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Άξζξν1
θνπόο
θνπφο ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε ζέζπηζε ζεκειησδψλ αξρψλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ζχγρξνλσλ
νξγάλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ άζθεζεο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν θαη
ηζφξξνπε αλάπηπμε, θαηνρπξψλνπλ ηελ παξαγσγηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, δηαζθαιίδνπλ ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηέο ηνπ θαη
εληζρχνπλ ηε ζέζε ηεο ρψξαο ζην δηεζλέο θαη επξσπατθφ πιαίζην.
Άξζξν 2
ηόρνη θαη αξρέο
1. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο έρεη σο ζηφρν λα ζπκβάιιεη :
α.
ηελ πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθψλ θαη
πνιηηηζκηθψλ απνζεκάησλ θαη ζηελ πξνβνιή θαη αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ γεσγξαθηθψλ, θπζηθψλ,
παξαγσγηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο.
β. ηελ ελίζρπζε ηεο δηαξθνχο θαη ηζφξξνπεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο
θαη ηεο αληαγσληζηηθήο παξνπζίαο ηεο ζηνλ επξχηεξν επξσπατθφ, κεζνγεηαθφ θαη βαιθαληθφ ηεο
πεξίγπξν.
γ. ηε ζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ηδίσο ζηηο
πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο, έληνλσλ θνηλσληθψλ
δηαθνξνπνηήζεσλ θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, θαζψο θαη ζηηο
πεξηθεξεηαθέο θαη
απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ή ζε άιιεο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιφγσ
ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο ζέζεο.
2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ππφ ηνπ
λφκνπ ηνχηνπ πξνβιεπνκέλσλ ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ θαη ινηπψλ ζρεδίσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη
ηδίσο ππφςε νη αθφινπζεο αξρέο:
α. Ζ εμαζθάιηζε ηζάμησλ φξσλ δηαβίσζεο θαη επθαηξηψλ παξαγσγηθήο απαζρφιεζεο ησλ πνιηηψλ
ζε φιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ηζφξξνπε πιεζπζκηαθή δηάηαμε θαη ηε
δεκνγξαθηθή αλαλέσζή ηνπο.
β.
Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ε βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζην ζχλνιν
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα αλαπηπμηαθήο
πζηέξεζεο θαη πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο.
γ.
Ζ δηαηήξεζε, ελίζρπζε θαη αλάδεημε ηεο νηθηζηηθήο θαη παξαγσγηθήο πνιπκνξθίαο, θαζψο θαη
ηεο θπζηθήο πνηθηιφηεηαο ζηηο αζηηθέο θαη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ζηελ χπαηζξν θαη ηδηαίηεξα
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ζηηο παξάθηηεο, λεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ
απμεκέλε βηνκεραληθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε.
δ.
Ζ εμαζθάιηζε κηαο ηζφξξνπεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ αζηηθνχ, πεξηαζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ
θαη ε ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ, ησλ αζηηθψλ θέληξσλ
θαη ησλ δήκσλ θαη νηθηζκψλ ηεο ππαίζξνπ.
ε. Ζ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζκηθή αλαδσνγφλεζε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ
θέληξσλ, ησλ πφιεσλ θαη ησλ επξχηεξσλ πεξηαζηηθψλ πεξηνρψλ ηνπο θαη ηδίσο απηψλ πνπ
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ζπλνρήο, παξαγσγηθήο ή δεκνγξαθηθήο εγθαηάιεηςεο,
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη πνηφηεηαο δσήο.
ζη. Ζ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ λεζηψλ, ησλ νξεηλψλ θαη ησλ
παξακεζνξίσλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο θαη ηδηαίηεξα ε ελίζρπζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ θαη πιεζπζκηαθνχ
ηνπο ηζνδπγίνπ, ε δηαηήξεζε θαη ελζάξξπλζε ησλ παξαδνζηαθψλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηνπο θαη ηεο
παξαγσγηθήο πνιπκνξθίαο ηνπο, ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζε βαζηθέο ηερληθέο θαη θνηλσληθέο
ππνδνκέο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ θαη ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο πφξσλ.
δ. Ζ ζπζηεκαηηθή πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ησλ πεξηνρψλ, νηθηζκψλ,
ηνπίσλ, πνπ δηαζέηνπλ ζηνηρεία θπζηθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο θιεξνλνκηάο.
ε. Ζ ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ησλ αλαδαζσηέσλ
πεξηνρψλ θαη ησλ αγξνηηθψλ εθηάζεσλ.
ζ. Ζ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε θαη ε νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
η. Ο ζπληνληζκφο ησλ δεκφζησλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ έρνπλ ρσξνηαμηθέο επηπηψζεηο.
ηα. Ζ ζπζηεκαηηθή πιεξνθφξεζε, ν απνηειεζκαηηθφο δηάινγνο θαη ε πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ
ζπκκαρηψλ κεηαμχ φισλ ησλ πνιηηηθψλ, παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπληειεζηψλ πνπ επεξεάδνπλ
άκεζα ή έκκεζα ηε δηακφξθσζε ησλ επηινγψλ ρσξηθήο αλάπηπμεο.
3. Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ππφ ηνπ λφκνπ ηνχηνπ πξνβιεπνκέλσλ ρσξνηαμηθψλ πιαηζίσλ θαη
ινηπψλ ζρεδίσλ κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη άιιεο παξάκεηξνη, εθφζνλ απηέο ζπκβάιινπλ
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ
απηνχ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
ΟΡΓΑΝΑ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

'Α ξ ζ ξ ν 3
Δπηηξνπή πληνληζκνύ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ
θαη ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
1. α. πληζηάηαη Δπηηξνπή πληνληζκνχ ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ε νπνία ζπγθξνηείηαη απφ :
1.
Tνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, σο Πξφεδξν
2.
Σνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο
3.
Σνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Οηθνλνκίαο
4.
Σνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ
5.
Σνλ Τπνπξγφ Αλάπηπμεο
6.
Σνλ Τπνπξγφ Γεσξγίαο
7.
Σνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ
8.
Σνλ Τπνπξγφ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
9.
Σνλ Τπνπξγφ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ
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β. ηελ Δπηηξνπή κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο, θαη άιινη Τπνπξγνί, Αλαπιεξσηέο Τπνπξγνί, Τθππνπξγνί θαη Γεληθνί Γξακκαηείο
Τπνπξγείσλ, χκβνπινη ηνπ Πξσζππνπξγνχ, Πξφεδξνη, Αληηπξφεδξνη, Γηνηθεηέο θαη Τπνδηνηθεηέο
νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α), θαζψο θαη Γεληθνί Γξακκαηείο
Πεξηθεξεηψλ, εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηνπο.
γ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο κεηέρεη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο
Δπηζηεκνληθήο Γξακκαηείαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ. ηελ
Δπηηξνπή κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ επίζεο ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, άιισλ ππνπξγείσλ, νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.
2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α), εθφζνλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη κέιε ηνπ
Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ησλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΔΗ),
εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ηλζηηηνχησλ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο, πνπ
δηαζέηνπλ εηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο.
δ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα ζπλέξρεηαη θαη ζε επίπεδν Γεληθψλ ή Δηδηθψλ Γξακκαηέσλ Τπνπξγείσλ
γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 2, θαζψο θαη ζε θάζε
άιιε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ην ζέκα δελ είλαη ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο.
ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ε Δπηηξνπή πξνεδξεχεηαη απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
ε. Οη Δηζεγεηέο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηεο θαη κπνξεί λα είλαη :
1. Μέιε ηεο Δπηηξνπήο
2. Ο Πξντζηάκελνο ή θάπνηνο ππάιιεινο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γξακκαηείαο πνπ αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 4.
3. Τπάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, άιισλ
Τπνπξγείσλ, θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, κε γλψζε θαη εκπεηξία ζηα
ζρεηηθά ζέκαηα.
4. Μέιε ΓΔΠ ησλ ΑΔΗ θαη εξεπλεηέο ησλ αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη
ηλζηηηνχησλ ηεο ρψξαο πνπ έρνπλ εηδίθεπζε ζηα ζρεηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη εηδηθνί
επηζηήκνλεο κε γλψζεηο θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο.
2. Ζ Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο γεληθφηεξεο ζεκαζίαο θαη παίξλεη ηα αλαγθαία
κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Παξαθνινπζεί,
επνπηεχεη θαη ζπληνλίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο θαη ησλ ινηπψλ απνθάζεψλ ηεο.
ηελ αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο αλήθνπλ ηδίσο:
α. Ο ζρεδηαζκφο εληαίαο θαη ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο γηα ηε ρσξνηαμία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε
ζε εζληθφ επίπεδν θαη ε επεμεξγαζία κέηξσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο.
β. Ζ έγθξηζε ηνπ Γεληθνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο θαη ε ελαξκφληζή ηνπο κε ηηο γεληθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ζηνπο ηνκείο
ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη πνηφηεηαο δσήο.
γ. Ο ζπληνληζκφο ησλ θνξέσλ εθαξκνγήο, θαζψο θαη ε επνπηεία εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ
πιαηζίσλ.
δ. Ζ ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα ρσξνηαμίαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα πεξηζζνηέξσλ Τπνπξγείσλ.
3. Ζ ζπγθξφηεζε θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ηνπ λ. 1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α), φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
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4. α. Γηα ηελ επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο, ζπληζηάηαη Δπηζηεκνληθή
Γξακκαηεία
ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 'Δξγσλ. 'Έξγν ηεο
Γξακκαηείαο είλαη ε ζχληαμε εηζεγήζεσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή γηα ηα ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο, ε
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεψλ ηεο θαη ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημή ηεο, κε ηελ
πξνεηνηκαζία ζπλεδξηάζεσλ θαη αιιεινγξαθίαο, ηήξεζε πξαθηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιεο ελέξγεηαο
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ Γξακκαηεία ζπλεξγάδεηαη κε φιεο ηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη νθείινπλ λα ηελ δηεπθνιχλνπλ ζην
έξγν ηεο, παξέρνληαο εγθαίξσο ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο.
β. ηε Γξακκαηεία ζπληζηψληαη νη αθφινπζεο ζέζεηο επηζηεκνληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ:
1. Μία (1) ζέζε Πξντζηακέλνπ ηεο Γξακκαηείαο, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο
πέληε (5)εηψλ, πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη. Ωο πξντζηάκελνο ηεο Γξακκαηείαο πξνζιακβάλεηαη
πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο, κε πξνζφληα εηδηθνχ επηζηήκνλα, πνπ δηαζέηεη πςειή
επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο.
2. Γεθαπέληε (15) ζέζεηο Δηδηθνχ Δπηζηεκνληθνχ Πξνζσπηθνχ, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1943/1991, κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ δηάξθεηαο πέληε (5) εηψλ
πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.
3. Πέληε (5) ζέζεηο δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. Οη ζέζεηο απηέο θαιχπηνληαη απφ πηπρηνχρνπο
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη απφ απνθνίηνπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο, κε βάζε ηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηεο επφκελεο
πεξηπηψζεσο.
γ. Ζ πιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ γίλεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 2190/1994 (ΦΔΚ 28 Α), φπσο
θάζε θνξά ηζρχεη, χζηεξα απφ δεκφζηα πξνθήξπμε. ηελ πξνθήξπμε πξνζδηνξίδνληαη νη θαηεγνξίεο
ησλ ζέζεσλ θαη εμεηδηθεχνληαη ηα θαηά ην λφκν απαηηνχκελα γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα πνπ πξέπεη
λα ζπγθεληξψλνπλ νη ππνςήθηνη θάζε θαηεγνξίαο γηα ηελ θαηάιεςε ησλ ζέζεσλ.
δ. Ζ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε θάζε
είδνπο ζρέζε ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο είρε νξηνζεηεζεί κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 1256/1982, πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηα απαηηνχκελα γηα θάζε ζέζε πξνζφληα. Ζ
απφζπαζε γίλεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ κε θνηλή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ, ρσξίο
γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. Ζ δηάξθεηα ηεο
απφζπαζεο κπνξεί λα νξίδεηαη κέρξη πέληε (5) έηε θαη κπνξεί λα παξαηείλεηαη κέρξη άιια πέληε (5)
έηε. Ο ρξφλνο ηεο απφζπαζεο ζεσξείηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα θάζε ζπλέπεηα ζηελ
ππεξεζία ή ην θνξέα ηνπ απνζπαζζέληνο.
ε. Ζ πξφζιεςε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ
πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ ΄Δξγσλ.
ζη. Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Γξακκαηείαο θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ. Οη απνζπψκελνη ιακβάλνπλ ην
κηζζφ, ηα επηδφκαηα θαη φιεο ηηο επηπιένλ ηαθηηθέο απνδνρέο, θαζψο θαη ηηο νπνηεζδήπνηε ινηπέο
απνιαβέο ηεο νξγαληθήο ηνπο ζέζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2470/1997 (ΦΔΚ 40 Α). Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ απνδνρψλ θαηαβάιιεηαη απφ
ηεο απνζπάζεσο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
5. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Γξακκαηείαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε
επηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο παξέρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ .
Άξζξν 4
Δζληθό πκβνύιην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
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1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Δξγσλ, Δζληθφ πκβνχιην
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη :
α. Απφ έλαλ (1) επηζηήκνλα, αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη εκπεηξίαο ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο πνπ
νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, σο Πξφεδξν.
β. Απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο (ΚΔΓΚΔ) θαη
έλαλ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ Διιάδνο (ΔΝΑΔ).
γ. Απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ : ην Σερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΣΔΔ), ην Γεσηερληθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΓΔΩΣΔΔ), ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο (ΟΔΔ), ην Ξελνδνρεηαθφ
Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΞΔΔ), ην χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ηελ Γεληθή
πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο (ΓΔΔ), ηελ Γεληθή πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ Βηνηερλψλ
Δκπφξσλ Διιάδαο (ΓΔΒΔΔ) θαη ηελ Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ
πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ).
δ. Απφ έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ : ην χιινγν Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ Αλσηάησλ ρνιψλ
(ΑΓΑ), ην χιινγν Διιήλσλ Πνιενδφκσλ θαη Υσξνηαθηψλ (ΔΠΟΥ) θαη ηνλ χλδεζκν Διιήλσλ
Πεξηθεξεηνιφγσλ (ΔΠ).
ε. Σξεηο (3) εθπξνζψπνπο κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ εζληθήο εκβέιεηαο, νη
νπνίεο επηιέγνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κε βάζε ην
θξηηήξην ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο.
ζη. Γχν (2) κέιε Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ
Ηδξπκάησλ (Α.Δ.Η.) πνπ έρνπλ εθιεγεί ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ρσξνηαμίαο. Σα κέιε ηεο
πεξίπησζεο απηήο νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Οη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ α’ έσο ε’ νξίδνληαη κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο απφ ηηο δηνηθήζεηο ηνπο,
κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) κελφο απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο.
2. Σν πκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ. Με φκνηα απφθαζε νξίδεηαη ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ γξακκαηεηαθή θαη
ηερληθή ππνζηήξημή ηνπ παξέρεηαη απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Γξακκαηεία πνπ πξνβιέπεηαη ζην
πξνεγνχκελν άξζξν. Μέρξη ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Γξακκαηείαο, ε γξακκαηεηαθή θαη
ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ παξέρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Σν πκβνχιην ζπλέξρεηαη ηαθηηθά κία θνξά ην
εμάκελν, εθηάθησο δε θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ κεηέρεη,
ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Γξακκαηείαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
πξνεγνχκελν άξζξν.
3. Σν πκβνχιην απνηειεί φξγαλν θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο γηα ζέκαηα ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο εζληθήο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο θαη πνιηηηθήο αεηθφξνπ
αλάπηπμεο. Έξγν ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε ππνβνιή γλσκνδνηήζεσλ ή εγγξάθσλ παξαηεξήζεσλ θαη
ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ εζληθή ρσξνηαμηθή πνιηηηθή θαη πνιηηηθή αεηθφξνπ
αλάπηπμεο θαη ηα αλαγθαία κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δηδηθά, ην πκβνχιην
γλσκνδνηεί γηα ην πεξηερφκελν ηνπ Γεληθνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη ζπκκεηέρεη πεξηνδηθψο κε γλψκεο θαη παξαηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζήο ηνπο. Οη γλσκνδνηήζεηο, παξαηεξήζεηο θαη
πξνηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ππνβάιινληαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ 'Έξγσλ.
4. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ, ην πκβνχιην δεηεί ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο απφ φινπο
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο, νη νπνίνη νθείινπλ λα ηηο παξέρνπλ εγθαίξσο. Ο Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ κπνξεί λα θαιεί εθπξνζψπνπο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ λα αλαπηχμνπλ
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πξνθνξηθά ηηο απφςεηο ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ νξγάλνπ απηνχ, νη νπνίνη θαη ππνρξενχληαη λα
πξνζέιζνπλ ζε απηέο.

