζουν  την 
προστασία τοu περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επί 
µέρους ενότητές του και ενισχύouν τη θέση της χώρας οτο διεθνές και 
ευρωπαικό πλαίσιο. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 2 
   Στόχοι κοι αρχές   
 
  1. Ο χωροταξικός σχεδιασµός έχει ως στόχο να συµβάλλει: 
 
  α. Στην προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στη διατήρηση 
των οικολογικών και πολιτισµικών αποθεµάτων και στην προβολή και 
ανάδειξη των συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, nαρσγωγικών και 
πολιτιστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας. 
 
  β. Στην ενίσχυση της διαρκούς και ισόρροπης οικονοµικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας και της ανταγωνιστικής παρουσίας της 
στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, µεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο. 
 
  γ. Στη στήριξη της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής στο σύνολο του 
εθνικού χώρου και ιδίως στις περιοχές που παρουσιάζουν προβλήµατα 
αναπτυξιακής υστέρησης, έντονων κοινωνικών  διαφοροποιήσεων και 
περιβαλλοντικής υποβάθµισης, καθώς και στις περιφερειακές και 



αποµονωµένες περιοχές ή σε άλλες περιοχές που παρουσιάζουν µειονεκτικά 
χαρακτηριστικά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. 
 
  2. Για την εκπλήρωση των στόχων της προηγούµενης παραγράφου, κατά την 
κατόρτιση των υπό του νόµου τούτοu προβλεπόµενων χωροταξικών πλαισίων 
και λοιπών στεδίων  πρέπει να λαµβάνονται ιδίως υπόψη οι ακόλουθες 
αρχές: 
 
  α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και εικαιριών παραγωγικής 
απασχόλησης των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, σε συνάρτηση 
µε την ισόρροπη πληθυσµιακή διάταξη κοι τη δηµογραφική ανανέωσή τους.  
 
  β. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των 
υποδοµών στο σύνολο του εθνικού χώρου και ιδιαίτερα στις περιοχές που 
παρουσιάζουν προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης και περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης. 
 
  γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής 
πολυµορφίας, καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις αστικές και 
περιαστικές περιοχές, αλλά και στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις 
παράκτιες, νησιώτικες και ορεινές περοχές, καθώς και στις περοχές που 
παρουσιάζουν αυξηµένη βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη. 
 
  δ. Η εξασφάλιση µιας ισόρροπης οχέσης µεταξύ του αστικού, περιαστικού  
και αγροτικού χώρου και η ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µεταξύ των 
µητροπολιτικών περιοχών, των αστικών κέντρων και των οικισµών  της 
υπαίθρου. 
 
  ε. Η κοινωνική, οικονοµική, nεριβαλλοντική και πολιτισµική 
αναζωογόνηση των µητροπολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων 
περιαστικών περιοχών  τους και ιδίως αυτών που παρουσιάζουν προβλήµατα 
κοινωνικής συνοχής, nαραγωγικής ή δηµογραφικής  εγκατάλειψης,  
περιβαλλοντικής υποβάθµισης και ποιότητας ζωής. 
 
  στ. Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη, ανάδειξη και προστασία των νησιών, των 
ορεινών και των παραµεθόριων περοχών της χώρας και ιδιαίτερα η ενίσχυση  
του δηµογραφικού και πληθυσµιακού τους ισοζυγίου, η διατήρηση και 
ενθάρρυνση των παραδοσιακών παραγωγικών κλάδων τους και της παραγωγικής 
πολυµορφίας τους, η βελτίωση της πρόσβασής τους σε βασικές τεχνικές και 
κοινωνικές υποδοµές, καθώς και η προστασία των φυσικών και των 
πολιτιστικών τους πόρων. 
 
  ζ. Η συστηµατική προστοσία, αποκατάστοση, διατήρηση και ανάδειξη των 
περιοχών, οικισµών, τοπίων, που διαθέτουν στοιχεία φυσικής, 
πολιτιστικής κοι ορχιτεκτονικής κληρονοµιάς. 
 
  η. Η συντήρηση, αποκατάσταση και ολοκληρωµένη διαχείριση των δασών, 
των ανοδασωτέων περιοχών και των αγροτικών εκτάσεων.  
 
  θ. Η ορΘολογική αξιοποίηση και η ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτινων 
πόρων. 
 
  ι. Ο συντονισµός των δηµόσιων προγραµµάτων και έργων που έχουν 
χωροταξικές επιπτώσεις. 
 
  ια. Η συστηµατική πληροφόρηση, ο αποτελεσµατικός διάλογος και η 
προώθηση στρατηγικών συµµαχιών µεταξύ όλων των πολιτικών, παραγωγικών 
και κοινωνικών συντελεστών που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα τη διαµόρφωση 
των επιλογών χωρικής ανάπτυξης. 
 
  3. Κατά την κατάρτιση των υπό του νόµου τούτου προβλεπόµενων 
χωροταξικών πλαισίων και λοιπών σχεδίων µπορούν να λαµβάνονται υπόψη 
και άλλες παράµετροι, εφόσον αυτές συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
του χωροταξικού σχεδιασµού σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού. 



 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
  ΟΡΓΑΝΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
  'Αρθρο 3 
 
  Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής   
  Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού  
  Σχεδιασµού κσι της Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1 α. Συνιστάτοι Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον 
τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία 
συγκροτείται από: 
 
  1. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ως 
Πρόεδρο 
 
  2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
 
  3. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας 
 
  4. Τον Υπουργό Οικονοµικών 
 
  5. Τον Υπουργό Ανάπτυξης 
 
  6. Τον Υπουργό Γεωργίας 
 
  7. Τον Υπουργό Πολιτισµού 
 
  8. Τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας 
 
  9. Τον Υπουργό Μεταφορών κοι Επικοινωνιών. 
 
*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.3 άρθρ.8 Ν.3270/2004,ΦΕΚ Α 187/11.10.2004, 
    ορίζεται ότι: 
   "3. Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης µετέχει, από τη δηµοσίευση του  
παρόντος, στην Επιτροπή Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του  
Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης του άρθρου 3 παρ. 1  
του Ν. 2742/1999 ( ΦΕΚ 207 Α΄)". 
 
 
  β. Στην Επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου, µετά 
από πρόσκληση του Προέδρου της, και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές 
Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Σύµβουλοι του 
Πρωθυπουργού, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, ∆ιοικητές και Υποδιοικητές 
οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός 
οριοθετείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 
Α'), καθώς και Γενικοί Γραµµατείς Περιφερειών, εφόσον συζητούνται 
θέµατα αρµοδιότητάς τους. 
 
  γ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής µετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, και 
ο Προϊστόµενος της Επιστηµονικής Γραµµατείας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου αυτού. Στην Επιτροπή µπορούν νο προσκληθούν 
επίσης υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, άλλων Υπουpγείων, οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέο, όπως αυτός οριοθετείται στην παράγροφο 1 του όρθρου 14 



του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), εφόσον συζητούνται θέµατα της 
αρµοδιότητάς τους, καθώς και µέλη του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού 
Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), 
ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων κοι 
ειδικοί επιστήµονες, που διαθέτουν ειδίκευση και εµπειρία σε θέµατα 
χωροταξίας. 
 
  δ. Η Επιτροπή µπορεί να συνέρχεται και σε επίπεδο Γενικών ή Ειδικών 
Γραµµατέων Υπουργείων για τα θέµατα που αναφέρονται στις nεριπτώσεις γ' 
και δ' της παραγράφου 2, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που, κατά την 
κρίση του Προέδρου της, το θέµα δεν είναι ιδιάζουσας σηµασίας. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή προεδρεύεται από το Γενικό Γραµµατέα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  ε. Οι Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται από τον Πρόεδρό της και 
µπορεί να είναι: 
 
  1. Μέλη της Επιτροπής. 
 
  2. Ο Προϊστάµενος ή κάποιος υπάλληλος της Επιστηµονικής Γραµµατείας 
που αναφέρεται στην παράγραφο 4. 
 
  3. Υπάλληλοι του Υουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων, άλλων Υπουργείων και δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων, µε 
γνώση και εµπειρία στο σχετικό θέµατα. 
 
  4. Μέλη ∆.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και ερευνητές των αναγνωρισµένων 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας που έχουν ειδίκευση στα 
σχετικά θέµατα, καθώς και ειδικοί επιστήµονες µε γνώσεις και εµπειρία 
σε θέµατα χωροταξίας. 
 
  2. Η Επιτροπή αποφασίζει για θέµατα χωροταξίας γενικότερης σηµασίας 
και παίρνει τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή της πολιτικής αειφόρου 
ανάπτυξης του εθνικού χώρου. Παρακολουθεί εποπτεύει και συντονίζει την 
εφαρµογή της Πολιτικής αυτής και των λοιπών αποφόσεών της. 
 
  Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής ανήκουν ιδίως: 
 
  α. Ο σχεδιασµός ενιαίας και συντονισµένης πολιτικής για τη χωροταξία 
και την αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο και η επεξεργασία µέτρων για 
την αποτελεσµατική εφαρµογή τους. 
 
  β. Η έγκριση του Γενικού και των Ειδικών ΠλαισΙων Χωροτοξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και η εναρµόνισή τους µε τις 
γενικότερες κατευθύνσεις της Κυβέρνησης στους τοµείς της οικονοµικής 
πολιτικής και της πολιτικής κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής. 
 
  γ. Ο συντονισµός των φορέων εφαρµογής, καθώς και η εποπτεία εφαρµογής 
των παραπάνω πλαισίων. 
 
  δ. Η λήψη αποφάσεων για θέµατα χωροταξίας και αειφόρου ανάπτυξης που 
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα περισσότερων Υπουργείων. 
 
  3. Η συγκρότηση και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής µπορούν να 
µεταβάλλονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 8 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137 Α.), όπως ισχύει σήµερα. 
 
  4. α. Για την επιστηµονική και διοικητική στήριξη της Επιτροπής, 
συνιστάται Επιστηµονική Γραµµατεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 'Εργο της Γραµµατείας είναι η σύνταξη 
εισηγήσεων προς την Επιτροπή για τα θέµατα αρµοδιότητάς της, η 
παρακολούθηση της εφαρµογής των αποφάσεών της και η διοικητική 
υποστήριξή της, µε την προετοιµασία συνεδριάσεων και αλληλογραφίας, 
τήρηση πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης ενέργειας που απαιτείται για την 



οµαλή λειτουργία της. Η Γραµµατεία συνεργάζεται µε όλες τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι οφείλουν 
να τη διευκολύνουν στο έργο της, παρέχοντας εγκαίρως τα κατά περίπτωση 
απαιτούµενα στοιχεία και πληροφορίες. 
 
  β. Στη Γραµµατεία συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις επιστηµονικού και 
διοικητικού προσωπικού: 
 
  1. Μία (1) θέση Προισταµένου της Γραµµατείας, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, που µπορεί να ανανεώνεται. 
Ως Προιστάµενος της Γραµµατείας προσλαµβάνεται πρόσωπο εγνωσµένου 
κύρους, µε προσόντα ειδικού επιστήµονα, που διαθέτει υψηλή επιστηµονική 
κατάρτιση και εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας. 
 
  2. ∆εκαπέντε (15) θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, κατά την 
έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991, µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών που µπορεί να ανανεώνεται. 
 
  3.  Πέντε (5) θέσεις διοικητικού προσωπικού. Οι Θέσεις αυτές 
καλύπτονται από πτυχιούχους πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. Καθώς και από αποφοίτους της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
µε βάση τα συγκεκριµένα προσόντα που ορίζονται στην προκήρυξη της 
επόµενης περιπτώσεως. 
 
  γ. Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων γίνεται κατά τη διαδικασία του ν. 
2190/1994 ( ΦΕΚ 28 Α'), όπως κάθε φορά ισχύει, ύστερα από δηµόσια 
προκήρυξη.  Στην προκήρυξη προσδιορίζονται οι κατηγορίες των θέσεων και 
εξειδικεύονται τα κατά το νόµο απαιτούµενα γενικά και ειδικά προσόντα 
που πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι κάθε κατηγορίας για την 
κατάληψη των θέσεων. 
 
  δ. Η πλήρωση των θέσεων µπορεί να γίνει και µε απόσπαση προσωπικού 
που υπηρετεί µε κάθε είδους σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 1256/1982, που 
συγκεντρώνει τα απαιτούµενα για κάθε θέση προσόντα. Η οπόσπαση γίνεται 
µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου 
Υπουργού, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου, κατά παρέκλιση των 
κειµένων διατάξεων. Η διάρκεια της οπόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι 
πέντε (5) έτη και µπορεί να παρατείνεται µέχρι άλλα πέντε (5) έτη. Ο 
χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγµατικής υπρεσίας για κάθε 
συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα του αποσπασθέντος. 
 
  ε. Η πρόσληψη όλων των κατηγοριών προσωπικού γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
 
  στ. Οι αποδοχές του προσωπικού της Γpαµµατείας καθορίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Εργων. Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν το µισθό, τα επιδόµατα και 
όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές 
απολαβές της οργανικής τους θέσης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α'). Το σύνολο των 
παραπάνω αποδοχών καταβάλλεται από της αποσπάσεως οπό το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων.  
 
  5. Μέχρι τη συγκρότηση της Γροµµατείας που προβλέπεται στην 
προηγούµενη πορόγραφο, η επιστηµονική κοι διοικητική στήριξη της 
Επιτροπής παρέχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 



 
 
 
          
  'Αρθρο 4 
  Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού  
  και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
το οποίο συγκροτείται : 
 
  α. Από έναν (1) επιστήµονα ανογνωρισµένου κύρους και εµπειρίας σε 
θέµατα χωροταξίας που ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, ως Πρόεδρο, 
 
  β. Από έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης ∆ήµων και Κοινοτήτων 
Ελλάδος (Κ.Ε.∆.Κ.Ε.) και έναν εκπρόσωπο της Ενωσης Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.). 
 
  γ. Από έναν (1) εκπρόσωπο από: το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
(Τ.Ε.Ε.), το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.), το 
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο 
Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.), το Σύνδεσµο Ελληνικών Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.) τη Γενική 
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τη Γενική Συνοµοσπονδία 
Επογγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε ) και την 
Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισµών 
(ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.). 
 
  δ. Από έναν (1) εκπρόσωπο από: το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων 
Ανωτάτων Σχολών (Σ.Α.∆.Α.Σ.), το Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόµων και 
Χωροτακτών (Σ.Ε.ΠΟ.Χ.) και το Σύνδεσµο Ελλήνων Περιφερειολόγων 
(Σ.Ε.Π.). 
 
  ε. Τρεις (3) εκπροοώπους µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων 
εθνικής εµβέλειας, οι οποίες επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µε βάση το κριτήριο της 
αντιπροσωπευτικότητας. 
 
  στ. ∆ύο (2) µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν εκλεγεί στο 
γνωστικό αντικείµενο της χωροταξίας. Τα µέλη της περιπτώσεως αυτής  
ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας κοι ∆ηµόσιων Εργων. 
                                                                        
  Οι εκπρόσωποι των φορέων των περιπτώσεων α' έως ε' ορίζονται µε τους 
οναπληρωτές τους από τις διοικήσεις τους, µέσα σε προθεσµία ενός (1) 
µηνός από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Yπουργό  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Η θητεία των µελών του 
Συµβουλίου είναι τριετής. 
  
  2. Το Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με όµοια απόφαση ορίζεται ο κανονισµός, 
λειτουργίας του. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη του παρέχεται 
από την Επιστηµονική Γραµµατεία που προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο. 
Μέχρι τη συγκρότηση της Επιστηµονικής Γραµµοτείας, η γραµµατειακή κοι 
τεχνική υποστήριξη του Συµβουλίου παρέχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Το 
Συµβούλιο συνέρχεται τσκτικά µια φορά το εξάµηνο, εκτάκτως δε κατά την 
κρίση του Προέδρου του. Στις συνεδριάσεις του Συµβουλίου µετέχει, χωρίς 
δικαίωµα ψήφου, και ο Προιστάµενος της Επιστηµονικής  Γραµµατείας που 
προβλέπεται στο προηγούµενο άρθρο. 
  
  3. Το Συµβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης 
για θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας που αφορούν την άσκηση της εθνικής 



χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής αειφόρου ανάπτυξης. 'Εργο του 
Συµβουλίου είναι η υποβολή γνωµοδοτήσεων ή εγγράφων παρατηρήσεων και η 
διατύπωση προτάσεων σχετικό µε την εθνική χωροταξική πολιτική και 
πολιτική αειφόρου ανάπτυξης και τα αναγκαία µέτρα και ενέργειες για την 
εφαρµογή τους. Ειδικά, το Συµβούλιο γνωµοδοτεί για το περιεχόµενο του 
Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και συµµετέχει περιοδικώς µε γνώµες και παρατηρήσεις στη 
διαδικασία παρακολούθησης, αξιολόγησης και αναθεώρησής τους. Οι 
γνωµοδοτήσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συµβουλίου υποβάλλονται 
προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
 
  4. Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το Συµβούλιο ζητεί στοιχεία 
και πληροφορίες από όλους τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι 
οποίοι οφείλουν να τις παρέχουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 
µπορεί να καλεί εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και υπηρεσιών να 
αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις του οργάνου 
αυτού, οι οποίοι και υποχρεούνται να προσέλθουν σε αυτές. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 5 
   Αρµοδιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  
   Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 
 
  Οι περιπτώσεις α' έως γ' τnς παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 1032/1980, 
καθώς και η περίπτωση δ' της ίδιας ως άνω παραγράφου, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 31 παρ.1 του ν.1650/1986, αντικαθίστανται ως 
εξής: 
 
  α. Για την έκφραση και εξειδίκευση της γενικής πολιτικής για τη 
χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος εντός του πλαισίου των 
αποφάσεων της Κυβέρνησης και των συλλογικών κυβερνητικών οργάνων, καθώς 
και για την εκπροσώπηση της χώρας στα διεθνή, ευρωπαϊκά και κοινοτικά 
όργανα στους τοµείς της χωροταξίας, του περιβάλλοντος και της 
πολεοδοµίας, σε συντονισµό µε το κατά περίπτωση αρµόδιο Υπουργείο. Στο 
πλαίσιο αυτό, µεριµνά και για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία 
εθνικού συστήµατος πληροφοριών και παρατηρήσεων για το χώρο και το 
περιβάλλον σε συντονισµό µε σχετικά προγράµµατα και δίκτυα άλλων 
οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
  β. Για την προώθηση, σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς, 
ολοκληρωµένων στρατηγικών χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης 
εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό κινεί τη διαδικασία 
κατάρτισης Εθνικών (Γενικού και Ειδικών) και Περιιρερειακών Πλαισίων 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
γενικότερης αναπτυξιακής πολιτικής, µεριµνά για την έγκριση και 
εφαρµογή τους και παρακολουθεί την εκτέλεσή τους από άλλους φορείς. 
Στην έννοια της εκτέλεσης δεν περιλαµβάνεται η ανάληψη δράσεων και 
ενεργειών, η κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων, η λήψη µέτρων και η 
εκτέλεση έργων που προβλέπονται στα πλαίσια αυτά και για τα οποία 
υφίστανται, κατά τις κείµενες διατάξεις, άλλοι αρµόδιοι φορείς. 
 
