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 ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την 
εφαρμογή του ν. 4061/2012 στις 
προστατευόμενες περιοχές των 
άρθρων 18 & 19 του ν. 1650/1986 
όπως αυτός ισχύει σήμερα 
 

 
Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νόμου 

4061/2012 «Διαχείριση ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων – Ρυθμίσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α΄66) στις προστατευόμενες περιοχές, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

  

Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών – 

Σύσταση φορέων διαχείρισης (ν. 2742/1999, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει) 

Στο άρθρο 7 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60) ορίζεται ότι η διαχείριση 

των προστατευόμενων περιοχών των κατηγοριών 1,2,3,4.1 και 4.2 του 
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άρθρου 19 του ν. 1650/1986 ανήκουν στους φορείς του άρθρου 15 του ν. 

2742/1999.  

Στο άρθρο 15 του ν. 2742/1999 προβλέπεται η σύσταση νομικών  

προσώπων ιδιωτικού δικαίου ως φορέων διαχείρισης με σκοπό τη διαχείριση 

των περιοχών αυτών. Με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του νόμου 

2742/1999, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του 

ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄197) ιδρύθηκαν είκοσι πέντε φορείς διαχείρισης.  

Στην παράγραφο 11 του άρθρου 13 του ν. 2742/1999, όπως αυτό 

προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 3044/2002, 

προβλέπεται ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, Γεωργίας  Ανάπτυξης και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται τα χωρικά όρια των φορέων 

διαχείρισης, οι ζώνες προστασίας εντός των ορίων αυτών, καθώς και οι 

αναγκαίοι για την προστασία των περιοχών γενικοί όροι, απαγορεύσεις και 

περιορισμοί χρήσεις γης στη δόμηση και στην κατάτμηση ακινήτων, καθώς και 

στην εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και στην εκτέλεση έργων  

σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2  του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, 

οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. 

 

2. Καθεστώς προστασίας (ν. 1650/1986) 

Α) Περιοχές απόλυτης προστασίας και προστασίας της φύσης  

Το άρθρο 19 του ν. 1650/1986 προβλέπει ότι στις περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως απολύτου προστασίας της φύσης της παραγράφου 1 

απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα, πλην της διεξαγωγής επιστημονικής 

έρευνας βάσει οικείου σχεδίου διαχείρισης. Ομοίως, στις περιοχές της 

προστασίας της φύσης της παραγράφου 2 επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, 

μεταξύ άλλων, η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για τη μη 

αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν την διατήρηση των 

προστατευτέων αντικειμένων, επιστημονικών ερευνών και η άσκηση ήπιων 

ασχολιών και δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τους 

σκοπούς προστασίας.  
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Οι εκτάσεις των κατηγοριών αυτών που ανήκουν στο ελληνικό 

δημόσιο δεν επιτρέπεται να αξιοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. Α2 και Α3 του ν. 3986/2011. 

 

Β. Φυσικά πάρκα  

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως φυσικά πάρκα της 

παραγράφου 3 του άρθρου 19 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 

του ν. 3937/2012)  επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να ασκούνται γεωργικές 

δραστηριότητες ήπιου χαρακτήρα  σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η 

οικεία κανονιστική πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής προστασίας και το 

σχετικό διαχειριστικό σχέδιο. Τα φυσικά πάρκα διακρίνονται σε εθνικά ή 

περιφερειακά πάρκα, ανάλογα με τη θέση τους και την οικολογική ή άλλη 

φυσική σπουδαιότητα τους.  

Στην παράγραφο στ του άρθρου 3 ορίζεται ότι μέσα στα φυσικά πάρκα 

είναι δυνατόν να επιτρέπονται λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες, 

εφόσον συμβάλλον σημαντικά στην τοπική οικονομία και δεν προκαλούν 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος ασυμβίβαστη με τον χαρακτήρα των περιοχών 

αυτών. 

 

        Γ. Περιοχές προστασίας οικοτόπων – Προστατευόμενα τοπία 

Στο άρθρο 19 παρ. 4 του νόμου προβλέπονται περιοχές προστασίας 

οικοτόπων και ειδών που διακρίνονται σε 3 υποκατηγορίες: α) Ειδικές ζώνες 

διατήρησης β) ζώνες ειδικής προστασίας και γ) καταφύγια άγριας ζωής  

Τέλος στο άρθρο 19 παρ. 5 του νόμου προβλέπονται περιοχές που 

χαρακτηρίζονται ως Προστατευόμενα τοπία, ως προστατευόμενοι φυσικοί 

σχηματισμοί και τοπία που έχουν κυρηχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά 

δάση, ως προστατευόμενα δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης.  

Στις περιοχές αυτές δεν απογορεύεται δια του νόμου η γεωργική ή 

άλλη χρήση. Η κανονιστική πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής και το σχετικό 

διαχειριστικό σχέδιο μπορεί να προβλέπουν περιορισμούς και απαγορεύσεις ως 

προς τη χρήσεις γης και τους όρους άσκησης κάθε δραστηριότητας.   
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3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Α) Στην παράγραφο 8 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986 ορίζεται ότι 

επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με 

εξαίρεση τις περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της 

φύσης, τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας και οικοτόπους προτεραιότητας 

περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο περιοχών. 

Β) Στο άρθρο 6 της αριθμ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464/Β/3.1.22008) 

απόφασης έγκρισης ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου 

ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού ορίζεται, ειδικότερα, ότι αποκλείεται η 

χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, εντός, μεταξύ άλλων, των 

περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης,  των 

ορίων των υγροτόπων διεθνούς σημασίας (Υγροτόποι Ραμσάρ), των πυρήνων 

των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων τοπίων της φύσης και των 

αισθητικών δασών, καθώς και των οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της 

Επικράτειας που έχουν ενταχθεί ως τόποι κοινοτικής σημασίας στο δίκτυο 

ΦΥΣΗ 2000. 