Άξζξν 5
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υωξνηαμίαο
θαη Γεκνζίωλ Έξγωλ
Οη πεξηπηψζεηο α έσο γ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.1032/1980, θαζψο θαη ε πεξίπησζε δ ηεο
ηδίαο σο άλσ παξαγξάθνπ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 31 παξ.1 ηνπ λ.1650/1986,
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο:
“α. Γηα ηελ έθθξαζε θαη εμεηδίθεπζε ηεο γεληθήο πνιηηηθήο γηα ηε ρσξνηαμία θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ ζπιινγηθψλ
θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηα δηεζλή, επξσπατθά θαη
θνηλνηηθά φξγαλα ζηνπο ηνκείο ηεο ρσξνηαμίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνιενδνκίαο, ζε
ζπληνληζκφ κε ην θαηά πεξίπησζε αξκφδην ππνπξγείν. ην πιαίζην απηφ, κεξηκλά θαη γηα ηελ
ζπγθξφηεζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία εζληθνχ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηψλ θαη παξαηεξήζεσλ γηα ην
ρψξν θαη ην πεξηβάιινλ ζε ζπληνληζκφ κε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δίθηπα άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
β. Γηα ηελ πξνψζεζε, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο εζληθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα. ην πιαίζην
απηφ, θηλεί ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο εζληθψλ (γεληθνχ θαη εηδηθψλ) θαη πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο αλαπηπμηαθήο
πνιηηηθήο, κεξηκλά γηα ηελ έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηνπο θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζή ηνπο απφ
άιινπο θνξείο. ηελ έλλνηα ηεο εθηέιεζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ε αλάιεςε δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, ε
θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ, ε ιήςε κέηξσλ θαη ε εθηέιεζε έξγσλ πνπ πξνβιέπνληαη
ζηα πιαίζηα απηά θαη γηα ηα νπνία πθίζηαληαη, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, άιινη αξκφδηνη θνξείο.
γ. Γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ γηα ηε ζχληαμε, ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε ή
αλαζεψξεζε εζληθψλ (γεληθνχ θαη εηδηθψλ), θαζψο θαη πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπνλήζεσο θαη ηελ
αμηνιφγεζε απηψλ.
δ. Γηα ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ πεξηβάιινληνο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο θαη
ην ζπληνληζκφ ησλ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ επηκέξνπο θνξέσλ,
θαζψο θαη ηελ θάιπςε ζεκάησλ πεξηβάιινληνο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο άιινπ
θνξέα.”

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΜΔΑ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Άξζξν 6
Γεληθό Πιαίζην Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
1. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνηειεί ζχλνιν θεηκέλσλ
ή θαη δηαγξακκάησλ κε ην νπνίν α) θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ
επεξεάδνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε ρσξηθή αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ, β)
απνηηκψληαη νη ρσξηθέο επηπηψζεηο ησλ δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη γ)
πξνζδηνξίδνληαη, κε πξννπηηθή
δεθαπέληε (15) εηψλ, νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη
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ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε θαη ηελ αεηθφξν νξγάλσζε
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ.
Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαζνξίδεη εηδηθφηεξα ηηο
βαζηθέο θαηεπζχλζεηο γηα:
α) ηε ρσξηθή νξγάλσζε ησλ θχξησλ εζληθψλ πφισλ θαη αμφλσλ αλάπηπμεο, θαζψο θαη ησλ δηεζλψλ
θαη δηαπεξηθεξεηαθψλ εηζφδσλ-ππιψλ θαη ζπλδέζεσλ ηεο ρψξαο,
β) ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο δηθηχσλ ππνδνκψλ θαη κεηαθνξψλ, θαζψο θαη
ησλ θφκβσλ δηεπξσπατθήο αθηηλνβνιίαο,
γ) ηε ρσξηθή δηάξζξσζε, εμεηδίθεπζε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ,
δ) ην ξφιν ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θαη ινηπψλ ζεκαληηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη ηε ζρέζε κε ηελ
ελδνρψξα ηνπο, ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ηνπ αζηηθνχ δηθηχνπ θαζψο θαη ηε ρσξηθή νξγάλσζε θαη
αλάπηπμε ηνπ νξεηλνχ, αγξνηηθνχ, παξάθηηνπ θαη λεζησηηθνχ ρψξνπ θαη άιισλ θξίζηκσλ πεξηνρψλ
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ,
ε) ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο ππαίζξνπ, ηε ζπλεηή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε, αλάδεημε θαη πξνζηαζία ηεο εζληθήο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο,
ζη) ηε γεσγξαθηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ δηνηθεηηθψλ θαη
αλαπηπμηαθψλ ελνηήησλ ζε δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν.
Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνηειεί ηε βάζε αλαθνξάο
γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη επελδπηηθψλ
ζρεδίσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ δεκνζίσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνρή θαη
αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ.
2. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαηαξηίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιια αξκφδηα
ππνπξγεία θαη νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπ ιακβάλνληαη
ππφςε νη δηεζλείο, επξσπατθέο, δηαθξαηηθέο θαη δηαζπλνξηαθέο ή δηαπεξηθεξεηαθέο δξάζεηο,
ζπλεξγαζίεο θαη ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο, θαζψο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη αλάγθεο θάζε πεξηνρήο
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο
ελαξκνλίδεηαη επίζεο κε ην εζληθφ πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ γηα
ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη άιια γεληθά ή εηδηθά αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα εζληθήο θιίκαθαο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηάξζξσζε θαη αλάπηπμε
ηνπ εζληθνχ ρψξνπ.
Με απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε, ην
είδνο ηεο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζηήξημεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
3. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ππφθεηηαη ζε έγθξηζε ηεο
Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο θαηά ην άξζξν 79 παξ. 8 ηνπ πληάγκαηνο. Γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζηε
Βνπιή απαηηείηαη πξνεγνχκελε γλσκνδφηεζε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ
θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3.
4. Σν Γεληθφ Πιαίζην Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο αλαζεσξείηαη αλά
πεληαεηία, εθφζνλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν πξνθχπηεη
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ηεθκεξησκέλε πξνο ηνχην αλάγθε. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα
ηελ αλαζεψξεζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
5. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ
ηήξεζε ησλ βαζηθψλ επηινγψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεη αλά δηεηία έθζεζε,
ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ απφ ηηο ππεξεζίεο
ηνπ, ππεξεζίεο άιισλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκνζίσλ
επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηελ ίδηα έθζεζε ππνδεηθλχεη
ηα κέηξα, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη θάζε είδνπο ελέξγεηεο πνπ θαηά
πεξίπησζε απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ, θαζψο θαη ελέξγεηεο πνπ αληίθεηληαη
ή δελ ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ. Σα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο απηήο δηαβηβάδνληαη απφ
ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ην νπνίν θαη γλσκνδνηεί ζρεηηθά. Μεηά ηε γλσκνδφηεζε ηνπ
πκβνπιίνπ, ππνβάιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
πξνο έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο, ηα
πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο γλσζηνπνηνχληαη ζηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ππνπξγεία θαη ινηπνχο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πξνψζεζε κέηξσλ, πξνγξακκάησλ,
δξάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη ξπζκίζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γεληθνχ
Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη
εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο, ηα
ζπλεξγαδφκελα κέξε, ην είδνο ηεο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζηήξημεο, θαζψο θαη
θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
6. Ο Τπνπξγφο Υσξνηαμίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Γεκνζίσλ 'Έξγσλ ππνβάιιεη αλά δηεηία έθζεζε ζηε
Βνπιή γηα ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο.

Άξζξν 7
Δηδηθά Πιαίζηα Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
1. Σα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνηεινχλ ζχλνια
θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ κε ηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ή θαη ζπκπιεξψλνληαη νη θαηεπζχλζεηο ηνπ
Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε θαη
νξγάλσζε ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ηδίσο:
 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε νξηζκέλσλ ηνκέσλ ή θιάδσλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εζληθήο
ζεκαζίαο.
 ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ ηερληθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο ππνδνκήο
εζληθνχ ελδηαθέξνληνο, κε εμαίξεζε ηα δίθηπα θαη ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ, θαζψο θαη ηε
ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ππνδνκψλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο.
 νξηζκέλεο εηδηθέο πεξηνρέο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ θαη ηδίσο ηηο παξάθηηεο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο, ηηο
νξεηλέο θαη πξνβιεκαηηθέο δψλεο, ηηο πεξηνρέο πνπ ππάγνληαη ζε δηεζλείο ή επξσπατθέο
ζπκβάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη άιιεο ελφηεηεο ηνπ εζληθνχ ρψξνπ
πνπ παξνπζηάδνπλ θξίζηκα πεξηβαιινληηθά, αλαπηπμηαθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα.

8

2. Σα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζπλνδεχνληαη απφ πξφγξακκα
δξάζεο ζην νπνίν εμεηδηθεχνληαη νη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ελέξγεηεο, δξάζεηο, ξπζκίζεηο θαη
πξνγξάκκαηα, ην θφζηνο, νη πεγέο θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
εθηέιεζεο ησλ αλαγθαίσλ έξγσλ θαη κέηξσλ θαη νη θνξείο εθαξκνγήο.
3. Σα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαηαξηίδνληαη απφ ην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά
πεξίπησζε αξκφδηα ππνπξγεία θαη ινηπνχο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο. Με απνθάζεηο ηεο
Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3, νη νπνίεο εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε, ην
είδνο ηεο απαηηνχκελεο ηερληθήο θαη επηζηεκνληθήο ζηήξημεο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
4. Σα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο εγθξίλνληαη κε απφθαζε
ηεο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Ζ απφθαζε δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα
ηεο Κπβεξλήζεσο.
5. Σα Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο αλαζεσξνχληαη αλά
πεληαεηία, εθφζνλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν πξνθχςεη
ηεθκεξησκέλε αλάγθε αλαζεψξεζεο. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, είλαη θαη’ εμαίξεζε δπλαηή ε
ηξνπνπνίεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ : α) λα αληηκεησπηζζνχλ δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ
πξνψζεζε ή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ δηεζλνχο, επξσπατθνχ, δηαζπλνξηαθνχ,
δηαθξαηηθνχ ή δηαπεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, β) λα θαζνξηζζνχλ εζληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε εμαηξεηηθψλ αλαγθψλ απφ θπζηθέο ή ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο θαη θηλδχλνπο, γ) λα
αληηκεησπηζζνχλ εμαηξεηηθέο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ
θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο εζληθήο θιίκαθαο, δ) λα πξνζαξκνζζνχλ
ζε ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο εηήζηαο έθζεζεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ επφκελε παξάγξαθν. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ή ηξνπνπνίεζεο ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
6. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ
ηήξεζε ησλ βαζηθψλ επηινγψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεη αλά δηεηία
εθζέζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ απφ
ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ππεξεζίεο άιισλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηηο
ίδηεο εθζέζεηο ππνδεηθλχνληαη ηα κέηξα, ηα πξνγξάκκαηα, νη πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη νη θάζε
είδνπο ελέξγεηεο πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ Δηδηθψλ
Πιαηζίσλ, θαζψο θαη επηζεκαίλνληαη ελέξγεηεο πνπ είλαη αληίζεηεο ή πνπ δελ ελαξκνλίδνληαη κε
ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο. Σα πνξίζκαηα ησλ εθζέζεσλ απηψλ δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζην Δζληθφ πκβνχιην Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, ην νπνίν θαη γλσκνδνηεί ζρεηηθά. Μεηά ηε γλσκνδφηεζε,
ππνβάιινληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνο έγθξηζε
ζηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο, ηα πνξίζκαηα
ησλ εθζέζεσλ γλσζηνπνηνχληαη ζηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ππνπξγεία θαη ινηπνχο αξκφδηνπο
νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πξνψζεζε κέηξσλ, πξνγξακκάησλ,
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δξάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη ξπζκίζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Δηδηθψλ
Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο, ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε, ην είδνο ηεο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο
ζηήξημεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.