  γ. Για τη χρηµατοδότηση και εκπόνηση µελετών για τη σύνταξη, 
συµπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση Εθνικών (Γενικού και Ειδικών), 
καθώς και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, καθώς και για την παρακολούθηση της εκπόνησης και την 
αξιολόγηση αυτών. 
 



  δ. Για την κατάρτιση σχεδίων και προγραµµάτων περιβάλλοντος, για τον 
έλεγχο της εφαρµογής και το συντονισµό των ειδικών προγραµµάτων 
προστασίας του περιβάλλοντος των επί µέρους φορέων, καθώς και την 
κάλυψη Θεµάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες 
άλλου φορέα. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
  ΜΕΣΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
  'Αρθρο 6 
   Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού  
   και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αποτελεί σύνολο κειµένων ή και διαγραµµάτων µε το οποίο: α) 
καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν 
την µακροπρόθεσµη χωρική ανάπτυξη και διάρθρωση του εθνικού χώρου, β) 
αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των διεθνών, ευρωπαικών και εθνικών 
πολιτικών και γ) προσδιορίζονται, µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, οι 
βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την 
ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και την αειφόρο οργάνωση του εθνικού 
χώρου. 
 
  Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
καθορίζει ειδικότερα τις βασικές κατευθύνσεις για: 
 
  α) τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, 
καθώς και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων 
της χώρας, 
 
  β) τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σηµασίας δικτύων υποδοµών και 
µεταφορών, καθώς και των κόµβων διευρωπαικής ακτινοβολίας. 
 
  γ) τη χωρική διόρθρωση, εξειδίκευση και συµπληρωµατικότητα των 
παραγωγικών τοµέων , 
 
  δ) το ρόλο των µητροπολιτικών και λοιπών σηµαντικών αστικών κέντρων 
και τη σχέση µε την ενδοχώρα τους, τη χωρική διάρθρωση του αστικού 
δικτύου, καθώς και τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, 
αγροτικού, παράκτιου και νησιωτικού χώρου και άλλων κρίσιµων περιοχών 
του εθνικού χώρου, 
 
  ε) τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλοµορφίας της υπαίθρου, τη 
συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και τη διατήρηση, ανάδειξη 
και προστασία της εθνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
 
  στ) τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας µε σκοπό τη δηµιουργία 
βιώσιµων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό 
επίπεδο. 
 
  Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισµό και την εναρµόνιση των επί 
µέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των 
δηµόσιων νοµικών προσώπων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθµού που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή 
και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. 



 
  2. Το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
καταρτίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, σε συνεργασία µε άλλα αρµόδια Υπουργεία και οργανισµούς του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Για την κατάρτισή του λαµβάνονται υπόψη οι 
διεθνείς, ευρωπαικές, διακρατικές και διασυνοριακές ή διαπεριφερειακές 
δράσεις, συνεργασίες και υποχρεώσεις της χώρας, καθώς και οι 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες κάθε περιοχής του εθνικού χώρου. Το Γενικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης εναρµονίζεται 
επίσης µε το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τον προγραµµατισµό 
για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και άλλα γενικά ή 
ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα εθνικής κλίµακας που έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. 
 
  Με απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, η οποία 
εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης τα συνεργαζόµενα µέρη, 
το είδος της απαιτούµενης επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
  3. Το Γενικό Πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
υπόκειται σε έγκριση της Ολοµέλειας της Βουλής κατά το άρθρο 79 παρ, 8 
του Συντόγµατος. Για την υποβολή του στη Βουλή απαιτείται προηγούµενη 
γνωµοδότηση του Εθνικού Συµβουλίου χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης και έγκριση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3. 
 
  4. Το Γενικό Πλαίσιο χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης - 
αναθεωρείται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται 
κατά την επόµενη παράγραφο προκύπτει τεκµηριωµένη προς τούτο ανόγκη. Οι 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για την 
αναθεώρηση του Γενικού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
  5. Τ ο Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, 
προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανό 
διετία έκθεση, στην οποία αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής 
του Γενικού Πλαισίου από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρµόδιων 
Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων επιχειρήσεων 
και λοιπών οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Στην ίδια έκθεση 
υποδεικνύει τα µέτρα, τα προγράµµατα, τις πρωτοβουλίες, δράσεις και 
κάΘε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την εφαρµογή 
του Γενικού Πλαισίου, καθώς και ενέργειες που αντίκεινται ή δεν 
εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις του. Τα πορίσµατα της Εκθεσης 
αυτής διαβιβάζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων 'Εργων στο Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο και γνωµοδοτεί σχετικά. Μετά τη 
γνωµοδότηση του Συµβουλίου, υποβάλλονται από τον Υπουργό Περιβόλλοντος. 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων προς έγκριση στην Επιτροπή που 
προβλέπεται στο άρθρο 3. Μετά την έγκριση της Επιτροπής, τα πορίσµατα 
της έκθεσης γνωστοποιούνται στα καθ' ύλην αρµόδια Υπουργεία και λοιπούς 
αρµόδιους οργανισµούς, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
προώΘηση µέτρων, προγραµµάτων, δράσεων, ενεργειών και ρυθµίσεων 
αρµοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρµογή του Γενικού Πλαισίου 
Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης.  Με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία 
παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της 
απαιτούµενης επιστηµονικής και τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
  6. Ο Υπουργός Χωροταξίας Περιβάλλοντος και ∆ηµόσιων 'Εργων υποβάλλει 



ανά διετία έκθεση στη Βουλή για την πορεία εφορµογής του Γενικού 
Πλαισίου Χωροτοξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 7 
   Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού  
   και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα οποία εξειδικεύονται 
ή και συµπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση 
του εθνικού χώρου και ιδίως: 
 
  - τη χωρική διάρθρωση ορισµένων τοµέων ή κλάδων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων εθνικής σηµασίας, 
 
  - τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής 
και διοικητικής υποδοµής εθνικού ενδιαφέροντος, µε εξαίρεση τα δίκτυα 
και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη χωρική κατανοµή των 
υποδοµών γνώσης και καινοτοµίας, 
 
  - ορισµένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις 
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές και προβληµατικές ζώνες, 
τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συµβάσεις για την 
προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου 
που παρουσιάζουν κρίσιµα περιβαλλοντικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό 
προβλήµατα. 
 
  2. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι 
απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες, δράσεις, ρυθµίσεις και 
προγράµµατα, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, 
καθώς και το χρονοδιόγραµµα εκτέλεσης των αναγκαίων έργων και µέτρων 
και οι φορείς εφαρµογής. 
 
  3. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδισσµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
καταρτίζονται από το Υπουργείο  Περιβόλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία και λοιπούς 
αρµόδιους οργσνισµούς. Με αποφάσεις της Επιτροπής που προβλέπεται στο 
άρθρο 3, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία 
κατάρτισης, τα συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης τεχνικής 
και επιστηµονικής στήριξης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή 
της παραγράφου αυτής. 
 
  4. Τα Ειδικά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
εγκρίνονται µε απόφαση της Επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3, 
ύότερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης. Η απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  5. Τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που διενεργείται 
κατά την επόµενη παράγραφο προκύψει τεκµηριωµένη ανάγκη αναθεώρησης. 
Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους 



προκειµένου: α) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την 
προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, 
διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα, β) να 
καθορισθούν εθνικές κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών 
αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους, γ) να 
αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν σπό 
την εκτέλεση έργων και προγραµµάτων κοινωνικής και τεχνικής uποδοµης 
εθνικής κλίµακας, δ) να προσαρµοσθούν σε σχετικές πορατηρήσεις και 
υποδείξεις της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης που 
προβλέπεται στην επόµενη παράγραφο. Οι διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου εφαρµόζονται και για τις διαδικασίες αναθεώρησης ή 
τροποποίησης των Ειδικών Πλαισίων Χωροτοξικού Σχεδιασµού κοι Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
  6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, 
προτεροιοτήτων και κατευθύνσεων των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν συντάσσει ανά 
διετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής 
των Ειδικών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων αρµόδιων 
Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων 
και λοιπών οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Στις ίδιες εκθέσεις 
υποδεικνύονται τα µέτρα, τα προγράµµατα, οι πρωτοβουλίες. δράσεις και 
οι κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των Ειδικών Πλαισίων, καθώς και επισηµαίνονται 
ενέργειες που είναι αντίθετες ή που δεν εναρµονίζονται µε τις 
κατευθύνσεις τους. Το πορίσµατα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας και ∆ηµόσιων Εργων στο Εθνικό 
Συµβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο και 
γνωµοδοτεί σχετικό. Μετά τη γνωµοδότηση, υποβάλλονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίος και ∆ηµόσιων 'Εργων προς έγκριση στην 
Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 3. Μετά την έγκριση της Επιτροπής, 
τα πορίσµατα των εκθέσεων γνωστοποιούνται στα καθ' ύλην αρµόδιο 
Υπουργεία κοι λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς, προκειµένου να λαµβάνονται 
υπόψη κατά την προώθηση µέτρων , προγραµµάτων, δράσεων, ενεργειών και 
ρυθµίσεων ορµοδιότητάς τους που αφορούν την εφαρµογή των Ειδικών 
Πλαισίων χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
ειδικότερα η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα 
συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης επιστηµονικής και 
τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 8 
   Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού 
   και Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης καταρτίζονται για κάθε περιφέρεια της χώρας και αποτελούν 
σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων µε τα οποία: α) καταγράφεται και 
αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαικό χώρο, ο 
ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες περιφέρειες κοι οι 
λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή µπορεί να αναπτύξει, 
β) καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν 



τη µοκροπρόθεσµη ανάπτυξη κοι διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της 
περιφέρειος, γ) αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαικών, 
εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραµµάτων στο επίπεδο της 
περιφέρειος και δ) προσδιορίζονται, µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών , 
οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την 
Ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της 
περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιµη ένταξή της στον ευρύτερο 
διεθνή, ευρωπαικό  και εθνικό χώρο. 
 
  Τα Περιφερειακά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
υποδεικνύουν ειδικότερα τις κατευθύνσεις για τη χωρική διάρθρωση των 
βασικών δικτύων κοι υπηρεσιών διοικητικής, κοινωνικής και τεχνικής 
υποδοµής περιφερειακού και διανοµορχιακού ενδιαφέροντος, καθώς και τις 
κατευθύνσεις για τη διοικητική κοι οικονοµική ανασυγκρότηση του 
περιφερειακού χώρου και ιδίως αυτές που αφορούν στη δηµιουργία βιώσιµων 
διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο. 
Περιλαµβάνουν επίσης τις κατευθύνσεις και τα προγραµµατικά πλαίσια για 
τη χωροθέτηση των βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα και ιδίως τις περιοχές, υπό µορφή 
εναλλακτικών δυνατοτήτων, στις οποίες θα αναζητηθεί κατά προτεραιότητα 
ο καθορισµός Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων, 
καθώς και τις περιοχές για τις οποίες αντίστοιχα απαιτείται ο 
καθορισµός Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και Σχεδίων 
Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων.  
 
  Περιλαµβάνουν , τέλος, τις κατευθύνσεις για την ισόρροπη και αειφόρο 
διάρθρωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου, καθώς και τις βασικές 
προτεραιότητες για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της φυσικής 
και πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιφέρειας. 
 
  Οι γενικές κατευθύνσεις και προτάσεις των Περιφερειακών Πλαισίων, 
εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη προς τούτο ανάγκη από ειδικές 
οικονοµικές, κοινωνικές ή πολιτισµικές συνθήκες που επικρατούν σε 
συγκεκριµένες περιφέρειες, µπορούν να εξειδικεύονται περαιτέρω στο 
επίπεδο των εδαφικών ορίων των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή και άλλων 
γεωγραφικών ενοτήτων της περιφέρειας. 
 
  Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροτοξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης, στο οποίο εξειδικεύονται οι 
απαιτούµενες γιο την εφορµογή τους ενέργειες, ρυθµίσεις, µέτρα και 
προγράµµατα, το κόστος και οι πηγές χρηµατοδότησης των προτεινόµενων 
παρεµβάσεων, κάθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγροµµα εφαρµογής των 
προτεινόµενων µέτρων και δράσεων, 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
προδιογραφές για τη σύνταξη των Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
  2. Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του Γενικού και των 
Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και 
εξειδικεύουν και συµπληρώνουν τις βασικές προτεραιότητες και επιλογές 
τους µε στόχο τον κολύτερο συντονισµό των διαδικασιών χωροταξικού 
σχεδιασµού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο. Επιδιώκουν παράλληλα την, σύµφωνα µε τις φυσικές, οικονοµικές 
και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειος, προώθηση της αειφόρου, 
ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της. Για την κατάρτισή τους 
λαµβάνονται υπόψη το περιφερειακό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τα 
προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση 
και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. 
 
  Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης 



αποτελούν τη βάση αναφοράς για το συντονισµό κοι την εναρµόνιση των επί 
µέρους πολιτικών, προγραµµάτων κοι επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των 
δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων και των οργανισµών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας που έχουν σηµαντικές 
επιπτώσεις  στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου. 
                                                             
  Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε περιφέρειας περιλαµβάνονται κατά 
προτεραιότητα τα έργα και οι δράσεις που προωθούν την εφαρµογή του 
Περιφερειακού Πλαισίου χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης µε 
προοπτική πέντε (5) ετών από την έγκρισή του. 
 
  3 α. Η διαδικασία σύνταξης των Περιφερειακών Πλαισίων κινείται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων µετά από 
σχετική ενηµέρωση της οικείας περιφέρειας. Η διαδικασία µπορεί επίσης 
να κινηθεί µε πρωτοβουλία της περιφέρειας µετά από προηγούµενη 
ενηµέρωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων. 
Στην περίπτωση αυτήν, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης διάταξης, η περιφέρεια 
έχει αρµοδιότητα για την εκπόνηση και χρηµατοδότηση µελετών 
Περιφερειακών Πλαισίων. 
 
  β. Οταν η διαδικασία κινείται από την περιρέρεια, η σχετική µελέτη 
πρέπει να συνοδεύεται από γνωµοδότηση του οικείου Περιφερειακού 
Συµβουλίου. Ειδικά για τη σύνταξη Περιφερειακών Πλαισίων για τις 
Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας απαιτείται, επιπλέον νης 
προαναφερόµενης γνωµοδότησης, η γνώµη της εκτελεστικής επιτροπής των 
Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Για τη σύνταξη 
Περιφερειακών Πλαισίων στις λοιπές περιφέρειες γνωµοδοτούν, για τις 
περιοχές αρµοδιότητάς τους, και οι οργανισµοί του άρθρου 3 του ν. 
2508/1997 που έχoυv συσταθεί και λειτουργούν. Οι γνωµοδοτήσεις αυτές 
πρέπει να περιέρχονται στις αρµόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας µέσα σε 
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήψη της σχετικής µελέτης. Αν περάσει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 
 
  γ. Οταν η διαδικασία κινείται οπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, η σχετική µελέτη αποστέλλεται στην 
ορµόδια περιφέρεια για γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου. 
Αποστέλλεται επίσης και στους οργανισµούς της προηγούµενης περίπτωσης 
Οι ανωτέρω γνωµοδοτήσεις των συµβουλίων και οργανισµών πρέπει να 
περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήψη της σχετικής 
µελέτης. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος 
της διαδικασίας. 
 
  4. Τα Περιφερειακά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος. 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  5. Τα Περιφερειακά Πλαίσια χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον από την αξιολόγηση που 
διενεργείται κατά την επόµενη παράγραφο προκύπτει τεκµηριωµένη προς 
τούτο ανάγκη. Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ' εξαίρεση δυνατή η 
τροποποίησή τους προκειµένου: α) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που 
ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων 
διεθνούς, ευρωπαικού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού 
χορακτήρα. β) να ληφθούν υπόψη απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες από 
φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές ή κινδύνους, γ) να αντιµετωπισθούν 
εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες που προκύπτουν από την εκτέλεση 
έργων και προγραµµάτων κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής εθνικής 
κλίµακας, δ) να προσαρµοσθούν σε παρατηρήσεις και υποδείξεις της 
ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης και αξιολόγησης της επόµενης παραγράφου. 
Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται και 
για την αναθεώρηση ή τροποποίηση των Περιφερειακών Πλαισίων. 
 



  6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
παρακολουθεί και αξιολογεί την τήρηση των βασικών επιλογών, 
προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων των Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανό 
διετία εκθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ο βαθµός και ο τρόπος εφαρµογής 
των Περιφερειακών Πλαισίων από τις υπηρεσίες του, υπηρεσίες άλλων 
αρµόδιων Υπουργείων, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων 
επιχειρήσεων και λοιπών οργανισµών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
 
  Στις ίδιες εκθέσεις υποδεικνύει τα µέτρα, τα προγράµµατα, τις 
πρωτοβουλίες, δράσεις και κάθε είδους ενέργειες που κατά περίπτωση 
απαιτούνται για την εφαρµογή των Περιφέρειακών Πλαισίων, καθώς και 
ενέργειες που αντίκεινται ή δεν εναρµονίζοντοι προς τις κατευθύνσεις 
τους. Τα πορίσµατα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων στα καθ' ύλην αρµόδια 
Υπουργεία, στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και στο οικείο 
Περιφερειακό Συµβούλιο, καθώς και στα νοµαρχιακά συµβούλια της 
περιφέρειας, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την προώθηση µέτρων, 
προγραµµάτων, δράσεων και ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους που αφορούν την 
εφαρµογή των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
'Εργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
ειδικότερα η διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης, τα 
συνεργαζόµενα µέρη, το είδος της απαιτούµενης επιστηµονικής και 
τεχνικής στήριξης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της 
παραγράφου αυτής. 
 
  7. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να µεταβιβάζεται στο Γενικό 
Γραµµατέα της Περιρέρειας η αρµοδιότητα έγκρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, τροποποίησης κοι αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων 
χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και να ορίζεται κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
          
  'Αρθρο 9  
   Συνέπειες της έγκρισης των Πλαισίων   
   Χωροταξικού Σχεδιασµού και             
   Αειφόρου Ανάπτυξης 
 
  1. Ρυθµιστικά σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, σχέδια χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, σχέδια ανάπτυξης περιοχών 
δεύτερης κατοικίας, ζώνες οικιστικού ελέγχου, περιοχές του άρθρου 24 
του ν. 1650/1986 ή άλλα σχέδια χρήσεων γης, που εγκρίνονται µετά την 
έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, οφείλουν να ενορµονίζονται προς τις 
επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων και αν 
αυτά ελλείπουν προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριµένου 
Γενικού και των εγκεκριµένων Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
  Μέχρι την έγκριση των ανωτέρω πλαισίων, η έγκριση των ρυθµιστικών 
σχεδίων, των γενικών πολεοδοµικών σχεδίων και λοιπών σχεδίων χρήσεων 
γης, καθώς και η έκδοση άλλων κανονιστικών και ατοµικών πράξεων µε τις 
οποίες επιχειρείται ρύθµιση του χώρου, γίνεται µετά από συνεκτίµηση των 



διαθέσιµων στοιχείων του ευρύτερου χωροτοξικού σχεδιασµού και ιδίως 
αυτών ποu απορρέουν από υφιστάµενες ή υπό εξέλιξη µελέτες χωροταξικού 
χαρακτήρα. 
 