Γ) Στο άρθρο 17 του ίδιου νόμου ορίζεται, ειδικότερα, ότι αποκλείεται η 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας 

εντός, μεταξύ άλλων, των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και του 

τοπίου, των πυρήνων των Εθνικών Δρυμών, των κηρυγμένων μνημείων της 

φύσης και των αισθητικών δασών, των  οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών 

της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής 

σημασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000. 

 
4. Σταβλικές εγκαταστάσεις (αρθρ. 13 του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 

52/Α/2012) 

Στο άρθρο 13 του ν. 4056/2012 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η 

εγκατάσταση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, εκτροφείων θηραμάτων, 

ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων και ιδίως επισκέψιμων 

κτηνοτροφικών μονάδων εκτροφής απειλούμενων με εξαφάνιση αυτόχθονων 

φυλών αγροτικών ζώων με σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και 
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παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου και των 

προϊόντων του: 

 α) σε δάση και δασικές εκτάσεις των περιπτώσεων β και δ της παρ. 1 

του άρθρου 4 του 998/1979 και β) σε δάση και δασικές εκτάσεις της 

περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003, εκτός των δικτύων 

και των περιοχών που προστατεύονται από τις διατάξεις του δικαίου 

της ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι τα οικεία διαχειριστικά σχέδια 

επιτρέπουν την εγκατάσταση των παραπάνω μονάδων εντός αυτών.  

Αν δεν υπάρχουν διαχειριστικά σχέδια απαιτείται η ύπαρξη 

εγκεκριμένης περιβαλλοντικής μελέτης για τη σκοπούμενη 

εγκατάσταση. 

 

5. Νόμος 4061/2012 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του ν. 4061/2012 ορίζεται ότι οι διατάξεις 

του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται μεταξύ άλλων στις προστατευόμενες 

περιοχές.  

 

ΙΙ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγονται τα 

ακόλουθα: 

1. Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιοχές απόλυτης 

προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης δεν επιτρέπεται καμία 

δραστηριότητα από αυτές που προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5 του ν. 

4061/2012 και ως εκ τούτου εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του.  

2. Για τις λοιπές, κατηγορίες περιοχών προστασίας, ο Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι Περιφέρειες της χώρας 

εξακολουθούν να έχουν τη διαχείριση των ακινήτων εντός των περιοχών 

αυτών, εφόσον αποτελούν ακίνητα της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του 

νόμου 4061/2012 και ειδικότερα δεν έχουν δασικό χαρακτήρα, δεν έχουν 

κηρυχθεί αναδασωτέες δεν αποτελούν ζώνη μνημείου, αιγιαλό, παραλία και 

παρόχθια ζώνη ποταμού ή λίμνης. 
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Στις περιοχές αυτές κατ’ αρχήν δεν απαγορεύεται η αγροτική δραστηριότητα, 

καθώς και άλλες χρήσεις, όπως λατομικές, μεταλλευτικές και εγκατάσταση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την παραχώρηση του ακινήτου, 

όμως, απαιτείται η σκοπούμενη δραστηριότητα να προβλέπεται από 

τη σχετική πράξη χαρακτηρισμού της περιοχής προστασίας, το οικείο 

διαχειριστικό πλαίσιο ή τυχόν εγκεκριμένη Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη.  

Αν δεν έχει θεσμοθετηθεί το κανονιστικό και διαχειριστικό 

πλαίσιο της προστατευόμενης περιοχής, επιβάλλεται η σκοπούμενη 

δραστηριότητα να είναι συμβατή ως προς τις επιτρεπόμες χρήσεις και 

τους όρους δόμησης, αρτιότητας και κατάτμησης με τις ισχύουσες 

γενικότερες διατάξεις του ν.3937/2011 καθώς και τα ισχύοντα 

χωρικά σχέδια ή με την υπό θεσμοθέτηση Ειδική Περιβαλλοντική 

Μελέτη.  

 

Ενόψει των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Περιφερειών της χώρας οφείλουν 

α) να λαμβάνουν υπόψη την κανονιστική πράξη χαρακτηρισμού και το 

διαχειριστικό σχέδιο της προστατευόμενης περιοχής,  

β) να ζητούν τη γνώμη του φορέα διαχείρισης, προκειμένου να ασκήσουν τις 

διαχειριστικές πράξεις που προβλέπουν τα άρθρα 4 και 5 του νόμου 

4061/2012, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εν λόγω περιοχών.   

Σε περίπτωση που δεν έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης ούτε υπάρχει 

κανονιστικό πλαίσιο και σχέδιο διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, η 

οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ζητά βεβαίωση για το 

ισχύον καθεστώς χρήσεων γης από τη Διεύθυνση Χωροταξίας και 

Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Τέλος, επισημαίνεται 

ότι για την εφαρμογή του ν. 4061/2012, ακόμα και στις περιοχές που δεν 

εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας είναι σκόπιμο οι Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής να λαμβάνουν υπόψη τόσο το ισχύον καθεστώς 

χρήσεων γης όσο και τις διατάξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης ώστε να 
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ενημερώνουν τους υποψήφιους δικαιούχους για τους τυχόν περιορισμούς 

στην άσκηση της σκοπούμενης δραστηριότητας. 

 

Ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων 

   Η Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου Περ/ντος 
Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής 
 
 
 
 

Μόσχος Κορασίδης 

  
 
 
 

Μαρία Ευαγγελίδου 
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