Άξζξν 8
Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
1. Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαηαξηίδνληαη γηα
θάζε Πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο θαη απνηεινχλ ζχλνια θεηκέλσλ ή θαη δηαγξακκάησλ κε ηα νπνία: α)
θαηαγξάθεηαη θαη αμηνινγείηαη ε ζέζε ηεο πεξηθέξεηαο ζην δηεζλή θαη επξσπατθφ ρψξν, ν ξφινο ηεο
ζε εζληθφ επίπεδν θαη ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πεξηθέξεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο δηαπεξηθεξεηαθνχ
ραξαθηήξα πνπ έρεη ή κπνξεί λα αλαπηχμεη, β) θαηαγξάθνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη παξάγνληεο
εθείλνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη δηάξζξσζε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο
πεξηθέξεηαο, γ) απνηηκψληαη νη ρσξηθέο επηπηψζεηο ησλ επξσπατθψλ, εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο θαη δ) πξνζδηνξίδνληαη, κε πξννπηηθή
δεθαπέληε (15) εηψλ, νη βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ νινθιεξσκέλε
θαη αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ζην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηελ ηζφηηκε
έληαμή ηεο ζηνλ επξχηεξν δηεζλή, επξσπατθφ θαη εζληθφ ρψξν.
Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ππνδεηθλχνπλ
εηδηθφηεξα ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ρσξηθή δηάξζξσζε ησλ βαζηθψλ δηθηχσλ θαη ππεξεζηψλ
δηνηθεηηθήο, θνηλσληθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο πεξηθεξεηαθνχ θαη δηαλνκαξρηαθνχ ελδηαθέξνληνο
θαζψο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή αλαζπγθξφηεζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ρψξνπ θαη ηδίσο απηέο πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία βηψζηκσλ δηνηθεηηθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ
ελνηήησλ ζε ελδνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλνπλ επίζεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηα
πξνγξακκαηηθά πιαίζηα γηα ηε ρσξνζέηεζε ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα θαη ηδίσο ηηο πεξηνρέο, ππφ κνξθή ελαιιαθηηθψλ
δπλαηνηήησλ, ζηηο νπνίεο ζα αλαδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ν θαζνξηζκφο Πεξηνρψλ Οξγαλσκέλεο
Αλάπηπμεο Παξαγσγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο αληίζηνηρα
απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο Πεξηνρψλ Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ θαη ρεδίσλ Οινθιεξσκέλσλ
Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ.
Πεξηιακβάλνπλ, ηέινο, ηηο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ηζφξξνπε θαη αεηθφξν δηάξζξσζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
νηθηζηηθνχ δηθηχνπ, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη αλάδεημε
ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηθέξεηαο.
Οη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ, εθφζνλ πξνθχπηεη
ηεθκεξησκέλε πξνο ηνχην αλάγθε απφ εηδηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο ή πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο πνπ
επηθξαηνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο, κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ ζην επίπεδν ησλ
εδαθηθψλ νξίσλ ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ή θαη άιισλ γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ ηεο
πεξηθέξεηαο.
Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ζπλνδεχνληαη απφ
πξφγξακκα δξάζεο, ζην νπνίν εμεηδηθεχνληαη νη απαηηνχκελεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ελέξγεηεο,
ξπζκίζεηο, κέηξα θαη πξνγξάκκαηα, ην θφζηνο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ
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παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη νη θνξείο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ
θαη δξάζεσλ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχληαμε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ
Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
2. Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ελαξκνλίδνληαη κε ηηο
θαηεπζχλζεηο ηνπ Γεληθνχ θαη ησλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο, θαη εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη επηινγέο ηνπο κε
ζηφρν ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη επηινγψλ ρσξηθήο
αλάπηπμεο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δπηδηψθνπλ παξάιιεια ηελ, ζχκθσλα κε ηηο
θπζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε πεξηθέξεηαο, πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ,
ηζφξξνπεο θαη δηαξθνχο αλάπηπμήο ηεο. Γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο ιακβάλνληαη ππφςε ην πεξηθεξεηαθφ
πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ηα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη άιια
γεληθά ή εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε δηάξζξσζε θαη
αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ ηεο πεξηθέξεηαο.
Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο απνηεινχλ ηε βάζε
αλαθνξάο γηα ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ επηκέξνπο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ θξάηνπο, ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε ζπλνρή
θαη αλάπηπμε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ.
ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα θάζε πεξηθέξεηαο πεξηιακβάλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα έξγα θαη νη
δξάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο κε πξννπηηθή πέληε (5) εηψλ απφ ηελ έγθξηζή ηνπ.
3. α. Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ
θηλείηαη απφ ην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο νηθείαο
Πεξηθέξεηαο. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί επίζεο λα θηλεζεί κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ
πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. ηελ
πεξίπησζε απηή, θαη’ εμαίξεζε θάζε άιιεο δηάηαμεο, ε Πεξηθέξεηα έρεη αξκνδηφηεηα γηα ηελ
εθπφλεζε θαη ρξεκαηνδφηεζε κειεηψλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ.
β. Όηαλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ε ζρεηηθή κειέηε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ
γλσκνδφηεζε ηνπ νηθείνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Δηδηθά γηα ηε ζχληαμε Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ
γηα ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απαηηείηαη, επηπιένλ ηεο πξναλαθεξφκελεο
γλσκνδφηεζεο, ε γλψκε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ησλ Οξγαληζκψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο
αληίζηνηρα. Γηα ηε ζχληαμε Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ ζηηο ινηπέο Πεξηθέξεηεο γλσκνδνηνχλ, γηα ηηο
πεξηνρέο αξκνδηφηεηάο ηνπο, θαη νη νξγαληζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2508/1997 πνπ έρνπλ ζπζηαζεί
θαη ιεηηνπξγνχλ. Οη γλσκνδνηήζεηο απηέο πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Αλ πεξάζεη
άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, δελ εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο.
γ. Όηαλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε
ζρεηηθή κειέηε απνζηέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Πεξηθέξεηα γηα γλσκνδφηεζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ
πκβνπιίνπ. Απνζηέιιεηαη επίζεο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο. Οη
αλσηέξσ γλσκνδνηήζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη νξγαληζκψλ πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιήςε
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ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, δελ εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηεο
δηαδηθαζίαο.
4. Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο εγθξίλνληαη κε
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχνληαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
5. Σα Πεξηθεξεηαθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο αλαζεσξνχληαη αλά
πεληαεηία, εθφζνλ απφ ηελ αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ επφκελε παξάγξαθν πξνθχςεη
ηεθκεξησκέλε πξνο ηνχην αλάγθε. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα, είλαη θαη’ εμαίξεζε δπλαηή ε
ηξνπνπνίεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ: α) λα αληηκεησπηζζνχλ δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηελ
πξνψζεζε ή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ δηεζλνχο, επξσπατθνχ, δηαζπλνξηαθνχ,
δηαθξαηηθνχ ή δηαπεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα, β) λα ιεθζνχλ ππφςε απξφβιεπηεο θαη επείγνπζεο
αλάγθεο απφ θπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο ή θηλδχλνπο, γ) λα αληηκεησπηζζνχλ εμαηξεηηθέο
θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο
θαη ηερληθήο ππνδνκήο εζληθήο θιίκαθαο, δ) λα πξνζαξκνζζνχλ ζε παξαηεξήζεηο θαη ππνδείμεηο ηεο
εηήζηαο έθζεζεο παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Οη δηαηάμεηο ησλ
παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ αλαζεψξεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ.
6. Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ
ηήξεζε ησλ βαζηθψλ επηινγψλ, πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληάζζεη αλά δηεηία
εθζέζεηο, ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν βαζκφο θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ
απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ππεξεζίεο άιισλ αξκνδίσλ ππνπξγείσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ινηπψλ νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηηο ίδηεο
εθζέζεηο ππνδεηθλχεη ηα κέηξα, ηα πξνγξάκκαηα, ηηο πξσηνβνπιίεο, δξάζεηο θαη θάζε είδνπο
ελέξγεηεο πνπ θαηά πεξίπησζε απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ, θαζψο
θαη ελέξγεηεο πνπ αληίθεηληαη ή δελ ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπο. Σα πνξίζκαηα ησλ
εθζέζεσλ απηψλ δηαβηβάδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ
ζηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ππνπξγεία, ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζην νηθείν
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη ζηα λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα ηεο Πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ πξνψζεζε κέηξσλ, πξνγξακκάησλ, δξάζεσλ θαη ξπζκίζεσλ
αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο θαη
αμηνιφγεζεο, ηα ζπλεξγαδφκελα κέξε, ην είδνο ηεο απαηηνχκελεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο
ζηήξημεο, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
7. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κπνξεί λα
κεηαβηβάδεηαη ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ε αξκνδηφηεηα έγθξηζεο, παξαθνινχζεζεο,
αμηνιφγεζεο, ηξνπνπνίεζεο θαη αλαζεψξεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο θαη λα νξίδεηαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ απηήο.
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Άξζξν 9
πλέπεηεο ηεο έγθξηζεο ηωλ Πιαηζίωλ Υωξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ
θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
1. Ρπζκηζηηθά ζρέδηα, γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ
πφιεσλ, ζρέδηα αλάπηπμεο πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο, δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, πεξηνρέο ηνπ
άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1650/1986 ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο, πνπ εγθξίλνληαη κεηά ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο ησλ
εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ θαη λα απηά ειιείπνπλ πξνο ηηο επηινγέο ή θαηεπζχλζεηο
ηνπ εγθεθξηκέλνπ Γεληθνχ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη
Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.
Μέρξη ηελ έγθξηζε ησλ αλσηέξσ πιαηζίσλ, ε έγθξηζε ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, ησλ γεληθψλ
πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ θαη ινηπψλ ζρεδίσλ ρξήζεσλ γεο, θαζψο θαη ε έθδνζε άιισλ θαλνληζηηθψλ
θαη αηνκηθψλ πξάμεσλ κε ηηο νπνίεο επηρεηξείηαη ξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, γίλεηαη κεηά απφ ζπλεθηίκεζε
ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηδίσο απηψλ πνπ απνξξένπλ
απφ πθηζηάκελεο ή ππφ εμέιημε κειέηεο ρσξνηαμηθνχ ραξαθηήξα.
2. Δγθεθξηκέλα θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ξπζκηζηηθά ζρέδηα, γεληθά πνιενδνκηθά
ζρέδηα, δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ, ζρέδηα αλάπηπμεο πεξηνρψλ δεχηεξεο θαηνηθίαο ή άιια ζρέδηα
ρξήζεσλ γεο επηβάιιεηαη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή αλαζεσξεζνχλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο
δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ
εγθεθξηκέλνπ γεληθνχ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ εηδηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΗΥΑΝΙΜΟΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ, ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΣΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΙΚΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Ά ξ ζ ξ ν 10
Πεξηνρέο Οξγαλωκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγωγηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ
1. Σν άξζξν 24 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ άξζξνπ 98 ηνπ λ.
1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α) θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2300/1995 (ΦΔΚ 69 Α),
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
“1. Ωο πεξηνρέο νξγαλσκέλεο αλάπηπμεο παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (Π.Ο.Α.Π.Γ.)
ραξαθηεξίδνληαη ζαιάζζηεο εθηάζεηο, θαζψο θαη ρεξζαίεο πεξηνρέο, πνπ είλαη πξφζθνξεο, ζχκθσλα
κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα ηελ αλάπηπμε παξαγσγηθψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξσηνγελνχο, δεπηεξνγελνχο ή ηξηηνγελνχο ηνκέα, θαζψο θαη
δξαζηεξηνηήησλ ή επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πεηξακαηηθνχ ραξαθηήξα.
Οη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα εμεηδηθεχνληαη θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ή ηνκέα παξαγσγήο ή είδνο
θαη πξννξηζκφ ιεηηνπξγίαο θαη λα δηαθξίλνληαη ζε πεξηνρέο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ζηηο νπνίεο
απαγνξεχεηαη θάζε άιιε δξαζηεξηφηεηα εθηφο απφ εθείλε ζηελ νπνία απνβιέπεη ν ραξαθηεξηζκφο
ηνπο θαη ζε πεξηνρέο θχξηαο ρξήζεο φπνπ επηηξέπνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ππφ φξνπο.
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2. Οη πεξηνρέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη νξηνζεηνχληαη κε αίηεζε θνξέα,
νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο, ηνλ νπνίν ζπληζηνχλ ή ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ θπζηθά πξφζσπα ή
λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, λνκηθά πξφζσπα ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο
νξηνζεηείηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190 / 1994, θαζψο θαη ελψζεηο, ζχλδεζκνη ή
θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Ζ εδαθηθή έθηαζε ησλ
πξνο αλάπηπμε πεξηνρψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 πξέπεη λα αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ηνπ ζπληζηψκελνπ
θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν θνξέα ή λα έρεη παξαρσξεζεί ζε απηφλ θαηά ρξήζε κε καθξνρξφληα
κίζζσζε θαηά ηνλ ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο ηεο εθηάζεσο
ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν.
Δηδηθά γηα ηε δεκηνπξγία πεξηνρψλ αλάπηπμεο κνλάδσλ πδαηνθαιιηεξγεηψλ, ε πξνβιεπφκελε απφ ηηο
νηθείεο δηαηάμεηο εθκίζζσζεο ή παξαρψξεζε ρεξζαίσλ εθηάζεσλ θαη πδάηηλσλ επηθαλεηψλ
επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο, ηελ αίηεζε ραξαθηεξηζκνχ θαη νξηνζέηεζεο ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ. πξνζππνγξάθεη
επηπιένλ θαη ν θχξηνο ηεο έθηαζεο, ν νπνίνο δειψλεη ξεηά φηη απνδέρεηαη λα παξαρσξήζεη ή λα
εθκηζζψζεη ηελ έθηαζε ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο εγθξηηηθήο
απφθαζεο ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. Δάλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε εγθξηηηθή
απφθαζε ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ. αλαθαιείηαη.
3. α. Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε εθηάζεσλ, σο Π.Ο.Α.Π.Γ, γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηηο
θαηεπζχλζεηο εγθεθξηκέλσλ Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο. Έσο ηελ έγθξηζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πιαηζίσλ, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε
ησλ πεξηνρψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κεηά απφ ζηάζκηζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ επξχηεξνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηδίσο απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ πθηζηάκελα γεληθά ή εηδηθά
αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ππφ εμέιημε ρσξνηαμηθέο κειέηεο.
β. Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη νξηνζέηεζε εθηάζεσλ σο Π.Ο.Α.Π.Γ. ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ αίηεζε απφ ην θνξέα ηεο παξαγξάθνπ 2. Με
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη έγγξαθα πνπ ζα ζπλνδεχνπλ ηελ
αίηεζε ηνπ θνξέα, ν ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αηηήζεσο, ν ρξφλνο θαη ηα ζηάδηα νινθιήξσζεο
ηεο δηαδηθαζίαο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο
παξαγξάθνπ. Δάλ γηα ηε δεκηνπξγία Π.Ο.Α.Π.Γ. απαηηείηαη ε ζχληαμε Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ, απηή θαηαξηίδεηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ππφινηπα
δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
Ο ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε εθηάζεσλ σο Π.Ο.Α.Π.Γ. γίλνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ
Τπνπξγνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ νηθείνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ
Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο (Κ..Υ.Ο.Π). Δηδηθά γηα ηε ζχληαμε Π.Ο.Α.Π.Γ. ζηηο
πεξηνρέο ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο, αληί γηα ην Κ..Υ.Ο.Π. γλσκνδνηεί ε
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο ή Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. ηηο πεξηπηψζεηο
ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2508/1997, γλσκνδνηνχλ αληί γηα ην Κ..Υ.Ο.Π. νη
Δθηειεζηηθέο Δπηηξνπέο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ γηα ηηο πεξηνρέο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ζ γλψκε ηνπ
λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πεξηέξρεηαη ζην Τπνπξγείν ην αξγφηεξν κέζα ζε δχν (2) κήλεο,
απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ή πξφηαζεο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, ε
ππνπξγηθή απφθαζε εθδίδεηαη ρσξίο ηελ γλψκε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ παξαπάλσ
εγθξηηηθή απφθαζε απνηειεί θαη πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ηφζν γηα ηηο Π.Ο.Α.Π.Γ. φζν θαη γηα ηελ
εγθαηάζηαζε ε επέθηαζε ζε απηέο παξαγσγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
γ. Με ηελ παξαπάλσ απφθαζε, θαζνξίδνληαη εηδηθφηεξα :
 ε ζέζε, ε έθηαζε θαη ηα φξηα ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ.
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 νη θαηεγνξίεο παξαγσγηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ επηηξέπεηαη λα
εγθαηαζηαζνχλ ζηελ Π.Ο.Α.Π.Γ.
 εηδηθέο δψλεο πξνζηαζίαο γχξσ απφ ηηο νξηνζεηνχκελεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ πεξηνρέο,
ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηνπο φξνπο
δφκεζεο θαη ζηελ ελ γέλεη εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη
 νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο
Π.Ο.Α.Π.Γ.
Ζ κεηαβνιή ηεο έθηαζεο θαη ησλ νξίσλ ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ. επηηξέπεηαη κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη ραξαθηεξηζκφ ηεο,
χζηεξα απφ αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ θνξέα Π.Ο.Α.Π.Γ.
4. Γηα Π.Ο.Α.Π.Γ. πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε εγθεθξηκέλα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ. 1337/1983 ή ηνπ λ. 2508/1997 ή κέζα ζε ρέδηα Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο
Αλνηθηψλ Πφιεσλ, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζή ηνπο γίλνληαη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο, κε βάζε
ηα ζρέδηα απηά, πξννξίδνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζχκθσλα κε
ηηο εηδηθφηεξεο ρξήζεηο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε απηά. Ρπζκίζεηο Εσλψλ Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ (Ε.Ο.Δ.),
πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 1, κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ απφθαζε
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε εμαίξεζε ηηο πεξηνρέο πνπ πξνζηαηεχνληαη κε ηηο ξπζκίζεηο
ηεο Ε.Ο.Δ. ιφγσ ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπο, φπσο είλαη ηδίσο ρψξνη αξραηνινγηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ,
ηζηνξηθνχ ή ιανγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο, παξαζαιάζζηεο ή παξαπνηάκηεο δψλεο, βηφηνπνη θαη ηφπνη
ηδηαηηέξνπ θπζηθνχ θάιινπο, δάζε θαη δαζηθέο εθηάζεηο.
5. α. Οη ρεξζαίεο εθηάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο Π.Ο.Α.Π.Γ. κπνξνχλ λα πνιενδνκνχληαη γηα ηνπο
ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε εθπνλείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ θνξέα ηεο
παξαγξάθνπ 2 θαη απνηειείηαη απφ:
 ην πνιενδνκηθφ ζρέδην πνπ ζπληάζζεηαη κε βάζε νξηδνληηνγξαθηθφ θαη πςνκεηξηθφ ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα,
 ηνλ πνιενδνκηθφ θαλνληζκφ θαη
 έθζεζε πνπ πεξηγξάθεη θαη αηηηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηελ κειέηε ξπζκίζεηο.
Ζ πνιενδνκηθή κειέηε ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα νξηζζνχλ κε ηελ
απφθαζε ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, θαη πεξηέρεη ηδίσο ηηο ρξήζεηο γεο θαη ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο
απαγνξεχζεηο ή ππνρξεψζεηο, ηα δηαγξάκκαηα ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο, ηνπο εηδηθνχο θαη γεληθνχο
φξνπο δφκεζεο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο θαη θνηλσθειείο ρψξνπο πνπ πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε
πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 40% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο Π.Ο.Α.Π.Γ.
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαζνξίδνληαη νη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο εθπφλεζεο ηεο
πνιενδνκηθήο κειέηεο ησλ Π.Ο.Α.Π.Γ. θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα .
β. Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο πνπ νξίδεηαη γηα ηηο πεξηνρέο πνπ πξννξίδνληαη γηα βηνκεραληθέο θαη ελ
γέλεη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεπηεξνγελνχο ηνκέα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1,6, γηα
ηηο πεξηνρέο φπνπ αζθνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ην 1,2 θαη γηα ηηο ππφινηπεο
πεξηνρέο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ην 0,6 αληίζηνηρα.
γ. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε εγθξίλεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ
πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κεηά απφ γλψκε ηνπ
Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο, Οηθηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο θαη γλψκε ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο βαζκίδαο, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν ζε πξνζεζκία δχν
(2) κελψλ απφ ηφηε πνπ πεξηέξρεηαη ζηνλ νξγαληζκφ απηφλ ε ζρεηηθή κειέηε. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε
πξνζεζκία απηή, ε πνιενδνκηθή κειέηε κπνξεί λα εγθξίλεηαη ρσξίο ηε γλψκε ηνπ παξαπάλσ
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νξγαληζκνχ. Ζ πνιενδνκηθή κειέηε έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο
ηνπ λ.δ/ηνο 17.7./16.8.1923. Απφ ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη
πεξηέξρνληαη ζε θνηλή ρξήζε, ρσξίο λα απαηηείηαη ξεηή παξαίηεζε ηνπ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ
παξάγξαθν 2 απφ ηελ θπξηφηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπο.
δ. Ζ εθαξκνγή ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο γίλεηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ησλ θνξέσλ ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία θαηά ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο, νη πξναλαθεξφκελνη θνξείο εθηεινχλ
ηα έξγα δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηα έξγα ππνδνκήο, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζηελ
πνιενδνκηθή κειέηε. Γηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξέσζε εηζθνξάο ζε γε θαη ρξήκα δελ
έρνπλ εθαξκνγή ζηηο πεξηπηψζεηο πνιενδφκεζεο κε βάζε ην παξφλ άξζξν.
6. Ζ εθηέιεζε θαη ζπληήξεζε ησλ βαζηθψλ έξγσλ θνηλσληθήο θαη ηερληθήο ππνδνκήο κέζα ζηηο
πεξηνρέο απηέο γίλεηαη απφ ηνπο θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 2. ”
2. Ο ραξαθηεξηζκφο, ε νξηνζέηεζε, ε πνιενδφκεζε, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ε εθηέιεζε έξγσλ
θαη ε επνπηεία ησλ Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ (ΒΔΠΔ) θαη ησλ Πεξηνρψλ
Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο (Π.Ο.Σ.Α.), γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
2545/1997 (ΦΔΚ 254 Α) νη νπνίεο δελ ζίγνληαη απφ ηνλ παξφληα λφκν.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 1428/1984, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ λ.
2115 / 1993, θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ.δ. 210 / 1973 δελ ζίγνληαη. Καηά ηνλ
θαζνξηζκφ κεηαιιεπηηθψλ θαη ιαηνκηθψλ πεξηνρψλ ή δσλψλ ζχκθσλα κε ηηο πξναλαθεξφκελεο
δηαηάμεηο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη λα ζηαζκίδνληαη θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηνπ
επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Ά ξ ζ ξ ν 11
Πεξηνρέο Δηδηθώλ Υωξηθώλ Παξεκβάζεωλ
1. Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκνδίνπ ππνπξγνχ, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ γλψκε
ηνπ νηθείνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε εθαξκνγή θαηεπζχλζεσλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ ή
Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, κπνξνχλ λα
ραξαθηεξίδνληαη σο Πεξηνρέο Δηδηθψλ Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ πεξηνρέο εληφο ή εθηφο εγθεθξηκέλσλ
ζρεδίσλ πφιεσλ ή νηθηζκψλ πξνυθηζηακέλσλ ηνπ 1923 ή εληφο νξίσλ νηθηζκψλ θάησ ησλ 2000
θαηνίθσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξα ή θξίζηκα πξνβιήκαηα ρσξηθήο αλάπηπμεο πνπ
απαηηνχλ εηδηθφ ζρεδηαζκφ θαη ξχζκηζε θαη ηδίσο :
α)
πεξηνρέο πνπ πθίζηαληαη ρσξηθέο επηπηψζεηο απφ κεγάιεο θιίκαθαο έξγα ή παξεκβάζεηο,
φπσο δεκηνπξγία λέσλ εδαθψλ απφ πξνζρψζεηο, δεκηνπξγία πδάηηλσλ επηθαλεηψλ.
β)
πεξηνρέο κε κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ γεσγξαθηθήο απνκφλσζεο ή δπζκελνχο
πξνζπειαζηκφηεηαο, φπσο νξεηλέο, λεζησηηθέο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο.
γ)
πεξηνρέο ζε παξακεζφξηεο δψλεο πνπ παξνπζηάδνπλ θξίζηκα πξνβιήκαηα απφ γεσπνιηηηθή
άπνςε.
δ)
πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ έθηαθηεο θαη απξφβιεπηεο αλάγθεο ιφγσ θπζηθψλ ή
ηερλνινγηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη θηλδχλσλ, φπσο ζεηζκψλ, πιεκκπξψλ, θαηνιηζζήζεσλ, δπζκελψλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.
2. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο γίλεηαη ε νξηνζέηεζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη θαζνξίδνληαη νη γεληθέο
θαηεγνξίεο ρξήζεσλ ρψξνπ θαηά ιεηηνπξγίεο θαη ηνκείο παξαγσγήο, θαζψο θαη ζπληνληζκέλν
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πξφγξακκα κέηξσλ θαη έξγσλ, θαηά θάζεηο θαη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε, ελίζρπζε,
απνθαηάζηαζε θαη ελ γέλεη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ απηψλ. Με ηηο ίδηεο ή φκνηεο απνθάζεηο κπνξεί
λα ζεζπίδνληαη γηα θάζε πεξηνρή ηεο παξαγξάθνπ 1 εηδηθά θαζεζηψηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε απηήλ, θαηά παξέθθιηζε θάζε δηάηαμεο ηεο ηζρχνπζαο
αλαπηπμηαθήο λνκνζεζίαο, θαη λα θαζνξίδνληαη ην είδνο, ε δηάξθεηα θαη ηα πνζά ησλ εληζρχζεσλ, ηα
θξηηήξηα ππαγσγήο θαη ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ππεξεζίεο ή νη θνξείο ζηνπο
νπνίνπο ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ππαγσγήο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ
αίηεζε ππαγσγήο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. Γηα ηελ ζέζπηζε εηδηθψλ, ζχκθσλα
κε ηα παξαπάλσ, θαζεζηψησλ ελίζρπζεο, πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ε θαηάξηηζε κειέηεο
ζθνπηκφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο ηεθκεξηψλνληαη νη πξνππνζέζεηο θαη ινηπνί φξνη νηθνλνκηθψλ
εληζρχζεσλ πνπ ζεζπίδνληαη κε ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.
3. Με ηηο απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κπνξεί λα πξνβιέπεηαη
επίζεο ε επηβνιή αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζηα λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα πνπ αλαπηχζζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζα ζηηο πεξηνρέο απηέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ
ελίζρπζεο, αλαβάζκηζεο θαη αλάπηπμήο ηνπο. Με ηηο ίδηεο απνθάζεηο εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα
επηβνιήο θαη θαζνξίδεηαη ην χςνο ησλ ηειψλ απηψλ, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπο, ν ηξφπνο
είζπξαμεο θαη απφδνζήο ηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο
παξαγξάθνπ απηήο. ηελ πεξίπησζε απηή, νη απνθάζεηο πνπ εθδίδνληαη θαηά ηηο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπο ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ.
4. Ο ραξαθηεξηζκφο κηαο έθηαζεο σο πεξηνρήο εηδηθψλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ γίλεηαη κε βάζε εηδηθή
ρσξνηαμηθή κειέηε πνπ θαηαξηίδεη ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
Με ηε κειέηε απηή ηεθκεξηψλεηαη ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο θαη ε θξηζηκφηεηα ηεο ραξαθηεξηδφκελεο
πεξηνρήο θαη πξνηείλνληαη ηα ελδεηθλπφκελα θαηά πεξίπησζε θαλνληζηηθά, νηθνλνκηθά, δηαρεηξηζηηθά ή
άιια κέζα, κέηξα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο, θαηά θάζεηο θαη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε, ελίζρπζε, απνθαηάζηαζε ή αλαβάζκηζή ηεο. Με απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο
Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.
5. Δγθεθξηκέλα ξπζκηζηηθά ζρέδηα, γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, ζρέδηα ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο
νξγάλσζεο αλνηθηψλ πφιεσλ, δψλεο νηθηζηηθνχ ειέγρνπ ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο επηβάιιεηαη λα
ηξνπνπνηεζνχλ ή αλαζεσξεζνχλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ κέζα
ζε πξνζεζκία πέληε (5) εηψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ εγθξηηηθψλ απνθάζεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη
3, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο ησλ Πεξηνρψλ Δηδηθψλ
Υσξηθψλ Παξεκβάζεσλ.
6. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ινηπψλ ξπζκίζεσλ,
θαζψο θαη ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο, πνπ θαζνξίδνληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2
θαη 3, γίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Γηα ην ζθνπφ
απηφ ζπληάζζεηαη αλά δηεηία έθζεζε κε ηελ νπνία απνηηκάηαη ε πνξεία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ,
κέζσλ θαη ινηπψλ φξσλ πνπ θαζνξίζζεθαλ θαηά ηηο πξναλαθεξφκελεο παξαγξάθνπο θαη
ππνδεηθλχνληαη ηα θαηάιιεια, θαηά πεξίπησζε, κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη
δπζιεηηνπξγηψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή. Σα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο απηήο
θνηλνπνηνχληαη ζηα θαζ’ χιελ αξκφδηα ππνπξγεία, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ νηθείσλ πεξηθεξεηψλ
θαζψο θαη ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο,
πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή κέηξσλ, δξάζεσλ, ελεξγεηψλ
θαη ξπζκίζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο κε ηηο νπνίεο πξνσζείηαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ
θαζνξηδνκέλσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3, φξσλ, πεξηνξηζκψλ, κέζσλ θαη κέηξσλ δξάζεο. Με
βάζε ηελ αμηνιφγεζε απηή θαη εθφζνλ ππάξρεη επαξθήο αηηηνιφγεζε, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ηα φξηα
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ησλ πεξηνρψλ απηψλ θαη νη επηβιεζείζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζή ηνπο γεληθέο ρξήζεηο, φξνη
θαη πξνυπνζέζεηο, θίλεηξα, ηέιε θαη ινηπά κέηξα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο είλαη δπλαηφλ λα
κεηαβάιινληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο παξ. 1 έσο θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ.
7. Μέρξη ηελ έγθξηζε Δηδηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζε πεξηνρψλ εηδηθψλ ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ, θαζψο θαη
ν θαζνξηζκφο γεληθψλ ρξήζεσλ, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ, πξνγξακκάησλ, κέηξσλ θαη δξάζεσλ
αλάπηπμεο, απνθαηάζηαζεο ή αλαβάζκηζεο κέζα ζε απηέο, γίλεηαη κεηά απφ ζηάζκηζε ησλ
δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ ηνπ επξχηεξνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηδίσο απηψλ πνπ απνξξένπλ απφ
πθηζηάκελα γεληθά ή εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, ππφ εμέιημε ρσξνηαμηθέο ή πεξηβαιινληηθέο
κειέηεο θαη απφ πξνγξάκκαηα, δίθηπα θαη δξάζεηο ελδνπεξηθεξεηαθήο, δηαπεξηθεξεηαθήο ή
επξσπατθήο ζεκαζίαο.
8. Γηα ηηο πεξηνρέο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξαγξάθνπ 1, γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ επείγνπζεο ή
απξφβιεπηεο αλάγθεο παξέκβαζεο, ν ραξαθηεξηζκφο θαη ε νξηνζέηεζή ηνπο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ
ελδεδεηγκέλσλ θαηά πεξίπησζε ξπζκίζεσλ, κέηξσλ θαη κέζσλ δξάζεο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαγξάθνπο 1 έσο θαη 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί λα δηελεξγείηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη ρσξίο
πξνεγνχκελε χπαξμε ζρεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ εγθεθξηκέλσλ Δηδηθψλ ή Πεξηθεξεηαθψλ Πιαηζίσλ
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο.