  2. Εγκεκριµένα κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού ρυθµιστικά 
σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, ζώνες οικιστικού ελέγχου, σχέδια 
ανάπτυξης περιοχών δεύτερης κατοικίας ή άλλα σχέδια χρήσεων γης 
επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν µε τη διαδικασία που 
ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν, προκειµένου να εναρµονισθούν 
προς τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου Γενικού και των εγκεκριµένων 
Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
           
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 
  'Αρθρο 10 
   Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης          
   Παραγωγικών ∆ροστηριοτήτων     
    
  1. Το άρθρο 24 του v. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 
15 του άρθρου 98 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και την παράγραφο 2 του 
άρθρου 23 του v. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  1. Ως περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων 
(Π.Ο.Α.Π.∆.) χαρακτηρίζονται θαλάσσιες εκτάσεις, καθώς και χερσαίες 
περιοχές, που είναι πρόσφορες, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του 
χωροταξικού σχεδιασµού, για την ανάπτυξη παραγωγικών και 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή 
τριτογενούς τοµέα, καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηµατικών 
πρωτοβουλιών πειραµατικού χαρακτήρα. 
 
  Οι περιοχές αυτές µπορεί να εξειδικεύονται κατά κλάδο δραστηριότητας 
ή τοµέα παραγωγής ή είδος και προορισµό λειτουργίας και να διακρίνονται 
σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης, στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη 
δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει ο χαρακτηρισµός 
τους και σε περιοχές κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες 
δραστηριότητες υπό όρους. 
 
  2. Οι περιοχές της προηγούµενης παραγράφου χαρακτηρίζονται και 
οριοθετούνται µε αίτηση φορέα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τον οποίο 
συνιστούν ή στον οποίο συµµετέχουν φυσικό πρόσωπα ή νοµικό πρόσωπα του 
ιδιωτικού τοµέα, νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 
αυτός οριοθετείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του v. 2190/1994, 
καθώς και ενώσεις, σύνδεσµοι ή κοινοπραξίες των ανωτέρω σύµφωνα µε τις 
εκόστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
 
  Η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών της παραγράφου 1 πρέπει 
να ανήκει στην κυριότητα του συνιστώµενου κατά την παρούσα παράγραφο 
φορέα ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν κατά χρήση µε µακροχρόνια µίσθωση 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της 
εκτάσεως σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.  
 
  Ειδικά για τη δηµιουργία περιοχών ανάπτυξης µονάδων 
υδατοκαλλιεργειών, η προβλεπόµενη από τις οικείες διατόξεις εκµίσθωση ή 



παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων επιφανειών επιτρέπεται να 
γίνεται και µετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης 
παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, την αίτηση χαρακτηρισµού και 
οριοθέτησης της Π Ο.Α.Π.∆. προσυπογράφει επιπλέον και ο κύριος της 
έκδοσης, ο οποίος δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται να παραχωρήσει ή να 
εκµισθώσει την έκταση σε αποκλεστική προΘεσµία έξι (6) µηνών από την 
έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης παραγράφου. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή, η εγκριτική απόφαση της Π.Ο.Α.Π.∆. 
ανακαλείται. 
 
  3. α. Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση εκτάσεων, ως Π.Ο.Α.Π.∆. 
γίνεται, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις εγκεκριµένων Περιφερειακών 
Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Εως την έγκριση 
των nροανοφερόµενων πλαισίων, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση των 
περιοχών της παραγράφου 1 γίνεται µετά από στάθµευση των διαθέσιµων 
στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως αυτών που 
απορρέουν από υφιστάµενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα και 
υπό εξέλιξη χωροταξικές µελέτες. 
 
  β. Για το χαρακτηρισµό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων 
αίτηση από το φορέα της παραγράφου 2. Με απόφαση του Υπουργού Περι- 
βάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα 
που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόµενο της 
αιτήσεως, ο χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε 
άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή αυτής της 
παραγράφου. Εάν για τη δηµιουργία Π.Ο.Α.Π.∆. απαιτείται η σύνταξη 
Μελέτης Περιβαλλονnκών Επιπτώσεων , αυτή καταρτίζεται κατά τις κειµενες 
διατάξεις και υποβόλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικό της 
παραγράφου αυτής. 
 
  Ο χαρακτηρισµός κοι η οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. γίνονται µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη του οικείου 
νοµαρχιακού συµβουλίου και του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, 
Οικισµού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π). Ειδικά για τη σύνταξη 
Π.Ο.Α.Π.∆. στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. γνωµοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή 
του Οργανισµού Αθήνας ή Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις 
λειτουργίας των οργανισµών του άρθρου 3 του ν. 2508/1997, γνωµοδοτούν 
αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. οι Εκτελεστικές Επιτροπές των οργανισµών αυτών 
για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους. Η γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου 
πρέπει να περιέρχεται στο Υπουργείο το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες, 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή πρότασης. Αν παρέλθει άπρακτη η 
προθεσµία αυτή, η υπουργική απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του 
νοµαρχιακού συµβουλίου. Η παραπάνω εγκριτική απόφαση αποτελεί και 
προέγκριση χωροθέτησης τόσο για τις Π.Ο.Α.Π.∆. όσο και για την 
εγκατάσταση ή επέκταση σε αυτές παραγωγικών και επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων. 
 
  γ. Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα: 
 
  - η θέση, η έκταση και τα όρια της Π.Ο.Α.Π.∆., 
 
  - οι κατηγορίες παραγωγικών ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που 
επιτρέπεται να εγκατασταθούν στην Π.Ο.Α.Π.∆., 
 
  - ειδικές ζώνες προστασίας γύρω από τις οριοθετούµενες σύµφωνα µε τα 
παραπάνω περιοχές, στις οποίες µπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι και 
περιορισµοί στις χρήσεις γης, στους όρους δόµησης και στην εν γένει 
εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών και 
 
  - οι ειδικότεροι όροι και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από 



την Ιδρυση και λειτουργία της Π.Ο.Α.Π.∆.. 
 
  Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Α.Π.∆. επιτρέπεται µε 
την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
παρόντος όρθρου για την οριοθέτηση και χαρακτηρισµό της, ύστερα από 
αιτιολογηµένη αίτηση του φορέα Π.Ο.Α.Π.∆.. 
 
  4. Για Π.Ο.Α.Π.∆. που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένο Γενικά 
Πολεοδοµικό Σχέδια σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή του ν. 
2508/1997 ή µέσα σε Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης  Πόλεων, ο 
χαροκτηρισµός και η οριοθέτησή τους γίνονται σε περιοχές οι οποίες, µε 
βάση τα σχέδια αυτά προορίζονται γις την εγκατάσταση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων και σύµφωνα µε τις ειδικότερες χρήσεις που 
προσδιορίζονται σε αυτό. Ρυθµίσεις Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.), 
που προβλέποντοι για τις περιοχές της παραγράφου 1, µπορεί να 
τροποποιούνται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, µε 
εξαίρεση τις περιοχές που προστατεύονται µε τις ρυθµίσεις της Ζ.Ο.Ε. 
λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, 
αρχιτεκτονικού, ιστοµικού ή λαογραφικού ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή 
παραποτάµιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δάση 
κοι δασικές εκτάσεις. 
 
  5. α. Οι χερσαίες εκτάσεις που χορακτηρίζονται ως Π.Ο.Α.Π.∆. µπορούν 
να πολεοδοµούνται για τους σκοπούς της ποραγράφου 1. Η πολεοδοµική 
µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία του φορέα της παραγράφου 2 και 
αποτελείται από. 
 
  - το πολεοδοµικό σχέδιο που συντάσσεται µε βάση οριζοντιογραφικό και 
υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα, 
 
  - τον πολεοδοµικό κονονισµό και 
 
  - έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόµενες από τη 
µελέτη ρυθµίσεις. 
 
  Η πολεοδοµική µελέτη συντάσσεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα 
ορισθούν µε την απόφαση της παρούσας παραγράφου και περιέχει ιδίως τις 
χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα 
διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής, τους ειδικούς και γενικούς όρους 
δόµησης και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να 
ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της συνολικής έκτασης της 
Π.Ο.Α.Π.∆.. 
 
  Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι 
ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης των Π.Ο Α.Π ∆. 
και κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  β. Ο συντελεστής δόµησης που ορίζεται για τις περιοχές που 
προορίζονται για βιοµηχανικές και εν γένει επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,6, 
για τις περιοχές όπου ασκούνται δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου το 
1,2 και για τις υπόλοιπες περιοχές δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα 
το 0,6 αντίστοιχα. 
 
  γ. Η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται και τροποποιείται µε προεδρικό 
διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου 
χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και γνώµη του Οικείου οργανισµού 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας, η οποία υποβάλλεται στο 
Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που περιέρχεται στον 
οργανισµό αυτόν η σχετική µελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να εγκρίνεται χωρίς τη γνώµη του 
παραπάνω οργανισµού. Η πολεοδοµική µελέτη έχει τις συνέπειες έγκρισης 



σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/ 16.8.1923. Από την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται σε 
κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση του φορέα που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 από την κυριότητα, νοµή και κατοχή τους. 
 
  δ. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και 
ευθύνη των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ελέγχεται από 
την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία κατά τις κείµενες διατάξεις. Μετά την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, οι προαναφερόµενοι φορείς εκτελούν τα 
έργο διοµόρφωοης τοu χώρου, καθώς και τα έργο υποδοµής, όπως αυτά 
προβλέπονται στην πολεοδοµική µελέτη. ∆ιατάξεις που προβλέπουν την 
υποχρέωση εισφοράς σε γη και χρήµα δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις 
πολεοδόµησης µε βάση το παρόν άρθρο. 
 
  6. Η εκτέλεση και συντήρηση των βασικών έργων κοινωνικής και τεχνικής 
υποδοµής µέσα στις περιοχές αυτές γίνεται από τους φορείς της 
παραγράφου 2." 
    
  2. Ο χαρακτηρισµός, η οριοθέτηση, η πολεοδόµηση, η οργάνωση και 
λειτουργία, η εκτέλεση έργων και η εποπτεία των Βιοµηχανικών και 
Επιχειρηµατικών Περιοχών (B.E.ΠE.) και των Περιοχών Ολοκληρωµένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) γίνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α.) οι οποίες δεν θίγονται από τον παρόντα νόµο. 
 
  3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, καθώς και οι διατάξεις 
του άρθρου 142 του ν.δ. 210/1973 δεν θίγονται. Κατά τον καθορισµό 
µεταλλευτικών και λατοµικών περιοχών ή ζωνών σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να 
σταθµίζονται και το διαθέσιµο στοιχεία του ευρύτερου χωροταξικού 
σχεδιασµού. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
  Αρθρο 11 
 
  Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων 
 
  1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται ύστερα από γνώµη του οικείου 
νοµαρχιακού συµβουλίου, σε εφαρµογή κατευθύνσεων εγκεκριµένων Ειδικών ή 
Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
µπορούν να χαρακτηρίζονται ως Περιοχές Ειδικών χωρικών Παρεµβάσεων 
περιοχές εντός ή εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή οικισµών 
προϋφισταµένων του 1923 ή εντός ορίων οικισµών κάτω των 2.000 κατοίκων, 
οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερα ή κρίσιµα προβλήµατα χωρικής ανάπτυξης 
που απαιτούν ειδικό σχεδιασµό και ρύθµιση και ιδίως: 
 
  α) περιοχές που υφίστανται χωρικές επιπτώσεις από µεγάλης κλίµακας 
έργα ή παρεµβάσεις, όπως δηµιουργία νέων εδαφών από προσχώσεις, 
δηµιουργία υδάτινων επιφανειών, 
 
  β) περιοχές µε µειονεκτικό χαρακτηριστικό, λόγω γεωγραφικής 
αποµόνωσης ή δυσµενούς προσπελασιµότητας, όπως ορεινές, νησιωτικές και 
δυσπρόσιτες περιοχές, 
 



  γ) περιοχές σε παραµεθόριες ζώνες που παρουσιάζουν κρίσιµα προβλήµατα 
από γεωπολιτική όποψη, 
 
  δ) περιοχές που πορουσιάζουν έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες λόγω 
φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών και κινδύνων, όπως σεισµών, 
πληµµυρών, κατολισθήσεων, δυσµενών κλιµατικών συνθηκών. 
 
  2. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται η οριοθέτηση των περιοχών αυτών και 
κοθορίζονται οι γενικές κατηγορίες χρήσεων χώρου κατό λειτουργίες και 
τοµείς παραγωγής καθώς και συντονισµένο πρόγραµµα µέτρων και έργων, 
κατά φάσεις και φορείς χρηµατοδότησης, για την ανάπτυξη, ενίσχυση, 
αποκατάσταση και εν γένει διαχείριση των περιοχών αυτών. Με τις ίδιες ή 
όµοιες αποφάσεις µπορεί να θεσπίζονται για κάθε περιοχή της παραγρά- 
φου 1 ειδικά καθεστώτα οικονοµικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων που 
εγκαθίστανται σε αυτήν, κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης της ισχύουσας 
αναπτυξιακής νοµοθεσίας, και να καθορίζονται το είδος, η διάρκεια και 
τα ποσά των ενισχύσεων, τα κριτήρια υπαγωγής και τα στοιχεία 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων, οι υπηρεσίες ή οι φορείς στους οποίους 
υποβάλλονται οι αιτήσεις υπαγωγής και τα δικαιολογητικά και στοιχεία 
που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτοµέρεια. Για τη θέσπιση ειδικών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καθεστώτων 
ενίσχυσης, πρέπει να έχει προηγηθεί η κατάρτιση µελέτης σκοπιµότητας 
µέσω της οποίας τεκµηριώνονται οι προυποθέσεις και λοιποί όροι 
οικονοµικών ενισχύσεων που θεσπίζονται µε τις εγκριτικές αποφάσεις της 
παραγράφου αυτής. 
 
  3. Με τις αποφάσεις που εκδίδοντοι κατά τις προηγούµενες ποραγράφους 
µπορεί να προβλέπεται επίσης η επιβολή ανταποδοτικών τελών στα νοµικά ή 
φυσικά πρόσωπο που αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους µέσα στις 
περιοχές αυτές για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων και έργων ενίσχυσης, 
αναβάθµισης και ανάπτυξής τους. Με τις ίδιες αποφάσεις εξειδικεύονται 
τα κριτήρια επιβολής και καθορίζεται το ύψος των τελών αυτών, οι 
υπόχρεοι στην καταβολή τους, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης τους και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. 
Στην περίπτωση αυτήν, οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις προηγούµενες 
παραγράφους συνυπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονοµικών. 
 
  4. Ο χαρακτηρισµός µιας έκτασης ως περιοχής ειδικών χωρικών 
πορεµβάσεων γίνεται µε βάση ειδική χωροταξική µελέτη που καταρτίζει το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροτοξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με τη µελέτη 
αυτήν τεκµηριώνεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας και η κρισιµότητα της 
χορακτηριζόµενης περιοχής και προτείνονται τα ενδεικνυόµενα κατά 
περίπτωση κανονιστικά, οικονοµικά, διαχειριστικά ή άλλα µέσα, µέτρα και 
προγράµµατα δράσης, κατά φάσεις και φορείς χρηµοτοδότησης, που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη, ενίσχυση, αποκατάσταση ή αναβάθµισή της. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
προδιαγραφές για τη σύνταξη των µελετών της παρούσας παραγράφου. 
 
  5. Εγκεκριµένα ρυθµιστικά σχέδια, γενικά πολεοδοµικά σχέδια, σχέδια 
χωρικής και οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, ζώνες οικιστικού 
ελέγχου ή άλλα σχέδια χρήσεων γης επιβάλλεται να τροποποιηθούν ή 
οναθεωρηθούν µε τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα 
διέπουν µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από την έκδοση των εγκριτικών 
αποφάσεων των παραγράφων 1, 2 και 3, προκειµένου να ενορµονισθούν προς 
τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθµίσεις των Περιοχών Ειδικών χωρικών 
Παρεµβάσεων. 
 
  6. Η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής των κατευθύνσεων 
και λοιπών ρυθµίσεων, καθώς και των κινήτρων και των προγραµµάτων 
δράσης, που καθορίζονται κατά τις παραγράφους 2 και 3, γίνεται από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Για το σκοπό 
αυτόν συντάσσεται ανά διετία έκθεση µε την οποίο αποτιµάται η πορεία 
εφαρµογής των µέτρων, µέσων και λοιπών όρων που καθορίσθηκαν κατά τις 



προαναφερόµενες παραγράφους και υποδεικνύονται τα κατάλληλα, κατά 
περίπτωση, µέτρα για την αντιµετώπιση προβληµάτων και δυσλειτουργιών 
που διαπιστώθηκαν κατά την εφαρµογή. Τα πορίσµατα της έκθεσης αυτής 
κοινοποιούνται στο καθ' ύλην ορµόδιο υπουργείο, στις αρµόδιες υπηρεσίες 
των οικείων περιφερειών, καθώς και στους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βοθµίδας, προκειµένου να λαµβάνονται 
υπόψη κατά την κατάρτιση και εφαρµογή µέτρων, δράσεων, ενεργειών και 
ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους µε τις οποίες προωθείται η αποτελεσµατική 
εφαρµογή των καθοριζόµενων, κατά τις παραγράφους 2 και 3, όρων, 
περιορισµών, µέσων και µέτρων δράσης. Με βάση την αξιολόγηση αυτήν και 
εφόσον υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση, ο χαρακτηρισµός και τα όρια των 
περιοχών αυτών και οι επιβληθείσες για την ανάπτυξη και ενισχυσή τους 
γενικές χρήσεις, όροι και προϋποθέσεις, κίνητρα, τέλη και λοιπά µέτρα 
και προγράµµατα δράσης είναι δυνατόν να µεταβάλλονται σύµφωνα µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου αυτού. 
 
  7. Μέχρι την έγκριση Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων χωροταξικού 
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση 
περιοχών ειδικών χωρικών παρεµβάσεων, καθώς και ο καθορισµός γενικών 
χρήσεων, όρων και προϋποθέσεων, προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων 
ανάπτυξης, αποκατάστασης ή αναβάθµισης µέσα σε αυτές, γίνεται µετά από 
στάθµιση των διαθέσιµων στοιχείων του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού 
και ιδίως αυτών που απορρέουν από υφιστάµενα γενικά η ειδικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα, υπό εξέλιξη χωροταξικές ή περιβαλλοντικές 
µελέτες και από προγράµµατα, δίκτυα και δράσεις ενδοπεριφερειακής, 
διαπεριφερειακής ή ευρωπαϊκής σηµασίας. 
 
