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Ι. Επί της αρχής:
Το προτεινόµενο σχέδιο νόµου αποτελείται από τρία κεφάλαια:
Κεφάλαιο Α: «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη»
Κεφάλαιο Β: «Λοιπές διατάξεις»
Κεφάλαιο Γ: «Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας»
Επί του Κεφαλαίου Α
Το πρώτο κεφάλαιο αποτελείται από τέσσερα µέρη:
• Μέρος 1: Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση
• Μέρος 2: Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών
• Μέρος 3: Βιώσιµη ανάπτυξη, εγκαταλελειµµένοι οικισµοί – Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ανάπτυξης
• Μέρος 4: Ειδικές, Μεταβατικές και Εξουσιοδοτικές ∆ιατάξεις
Σύµφωνα µε τις επιταγές του άρθρου 24 Σ, ο χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας και η πολεοδοµική
διαµόρφωση και η διαφύλαξη των πολύ µικρών οικισµών της χώρας, ως στοιχεία πολιτιστικής και εθνικής
κληρονοµιάς, συνιστούν υποχρέωση της Πολιτείας. Η ρυθµιστική αυτή αρµοδιότητα του Κράτους
εκδηλώνεται µε τη θέσπιση κανόνων, που αποβλέπουν στην προστασία του φυσικού και του πολιτιστικού
περιβάλλοντος, στην ορθολογική διάταξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο χώρο και στη διασφάλιση
της λειτουργικότητας και αισθητικής των οικιστικών περιοχών, ενόψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
καθεµιάς από αυτές, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης.
Υπό το φως των ανωτέρω, µε το παρόν σχέδιο νόµου τίθεται ένα νέο πλαίσιο για την παρέµβαση του
Κράτους µε σκοπό την µε περιβαλλοντικά κριτήρια αναβάθµιση του χώρου µέσω της ιδιωτικής
πολεοδόµησης, τη διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολύ µικρών – φθινόντων και
εγκαταλελειµµένων οικισµών της χώρας και την απόδοση περιουσιακών δικαιωµάτων προς όλους του
πολίτες – µέλη οικοδοµικών συνεταιρισµών, µέσω ανταλλαγής εκτάσεων στους οποίους δόθηκε η πεποίθηση
από το ίδιο το κράτος ότι δύνανται να αξιοποιήσουν την έκτασή τους για οικιστικούς σκοπούς.
Κατά το πρώτο µέρος «Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση», προβλέπεται το πλαίσιο
για την δηµιουργία περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης, αναλύονται
διεξοδικότατα οι όροι και οι προϋποθέσεις πολεοδόµησης και οι όροι προστασίας του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις του µέρους 1:
• Αναδεικνύονται περιουσιακά δικαιώµατα των πολιτών (όπως τα µερίδια των οικοδοµικών
συνεταιρισµών) που είναι ανενεργά και µπορούν πλέον να αποκτήσουν αξία και βελτιώνεται το θεσµικό
πλαίσιο αδειοδότησης και ανάπτυξης των ιδιωτικών πολεοδοµήσεων.
• Προάγεται, στο πλαίσιο των συνταγµατικών επιταγών, η προστασία του περιβάλλοντος µε την
υποχρέωση δηµιουργίας κοινοχρήστων και κοινωφελών έργων σε ποσοστό 50 % της συνολικής έκτασης
και ειδικά για αστικές περιοχές µε την υποχρέωση απόδοσης στο ελληνικό ∆ηµόσιο ποσοστού 50 % του
συνόλου της εκτάσεως ως περιοχή περιβαλλοντικής προστασίας.
• Προβλέπονται αυστηροί περιβαλλοντικοί όροι εκεί όπου χωροθετούνται περιοχές οικιστικής ανάπτυξης
• Αυξάνεται το περιβαλλοντικό ισοζύγιο εκεί που υπάρχει µεγαλύτερη ανάγκη.
Συγκεκριµένα στα µεγάλα αστικά κέντρα, όπου υπάρχει ήδη έντονη πολεοδοµική επιβάρυνση, δίνεται η
δυνατότητα στο κράτος να παραλάβει ιδιωτικές εκτάσεις και να τις αποδώσει στο κοινωνικό σύνολο ως
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νέο δάσος και ως χώρους πρασίνου. Παράλληλα µειώνεται η εκτός σχεδίου δόµηση δηµιουργώντας πολύ
µικρές αλλά οργανωµένες επεκτάσεις µε παράλληλη δηµιουργία µεγάλων εκτάσεων περιβαλλοντικής
προστασίας που θα αποδοθούν σε κοινή χρήση προς όφελος όλων των πολιτών και του µικροκλίµατος
των µεγάλων αστικών περιοχών.
Με το παρόν Σχέδιο Νόµου πέραν των άλλων λαµβάνεται η µέριµνα για την εξασφάλιση της δυνατότητας
εφαρµογής των πολεοδοµικών σχεδίων σε σύντοµο χρόνο µετά την έγκριση τους. Ανατίθεται σύµφωνα µε το
Σύνταγµα στο νοµοθέτη η εξειδίκευση της επιβαλλόµενης από αυτό υποχρέωσης και ιδίως ο ορισµός του
µεγέθους των εδαφικών εκτάσεων και το ύψος της εισφοράς, που οφείλουν να διαθέτουν οι ιδιοκτήτες,
καθώς και του τρόπου υπολογισµού των παραπάνω υποχρεώσεων. Παράλληλα οι σχετικές ρυθµίσεις
καταστρώνονται µε την αυτονόητη βάση ότι οι σχετικές ρυθµίσεις δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση προς
την επίσης κατοχυρωµένη από το Σύνταγµα (άρθρο 4) αρχή της ισότητας, δεδοµένου ότι µε τις
προαναφερόµενες ειδικές διατάξεις του άρθρου 24 όχι µόνο δεν αποτρέπονται αποκλίσεις από τη βασική
αρχή εισφοράς που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 1337/83, αλλά επιβάλλονται µεγαλύτερες
προστατεύοντας την υποχρέωση του κράτους ώστε να αποδοθούν µεγάλοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς
χώροι προς όφελος των πολιτών.
Οι ρυθµίσεις εµπίπτουν και υπερτείνουν της συνταγµατικής αρχής καθώς µε ορθό χωροταξικό και
πολεοδοµικό σχεδιασµό επιβάλλεται υποχρέωση των ιδιοκτητών να διαθέτουν τµήµα του ακινήτου τους για
την διαµόρφωση των κοινοχρήστων χώρων και των χώρων κοινωφελών χρήσεων που προβλέπονται στο
οικείο πολεοδοµικό σχέδιο, δεδοµένου ότι το µέγεθος της αύξησης της αξίας των ιδιοκτησιών που, σύµφωνα
µε τα διδάγµατα της κοινής πείρας, επέρχεται λόγω της ένταξης τους σε πολεοδοµικό σχέδιο. ∆ευτερευόντως
δηµιουργούνται εκτάσεις κοινόχρηστων χώρων και χώρων κοινωφελών χρήσεων που είναι στοιχειωδώς
αναγκαίες, ώστε κατά την πολεοδόµηση των οικισµών να διαµορφώνονται συνθήκες ικανοποιητικές για τη
διαβίωση των κατοίκων. Επισηµαίνεται δε ότι µε τους προτεινόµενους κανόνες ο µικρός συντελεστής
δόµησης (0.4) σε σχέση µε τις επεκτάσεις µε πρωτοβουλία του κράτους επιβεβαιώνει την περιβαλλοντική
προσέγγιση δηµιουργίας µικρών οικιστικών αναπτύξεων προς αποφυγή της απρογραµµάτιστης εκτός
σχεδίου δόµησης χωρίς έργα υποδοµής και βασικές επιλογές σχεδιασµού.
Κατά το δεύτερο µέρος «Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών», επιχειρείται για πρώτη φορά
από την πολιτεία ένα συνολικό σύστηµα διαδικασιών αλλά και χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού
ώστε να ανταλλαγούν εκτάσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών που βρίσκονται σε περιοχές που εκ του
σηµερινού δικαίου µας (δασική νοµοθεσία, ειδικά διατάγµατα προστασίας, προστασία αρχαίων κτλ) δεν
δύναται να αξιοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς.
Πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου επιβάλλουν την
ανταλλαγή ή και την χρηµατική αποζηµίωση όλων των µελών οικοδοµικών συνεταιρισµών ιδιαιτέρως στις
περιπτώσεις όπου το κράτος µέσω των αρµοδίων υπηρεσιών ενέκρινε στο παρελθόν την οικιστική
αξιοποίηση των συγκεκριµένων περιοχών οι οποίες λόγω της µεταγενέστερης αλλαγής του νοµοθετικού
πλαισίου δεν δύναται να αποτελέσουν αντικείµενο πολεοδόµησης.
Το δικαίωµα στην ιδιοκτησία, µια από τις κυριότερες πτυχές της οικονοµικής ελευθερίας, προστατεύεται
τόσο από το Ελληνικό Σύνταγµα του 1975, όσο και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου της Σύµβασης) και µετά την επίσηµη ενσωµάτωση της
τελευταίας στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (άρθρο ΣΤ, παράγραφος 2 "Κοινές διατάξεις"), προστατεύεται
επίσης από το ∆ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικαίωµα στην ιδιοκτησία διασφαλίζεται επίσης στο
άρθρο 9 της ∆ιακήρυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Θεµελιώδη ∆ικαιώµατα και Ελευθερίες.
Περαιτέρω, βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγµατος, η ιδιοκτησία προστατεύεται
ως ιδιωτικό δικαίωµα έναντι του κράτους και των άλλων δηµοσίων οργάνων εξουσίας: "Η ιδιοκτησία τελεί
υπό την προστασία του κράτους· τα απορρέοντα ωστόσο δικαιώµατα δεν πρέπει να ασκούνται εις τρόπον ώστε
να αποβαίνουν εις βάρος του γενικού συµφέροντος".
Το άρθρο αυτό αναγνωρίζει το δικαίωµα στην ιδιοκτησία και παραθέτει το πλαίσιο και τους όρους
προστασίας της.
Σύµφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Συµβουλίου του Κράτους, το άρθρο αυτό "αν και απαγορεύει τη
στέρηση της ιδιοκτησίας χωρίς να συντρέχουν οι όροι που διατυπώνονται στο άρθρο αυτό, δεν απαγορεύει στη
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νοµοθετική αρχή να εγκρίνει περιορισµούς που µειώνουν την ουσία και την εµβέλεια του δικαιώµατος στην
ιδιοκτησία βάσει αντικειµενικών κριτηρίων και προς όφελος του γενικού συµφέροντος, υπό την προϋπόθεση ότι
οι περιορισµοί αυτοί δεν καταργούν ή καταστούν ανενεργή τη χρήση στην οποία αποσκοπεί η ιδιοκτησία".
Κατά τον ίδιο τρόπο, όσον αφορά το δικαίωµα στην ιδιοκτησία και τους περιορισµούς που ενδεχοµένως
µπορούν να επιβάλουν τα κράτη, το άρθρο 1 του πρώτου πρωτοκόλλου στην Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου αναφέρει ότι "Παν φυσικόν ή νοµικόν πρόσωπον δικαιούται σεβασµού της
περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού ή µη δια λόγους ωφελείας και υπό τους
προβλεποµένους υπό του νόµου και των γενικών αρχών του ∆ιεθνούς ∆ικαίου όρους."
Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει κατ' επανάληψη προστατεύσει το δικαίωµα της
ιδιοκτησίας στις αποφάσεις του, όπου υπογραµµίσθηκε ότι δεν είναι αρκετό να συντρέχουν λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος προκειµένου ένα άτοµο να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, αλλά θα έπρεπε επίσης να υπάρχει
µια σωστή στάθµιση των απαιτήσεων γενικού συµφέροντος και της προστασίας των ατοµικών θεµελιωδών
δικαιωµάτων.
Υπό την ανωτέρω ανάλυση στα πλαίσια της υποχρέωσης του κράτους να αναβιώσει απολεσθέντα
περιουσιακά δικαιώµατα πολιτών που νοµίµως και καλοπίστως δηµιουργήθηκαν µέσω επενδύσεων µε σκοπό
την οικιστική αξιοποίηση εκτάσεων, µε τον παρόντα νόµο καταστρώνεται σειρά ενεργειών ώστε να
δηµιουργηθούν εκτάσεις προς πολεοδόµηση που θα ανταλλαγούν µε εκτάσεις και δικαιώµατα δόµησης των
οικοδοµικών συνεταιρισµών που κατέχουν εκτάσεις σε περιοχές που απαγορεύεται σήµερα η δόµηση.
Παράλληλα µε τον προτεινόµενο σχεδιασµό δηµιουργούνται κυρίως στην Αττική (όπου βρίσκεται η
πλειονότητα των οικοδοµικών συνεταιρισµών εντός εκτάσεων µε προστατευτικό χαρακτήρα που δεν
µπορούν να πολεοδοµηθούν) νέες µεγάλες προστατευτικές περιοχές πρασίνου, οι οποίες καθίστανται
απαραίτητες για την περιβαλλοντική ισορροπία και το µικροκλίµα της περιοχής.
Επισηµαίνεται ότι στο σχέδιο νόµου, οι εκτάσεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για άλλο σκοπό πλην αυτών που προβλέπονται από τη δασική νοµοθεσία, στην πλειονότητά τους είναι δάση
και δασικές εκτάσεις και θα αποτελούν την µελλοντική τράπεζα και τον πνεύµονα πρασίνου για τις µεγάλες
αστικές περιοχές.