Ά ξ ζ ξ ν 12
ρέδηα Οινθιεξωκέλωλ Αζηηθώλ Παξεκβάζεωλ
1. Γηα ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πφιεηο ή ηκήκαηά ηνπο
θαζψο θαη ζε επξχηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ θξίζηκα θαη ζχλζεηα πξνβιήκαηα
αλαπηπμηαθήο πζηέξεζεο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο, πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη
πνηφηεηαο δσήο, θαηαξηίδνληαη θαη εγθξίλνληαη ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ
(ΟΑΠ), θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ.
Με ηα παξαπάλσ ζρέδηα επηδηψθεηαη εηδηθφηεξα, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ εζληθνχ
θαη πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ εγθεθξηκέλσλ ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, ε βειηίσζε
ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ εμππεξεηήζεσλ, ε αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο θαη ε
δεκηνπξγία επαξθψλ επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ε ελζσκάησζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ
νκάδσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαρσξηζκνχ, ε αξκνληθή δηάξζξσζε
ησλ ρξήζεσλ γεο, ε ζπλεηή δηαρείξηζε ηνπ αζηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, ε αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ, ε αλάπηπμε κέζσλ πξφζβαζεο θαη δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ θηιηθψλ πξνο ην
πεξηβάιινλ, ε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο αζηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε
θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζκηθή αλαδσνγφλεζε ησλ πφιεσλ θαη ησλ
επξχηεξσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ κε κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Με ηα ίδηα ζρέδηα επηδηψθεηαη επίζεο ε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πφιεσλ θαη αζηηθψλ
πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεηνλεθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε πξνγξάκκαηα θαη δίθηπα
δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηεπξσπατθήο ζπλεξγαζίαο, κε ηα νπνία πξνσζείηαη ε αληηκεηψπηζε θνηλψλ
πξνβιεκάησλ, ε αληαιιαγή ηεο ζρεηηθήο εκπεηξίαο θαη ε αλάπηπμε θνηλψλ κεζφδσλ θαη κέζσλ γηα
ηελ αζηηθή αλαγέλλεζε θαη ηελ αεηθφξν αζηηθή αλάπηπμε.
Σα ζρέδηα απηά ζπλνδεχνληαη απφ πξφγξακκα δξάζεο, ζην νπνίν εμεηδηθεχνληαη νη απαηηνχκελεο γηα
ηελ εθαξκνγή ηνπο θαλνληζηηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ξπζκίζεηο, κέηξα θαη
πξνγξάκκαηα, θαηά θάζεηο θαη θνξείο εθηέιεζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηπρφλ
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ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πιεξνθφξεζεο, θαηάξηηζεο, εθπαίδεπζεο θαη θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο
επαλέληαμεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ.
2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θαζνξίδνληαη γεληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχληαμε ησλ ΟΑΠ, νη
νπνίεο κπνξεί λα δηαθνξνπνηνχληαη θαηά θαηεγνξία πεξηνρψλ.
3. Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ ΟΑΠ θηλείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ κεηά απφ ζρεηηθή ελεκέξσζε ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί επίζεο
λα θηλεζεί κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο κεηά απφ πξνεγνχκελε ελεκέξσζε ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
4. Όηαλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ε
ζρεηηθή πξφηαζε απνζηέιιεηαη γηα γλσκνδφηεζε ζην νηθείν πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη
ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο. Δπίζεο
κπνξεί λα απνζηέιιεηαη θαη ζε νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη ζηελ
πεξηνρή παξέκβαζεο. Δηδηθά γηα ηε ζχληαμε ΟΑΠ ζηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο θαη Κεληξηθήο
Μαθεδνλίαο απαηηείηαη, επηπιένλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ γλσκνδνηήζεσλ, ε γλψκε ηεο
εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ησλ Οξγαληζκψλ Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο αληίζηνηρα. Γηα ηε ζχληαμε
.Ο.Α.Π. ζηηο ινηπέο πεξηθέξεηεο γλσκνδνηνχλ, γηα ηηο πεξηνρέο αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη νη
νξγαληζκνί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2508/1997, πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ.
Οη απφςεηο φισλ ησλ αλσηέξσ ζπκβνπιίσλ θαη νξγαληζκψλ πξέπεη λα πεξηέξρνληαη ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ηε
ζρεηηθή κειέηε. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, δελ εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο.
5. Όηαλ ε δηαδηθαζία θηλείηαη κε πξσηνβνπιία ηεο Πεξηθέξεηαο, ε ζρεηηθή πξφηαζε απνζηέιιεηαη
ζηνπο θνξείο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Οη απφςεηο φισλ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ πξέπεη
λα πεξηέξρνληαη ζηελ νηθεία Πεξηθέξεηα κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηφηε πνπ έιαβαλ ηε ζρεηηθή
κειέηε. Αλ πεξάζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία απηή, δελ εκπνδίδεηαη ε πξφνδνο ηεο δηαδηθαζίαο.
6. Ζ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ .Ο.Α.Π. κπνξεί επίζεο λα θηλεζεί κε πξσηνβνπιία ηνπ νηθείνπ
νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο ή δεχηεξεο βαζκίδαο αληίζηνηρα, κε αλάινγε εθαξκνγή
ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5.
7. Ο νηθείνο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο βαζκίδαο, ζε θάζε πεξίπησζε, κεξηκλά γηα
ηελ επξχηεξε δπλαηή δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφηαζεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο κε θπβεξλεηηθέο
νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρήο, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε αλνηθηέο ζπγθεληξψζεηο ή
αλαθνηλψζεηο ζηνλ έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηχπν. Μεξηκλά επίζεο γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ
απφςεσλ κε θαηάιιειεο απνγξαθέο θαη κε έγγξαθα αλαγλσξηζκέλσλ αληηπξνζσπεπηηθψλ
ζπιινγηθψλ νξγαλψζεσλ ηεο πεξηνρήο ή θαη κε άιια πξφζθνξα κέζα θαη κεζφδνπο. ε θάζε
πεξίπησζε, ζηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο
βαζκίδαο γίλεηαη κλεία ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηνπνίεζεο ηεο πξφηαζεο πνπ δηελεξγήζεθαλ κε
πξσηνβνπιία ηνπ θαζψο θαη ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ θαη
ησλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ζηάδην ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ.
8. Σα ρέδηα Οινθιεξσκέλσλ Αζηηθψλ Παξεκβάζεσλ εγθξίλνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ
Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ θαηά
πεξίπησζε αξκφδησλ ππνπξγψλ, πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηελ
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πεξίπησζε πνπ ηα ζρέδηα απηά επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ
δεκνζίνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξηνζεηείηαη κε ην λ. 2190/1994, νη εγθξηηηθέο απνθάζεηο
ζπλππνγξάθνληαη θαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο πνπ επνπηεχνπλ ηα λνκηθά απηά πξφζσπα.
9. Ζ παξαθνινχζεζε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ γίλεηαη απφ
ηνλ νηθείν νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο βαζκίδαο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε πεξηνρή
παξέκβαζεο εκπίπηεη ζηα φξηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο
βαζκίδαο, ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηελ νηθεία λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε. Γηα ην
ζθνπφ απηφ, νη παξαπάλσ νξγαληζκνί ζπληάζζνπλ αλά δηεηία έθζεζε κε ηελ νπνία απνηηκάηαη ε
πνξεία εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπο θαη ππνδεηθλχνληαη ηα
θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε κέηξα θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη
δπζιεηηνπξγηψλ πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ εθαξκνγή. Σα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο απηήο
θνηλνπνηνχληαη ζηα Τπνπξγεία Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ
Έξγσλ θαη ζε άιια ππνπξγεία θαη νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ νπνίσλ ε
δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο, θαζψο θαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο
πεξηθέξεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή κέηξσλ,
δξάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη ξπζκίζεσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ε
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηνλ νηθείν πξσηνβάζκην νξγαληζκφ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ηα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο θνηλνπνηνχληαη επηπιένλ θαη ζηελ νηθεία λνκαξρηαθή
απηνδηνίθεζε. Αληίζηνηρα, ζε πεξίπησζε πνπ ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε γίλεηαη απφ ηελ
νηθεία λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ηα πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνπο νηθείνπο
νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ.
10. Δγθεθξηκέλα γεληθά πνιενδνκηθά ζρέδηα, ζρέδηα ρσξηθήο θαη νηθηζηηθήο νξγάλσζεο αλνηθηψλ
πφιεσλ, ή άιια ζρέδηα ρξήζεσλ γεο πνιενδνκηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ ή
αλαζεσξεζνχλ κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ ηα δηέπνπλ κέζα ζε πξνζεζκία
πέληε (5) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζζνχλ
πξνο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ινηπέο ξπζκίζεηο ησλ ΟΑΠ.

Ά ξ ζ ξ ν 13
Υξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ρωξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ
1. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2242/1994 (ΦΔΚ 162 Α΄), πξνζηίζεληαη
εδάθηα σο εμήο:
“Δίλαη δπλαηή ε έλαληη ηηκήκαηνο δηάζεζε απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ πξνο ηξίηνπο ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ ή ζπληαζζφκελσλ ππ’ απηνχ ρσξνηαμηθψλ,
ξπζκηζηηθψλ, πνιενδνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ
ραξηνγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ κειεηψλ ζε ςεθηαθφ πιηθφ. Σα εθ ηεο δηαζέζεσο απηήο έζνδα
εηζπξάηηνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ. Ο ηξφπνο, ηα φξγαλα θαη ε
δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ εζφδσλ απηψλ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή
απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Με
φκνηα απφθαζε, πνπ αλαζεσξείηαη αλά δηεηία, θαζνξίδεηαη ην αλαγθαίν γηα ηε δηάζεζε ησλ σο άλσ
ζηνηρείσλ θαη κειεηψλ ηίκεκα, ην νπνίν κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλαιφγσο ηνπ είδνπο ησλ
δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ θαη ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνο ηα νπνία δηαηίζεληαη.”
2. Γηα ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, ή, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηή δελ
απαηηείηαη, γηα ηελ έγθξηζε αληίζηνηρα πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, επηβάιιεηαη εηδηθφ ηέινο πνπ
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εηζπξάηηεηαη σο δεκφζην έζνδν. Σν ηέινο απηφ βαξχλεη ην πξφζσπν επ’ νλφκαηη ηνπ νπνίνπ
εμεηάδεηαη ε πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ή αληίζηνηρα ε έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, δελ
επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο γη’ νηνλδήπνηε
ιφγν θαη νχηε νθείιεηαη εθ λένπ ζε πεξίπησζε επέθηαζεο, κεηεγθαηάζηαζεο ή εθζπγρξνληζκνχ
πθηζηάκελνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ γηα ηελ επέθηαζε, κεηεγθαηάζηαζε ή εθζπγρξνληζκφ
δελ απαηηείηαη πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ή αληίζηνηρα έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Σν σο άλσ
ηέινο δελ θαηαβάιιεηαη φηαλ ε πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο ή ε έγθξηζε αληίζηνηρα ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ εθδίδεηαη επ’ νλφκαηη ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο.
Σν χςνο θαη ηα θξηηήξηα ππνινγηζκνχ ηνπ ηέινπο, ν ηξφπνο, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία είζπξαμήο
ηνπ θαη θάζε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ,
Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε, ην χςνο ηνπ
επηβαιιφκελνπ θαηά ηα αλσηέξσ ηέινπο κπνξεί λα δηαθνξνπνηείηαη αλά είδνο θαη θαηεγνξία έξγνπ ή
δξαζηεξηφηεηαο.
3.α. Σα έζνδα θαη ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
εθπφλεζε κειεηψλ, εξεπλψλ, αλάζεζε έξγσλ κε ζχκβαζε κίζζσζεο, εθηέιεζε έξγσλ, πξνκήζεηα
πιηθψλ, νξγάλσλ θαη κέζσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε ησλ
δηεζλψλ, επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ρσξηθψλ εμειίμεσλ θαη ζηελ ελ γέλεη πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ηνπ
ρσξνηαμηθνχ, πνιενδνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη γηα ελέξγεηεο, δξάζεηο θαη
πξνγξάκκαηα πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ πξνβνιή θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ζηελ ελεκέξσζε ησλ
επηρεηξήζεσλ, ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ θαηάξηηζε εηδηθεπκέλσλ
ζηειερψλ ζε ζέκαηα ρσξνηαμίαο, πεξηβάιινληνο θαη πνιενδνκίαο.
β. Σα ηέιε ηεο παξαγξάθνπ 2 δηεηίζεληαη ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη
δεχηεξεο βαζκίδαο, ζηελ πεξηνρή ησλ νπνίσλ εθηεινχληαη έξγα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ή
αληηξξχπαλζεο.