  8. Για τις περιοχές της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1, για τις 
οποίες συντρέχουν επείγουσες ή απρόβλεπτες ανάγκες παρέµβασης, ο 
χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση τους και ο καθορισµός των ενδεδειγµένων 
κατά περίπτωση ρυθµίσεων, µέτρων και µέσων δράσης, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου αυτού, µπορεί να διενεργείται σε 
κάθε περίπτωση και χωρίς προηγούµενη ύπαρξη σχετικών κατευθύνσεων 
εγκεκριµένων Ειδικών ή Περιφερειακών Πλαισίων χωροτοξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
  Αρθρο 12 
 
  Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων   
 
  1. Για την προώθηση ολοκληρωµένων στρατηγικών αστικού σχεδιασµού σε 
πόλεις ή τµήµατά τους, καθώς και σε ευρύτερες αστικές περιοχές που 
παρουσιάζουν κρίσιµα και σύνθετα προβλήµατα αναπτυξιακής υστέρησης, 
κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, περιβαλλοντικής υποβάθµισης και 
ποιότητας ζωής, καταρτίζονται και εγκρίνονται Σχέδια Ολοκληρωµένων 
Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.), κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού. 
 
  Με τα παραπάνω σχέδια επιδιώκεται ειδικότερα, εντός του πλαισίου των 
κατευθύνσεων του εθνικού και περιφερειακού χωροτοξικού σχεδιασµού και 
των εγκεκριµένων ρυθµιστικών σχεδίων, η βελτίωση των υποδοµών και των 
βασικών κοινωνικών εξυπηρετήσεων, η αντιµετώπιση της ανεργίας και η 
δηµιουργία επαρκών ευκαιριών απασχόλησης, η ενσωµάτωση των λειτουργιών 
και των κοινωνικών οµάδων στον αστικό ιστό και η καταπολέµηση του 
κοινωνικού διαχωρισµού, η ορµονική διάρθρωση των χρήσεων γης, η συνετή 
διαχείριση του αστικού οικοσυστήµατος, η οξιοποίηση των νέων 



τεχνολογιών, η ανάπτυξη µέσων πρόσβασης και διακίνησης ανθρώπων και 
αγαθών φιλικών προς το περιβάλλον, η διατήρηση και ανάδειξη της αστικής 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και η γενικότερη κοινωνική, οικονοµική, 
περιβαλλοντική και πολιτισµική αναζωογόνηση των πόλεων και των 
ευρύτερων αστικών περιοχών µε µειονεκτικά χαρακτηριστικά. 
 
  Με τα ίδια σχέδια επιδιώκεται επίσης η διευκόλυνση της συµµετοχής των 
πόλεων και αστικών περιοχών που παρουσιάζουν µειονεκτικά χαρακτηριστικά 
σε προγράµµατα και δίκτυα διαπεριφερειακής και διευρωπαϊκής 
συνεργασίας, µε τα οποία προωθείται η αντιµετώπιση κοινών ηροβληµάτων, 
η ανταλλαγή της σχετικής εµπειρίας και η ανάπτυξη κοινών µεθόδων και 
µέσων για την αστική αναγέννηση και την αειφόρο αστική ανάπτυξη.  
 
  Τα σχέδια αυτό συνοδεύονται από πρόγραµµα δράσης, στο οποίο 
εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την εφαρµογή τους κανονιστικές, 
χρηµατοδοτικές και διαχειριστικές ρυθµίσεις, µέτρα και προγράµµατα, 
κατά φάσεις και φορείς εκτέλεσης και χρηµατοδότησης, καθώς και τυχόν 
συµπληρωµατικές δράσεις πληροφόρησης, κατάρτισης, εκπαίδευσης και 
κοινωνικής και οικονοµικής επανένταξης του πληθυσµού των περιοχών 
αυτών. 
 
  2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 
γενικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των Σ.Ο.Α.Π., οι οποίες µπορεί να 
διαφοροποιούνται κατά κατηγορία περιοχών. 
 
  3. Η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ο.Α.Π. κινείται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µετά από σχετική ενηµέρωση 
της οικείας περιφέρειας. Η διαδικασία µπορεί επίσης να κινηθεί µε 
πρωτοβουλία της περιφέρειας µετά από προηγούµενη ενηµέρωση του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  4. Οταν η διαδικασία κινείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, η σχετική πρόταση αποστέλλεται για 
γνωµοδότηση στο οικείο περιφερειακό συµβούλιο, καθώς και στους οι- 
κείους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας. 
Επίσης µπορεί να αποστέλλεται και σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας και 
άλλους ενδιαφερόµενους οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των 
οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή παρέµβασης. Ειδικά για 
τη σύνταξη Σ.Ο.Α.Π. στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
αηαιτείται, επιπλέον των προαναφερόµενων γνωµοδοτήσεων, η γνώµη της 
εκτελεστικής εηιτροπής των Οργανισµών Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
αντίστοιχα. Για τη σύνταξη Σ.Ο.Α.Π. στις λοιπές περιφέρειες 
γνωµοδοτούν, για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους, και οι οργανισµοί του 
άρθρου 3 του ν. 2508/1997, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν. 
 
  Οι απόψεις όλων των ανωτέρω συµβουλίων και οργανισµών πρέπει να 
περιέρχονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
µέσα σε τρεις (3) µήνες από τότε που έλαβαν τη σχετική µελέτη. Αν 
περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της 
διαδικασίας. 
 
  5. Οταν η διαδικασία κινείται µε πρωτοβουλία της περιφέρειας, η 
σχετική πρόταση αποστέλλεται στους φορείς της προηγούµενης παραγράφου, 
καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Οι απόψεις όλων των ανωτέρω φορέων 
πρέπει νο περιέρχονται στην οικεία περιφέρεια µέσα σε τρεις (3) µήνες 
από τότε που έλαβαν τη σχετική µελέτη. Αν περάσει άπρακτη η προθεσµία 
αυτή, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας. 
 
  6. Η διαδικασία κατάρτισης των Σ.Ο.Α.Π. µπορεί επίσης να κινηθεί µε 
πρωτοβουλία του οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης ή 
δεύτερης βαθµίδας αντίστοιχα, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων των 
προηγούµενων παραγράφων 4 και 5. 



 
  7. Ο οικείος οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας, σε 
κάθε περίπτωση, µεριµνά για την ευρύτερη δυνατή δηµοσιοποίηση της 
πρότασης προς τους πολίτες και τις µη κυβερνητικές οργανώσεις της 
περιοχής, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως µε ανοικτές συγκεντρώσεις ή 
ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Μεριµνά επίσης για τη 
συστηµατική καταγραφή των απόψεων µε κατάλληλες απογραφές και µε 
έγγραφα αναγνωρισµένών αντιπροσωπευτικών συλλογικών οργανώσεων της 
ηεριοχής ή και µε όλλο πρόσφορα µέσα και µεθόδους. Σε κάθε περίπτωση, 
στην απόφαση του συµβουλίου του οικείου οργανισµού τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας γίνεται µνεία των διαδικασιών 
δηµοσιοποίησης της πρότασης που διενεργήθηκαν µε πρωτοβουλία του, καθώς 
και συστηµατική καταγραφή και αξιολόγηση των απόψεων των πολιτών και 
των µη κυβερνητικών οργανώσεων που διατυπώθηκαν στο στάδιο των 
συµµετοχικών διαδικασιών. 
 
  8. Τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων εγκρίνονται µε κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση που τα 
σχέδια αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία νοµικών προσώπων του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε το ν. 2190/1994, οι 
εγκριτικές αποφάσεις συνυπογράφονται και από τους Υηουργούς που 
εποπτεύουν τα νοµικά αυτά πρόσωπα. 
 
  9. Η ηαρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφορµογής των σχεδίων του 
άρθρου αυτού γίνεται από τον οικείο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης βαθµίδας. Στις περιπτώσεις που η περιοχή παρέµβασης εµπίπτει στα 
όρια δύο ή περισσότερων οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης 
βαθµίδας, η παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται από την οικεία 
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση. Για το σκοπό αυτόν, οι παραπάνω οργανισµοί 
συντάσσουν ανά διετία έκθεση µε την οποία αποτιµάται η πορεία εφαρµογής 
των σχετικών σχεδίων και του προγράµµατος δράσης τους και 
υποδεικνύονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση µέτρα και ρυθµίσεις για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων και δυσλειτουργιών που διαπιστώθηκαν κατά την 
εφαρµογή. Τα πορίσµατα της έκθεσης αυτής κοινοποιούνται στα ΥπουργεΙα 
Εθνικής Οικονοµίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων 
και σε άλλα Υπουργεία και οργονισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα των 
οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή παρέµβασης, καθώς και 
στις αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας, προκειµένου να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία και εφαρµογή µέτρων, δράσεων, 
ενεργειών και ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους που προωθούν την 
αποτελεσµατική εφαρµογή των σχετικών σχεδίων και του προγράµµατος 
δράσης τους. Σε περίπτωση που η παρακολούθηση και αξιολόγηση γίνεται 
από τον οικείο πρωτοβάθµιο οργανισµό τοπικής αυτοδιοίκησης, τα πο- 
ρίσµατα της έκθεσης κοινοποιούνται επιπλέον και στην οικεία νοµαρχιακή 
αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που η παρακολούθηση και 
αξιολόγηση γίνεται από την οικεία νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, τα πορίσµατα 
της έκθεσης κοινοποιούνται και στους οικείους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου βαθµού. 
 
  10. Εγκεκριµένα γενικό πολεοδοµικό σχέδια, σχέδια χωρικής και 
οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων ή άλλα σχέδια χρήσεων γης 
πολεοδοµικού χαρακτήρα πρέπει να τροποποιηθούν ή αναθεωρηθούν µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις που τα διέπουν µέσα σε προθεσµία 
πέντε (5) ετών από την έγκριση των σχεδίων του άρθρου αυτού, 
προκειµένου να εναρµονισθούν προς τις κατευθύνσεις και λοιπές ρυθµίσεις 
των Σ.Ο.Α.Π.. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 



 
 
 
 
  Αρθρο 13 
 
  Χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί χωροταξικού σχεδιασµού          
 
  1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 
(ΦΕΚ 162 Α'), προστίθενται εδάφια ως εξής: 
 
  Είναι δυνατή η έναντι τιµήµατος διάθεση από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων προς τρίτους των 
χρηµατοδοτούµενων ή συντασσόµενων υπ' αυτού χωροταξικών, ρυθµιστικών, 
πολεοδοµικών και περιβαλλοντικών µελετών, περιλαµβανοµένων και των 
στοιχείων χαρτογραφικής απεικόνισης των µελετών σε ψηφιακό υλικό. Τα εκ 
της διαθέσεως αυτής έσοδα εισπράττονται κατά τις διατάξεις για την 
είσπραξη δηµοσίων εσόδων. 
 
  Ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των εσόδων αυτών και 
κάθε σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  Με όµοια απόφαση, που αναθεωρείται ανά διετία, καθορίζεται το 
αναγκαία για τη διάθεση των ως άνω στοιχείων και µελετών τίµηµα, το 
οποίο µπορεί να διαφοροποιείται αναλόγως του είδους των διατιθέµενων 
στοιχείων και των φυσικών ή νοµικών προσώπων προς τα οποία 
διατίθενται." 
 
  2. Για την προέγκριση χωροθέτησης έργου ή δραστηριότητας, ή, στις 
περιπτώσεις που αυτή δεν απαιτείται, για την έγκριση αντίστοιχα 
περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλεται ειδικό τέλος που εισπράττεται ως 
δηµόσιο έσοδο, το τέλος αυτό βαρύνει το πρόσωπο επ' ονόµατι του οποίου 
εξετάζεται η προέγκριση χωροθέτησης ή αντίστοιχα η έγκριση 
περιβαλλοντικών όρων, δεν επιστρέφεται σε περίπτωση µη πραγµατο- 
ποίησης του έργου ή της δραστηριότητας για οποιονδήποτε λόγο και ούτε 
οφείλεται εκ νέου σε περίπτωση επέκτασης, µετεγκατάστασης ή 
εκσυγχρονισµού υφιστάµενου έργου ή δραστηριότητας, εφόσον για την 
επέκταση, µετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισµό δεν απαιτείται προέγκριση 
χωροθέτησης ή αντίστοιχα έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Το ως άνω τέλος 
δεν καταβάλλεται όταν η προέγκριση χωροθέτησης ή η έγκριση αντίστοιχα 
των περιβαλλοντικών όρων εκδίδεται επ' ονόµατι του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας.  
 
  Το ύψος και τα κριτήρια υπολογισµού του τέλους, ο τρόπος, τα όργανα 
και η διαδικασία είσπραξής του και κάθε σχετική λεπτοµέρεια 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με την ίδια απόφαση, το 
ύψος του επιβαλλόµενου κατά τα ανωτέρω τέλους µπορεί να διαφοροποιείται 
ανά είδος και κατηγορία έργου ή δραστηριότητας. 
 
  3.α. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διατίθενται 
αποκλειστικό για την εκπόνηση µελετών, ερευνών, ανάθεση έργων µε 
σύµβαση µίσθωσης, εκτέλεση έργων, προµήθεια υλικών, οργάνων και µέσων 
που συµβάλλουν στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και αποτίµηση των διεθνών 
ευρωπαϊκών και εθνικών χωρικών εξελίξεων και στην εν γένει προώθηση και 
εφαρµογή του χωροταξικού, πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, 
καθώς και για ενέργειες, δράσεις και προγράµµατα που κατατείνουν στην 
προβολή και δηµοσιοποίηση των κατευθύνσεων και των αποτελεσµάτων του 
χωροταξικού σχεδιασµού και της αειφόρου ανάπτυξης, στην ενηµέρωση των 
επιχειρήσεων, των δηµόσιων οργανισµών και των πολιτών και στην 
κατάρτιση ειδικευµένων στελεχών σε θέµατα χωροταξίας, περιβάλλοντος και 
πολεοδοµίας. 
 



  β. Τα τέλη της παραγράφου 2 διατίθενται σε οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, στην περιοχή των οποίων 
εκτελούνται έργα προστασίας περιβάλλοντος ή αντιρρύπανσης. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
  Αρθρο 14 
 
  Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασµό  
 
 
  1. Για την τεκµηρίωση και υποστήριξη της διαδικασίας του εθνικού και 
περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως της διαδικασίας 
κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προβλεπόµενων από το 
νόµο αυτόν Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 
ειδικών χωροταξικών µελετών και σχεδίων ολοκληρωµένων αστικών 
παρεµβάσεων, συγκροτείται, µε πρωτοβουλία και ευθύνη του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, Εθνικό ∆ίκτυο Πληροφοριών 
για το χωροταξικό Σχεδιασµό (Εθνικό ∆ίκτυο). Για το σκοπό αυτόν, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µέσα σε 
προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, 
απευθύνει πρόσκληση σε κάθε αρµόδιο Υπουργείο, νοµικό πρόσωπο δηµοσίου 
δικαίου και οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και σε συναφή 
µε το χωροταξικό σχεδιασµό δηµόσια εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
ιδρύµατα, κέντρα και ινστιτούτα, µε την οποία προσκαλεί τις υπηρεσίες 
και τους φορείς αυτούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συµµετοχή τους 
στο δίκτυο. Με την ίδια πρόσκληση τους καλεί να υποδείξουν, µεταξύ των 
υπηρεσιών, µονάδων ή οργάνων τους, ένα ειδικό κοµβικό σηµείο που θα 
είναι επιφορτισµένο µε το συντονισµό και τη διαβίβαση προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων ή και προς άλλα µέλη του 
δικτύου, των διατιθέµενων ή παραγόµενων από αυτούς και σχετικών µε το 
χωροταξικό σχεδιασµό χαρτογραφικών, θεµατικών, στατιστικών, οικονοµικών 
και λοιπών στοιχείων και των απαραίτητων γι' αυτό πληροφοριών. Τα 
παρεχόµενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία καταχωρίζονται και αξιοποιούνται 
στο σύστηµα πληροφορικής για το χωροταξικό σχεδιασµό που λειτουργεί στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  2. Σε κάθε περίπτωση, οι οργανισµοί της ανωτέρω παραγράφου 
υποχρεούνται να ενηµερώσουν αναλυτικό, εντός εξαµήνου από της ενάρξεως 
ισχύος του νόµου αυτού, τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περι- 
βάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, για το σύνολο των 
διατιθέµενων ή και παραγόµενων από αυτούς σχετικών στοιχείων και 
πληροφοριών και για τα υπό εξέλιξη σχετικά τους προγράµµατα. Επίσης 
πρέπει να ενηµερώνουν ανό εξάµηνο τις ως όνω υπηρεσίες για τις τυχόν 
αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις των σχετικών µε 
την άσκηση του χωροταξικού σχεδιασµού στοιχείων τοuς. 
 
  3. Ο συντονισµός του Εθνικού ∆ικτύου αναλαµβάνεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, το οποίο προσδιορίζει 
ειδικότερα, µεταξύ των αρµόδιων uπηρεσιών του ή των εποπτευόµενων από 
αυτό οργανισµών, ένα εθνικό κοµβικό σηµείο που είναι επιφορτισµένο µε 
τη συλλογή, οργάνωση, ταξινόµηση, επεξεργασία και ανάλυση των 
παρεχόµενων κατά την προηγούµενη παράγραφο στοιχείων και πληροφοριών, 
καθώς και µε τη διάθεσή τους στα υπόλοιπα µέλη του δικτύου και σε άλλα 
οµοειδή ή συναφή δίκτυα ή οργανισµούς διεθνούς, ευρωπαϊκού ή 
διακρατικού χαρακτήρα. 
 



  4. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο παραγόµενες από το εθνικό 
κοµβικό σηµείο αναλύσεις και επεξεργασίες µπορούν να δηµοσιεύονται ή 
και να διατίθενται επιπλέον σε κάθε άλλη δηµόσια υπηρεσία, νοµικό πρό- 
σωπο δηµοσίου δικαίου και οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, που 
δεν µετέχει στο δίκτυο, καθώς και σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπα του 
ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 
50 Α), Για τη διάθεση των προαναφερόµενων αναλύσεων και επεξεργασιών σε 
τρίτους, µη µέλη του Εθνικού ∆ικτύου έχει εφαρµογή η παράγραφος 1 του 
όρθρου 13 τοu νόµου αυτού. 
 
  5. Το Εθνικό ∆ίκτυο συντονίζεται και συνεργάζεται µε αντίστοιχα 
συστήµατα άλλων Υπουργείων. 
 