Οι εκτάσεις που θα αποδοθούν καλύπτονται ως εξής:
α) Καθορίζονται Ζώνες Συγκέντρωσης ∆ικαιωµάτων ∆όµησης (Ζ.Σ.∆.∆.) και ζώνες υποδοχής – ανταλλαγής
εκτάσεων ή τµηµάτων εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών µέσα από το προβλεπόµενο σύστηµα
σχεδιασµού µε χωροταξικά και πολεοδοµικά κριτήρια σχεδιασµού και ανάλυση και
β) καθορίζονται ζώνες υποδοχής οικοδοµικών συνεταιρισµών – ιδιωτικών πολεοδοµήσεων πλησίον
εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών µέσω Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης
και Ανάπτυξης. Εδικά σε αυτή την περίπτωση όλες οι χρήσεις που θα προβλεφθούν, πλην της κατοικίας,
εντάσσονται µέσα στα όρια του οικισµού ώστε να δοθούν κίνητρα παραγωγικών δραστηριοτήτων,
οικονοµικής ανάπτυξης και βιωσιµότητας όλων αυτών των οικισµών που τείνουν προς πλήρη εγκατάλειψη
και ερήµωση.
Πέραν των ανωτέρω, ο σκοπός του νόµου είναι συνεπώς διττός σε αυτή την περίπτωση:
α) Κοινωνική αξίωση στα µέλη οικοδοµικών συνεταιρισµών µε την απόδοση περιουσιακών δικαιωµάτων σε
άλλες περιοχές και δηµιουργία µεγάλων εκτάσεων πρασίνου στις αστικές περιοχές προς όφελος των πολιτών
των περιοχών αυτών και
β) Οργανωµένο σχέδιο ανασυγκρότησης της περιφέρειας, τόνωση της οικονοµίας και των συνθηκών
ανάπτυξης, ώστε να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίες στα εγκαταλελειµµένα χωριά µας. Παράλληλα
προστασία των πολιτιστικών αγαθών των οικισµών µας και της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς µε ειδικούς
όρους και δεσµεύσεις προς όφελος των επόµενων γενεών.
Κατά το τρίτο µέρος το «Βιώσιµη ανάπτυξη, εγκαταλελειµµένοι οικισµοί – Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ανάπτυξης», προβλέπεται η διαδικασία και τα πολεοδοµικά κίνητρα για τη βιώσιµη
ανάπτυξη των εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών µέσω Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ανάπτυξης.
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Σήµερα από τα στοιχεία που αναλύθηκαν από το ΥΠΕΚΑ, οι οικισµοί που ορίζονται εγκαταλελειµµένοι –
µικροί και φθίνοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου, ανέρχονται κατά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε
περίπου 6.000 στο σύνολο της χώρας µη συµπεριλαµβανοµένων των νησιών.
Η αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών, η έλλειψη παραγωγικής βάσης στην περιφέρεια και ερήµωση
των οικισµών µας αποτελεί ένα εθνικό στοιχείο αναγκαιότητας για την αναβίωσή τους, την συνέχειά τους
και την προστασία της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς καθώς στην πλειοψηφία τους αποτελούν οικισµούς
προ του ‘23.
Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται µέσω ειδικών πολεοδοµικών παρεµβάσεων και θέσπισης όρων
πολεοδόµησης πλησίον αυτών ώστε να δηµιουργηθούν συνθήκες κατοίκησής τους, να αναπτυχθεί η
οικονοµική ζωή του τόπου τους και να αποτελέσουν µε περιβαλλοντικά κριτήρια (έργα υποδοµής, βιολογικοί
καθαρισµοί, ενίσχυση των χρήσεων εντός οικισµού) στοιχεία βιώσιµης ανάπτυξης. Οι πολεοδοµικές
παρεµβάσεις εγκρίνονται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα υπό αναλυτική µελέτη και χωρική ανάλυση υπό την
έκδοση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ).
Για τις περιοχές ανάλυσης και παρεµβάσεων πολεοδοµικού χαρακτήρα προβλέπονται κατευθύνσεις και
οριοθετήσεις χωροταξικού χαρακτήρα υπό την εκπόνηση των νέων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Ωστόσο και
πριν την έκδοση των ΤΧΣ υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου, οι οποίες θέτουν χωροταξικά κριτήρια
και κατευθύνσεις, µέσω των ΕΣΠΕΡΑΑ δίδεται η χωροταξική ανάλυση ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία
έγκρισης της πολεοδόµησης και των λοιπών πολεοδοµικών κανονισµών. Τα δε ΕΣΠΕΡΑΑ αποτελούν Ειδικά
Σχέδια κατά την έννοια του συστήµατος χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού του ν.4269/2014.
Κατά τις διατάξεις του παρόντος µέρους περιγράφονται εξαιρετικά αναλυτικά και προδιαγράφονται για τον
απαιτούµενο σχεδιασµό :
• η χωροταξική µελέτη και περιγραφή των περιοχών,
• το µέγεθος των παρεµβάσεων,
• τυχόν προτεινόµενα έργα και δραστηριότητες σε συνάρτηση και µε το χαρακτήρα των οµόρων και
γειτνιαζουσών περιοχών,
• η υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδοµή και τις λοιπές εξυπηρετήσεις,
• οι υφιστάµενοι οικισµοί,
• τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής στο επίπεδο της οικείας δηµοτικής ενότητας,
• οι αποστάσεις από λοιπά αστικά σύνολα,
• τα όρια των εκτάσεων επί των οποίων θα ακολουθήσει πολεοδόµηση,
• οι όροι αρχιτεκτονικής προστασίας,
• η σύνδεση των οικισµών,
• τα έργα υποδοµής που πρέπει να υλοποιηθούν στην περιοχή,
• το περιεχόµενο των ΕΣΠΕΡΑΑ ανά είδος και κατηγορία οικισµών,
Σύµφωνα µε τις παραπάνω προβλέψεις καθίσταται εκ του δικαίου και της επιστήµης της χωροταξίας σαφές
ότι: α) δεν απαιτείται επιπλέον ιδιαίτερος χωροταξικός σχεδιασµός ανωτέρω επιπέδου για την διασφάλιση
της φυσιογνωµίας και του ρόλου των υπαρχόντων οικισµών και β) ότι διασφαλίζεται η αποφυγή
χωροταξικών συγκρούσεων για το σύνολο του Καλλικρατικού ∆ήµου και της συγκεκριµένης ∆ηµοτικής
Ενότητας, όπου βρίσκονται οι εκτάσεις.
Περαιτέρω, υπό την λεπτοµερή ανάλυση των διατάξεων καθίσταται σαφές ότι όλες οι παρεµβάσεις και τα
πολεοδοµικά κίνητρα αποσκοπούν και διαφυλάττουν (βλ. π.χχωροθέτηση όλων των λοιπών χρήσεων πλην
κατοικίας στον µικρό και φθίνοντα οικισµό και απαγόρευση χρήσεων στην περιοχή πολεοδόµησης) τη
συνέχεια ύπαρξης και την βιώσιµη ανάπτυξη των υπαρχόντων οικιστικών συνόλων και όχι την δηµιουργία
άλλων διαφορετικών οικισµών, που θα ενσωµατωθούν σε ένα νέο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού της όλης
περιοχής ώστε να απαιτείται ένα ευρύτερο επίπεδο σχεδιασµού, που θα αναλύσει τις προϋποθέσεις και τις
κατευθύνσεις αυτών. Εκ των διατάξεων από χωροταξικής απόψεως δεν δηµιουργούνται νέοι οικισµοί.
Επιτρέπονται µικρές οικιστικές αναπτύξεις, σε πολλές περιπτώσεις οι οικοδοµήσιµοι χώροι δεν ξεπερνούν το
σύνολο των 25 στρεµµάτων µε στόχο την ενίσχυση της οικονοµίας και την πολιτιστική ανασυγκρότηση του
παλαιού οικισµού που τείνει ή έχει εγκαταλειφθεί. Επισηµαίνεται δε ότιως αναλύθηκε και αρχικώς, η
προστασία και η αναβίωση των συγκεκριµένων οικισµών αποτελεί µέγιστη εθνική προτεραιότητα, δηµοσίου
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ενδιαφέροντος αλλά και εθνική υποχρέωση στο πλαίσιο διαφύλαξης της εθνικής µας πολιτιστικής και
εθνικής µας κληρονοµιάς.
Εκτός των ανωτέρω, τονίζεται ότι καταρχάς η νοµολογία του ΣτΕ επανειληµµένα έχει τονίσει την
υποχρέωση εκπονήσεως χωροταξικών µελετών κατά την παρ. 2 του άρθρου 24 του Συντάγµατος. Ωστόσο
κατά το παρελθόν έχουν εκδοθεί για ζητήµατα εθνικού ενδιαφέροντος (βλ. π.χ αποφάσεις 810 και 811/1977
της Ολοµελείας του ∆ικαστηρίου) αποφάσεις σύµφωνα µε τις οποίες η έλλειψη αναλυτικών χωροταξικών
σχεδίων δεν θεσπίζουν κώλυµα εφαρµογής για περιπτώσεις που αποτελούν σηµαντικά στοιχεία εθνικής
ανάπτυξης της οικονοµίας .
Στην προκειµένη περίπτωση η αναβίωση, ενίσχυση και τόνωση των εγκαταλελειµµένων και πολύ µικρών
οικισµών που φθίνουν και τείνουν να εγκαταλειφθούν µε το χρόνο αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο εθνικής
σηµασίας και προστασίας και πρέπει να ληφθούν άµεσα πολεοδοµικά µέτρα τόνωσης.
Άλλωστε διαφορετική προσέγγιση θα επέφερε οικονοµική στασιµότητα της Χώρας, πλήρη εγκατάλειψη και
καταστροφή των µικρών οικισµών της χώρας που πραγµατεύεται ο παρόν νόµος και εξάλειψη των
υπαρχόντων περιουσιακών δικαιωµάτων πολιτών εντός των οικισµών αυτών, το οποίο προδήλως δεν
έγκειται στις προθέσεις του συνταγµατικού νοµοθέτη (βλ. επίσης ΣτΕ 695/1986 Ολοµ.)
Επί του Κεφαλαίου Β
Με τις διατάξεις του δεύτερου κεφαλαίου επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία
προκειµένου να αρθούν τα όποια διοικητικά εµπόδια µε σκοπό την ενίσχυση µικρών παραγωγικών
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας και της περιβαλλοντικής προστασίας
Επί του Κεφαλαίου Γ «Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας»
Επί της Αρχής
Ι. Το δάσος και η δασική έκταση είναι οικοσυστήµατα που η σηµασία τους για το επιθυµητό ποιοτικό
επίπεδο ζωής των πολιτών είναι αδιαµφισβήτητη δεδοµένης της συµβολής τους στην ισορροπία του φυσικού
περιβάλλοντος.
Το φυσικό περιβάλλον προστατεύεται µε το άρθρο 24 του Συντάγµατος το οποίο κατοχυρώνει το ατοµικό
και κοινωνικό δικαίωµα των πολιτών στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
Η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων γενικότερα πρέπει να συµπλέει αρµονικά µε την
βιώσιµη ανάπτυξη χωρίς να παραγνωρίζεται ότι στην ιεράρχηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων
προηγείται το δικαίωµα στο περιβάλλον µέσα όµως από την συνταγµατικά θεµελιωµένη αρχή της
στάθµισης κόστους – οφέλους, και της αναλογικότητας.
Οι σύγχρονες οικονοµικές δραστηριότητες και οι επιταγές µίας βιώσιµης ανάπτυξης δηµιούργησαν την
ανάγκη συστηµατοποίησης και επικαιροποίησης του ήδη υφιστάµενου πλαισίου επεµβάσεων στις δασικές;
εκτάσεις.
Η επίτευξη του στόχου αυτού µέσω της αρχής της βιώσιµης ανάπτυξης η οποία ως αρχή της αειφορίας
προστέθηκε στο άρθρ. 24 παρ.1 του Συντάγµατος κατά την αναθεώρηση του 2001 δηλαδή της φιλικής προς
το περιβάλλον ανάπτυξης, που σέβεται τους φυσικούς πόρους και δεν τους εξαντλεί αλλά τους διαφυλάσσει
και για τις µέλλουσες γενεές, αποτελεί τον στόχο του παρόντος νοµοσχεδίου.
Το δικαίωµα στο δασικό περιβάλλον και στο δασικό τοπίο µπορεί να συνυπάρξει µε το δικαίωµα στην
οικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµική ελευθερία.
Η προστασία του περιβαλλοντικού αγαθού και η ισορροπία µε τα αγαθά της οικονοµικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και της απασχόλησης αποτελεί στόχο όχι µόνο του συνταγµατικού αλλά και ευρωπαίου νοµοθέτη
όπως προκύπτει από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο άρθρο 2 της οποίας µεταξύ άλλων ορίζεται
ότι: «Η Ένωση θέτει ως στόχους: Να προωθήσει την οικονοµική και κοινωνική πρόοδο και ένα υψηλό
επίπεδο απασχόλησης και να επιτύχει ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη»
Επιπρόσθετα, σε περιόδους δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας και έντονου παγκόσµιου οικονοµικού
ανταγωνισµού, είναι αναγκαία η βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των υποδοµών, η αειφόρος αξιοποίηση του
φυσικού πλούτου και η παροχή ενός ποιοτικού φυσικού περιβάλλοντος το οποίο θα αξιοποιείται αειφορικά
και ταυτόχρονα θα διαφυλάσσεται για τις, µελλοντικές γενεές, παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης
στους πολίτες.
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Οι δασικοί πόροι µέρος των εθνικών φυσικών πόρων µπορούν έτσι να συµβάλουν σηµαντικά σε µία
ισόρροπη ανάπτυξη, µε την αξιοποίηση του ξυλώδους κεφαλαίου και των δασικών προϊόντων, µε ήπιες και
συµβατές επεµβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις και µε διαµόρφωση τουριστικής ελκυστικότητας
σύµφωνα µε τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα.