Ά ξ ζ ξ ν 14
Δζληθό Γίθηπν Πιεξνθνξηώλ γηα ην Υωξνηαμηθό ρεδηαζκό
1. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εζληθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ρσξνηαμηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηδίσο ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
πξνβιεπνκέλσλ απφ ην λφκν απηφ πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο,
εηδηθψλ ρσξνηαμηθψλ κειεηψλ θαη ζρεδίσλ νινθιεξσκέλσλ αζηηθψλ παξεκβάζεσλ, ζπγθξνηείηαη, κε
πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, Δζληθφ
Γίθηπν Πιεξνθνξηψλ γηα ην Υσξνηαμηθφ ρεδηαζκφ (Δζληθφ Γίθηπν).
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, απεπζχλεη πξφζθιεζε ζε θάζε αξκφδην ππνπξγείν, λνκηθφ
πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκφ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαζψο θαη ζε ζπλαθή κε
ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ δεκφζηα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θέληξα θαη ηλζηηηνχηα, κε
ηελ νπνία πξνζθαιεί ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο απηνχο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζην δίθηπν. Με ηελ ίδηα πξφζθιεζε ηνπο θαιεί λα ππνδείμνπλ, κεηαμχ ησλ
ππεξεζηψλ, κνλάδσλ ή νξγάλσλ ηνπο, έλα εηδηθφ θνκβηθφ ζεκείν πνπ ζα είλαη επηθνξηηζκέλν κε ην
ζπληνληζκφ θαη ηε δηαβίβαζε πξνο ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ή
θαη πξνο άιια κέιε ηνπ δηθηχνπ, ησλ δηαηηζέκελσλ ή παξαγφκελσλ απφ απηνχο θαη ζρεηηθψλ κε ην
ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ ραξηνγξαθηθψλ, ζεκαηηθψλ, ζηαηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ
θαη ησλ απαξαηηήησλ γη’ απηά πιεξνθνξηψλ. Σα παξερφκελα θαηά ηα αλσηέξσ ζηνηρεία
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θαηαρσξίδνληαη θαη αμηνπνηνχληαη ζην ζχζηεκα πιεξνθνξηθήο γηα ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ πνπ
ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
2. ε θάζε πεξίπησζε, νη νξγαληζκνί ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ
αλαιπηηθά, εληφο εμακήλνπ απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ, ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, γηα ην ζχλνιν ησλ δηαηηζέκελσλ ή θαη
παξαγφκελσλ απφ απηνχο ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηα ππφ εμέιημε ζρεηηθά ηνπο
πξνγξάκκαηα. Δπίζεο πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ αλά εμάκελν ηηο σο άλσ ππεξεζίεο γηα ηηο ηπρφλ
αλαζεσξήζεηο, ηξνπνπνηήζεηο, δηνξζψζεηο θαη βειηηψζεηο ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ άζθεζε ηνπ
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζηνηρείσλ ηνπο .
3. Ο ζπληνληζκφο ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ αλαιακβάλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ην νπνίν πξνζδηνξίδεη εηδηθφηεξα, κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ ή ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ νξγαληζκψλ, έλα εζληθφ θνκβηθφ ζεκείν πνπ είλαη
επηθνξηηζκέλν κε ηε ζπιινγή, νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ παξερνκέλσλ
θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη κε ηε δηάζεζή ηνπο ζηα
ππφινηπα κέιε ηνπ δηθηχνπ θαη ζε άιια νκνεηδή ή ζπλαθή δίθηπα ή νξγαληζκνχο δηεζλνχο,
επξσπατθνχ ή δηαθξαηηθνχ ραξαθηήξα.
4. Οη θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν παξαγφκελεο απφ ην εζληθφ θνκβηθφ ζεκείν αλαιχζεηο θαη
επεμεξγαζίεο κπνξνχλ λα δεκνζηεχνληαη ή θαη λα δηαηίζεληαη επηπιένλ ζε θάζε άιιε δεκφζηα
ππεξεζία, λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη νξγαληζκφ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ
δελ κεηέρεη ζην δίθηπν, θαζψο θαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε ηελ
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2472/1997 (ΦΔΚ 50Α). Γηα ηε δηάζεζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ
αλαιχζεσλ θαη επεμεξγαζηψλ ζε ηξίηνπο, κε κέιε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ, έρεη εθαξκνγή ε
παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ απηνχ.
5. Σν Δζληθφ Γίθηπν ζπληνλίδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα άιισλ Τπνπξγείσλ.
6. Γηα ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνθνξηθήο
γηα ην ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη γηα ηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ζηήξημε ηεο θαηάξηηζεο,
εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ην ρσξνηαμηθφ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ
Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ κπνξεί λα ηδξπζεί λνκηθφ
πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη ζθνπνί,
αξκνδηφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ, ηα φξγαλα θαη ν ηξφπνο δηνίθεζεο,
νξγάλσζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ηνπ, νη πφξνη, ην πξνζσπηθφ θαη νη ηξφπνη ζπλεξγαζίαο ηνπ κε
ηξίηνπο θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Ζ πξφζιεςε
πξνζσπηθνχ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997
(ΦΔΚ 198 Α΄). Δπηηξέπεηαη επίζεο ε απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ζρέζε
ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη θνηλή
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ νηθείνπ
Τπνπξγνχ, ρσξίο γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
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Ά ξ ζ ξ ν 15
Φνξείο δηαρείξηζεο
1. α. Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.

1650/1986, κπνξεί λα ζπληζηψληαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ σο θνξείο δηαρείξηζεο, κε
ζθνπφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ θαη ζπλφισλ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 1650/1986, θαζψο θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο
Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο θαηά ην άξζξν 4 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 33318/28.12.1998
(ΦΔΚ1289Β/28.12.1998), θαη λα θαζνξίδνληαη ηα φξηα ηεο ρσξηθήο ηνπο αξκνδηφηεηαο. Σα λνκηθά
απηά πξφζσπα έρνπλ ηελ έδξα ηνπο κέζα ή θνληά ζηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη ηα
πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα, είλαη θνηλσθεινχο ραξαθηήξα θαη επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
β. Με ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986, κπνξεί λα
ζπληζηάηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ σο θνηλφο θνξέαο δηαρείξηζεο γηα ην ζχλνιν ησλ
πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ κηαο γεσγξαθηθήο ή δηνηθεηηθήο ελφηεηαο, κε έδξα εληφο ηεο
ελφηεηαο απηήο ή λα ππάγεηαη ε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζηαηεπνκέλσλ
αληηθεηκέλσλ ζηελ αξκνδηφηεηα πθηζηάκελνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ απηνχ πξνζψπνπ κπνξεί λα ηδξχνληαη παξαξηήκαηα ή γξαθεία ηνπ ζε
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο απφ απηέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ.
γ. Αλ δελ έρνπλ ζπζηαζεί θνξείο δηαρείξηζεο ή δελ έρεη ππαρζεί ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ
θαηά πεξίπησζε αληηθεηκέλνπ ζε πθηζηάκελν θνξέα δηαρείξηζεο, ή δελ έρεη αθφκα ιεηηνπξγήζεη ν
θνξέαο πνπ έρεη ζπζηαζεί, ε ζχληαμε, παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζε ησλ
θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18
παξ. 5 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην λφκν απηφ, κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζε πθηζηάκελεο
δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζε εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπληζηψληαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαηά ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο, ζε νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, ζε Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά
Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαη δεκφζηα εξεπλεηηθά θέληξα ή άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο θαη ζε κε
θεξδνζθνπηθά λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, πνπ έρνπλ δηαθξηζεί γηα ην έξγν ηνπο ζηνλ
ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο ή γεληθφηεξα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα νπνία
δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή ππνδνκή, θαζψο θαη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ
πινπνίεζε αλάινγσλ έξγσλ. Ζ αλάζεζε απηή ζηηο πεξηπηψζεηο δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, εηδηθψλ
ππεξεζηψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ γίλεηαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ
πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986. ε φιεο ηηο άιιεο
πεξηπηψζεηο, γίλεηαη κε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αλαιακβάλεη ηηο πην πάλσ αξκνδηφηεηεο θαη ε
νπνία θαιείηαη ζχκβαζε δηαρείξηζεο. ηε ζχκβαζε απηή πξνζδηνξίδνληαη νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο, ε
δηάξθεηα, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία άζθεζεο απφ ηνλ αλάδνρν θνξέα ησλ αλαηηζέκελσλ
αξκνδηνηήησλ, ν ηξφπνο θαη ηα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ ηεο δηαρείξηζεο, ν ηξφπνο, ηα
φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία επνπηείαο θαη ειέγρνπ απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ αλαδφρνπ θνξέα, θαζψο θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
εδαθίνπ απηνχ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Γεσξγίαο εμεηδηθεχνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
δηαρείξηζεο, ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ θνξέσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
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δ. Γηα ηελ επηινγή νξγαλσηηθνχ ζρήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο α, β θαη γ
ζπλεθηηκψληαη ηδίσο ε ζεκαζία θαη ε έθηαζε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ, ε γεηηλίαζή ηνπ ή κε
κε άιια πξνζηαηεπφκελα αληηθείκελα, θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο νηθείαο νηθνλνκνηερληθήο
κειέηεο. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ θνξέα δηαρείξηζεο
πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα έρεη πξνεγεζεί ε θαηάξηηζε νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο. Δηδηθά ε ίδξπζε
θνξέσλ δηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ηνπο νξηζκνχο ηεο πεξηπηψζεσο α είλαη ππνρξεσηηθή ζε Δζληθά
Πάξθα πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαηά ην άξζξν 19 παξ. 3 ηνπ λ.1650/1986 θαη ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 ή 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.
2. ηελ αξκνδηφηεηα ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ππάγνληαη :

α.
H θαηάξηηζε θαη ε επζχλε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, θαζψο θαη ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 παξ. 5
ηνπ λ. 1650/1986, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην λφκν απηφ.
β. Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζηηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ
επηβάιινληαη κε ηα δηαηάγκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986, θαζψο θαη
ησλ θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν
18 παξ. 5 ηνπ λ. 1650/1986, ζχκθσλα κε φζα εηδηθφηεξα νξίδνληαη ζην άξζξν 21 παξ. 4 ηνπ λ.
1650/1986, φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην λφκν απηφ. ην πιαίζην απηφ, νη θνξείο δηαρείξηζεο κεξηκλνχλ
γηα ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ γηα ηηο
πεξηνρέο επζχλεο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ζρεηηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη
ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα θαη κε ηα ππάξρνληα εζληθά πξφηππα. Γηα ηελ άζθεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο,
νη θνξείο δηαρείξηζεο ζπλεξγάδνληαη κε ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ
Έξγσλ, άιια αξκφδηα ππνπξγεία, Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηλζηηηνχηα,
κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη άιινπο νξγαληζκνχο δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ραξαθηήξα. Σα αλσηέξσ
ζηνηρεία, δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο θνηλνπνηνχληαη θαη εληάζζνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα
Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο πνπ ιεηηνπξγεί ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
Γεκνζίσλ Έξγσλ.
γ. Ζ παξνρή γλσκνδνηήζεσλ πξηλ απφ ηελ πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο θαη ηελ έγθξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο,
θαζψο θαη ζε θάζε άιιν ζέκα γηα ην νπνίν δεηείηαη ε γλψκε ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο.
δ. Ζ επηθνπξία ησλ αξκνδίσλ δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ ζηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ηεο
πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ ή
επηβάιινληαη αληηζηνίρσο γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηηο πεξηνρέο επζχλεο
ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, νη θνξείο δηαρείξηζεο εηζεγνχληαη ή αλαθέξνπλ πξνο ηηο αξκφδηεο αξρέο ηηο
πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθείλεο πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πνπ
θαζνξίδνληαη κε ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986
γηα ηηο πεξηνρέο επζχλεο ηνπο. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ, νη θνξείο δηαρείξηζεο ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ
αξκνδίσλ αξρψλ ηα αλαγθαία κέζα θαη πξνζσπηθφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε απνθάζεσλ κε
ηηο νπνίεο επηβάιινληαη θπξψζεηο ή άιια κέηξα πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο.
ε. Ζ θαηάξηηζε κειεηψλ θαη εξεπλψλ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηερληθψλ ή άιισλ έξγσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζην νηθείν ζρέδην δηαρείξηζεο θαη ζηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα δξάζεο θαη είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία, δηαηήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ
αληηθεηκέλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο. Ζ θαηαζθεπή, επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ
αλαγθαίσλ έξγσλ ππνδνκήο, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ επηζηεκνληθνχ θαη ηερληθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηελ άζθεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαρείξηζεο.
ζη. Ζ αλάιεςε εθπφλεζεο ή εθηέιεζεο εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ
ζρεηηθψλ κε ηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ηα νπνία πξνάγνπλ ή πξνβάιινπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ.
δ. Ζ ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα αλαγφκελα ζηηο αξκνδηφηεηεο
θαη ζθνπνχο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ επζχλεο ηνπο. ην
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πιαίζην απηφ, νη θνξείο δηαρείξηζεο κπνξνχλ λα ηδξχνπλ θέληξα πιεξνθφξεζεο ζηελ έδξα ησλ
πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, λα δηνξγαλψλνπλ πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη επηκφξθσζεο ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο αξκφδηνπο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζπλέδξηα, εκεξίδεο,
επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα θαη άιιεο ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο γηα ηελ πξνβνιή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
επηηεπγκάησλ ηεο δηαρείξηζεο, θαη λα αλαιακβάλνπλ ζρεηηθή εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα έληππεο ή θαη
ειεθηξνληθήο κνξθήο.
ε. Ζ πξνψζεζε, ππνζηήξημε, νξγάλσζε θαη εθαξκνγή νηθνηνπξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, ε έθδνζε
αδεηψλ μελάγεζεο θαη ε ρνξήγεζε αδεηψλ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηερληθψλ δνθηκψλ θαη
αλαιχζεσλ εληφο ησλ νξίσλ ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο
φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986 θαη ζηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ
αληηθεηκέλνπ. Ζ ρνξήγεζε ζήκαηνο πνηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ ηίζεληαη ζηνλ θαλνληζκφ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρήο.
ζ. Ζ δηαρείξηζε δεκνζίσλ εθηάζεσλ πνπ παξαρσξνχληαη ή κηζζψλνληαη απφ ην θνξέα δηαρείξηζεο
θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη ε ελνηθίαζε ηδησηηθψλ εθηάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
πεξηνρή επζχλεο ηνπ, θαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζε απηέο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηνλ νηθείν θαλνληζκφ
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζην ζρέδην δηαρείξηζεο αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ.
3. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, νη θνξείο δηαρείξηζεο ζπλεξγάδνληαη κε φιεο ηηο