  6. Για την τεχνική και επιστηµονική στήριξη του Εθνικού ∆ικτύου και 
του συστήµατος πληροφορικής για το χωροταξικό σχεδιασµό, καθώς και για 
την τεχνική και επιστηµονική στήριξη της κατάρτισης, εφαρµογής και 
αξιολόγησης πολιτικών, προγpαµµάτων και µέτρων σχετικών µε το 
χωροταξικό σχεδιασµό και την αειφόρο ανάπτυξη, µε προεδρικό διάταγµα, 
που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, 
χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µπορεί να ιδρυθεί νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου που τελεί υπό την εποπτεία του Υποuργού 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Με το ίδιο προεδρικό 
διάταγµα προσδιορίζονται οι ειδικότεροι σκοποί, αρµοδιότητες και 
δραστηριότητες του νοµικού αυτού προσώπου τα όργανα και ο τρόπος 
διοίκησης, οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου του, οι πόροι, το 
προσωπικό και οι τρόποι συνεργασίας του µε τρίτους, καθώς και κάθε άλλη 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής. Η πρόσληψη προ- 
σωπικού γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α.). Επιτρέπεται επίσης η απόσπαση προσωπικού 
που υπηρετεί µε οποιαδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου και κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου 
Υπουργού, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου. 
 

 
  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 
  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 
  Αρθρο 15 
 
  Φορείς διαχείρισης 
 
  1. α. Με το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 
2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, µπορεί να συνιστώνται νοµικό πρόσωπο 
ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης, µε σκοπό τη διοίκηση και 
διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου 
που αναφέρονται στο άρθρο 18 του ν. 1650/1986, καθώς και των περιοχών 
που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης κατά το άρθρο 4 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 33318/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β./28.12.1998) 
και να καθορίζονται τα όρια της χωρικής τους αρµοδιότητας. Τα νοµικό 
αυτό πρόσωπα έχουν την έδρα τους µέσα ή κοντά στις περιοχές στις οποίες 
βρίσκονται τα προστατευόµενα αντικείµενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα 
και εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων 
 
  β. Με το προεδρικό διάταγµα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του 
ν. 1650/1986 µπορεί να συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ως 
κοινός φορέας διαχείρισης για το σύνολο των προστατευόµενων 
αντικειµένων µιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, µε έδρα εντός της 
ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός ή 
περισσότερων προστατευόµενων αντικειµένων στην αρµοδιότητα υφιστόµενου 



φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συβουλίου του νοµικού 
αυτού προσώπου µπορεί να ιδρύονται παραρτήµατα ή γραφεία του σε 
προστατευόµενες περιοχές από αυτές που εµπΙπτουν στην περιοχή ευθύνης 
του. 
 
  γ. Αν δεν έχoυν συσταθεί φορείς διαχείρισης ή δεν έχει υπαχθεί η 
διαχείριση του προστατευόµενου κατά περίπτωση αντικειµένου σε 
uφιστάµενο φορέα διαχείρισης ή δεν έχει ακόµα λειτουργήσει ο φορέας που 
έχει συσταθεί, η σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρµογής και αξιολόγηση 
των κανονισµών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως 
τροποποιείται µε το νόµο αυτόν, µπορεί να ανατίθεται σε υφιστάµενες 
δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ειδικές uπηρεσίες που συνιστώνται για το σκοπό 
αυτόν κατά τις κείµενες διατάξεις, σε οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και των δύο βαθµίδων, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) και 
δηµόσια ερευνητικά κέντρα ή άλλα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς 
και σε µη κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, που έχουν 
διακριθεί για το έργο τους στον τοµέα της προστασίας της φύσης ή 
γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος και τα οποία διαθέτουν την 
κατάλληλη τεχνική και επιστηµονική υποδοµή, καθώς και αποδεδειγµένη 
εµπειρία στην υλοποίηση ανάλογων έργων. Η ανάθεση αυτή στις περιπτώσεις 
δηµοσίων υπηρεσιών, ειδικών uπηρεσιών και νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου γίνεται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις γίνεται µε σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ  του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του νοµικού προσώπου 
που αναλαµβάνει τις πιο πάνω αρµοδιότητες και η οποία καλείται σύµβαση 
διαχείρισης. Στη σύµβαση αυτήν προσδιορίζονται οι συµβαλλόµενοι φορείς, 
η διάρκεια, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από τον ανόδοχο φορέα των 
ανατιθέµενων αρµοδιοτήτων, ο τρόπος και τα ποσό χρηµατοδότησης των 
δαπανών της διαχείρισης, ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας 
και ελέγχου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων του ανόδοχου φορέα, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την 
εφαρµογή του εδαφίου αυτού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και Γεωργίας 
εξειδικεύονται το περιεχόµενο και η διοδικασία σύναψης συµβάσεων 
διαχείρισης, το κριτήρια επιλογής των φορέων και κάθε άλλη σχετική 
λεπτοµέρεια. 
 
  δ. Για την επιλογή οργανωτικού σχήµατος σύµφωνα µε τις προηγούµενες 
περιπτώσεις α', β' και γ' συνεκτιµώνται ιδίως η σηµασία και η έκταση 
του προστατευόµενου αντικειµένου, η γειτνίασή του ή µη µε άλλα 
προστατευόµενα αντικείµενα, καθώς και τα συµπεράσµατα της οικείας 
οικονοµοτεχνικής µελέτης. Για την τεκµηρίωση της οικονοµικής 
βιωσιµότητος του προτεινόµενου φορέα διαχεΙρισης πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να έχει προηγηθεί η κατάρτιση οικονοµοτεχνικής µελέτης. 
Ειδικά η Ιδρυση φορέων διαχείρισης σύµφωνα µε τους ορισµούς της 
περιπτώσεως α' είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα που χαρακτηρΙζονται 
κατά το άρθρο 19 παρ. 3 του ν.1650/1986 και στα οποία περιλαµβάνονται 
και περιοχές που χαροκτηρίζονται κατά τις παραγράφους 1 ή 2 του ιδίου 
άρθρου. 
 
  2. Στην αρµοδιότητα των φορέων διαχείρισης υπάγονται: 
 
  α. Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρµογής των κανονισµών διοίκησης 
και λειτουργίας των προστατευόµενων αντικειµένων, καθώς και των σχεδίων 
διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, όπως 
τροποποιείται µε το νόµο αυτόν. 
 
  β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των κανονιστικών όρων 
κοι περιορισµών που επιβόλλονται µε τα διατάγµατα των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, καθώς και των κανονισµών διοίκησης 
και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 



18 παρ. 5 του ν. 1650/1986, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο 
άρθρο 21 παρ. 4 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιείται µε το νόµο αυτόν. 
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς διαχείρισης µεριµνούν για τη συλλογή, 
ταξινόµηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδοµένων για 
τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για τη συγκρότηση και λειτουργία 
σχετικών βάσεων δεδοµένων και τεκµηρίωσης, σύµφωνα και µε τα υπόρχοντα 
εθνικά πρότυπα. Για την άσκηση της λειτουργίας αυτής, οι φορείς 
διαχείρισης συνεργάζονται µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων, άλλα αρµόδια Υπουργείο, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, 
ερευνητικό κέντρα και ινστιτούτα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους 
οργανισµούς δηµόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. 
 
  Τα ανωτέρω στοιχεία, δεδοµένα και πληροφορίες κοινοποιούνται και 
εντόσσονται στο Εθνικό Σύστηµα Πληροφοριών Περιβάλλοντος που λειτουργεί 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  γ. Η παροχή γνωµοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την 
έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που 
εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέµα για 
το οποίο ζητείται η γνώµη τους από τις αρµόδιες αρχές. 
 
  δ. Η επικουρία των αρµόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον 
έλεγχο της εφαρµογής της περιβολλοντικής νοµοθεσίας και των 
περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών όρων που ισχύουν ή επιβάλλονται 
αντιστοίχως για έργα ή δροστηριότητες που πραγµατοποιούνται στις 
περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτόν, οι φορείς διαχείρισης 
εισηγούνται ή αναφέρουν προς τις αρµόδιες αρχές τις πράξεις ή 
παραλείψεις εκείνες που συνιστούν παράβαση των όρων και περιορισµών που 
καθορίζονται µε τα προεδρικό διατάγµατα των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 21 του ν. 1650/1986 για τις περιοχές ευθύνης τους. Για τον ίδιο 
σκοπό, οι φορείς διαχείρισης θέτουν στη διάθεση των αρµόδιων αρχών το 
αναγκαία µέσα και προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση αποφάσεων 
µε τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις ή άλλα µέτρα προστασίας της 
περιοχής. 
 
  ε. Η κατάρτιση µελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή 
άλλων έργων που περιλαµβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα 
αντίστοιχα προγράµµατα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, 
διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόµενων αντικειµένων 
που εµπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους. Η κατασκευή, επισκευή και 
συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδοµής, καθώς και η προµήθεια του 
αναγκαίου επιστηµονικού και τεχνικού εξοπλισµού για την άσκηση των 
λειτουργιών διαχείρισης. 
 
  στ. Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκων προγραµµάτων 
και δράσεων σχετικών µε την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή 
προβάλλουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόµενων 
αντικειµένων. 
 
  ζ. Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσµού σε θέµατα 
αναγόµενα στις αρµοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς 
και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
φορείς διαχείρισης µπορούν να ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των 
προστατευόµενων αντικειµένων, να διοργανώνουν προγράµµατα κατάρτισης 
και επιµόρφωσης σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους δηµόσιους ή 
ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ηµερίδες, επιµορφωτικά σεµινάρια 
και άλλες ενηµερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των 
επιτευγµάτων της διαχείρισης και να αναλαµβάνουν σχετική εκδοτική 
δροστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής µορφής. 
 
  η. Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρµογή οικοτουριστικών 
προγραµµάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών 
επιστηµονικής έρευνας και τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων εντός των 
ορίων των προστατευόµενων αντικειµένων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους 



όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά διατάγµατα των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 και στον κανονισµό 
διοίκησης και λειτουργίας του προστατευόµενου αντικειµένου. Η χορήγηση 
σήµατος ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόµενων αντικειµένων σύµφωνα µε 
τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στον κανονισµό διοίκησης 
και λειτουργίας της προστατευόµενης περιοχής. 
 
  Θ. Η διαχείριση δηµόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το φορέα ή 
µισθώνονται από το φορέα διαχείρισης κατά τις κείµενες διατάξεις, καθώς 
και η ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαµβάνονται στην περιοχή 
ευθύνης του και η πραγµατοποίηση σε αυτές των προβλεπόµενων στον οικείο 
κανονισµό διοίκησης και λειτουργίας και στο σχέδιο διαχείρισης  
αναγκαίων παρεµβάσεων. 
 
  3. Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων τους, οι φορείς διαχείρισης 
συνεργάζονται µε όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και 
των διεθνών οργανισµών, τις ορµόδιες κρατικές υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα 
δηµοσίου δικαίου, οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και των δυο 
βαθµίδων, καθώς και κάθε άλλο οργανισµό του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. 
Οι κατά τα ανωτέρω οργανισµοί και υπηρεσίες οφείλουν να συνδρόµουν τους 
φορείς στο έργο τους, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία. 
Οι φορείς διαχείρισης µπορεί να συνεργάζονται επίσης µε ηµεδαπό και 
αλλοδαπό εκπαιδευτικό ιδρύµατα, ερευνητικά κέντρα, οργανισµούς του 
ίδιου ή συγγενούς επιστηµονικού ενδιαφέροντος, µη κυβερνητικές 
οργανώσεις, καθώς και µε φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού 
τοµέα που δραστηριοποιούνται στα πεδία αρµοδιότητάς τους 
 
  Ο τρόπος εκτέλεσης για λογαριασµό τρίτων ή ανάθεσης σε τρίτους 
υπηρεσιών για θέµατα που υπάγονται στους σκοπούς των φορέων 
διαχείρισης, ο τρόπος κοστολόγησης των εργασιών και η καταβολή των δα- 
πανών και αµοιβών ρυθµίζονται µε τον κονονισµό της παραγράφου 8 του 
άρθρου αυτού, 
 
  4. α. Οι φορείς διαχείρισης διαικούνται από επταµελή έως ενδεκαµελή 
διοικητικά συµβούλια (∆.Σ.) που συγκροτούνται από εκπροσώπους του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, του Υ- 
πουργείου Γεωργίας, άλλων αρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, της 
οικείας περιφέρειας και των οικείων Opγανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, κοινωνικών επιστηµονικών και παραγω- 
γικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του 
προστατευόµενου αντικειµένου, από ειδικούς επιστήµονες, καθώς και από 
εκπροσώπους µη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν, 
σύµφωνα µε το καταστατικό τους, ως σκοπό την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και διαθέτουν προηγούµενη δράση και εµπειρία σε σχετικά 
θέµατα. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και είναι πρόσωπο µε επιστηµονικές 
γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο 
αριθµός των µελών του ∆ Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα 
ορίζεται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 21. 
 
  β. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής και 
µπορεί να ανανεώνεται 
 
  γ. Ο ορισµός των µελών του ∆.Σ γίνεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την 
αποστολή σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους 
εκπροσώπους τους εντός της προανοφερόµενης προθεσµίας, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων ορίζει το αντίστοιχο µέλος 
κατά την κρίση του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
 
  δ. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την άσκηση των 



αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Αποφασίζει επίσης για 
κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του οικείου φορέα, τη 
διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για 
κάθε άλλο θέµα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα 
διαχείρισης και του προστατευόµενου αντικειµένου. Με απόφαση του  
διοικητικού συµβουλίου µπορεί να συνιστάται Επιστηµονική Επιτροπή από 
µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων, ερευνητές όλων των βαθµίδων των ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήµονες, µε σκοπό την παροχή 
επιστηµονικά τεκµηριωµένων εισηγήσεων για κάΘε θέµα που ζητείται από το 
∆.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευόµενου αντικειµένου και την 
εύρυθµη λειτουρία του φορέα διαχείρισης. Με όµοια απόφαση καθορίζεται ο 
τρόπος λειτουργίας και κάλυψης των δαπανών της Επιστηµονικής Επιτροπής 
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 
 
  5. Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι: 
 
  α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
∆ηµόσιων Εργων, άλλα Υπουργεία, Οργανισµούς και επιχειρήσεις του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, το Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και άλλο νοµικό πρόσωπα που 
έχουν σχέση µε τη Χρηµατοδότηση της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος, καθώς και οργανισµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
δύο βαθµών, σε βάρος του προϋπολογισµού τους. 
 
  β. Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση 
προγραµµάτων, µελετών και ερευνών σχετικών µε θέµατα που ανάγονται 
στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του φορέα διαχείρισης. 
 
  γ. Πρόσοδοι από την εκµετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, 
επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµίες, κληροδοσίες και κάθε είδοuς 
τακτικές ή έκτακτες εισφορές ηµεδαπών ή αλλοδοπών, φυσικών ή νοµικών 
προσώπων. 
 
  δ. Εσοδο από την πώληση υλικών, εκδόσεων, δεδοµένων και κάθε άλλου 
πνευµατικού προϊόντος που παράγει ή εκµεταλλεύεται ο φορέας 
διαχείρισης, καθώς και αµοιβές οπό την εκτέλεση ερευνών, µελετών και 
κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασµό τρίτων. 
Εσοδα που προέρχονται από την εκµετάλλευση και προβολή του 
προστατευόµενου αντικειµένου, όπως έσοδο από εισιτήρια, ξεναγήσεις 
οµάδων επισκεπτών, προβολή και εκµετάλλευση οτικοακουστικού υλικού, 
εκχώρηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις. Από τα 
έσοδα αυτό, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και 
διατίθεται αποκλειστικό για την αναδιανοµή πόρων µεταξύ των φορέων 
διαχείρισης. 
 
  ε. Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιοδήποτε 
αιτία. 
 
  6. Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται µέχρι και είκοσι (20) θέσεις 
επιστηµονικού και δέκα (10) θέσεις διοικητικού κοι τεχνικού προσωπικού, 
Ο αριθµός των θέσεων αυτών ορίζεται κατά φορέα µε κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικων, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών 
και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων µε όµοια απόφαση ο 
αριθµός των θέσεων µπορεί να αυξάνεται ή να µειώνεται ανάλογο µε τις 
ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνίσταται επίσης µια θέση ∆ιευθυντή. 
Το προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαµβάνεται µε απόφαση του 
∆. Σ. του φορέα διαχείρισης κοι απασχολείται µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου nou διέπεται από τις διατάξεις της εργασιακής 
νοµοθεσίας. Στη σύµβαση ορίζονται οι καταβαλλόµενες µηνιαίες αποδοχές, 
το ύψος των οποίων καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. Για την 
πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφορµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 198 Α.). Οι παραπάνω θέσεις µπορούν 
να καλύπτονται και µε αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί µε οποιαδήποτε 



σχέση στο ∆ηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός είχε 
οριοθετηθεί µε το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982. Οι αποσπάσεις αυτές 
έχουν διάρκεια µέχρι πέντε (5) χρόνια και διενεργούνται µετά από αίτηση 
του ενδιαφεροµένου µε απόφαση του  Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτοξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου Υπουργού. Οι αποδοχές των 
αποσπωµένων, το κάθε είδους επιδόµατα. µε την επιφύλοξη των διατάξεων 
της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α.), καθώς και 
οι εργοδοτικές εισφορές σε ταµείο κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, 
βαρύνουν από της αποσπόσεως το φορέα διαχείρισης. 
 
  Η κατονοµή του προσωπικού σε υπηρεσιακές µονάδες, η διοίκηση και οι 
επί µέρους αρµοδιότητες αυτών, οι αρµοδιότητες του ∆ιευθυντή, καθώς και 
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, καθορίζονται µε τους κανονισµούς που 
καταρτίζονται κατά την παράγραφο 8. 
 
  7. Ο οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος των φορέων διαχείρισης 
ενεργείται µε τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις 
περί Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών. Το διαχειριστικό έτος συµπίπτει µε το 
φορολογικό έτος. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον τακτικό έλεγχο, 
υποβάλλουν µέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση 
και τον απολογισµό του έτους που έληξε οι εκθέσεις υποβάλλονται δια του 
Προέδρου του ∆.Σ. στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων και στον Υπουργό Οικονοµικών. Οι παραπάνω Υπουργοί µπορούν να 
ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης των 
φορέων. 
 