Παράλληλα η καταβολή χρηµατικού ανταλλάγµατος για την αποκατάσταση της απώλειας του φυσικού
αγαθού στις περιοχές όπου συντελέσθηκε αλλαγή χρήσης σε δασικές εκτάσεις οι οποίες εκχερσώθηκαν για
γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το Σύνταγµα του 1975 το οποίο θα αξιοποιηθεί για τη διενέργεια
αναδασώσεων µε στόχο την αναγέννηση των δασικών οικοσυστηµάτων σε πληγείσες περιοχές και την
αποκατάσταση του τοπίου, οδηγεί στη δηµιουργία «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου» το οποίο µε τη
σειρά του συντελεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, αδιαπραγµάτευτο στόχο για κάθε
πολιτεία που σέβεται τις αρχές της ισότητας, του κράτους δικαίου, και της κοινωνικής και περιβαλλοντικής
δικαιοσύνης.
ΙΙ. Σκοπός του νόµου είναι ο καθορισµός των συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για τη διατήρηση,
ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων ως και των δηµοσίων χορτολιβαδικών και
βραχωδών εκτάσεων, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας και σε συνάρτηση µε το ιδιαίτερο νοµικό
καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία και την εκµετάλλευση αυτών, όπως και ο προσδιορισµός κατά
περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις µπορούν στο πλαίσιο της
βιώσιµης ανάπτυξης να µεταβάλλουν την κατά προορισµό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις,
για λόγους επιβαλλόµενους από το δηµόσιο συµφέρον.
Με το παρόν νοµοσχέδιο προβλέπονται αυστηρότερες διατάξεις προστασίας των εκτάσεων αυτών και
προσδιορίζονται οι επιτρεπτές επεµβάσεις για σκοπούς όµως αποκλειστικά και µόνον που εξυπηρετούν το
δηµόσιο συµφέρον, απορρέουν από το άρθρο 24 του Συντάγµατος και εξειδικεύονται από τον κοινό
νοµοθέτη στην ειδική προς τούτο νοµοθεσία (τη δασική). Με βάση τόσο τις επιταγές το Συντάγµατος όσο
και την δηµιουργηθείσα νοµολογία αλλά και τις επιταγές διεθνών οδηγιών µε το παρόν νοµοσχέδιο δίνεται η
δυνατότητα επεµβάσεων επί δασών, δασικών εκτάσεων και δηµοσίων βραχωδών και χορτολιβαδικών
εκτάσεων. Οι ως άνω επεµβάσεις δεν προτείνονται το πρώτον αλλά η πλειονότητα αυτών προβλέπονταν ήδη
από υφιστάµενες διατάξεις και δια του παρόντος επικαιροποιούνται µε κριτήρια αναφερόµενα τόσο στην
ιδιαίτερη σηµασία του έργου, όσο και στην αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην προστατευόµενη έκταση µε
γνώµονα αφενός την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήµατος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του
δηµόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο ή την προώθηση της οικονοµικής δραστηριότητας στα
πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικότερα µε τις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου
Ρυθµίζονται θέµατα κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων λόγω καταστροφής της δασικής βλάστησης
1.
µετά από πυρκαγιά ή άλλη αιτία που βρίσκονται σε νόµιµη αλλαγή χρήσης, όπως πχ οι λατοµικές ζώνες.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι δεν κηρύσσονται αναδασωτέες οι χωροθετηµένες λατοµικές ζώνες, που
αποτελούν υποδοχείς λατοµικών δραστηριοτήτων, οι οποίες συγκεντρώνονται σε συγκεκριµένες θέσεις για
να µην επιβαρύνεται το φυσικό περιβάλλον µε τη διασπορά τους.
2.
Θεσµοθετούνται για πρώτη φορά χρήσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις χωρίς να απαιτείται η άρση της
αναδάσωσης των συγκεκριµένων χρήσεων, όπως εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, σιδηροδροµικές
γραµµές, διά των οποίων εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον. Ειδικότερα στο παρόν νοµοσχέδιο
συµπεριελήφθησαν οι επιτρεπτές επεµβάσεις σε αναδασωτέες, που ήδη προβλεπόταν, εξαιρουµένων όµως
εκείνων που κρίθηκαν ως αντίθετες µε το Σύνταγµα (όπως, π.χ., οι επεµβάσεις για την εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε αναδασωτέες εκτάσεις). Οι συγκεκριµένες χρήσεις επιτρέπονταν σε
αναδασωτέες εκτάσεις βάσει της ισχύουσας δασικής νοµοθεσίας και της νοµολογίας του Συµβουλίου της
Επικρατείας.
3.
Χρήσεις και επεµβάσεις επιτρεπτές κατά το ισχύον καθεστώς όπως δια των διατάξεων του
νοµοσχεδίου αυτού γίνονται αυστηρότερες και η επέµβαση στα δασικά οικοσυστήµατα λιγότερο
επιβαρυντική, δίνοντας µεγάλη σηµασία στην αποκατάσταση, καθώς και στη δηµιουργία πρόσθετου
δασογενούς περιβάλλοντος.
4.
Προς αποφυγή διανοίξεως οδών προσπέλασης, οι οποίες επιφέρουν ιδιαίτερη αλλοίωση του
ανάγλυφου αλλά και δύναται να προκαλέσουν και κινδύνους για την δηµόσια ασφάλεια (όπως
κατολισθήσεις) παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να εγκαθιστούν TELEFERIC σε δάση και
δασικές εκτάσεις. Άλλωστε η δυνατότητα να εγκαθίστανται έργα από φυσικά πρόσωπα σε εκτάσεις που
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προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία, κατόπιν έγκρισης επέµβασης, υφίστατο µε τις ισχύουσες
διατάξεις, καθότι, µε τα έργα αυτά, έχει νοµολογιακά κριθεί ότι εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον.
5.
Προβλέπεται η τακτοποίηση εκκρεµουσών περιπτώσεων ή µη αδειοδοτηµένων έργων, όπως έργα
ύδρευσης των ΟΤΑ (π.χ. δεξαµενές, αγωγοί ύδρευσης) µε συγκεκριµένες διαδικασίες, ώστε να επιτευχθεί η
ορθότητα, η οµαλότητα και η συνέχιση της λειτουργίας τους. ∆ια του τρόπου τούτου καλύπτεται η αδήριτη
και πάγια ανάγκη συνέχισης λειτουργίας των εγκαταστάσεων αυτών γεγονός που αποτελεί αίτηµα
υπηρεσιών και φορέων,.
6.
Η προστασία των δασικών οικοσυστηµάτων µε το παρόν σχέδιο νόµου γίνεται αυστηρότερη.
Ειδικότερα απαλείφονται από τη νοµοθεσία διατάξεις που έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές από τη νοµολογία
των δικαστηρίων και ιδίως του ΣτΕ ( όπως η ρύθµιση περί εντάξεως δασικού χαρακτήρα εκτάσεων σε
οικιστικές περιοχές ) καθιερώνεται ως προϋπόθεση για το επιτρεπτό της µεταβολής του προορισµού των
δασών - πέραν της αποκατάστασης της έκτασης µετά το πέρας της επέµβασης - η δηµιουργία νέου δάσους,
σε αντικατάσταση εκείνου του οποίου ενεκρίθη η µεταβολή. Καθιερώνεται επίσης η απαγόρευση της
σήµερα ισχύουσας παραχώρησης κατά κυριότητας των δασών και δασικών εκτάσεων για την
πραγµατοποίηση επεµβάσεων, προς διασφάλιση των δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, και
προβλέπεται ρητά πλέον ότι η παραχώρηση γίνεται αποκλειστικά και µόνο κατά χρήση.
7.
∆εν επιτρέπονται χρήσεις και εκµεταλλεύσεις, απολύτως ασύνδετες µε τον οικολογικό και
παραγωγικό ρόλο των δασικών οικοσυστηµάτων. Με τις προτεινόµενες διατάξεις τα δασικά οικοσυστήµατα
προστατεύονται αυστηρά, ενώ οι επιτρεπόµενες χρήσεις σε αυτά περιορίζονται στον ελάχιστο δυνατό
βαθµό, µε αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις, εξυπηρετώντας αποκλειστικά το δηµόσιο συµφέρον.
8.
Προβλέπεται η δυνατότητα να γίνεται πράξη χαρακτηρισµού και σε αναδασωτέες εκτάσεις, αλλά
αποκλειστικά και µόνο σε εκτάσεις οι οποίες περιλαµβάνονται µεν εντός των ορίων της κηρυχθείσας
αναδασωτέας έκτασης και γι΄ αυτές δεν υπήρχε αιτιολογική βάση να κηρυχθούν αναδασωτέες, όπως
ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις Στις περιπτώσεις αυτές δύναται να χωρίσει ανάκληση της αναδάσωσης ή άρση
της, υπό την προϋπόθεση όµως ότι δεν υπήρχε η αιτιολογική βάση, δηλ δεν είχε δασική µορφή κατά την
κήρυξή της.
9.
Καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισµού της αξίας των δασών µε βάση τη θέση, τις παραγωγικές,
προστατευτικές, αισθητικές, και λοιπές λειτουργίες του και όχι µόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιµης
ύλης, όπως µέχρι σήµερα προβλέπονταν µε αποτέλεσµα την υποτίµηση της αξίας και την απώλεια εσόδων
για το δηµόσιο, όπως στην περίπτωση εκποίησης των δικαιωµάτων του δηµοσίου επί δασών και δασικών
εκτάσεων
10.
Συγκεντρώνονται σε ενιαίο κείµενο όλες οι σχετικές διατάξεις που βρίσκονται διάσπαρτες σε
διάφορους νόµους και αφορούν εγκρίσεις επεµβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις. Ειδικότερα
καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εκχέρσωσης δασικού χαρακτήρα εκτάσεων µε σκοπό την αγροτική
καλλιέργεια από γεωργικούς συνεταιρισµούς και φυσικά πρόσωπα.
Είναι γνωστό ότι η απόδοση στην αγροτική εκµετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων είναι επιτρεπτή
σύµφωνα µε το αρθρ.24 του συντάγµατος µόνο για σκοπούς δηµοσίου συµφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό
τίθενται περιορισµοί ως προς τις κατηγορίες των εκτάσεων που µπορούν να αποδοθούν σε αγροτική
εκµετάλλευση, οι οποίες θα προκύψουν κατόπιν σχετικής µελέτης από την οποία θα αποδειχθεί ότι οι
κλιµατοεδαφικές συνθήκες των εκτάσεων αυτών συνηγορούν υπέρ της γεωργικής εκµετάλλευσης χωρίς να
παραβλάπτεται η λειτουργία του γενικότερου δασικού οικοσυστήµατος από τη δραστηριότητα αυτή ενώ
παράλληλα ενισχύεται η εθνική οικονοµία και η απασχόληση και µάλιστα σε περιοχές που τα ποσοστά
ανεργίας είναι ιδιαίτερα υψηλά.
Επιπλέον προσδιορίζονται οι δικαιούχοι τέτοιων παραχωρήσεων καθώς και οι όροι παραχώρησης και
ρυθµίζεται το καθεστώς των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της δασικής
αρχής πριν την ισχύ του συντάγµατος του 1975 και εξακολουθούν να καλλιεργούνται ακόµη γεωργικά.
Ειδικότερα προβλέπεται σχετικά µε τις επιτρεπτές επεµβάσεις και δη για:
11.
11.1 Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
Ο τοµέας της κτηνοτροφίας είναι ένας από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής
µας. Τα δάση, οι δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις βόσκονταν ανέκαθεν στην χώρα µας. Η βοσκή των
εκτάσεων αυτών, όταν γίνεται µε βάσει την βοσκοϊκανότητα µιας περιοχής, βοηθάει στην ισορροπία του
δασικού οικοσυστήµατος αφαιρώντας καύσιµη ύλη και µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο καταστροφής του από
πυρκαγιά.
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Μέχρι σήµερα σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις επιτρέπονταν η ανέγερση µόνο πρόχειρων κατασκευών
όπως ξύλινοι φράκτες, πρόχειρα µανδριά κτλ, που δεν εξασφαλίζουν πλέον τις απαιτούµενες από την
Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής των παραγόµενων κτηνοτροφικών
προϊόντων. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η ανέγερση µονίµων πλέον κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων σύµφωνα µε τις πρότυπες σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και η ρύθµιση της αδειοδότησης των ήδη υφιστάµενων κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων που δεν διαθέτουν την έγκριση της δασικής αρχής.
11.2 ∆ιάνοιξη οδών και τουριστικές εγκαταστάσεις
Ρυθµίζονται θέµατα διάνοιξης οδών δια µέσου δασικού χαρακτήρα εκτάσεων καθώς και δηµόσιων
χορτολιβαδικών εκτάσεων. Η διάνοιξη αυτή είναι επιτρεπτή σύµφωνα µε τους όρους της περιβαλλοντικής
µελέτης του έργου υπό την προϋπόθεση ότι θα ληφθεί µέριµνα για την διασφάλιση της προστασίας και
ανάπτυξης του δασικού οικοσυστήµατος. Καλύπτεται επίσης το υφιστάµενο κενό νόµου για την κατασκευή
σιδηροδροµικού δικτύου επί των ανωτέρω εκτάσεων καθώς και συνοδών έργων σε έργα οδοποιίας.
Ρυθµίζεται επίσης το θέµα της διάνοιξης µικρού µήκους οδών για την εξυπηρέτηση εκµεταλλεύσεων έργων
και δραστηριοτήτων που συµβάλουν στην ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας και της εθνικής
οικονοµίας γενικότερα.
Ρυθµίζονται θέµατα επέµβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις καθώς και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές
εκτάσεις για τη δηµιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων. Εναρµονίζονται οι διατάξεις της τουριστικής
νοµοθεσίας µε τις αντίστοιχες διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας υπό τον όρο πάντοτε της διατήρησης του
χαρακτήρα τους στα πλαίσια εφαρµογής της δασικής νοµοθεσίας. Καθορίζεται το είδος και το µέγεθος των
εγκαταστάσεων αυτών, οι κατηγορίες των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στις οποίες µπορούν να ανεγερθούν
καθώς και οι αρµόδιες αρχές για τη έκδοση της έγκρισης επέµβασης. Περιλαµβάνονται πλέον στα
τουριστικά έργα οι εγκαταστάσεις ιαµατικών πηγών ως και τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, τα οποία
επιτρέπονται µόνο σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις υπό ειδικούς αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις,
ενώ ρυθµίζονται θέµατα εγκατάστασης ειδικών κατασκευών όπως σχοινιοσιδηρόδροµοι επί δασικού
χαρακτήρα εκτάσεων .