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο
ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δχν
βαζκίδσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν νξγαληζκφ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Οη θαηά ηα αλσηέξσ
νξγαληζκνί θαη ππεξεζίεο νθείινπλ λα ζπλδξάκνπλ ηνπο θνξείο ζην έξγν ηνπο, παξέρνληαο θάζε
αλαγθαίν ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία. Οη θνξείο δηαρείξηζεο κπνξεί λα ζπλεξγάδνληαη επίζεο κε
εκεδαπά θαη αιινδαπά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, εξεπλεηηθά θέληξα, νξγαληζκνχο ηνπ ηδίνπ ή
ζπγγελνχο επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, θαζψο θαη κε θπζηθά
πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πεδία αξκνδηφηεηάο
ηνπο.
Ο ηξφπνο εθηέιεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ ή αλάζεζεο ζε ηξίηνπο ππεξεζηψλ γηα ζέκαηα πνπ
ππάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο, ν ηξφπνο θνζηνιφγεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε
θαηαβνιή ησλ δαπαλψλ θαη ακνηβψλ ξπζκίδνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ
απηνχ.
4.α. Οη θνξείο δηαρείξηζεο δηνηθνχληαη απφ επηακειή έσο ελδεθακειή δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα (Γ..) πνπ
ζπγθξνηνχληαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ηνπ
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, άιισλ αξκφδησλ θαηά πεξίπησζε Τπνπξγείσλ, ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο θαη ησλ νηθείσλ
νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο, θνηλσληθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη
παξαγσγηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ, απφ
εηδηθνχο επηζηήκνλεο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο κε θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ
έρνπλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπο, σο ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη δηαζέηνπλ
πξνεγνχκελε δξάζε θαη εκπεηξία ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Ο πξφεδξνο ηνπ Γ.. νξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη είλαη πξφζσπν κε επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη εκπεηξία
ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. θαη ε αθξηβήο ζπγθξφηεζή
ηνπ θαηά θνξέα νξίδεηαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21.
β. Ζ ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη.
γ. Ο νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. γίλεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ απνζηνιή ζρεηηθήο πξφζθιεζεο απφ
ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Αλ νη αλσηέξσ θνξείο δελ ππνδείμνπλ ηνπο
εθπξνζψπνπο ηνπο εληφο ηεο πξναλαθεξφκελεο πξνζεζκίαο, ν Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη
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Γεκνζίσλ Έξγσλ νξίδεη ην αληίζηνηρν κέινο θαηά ηελ θξίζε ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
δ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 2. Απνθαζίδεη επίζεο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νηθείνπ θνξέα, ηε
δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο θαη ηε δηάζεζε ησλ πφξσλ ηνπ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλάγεηαη ζηελ
εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαη ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Με απφθαζε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ζπληζηάηαη Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή απφ κέιε Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ
Πξνζσπηθνχ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, εξεπλεηέο φισλ ησλ βαζκίδσλ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ
θαη ηλζηηηνχησλ ηεο ρψξαο, θαη εηδηθνχο επηζηήκνλεο, κε ζθνπφ ηελ παξνρή επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ
εηζεγήζεσλ γηα θάζε ζέκα πνπ δεηείηαη απφ ην Γ θαη αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ
αληηθεηκέλνπ θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο. Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο
ιεηηνπξγίαο θαη θάιπςεο ησλ δαπαλψλ ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα.
5. Πφξνη ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο είλαη:
α. Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, άιια
ππνπξγεία, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ην ΔΣΔΡΠ θαη άιια
λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νξγαληζκνχο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δχν βαζκψλ, ζε βάξνο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.
β. Κνηλνηηθνί θαη εζληθνί πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ, κειεηψλ θαη
εξεπλψλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνξέα
δηαρείξηζεο.
γ. Πξφζνδνη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, θιεξνλνκίεο,
θιεξνδνζίεο θαη θάζε είδνπο ηαθηηθέο ή έθηαθηεο εηζθνξέο εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, θπζηθψλ ή
λνκηθψλ πξνζψπσλ.
δ. Έζνδα απφ ηελ πψιεζε πιηθψλ, εθδφζεσλ, δεδνκέλσλ θαη θάζε άιινπ πλεπκαηηθνχ πξντφληνο
πνπ παξάγεη ή εθκεηαιιεχεηαη ν θνξέαο δηαρείξηζεο, θαζψο θαη ακνηβέο απφ ηελ εθηέιεζε εξεπλψλ,
κειεηψλ θαη θάζε είδνπο ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ησλ ζθνπψλ ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Έζνδα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη πξνβνιή ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ αληηθεηκέλνπ, φπσο
έζνδα απφ εηζηηήξηα, μελαγήζεηο νκάδσλ επηζθεπηψλ, πξνβνιή θαη εθκεηάιιεπζε νπηηθναθνπζηηθνχ
πιηθνχ, εθρψξεζε ζεκάησλ πνηφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο ζε επηρεηξήζεηο. Απφ ηα έζνδα απηά,
πνζνζηφ 30% απνδίδεηαη εηεζίσο ζην ΔΣΔΡΠ θαη δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αλαδηαλνκή
πφξσλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο.
ε. Δπηρνξεγήζεηο απφ άιιεο πεγέο θαη θάζε άιιν έζνδν απφ νπνηαδήπνηε αηηία.
6. ε θάζε θνξέα δηαρείξηζεο ζπληζηψληαη κέρξη θαη είθνζη (20) ζέζεηο επηζηεκνληθνχ θαη δέθα (10)
ζέζεηο δηνηθεηηθνχ θαη ηερληθνχ πξνζσπηθνχ. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ απηψλ νξίδεηαη θαηά θνξέα κε
θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκηθψλ
θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Με φκνηα απφθαζε ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ
κπνξεί λα απμάλεηαη ή λα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θάζε θνξέα δηαρείξηζεο. πληζηάηαη
επίζεο κία ζέζε Γηεπζπληή. Σν πξνζσπηθφ φισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ πξνζιακβάλεηαη κε
απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο θαη απαζρνιείηαη κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
πνπ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. ηε ζχκβαζε νξίδνληαη νη θαηαβαιιφκελεο
κεληαίεο απνδνρέο, ην χςνο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ
θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ. Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ έρνπλ
εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2527/1997 (ΦΔΚ 198 Α). Οη
παξαπάλσ ζέζεηο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη θαη κε απνζπάζεηο πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην δεκφζην θαη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, φπσο απηφο είρε νξηνζεηεζεί κε
ην άξζξν 1 παξ.6 ηνπ λ. 1256/1982. Οη απνζπάζεηο απηέο έρνπλ δηάξθεηα κέρξη πέληε (5) ρξφληα θαη
δηελεξγνχληαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ νηθείνπ ππνπξγνχ. Οη απνδνρέο ησλ απνζπσκέλσλ, ηα
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θάζε είδνπο επηδφκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ.
2470/1997 (ΦΔΚ 40 Α), θαζψο θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζε ηακεία θχξηαο ή επηθνπξηθήο
αζθάιηζεο, βαξχλνπλ απφ ηεο απνζπάζεσο ηνλ θνξέα δηαρείξηζεο. Ζ θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζε
ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ε δηνίθεζε θαη νη επηκέξνπο αξκνδηφηεηεο απηψλ, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ
Γηεπζπληή, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα, θαζνξίδνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ
θαηαξηίδνληαη θαηά ηελ παξάγξαθν 8.
7. Ο νηθνλνκηθφο θαη δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο ελεξγείηαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη
απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ. Σν δηαρεηξηζηηθφ έηνο ζπκπίπηεη κε ην
θνξνινγηθφ έηνο. Οη νξθσηνί ειεγθηέο, πνπ αζθνχλ ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν, ππνβάιινπλ κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ
θάζε έηνπο έθζεζε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε. Οη εθζέζεηο ππνβάιινληαη δηα
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζηνλ Τπνπξγφ
Οηθνλνκηθψλ. Οη παξαπάλσ Τπνπξγνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ νπνηεδήπνηε έθηαθην έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ.
8. Σν Γ.. θαηαξηίδεη εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα δηαρείξηζεο, θαλνληζκφ ππεξεζηψλ θαη
πξνζσπηθνχ, εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαλνληζκφ νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη πξνκεζεηψλ, θαζψο θαη θαλνληζκφ αλάιεςεο ή εθηέιεζεο γηα ηξίηνπο ή αλάζεζεο ζε ηξίηνπο
επηζηεκνληθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ ηερληθήο βνήζεηαο θαη ελ γέλεη έξγσλ θαη
ππεξεζηψλ. Οη παξαπάλσ θαλνληζκνί εγθξίλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
9. Με πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κπνξεί λα ζπληζηψληαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ σο θνξείο δηαρείξηζεο
πεξηβαιινληηθψλ έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, φπσο ηεο «Αλάπιαζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Κεθηζζνχ Αηηηθήο»,
ηνπ «Μεηξνπνιηηηθνχ Πάξθνπ ζην Γνπδί», ηνπ «Πάξθνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπαηζζεηνπνίεζεο Πχξγνπ
Βαζηιίζζεο», ηεο πεξηνρήο Διαηψλα Αηηηθήο, ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Εψλεο Πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Διιεληθνχ, θαζψο θαη θάζε άιινπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο θαη έξγνπ, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί εληαία
ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ρψξν. ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ίδξπζεο θάζε θνξέα πξνβιέπνληαη ηδίσο ε εμεηδίθεπζε
ησλ ζθνπψλ θαη αξκνδηνηήησλ θάζε θνξέα, ε λνκηθή κνξθή, ηα φξγαλα δηνίθεζεο, νη αξκνδηφηεηεο θάζε
νξγάλνπ ή κέινπο νξγάλνπ δηνίθεζεο, ε ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ην πεξηερφκελν επνπηείαο ηνπ
θνξέα απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, νη πφξνη ηνπ, ην πξνζσπηθφ θαη ε
δηάξζξσζε ηνπ θνξέα, ηα φξγαλα θαη ε δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ησλ θαλνληζκψλ, θαζψο θαη θάζε
άιιε αλαγθαία ξχζκηζε ή ιεπηνκέξεηα. Ζ ζχλζεζε θάζε θνξέα πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο, επηζηεκνληθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη κε
θπβεξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, θαζψο θαη εθπξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιισλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ. ηνπο θνξεία απηνχο εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο θαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5, 6, 7 θαη 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ην θνξέα δηαρείξηζεο ηεο
Μεηξνπνιηηηθήο Εψλεο Πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αεξνδξνκίνπ ηνπ Διιεληθνχ εθαξκφδνληαη επίζεο θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηο οπαξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ έλαηνπ ηνπ λ. 2338/1995 (ΦΔΚ 202 Α’)

Ά ξ ζ ξ ν 16
Σξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξώζεηο λ. 1650/1986
1. Ζ παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1650/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

“5. α. Σα αληηθείκελα πξνζηαζίαο θαη δηαηήξεζεο ηεο παξ. 3 κε ηηο δψλεο ηνπο δηέπνληαη απφ θαλνληζκνχο
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ζηνπο νπνίνπο θαζνξίδνληαη ηα αλαγθαία κέηξα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ
πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη εμεηδηθεχνληαη νη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ
θαη εθηέιεζεο έξγσλ πνπ θαζνξίδνληαη κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2
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ηνπ άξζξνπ 21. Οη αλσηέξσ θαλνληζκνί θαηαξηίδνληαη εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ησλ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 θαη εγθξίλνληαη κε θνηλέο απνθάζεηο
ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ
ππνπξγψλ θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
β. Με ηηο ίδηεο ή φκνηεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο εγθξίλνληαη επίζεο πεληαεηή ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ
πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ ηεο παξαγξάθνπ 3. Με ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο πξνζδηνξίδνληαη, ζην
πιαίζην ησλ γεληθφηεξσλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ πνπ ηίζεληαη ζηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ησλ
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21, νη θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
έξγσλ, δξάζεσλ θαη κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ
θαηά πεξίπησζε πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο ζπλνδεχνληαη απφ
πξνγξάκκαηα δξάζεο ζηα νπνία εμεηδηθεχνληαη ηα αλαγθαία κέηξα, δξάζεηο, έξγα θαη πξνγξάκκαηα,
νη θάζεηο, ην θφζηνο, νη πεγέο θαη νη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπο, θαζψο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα
εθηέιεζήο ηνπο θαη νη θνξείο εθαξκνγήο ηνπο. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεσο απηήο εθαξκφδνληαη
αλαιφγσο θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ρεδίσλ Γηαρείξηζεο γηα ηα πξνζηαηεπφκελα είδε ηεο ρισξίδαο θαη
παλίδαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 20, θαζψο θαη γηα ηνπο νηθνηφπνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ Κνηλή
Τπνπξγηθή Απφθαζε 33318/3028/28-12-1998 (ΦΔΚ 1289 Β/28-12-1998.”
2. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

“ 2. Με ην παξαπάλσ πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη αλαγθαίνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αληηθεηκέλνπ γεληθνί φξνη, απαγνξεχζεηο θαη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηε δφκεζε θαη ζηελ θαηάηκεζε
αθηλήησλ, θαζψο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη άζθεζε δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ εθηέιεζε έξγσλ. Με ην ίδην
πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ζχληαμεο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη
γηα έξγα ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξψηε θαηεγνξία έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ.”
3. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:

“ 4. α. Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη νη Καλνληζκνί Γηνίθεζεο θαη
Λεηηνπξγίαο θαη ηα ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ αλαζεσξνχληαη αλά
πεληαεηία, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ επφκελε πεξίπησζε. ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα,
επηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ε ηξνπνπνίεζή ηνπο, κεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο, εθ’ φζνλ έρεη ζπζηαζεί, ή ησλ ππεξεζηψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ζηα νπνία έρεη
αλαηεζεί ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα: α) γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο, β) γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζε ππνδείμεηο θαη παξαηεξήζεηο ηεο εηήζηαο
έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο επφκελεο πεξηπηψζεσο, γ) γηα λα εθηειεζζνχλ έξγα θαη κέηξα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθά γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο.
β. Ζ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ
ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαζψο θαη ησλ Καλνληζκψλ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο θαη ησλ ρεδίσλ
Γηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 18, γίλεηαη είηε απφ ηνλ νηθείν Φνξέα Γηαρείξηζεο, εθ’
φζνλ έρεη ζπζηαζεί, είηε απφ ηηο ππεξεζίεο ή λνκηθά πξφζσπα ζηα νπνία έρεη αλαηεζεί ε ζρεηηθή
αξκνδηφηεηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ηα πξφζσπα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζπληάζζνπλ εηήζηα
έθζεζε αμηνιφγεζεο πνπ θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλά ηνπο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο
θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ζην ππνπξγείν Γεσξγίαο, θαζψο θαη ζε άιια ππνπξγεία ησλ νπνίσλ νη
αξκνδηφηεηεο εκπίπηνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνζηαηεπνκέλνπ θαηά πεξίπησζε αληηθεηκέλνπ. Ζ
έθζεζε απηή κπνξεί λα θνηλνπνηείηαη επίζεο ζε νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ησλ
νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή δηαρείξηζεο, ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο νηθείαο
πεξηθέξεηαο θαη ζηνπο νηθείνπο νξγαληζκνχο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ επεμεξγαζία κέηξσλ, δξάζεσλ, ελεξγεηψλ θαη ξπζκίζεσλ αξκνδηφηεηάο
ηνπο πνπ πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ,
θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζρεδίσλ δηαρείξηζεο”.
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4. Μεηά ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 1650/1986, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 πνπ έρεη σο εμήο :

“ 7. ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ απηνχ ππάγεηαη εθεμήο θάζε λένο ραξαθηεξηζκφο εζληθψλ δξπκψλ,
αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο, θαζψο θαη θάζε ηξνπνπνίεζε ησλ νξίσλ θαη
θαζνξηζκφο ησλ αλαγθαίσλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ πξνζηαζίαο ησλ εζληθψλ δξπκψλ, αηζζεηηθψλ δαζψλ θαη
δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ ηεο θχζεο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ.δ. 86/1969,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.δ. 996/1971.”
Ά ξ ζ ξ ν 17
πκπιήξωζε αξκνδηνηήηωλ Δπηηξνπήο “Φύζε 2000”.
Ζ “Δπηηξνπή - Φχζε 2000”, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 5 ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
33318/3028/28-12-1998 (ΦΔΚ 1289 Β/28-12-1998), ελεξγεί θαη σο Δζληθή Δπηηξνπή
Πξνζηαηεπνκέλσλ Πεξηνρψλ κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο θαη
Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπνκέλσλ Πεξηνρψλ. Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, ε Δπηηξνπή αζθεί
επηπιένλ θαη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α. Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηα πξνγξάκκαηα, ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο φισλ ησλ αξκνδίσλ
ππνπξγείσλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ αθνξνχλ
ηηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ηα είδε, ηνπο νηθνηφπνπο θαη γεληθφηεξα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.
β. Καηαγξάθεη, ηαμηλνκεί θαη αμηνινγεί ην έξγν θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξέσλ δηαρείξηζεο
πξνζηαηεπνκέλσλ αληηθεηκέλσλ πνπ ζπληζηψληαη θαηά ην άξζξν 15 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δηαηππψλεη
πξνηάζεηο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο ηνπο.
γ. Δπεμεξγάδεηαη πξφηππα γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ θαλνληζκψλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ησλ
ζρεδίσλ δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 1650/1986, θαζψο θαη θξηηήξηα
αμηνιφγεζήο ηνπο.
δ. Γλσκνδνηεί πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη άιινπο
αξκφδηνπο ππνπξγνχο γηα ηνλ ηξφπν εηήζηαο θαηαλνκήο πξνο ηνπο θνξείο δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ
15 ησλ εζληθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Δπηρεηξεζηαθά
Πξνγξάκκαηα ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ), ην Σακείν πλνρήο ή άιια θνηλνηηθά
δηαξζξσηηθά κέηξα θαη πξνγξάκκαηα.
ε. Γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ παξαπέκπεηαη ζε απηήλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ θνξέσλ
δηαρείξηζεο ηνπ άξζξνπ 15.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ
ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
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Μεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο
1. Καηαξγνχληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ :
α. Οη δηαηάμεηο ηνπ λ. 360/1976, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα.
β. Οη παξάγξαθνη 4 α θαη 4γ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2052/1992.
γ. Ζ παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 2508 / 1997 θαζψο θαη ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ
ηδίνπ λφκνπ.
δ. Ζ πεξίπησζε ζ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1558/1985 (ΦΔΚ 137 Α).
2. Σν άξζξν 24 ηνπ λ. 1650 / 1986, φπσο απηφ αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 10
ηνπ λφκνπ απηνχ, έρεη εθαξκνγή θαη ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα θαη ρέδηα Υσξηθήο θαη
Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηθηψλ Πφιεσλ πνπ εγθξίλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ
λ. 2508/1997.
3. Όξηα, θαηεπζχλζεηο θαη ξπζκίζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε εγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηνπ Δζληθνχ
πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ην λ. 360/1976 θαη νη νπνίεο βξίζθνληαη
εληφο ησλ θαηαξηηδνκέλσλ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο γεληθνχ, εηδηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, θαζψο θαη εληφο πεξηνρψλ εηδηθψλ
ρσξηθψλ παξεκβάζεσλ, αλαζεσξνχληαη, ηξνπνπνηνχληαη, ζπκπιεξψλνληαη ή θαηαξγνχληαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 6
έσο θαη 8 θαη 11 ηνπ λφκνπ απηνχ. Δθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δηαδηθαζίεο
ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο 16/1981 ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο
ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2300/1995
(ΦΔΚ 69 Α’), εάλ γηα ηελ έθδνζε ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηήλ έρεη ήδε
γλσκνδνηήζεη ην νηθείν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην.
4. ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο απηφ
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2242/1994 (ΦΔΚ 162 Α) δηαγξάθεηαη, αθ
ήο ζηηγκήο ίζρπζε, ε θξάζε “θαη θαη’ αλψηαην ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηεο ελάξμεσο
ηζρχνο ηνπ παξφληνο”.
5. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, ε θαηάξηηζε θαη έγθξηζε εηδηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
πιαηζίσλ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο ρσξεί, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρνπλ
εθδνζεί νη πξνβιεπφκελεο ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7 απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ή
αληίζηνηρα νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8, θαη κπνξεί λα
δηελεξγείηαη θαη ρσξίο ηελ χπαξμε εγθεθξηκέλνπ γεληθνχ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα φζα νξίδνληαη ζηα άξζξα 7 θαη 8 ηνπ λφκνπ
απηνχ.
6. Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απηνχ, ε θαηάξηηζε ηνπ Γεληθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ρσξεί αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη εθδνζεί ε πξνβιεπφκελε
ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6.
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7. α. Φνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
λφκνπ απηνχ ππνρξενχληαη λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 κέζα ζε πξνζεζκία
ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηεο ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο.
β. Δθθξεκείο θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θνξέσλ δηαρείξηζεο
ζπλερίδνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.
1650/1986, εάλ γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηέο έρεη ήδε
γλσκνδνηήζεη ην νηθείν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην.

ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΑ ΑΡΘΡΑ
ηνπ Ν. 2742/99
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Καζνξηζκόο νξίωλ δωλώλ πξνζηαζίαο ηνπ Όξνπο Αηγάιεω,
θαζώο θαη ηωλ ρξήζεωλ θαη όξωλ δόκεζεο ζε απηέο – Καζνξηζκόο εηδηθώλ ρξήζεωλ
θαη όξωλ δόκεζεο δωλώλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξεηλνύ όγθνπ

Η. Αληηθείκελν ηεο ξχζκηζεο
Καζνξίδνληαη ηα φξηα, νη ρξήζεηο γεο θαη νη φξνη δφκεζεο ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ, ην νπνίν έρεη θεξπρζεί σο
ηφπνο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο κε ηελ 25683/27.03.1969 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνεδξίαο ηεο
Κπβεξλήζεσο «Πεξί θεξχμεσο νξέσλ Τκεηηνχ, Πεληειηθνχ, Πάξλεζαο, Κνξπδαιινχ θαη Αηγάιεσ σο ηφπσλ
ρξεδφλησλ εηδηθήο πξνζηαζίαο» (ΦΔΚ 236 Β’) θαη βξίζθεηαη ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ησλ Γήκσλ
Πεξάκαηνο, Κεξαηζηλίνπ, Νίθαηαο, Κνξπδαιινχ, Αγίαο Βαξβάξαο, Υατδαξίνπ, Πεξηζηεξίνπ, Πεηξνππφιεσο,
Νέσλ Ληνζίσλ, Κακαηεξνχ, Άλσ Ληνζίσλ, Φπιήο, Αζπξνπχξγνπ, φπσο ηα φξηα απηά θαίλνληαη κε
δηαθεθνκκέλε καχξε γξακκή θαη ην γξάκκα Γ (-Γ-) ζηα δεθαέμη (16) ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα ζε θιίκαθα
1:5.000, πνπ δεκνζηεχνληαη καδί.
Καζνξίδνληαη επίζεο δψλεο εηδηθψλ ρξήζεσλ θαη φξνη δφκεζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ,
φπσο θαίλεηαη ζηα έμη (6) ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, θαζψο θαη ζε έλα πξφζζεην πνπ ζπλνδεχεη ην
παξφλ.
ΗΗ. Καζνξηζκφο νξίσλ δσλψλ
Μέζα ζηα φξηα ηνπ Όξνπο Αηγάιεσ, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νξίδνληαη δψλεο
πξνζηαζίαο απηνχ, φπσο θαίλνληαη κε ηα ζηνηρεία Α, Α1, Β, Γ, Γ θαη Ε (Ε1, Ε2, Ε3) ζηα δηαγξάκκαηα ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ θαη θαζνξίδνληαη θαηά δψλε εηδηθέο ρξήζεηο γεο, σο εμήο:
1. Εψλε Α:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή απφιπηεο πξνζηαζίαο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο,
ζηελ νπνία επηηξέπεηαη κφλν ε εγθαηάζηαζε ππαίζξησλ ή εκηππαίζξησλ θαζηζηηθψλ (πεξίπηεξα αλαςπρήο).
ην ρψξν ηεο πξψηεο ρσκαηεξήο ηνπ ρηζηνχ, πνπ εκπίπηεη ζηελ παξαπάλσ δψλε, επηηξέπνληαη ειαθξέο
εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο
(ζην εμήο, γηα ζπληνκία Ο.Ρ..Α.).
Δγθαηαζηάζεηο, πνπ εμππεξεηνχλ ηελ εζληθή άκπλα θαη πθίζηαληαη ζηε δψλε απηή δηέπνληαη απφ ην δηθφ ηνπο
λνκηθφ θαζεζηψο:
Εψλε Α1:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρήο εγθαηάζηαζεο κνλήο, ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θαζνιηθνχ,
θαηαιπκάησλ κνλαρψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλήο.
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2. Εψλε Β:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή πεξηαζηηθνχ πάξθνπ κε ιεηηνπξγίεο αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ, ειεχζεξνπ
θαη νξγαλσκέλνπ πξαζίλνπ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. ηελ παξαπάλσ δψλε επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε
θηηξίσλ αλαςπθηεξίσλ, θαθελείσλ, εζηηαηνξίσλ, πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ, πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη
κηθξψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.
Ζ ρσξνζέηεζε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Ο.Ρ..Α. Γηα ηελ έγθξηζε απηή
δεηείηαη ε γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
3. Εψλε Γ:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή γεσξγηθήο ρξήζεο, ζηελ νπνία επηηξέπεηαη κφλν ε αλέγεξζε γεσξγηθψλ
απνζεθψλ θαη αληιηνζηαζίσλ.
4. Εψλε Γ:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή ηνπ πεξηαζηηθνχ πάξθνπ ηεο Βνξεηνδπηηθήο Πχιεο ηεο Αζήλαο κε
ιεηηνπξγίεο αλαςπρήο, παηδηθήο αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ, ειεπζέξνπ πξαζίλνπ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
ηε δψλε απηή επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε αλαςπθηεξίσλ, θαθελείσλ, εζηηαηνξίσλ, κηθξψλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θηηξίσλ πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο
δσνινγηθνχ θήπνπ. Δπίζεο επηηξέπνληαη νη δηακνξθψζεηο ηνπ ρψξνπ κε αηζζεηηθέο επεκβάζεηο, πνπ
δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία αδηάθνπεο πνξείαο ζχλδεζεο ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ ηνπ Λεθαλνπεδίνπ κε ην
Πνηθίιν Όξνο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ Πάξλεζα.
Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο ρσξνζεηνχληαη χζηεξα απφ εηδηθή κειέηε πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Ο.Ρ..Α. Γηα ηελ
έγθξηζε απηή δεηείηαη γλψκε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
5. Εψλε Ε:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή πεξηαζηηθνχ πάξθνπ ηεο Γπηηθήο Πχιεο ηεο Αζήλαο, ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη νη ππνδψλεο Ε1, Ε2, Ε3 σο εμήο:
α. Τπνδψλε Ε1:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή πεξηαζηηθνχ πάξθνπ κε ιεηηνπξγίεο αλαςπρήο ππαίζξησλ πνιηηηζηηθψλ
εθδειψζεσλ, ειεχζεξνπ πξαζίλνπ, εθπαηδεπηηθψλ θαηαζθελψζεσλ, ρσξίο κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θαη ρψξσλ
αζινπαηδηψλ κηθξήο θιίκαθαο, ζηελ νπνία επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε πεξηπηέξσλ αλαςπρήο, πεξηπηέξσλ
ηζηνξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο γηα ηελ πεξηνρή, θαζψο θαη αλαςπθηήξηα.

β.Τπνδψλε Ε2:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή νξγαλσκέλσλ ηνπξηζηηθψλ θαηαζθελψζεσλ θαη επηηξέπνληαη νη
εληειψο απαξαίηεηεο εγθαηαζηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ
Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ.).
γ. Τπνδψλε Ε3:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή ηνπ «Γηνκήδεηνπ Βνηαληθνχ Κήπνπ», κέζα ζηελ νπνία
επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε ζεξκνθεπίσλ, εξγαζηεξίσλ, ρψξσλ εξεπλψλ, κηθξή αλζαγνξά, θαζψο θαη
φια ηα θηίξηα, έξγα ππνδνκήο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη
ζπλάδνπλ απζηεξά κε ην ραξαθηήξα ηνπ Ηδξχκαηνο απηνχ.
δ. Οη εγθαηαζηάζεηο, πνπ επηηξέπνληαη ζηηο ππνδψλεο Ε1, Ε3, ρσξνζεηνχληαη χζηεξα απφ εηδηθή
κειέηε, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Ο.Ρ..Α. Γηα ηελ έγθξηζε απηή δεηείηαη ε γλψκε ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
6. ε φιεο ηηο παξαπάλσ δψλεο επηηξέπνληαη επίζεο:
α. Έξγα θνηλήο σθέιεηαο, αλαγθαία γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη πξνζηαζία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο παλίδαο,
θαζψο θαη θπηψξηα.
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β. Σα απαξαίηεηα έξγα ηερληθήο ππνδνκήο, δειαδή έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηαο (Γ.Δ.Ζ. –
Γ.ΔΠ.Α.), ηειεπηθνηλσληψλ (Ο.Σ.Δ.), χδξεπζεο (Δ.Τ.Γ.Α.Π. – Γήκνη), κεηαθνξψλ (Ο..Δ., νδηθά
έξγα), πεδνδξνκήζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο.
γ. Σα απαξαίηεηα έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο πξψελ ρσκαηεξήο
ρηζηνχ.
δ. Υψξνη ζηάζκεπζεο θαη εμππεξέηεζεο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ζε θαηάιιεια επηιεγκέλεο ζέζεηο,
εθηφο ηεο Εψλεο Α θαη εθηφο δαζηθψλ ε αλαδαζσηέσλ, εθηάζεσλ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Ο.Ρ..Α. θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
(Ο.Σ.Α.).
ε. Τπφγεηεο πδαηνδεμακελέο θαη ππφγεηα αληιηνζηάζηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ,
κεηά απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, σο πξνο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο ζε πεξίπησζε ηδησηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη κεηά απφ έγθξηζε αξκφδησλ θνξέσλ
Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ εγθεθξηκέλεο κειέηεο.
ζη. Δπηηξέπνληαη επίζεο θαηά πξνηίκεζε ζηε Εψλε Α εγθαηαζηάζεηο θεξαηψλ ηειεπηθνηλσληψλ,
ξαδηνθσλίαο θαη ηειεφξαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 24 α ηνπ λ. 2075/1992 (ΦΔΚ 129
Α’), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 2145/1993 (ΦΔΚ 88 Α’),
ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2166/1993 (ΦΔΚ 137 Α’) θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2181/1994 (ΦΔΚ 10 Α’).
δ. Δηδηθφηεξα ζηηο δψλεο Α, Β θαη Γ επηηξέπνληαη θαη εγθαηαζηάζεηο κεηεσξνινγηθψλ θαη
γεσδπλακηθψλ ζηαζκψλ, νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ.
7. Γεκφζηεο εθηάζεηο, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ηεο Εψλεο Β θαη έρνπλ παξαρσξεζεί κέρξη ηε
δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ απφ αξκφδην δεκφζην θνξέα γηα ηελ αλέγεξζε θηηξίσλ θνηλσθειψλ
ιεηηνπξγηψλ, δειαδή λνζνθνκείσλ, ζεξαπεπηεξίσλ, εθπαηδεπηεξίσλ, αζχισλ θαη νξθαλνηξνθείσλ,
κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ρξήζε, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πξάμε παξαρψξεζεο. Οη εθηάζεηο
απηέο δνκνχληαη κε ηηο κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ρσξίο φκσο ηηο
παξεθθιίζεηο ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, πνπ ηζρχνπλ ζηηο πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ.
ΗΗΗ. Διάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη ινηπνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο
1. Σα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη νη ινηπνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ γεπέδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηηο
παξαπάλσ δψλεο Α, Β, Γ, Γ θαη Ε, κε εμαίξεζε ηα γήπεδα, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο ρξήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη
ζηελ πεξίπησζε 6 ηεο παξαγξάθνπ ΗΗ ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαζνξίδνληαη σο εμήο:
α. Διάρηζην εκβαδφ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) η.κ..
β. Μέγηζηε επηθάλεηα ησλ θηηξίσλ:
- Πεξηπηέξσλ αλαςπρήο θαη πεξηπηέξσλ ηζηνξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο, ηξηάληα (30) η.κ. αλά
ειάρηζην εκβαδφ αξηίνπ γεπέδνπ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) η.κ.. ε πεξίπησζε κεγαιχηεξσλ γεπέδσλ
επηβάιιεηαη δηάζπαζε ηνπ φγθνπ ησλ θηηξίσλ αλά ηξηάληα (30) η.κ. θάζε είθνζη ρηιηάδεο (20.000) η.κ. κε
κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα εθαηφλ πελήληα (150) η.κ.
- Δζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ, θαθελείσλ, αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ θαη
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο εθαηφλ εμήληα (160) η.κ..
- ε θάζε άξηην, ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα, γήπεδν είλαη δπλαηή ε δφκεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο
θηηξίσλ δηαθνξεηηθήο ρξήζεο ην θαζέλα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο παξαγξάθνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή ην άζξνηζκα ησλ επηθαλεηψλ ησλ θηηξίσλ γηα θάζε άξηην γήπεδν δελ πξέπεη λα είλαη
κεγαιχηεξν ησλ δηαθνζίσλ (200) η.κ..
- Γεσξγηθψλ απνζεθψλ είθνζη (20) η.κ..
- Αληιηνζηαζίσλ δέθα (10) η.κ..
- Μνλήο (ζην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ) ηεηξαθνζίσλ (400) η.κ. ην κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ηέζζεξα ηνηο εθαηφ
(4%).
γ. Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ησλ θηηξίσλ (πνπ κεηξηέηαη απφ ην γχξσ θπζηθφ έδαθνο):

33

Πεξηπηέξσλ αλαςπρήο θαη πεξηπηέξσλ ηζηνξηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ελεκέξσζεο, ηξίο θαη κηζφ (3,50)
κέηξα.
- Δζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ, θαθελείσλ, θηηξίσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνιηηηζηηθψλ ρξήζεσλ,
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ηέζζεξα (4) κέηξα.
- Γεσξγηθψλ απνζεθψλ, αληιηνζηαζίσλ, κφλν ζηε Εψλε Γ, ηξία (3) κέηξα.
- Μνλήο: νθηψ (8) κέηξα.
δ. Πάλσ απφ ην κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο ησλ θηηξίσλ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή ζηέγεο κε θεξακίδηα
βπδαληηλνχ ηχπνπ. Σν χςνο ηεο ζηέγεο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην έλα θαη κηζφ (1,50) κέηξν.
ε. Γηα ηε ρνξήγεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο αλέγεξζεο γεσξγηθψλ απνζεθψλ θαη αληιηνζηαζίσλ απαηηείηαη ε
πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
ζη. Γηα ηελ θνπή δέλδξσλ απαηηείηαη ε άδεηα ηεο αξκφδηαο δαζηθήο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο.
δ. Γηα θάζε απαηηνχκελε αιιαγή ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ
λ. 1337/1983 (ΦΔΚ 33 Α’).
ε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ επηβάιιεηαη είηε ε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ θαη ε
αλαδάζσζή ηνπ, χζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε (ε νπνία απνθαηάζηαζε θαη αλαδάζσζε είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηε
Εψλε Α) είηε ε κεξηθή απνθαηάζηαζε θαη δηακφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ ζπγρξφλσο κε ηε ρσξνζέηεζε ησλ
επηηξεπφκελσλ ρξήζεσλ (ζηηο Εψλεο Β θαη Γ), χζηεξα απφ ζρεηηθή κειέηε.
ζ. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ απφ 24.05.1985 (ΦΔΚ 270 Γ’) θαη απφ 05.12.1979 (ΦΔΚ 707
Γ’) πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ ρσξίο θακηά παξέθθιηζε.
η. Οη αξρηηεθηνληθέο κειέηεο ησλ θηηξίσλ, πνπ πξφθεηηαη λα αλεγεξζνχλ, εγθξίλνληαη απφ ηελ νηθεία Δπηηξνπή
Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (Δ.Π.Α.Δ.), ε νπνία εγθξίλεη επίζεο ηε ζέζε ησλ θηηξίσλ κέζα ζην
γήπεδν.
-