  8. Το ∆.Σ, καταρτίζει εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του φορέα 
διαχείρισης, κανονισµό υπηρεσιών και προσωπικού, εσωτερικό κανονισµό 
λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κανονισµό οικονοµικής 
διαχείρισης και προµηθειών, καθώς και κανονισµό ανάληψης ή εκτέλεσης 
για τρίτους ή ανάθεσης σε τρίτους επιστηµονικών ή ερευνητικών 
προγραµµάτων, µελετών, υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας και εν γένει έργων 
και υπηρεσιών. Οι παραπάνω κανονισµοί εγκρίνονται µε αποφάσεις του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
 
  9, Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του 
Υπουργού Περιβόλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, µπορεί να 
συνιστώνται νοµικό πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης  
περιβαλλοντικών έργων και προγραµµάτων, όπως της "Ανάπλασης και 
∆ιαχείρισης του Κηφισού Αττικής", του "Μητροπολιτικού Πάρκου στο 
Γουδί", του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Πύργου Βασιλίσσης., 
της περιοχής Ελαιώνα Αττικής, της Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου στην 
περιοχή του Ελληνικού, καθώς και κάθε άλλου ανηστοιχου προγρόµµατος και 
έργου, το οποίο µπορεί να αναπτυχθεί ενιαία σε οποιονδήποτε άλλο χώρο, 
Στο προεδρικό διάταγµα ίδρυσης κάθε φορέα προβλέπονται ιδίως η 
εξειδίκευση των σκοπών και αρµοδιοτήτων κάθε φορέα, η νοµική µορφή, τα 
όργανα διοίκησης, οι αρµοδιότητες κάθε οργόνου ή µέλους οργόνου 
διοίκησης, η σύνθεση των οργάνων διοίκησης, το περιεχόµενο εποπτείας 
του φορέα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, 
οι πόροι του, το προσωπικό και η διόρθρωση του φορέα, τα όργανα και η 
διαδικασία οικονοµικού και διαχειριστικού ελέγχου, η διαδικασία 
σύνταξης και έγκρισης των κανονισµών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
ρύθµιση ή λεπτοµέρέια. Η σύνθεση κάθε φορέα προσδιορίζεται µε τη 
συµµετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης 
βαθµίδας, επιστηµονικών και κοινωνικών φορέων και µη κυβερνητικών 
περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς κοι εκπροσώπων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και όλλων αρµόδιων 
Υπουργείων. Στους φορείς αυτούς εφαρµόζονται αναλόγως και οι διατάξεις 
των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου, Στο φορέα διαχείρισης 
της Μητροπολιτικής Ζώνης Πρασίνου στην περιοχή του Αεροδροµίου του 
Ελληνικού εφαρµόζονται επίσης και οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της 
παραγράφου 4 του άρθρου ένατου του ν 2338/1995 (ΦΕΚ 202 Α'). 
«10. Ιδρύονται οι κατωτέρω είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης µε σκοπό τη  



διοίκηση και διαχείριση των αντίστοιχων προστατευόµενων περιοχών. Η  
χωρική αρµοδιότητα κάθε φορέα εκτεΙνεται εντός των ορίων που  
καθορίζονται µε διακεκοµµένη γραµµή, στους αντίστοιχους χάρτες της  
Γ.Υ.Σ. κλίµακας 1 :50.000 και προκειµένου για τους Φορείς ∆ιαχείρισης  
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων και Οροσειράς  
Ροδόπης σε κλίµακα 1:100.000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάµενο  
Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και  
∆ηµόσιων 'Εργων και των οποίων αντίγραφο σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται  
µαζΙ µε την παρούσα διάταξη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως: 
 
1) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα 'Εβρου. 
 
2) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆άσους ∆αδιάς. 
 
3) Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης. 
 
4) Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου. 
 
5) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Αξιού -Λουδία-Αλιάκµονα. 
 
6) Φορέας ∆ιαχείρισης Λιµνών Κορώνειας -Βόλβης. 
 
7) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου -Β. Σποράδων. 
 
8) Φορέας ∆ιαχείρισης ∆έλτα Νέστου -Βιστωνίδας-Ισµαρίδας. 
 
9) Φορέας ∆ιαχείρισης 'Ορους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού. 
 
10) Φορέας ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδος Ιωαννίνων. 
 
11) Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Αµβρακικού. 
 
12) Φορέας ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς. 
 
13) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικών ∆ρυµών Βίκου -Αώου και Πίνδου. 
 
14) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πρεσπών. 
 
15) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου. 
 
16) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Ολύµπου. 
 
17) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς. 
 
18) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Παρνασσού. 
 
19) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας. 
 
20) Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Οίτης. 
 
21) Φορέας ∆ιαχείρισης Στενών και εκβολών Καλαµά και Αχέροντα. 
 
22) Φορέας ∆ιαχείρισης Χελµού -Βουραίκού. 
 
23) Φορέας ∆ιαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 
 
24) Φορέας ∆ιαχείρισης Καρπάθου -Σαρίας. 
 
25) Φορέας ∆ιαχείρισης Κάρλας -Μαυροβουνίου -Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου. 
 
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
'Εργων, Γεωργίας, Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, τα  
όρια 
χωρικής αρµοδιότητας των φορέων της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να  



τροποποιούνται ή να υπάγονται στη διοίκηση και διαχείρισή τους και άλλες  
περιοχές από 
τις προβλεπόµενες στην παρ. 1α του παρόντος άρθρου. 
 
Με όµοια απόφαση καθορΙζονται οι ζώνες προστασίας εντός "των ορίων της  
xωρικής τους αρµοδιότητας, καθώς και οι αναγκαίοι  για την προστασία των  
περιοχών γενικοί όροι, απαγορεύσεις και περιορισµοί στίς χρήσεις γης,  
στη δόµηση και στην κατάτµηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και  
άσκηση δραστηριοτήτων και στην 
εκτέλεση έργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 21  
του ν. 1650/1986, οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα. 
 
12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
'Εργων, Ανάπτυξης και Γεωργίας καθορίζονται, για τους φορείς της  
παραγράφου 10 
ο αριθµός των µελών του ∆.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα, µε  
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4α. 
 
13. Για τη φύση, την εποπτεία, το σκοπό, τις αρµοδιότητες, τη διοίκηση,  
τους πόρους, τη στελέχωση, τον οικονοµικό και διαχειριστικό έλεγχο, τον  
εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και τα σχέδια διαχείρισης των φορέων  
διαχείρισης της παρ. 10, εφαρµόζονται οι παρ. 1 έως και 8 του παρόντος  
άρθρου, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν.1650/1986, καθώς και  
οι διατάξεις του ν.1739/1987.» 
 
*** Οι παρ. 10,11,12,13 προστέθηκαν µε την παρ.1 άρθρ.13 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                            Αρθρο 16 
 
          Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του ν. 1650/1986 
 
  1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
 
  "5. α, Τα αντικείµενα προστασίας και διατήρησης της παρ. 3 µε τις 
ζώνες τους διέπονται από κανονισµούς διοίκησης και λειτουργίας, στους 
οποίους καθορίζονται τα αναγκαίο µέτρα οργάνωσης και λειτουργίας των 
προστατευόµενων αντικειµένων και εξειδικεύονται οι γενικοί όροι και 
περιορισµοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων, που 
καθορίζονται µε το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στις παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου 21. Οι ανωτέρω κανονισµοί καταρτίζονται εντός έτους 
από τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 και εγκρίνονται µέ κοινές αποφόσεις 
του Υπουργού Περιβόλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Εργων και των κατά 
περίπτωση αρµόδιων Υπουργών και δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, β. Με τις ίδιες ή όµοιες υπουργικές αποφάσεις  εγκρίνονται 
επίσης πενταετή Σχέδια ∆ιαχείρισης των προστατευόµενων αντικειµένων της 
παραγράφου 3. Με τα Σχέδια ∆ιαχείρισης προσδιορίζονται, στο πλαίσιο των 
γενικότερων όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στα προεδρικό διατάγµατα 
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21, οι κατευθύνσεις και οι 
προτεραιότητες για την εφαρµογή των έργων, δράσεων και µέτρων που 
απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία και διαχείριση των κατά 
περίπτωση προστατευόµενων αντικειµένων. Τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 
συνοδεύονται από προγράµµατα δράσης στα οποία εξειδικεύονται τα 
αναγκαία µέτρα, δράσεις, έργα και προγράµµατα, οι φάσεις, το κόστος, οι 



πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιόγραµµα 
εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρµογής τους. Οι διατάξεις της 
περιπτώσεως αυτης εφαρµόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση Σχεδίων 
∆ιαχειριστης για τα προστατευόµενα είδη της χλωρίδας και πανίδας που 
αναφέρονται στο άρθρο 20, καθώς και για τους οικοτόπους που ορίζονται 
στην κοινή υπουργική απόφαση 33318/30281 28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β' 
128.12.1998)" 
    
  2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: 
  "2. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι αναγκαίοι 
για την προστασία του συγκεκριµένου αντικειµένου γενικοί όροι, 
απαγορεύσεις και περιορισµοί στις χρήσεις γης, στη δόµηση και στην 
κατάτµηση ακινήτων, καθώς και στην εγκατάσταση και άσκηση I 
δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων. Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα 
µπορεί να προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης µελέτης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για έργα ή δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στην 
πρώτη κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του παρόντος 
νόµου" 
    
  
  3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως 
εξής: . 
 
  "4. α. Τα προεδρικό διατάγµατα των παραγράφων 1 και  2, καθώς 
και οι Κανονισµοί ∆ιοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης 
των προστατευόµενων αντικειµένων αναθεωρούνται ανό πενταετία, σύµφωνα 
µε όσα ορίζονται στην επόµενη περίπτωση. Στο χρονικό αυτό διόστηµα, 
επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η τροποποίησή τους, µετό από τεκµηριωµένη 
εισήγηση του Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον έχει συσταθεί, ή των υπηρεσιών 
ή νοµικών προσώπων στα οποία έχει ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα: α) 
για την αντιµετώπιση έκτακτων γεγονότων που σχετίζονται µε την 
προστασία της περιοχής. β) για την προσορµογή τους σε υποδείξεις και 
παρατηρήσεις της ετησίας έκθεσης αξιολόγησης της επόµενης 
περιπτώσεως, γ) για να εκτελεσθούν έργα και µέτρα ιδιαίτερα σηµαντικό 
για την προστασία και διαχείριση της περιοχής,  
 
  β. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των ρυθµίσεων των 
προεδρικών διαταγµάτων των παραγράφων 1 και 2, καθώς και των Κανονισµών 
∆ιοίκησης και λειτουργίας και των Σχεδίων ∆ιαχείρισης της παραγράφου 5 
του άρθρου 18, γίνεται είτε από τον οικείο Φορέα ∆ιαχείρισης, εφόσον 
έχει συσταθεί, είτε από τις υπηρεσίες ή νοµικό πρόσωπα στα οποία έχει 
ανατεθεί η σχετική αρµοδιότητα. Για το σκοπό αυτόν, τα πρόσωπα του 
προηγούµενου εδαφίου συντάσσουν ετήσια έκθεση αξιολόγησης που 
κοινοποιείται µε µέριµνό τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Εργων καί στο Υπουργείο Γεωργίας, καθώς και σε άλλα 
Υπουργεία των οποίων οι αρµοδιότητες εµπίπτουν στην περιοχή του 
προστατευόµενου κατά περίπτωση αντίκειµένου. Η έκθεση αυτή µπορεί να 
κοινοποιείται επίσης σε οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, των 
οποίων η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή διαχείρισης, στις 
αρµόδιες υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας και στους οικείους 
οργανισµούς αυτοδιοίκησης και των δυο βαθµίδων , προκειµένου να 
λαµβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία µέτρων, δράσεων, ενεργειών και 
ρυθµίσεων αρµοδιότητάς τους, που προωθούν την αποτελεσµατική εφαρµογή 
των σχετικών προεδρικών διαταγµάτων, κανονισµών διοίκησης και 
λειτουργίας και σχεδίων διαχείρισης,." 
    
  4. Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 προστίθεται 
παράγραφος 7 που έχει ως εξής: 
  "7. Στη διαδικασία του άρθρου αυτού υπάγεται εφεξής κάθε νέος 
χαρακτηρισµός εθνικών δρυµών, αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων 
της φύσης, καθώς και κάθε τροποποίηση των ορίων και καθορισµός των 
αναγκαίων όρων και περιορισµών προστασίας των  εθνικών δρυµών, 
αισθητικών δασών και διατηρητέων µνηµείων της φύσης που έχουν 



χαρακτηρισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.δ. 86/1969, όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ, 996/1971. 
   
   
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 17 
 
              Συµπλήρωση αρµοδιοτήτων Επιτροπής "Φύση 2000"      
 
  Η Επιτροπή "Φύση 2000", που έχει συσταθεί µε το άρθρο 5 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 33318/3028/28.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β'/28.12.1998), 
ενεργεί και ως Εθνική Επιτροπή Προστατευόµενων Περιοχών µε σκοπό το 
συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών 
προγραµµατισµού, οργάνωσης και λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών. Για την  εκπλήρωση 
του σκοπού ουτού η Επιτροπή ασκεί επιπλέον και τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
 
  α. Παρακολουθεί και αξιολογεί τα προγράµµατα, τις δράσεις και 
ενέργειες όλων των αρµόδιων Υπουργείων, υπηρεσιών και των νοµικών 
προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που αφορούν ης προστατευόµενες 
περιοχές, τα είδη, τους οικοτόπους και γενικότερα το φυσικό περιβάλλον, 
 
«β. Καταγράφει, ταξινοµεί, συντονίζει, ελέγχει και αξιολογεί το έργο και  
τις δραστηριότητες των φορέων διαχείρισης που συνιστώνται κατά το άρθρο  
15 του νόµου αυτού, εισηγείται στα αρµόδια Υπουργεία τα γενικότερα µέτρα  
και τις δράσεις που πρέπει να πραγµατοποιηθούν για την προστασία της  
φύσης και τη βιώσιµη ανάπτυξη των υπό προστασία περιοχών και κατανέµει  
πόρους στους φορείς διαχείρισης για την εκπλήρωση του σκοπού τους,» 
 
*** Η περ. β΄αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.2 άρθρ.13 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  γ. Επεξεργάζεται πρότυπα για την κατάρτιση των κανονισµών διοίκησης 
και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 
18 παρ. 5 του ν. 1650/1986 καθώς και κριτήρια αξιολόγησής τους. 
 
  δ. Γνωµοδοτεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 
Εργων και άλλους αρµόδιους Υπουργούς για τον τρόπο ετήσιας κατανοµής 
προς τους φορείς διαχείρισης του άρθρου 15 των εθνικών πόρων, καθώς και 
των πόρων που προέρχονται από τα Επιχειρησιακό Προγράµµατα του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), το Ταµείο Συνοχής ή άλλα 
κοινοτικά διαρθρωτικά µέτρα και προγράµµατα. 
 
  ε'. Γνωµοδοτεί για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται σε αυτήν από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων σχετικό µε τη 
δράση, τη λειτουργία και τον έλεγχο των φορέων διαχείρισης του άρθρου 
15. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 



 
                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 
 
                     ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ 
                        ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
                               Αρθρο 18 
 
                 Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις   
 
  1. Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού: 
 
  α. Οι διατάξεις του ν. 360/1976, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε 
µεταγενέστερα. 
 
  β. Οι παράγραφοι 4α και 4γ του άρθρου 6 του ν. 2052/1992. 
 
  γ. Η παράγραφος 13 του άρθρου 4 του ν. 2508/1997, καθώς και η 
παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. 
 
  δ. Η περίπτωση Θ' της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 
(ΦΕΚ 137 Α'), 
 
  2. Το άρθρο 24 του ν. 1650/1986, όπως αυτό αντικαθίσταται µε την 
Παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόµου αυτού, έχει εφαρµογή και στα Γενικά 
Πολεοδοµικό Σχέδια και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 
Πόλεων, που εγκρίνονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 
2508/1997. 
      
  3. Ορια, κατευθύνσεις και ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται σε 
εγκεκριµένες αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το ν. 360/1976, και οι οποίες βρίσκονται 
εντός των καταρτιζόµενων κατά τις διατάξεις του παρόντος Γενικού, 
Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης, καθώς και εντός περιοχών ειδικών χωρικών παρεµβάσεων, 
αναθεωρούνται, τροποποιούνται, συµπληρώνονται ή καταργούνται σύµφωνα µε 
τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται σης διατάξεις 
των άρθρων 6 έως και 8 και 11 του νόµου αυτού. Εκκρεµείς κατά τη 
δηµοσίευση του νόµου αυτού διαδικασίες τροποποίησης της απόφασης 
16/1981 του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 
23 του ν. 2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α'), εάν για την έκδοση τών Υπουργικών 
αποφάσεων που προβλέπονται σε αυτήν έχει ήδη γνωµοδοτήσει το οικείο 
νοµαρχιακό συµβούλιο. 
 
  4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, 
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν, 2242/1994 
(ΦΕΚ 162 Α') διαγράφεται, αφ' ης στιγµής ίσχυσε, η φράση "και κατ' 
ανώτατο χρονικό διάστηµα Τριών (3) ετών από της ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος". 
 
  5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού, η κατάρτιση και έγκριση 
Ειδικών και Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητα από το αν έχουν εκδοθεί οι  προβλεπόµενες 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 αποφάσεις της Επιτροπής ή αντίστοιχα οι 
προδιαγραφές του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και 
µπορεί να διενεργείται και χωρίς την ύπαρξη  εγκεκριµένου Γενικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζονται τα όσα ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 του νόµου αυτού. 
 
  6. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου αυτού η κατάρτιση του Γενικού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης χωρεί ανεξάρτητο 
από το αν έχει εκδοθεί η προβλεπόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 
απόφαση της Επιτροπής. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις της 



παραγράφου 3 του άρθρου 6. 
 
  7. α. Φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών που έχουν συσταθεί 
µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου συτού υποχρεούνται να προσαρµοσθούν στις 
διατάξεις του άρθρου 15 µέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από της 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος. 
 
  β. Εκκρεµείς κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού διαδικασίες ίδρυσης 
φορέων διαχείρισης συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, εάν για την έκδοση 
του προεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται σε αυτές έχει ήδη 
γνωµοδοτήσει το οικείο νοµαρχιακό συµβούλιο.  
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                           Αρθρο 19 
 
             Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 
 
  1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α.) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 
  "2. Η εδαφική έκταση που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ πρέπει να είναι ενιαία 
και να έχει ελάχιστη επιφάνεια εκατό (100) στρέµµατα. ∆εν θεωρείται 
ενιαίο η έκταση που διακόπτεται από εγκεκριµένες εθνικές, επαρχιακές, 
δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς. ∆εν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της 
έκτασης που καθορίζεται ως ΠΕΡΠΟ τα ρέµατα, οι εκτάσεις που 
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (ιδίως δασικές 
εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι) και οι οποίες παραµένουν εκτός 
σχεδίου και οι µη εγκεκριµένες οδοί που τυχόν περιλαµβάνονται στην 
έκταση αυτή: 
 
  2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 24 του 
ίδιου νόµου προστίθεται η φράση: η οποία για τις περιπτώσεις αυτές 
ισχύει για τρία (3) έτη από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
  3. Η λέξη "διετία" του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 16 του άρθρου 
24 του ίδιου νόµου αντικαθίσταται µε τη λέξη "τετραετία". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                                Αρθρο 20 
 
                   Τροποποίηση διατάξεων του ν. 960/1979 
 
  Από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 960/1979 
(ΦΕΚ 194 Α'), όπως ουτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 
του ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292 Α'), απαλείφεται η φράση: προς εξυπηρέτηση 
της περιοχής της υπαγόµενης εις τα διοικητικό όρια των δήµων ή 
κοινοτήτων εξ ων προέρχεται.." 
 