11.3. Κατασκηνώσεις
Είναι γεγονός ότι ο θεσµός των κατασκηνώσεων προσφέρει πολλά στην διάπλαση της σωµατικής και
ψυχικής υγείας των νέων της σχολικής κυρίως ηλικίας. Η οµαδική διαβίωσή τους στο φυσικό περιβάλλον
τους προσφέρει γνώσεις για το ρόλο του δάσους στην διαβίωση του ανθρώπου αλλά και ευαισθητοποίηση
για την προστασία του. Η πλειοψηφία των λειτουργούντων σήµερα κατασκηνώσεων έχει προβλήµατα
αδειοδοτήσεων που οφείλονται και σε νοµικά κενά. Με το νοµοσχέδιο ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την
εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων σε δάση, δασικές και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Καθορίζονται οι κατηγορίες των εκτάσεων που µπορούν να αναπτυχθούν οι κατασκηνώσεις, οι δικαιούχοι
τέτοιων παραχωρήσεων, οι όροι παραχώρησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, η κατηγορία των
κατασκευών (µόνιµη, πρόχειρη - αποσυναρµολογούµενη), το ποσοστό κάλυψης της έκτασης και το µέγιστο
ύψος των κατασκευών. Η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
11.4. Βιοµηχανικές και λατοµικές εγκαταστάσεις
Εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι υφιστάµενες σε διάφορα νοµοθετήµατα διατάξεις που αφορούν στη
λειτουργία µεταλλευτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων σε δάση και δασικές εκτάσεις και ρυθµίζονται
θέµατα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στις εκτάσεις αυτές. Ειδικότερα προβλέπεται η εγκατάσταση σε
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις βιοµηχανικών
µονάδων που έχουν σαν πρώτη ύλη το ξύλο, εργοστάσια άντλησης και εµφιάλωσης νερού προς αξιοποίηση
του εξαιρετικής ποιότητας νερού των φυσικών πηγών µας καθώς και .εργοστάσια µεταποίησης γεωργικών
προϊόντων. ∆ίδεται επίσης η δυνατότητα όταν το επιβάλλουν λόγοι χωροταξικού σχεδιασµού να
περιλαµβάνονται δασικού χαρακτήρα εκτάσεις στα επιχειρηµατικά πάρκα, υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα
διαχειρίζονται ως χώρου πρασίνου.
Η µεταλλευτική και λατοµική δραστηριότητα αποτελούν δύο σηµαντικότατους κλάδους της εθνικής µας
νοµοθεσίας. Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων αυτών συναρτάται άµεσα µε την θέση που βρίσκονται τα
αντίστοιχα κοιτάσµατα, που για την χώρα µας στις πλείστες των περιπτώσεων βρίσκονται σε δασικού
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χαρακτήρα εκτάσεις. Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται τα θέµατα των ερευνών για ανεύρεση
µεταλλευτικών και λατοµικών κοιτασµάτων, ο τρόπος αδειοδότησης τους ανάλογα µε το προστατευτικό
καθεστώς της έκτασης, ο τρόπος εκµετάλλευσης και πρώτης επεξεργασίας και ο τρόπος αποκατάστασης
µετά την ολοκλήρωση της εκµετάλλευσης. Προβλέπεται επίσης ότι σε περίπτωση που η αποκατάσταση της
βλάστησης είναι ανέφικτη για λόγους ανεξάρτητους από την θέληση του παραχωρησιούχου, αυτός
υποχρεούται να αναδασώσει έκταση πενταπλάσιου εµβαδού που θα του υποδείξει η δασική υπηρεσία. Είναι
δυνατή επίσης η εγκατάσταση συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης απορριµµάτων σε αργούντα λατοµεία
που δεν αποκαταστάθηκαν προκειµένου να µην δοθούν για το σκοπό αυτό άλλες δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις.
Η λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων, εφόσον τηρεί τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους για
την άσκηση της κάθε δραστηριότητας, αξιοποιεί τους φυσικούς µας πόρους, δίνει προστιθέµενη αξία στα
παραγόµενα αγροτικά, δασικά, µεταλλευτικά και λατοµικά
προϊόντα, προσφέρει απασχόληση
συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και εξυπηρετώντας µε τον τρόπο αυτό το
δηµόσιο συµφέρον.
11.5.Έργα υποδοµής
Επικαιροποιούνται και µεταφέρονται σε ενιαίο κείµενο οι διατάξεις του αρθρ. 58 του Ν 998/79, των άρθρ 13
και 17 του Ν 1734/1987, που διέπουν την εκτέλεση έργων υποδοµής σε δάση και δασικές εκτάσεις, στα
οποία περιλαµβάνονται µεγάλα δηµόσια έργα (όπως αεροδρόµια, µεγάλα φράγµατα υδροηλεκτρικοί
σταθµοί εγκαταστάσεις άντλησης υδρογονανθράκων, χερσαίες εγκαταστάσεις λιµένων , έργα
ηλεκτροπαραγωγής κτλ ) καθώς και µικρά δηµοτικά ή δηµόσια έργα όπως εγκαταστάσεις έργων ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης).
Ειδικότερα προβλέπεται η εκτέλεση των παραπάνω µεγάλων έργων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις εάν
υπάρχει για το σκοπό αυτό ειδικός νόµος. Σε διαφορετική η εκτέλεση των ως άνω έργων είναι δυνατή µε
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Για τα λοιπά έργα υποδοµής, όπως τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, έργα
ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, µικρά φράγµατα κτλ η έγκριση δίδεται από τον γενικό γραµµατέα της
αποκεντρωµένης διοίκησης. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης των
εγκρίσεων για κάθε
δραστηριότητα και έργο, οι κατηγορίες των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στις οποίες δεν επιτρέπονται
συγκεκριµένες δραστηριότητες και ορίζεται ότι δεν απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης για εγκατάσταση µετρητικού εξοπλισµού µέτρησης του ανέµου σε δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις.
11.6.Αρχαιολογικές έρευνες -έργα πολιτιστικού χαρακτήρα.
Επιλύονται ζητήµατα που δηµιουργήθηκαν και δηµιουργούνται κατά την υλοποίηση αρχαιολογικών ερευνών
και ανασκαφών σε δάση και δασικές εκτάσεις. Καθορίζεται ρητά ότι δεν απαιτείται έγκριση επέµβασης για
διενέργεια αρχαιολογικών ερευνών και λήψη µέτρων προστασίας και συντήρησης για εκτάσεις που
βρίσκονται εντός κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων, θεσµοθετηµένων ζωνών προστασίας αρχαιολογικών
χώρων και ιστορικών τόπων.
Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα, κατά την αποκατάσταση της δασικής βλάστησης σε ανενεργά λατοµεία,
να προβλεφθεί στην σχετική µελέτη αποκατάστασης η διάθεση µέρους του προς αποκατάσταση χώρου για
µικρές κατασκευές που θα εξυπηρετήσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε αντιστάθµισµα προβλέπεται η
αναδάσωση από τη δασική υπηρεσία ίσης έκτασης στην περιοχή αρµοδιότητάς της.
11.7.Ορειβατικά καταφύγια
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις
και την εντός των εκτάσεων αυτών χάραξη ορειβατικών µονοπατιών. Ορίζεται επίσης η ακολουθητέα
σχετική διαδικασία. Ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την ίδρυση
ορειβατικών καταφυγίων, οι δικαιούχοι, οι κατηγορίες των εκτάσεων που µπορούν να ιδρυθούν και η
δυνατότητα µίσθωσης των ορειβατικών καταφυγίων.
11.8. Λοιπά έργα και δραστηριότητες
Ρυθµίζονται θέµατα επεµβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για διάφορα έργα και δραστηριότητες,
όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια, νοσοκοµεία, ιερές µονές, σωφρονιστικά καταστήµατα,
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ΧΥΤΑ, υδροτριβεία, κεραίες ρ/τ µέσων, πάρκα κεραιών, Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας κλπ.
Καθορίζονται επίσης οι δικαιούχοι παραχωρήσεων για τα παραπάνω έργα και ορίζεται ρητά ότι γίνονται σε
δασικές εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις,. Η ρύθµιση αυτή αποτελεί κυρίως
απόρροια αναµόρφωσης και ενοποίησης διαφόρων διατάξεων διαφορετικών νοµοθετηµάτων.
11.9.Επίλυση προβληµάτων αναδασµών
Επιλύονται χρόνια προβλήµατα αναδασµών που περιέλαβαν στις παραδοθείσες εκτάσεις εκτάσεις δασικού
χαρακτήρα. Κατά την εφαρµογή των κατά καιρούς προγραµµάτων αναδασµών πολλοί γεωργοί έδωσαν
ιδιόκτητες αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονταν διάσπαρτες εντός των ορίων του αναδασµού και η διοίκηση
τους παρέδωσε ενιαία έκταση ίσου εµβαδού, µέρος της οποίας ή και ολόκληρη ήταν δασικής µορφής και
δεν είχε εξαιρεθεί από τον αναδασµό µε παράλειψη της διοίκησης. Οι εκτάσεις αυτές που έχουν εκχερσωθεί
πριν από 30 και πλέον χρόνια, είναι σήµερα συγκροτηµένες γεωργικές εκµεταλλεύσεις στις οποίες οι
αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες έχουν κατασκευάσει µεγάλα έργα υποδοµής όπως µόνιµα αρδευτικά
συστήµατα, αγροτική οδοποιία, κτλ. Με τις διατάξεις του παρόντος προβλέπεται ότι αυτές αποδίδονται σε
αγροτική εκµετάλλευση χωρίς τους περιορισµούς που θέτει η δασική νοµοθεσία. Τέλος επιλύονται και
θέµατα αγρών που δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης τους, ως προς τους οποίους προβλέπεται ότι εξαιρούνται
από τη δασική νοµοθεσία, υπό την ρητή προϋπόθεση όµως ότι σήµερα δεν έχουν µορφή δάσους και εφόσον
αναγνωριστούν ως ιδιωτικές µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας οι οποίοι έχουν αποκτηθεί πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν
µεταγραφεί. .
11.10 Πάρκα και άλση
Καθορίζεται η κατηγορία και το µέγεθος των έργων που µπορούν να γίνουν στα άλση και πάρκα και στα
περιαστικά δάση όπως τοίχοι αντιστήριξης, αρδευτικές, υδρευτικές, πυροσβεστικές εγκαταστάσεις, παγκάκια
,κιόσκια , παιδικές χαρές, µικρά θέατρα κτλ., που είναι συµβατά µε τον κατά χρήση προορισµό των
εκτάσεων αυτών και δεν προκαλούν οποιαδήποτε υποβάθµισή τους.
11.11 Σχέδια πόλης
Ορίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η ένταξή δασικού χαρακτήρα εκτάσεων σε σχέδιο πόλης η επέκτασή του
σε αυτές. Επιτρέπεται µόνο η ένταξη δηµόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων σε οικιστική
περιοχή στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, εφ' όσον η ένταξη αυτών προβλέπεται από
τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και προκειµένου να αποτελέσουν ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόµησης ή και
ακίνητα ανταλλαγής οικοδοµικών συνεταιρισµών κατά τις οικείες διατάξεις.
11.12. Αντιµετώπιση αυθαίρετης δόµησης σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα
Συγκεκριµενοποιείται και απλουστεύεται η διαδικασία βεβαίωσης και έκδοσης απόφασης κατεδάφισης για
τις αυθαίρετες κατασκευές επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, επί αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς εκτάσεων,
καθώς και η διαδικασία αποµάκρυνσης τους, µε σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων των εµπλεκοµένων
υπηρεσιών. Απαλείφονται οι κριθείσες ως αντισυνταγµατικές σχετικές δικονοµικές ρυθµίσεις, όπως η
διάταξη περί απαγόρευσης άσκησης ενδίκων µέσων κατά της απορριπτικής απόφασης επί της αίτησης για
την ακύρωση της πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί κατεδάφισης.
Για την τεκµηρίωση του δασικού χαρακτήρα της έκτασης απαιτείται να υπάρχει σχετική βεβαίωση της
αρµόδιας δασικής υπηρεσίας. Η αίτηση ακυρώσεως συζητείται υποχρεωτικά εντός 60 ηµερών από την
υποβολή της. Αναπροσαρµόζεται επίσης στο διπλάσιο περίπου το ύψος των ποινών που αφορούν
παραβάσεις των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας.
ΙΙ. Επί των άρθρων:
Άρθρο 1
Με το άρθρο 1 περιγράφονται οι εκτάσεις που µπορούν να καθοριστούν ως περιοχές περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης, οι προϋποθέσεις που πρέπει αυτές να πληρούν προκειµένου να
πολεοδοµηθούν καθώς και το χωρικό πεδίο εφαρµογής του.
Επίσης καταγράφονται οι περιβαλλοντικές κατευθύνσεις των διατάξεων και περιγράφονται οι κατηγορίες
χρήσεων που θα εξυπηρετούν οι περιοχές αυτές .
Ειδικότερα:
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Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισµών προ
του 1923, καθώς και εκτός οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους, η οποία ανήκει κατά κυριότητα σε ένα ή
περισσότερα εξ αδιαιρέτου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ή ανήκει κατά διαιρετά
τµήµατα σε ένα ή περισσότερα εξ αδιαιρέτου φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου ή και
σε φορείς αστικού αναδασµού ή Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς, µπορεί να καθορίζεται ως περιοχή
περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ) και να πολεοδοµείται µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να προβλέπεται:
αα) ως περιοχή κατάλληλη για την εφαρµογή του µηχανισµού των ΠΠΑΙΠ ή ΠΕΡΠΟ, στα όρια
εγκεκριµένων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2508/1997 ή εντός περιοχών
ΠΕΡΠΟ σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις της παρ 3 του άρθρου 24 του Ν.2508/1997 ή
ββ) ως περιοχή κατάλληλη για την εφαρµογή του µηχανισµού των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης
και ιδιωτικής πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ), στα όρια εγκεκριµένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4269/2014 ή
γγ) ως περιοχή – πολεοδοµική ενότητα - επέκτασης στα όρια εγκεκριµένων ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ, µη
συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών επέκτασης οικισµών χωρίς ρυµοτοµικό σχέδιο.