2. Σα θηίξηα, πνπ πθίζηαληαη ζήκεξα λφκηκα θαη ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, δελ
επηηξέπνληαη, είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξνχλ ηε ρξήζε ηνπο γηα ηξηάληα (30) έηε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο λφκνπ. ε απηά ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο επηηξέπνληαη επηζθεπέο, δηαξξπζκίζεηο θαη
πξνζζήθεο, νη νπνίεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο
θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Δ.Π.Α.Δ.
Απφ ην ρξνληθφ απηφλ πεξηνξηζκφ εμαηξνχληαη ηα θηίξηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Δζληθή
Άκπλα.
3. ε πεξίπησζε γεπέδνπ, πνπ εκπίπηεη ζε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο δψλεο ή ηέκλεηαη απφ ην φξην πξνζηαζίαο ηνπ
Όξνπο Αηγάιεσ, ε αξηηφηεηα ππνινγίδεηαη ζε νιφθιεξν ην γήπεδν, ην θηίξην, φκσο θαηαζθεπάδεηαη ζε εθείλν
ην ηκήκα ηνπ γεπέδνπ, πνπ είλαη δπλαηή ε αλέγεξζε θηηξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ρξήζεηο θαη ηνπο φξνπο
δφκεζεο ηεο πεξηνρήο, πνπ εκπίπηεη απηφ.
IV. Όξηα δσλψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ.
1. ηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ θαζνξίδνληαη ηα φξηα δσλψλ εηδηθψλ ρξήζεσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ
εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ησλ Γήκσλ Πεξάκαηνο, Κεξαηζηλίνπ, Πεηξνππφιεσο, Άλσ Ληνζίσλ, Νίθαηαο,
Κνξπδαιινχ, φπσο ηα φξηα απηά θαίλνληαη κε δηαθεθνκκέλε καχξε γξακκή θαη ην γξάκκα Δ ζηα 7
δηαγξάκκαηα ηεο παξαγξάθνπ Η, πνπ θέξνπλ ζηελ ζρεηηθή δηαλνκή ηνπο αξηζκνχο 6453,2, 6444,1, 6444,3,
6444,4, 6444,7, 6445,1, 6454,3, φπσο αλαγξάθεηαη ζην ππφκλεκά ηνπο.
2. Μέζα ζηα φξηα, πνπ θαζνξίδνληαη κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, νξίδνληαη δψλεο, φπσο θαίλνληαη κε ηα
ζηνηρεία Δ, Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα θαη θαζνξίδνληαη θαηά δψλε εηδηθέο ρξήζεηο γεο, σο
εμήο:
α. Εψλε Δ:
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Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο ρψξνο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Α.), αλαθχθισζεο θαη
επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ, κέζα ζηελ νπνία επηηξέπνληαη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ρξήζεηο
απηέο.
β. Εψλε Δ1:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή λεθξνηαθείνπ, κέζα ζηελ νπνία επηηξέπνληαη κφλν εγθαηαζηάζεηο πνπ
εμππεξεηνχλ ηε ρξήζε απηή.
γ. Εψλε Δ2:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο βηνκεραληθή πεξηνρή ρηζηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Βηνκεραλίαο, Δλέξγεηαο θαη
Σερλνινγίαο Β 2671/48224.1.1988 (ΦΔΚ 100 Β’).
δ. Εψλε Δ3:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή εγθαηαζηάζεσλ ζηαζκνχ κεηακφξθσζεο απνξξηκκάησλ θαη
θηεληαηξείνπ.
ε. Εψλε Δ4:
Ζ δψλε απηή θαζνξίδεηαη σο πεξηνρή γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Αεξίνπ (Γ.ΔΠ.Α.).
ζη. α. Εψλε Ζ:
Ζ πεξηνρή Γήκνπ Κνξπδαιινχ θαη Νίθαηαο, πνπ νξηνζεηείηαη ζηα ζπλνδεπηηθά δηαγξάκκαηα σο Εψλε Ζ,
ραξαθηεξίδεηαη σο πεξηνρή ήπηαο αλάπηπμεο πξψηεο θαηνηθίαο κε ππθλφηεηα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 60
άηνκα ζε θάζε εθηάξην.
ζη. β. Εψλε Ζ1:
Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Νίθαηαο, πνπ νξηνζεηείηαη ζην ζπλνδεπηηθφ δηάγξακκα σο Εψλε Ζ1, ραξαθηεξίδεηαη σο
πεξηνρή αλάπηπμεο νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηέγαζεο γηα πξψηε θαηνηθία κε ππθλφηεηα πνπ δελ ζα
ππεξβαίλεη ηα 100 άηνκα ζε θάζε εθηάξην.
V. Όξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο δσλψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ νξεηλνχ φγθνπ.
Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ δσλψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, θαζνξίδνληαη
σο εμήο:
α. Εψλε Δ:
Μέζα ζηε δψλε απηή ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ απφ 31.3.1987 πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο (ΦΔΚ 303 Γ’), πνπ
αθνξνχλ ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο.
β. Εψλε Δ1 ΚΑΗ Δ3:
Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ δσλψλ απηψλ θαζνξίδνληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπηθνχ ξπκνηνκηθνχ
ζρεδίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 1337/1983.
γ. Εψλε Δ2:
Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζηε δψλε απηή θαζνξίδνληαη κε ηελ έγθξηζε ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2545/1997 (ΦΔΚ 254 Α’).
δ. Εψλε Δ4:
Οη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζηε δψλε απηή θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο
εγθαηαζηάζεηο ηεο Γ.ΔΠ.Α.
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ε. Σα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη νη ινηπνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ γεπέδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε
Εψλε Ζ, θαζνξίδνληαη σο εμήο:
ε.α. κέγηζηνο ζπληειεζηήο δφκεζεο κεδέλ θφκκα ηέζζεξα (0,4) ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο,
ε.β. κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο επηά θαη κηζφ (7,5) κέηξα,
ε.γ. νη νηθίεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη κε ζηέγε κέγηζηνπ χςνπο ελφο θαη κηζνχ (1,5) κέηξνπ,
ε.δ. κέγηζηε επηηξεπφκελε επηθάλεηα φισλ ησλ νξφθσλ αλά θηίξην δηαθφζηα (200) η.κ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (Γ.Ο.Κ.).
ζη. Σα ειάρηζηα φξηα εκβαδνχ θαη νη ινηπνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ησλ γεπέδσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ
Εψλε Ζ1, θαζνξίδνληαη σο εμήο:
ζη. α. κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο κεδέλ θφκκα νθηψ (0,8) ζην ζχλνιν ηεο έθηαζεο,
ζη. β. κέγηζην επηηξεπφκελν χςνο δέθα θαη κηζφ (10,5) κέηξα,
ζη. γ. κέγηζηε επηηξεπφκελε επηθάλεηα αλά θηίξην ηξηαθφζηα (300) η.κ.
Καηά ηα ινηπά ηζρχεη ν Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο (Γ.Ο.Κ.).
VI. Μεηαβαηηθφ θαζεζηψο
1. Οηθνδνκηθέο άδεηεο, πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, ή άδεηεο γηα ηηο νπνίεο
έρεη ππνβιεζεί ν πιήξεο θάθεινο ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή ππεξεζία κέρξη ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηνπ
παξφληνο, εθηεινχληαη, φπσο εθδφζεθαλ, ή εθδίδνληαη κέρξη ην πνιχ έμη (6) κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο, ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί. Γηα ηηο
άδεηεο απηέο έρνπλ εθαξκνγή θαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 8.7.1993 (ΦΔΚ 795 Γ’) «Σξφπνο έθδνζεο
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη έιεγρνο ησλ αλεγεηξφκελσλ νηθνδνκψλ», φπσο ηζρχεη.
2. Ωο πξνο ηε ρξήζε ησλ θηηξίσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηεο πεξίπησζεο 2 ηεο
παξαγξάθνπ ΗΗΗ ηνπ παξφληνο.
3. Οη ινηπνί φξνη, ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο θαη ε νηθηζηηθή νξγάλσζε ησλ Εσλψλ Ζ θαη Ζ1 ζα γίλεη κε
πξνεδξηθφ δηάηαγκα, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη
ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο θαη γλψκε ηνπ Ο.Ρ..Α.

Άξζξν 24
Ίδξπζε Εζληθνύ Κέληξνπ Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο
1. Ηδξχεηαη λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε ηελ επσλπκία Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ
Αλάπηπμεο. Σν Κέληξν εδξεχεη ζηελ Αζήλα, είλαη θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, έρεη πιήξε δηνηθεηηθή θαη
νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.
2. θνπνί ηνπ Κέληξνπ είλαη:
- Ζ παξνρή αληηθεηκεληθψλ, αμηφπηζησλ θαη ζπγθξίζηκσλ πιεξνθνξηψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ε ηαμηλφκεζε θαη
επεμεξγαζία ηνπο.
- Ζ επηζηεκνληθή ζπκβνιή ζηελ επεμεξγαζία, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε πνιηηηθψλ, πξνγξακκάησλ θαη
κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο δηεζλείο θαη
επξσπατθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ρψξαο, ε αληίζηνηρε επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο θαη ε
ππνβνιή πξνηάζεσλ ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
- Ζ επξεία δηάδνζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ε παξνρή ειεχζεξεο πιεξνθφξεζεο ηνπ θνηλνχ.
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3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, θαζνξίδνληαη:
α. Οη εηδηθφηεξνη ζθνπνί θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Κέληξνπ.
β. Ζ εηδηθφηεξε λνκηθή κνξθή, ηα φξγαλα ηεο δηνίθεζεο, ε ζπγθξφηεζή ηνπο, νη αξκνδηφηεηεο θάζε νξγάλνπ ή
κέινπο νξγάλνπ δηνίθεζεο, ε ζχλζεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ε επνπηεία ηνπ πην πάλσ λνκηθνχ
πξνζψπνπ.
γ. Οη πφξνη.
δ. Σν πξνζσπηθφ θαη ε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ. Οη ζέζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ επηηξέπεηαη λα
θαιχπηνληαη κε απφζπαζε πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ζρέζε ζην Γεκφζην θαη ηνλ επξχηεξν
δεκφζην ηνκέα, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ, ρσξίο γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ.
ε. Σα φξγαλα, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο νηθνλνκηθνχ ειέγρνπ.
ζη. Ζ δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη έγθξηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ, ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ ινηπψλ
θαλνληζκψλ, φπσο πξνζιήςεσλ, πξνκεζεηψλ, αλάζεζεο έξγσλ θιπ.
δ. Κάζε άιιε αλαγθαία ξχζκηζε ή ιεπηνκέξεηα.

Άξζξν 25
Απνθαηάζηαζε πεξηβάιινληνο αλελεξγώλ ιαηνκείωλ ζην Ννκό Αηηηθήο
1. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ αλελεξγψλ ιαηνκείσλ πνπ βξίζθνληαη ζε δεκφζηεο, δεκνηηθέο,
θνηλνηηθέο ή ηδησηηθέο δαζηθέο ή ρνξηνιηβαδηθέο εθηάζεηο ζην Ννκφ Αηηηθήο γίλεηαη απφ ην Γεκφζην θαη
πεξηιακβάλεη ηελ δηακφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηελ αλαδάζσζε, φπνπ ε ηειεπηαία επηβάιιεηαη απφ ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ απνθαηάζηαζε απηή γίλεηαη ζχκθσλα κε εηδηθέο κειέηεο απνθαηάζηαζε, πνπ
εγθξίλνληαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο κε Απφθαζε
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ αξκφδησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Γεσξγίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη πιηθά, πνπ πξνέθπςαλ απφ θαηάξξεπζε ή
θαηεδάθηζε θηηξίσλ, πνπ επιήγεζαλ απφ ην ζεηζκφ ηεο 7εο επηεκβξίνπ 1999.
2. Ζ επζχλε ηνπ έξγνπ ηεο θαηά ηα αλσηέξσ απνθαηαζηάζεσο ηνπ πεξηβάιινληνο αλήθεη ζηνλ Οξγαληζκφ
Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο Αζήλαο.
3. Σα αλελεξγά ιαηνκεία ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, πξηλ απφ ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο,
θαζνξίδνληαη σο ρψξνη ππνδνρήο πιηθψλ εθζθαθψλ θαη ζηείξσλ πιηθψλ θαζαηξέζεσο θηηξίσλ.
5. Κάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο,
Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ.

Άξζξν 27
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1337/1983
1. Σν άξζξν 25 ηνπ λ. 1337/1983, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5 παξ. 8 ηνπ λ. 2052/1992, αληηθαζίζηαηαη
σο εμήο:
«Άξζξν 25
1. Οηθφπεδα εληφο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πφιεσλ, πνπ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο αξηηφηεηαο θαηά
ηνλ θαλφλα ή ηελ παξέθθιηζε ηεο πεξηνρήο θαη πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ. 651/1977
«πεξί θαηαξγήζεσο ηνπ λ. δ/ηνο 349/1974 θιπ.», κπνξεί θαη’ εμαίξεζε λα νηθνδνκεζνχλ εθφζνλ:
α. Έρνπλ κηα πιεπξά ηνπο ηνπιάρηζηνλ 5 κ. ζε θνηλφρξεζην ρψξν.
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β. Μέζα ζε απηά, βάζεη ηνπ ηζρχνληνο .Γ. ηεο πεξηνρήο θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ππνρξεσηηθά αθάιππησλ
ρψξσλ, εγγξάθεηαη θηίξην εκβαδνχ ηνπιάρηζηνλ 50 η.κ. θαη ειάρηζηεο πιεπξάο 5 κ.
Αλ δχν ή πεξηζζφηεξα γεηηνληθά νηθφπεδα ηεο παξαγξάθνπ απηήο ζπλελσζνχλ, ην νηθφπεδν πνπ ζα πξνθχςεη
απφ ηε ζπλέλσζε εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα νηθφπεδα πνπ
θαζίζηαληαη κε άξηηα ιφγσ ξπκνηνκίαο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν ξπκνηφκεζήο ηνπο.
2.α. Ο ζπληειεζηήο δφκεζεο ησλ νηθνπέδσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαζνξίδεηαη κε βάζε ην εκβαδφλ ηεο θαηά
παξέθθιηζε αξηηφηεηαο νηθνπέδσλ ή ηνπ θαλφλα φπνπ δελ νξίδεηαη παξέθθιηζε, σο εμήο:
- Γηα νηθφπεδα πνπ ππνιείπνληαη ηεο παξαπάλσ αξηηφηεηαο ζε πνζνζηφ κέρξη 20%, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο
κεηψλεηαη θαηά 10%.
- Γηα νηθφπεδα πνπ ππνιείπνληαη κέρξη 40%, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο κεηψλεηαη θαηά 20%.
- Γηα νηθφπεδα πνπ ππνιείπνληαη άλσ ηνπ 4ν%, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο κεηψλεηαη θαηά 30%.
β. Ζ νηθνδνκηθή άδεηα ζηα νηθφπεδα ηεο παξαγξάθνπ 1 ρνξεγείηαη κφλν χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ, πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηνλ αξηζκφ
ησλ νξφθσλ ή ζηνλ φγθν θαη γεληθά ζηε δηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ ζε πεξίπησζε πνπ βιάπηεηαη εκθαλψο ην
πεξηβάιινλ.
γ. Ζ δφκεζε ζηα παξαπάλσ νηθφπεδα γίλεηαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο
δφκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή.»
2. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ κέρξη ηελ ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ κέζα ζην ρξφλν ηζρχνο ηνπο
εθηεινχληαη φπσο εθδφζεθαλ θαη αλαζεσξνχληαη κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ δελ απμάλεηαη ε
επηθάλεηα θαη ν φγθνο ηνπ θηηξίνπ.

Άξζξν 28
Ρύζκηζε ζεκάηωλ δωλώλ ελεξγνύ πνιενδνκίαο
1. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 998/1979 (ΦΔΚ 289 Α’) πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 5 σο εμήο:
«5. Δθηάζεηο, νη νπνίεο θξίζεθε φηη δελ απνηεινχλ δάζνο ή δαζηθή έθηαζε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,
πνπ εθδφζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 12 επ. ηνπ λ. 248/1976 (ΦΔΚ 6 Α’), νη νπνίεο αλήθνπλ ζε
θαζνξηζκέλεο δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε εγθξηζεί ε ζρεηηθή πνιενδνκηθή κειέηε,
δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζνχλ δαζηθέο απφ ην δαζάξρε ή ηηο επηηξνπέο επηιχζεσο δαζηθψλ ακθηζβεηήζεσλ
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή απφ άιιν φξγαλν ηεο δηνίθεζεο. Σνχην ηζρχεη θαη γηα ηηο
ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ ελψπηνλ ησλ πην πάλσ επηηξνπψλ».
2. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 2508/1997 (ΦΔΚ 124 Α’) πξνζηίζεηαη λέα παξάγξαθνο 6 σο εμήο:
«6. Έξγα ππνδνκήο πνπ θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο έρνπλ εθηειεζηεί απφ επηρεηξήζεηο κηθηήο
νηθνλνκίαο ζε θαζνξηζκέλεο δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο, γηα ηηο νπνίεο έρεη ήδε εγθξηζεί ε ζρεηηθή
πνιενδνκηθή κειέηε, νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο κηθηήο νηθνλνκίαο πνπ εθηεινχλ ηα έξγα ή
ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ είλαη κέηνρνη ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, ζεσξείηαη φηη
εθηειέζηεθαλ λφκηκα, αθφκα θαη αλ ηεο εθηειέζεψο ηνπο δελ είρε πξνεγεζεί ε ζχλαςε ζπκβάζεσο αλαζέζεσο
ηνπ έξγνπ αλακφξθσζεο ή αλάπηπμεο ηεο δψλεο ελεξγνχ πνιενδνκίαο κεηαμχ ηεο επηρεηξήζεσο θαη ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 947/1979
(ΦΔΚ 169 Α΄), 1337/1983 (ΦΔΚ 33 Α’) θαη 1892/1990 (ΦΔΚ 101 Α’). Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο ζηηο πεξηνρέο
απηέο εθδίδνληαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε πνιενδνκηθή κειέηε θαη ηηο θηηξηαθέο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί
απφ ηελ νηθεία επηρείξεζε κηθηήο νηθνλνκίαο.».

Άξζξν 29
Έλαξμε ηζρύνο
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Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζή ηνπ σο
λφκνπ ηνπ Κξάηνπο.
Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 1999
Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο
ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΣΔΦΑΝΟΠΟΤΛΟ
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ
Δζωηεξηθώλ, Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απνθέληξωζεο
Β. Παπαλδξένπ
Αλάπηπμεο

Πεξηβάιινληνο, Υωξνηαμίαο
θαη Γεκνζίωλ Έξγωλ
Κ. Λαιηψηεο

Δ. Βεληδέινο
Γεωξγίαο
Γ. Αλσκεξίηεο

Πνιηηηζκνύ
Δ. Παπαδψε

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο
. νπκάθεο

Δζληθήο Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθώλ
Γ. Παπαλησλίνπ

Μεηαθνξώλ
θαη Δπηθνηλωληώλ
Α. Μαληέιεο

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο
Αζήλα, 7 επηεκβξίνπ 1999
Ο ΔΠΗ ΣΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΤΠΟΤΡΓΟ
Δ. ΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ
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