 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 21 
 
             Καθορισµός ορίων ζωνών προστασίας του Ορους  
              Αιγάλεω, καθώς και των χρήσεων και όρων 
            δόµησης σε αυτές - Καθορισµός ειδικών χρήσεων 
                και όρων δόµησης ζωνών στην περιφέρεια 
                         του ορεινού όγκου 
 
 
  Ι. Αντικείµενο της ρύθµισης  
  ---------------------------- 
 
  Καθορίζονται τα όρια, οι χρήσεις γης και οι όροι δόµησης του Ορους 
Αιγάλεω., το οποίο έχει κηρυχθεί ως τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους µε 
την 25683/27.3.1969 απόφαση του Υφυπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 
"Περί κηρύξεως ορέων Υµηττού, Πεντελικού, Πάρνηθας, Κορυδαλλού και 
Αιγάλεω ως τόπων χρηζόντων ειδικής προστασίας. (ΦΕΚ 236 Β') και 
βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων Περάµατος, Κερατσινίου, 
Νίκαιας, Κορυδαλλού, Αγίας Βαρβάρας Χαϊδαρίου, Περιστερίου, 
Πετρουπόλεως, Νέων Λιοσίων, Καµατερού, Ανω Λιοσίων, Φυλής,  
Ασπροπύργου, όπως τα όρια αυτό φαίνονται µε διακεκοµµένη µαύρη γραµµή 
και το γράµµα ∆ (-∆-) στα δεκαέξι (16) τοπογραφικά διαγράµµατα σε 
κλίµακα  1:5.000. που δηµοσιεύονται µαζί. 
 
  Καθορίζονται επίσης ζώνες ειδικών χρήσεων και όροι δόµησης στην 
περιφέρεια του ορεινού όγκου, όπως φαίνεται στα έξι (6) τοπογροφικό 
διαγράµµατα καθώς και σε ένα πρόσθετο που συνοδεύει το παρόν, 
 
  ΙΙ. Καθορισµός ορίων ζωνών 
  ---------------------------- 
 
  Μέσα στα όρια του Ορους Αιγάλεω, όπως καθορίζονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, ορίζονται ζώνες προστασίας αυτού, όπως φαίνονται µε τα 
στοιχεία Α, Α1, Β, Γ, ∆ και Ζ (Ζ1, Ζ2, Ζ3) στα διαγράµµατα της 
προηγούµενης παραγράφου και καθορίζονται κατά ζώνη ειδικές χρήσεις γης, 
ως εξής: 
 
  1. Ζώνη Α: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας και 
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, στην οποία επιτρέπεται µόνο η 
εγκατάσταση υπαίθριων ή ηµιυπαίθριων καθιστικών (περίπτερα αναψυχής). 
 
  Στο χώρο της πρώην χώµατερής του Σχιστού, που εµπίπτει στην παραπάνω 
ζώνη, επιτρέπονται ελαφρές εγκαταστάσεις αναψυχής και αθλητισµού, µετά 
από έγκριση του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας (στο εξής, για 
συντοµία Ο.Ρ.Σ.Α.). 
 
  Εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την εθνική άµυνα και υφίστανται στη 
ζώνη αυτή διέπονται από το δικό τους νοµικό καθεστώς. 
 
  Ζώνη Α1: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή εγκατάστασης µονής, στην οποία 
επιτρέπεται η ανέγερση καθολικού, καταλυµάτων µοναχών και λοιπών χώρων 
απαραίτητων για τη λειτουργία της µονής. 



 
  2. Ζώνη Β: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου µε λειτουργίες 
αναψυχής, αθλητισµού, ελευθέρου και οργανωµένου πρασίνου και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στην παραπάνω ζώνη επιτρέπεται η ανέγερση 
κτιρίων αναψυκτηρίων, καφενείων, εστιατορίων, πολιτιστικών χρήσεων, 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 
  Η χωροθέτηση των κτιρίων και εγκαταστάσεων γίνεται µετά από έγκριση 
του Ο.Ρ.Σ.Α.. Για την έγκριση αυτή ζητείται η γνώµη της αρµόδιας 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
«Στην έκταση κυριότητας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που βρίσκεται  
στην περιοχή Ριµινίτικα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας επιτρέπεται η κατασκευή  
∆ηµοτικού Σταδίου µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γ.Γ,Α.,  
χωρίς άλλες προϋποθέσεις.)) 
 
*** Το άνω εντός " " εδάφιο προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.9 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:σύµφωνα µε το άρθρο 35 παρ.3γ) του Ν.3164/2003 (ΦΕΚ Α΄  
176/02.07.2003)"Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση µελετών και παροχή  
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις"," Επιτρέπεται η ανέγερση του 3ου  
γυµνασίου Αγ. Βαρβάρας εντός της Ζώνης Β του άρθρου 21 του ν. 2742/1999 (ΦΕΚ  
207 Α) και έναντι του Ο.Τ. 693 του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας. Οι όροι δόµησης  
καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων  
Έργων ύστερα από γνώµη του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας  
Περιβάλλοντος Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α.)". 
  
 
  3. Ζώνη Γ: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, στην οποία 
επιτρέπεται µόνο η ανέγερση γεωργικών αποθηκών και αντλιοστασίων. 
 
  4. Ζώνη ∆: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της 
Βορειοδυτικής Πύλης της Αθήνας µε λειτουργίες αναψυχής, παιδικής 
αναψυχής, αθλητισµού, ελευθέρου πρασίνου και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 
Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται η ανέγερση αναψυτηρίων, καφενείων, 
εστιατορίων, µικρών αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων πολιτιστικών 
χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευοης, καθώς και εγκαταστάσεις 
ζωολογικού κήπου. Επίσης επιτρέπονται οι διαµορφώσεις του χώρου σε  
αισθητικές επεµβάσεις, που διευκολύνουν τη δηµιουργία αδιάκοπης πορείας 
σύνδεσης του αστικού χώρου του Λεκανοπεδίου µε το Ποικίλο Ορος και στη 
συνέχεια µε την Πάρνηθα. 
 
  Οι εγκαταστάσεις αυτές χωροθετούνται ύστερα από ειδική µελέτη που 
εγκρίνεται από τον Ο.Ρ.Σ.Α.. Για την έγκριση αυτή ζητείται γνώµη της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  5. Ζώνη Ζ: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του περιαστικού πάρκου της ∆υτικής 
Πύλης της Αθήνας, στην οποία, περιλαµβάνονται οι υποζώνες Ζ1, Ζ2, Ζ3 ως 
εξής: 
 
  α. Υποζώνη Ζ1: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή περιαστικού πάρκου µε λειτουργίες 
αναψυχής υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων, ελευθέρου πρασίνου, 
εκπαιδευτικών κατασκηνώσεις χωρίς µόνιµες εγκαταστάσεις και χώρων 
αθλοπαιδιών µικρής κλίµακας, στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση 



περιπτέρων αναψυχής, περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης για την περιοχή, καθώς και αναψυκτήρια. 
 
  β. Υποζώνη Ζ2: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή οργανωµένων τουριστικών 
κατασκηνώσεων και επιτρέπονται οι εντελώς απαραίτητες εγκαταστάσεις για 
τη λειτουργία τους ούµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ελληνικού Οργανιοµού 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.). 
 
  γ. Υποζώνη Ζ3:  
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή του "∆ιοµήδειου Βοτανικού Κήπου". 
µέσα στην οποία επιτρέπεται η ανέγερση Θερµοκηπίων, εργαστηρίων, χώρων 
ερευνών, µικρή ανθαγορά, καθώς και όλα τα κτίρια, έργα υποδοµής και 
εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και συνάδουν 
αυστηρά µε το χαρακτήρα του Ιδρύµατος αυτού. 
 
  δ. Οι εγκαταστάσεις, που επιτρέπονται στις υποζώνες Ζ1, Ζ3, 
χωροθετούνται ύστερα από ειδική µελέτη, που εγκρίνεται από τον 
Ο.Ρ.Σ.Α.: Για την έγκριση αυτή ζητείται η γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  6. Σε όλες τις παραπάνω ζώνες επιτρέπονται επίσης. 
 
  α. Εργα κοινής ωφέλειας, αναγκαία για την εξασφάλιση και προστασία 
της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και φυτώρια. 
 
  β. Τα απαραίτητα έργα τεχνικής υποδοµής, δηλαδή έργα και 
εγκαταστάσεις ενέργειας (∆.Ε.Η. - ∆.ΕΠ.Α.), τηλεπικοωωνιών (Ο.Τ.Ε ), 
ύδρευσης (Ε.Υ ∆.Α.Π. - ∆ήµοι), µεταφορών (Ο.Σ.Ε.. οδικά έργα), 
πεζοδροµήσεις και τις απαραίτητες για την εξυπηρέτηση του κοινού 
εγκαταστάσεις υγιεινής. 
 
  γ. Τα απαραίτητα έργα και εγκαταστάσεις για την αποκατάσταση του 
χώρου της πρώην χωµατερής Σχιστού. 
 
  δ. Χώροι στάθµευοης και εξυπηρέτησης φορτηγών αυτοκινήτων σε 
κατάλληλα επιλεγµένες θέσεις, εκτός της Ζώνης Α και εκτός δασικών ή 
αναδασωτέων εκτάσεων, µετά από έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Ο.Ρ.Σ.Α. και σύµφωνη γνώµη του οικείου Οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). 
 
  ε. Υπόγειες υδατοδεξαµενές και υπόγεια αντλιοστάσια για την 
εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων, µετά από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας 
του Υπουργείου Γεωργίας, ως προς την αναγκαιότητα και τη χωρητικότητά 
τους σε περίπτωση ιδιωτικών κατασκευών και µετά από έγκριση αρµόδιων 
φορέων Ν.Π.∆.∆. και Ο Τ.Α. στις λοιπές περιπτώσεις και εφόσον 
προβλέπεται από εγκεκριµένες µελέτες. 
 
  οτ. Επιτρέπονται επίσης κατά προτίµηση στη Ζώνη Α εγκαταστάσεις 
κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 24α του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α.), όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 
2145/1993 (ΦΕΚ 88 Α,), του άρθρου 34 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α') και 
του άρθρου 5 του ν. 2181/1994 (ΦΕΚ 10 Α'). 
 
  ζ. Ειδικότερα στις ζώνες Α, Β και Γ επιτρέπονται και εγκαταστάσεις 
µετεωρολογικών και γεωδυναµικών σταθµών, οι οποίες εγκρίνονται µε κοινή 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και 
του συναρµόδιου Υπουργού. 
 
  7. ∆ηµόσιες εκτάσεις, που βρίσκονται µέσα οτα όρια της Ζώνης Β και 
έχουν παραχωρηθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου από αρµόδιο 



δηµόσιο φορέα για την ανέγερση κτιρίων κοινωφελών λειτουργιών, δηλαδή 
νοσοκοµείων, θεραπευτηρίων, εκπαιδευτηρίων, ασύλων και ορφανοτροφείων, 
µπορούν να διατηρήοουν τη χρήση, που προβλέπεται από την πράξη  
παραχώρηοης. Οι εκτάσεις αυτές δοµούνται µε τις µέχρι την έκδοση του 
παρόντος νόµου ισχύουσες διατάξεις, χωρίς όµως τις παρεκκλίσεις του 
συντελεστή δόµη της, που ισχύουν στις περιοχές εκτός σχεδίου. 
 
  ΙΙΙ. Ελάχιστα όρια εµβαδού και λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης  
  -------------------------------------------------------------------- 
 
  1. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και οι λοιποί όροι και περιοριοµοί 
δόµησης των γηπέδων, που βρίσκονται στις παραπάνω ζώνες Α, Β. Γ , ∆ 
και Ζ. µε εξαίρεση τα γήπεδα, που προορίζονται για τις χρήσεις, που 
αναφέρονται οτην περίπτωση 6 της παραγράφου II του παρόντος άρθρου, 
καθορίζονται ως εξής: 
 
  α. Ελάχιστο εµβαδό είκοσι χιλιάδων (20.000) τ.µ.. 
 
  β. Μέγιστη επιφάνεια των κτιρίων: 
 
  - Περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιστορικής και περιβαλλοντικής 
ενηµέρωσης, τριάντα (30) τ.µ. ανά ελάχιστο εµβαδό αρτίου γηπέδου είκοσι 
χιλιάδων (20.000) τ.µ.. Σε περίπτωση µεγαλύτερων γηπέδων επιβάλλεται 
διάσπαοη του όγκου των κτιρίων ανά τριάντα (30) τ.µ. κάθε είκοσι 
χιλιάδες (20.000) τ.µ. µε µέγιστη συνολική επιφάνεια εκατόν πενήντα 
(150, τ.µ). 
 
  - Εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 
πολιτιστικών χρήσεων και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εκατόν εξήντα 
(160) τ.µ.. 
 
  - Σε κάθε άρτιο, σύµφωνα µε τα προηγούµενα, γήπεδο είναι δυνατή η 
δόµηση περισσότερων του ενός κτιρίων διαφορετικής χρήσης το καθένα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή το 
άθροισµα των επιφανειών των κτιρίων για κάθε άρτιο γήπεδο δεν πρέπει να 
είναι µεγαλύτερο των διακοσίων (200) τ.µ.. 
 
  - Γεωργικών αποθηκών είκοσι (20) τ.µ., 
 
  - Αντλιοστασίων δέκα (10) τ.µ.. 
 
  - Μονής (οτο σύνολο των κτιρίων) τετρακοσίων (400) τ.µ. µε µέγιστο 
ποσοστό κάλυψης τέσσερα τοις εκατό (4%). 
 
  γ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων (που µετριέται από το γύρω 
φυσικό έδαφος): 
 
  - Περιπτέρων αναψυχής και περιπτέρων ιοτορικής και περιβαλλοντικής 
ενηµέρωοης, τρία και µισό (3,50) µέτρα. 
 
  - Εστιατορίων, αναψυκτηρίων, καφενείων, κτιρίων αθλητικών 
εγκαταστάσεων, πολιτιστικών χρήσεων, περιβαλλοντικής εκπαίδευοης, 
τέσσερα (4) µέτρα. 
 
  - Γεωργικών αποθηκών, αντλιοστασίων, µόνο στη Ζώνη Γ, τρία (3) µέτρα. 
 
  - Μονής: οκτώ (8) µέτρα. 
 
  δ. Πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η 
κατασκευή στέγης µε κεραµίδια βυζαντινού τύπου. Το ύψος της στέγης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα και µισό (1,50) µέτρο. 
 
  ε. Για τη χορήγηση οικοδοµικής άδειας ανέγερσης γεωργικών αποθηκών 
και αντλιοστασίων απαιτείται η προηγούµενη έγκριση της αρµόδιας 



υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  στ. Για την κοπή δένδρων απαιτείται η άδεια της αρµόδιας δασικής 
υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 
 
  ζ. Για κάθε απαιτούµενη αλλαγή του φυσικού ανάγλυφου εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 1 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α.). 
 
  η. Στις περιπτώσεις των ανενεργών λατοµείων επιβάλλεται είτε η 
αποκατάσταση του φυσικού ανάγλυφου και η αναδόσωσή του, ύστερα από 
σχετική µελέτη (η οποία αποκατάσταση και αναδάσωση είναι υποχρεωτική 
για τη Ζώνη Α) είτε η µερική αποκατάσταση και διαµόρφωση του ανάγλυφου 
συγχρόνως µε τη χωροθέτηση των επιτρεπόµενων χρήσεων (στις Ζώνες Β και 
∆), ύστερα από σχετική µελέτη. 
 
  Θ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των από 24.5.1985 (ΦΕΚ 270 
∆.) και από 5.12.1979 (ΦΕΚ 707 ∆') προεδρικών διαταγµάτων χωρίς καµιά 
παρέκκλιση. 
 
  Ι. Οι αρχιτεκτονικές µελέτες των κτιρίων, που πρόκειται να 
ανεγερθούν, εγκρίνονται από την οικεία Επιτροπή Πολεοδοµικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (E.Π.A.E.), η οποία εγκρίνει επίσης τη θέση των 
κτιρίων µέσα στο γήπεδο. 
 
  2. Τα κτίρια, που υφίστανται σήµερα νόµιµα και τα οποία, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιτρέπονται, εΙναι δυνατόν να 
διατηρούν τη χρήση τους για τριάντα (30) έτη µετά τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου. Σε αυτό τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις επιτρέπονται 
επισκευές, διαρρυθµίσεις και προσθήκες, οι οποίες είναι απολύτως 
απαραίτητες για τη λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
και εγκρίνονται από την Ε.Π.Α.Ε.. 
 
  Από το χρονικό αυτόν περιορισµό εξαιρούνται τα κτίρια και οι 
εγκαταστάσεις, που έχουν σχέση µε την Εθνική Αµυνα. 
 
  3. Σε περίπτωση γηπέδου, που εµπίπτει σε περισσότερες της µιας ζώνης 
ή τέµνεται από το όριο προστασίας του Ορους Αιγάλεω, η αρτιότητα 
υπολογίζεται σε ολόκληρο το γήπεδο, το κτίριο, όµως κατασκευάζεται σε 
εκείνο το τµήµα του γηπέδου, που είναι δυνατή η ανέγερση κτιρίου και 
σύµφωνα µε τις χρήσεις και τους όρους δόµησης της περιοχής, που 
εµπίπτει αυτό.  
                
  IV. Ορια ζωνών ειδικών χρήσεων στην περιφέρεια του ορεινού όγκου 
  ------------------------------------------------------------------ 
 
  1. Στην περιφέρεια του ορεινού όγκου καθορίζονται τα όρια ζωνών 
ειδικών χρήσεων, που βρίσκονται στην εκτός σχεδίου περιοχή των ∆ήµων 
Περάµατος, Κερατσινίου, Πετρουπόλεως, Ανω Λιοσίων, Νίκαιας,  
Κορυδαλλού, όπως τα όρια αυτό φαίνονται µε διακεκοµµένη µαύρη γραµµή 
και το γράµµα Ε στα 7 διαγράµµατα της παραγράφου 1, που φέρουν στη 
σχετική διανοµή τους αριθµούς 6453,2, 6444,1, 6444,3, 6444,4, 6444,7 , 
6445,1, 6454,3, όπως αναγράφεται στο υπόµνηµά τους. 
 
  2. Μέσα στα όρια, που καθορίζονται µε το προηγούµενο εδάφιο, 
ορίζονται ζωνες, όπως φαίνονται µε τα στοιχεία Ε, Ε1, Ε2, Ε3, Ε4 στα 
παραπάνω διαγράµµατα και καθορίζονται κατά ζώνη ειδικές χρήσεις γης, ως 
εξής: 
 
  α. Ζώνη Ε: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως χώρος υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ 
Τ.Α.), ανακύκλωσης και επεξεργασίας απορριµµάτων, µέσα στην οποία 
επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις. που εξυπηρετούν τις χρήσεις αυτές. 
 



  β. Ζώνη Ε1: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή νεκροταφείου, µέσα στην οποία 
επιτρέπονται µόνο εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν τη χρήση αυτή. 
 