β) Να µην εµπίπτει σε περιοχή ιδίου νοµικού καθεστώτος (δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις,
αρχαιολογικοί χώροι), να µην αποτελεί τµήµα γης υψηλής παραγωγικότητας και να µην εµπίπτει σε περιοχές
προστασίας, στις οποίες απαγορεύεται η δόµηση σύµφωνα µε τις διατάξεις που τις διέπουν.
γ) Η προς πολεοδόµηση έκταση πρέπει να είναι ενιαία κατά το άρθρο 2 και να έχει ελάχιστη επιφάνεια
πενήντα (50) στρέµµατα.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι η περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης
οριοθετείται και οργανώνεται πολεοδοµικά:
α) προς την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και την αύξηση των οργανωµένων χώρων
περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθµισης.
β) προς εξυπηρέτηση µιας ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης κατά τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 και 30 του ν.4269/2014.
Με την παρ. 3 καθορίζονται οι περιοχές εφαρµογής των διατάξεων αυτών και συγκεκριµένα ότι οι διατάξεις
του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις περιοχές της υποπερ. γγ της περ.α της παρ.1 έχουν εφαρµογή στο
σύνολο της χερσαίας χώρας συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Ρόδου, εξαιρουµένων
των περιοχών Αττικής, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και Ηράκλειου Κρήτης, που
καταλαµβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των προβλεπόµενων ρυθµιστικών σχεδίων, και µε
την επιφύλαξη των οριζοµένων σε ειδικότερα άρθρα του παρόντος νόµου.
Άρθρο 2
Με το άρθρο 2 δίνεται ο ορισµός της ενιαίας έκτασης, περιγράφονται οι εκτάσεις που εξαιτίας του νοµικού
καθεστώτος που ισχύει, για λόγους προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δεν µπορούν να περιληφθούν
στις προβλεπόµενες διαδικασίες, καθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων – κοινωφελών και ειδικών
χρήσεων χώρων και περιγράφονται θέµατα που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των προς πολεοδόµηση
εκτάσεων.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται µε σαφήνεια ποιά έκταση θεωρείται ενιαία για την εφαρµογή των διατάξεων. Ως
ενιαία θεωρείται η έκταση που δεν διακόπτεται από εγκεκριµένες εθνικές, επαρχιακές, δηµοτικές ή
κοινοτικές οδούς ή δεν διατρέχεται από υδατορέµατα, όπως αυτά ορίζονται στον ν. 4258/2014, τα οποία
λόγω του µεγέθους τους και της λειτουργίας τους προκύπτει ότι διασπούν το ενιαίο της έκτασης.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι δεν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της έκτασης που καθορίζεται ως
περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθµισης τα υδατορέµατα (ζώνη εντός των οριογραµµών), οι εκτάσεις που
απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις,
αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές προστασίας), τα οποία παραµένουν ως εκτός σχεδίου περιοχές µε την
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου.
Με την παρ. 3 διευκρινίζεται ότι µη εγκεκριµένες οδοί που τυχόν περιλαµβάνονται στην εδαφική έκταση που
καθορίζεται ως περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθµισης, προσµετρούνται στο απαιτούµενο κατά τις διατάξεις
του παρόντος νόµου ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. ∆ύναται δε να µετατοπίζονται κατά το
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σχήµα και τη θέση τους σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη, που θα εγκρίνεται µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου, εξασφαλίζοντας όµως τον αρχικό λειτουργικό σκοπό τους και διασφαλίζοντας τη χρήση
τρίτων παρακείµενων στην περιοχή, που εξυπηρετούνται από αυτές τις οδούς.
Με την παρ. 4 καθορίζεται ότι σε περίπτωση που η συνολική επιφάνεια της υπό ρύθµισης έκτασης
υπερβαίνει την έκταση των διακοσίων (200) στρεµµάτων, ακόµη και αν διακόπτεται από επαρχιακές,
δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς ή υδατορέµατα, δύναται να πολεοδοµηθεί κατά ξεχωριστές πολεοδοµικές
ενότητες εφόσον οι ενότητες αυτές που διαχωρίζονται και τελικώς πολεοδοµούνται είναι µεγαλύτερες των
τριάντα (30) στρεµµάτων. Η κάθε µία από τις ενότητες αυτές θα πρέπει να έχει οδική πρόσβαση ή να
εξασφαλίζεται η οδική σύνδεση µε τις υπόλοιπες ενότητες και να χωροθετούνται σε αυτές κοινόχρηστοι και
κοινωφελής χώροι σε ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) αυτών.
Με την παρ. 5 τίθενται περιορισµοί για περιπτώσεις εκτάσεων ή τµηµάτων αυτών σε κλίσεις άνω του
τριανταπέντε τις εκατό (35%) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χάραξη οδικού δικτύου πλάτους άνω των τριών
(3) µέτρων κατά µήκος της κλίσης.
Άρθρο 3
Με το άρθρο 3 διασαφηνίζεται το νοµικό πλαίσιο µε το οποίο εγκρίνεται η διαδικασία πολεοδόµησης και
καθορίζονται τεχνικές λεπτοµέρειες για τη σύνταξη των απαιτούµενων µελετών. Καθορίζονται όροι δόµησης
που να συνάδουν µε τον τίτλο του κεφαλαίου (χαµηλός συντελεστής δόµησης, αραιή πυκνότητα κατοίκησης,
χαµηλά ύψη κτιρίων κ.λ.π). Με τις προτεινόµενες διαδικασίες δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στο γεγονός ότι δεν
θεσπίζεται ελάχιστο όριο αρτιότητας (η οποία θα καθορίζεται µε την εκάστοτε πολεοδοµική µελέτη)
προκειµένου δοθεί µεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασµό των προς ανάπτυξη περιοχών λαµβάνοντας υπόψη
σε κάθε περίπτωση υπόψη για την µελέτη και τον έλεγχο της διοίκησης τον συντελεστή πυκνότητας της
έκτασης, ο οποίος διαµορφώνει και τα κύρια χαρακτηριστικά ανάπτυξης και σχεδιασµού της περιοχής.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 διασαφηνίζεται ότι η πολεοδόµηση των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής
πολεοδόµησης γίνεται µε βάση πολεοδοµική µελέτη, η οποία εκπονείται µε πρωτοβουλία των
ενδιαφεροµένων κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και εγκρίνεται µε π.δ/γµα µετά από πρόταση
του αρµοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και γνώµη του Κεντρικού
Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι για την πολεοδόµηση γενικά των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης
και ιδιωτικής πολεοδόµησης απαιτείται για τις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 1 προηγουµένως η χορήγηση
βεβαίωσης του άρθρου 4 από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ότι η συγκεκριµένη έκταση βρίσκεται εντός περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθµισης
και ιδιωτικής πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ) και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. Το χρονικό
διάστηµα µεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης και της υποβολής προς έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής της πολεοδοµικής µελέτης δεν δύναται να
είναι µεγαλύτερο της τριετίας.
Με την παρ. 3 τίθεται ως προϋπόθεση ότι για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης απαιτείται η γνώµη του
οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από τότε που περιέρχεται στο ∆ήµο η σχετική µελέτη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή,
δύναται να εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη χωρίς τη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Με την παρ. 4 περιγράφονται τεχνικές λεπτοµέρειες σχετικά µε το περιεχόµενο της πολεοδοµικής µελέτης, η
οποία έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.07./16.08.1923.
Με την παρ. 5 διασαφηνίζεται ότι η τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης είναι δυνατή χωρίς αύξηση του
καθορισθέντα µε αυτήν µέσου συντελεστή δόµησης και χωρίς µείωση των κοινοχρήστων και κοινωφελών
χώρων.
Με την παρ 6 προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις προβλεπόµενων περιοχών – πολεοδοµικών ενοτήτων
επέκτασης στα όρια ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ, η διαδικασία πολεοδόµησης γίνεται σύµφωνα µε τους όρους,
τους περιορισµούς, το µέσο συντελεστή και την προβλεπόµενη πυκνότητα που τίθενται από τα εγκεκριµένα
σχέδια. ∆ύναται κατά τα λοιπά να εφαρµόζονται οι διαδικασίες πολεοδόµησης του παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 4
Με το άρθρο 4 περιγράφονται µε ανάλυση τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκοµίζουν οι
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ενδιαφερόµενοι στις αρµόδιες υπηρεσίες, για να ελεγχθεί αρµοδίως αν η συγκεκριµένη έκταση πληροί τις
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα από το άρθρο 1.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας της έκτασης των ΠΠΑΙΠ, όπως
αυτή προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν στη ∆/νση Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα παρακάτω στοιχεία:
α) Γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες περί της ύπαρξης ή µη κηρυγµένων ή και
οριοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων εντός της έκτασης.
β) Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 ν. 998/1979 και πιστοποιητικό τελεσιδικίας
αυτής.
γ) Απόφαση καθορισµού των γραµµών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτές απαιτούνται.
δ) Οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000 εξαρτηµένο από
το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, για το οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου
του.
ε) Χάρτη κατάλληλης κλίµακας εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, στον οποίο
απεικονίζεται τα όρια της έκτασης, οι προβλεπόµενες χρήσεις γης και τα γενικότερα στοιχεία σύνδεσής
αυτής µε την ευρύτερη περιοχή
στ) Απόσπασµα χάρτη του τυχόν εγκεκριµένου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασµού
µε σηµειωµένα ενδεικτικά τα όρια της προς ανάπτυξη έκτασης.
ζ) Πρόταση καθορισµού οριογραµµών των υδατορεµάτων σύµφωνα µε τον ν.4258/2014.
η) Έκθεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας υπογραφόµενη από δύο ιδιώτες γεωλόγους, οι οποίοι
φέρουν την ευθύνη για τα πορίσµατα αυτής.
θ) Έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόµενη από δύο ιδιώτες νοµικούς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη
σχετική έκθεση, και θεωρηµένη από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.
ι) Τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες χρήσεις γης καθώς και τα προγραµµατικά µεγέθη για την οικιστική
ανάπτυξη της έκτασης τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα προβλεπόµενα από τις
κατευθύνσεις του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή άλλου επιπέδου σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του ν.
4269/2014.
ια) Προκαταρκτικός προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Με την παρ 2 διασαφηνίζεται ότι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και είναι εν ισχύ και για τις οποίες
δεν εφαρµόσθηκαν οι τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης και σύνταξης τοπογραφικών
διαγραµµάτων θεωρούνται αποδεκτές εφόσον η διαφορά εµβαδού της έκτασης όπως αναγράφεται στη
διοικητική πράξη σε σχέση µε τη νέα καταµέτρηση στο πρόσφατο τοπογραφικό διάγραµµα, έχει απόκλιση
µέχρι ποσοστό πέντε τις εκατό (±5%) επί της νέας καταµέτρησης. Το τοπογραφικό διάγραµµα της παρ.δ
θεωρείται από την αρµόδια υπηρεσία (π.χ. δασαρχείο) και ελέγχεται ως προς το εµβαδόν της έκτασης κατά
τα ανωτέρω.
Άρθρο 5
Με το άρθρο 5 περιγράφεται η διαδικασία απόδοσης προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο των κοινοχρήστων και
κοινωφελών χώρων. Περιγράφονται διατάξεις που αφορούν στα έργα υποδοµής και ορίζεται η διαδικασία
πιστοποίησης της ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής. Ορίζονται επίσης θέµατα που αφορούν στις
µεταβιβάσεις των ιδανικών µεριδίων στους δικαιούχους ( µέλη Οικ,. Συν/σµών, µέλη Συλλόγων κ.λ.π)
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 ορίζεται ότι µε την πολεοδοµική µελέτη καθορίζονται κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και ειδικών
χρήσεων χώροι. Όπου ειδικών χρήσεων χώροι ορίζονται αυτοί που προβλέπονται από τις κατηγορίες
χρήσεων γης του άρθρου 15 του Κεφαλαίου Β του ν. 4269/2014.
Με την παρ 2 προβλέπεται ότι από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς
χώροι και τυχόν εκτάσεις που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή
χρήση, είτε γίνεται παραίτηση των κατά την παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος κεφαλαίου προσώπων από
την κυριότητα, νοµή και κατοχή των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων είτε όχι. Οι ειδικών χρήσεων
χώροι µπορούν να παραµένουν στην ιδιοκτησία των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1.
Με την παρ. 3 προσδιορίζεται ότι η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη
των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 µετά τον έλεγχο της αρµόδιας κατά τόπο πολεοδοµικής υπηρεσίας
κατά τις κείµενες διατάξεις. Αµέσως µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, ο ιδιοκτήτης της έκτασης
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προβαίνει στην εκτέλεση των έργων διαµόρφωσης του χώρου καθώς και στην εκτέλεση των έργων
υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη.
Με την παρ. 4 διασαφηνίζεται ότι οι διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε χρήµα
δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις πολεοδόµησης µε βάση το παρόν κεφάλαιο.
Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι η δαπάνη της µελέτης κατασκευής και εκτέλεσης των έργων υποδοµής της
περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης βαρύνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του
άρθρου 1 . Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής από τους ενδιαφεροµένους µπορεί:
α) να ανατεθεί µετά από συµφωνία στους αρµόδιους οργανισµούς (Ο.Τ.Ε., ∆.Ε.Η., Α∆ΜΗΕ, ∆ΕΣΦΑ,
Ε.Υ.∆.Α.Π. κ.λπ.),
β) να αναληφθεί από τους ενδιαφεροµένους µετά από θεώρηση των σχετικών µελετών από τους αρµόδιους
οργανισµούς, και
γ) να αναληφθεί από τους ενδιαφεροµένους µε βάση προδιαγραφές που θα τους παραδοθούν από την
αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, προκειµένου βάσει αυτών να εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα υποδοµής.
Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ότι η προθεσµία της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4030/2011 (Α΄ 249)
παρατείνεται κατά πέντε έτη.
Με την παρ. 7 προβλέπεται ότι η προς τρίτους µεταβίβαση της κυριότητας οικοδοµήσιµων ή µη τµηµάτων ή
κτιρίων ή διαιρεµένης ιδιοκτησίας µέσα στις οικείες εκτάσεις της περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθµισης
και ιδιωτικής πολεοδόµησης επιτρέπεται µόνο µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης. Στα
συµβολαιογραφικά έγγραφα µεταβίβασης επί ποινή ακυρότητας γίνεται ειδική µνεία για τους υπόχρεους
ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, της παρεχόµενης εγγύησης, την απαγόρευση ανοικοδόµησης πριν την
ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής (οδικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης –
ηλεκτρικής ενέργειας, βιολογικοί καθαρισµοί) και τυχόν προβλεπόµενα εργολαβικά ανταλλάγµατα.
Με την παρ. 8 καθορίζεται ότι η ολοκλήρωση των έργων πιστοποιείται µε απόφαση του Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και εκδίδεται µετά από έκθεση της αρµόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας και το
πόρισµα πέντε (5) ελεγκτών δόµησης κατά τις διατάξεις του ν.4030/2011 (Α΄ 249) που ορίζονται µετά από
κλήρωση. Έως την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης για τον καθορισµό κάθε αναγκαίας
λεπτοµέρειας για την εφαρµογή του παρόντος, η εισήγηση της αρµόδιας διεύθυνσης γίνεται µετά από έκθεση
επιτροπής που αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους της περιφέρειας που συγκροτείται µε
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Με την παρ. 9 προβλέπεται ότι η διαπιστωτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά την
προηγούµενη παράγραφο αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο µεταβίβασης.
Με την παρ. 10 διευκρινίζεται ότι σε κάθε στάδιο έγκρισης των έργων υποδοµής και ανωδοµής, καθώς και
των απαραίτητων έργων για τη διαµόρφωση και λειτουργία του υπό ίδρυση οικισµού θα πρέπει να έχουν
εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4014/2011 καθώς και της παρ. 10
του άρθρου 2 του ίδιου νόµου.
Με την παρ. 11 προβλέπεται ότι στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και ειδικότερα στους
δικαιοπρακτούντες, στους συντάσσοντες τεχνικά σχέδια, στους µεσίτες, στους συµβολαιογράφους που
συντάσσουν συµβόλαιο κατά παράβαση της διάταξης αυτής, στους δικηγόρους που παρίστανται και στους
υποθηκοφύλακες ή προϊσταµένους κτηµατολογικών γραφείων που µεταγράφουν ή καταχωρούν αντίστοιχα
τέτοια συµβόλαια, επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίµου υπέρ του Πράσινου Ταµείου.
Με την παρ. 12 προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η έκδοση άδειας δόµησης πριν την
ολοκλήρωση των έργων υποδοµής κατά τα ανωτέρω.
Με την παρ. 13 προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκτάσεων επιφάνειας µεγαλύτερης ή ίσης των εκατό (100)
στρεµµάτων, είναι δυνατόν να προβλέπεται στην οικεία πολεοδοµική µελέτη και να αναφέρεται στη σχετική
πράξη έγκρισής της ο χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής κατά φάσεις, που
αντιστοιχούν σε τµήµατα έκτασης επιφάνειας ίσης ή µεγαλύτερης των πενήντα (50) στρεµµάτων το κάθε
ένα. Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις του παρόντος άρθρου για µεταβίβαση προς τρίτους και για
δυνατότητα έκδοσης άδειας δόµησης ισχύουν για κάθε φάση χωριστά.
Άρθρο 6
Με το άρθρο 6 προσδιορίζεται το ύψος της ειδικής χρηµατικής εισφοράς που οφείλουν οι ενδιαφερόµενοι να
καταβάλλουν στο Πράσινο Ταµείο, µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και περιγράφονται οι
τεχνικές λεπτοµέρειες για την καταβολή της εισφοράς.
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Ειδικότερα:
Με το άρθρο 6 προβλέπεται ότι προϋπόθεση για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης αποτελεί η
υποχρέωση των ιδιοκτητών της εδαφικής έκτασης που πολεοδοµείται να καταβάλουν στο Πράσινο Ταµείο
ειδική χρηµατική εισφορά που υπολογίζεται µε τετρακόσια ευρώ ανά στρέµµα (400€/στρ) οικοδοµήσιµης
έκτασης και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).
Προσδιορίζεται ότι το είκοσι τις εκατό (20%) του συνόλου της ειδικής χρηµατικής εισφοράς δύναται να
καταβάλλεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταµείο προ της υπογραφής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης.
Οµοίως προ της έγκρισης υλοποίησης των έργων υποδοµής κατατίθεται από τον αιτούντα στο Πράσινο
Ταµείο εγγυητική επιστολή µιας των αναγνωρισµένων τραπεζών της χώρας ίση µε το υπόλοιπο ογδόντα τις
εκατό (80%) της εισφοράς. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται το αργότερο εντός διετίας στο Πράσινο Ταµείο
για την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής. Σε διαφορετική περίπτωση µετά την πάροδο της διετίας, η
εγγυητική επιστολή καταπίπτει οριστικά υπέρ του Πράσινου Ταµείου.
Προβλέπεται ότι σε περίπτωση µη έγκρισης του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος έγκρισης πολεοδοµικής
µελέτης, το σύνολο του ποσού επιστρέφεται στον αιτούντα µετά από αίτηµα της αρµόδιας για την έγκριση
της πολεοδοµικής µελέτης υπηρεσίας, στο Πράσινο Ταµείο.
Άρθρο 7
Με το άρθρο 7 προσδιορίζονται οι ειδικές περιπτώσεις εκτάσεων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και
Ιδιωτικής Πολεοδόµησης.
Καθορίζεται το χωρικό πλαίσιο εφαρµογής του, οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υπό ρύθµιση
εκτάσεις .περιγράφονται θεσµικές και τεχνικές λεπτοµέρειες για την απόδοση των υπό προστασία εκτάσεων.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι εντός των περιοχών Αττικής, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου,
Λάρισας και Ηράκλειου Κρήτης, που καταλαµβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των
προβλεπόµενων ρυθµιστικών σχεδίων, δύναται να καθορίζονται ειδικές περιοχές περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης (Ε.Π.Π.Α.Ι.Π) µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) Η συνολική υπό ρύθµιση έκταση θα πρέπει να έχει εµβαδόν τουλάχιστον εκατό (100) στρέµµατα και να
επιτρέπεται η οικιστική ανάπτυξη από τα υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού, ως γενική κατεύθυνση
οικιστικών αναπτύξεων και οργανωµένης δόµησης. Σε κάθε περίπτωση η προς πολεοδόµηση έκταση δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) στρέµµατα. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση εκτάσεων οικοδοµικών
συνεταιρισµών και εγκεκριµένων ζωνών αστικών αναδασµού εντός περιοχών Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας
και Θεσσαλονίκης, που αποκτήθηκαν προ της ισχύς των αντίστοιχων νόµων 1515/1985 και 1561/1985, δεν
ισχύει το ανώτερο όριο επί της πολεοδοµούµενης έκτασης και δύναται µε την έγκριση της πολεοδοµικής
µελέτης και την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος να τροποποιούνται όροι και προβλέψεις του
υπερκείµενου επιπέδου σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΟΑΠ κλπ) µετά από ειδική αιτιολόγηση.
β) Ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) της υπό ρύθµιση έκτασης αποδίδεται κατά κυριότητα στο Ελληνικό
∆ηµόσιο. Η αποδιδόµενη έκταση επιβάλλεται να είναι είτε ενιαία είτε διαιρετή σε τµήµατα επιφάνειας ίσης ή
µεγαλύτερης των δέκα (10) στρεµµάτων το κάθε ένα. Η έκταση αυτή χαρακτηρίζεται ως προστατευόµενη
περιοχή και τίθεται στην αρµοδιότητα και τη διαχείριση των υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των οικείων
Ο.Τ.Α. κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε αυτή την περίπτωση µέχρι ποσοστού πενήντα τις εκατό (50%) των
απαιτούµενων κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων, της τελικής πολεοδοµούµενης έκτασης, κατά τις
διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, δύναται να χωροθετούνται εντός της αποδιδόµενης στο Ελληνικό
∆ηµόσιο έκτασης, µόνον στις περιπτώσεις που οι προτεινόµενες χρήσεις δεν απαγορεύονται από τις
ειδικότερες διατάξεις προστασίας που θα ισχύουν για την έκταση, και χωρίς να διασπούν το ενιαίο των κατ’
ελάχιστον δέκα (10) στρεµµάτων έκτασης.
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι εκτός των ανωτέρω σε περίπτωση που τµήµα της συνολικής υπό ρύθµιση
έκτασης εµπίπτει σε προστατευόµενη από τις κείµενες διατάξεις περιοχή (δάσος, δασική ή αναδασωτέα
έκταση, αρχαιολογικός χώρος) ή αποτελεί τµήµα γης υψηλής παραγωγικότητας ή εµπίπτει σε περιοχές
προστασίας, η διαδικασία της ρύθµισης επιτρέπεται µόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τις εκατό (50%) της υπό προστασία ιδιωτικής έκτασης αποδίδεται κατά
κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τίθεται στην αρµοδιότητα και τη διαχείριση των αρµοδίων υπηρεσιών,
ως προστατευόµενη περιοχή κατά τις κείµενες διατάξεις. Η αποδιδόµενη έκταση επιβάλλεται να είναι είτε
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ενιαία είτε διαιρετή σε τµήµατα επιφάνειας ίσης ή µεγαλύτερης των δέκα (10) στρεµµάτων έκαστο, έτσι
ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία και η διαχείριση των εκτάσεων αυτών. Το ποσοστό αυτό
συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή της παρ.1β. Τυχόν υπόλοιπο ποσοστό της υπό
προστασία ιδιωτικής έκτασης παραµένει στην ιδιοκτησία των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εκτός
σχεδίου.
β) Ειδικά στην περίπτωση δασικών και αναδασωτέων κηρυγµένων εκτάσεων απαιτούνται έργα
αποκατάστασης και αναβάθµισης του φυσικού περιβάλλοντος όπως η αναδάσωση και δάσωση κατά τις
διατάξεις του Ν.998/1979 και η υποβολή διαχειριστικού σχεδίου προστασίας, συντήρησης και διαχείρισης
των εκτάσεων που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο αυτών µε ευθύνη των προσώπων της παρ.1 του
άρθρου 1πριν την υλοποίηση των υπολοίπων έργων υποδοµής κατά τις διατάξεις του παρόντος. Για την
ολοκλήρωση των συγκεκριµένων έργων υποδοµής εκδίδεται ειδικώς διαπιστωτική απόφαση του Γ.Γ.
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µετά από εισήγηση τριµελούς επιτροπής η οποία συγκροτείται από τον Γενικό
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αποτελείται από:
αα) ένα δασολόγο της ∆/νσης ∆ασών του ΥΠΕΚΑ
ββ) ένα δασολόγο µέλος του ΓΕΩΤΕΕ
γγ) ένα γεωπόνο µέλος του ΓΕΩΤΕΕ
Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης αρµόδιος φορέας για την παρακολούθηση του σχεδίου
διαχείρισης και την προστασία της περιοχής που δασώθηκε ορίζεται ο αρµόδιος φορέας διαχείρισης της
περιοχής, εφόσον υφίσταται, ή διαφορετικά η οικεία δασική υπηρεσία.
γ) Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου που αποδίδονται σε κοινή χρήση σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη,
πέραν των εκτάσεων που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, καταγράφονται ως περιοχές περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και τίθενται σε ειδικό καθεστώς προστασίας µε ευθύνη του οικείου ∆ήµου. Ο ∆ήµος δύναται
να αναθέτει την διαχείριση και την προστασία των περιοχών αυτών στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης της
περιοχής, εφόσον υφίσταται, ή διαφορετικά στην οικεία δασική υπηρεσία.
Με την παρ.3 προβλέπεται ότι µε Προεδρικό ∆ιάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εφόσον προκύπτει η αναγκαιότητα από τη µορφολογία και τη
φυσιογνωµία της περιοχής, τµήµατα των εκτάσεων που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά τα
ανωτέρω µπορεί να ανταλλάσσονται µε τµήµατα πολεοδοµούµενης έκτασης σύµφωνα µε τις σχετικές
µελέτες.
Με την παρ.4 προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις Ζωνών Αστικού Αναδασµού, ολόκληρη η τυχόν
προστατευόµενη περιοχή, που περιέχεται εντός των ορίων της Ζώνης, αποδίδεται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Με την παρ.5 προβλέπεται ότι οι ειδικές περιπτώσεις εκτάσεων περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής
πολεοδόµησης πολεοδοµούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 3 και δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 6.
Άρθρο 8
Με το άρθρο 8 καθορίζονται οι διαδικασίες αναγκαστικής συνένωσης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών µε στόχο
την αρτιότερη πολεοδοµική οργάνωση της χώρας.
Περιγράφεται το θεσµικό πλαίσιο και η διαδικασία για τον καθορισµό της Ζώνης Αστικού Αναδασµού και
καθορίζονται οι τεχνικές παράµετροι για την ως άνω µελέτη
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 καθορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται και επί εκτάσεων για τις
οποίες έχει εγκριθεί µε Προεδρικό ∆ιάταγµα ο καθορισµός ζώνης αστικού αναδασµού κατ’ εξουσιοδότηση
του άρθρου 10 του ν.1337/1983 καθώς και ο φορέας διενέργειας. Ως έκταση περιοχής περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης στην περίπτωση αυτή νοείται το σύνολο της έκτασης η οποία έχει
εγκριθεί κατά τα ανωτέρω ως ζώνη αστικού αναδασµού.
Με την απρ. 2 διασαφηνίζεται ότι για την έναρξη της διαδικασίας κατά το παρόν κεφάλαιο είναι δυνατόν να
επιβάλλεται αναγκαστική συνένωση οικοδοµικών συνεταιρισµών ή αναγκαστική συµµετοχή ιδιοκτητών
άλλων ιδιοκτησιών σε υφιστάµενους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς, εφόσον µε τον τρόπο αυτό
επιτυγχάνεται σωστότερη πολεοδοµική οργάνωση ή εφόσον κρίνεται αναγκαίο στα πλαίσια της γενικότερης
στεγαστικής και οικιστικής πολιτικής.
Με την παρ. 3 καθορίζεται ότι η αναγκαστική συµµετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών ή αναγκαστική
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συνένωση οικοδοµικών συνεταιρισµών επιβάλλεται µετά από κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών:
α) Όταν η έκταση ενός ή και περισσότερων οικοδοµικών συνεταιρισµών γειτνιάζει µε περιοχές µε µεγάλη
κατάτµηση γης ή περιοχές αυθαιρέτων ή µε περιοχές κατοικίας που χρειάζονται ανάπλαση, πολεοδοµική
ανασυγκρότηση και γενικά αναµόρφωση ή µε εκτάσεις δηµόσιες, δηµοτικές ή κοινοτικές.
β) Όταν ιδιοκτησίες τρίτων παρεµβάλλονται στην έκταση οικοδοµικού συνεταιρισµού ιδιοκτητών γης και
αντιπροσωπεύουν επιφάνεια το πολύ τριανταπέντε τις εκατό (35%) της συνολικής επιφάνειας της
προτεινόµενης για ανάπλαση περιοχής.
Με την παρ. 4 προβλέπεται ότι µε Προεδρικό ∆ιάταγµα µετά από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγή ή µε νόµο, καθορίζεται η διαδικασία συνένωσης των
οικοπέδων, η τυχόν διαδικασία µεταφοράς συντελεστή δόµησης ή ανταλλαγής εκτάσεων καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα ορισµού και εκπροσώπησης του φορέα διενέργειας ζώνης αστικού αναδασµού. Σε κάθε
περίπτωση δεν απαιτείται εκ νέου η κτηµατογράφηση της περιοχής και λαµβάνονται υπόψη οι εγγραφές του
Εθνικού Κτηµατολογίου.
Με την παρ. 5 περιγράφεται ότι το αίτηµα για την έναρξη της διαδικασίας υποβάλλεται στον αρµόδιο
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής από τον φορέα διενέργειας της ζώνης αστικού
αναδασµού και εφόσον αυτός δεν υφίσταται από την απλή πλειοψηφία των καταχωρηθέντων ως δικαιούχων
εγγραπτέων δικαιωµάτων κυριότητας στα στοιχεία του κτηµατολογίου των πρώτων εγγραφών εφόσον έχει
περαιωθεί η κτηµατογράφηση ή η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) στους κτηµατολογικούς πίνακες και
τα διαγράµµατα αν έχει γίνει ανάρτηση κατά τις ειδικότερες διατάξεις περί Εθνικού Κτηµατολογίου και δεν
έχουν οριστικοποιηθεί οι πρώτες εγγραφές.
Με την παρ. 6 καθορίζεται ότι η πολεοδοµική µελέτη της περιοχής συντάσσεται είτε από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αν η διαδικασία εκτελείται από το ∆ηµόσιο, είτε από το
φορέα στον οποίο ανατέθηκε αυτός σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε βάση τη µελέτη αναγνώρισης της
περιοχής ως οικιστικής και υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
µετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού που τυχόν έχει συνταχθεί, που
συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό. Η µελέτη αυτή αρχίζει να ισχύει µετά από έγκριση που γίνεται µε
προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
Με την παρ. 7 προσδιορίζεται ότι η µελέτη της προηγούµενης παραγράφου στηρίζεται στην
κτηµατογράφηση κατά τις διατάξεις του Εθνικού Κτηµατολογίου και περιέχει:
α) τις ειδικές χρήσεις γης και τους πρόσθετους περιορισµούς, απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις που αναφέρονται
σε κάθε µία από τις χρήσεις αυτές
β) τα βασικά έργα υποδοµής και τους προβλεπόµενους κοινόχρηστους χώρους κάθε είδους (οδούς, πλατείες,
κοινόχρηστους κήπους και άλση, πρασιές και άλλους κοινόχρηστους χώρους που είναι αναγκαίοι για
κοινωφελείς σκοπούς)
γ) τα δηµόσια, δηµοτικά και θρησκευτικά κτίρια και εγκαταστάσεις που προβλέπονται µέσα στη ζώνη
δ) τους οικοδοµήσιµους χώρους
ε) τους όρους και περιορισµούς δόµησης
στ) πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα χρησιµοποιούµενα δοµικά υλικά, τον τρόπο κατασκευής και την
αισθητική εµφάνιση των κτιρίων και γενικά την αισθητική διαµόρφωση όλου του χώρου, τα ελάχιστα όρια
µεγέθους των οικοδοµών, τον τρόπο διαµόρφωσης και χρήσης των ακάλυπτων χώρων των οικοπέδων και τις
συναφείς µε αυτούς υποχρεώσεις
ζ) τον προϋπολογισµό των έργων που απαιτούνται
η) το χρόνο ή τις χρονικές φάσεις εκτέλεσης των έργων του αναδασµού και τον τρόπο ή τους τρόπους
παραχώρησης των νέων ιδιοκτησιών και υπολογισµού της αξίας αυτών
ι) τη λήψη ειδικών µέτρων για την αντιµετώπιση ιδιαίτερων προβληµάτων κατοικίας ή επαγγελµατικής
στέγης προσώπων που χρειάζονται ιδιαίτερη µέριµνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την
εφαρµογή του αναδασµού.
Με την παρ.8 θεσπίζεται ότι στην περίπτωση που στις παλιές ιδιοκτησίες υπάρχουν κτίσµατα ή άλλες
εγκαταστάσεις, από την πολεοδοµική µελέτη καθορίζεται η διατήρηση και η χρήση αυτών, διαφορετικά, αν
χαρακτηριστούν κατεδαφιστέες, αποζηµιώνεται ο ιδιοκτήτης για την αξία αυτών. Επίσης προβλέπεται ότι µε
το δεύτερο εδάφιο ότι σε περίπτωση διατήρησής τους η ιδιοκτησία που προκύπτει µετά την διαδικασία
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πολεοδόµησης, στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω κτίσµατα, περιέρχεται κατά προτίµηση στον αρχικό
ιδιοκτήτη.
Με τις παρ.9 έως 16 καταγράφεται η διαδικασία τελικής απόδοσης και µεταγραφής των ακινήτων εντός της
τελικώς πολεοδοµούµενης έκτασης στις περιπτώσεις Ζωνών Αστικού Αναδασµού.
Άρθρο 9
Με το άρθρο 9 προβλέπονται ειδικές διατάξεις για περιπτώσεις, κυρίως οικοδοµικών συνεταιρισµών, όπου
για την προς πολεοδόµηση ιδιοκτησία τους δεν υπάρχει οριστικός τίτλος ιδιοκτησίας, ή από τα
πιστοποιητικά του υποθηκοφυλακείου προκύπτει ότι δεν υπάρχουν βάρη ή υποθήκες ή διεκδικήσεις που δεν
αποτελούν κώλυµα για την πρόοδο της διαδικασίας.
Ειδικότερα:
Με την παρ.1 προβλέπεται ότι στη περίπτωση όπου για την συγκεκριµένη έκταση έχουν εγγραφεί βάρη ή
υποθήκες ή διεκδικήσεις δεν αποτελούν κώλυµα για την πρόοδο της διαδικασίας πλην των περιπτώσεων
διεκδικήσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Με την παρ.2 οι διατάξεις του παρόντος νόµου εφαρµόζονται και σε υφιστάµενους Οικοδοµικούς
Συνεταιρισµούς, που είναι νοµείς εκτάσεως, στην οποία οργανώνονται περιοχές περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης και πολεοδοµούνται τµήµατα αυτής, δυνάµει συµβολαιογραφικών
προσυµφώνων εν ισχύ και σχετικών εξοφλητικών αποδείξεων, από τη σύνταξη των οποίων έως τη
δηµοσίευση του παρόντος έχει παρέλθει η εικοσαετής κτητική παραγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση της διαδικασίας πολεοδόµησης είναι η απόκτηση του δικαιώµατος κυριότητας µέσω
συµβολαιογραφικής πράξης ή αµετάκλητης δικαστικής απόφασης.
Με την παρ.3 καθορίζεται ότι οι περιορισµοί για το ενιαίο και την ελάχιστη επιφάνεια της έκτασης κατά το
άρθρο 2, δεν εφαρµόζονται επί υφιστάµενων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, οι εκτάσεις των οποίων
περιλαµβάνονται εντός εγκεκριµένων ορίων ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ και αποτελούν τµήµα ή τµήµατα
πολεοδοµικής ενότητας του σχεδίου αυτού εφόσον τα τµήµατα που διακόπτονται είναι µεγαλύτερα των δέκα
(10) στρεµµάτων.
Με την παρ. 4 καθορίζεται ότι οι εκτάσεις Οικοδοµικών Συνεταιρισµών σε περιοχές όπου δεν έχει εγκριθεί
ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ εντάσσονται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου και πολεοδοµούνται µε την
διαδικασία ιδιωτικής πολεοδόµησης εφόσον έχουν προβλεφθεί και επιτρέπεται η πολεοδόµηση σε
εγκεκριµένη ΖΟΕ κατά τις διατάξεις του Ν.1337/1983. Σε αυτή την περίπτωση εγκρίσεις των αρµοδίων
υπηρεσιών και βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί την τελευταία δεκαετία δεν απαιτείται να εκδοθούν εκ νέου
και ισχύουν για την διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης. Στις περιπτώσεις της παρούσας
παραγράφου πέραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλεται ειδική µελέτη πληθυσµιακών κριτηρίων από
την οποία αποδεικνύεται ότι η προτεινόµενη πληθυσµιακή χωρητικότητα της έκτασης πολεοδόµησης δεν
έρχεται σε αντίθεση µε το ισχύον πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασµού.

Άρθρο 10
Με το άρθρο 10 προβλέπεται ως εξαιρετική διαδικασία η δηµιουργία περιοχών περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών για τις οποίες µε
κανονιστική πράξη της διοίκησης είχε εγκριθεί προ της ψήφισης του Συντάγµατος του 1975 ρυµοτοµικό
σχέδιο εφόσον βέβαια ουδέποτε το συγκεκριµένο σχέδιο ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε.
Η έκταση που τελικώς πολεοδοµείται ανέρχεται περίπου σε ποσοστό ¼ της όλης περιοχής που αρχικά είχε
τεθεί εντός σχεδίου και ρυθµίζεται µετά από ειδικές µελέτες οικολογικής αξιολόγησης, περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άδεια επέµβασης από τον αρµόδιο δασάρχη. Προβλέπεται µάλιστα σε εξαιρετική περίπτωση
που διατεθούν δασικές εκτάσεις ή δάση για τη συµπλήρωση της απαιτούµενης επιφάνειας, για την επίτευξη
του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε τη σχετική µελέτη ότι υποχρεούται ο Οικοδοµικός
Συνεταιρισµός να προβεί σε δάσωση τουλάχιστον ίσου ή και µέχρι του διπλασίου εµβαδού γειτονικής
έκτασης ή έκτασης ευρισκόµενης στην ευρύτερη περιοχή, σύµφωνα µε υπόδειξη της δασικής υπηρεσίας.
Ειδικότερα :
Mε την παρ.1 προβλέπεται ότι τα ρυµοτοµικά σχέδια προ του έτους 1975, τα οποία δεν έχουν ανακληθεί ή
ακυρωθεί για εκτάσεις Οικοδοµικών Συνεταιρισµών σε εκτάσεις που κατά τις κείµενες σήµερα διατάξεις
προστατεύονται από τη δασική νοµοθεσία παύουν να ισχύουν και συντάσσονται νέα µε µέριµνα και δαπάνες
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των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις
των επόµενων παραγράφων.
Με την παρ.2 προβλέπεται ότι Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί, νόµιµοι ιδιοκτήτες δασών, δασικών εκτάσεων,
εκτάσεων των εδαφίων β και γ της παραγρ. 6 του άρθρου 3 του νόµου 998/79 και γενικότερα εκτάσεων µη
υπαγόµενων στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, πριν την έναρξη ισχύος του Συντάγµατος του 1975 για
τις οποίες είχε εγκριθεί από τη διοίκηση προ του έτους 1975 ρυµοτοµικό σχέδιο ή είχαν χορηγηθεί άλλες
εγκρίσεις δηµοσίων υπηρεσιών και του τότε συµβουλίου ∆ηµοσίων ΄Εργων (πριν το 1975) των εκτάσεων
που κατέχουν εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης
υπό τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
Με τις παρ.3 έως 11 αναλύεται η διαδικασία αναγνώρισης τµήµατος της έκτασης ως πολεοδοµούµενη
περιοχή, η διαδικασία απόδοσης προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο τουλάχιστον 50% της εκτάσεως, η διαδικασία
έγκρισης επέµβασηςέκδοσης ΑΕΠΟ και περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ο έλεγχος του κράτους για τα
απαιτούµενα έργα υποδοµής και τα περιβαλλοντικά έργα.