  γ. Ζώνη Ε2: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως βιοµηχανική περιοχή 
 
  Σχιστού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και Βιοµηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας β 2671/48224.1.1988 (ΦΕΚ 100 β'). 
 
  δ. Ζώνη Ε3: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή εγκαταστάσεων σταθµού µεταφόρτωσης 
απορριµµάτων και κτηνιατρείου. 
 
  ε. Ζώνη Ε4: 
 
  Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή για τις εγκαταστάσεις της ∆ηµόσιας 
Επιχείρησης Αερίου (∆.ΕΠ.Α.). 
 
  στ α. Ζώνη Η: 
 
  Η περιοχή ∆ήµου Κορυδαλλού και Νίκαιας, που οριοθετείται στα 
συνοδευτικά διαγράµµατα ως Ζώνη Η, χαρακτηρίζεται ως περιοχή ήπιας 
ανάπτυξης πρώτης κατοικίας µε πυκνότητα που δεν θα υπερβαίνει τα 60 
άτοµα σε κάθε εκτάριο. 
 
  στ. β. Ζώνη Η1: 
 
  Η περιοχή του ∆ήµου Νίκαιας, που οριοθετείται στο συνοδευτικό 
διάγραµµα ως Ζώνη Η1 , χαρακτηρίζεται ως περιοχή ανάπτυξης οργανωµένων 
προγραµµάτων στέγασης για πρώτη κατοικία µε πυκνότητα που δεν θα 
υπερβαίνει τα 100 ατοµα σε κάθε εκτάριο. 
 
«3. Είναι δυνατή η ανταλλαγή ίσων εκτάσεων µεταξύ των ζωνών Ε και Α,  
όπως καθορίστηκαν στο άρθρο 21 του ν. 2742/1999, εντός των ορίων  
οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Φυλής και �νω Λιοσίων. Η ανταλλαγή  
πραγµατοποιείται µε  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού  
Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, ύστερα από γνώµη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου  
∆υτικής Αττικής και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων �νω Λιοσίων και Φυλής.» 
 
 
 
*** Η παρ.3 προστέθηκε µε την παρ.7 άρθρ.14 
    Ν.3044/2002,ΦΕΚ Α 197/27.8.2002. 
 
  V. Οροι και περιορισµοί δόµησης ζωνών στην περιφέρεια του ορεινού 
 -------------------------------------------------------------------- 
όγκου 
------ 
 
  Οι όροι και περιορισµοί των ζωνών, που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, καθορίζονται ως εξής: 
 
  α. Ζώνη Ε: 
 
  Μέσα στη ζώνη αυτή ισχύουν οι διατάξεις του από 31.3.1987 προεδρικού 
διατάγµατος (ΦΕΚ 303 ∆'), που αφορούν στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις. 
 
  β. Ζώνες Ε1 και Ε3: 
 



  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης των ζωνών αυτών καθορίζονται µε την 
έγκριση τοπικού ρυµοτοµικού σχεδίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 1337/1983. 
 
  γ. Ζώνη Ε2: 
 
  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης στη ζώνη αυτή καθορίζονται µε την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 
2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α.). 
 
  δ. Ζώνη Ε4: 
 
  Οι όροι και περιορισµοί δόµησης στη ζώνη αυτή καθορίζονται από τις 
σχετικές ειδικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις της ∆.ΕΠ,Α.. 
 
  ε. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισµοί 
δόµησης των γηπέδων, που βρίσκονται στη Ζώνη Η, καθορίζονται ως εξής: 
 
  ε.α. µέγιστος συντελεστής δόµησης µηδέν κόµµα τέσσερα (0,4) στο 
σύνολο της έκτασης. 
 
  ε.β. µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος επτά και µισό (7,5) µέτρα, 
 
  ε.γ. οι οικίες θα πρέπει να καλύπτονται µε στέγη µέγιστου ύψους ενός 
και µισού (1,5) µέτρου, 
 
  ε.δ. µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια όλων των ορόφων ανά κτίριο 
διακόσια (200) τ.µ.. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδοµικός  
Κανονισµός (Γ Ο.Κ.), 
 
  στ. Τα ελάχιστα όρια εµβαδού και οι λοιποί όροι και περιορισµοί 
δόµησης των γηπέδων που βρίσκονται στη Ζώνη Η1, καθορίζονται ως εξής: 
 
  οτ.α. µέγιστος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης µηδέν κόµµο οκτώ 
(0,8) στο σύνολο της έκτασης, 
 
  στ.β µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος δέκα και µισό (10,5) µέτρα, 
 
  στ. γ µέγιστη επιτρεπόµενη επιφάνεια ανά κτίριο τριακόσια (300) τ.µ., 
 
  Κατά τα λοιπά ισχύει ο Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (Γ.Ο.Κ.). 
 
  VI. Μεταβατικό καθεστώς  
---------------------------- 
 
  1. Οικοδοµικές άδειες, που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου, ή άδειες για τις οποίες έχει υποβληθεί ο πλήρης φάκελος 
στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του 
παρόντος, εκτελούνται, όπως εκδόθηκαν, ή εκδίδονται µέχρι το πολύ έξι 
(6) µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες 
διατάξεις και µε βάση τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί. Για τις άδειες 
αυτές έχουν εφαρµογή και οι διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 8.7.1993 
(ΦΕΚ 795 ∆') "Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των  
ανεγειρόµενων οικοδοµών", όπως ισχύει. 
 
  2. Ως προς τη χρήση των κτιρίων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται 
η διάταξη της περίπτωσης 2 της παραγράφου ΙΙΙ του παρόντος. 
 
  3. Οι λοιποί όροι, η διαδικασία εφαρµογής και η οικιστική οργάνωση 
των Ζωνών Η και Η1 θα γίνει µε προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσων Εργων και του Υπουργού 
Γεωργίας και γνώµη του Ο.Ρ.Σ.Α.. 
 
 



_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                               Αρθρο 22 
 
                  Φορολόγηση χρηµατιστηριακών συναλλαγών  
 
  Ο συντελεστής του φόρου που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του 
άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') και την παράγραφο 2 του άρθρου 27 
του ν.2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') αυξάνεται από τρία τοις χιλίοις (3%) σε έξι 
τοις χιλίοις (6%). 
 
  Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται για πωλήσεις µετοχών 
που διενεργούνται από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης του παρόντος 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 23 
 
             Ρύθµιση θεµάτων Ειδικών Υπηρεσιών Χωροταξίας, 
                      Οικισµού και Περιβάλλοντος 
 
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 του ν. 679/1977 (ΦΕΚ 
245 Α'), όπως ισχύουν µετά το άρθρο τέταρτο του ν. 2445/1996 (ΦΕΚ 274 
Α'), την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α') και την 
περίπτωση η' του άρθρου 31 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α.), εφαρµόζονται 
ανόλογα και στις Ειδικές Υπηρεσίες Χωροταξίας, Οικισµού και  
Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Χ.Ο.Π.). που συνιστώνται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του άρθρου 9 του ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57 Α'). Οπου στις διατάξεις αυτές 
προβλέπεται γνώµη Τεχνικού Συµβουλίου, αρµόδιο είναι το Κεντρικό  
Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 24 
 
               Ιδρυση Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος  
                      και Αειφόρου Ανάπτυξης  
 
  1. Ιδρύεται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία Εθνικό 
Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Το Κέντρο εδρεύει στην 
Αθήνα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα, έχει πλήρη διοικητική και  
οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
  2. Σκοποί του Κέντρου είναι: 
 



  - Η παροχή αντικειµενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιµων πληροφοριών για 
το περιβάλλον, η ταξινόµηση και η επεξεργασία τους. 
 
  - Η επιστηµονική συµβολή οτην επεξεργασία, εφαρµογή και αξιολόγηση 
πολιτικών, προγραµµάτων και µέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη 
βιώσιµη ανάπτυξη, σε συνάρτηση και µε τις διεθνείς κοι ευρωπαϊκές 
δραστηριότητες της χώρος, η αντίστοιχη επιστηµονική υποστήριξη της 
διοίκησης και η υποβολή προτάσεων στους αρµόδιους φορείς. 
 
  - Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η παροχή 
ελεύθερης πληροφόρησης του κοινού. 
 
  3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, καθορίζονται: 
 
  α. Οι ειδικότεροι σκοποί και οι αρµοδιότητες του Κέντρου. 
 
  β. Η ειδικότερη νοµική µορφή, τα όργανο της διοίκησης, η συγκρότησή 
τους, οι αρµοδιότητες κάθε οργάνου µέλους οργάνου διοίκησης, η σύνθεση 
των οργάνων διοίκησης και η εποπτεία του πιο πάνω νοµικού προσώπου. 
 
  γ. Οι πόροι. 
 
  δ. Το προσωπικό και η διόρθρωση των υπηρεσιών του Κέντρου. Οι θέσεις 
του προσωπικού επιτρέπεται να καλύπτονται µε απόσπαση προσωπικού που 
υπηρετεί µε οποιοδήποτε σχέση στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, ύστερο από αίτηση του ενδιαφεροµένου και κοινή απόφαση του 
Υπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων και του οικείου 
Υπουργού, χωρίς γνώµη του υπηρεσιακού ουµβουλίου. 
 
  ε. Τα όργανα, ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης οικονοµικού ελέγχου. 
 
  στ. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης του εσωτερικού κανονισµού, του 
οργανισµού και των λοιπών κανονισµών, όπως προσλήψεων, προµηθειών, 
ανάθεσης έργων κ.λπ.. 
 
  ζ. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση ή λεπτοµέρεια. 
 
 
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε Π∆ 325/2000 (ΦΕΚ Α 266/00)"Συγκρότηση, οργάνωση και  
λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης"  και  
ΥΑ 4466/04 (ΦΕΚ Β 209/04) "Εσωτερικός κανονισµός διάρθρωσης και λειτουργίας  
του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Π.Α.Α.) και  
κανονισµός κατάστασης προσωπικού". 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 25 
 
                 Αποκατάσταση περιβάλλοντος ανενεργών  
                     λατοµείων στο Νοµό Αττικής   
 
  1. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος των ανενεργών λατοµείων που 
βρίσκονται σε δηµόσιες, δηµοτικές, κοινοτικές ή ιδιωτικές δασικές η 
χορτολιβαδικές εκτάσεις στο Νοµό Αττικής γίνεται από το ∆ηµόσιο και 
περιλαµβάνει τη διαµόρφωση του ανάγλυφου και την αναδάσωση, όπου η 
τελευταία επιβάλλεται από τις κείµενες διατάξεις. Η αποκατάσταση αυτή 



γίνεται σύµφωνα µε ειδικές µελέτες αποκατάστασης, που εγκρίνονται από 
τον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας 
µε Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του, µετά από σύµφωνη γνώµη των 
αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. Για το σκοπό αυτόν µπορεί 
να χρησιµοποιούνται και υλικό που προέκυψαν από κατάρρευση ή κατεδάφιση 
κτιρίων, που επλήγησαν από το σεισµό της 7ης Σεπτεµβρίου 1999. 
 
  2. Η ευθύνη του έργου της κατά τα ανωτέρω αποκαταστάσεως του 
Περιβάλλοντος ανήκει οτον Οργανισµό Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας 
Περιβάλλοντος Αθήνας. 
 
  3. Τα ανενεργά λατοµεία του Νοµού Αττικής, πριν από την αποκατάσταση 
του περιβάλλοντός τους, καθορίζονται ως χώροι υποδοχής υλικών εκσκαφών 
και στέρων υλικών καθαιρέσεως κτιρίων. 
 
  5. Κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος καθορίζεται µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 26 
 
               Ρύθµιση θεµάτων κατασκευής υπόγειου χώρου 
              στάθµευσης και Βρεφονηπιακού σταθµού Βουλής 
 
  Στον ανάδοχο του έργου "Μελέτη - κατασκευή πενταόροφου υπόγειου χώρου 
στάθµευσης οχηµάτων κάτω από το προαύλιο της Βουλής." θα καταβληθεί και 
ειδικό πρόσθετο αντάλλαγµα, πέραν του προβλεποµένου από τη διάταξη του 
άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2664/1998, εκ τριάντα εκατοµµυρίων (30.000.000) 
δραχµών, εφόσον παραδοθεί µέχρι και την 4η Οκτωβρίου 1999 σε λειτουργία 
το νότιο και ανατολικό τµήµα του χώρου στάθµευσης οχηµάτων µε τον 
ανατολικό ανελκυστήρα επιφανείας και πλήρως περαιωµένος ο περιβόλλων 
χώρος του Κοινοβουλίου, εκτός της πλευρός επί της προσόψεώς του και εξ 
είκοσι οκτώ εκατοµµυρίων (28.000.000) δραχµών, εφόσον παραδοθεί µέχρι 
30 Οκτωβρίου 1999 ένας ακόµη ανελκυστήρας και µέχρι και την 15η 
Νοεµβρίου 1999, πλήρως περαιωµένος ο βρεφονηπιακός σταθµός και ο 
ανελκυστήρας του. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 27 
 
             Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 1337/1983   
 
  1. Το άρθρο 25 του ν. 1337/1983, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 
παρ. 8 του ν. 2052/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
                              Αρθρο 25 
 
  1. Οικόπεδα εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, που δεν καλύπτουν όλες 
τις προϋποθέσεις αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση της 
περιοχής και που έχουν δηµιουργηθεί πριν από την ισχύ του ν. 651/1977 



περί καταργήσεως του ν.δ/τος 349/1974 κ,λπ.", µπορεί κατ' εξαίρεση να 
οικοδοµηθούν εφόσον: 
 
  α. Εχουν µια πλευρά τους τουλάχιστον 5 µ. σε κοινόχρηστο χώρο, 
 
  β. Μέσα σε αυτό, βάσει του ισχύοντος Σ.∆. της περιοχής και µετά την 
αφαίρεση των υποχρεωτικό ακάλυπτων χώρων, εγγράφεται κτίριο εµβαδού 
τουλάχιστον 50 τ.µ. και ελάχιστης πλευρός 5 µ.. 
 
  Αν δύο ή περισσότερα γειτονικά οικόπεδα της παραγρόφου αυτής 
συνενωθούν, το οικόπεδο που θα προκύψει από τη συνένεωση εµπίπτει στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα οικόπεδα που 
καθίστανται µη άρτια λόγω ρυµοτοµίας, ανεξάρτητα από το χρόνο 
ρυµοτόµησής τους. 
 
  2.α. Ο συντελεστής δόµησης των οικοπέδων της παραγράφου 1 καθορίζεται 
µε βάση το εµβαδόν της κατά παρέκκλιση αρτιότητας οικοπέδων ή του 
κανόνα όπου δεν ορίζεται παρέκκλιση, ως εξής: 
 
  - Για οικόπεδα που υπολείπονται της παραπάνω αρτιότητας σε ποσοστό 
µέχρι 20%, ο συντελεστής δόµησης µειώνεται κατά 10% 
 
  - Για οικόπεδα που υπολείπονται µέχρι 40%, ο συντελεστής δόµησης 
µειώνεται κατά 20%. 
 
  - Για οικόπεδα που υπολείπονται άνω του 40%, ο συντελεστής δόµησης 
µειώνεται κατά 30%. 
 
  β. Η οικοδοµική άδεια στα οικόπεδα της παραγράφου 1 χορηγείται µόνο 
ύστερα από έγκριση της αρµόδιας Επιτροπής Πολεοδοµικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, που µπορεί να επιβάλλει περιορισµούς στον 
αριθµό των ορόφων ή στον όγκο και γενικό στη διαµόρφωση του κτιρίου σε 
περίπτωση που βλάπτεται εµφανώς το περιβάλλον. 
 
  γ. Η δόµηση στα παραπάνω οικόπεδα γίνεται κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ισχύουν στην περιοχή.. 
 
  2. Οικοδοµικές άδειες που εκδόθηκαν µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου 
µέσα στο χρόνο ισχύος τους εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και αναθεωρούνται 
µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εφόσον δεν αυξάνεται η επιφάνεια και ο 
όγκος του κτιρίου. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                             Αρθρο 28 
 
           Ρύθµιση θεµάτων ζωνών ενεργού πολεοδοµίας  
  
  1. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α.) προστίθεται 
νέα παράγραφος 5 ως εξής: 
  
  "5. Εκτάσεις, οι οποίες κρίθηκε ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική 
έκταση µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, που εκδόθηκε κατά τη διαδικασία 
των άρθρων 12 επ. του ν. 248/1976 (ΦΕΚ 6 Α.), οι οποίες ανήκουν σε 
καθορισµένες ζώνες ενεργού πολεοδοµίας και για τις οποίες έχει ήδη 
εγκριθεί η σχετική πολεοδοµική µελέτη, δεν µπορεί να χαρακτηρισθούν 
δασικές από το δασάρχη ή τις επιτροπές επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων 
του άρθρου 10 παρ. 3 του παρόντος νόµου ή από άλλο όργανο της 



διοίκησης. Τούτο ισχύει και για τις υποθέσεις που εκκρεµούν ενώπιον των 
πιο πάνω επιτροπών. 
  
  2. Στο τέλος του άρθρου 23 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α') προστίθεται 
νέα παράγραφος 6 ως εξής:  
 
  "6. Εργα υποδοµής πού κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν 
εκτελεσθεί από επιχειρήσεις µικτής οικονοµίας σε καθορισµένες ζώνες 
ενεργού πολεοδοµίας, για τις οποίες έχει ήδη εγκριθεί η σχετική  
πολεοδοµική µελέτη, οι οποίες ανήκουν στις ίδιες τις επιχειρήσεις 
µικτής οικονοµίας που εκτέλεσαν τα έργα ή στους οργανισµούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης που είναι µέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών, θεωρείται ότι 
εκτλέσθηκαν νόµιµα, ακόµα και αν της εκτελέσεώς τους δεν είχε προηγηθεί 
η σύναψη συµβάσεως αναθέσεως του έργου αναµόρφωσης ή ανάπτυξης της 
ζώνης ενεργού πολεοδοµίας µεταξύ της επιχειρήσεως και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Εργων, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των νόµων 947/1979 (ΦΕΚ 169 Α'), 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α') και 1892/1990 
(ΦΕΚ 101 Α). Οι οικοδοµικές άδειες στις περιοχές αυτές εκδίδονται µε 
βάση την εγκεκριµένη πολεοδοµική µελέτη και τις κτιριακές µελέτες που 
έχουν εκπονηθεί από την οικεία επιχείρηση µικτής οικονοµίας." 
 
 
_____________________________________________________________________ 
                                                                      
 
 
 
 
 
                              Αρθρο 29 
  
                            Εναρξη ισχύος       
 
  Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
  Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. 
 
                       Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1999 
 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
                      ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
                           ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 
   ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ∆ΗΜ. ∆/ΣΗΣ                           ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
  ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ                                ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
    Β. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ                                 Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 
     ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΗΜ.  
ΕΡΓΩΝ 
 
    Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ                                   Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ 
 
      ΓΕΩΡΓΙΑΣ                                      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
    Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ                                   Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ 
 
    ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ                      ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 
      ΣΤ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ                                  Α. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 



 
             Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
 
                        Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 1999 
 
                     Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
                             Ε.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 