Με την παρ.12 αποσαφηνίζεται ότι ακίνητα που προήλθαν από κλήρωση µεριδιούχων οικοδοµικών
συνεταιρισµών πριν το 1975 και ήταν άρτια και οικοδοµήσιµα κατά παρέκκλιση σύµφωνα µε τους όρους
δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου οικοδοµούνται σύµφωνα µε τα
ισχύοντα κατά το χρόνο έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης.
Με την παρ.13 προβλέπεται, προς άρση αµφιβολιών της διοίκησης ότι εκτάσεις Οικοδοµικών συνεταιρισµών
που εγκρίθηκαν µε διάταγµα ρυµοτοµίας προ του έτους 1975 επί των οποίων έχουν υλοποιηθεί έργα
υποδοµής σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη, εφόσον το ρυµοτοµικό σχέδιο δεν έχει ανακληθεί ή
ακυρωθεί ολοκληρώνουν την διαδικασία υλοποίησης έργων υποδοµής και διανοµής των οικοπέδων
σύµφωνα µε την εγκριθείσα πολεοδοµική µελέτη και ανεξαρτήτως τυχόν εγγράφων ή γνωµοδοτήσεων
υπηρεσιών για το νοµικό ζήτηµα πολεοδόµησης των περιοχών αυτών. Κατ΄ εξαίρεση των οριζοµένων στο
ρυµοτοµικό σχέδιο και την πολεοδοµική µελέτη ο συντελεστής δόµησης κάθε οικοπέδου δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 0.3για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόµησης .
Άρθρο 11
Με το άρθρο 11 καθορίζονται οι Ζώνες Συγκέντρωσης ∆ικαιωµάτων ∆όµησης (Ζ.Σ.∆.∆.) σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κεφαλαίο Β΄ του ν. 4178/2013 καθώς και ζώνες υποδοχής – ανταλλαγής εκτάσεων ή τµηµάτων
εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών. Παράλληλα καθορίζονται ζώνες υποδοχής οικοδοµικών
συνεταιρισµών – ιδιωτικών πολεοδοµήσεων πλησίον εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 Καθορίζονται Ζώνες Συγκέντρωσης ∆ικαιωµάτων ∆όµησης (Ζ.Σ.∆.∆.) κατά τις
διατάξεις του κεφαλαίο Β΄ του ν. 4178/2013 καθώς και ζώνες υποδοχής – ανταλλαγής εκτάσεων ή τµηµάτων
εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι εκτάσεις αυτές
προβλέπονται µε την έγκριση των ΤΧΣ ή άλλου παρόµοιου επιπέδου σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του ν.
4269/2014 στο σύνολο της χερσαίας χώρας συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Ρόδου
εξαιρουµένων των περιοχών Αττικής, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και Ηράκλειου
Κρήτης, που καταλαµβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των προβλεπόµενων ρυθµιστικών
σχεδίων και µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του κεφαλαίου Α.
Με την παρ.2 κατ’ εξαίρεση και πριν την ολοκλήρωση των σχεδίων ανώτερου σχεδιασµού προβλέπεται ότι
για εθνικούς λόγους αναβάθµισης και αναζωογόνησης των εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων
οικισµών και αποκατάστασης των µεριδιούχων εκτάσεων οικοδοµικών συνεταιρισµών µε Προεδρικό
∆ιάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνονται
Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ) σύµφωνα µε τα οποία
καθορίζονται και ζώνες - υποδοχείς οικοδοµικών συνεταιρισµών – Ιδιωτικών Πολεοδοµήσεων πλησίον
εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών. Θεσπίζεται επίσης ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα
Ειδικά Σχέδια δύναται να τροποποιούν κατευθύνσεις και περιορισµούς υφιστάµενων υπερκείµενων επιπέδων
σχεδιασµού.
Με την παράγραφο 3 προσδιορίζονται οι εκτάσεις που δύναται να προβλεφθούν ως Ζώνες Συγκέντρωσης
∆ικαιωµάτων ∆όµησης (Ζ.Σ.∆.∆.). Ειδικότερα καταγράφονται αναλυτικά :
α) ∆ηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του
19

ν.998/1979, για τις οποίες δεν απαγορεύεται η δόµηση και διαχειρίζονται από τις αρµόδιες δασικές
υπηρεσίες,
β) Εκτάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ή των Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ή
γ) Ιδιωτικές εκτάσεις υπό τις επιφυλάξεις του παρόντος.
Άρθρο 12
Με το άρθρο 12 προδιαγράφονται οι κατηγορίες των οικοδοµικών συνεταιρισµών- ιδιωτικών
πολεοδοµήσεων που θα καταστούν δικαιούχοι ανταλλαγής µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η σειρά
προτεραιότητας τους για την ανταλλαγή, προσδιορίστηκε ανάλογα µε το θεσµικό καθεστώς που διέπει τις
εκτάσεις τους (Ευρωπαϊκό δικαστήριο εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο κλπ).
Με την παρ.1 διασαφηνίζεται ότι οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί υπάγονται στις διατάξεις του ν.1667/1987
όσον αφορά τη σύσταση τους, τη λειτουργία και την εποπτεία τους.
Με την παρ.2 προδιαγράφεται ότι δικαιούχοι της ανταλλαγής είναι όλοι οι Οικοδοµικοί συνεταιρισµοί καθώς
και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες (κύριοι) δασών ή δασικών εκτάσεων ή εκτάσεων όπου
απαγορεύεται η δόµηση ή διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας περιοχές (δάση – δασικές εκτάσειςκηρυγµένοι αρχαιολογικοί χώροι) ή αποτελούν τµήµα γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ή δεν
µπορούν να αξιοποιηθούν για άλλους λόγους προστασίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Με την παρ.3 προσδιορίζεται ότι οι δικαιούχοι κατατάσσονται σύµφωνα µε το αίτηµά τους κατά
προτεραιότητα για την ανταλλαγή, ως εξής:
α) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί για τους οποίους έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση που προβλέπει
ανταλλαγή της µη κατάλληλης έκτασης τους ή αντίστοιχης αποζηµίωσης τους.
β) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί των οποίων οι εκτάσεις έχουν ήδη ενταχθεί σε ρυµοτοµικό σχέδιο και µετά
την ψήφιση του ν. 998/1979 τα σχέδια αυτά είτε κρίθηκαν άκυρα είτε πρέπει να ακυρωθούν γιατί βρίσκονται
σε απαγορευτικές για δόµηση περιοχές σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού (δάση, δασικές εκτάσεις
κλπ)
γ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί των οποίων οι εκτάσεις υπήχθησαν σε διαδικασία ένταξης σε ρυµοτοµικό
σχέδιο και διακόπηκε µετά την έναρξη ισχύος του ν. 998/1979 και οι οποίοι έχουν άδεια κτήσης
δ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί των οποίων οι εκτάσεις έχουν ήδη ενταχθεί σε ρυµοτοµικό σχέδιο και είτε
κρίθηκαν άκυρα είτε πρέπει να ακυρωθούν γιατί υπήχθησαν µεταγενέστερα σε ειδικό καθεστώς προστασίας.
ε) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί που είχαν προωθήσει τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης
σύµφωνα µε το π.δ/γµα 93/1987 και η διαδικασία διεκόπη για διάφορους λόγους (έλλειψη ΠΕΡΠΟ κ.λ.π.)
στ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί που έχουν εγκεκριµένη απόφαση οικιστικής καταλληλότητας µε το π.δ/γµα
93/1987
ζ) Φορείς Ιδιωτικών Πολεοδοµήσεων των οποίων η πολεοδοµικής µελέτη είχε εκπονηθεί και προωθηθεί για
έγκριση µε το ν. 1947/1991 και κρίθηκε µη νόµιµη από το Σ.τ.Ε. λόγω έλλειψης εγκεκριµένου χωροταξικού
πλαισίου
η) Φορείς Ιδιωτικών Πολεοδοµήσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση οικιστικής καταλληλότητας κατά
τις διαδικασίες του ν. 1947/1991
θ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί που είναι κύριοι δασών και δασικών εκτάσεων και µετά την ψήφιση του ν.
998/1979 δεν κατέστη δυνατή η προώθηση καµίας διαδικασίας συνυπολογίζοντας για την προτεραιότητα το
έτος κτήσης κυριότητας.
Άρθρο 13
Με το άρθρο 13 καθορίζεται η διαδικασία για την αναγνώριση και καταγραφή των ζωνών – υποδοχέων.
Ειδικότερα:
Με την παρ.1 προβλέπεται ότι η αναγνώριση και καταγραφή των ζωνών – υποδοχέων κατά το άρθρο 11
γίνεται µε την διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4.
Με την παρ.2 ορίζεται ότι για την εφαρµογή του άρθρου 11 µετά από αίτηµα των ενδιαφεροµένων, των
οικείων ΟΤΑ, της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, των ∆/νσων ∆ασών ή και των συναρµοδίων ∆ηµοσίων
Υπηρεσιών µε εντολή του αρµοδίου Υπουργού αυτών αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ
όλα τα προβλεπόµενα στοιχεία για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 4.
Με την παρ.3 προβλέπεται ότι µε την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας, τα όρια των εκτάσεων των ζωνών
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– υποδοχέων καταγράφονται µε ευθύνη του ΥΠΕΚΑ σε ειδική βάση δεδοµένων της ΕΚΧΑ ΑΕ και στα
χαρτογραφικά υπόβαθρα αυτής.

Άρθρο 14
Με το άρθρο 14 περιγράφεται η διαδικασία ανταλλαγής και προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για
την εκτίµηση του εµβαδού της αποδιδόµενης προς ανταλλαγή έκτασης.
Ειδικότερα:
Με την παρ.1 προδιαγράφεται ότι η διαδικασία ανταλλαγής υλοποιείται µέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας
της Τράπεζας Γης του κεφαλαίου Β’ του ν. 4178/2013 µε την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου.
Με την παρ.2 ορίζεται ότι για την ανταλλαγή λαµβάνεται υπόψη η τιµή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητο ανταλλαγής καθώς και η τιµή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται η έκταση που αποδίδεται ως
αντάλλαγµα. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι για τα ακίνητα που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε
το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον
υπολογισµό της αξίας λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική
κοινότητα όπου βρίσκεται η έκταση και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης
που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται η έκταση.
Με την παρ.3 διασαφηνίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η αποδιδόµενη έκταση δεν µπορεί να υπερβαίνει σε
ποσοστό το ογδόντα τις εκατό (80%) της έκτασης του ακινήτου ανταλλαγής (ΕΑΡΧ) πολλαπλασιαζόµενη
επί συντελεστή (Τ). Όπου η τιµή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο ανταλλαγής (ΤΑΡΧ) είναι
µεγαλύτερη ή ίση της τιµής ζώνης της περιοχής που βρίσκεται η έκταση που αποδίδεται ως αντάλλαγµα
(ΤΤΕΛ), ο συντελεστής (Τ) λαµβάνει την τιµή ένα (1). Όπου η τιµή ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητο ανταλλαγής (ΤΑΡΧ) είναι µικρότερη της τιµής ζώνης της περιοχής που βρίσκεται η έκταση που
αποδίδεται ως αντάλλαγµα (ΤΤΕΛ), ο συντελεστής αυτός (Τ) λαµβάνει την τιµή που προκύπτει από το πηλίκο
της τιµής ζώνης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο ανταλλαγής προς την τιµή ζώνης της περιοχής που
βρίσκεται η έκταση που αποδίδεται ως αντάλλαγµα σύµφωνα µε τον τύπο Τ= ΤΑΡΧ/ ΤΤΕΛ
Η έκταση της τελικώς αποδιδόµενης έκτασης εξάγεται από τον τύπο: ΤΤΕΛ = 80% x ΕΑΡΧx Τ
Με την παρ.4 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση όπου η έκταση που αποδίδεται ως αντάλλαγµα εµπίπτει σε
περιοχές µε διαφορετικές τιµές ζώνης, για κάθε τιµή ζώνης υπολογίζεται ξεχωριστά αποδιδόµενο τµήµα
λαµβάνοντας αντίστοιχα υπόψη και το κάθε τµήµα της έκτασης του ακινήτου ανταλλαγής. Για τον
υπολογισµό της τελικής έκτασης, που δύναται να αποδοθεί ως αντάλλαγµα, γίνεται άθροιση των επιµέρους
εκτάσεων ανά τιµή ζώνης. Η έκταση της τελικώς αποδιδόµενης έκτασης εξάγεται από τον τύπο:
∑ΤΤΕΛ = ΤΤΕΛi + ΤΤΕΛii+ ….+ ΤΤΕΛv = 80% x (ΕΑΡΧix Τi+ ΕΑΡΧiix Τii + …+ + ΕΑΡΧvx Τv)
Με την παρ.5 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ανταλλαγής µε ιδιωτική έκταση για την οποία έχει εγκριθεί η
πολεοδοµική µελέτη κατά το άρθρο 24, η αποδιδόµενη έκταση οικοπέδων, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις
προηγούµενες παραγράφους, µειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) και ο οικοδοµικός
συνεταιρισµός οφείλει ειδική χρηµατική εισφορά για τη συγκεκριµένη έκταση.
Με την παρ. 6 διευκρινίζεται ότι δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6.
Με την παρ. 7 διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ανταλλαγής µε ιδιωτική έκταση για την οποία έχει εγκριθεί η
πολεοδοµική µελέτη κατά το άρθρο 24 η αποδιδόµενη έκταση οικοπέδων και η δαπάνη της µελέτης
κατασκευής και εκτέλεσης όλων των έργων υποδοµής της περιοχής βαρύνει τον παρέχοντα κατά την περ. β
της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, και προβλέπεται ειδικό αντάλλαγµα.
Με την παρ.8 προβλέπεται ότι η έκταση που αποδίδεται ως αντάλλαγµα πρέπει να βρίσκεται στην ίδια ή σε
όµορη περιφέρεια µε το ακίνητο ανταλλαγής. Κατ’ εξαίρεση τα ακίνητα ανταλλαγής που βρίσκονται εντός
Αττικής, δύναται να ανταλλάσσονται µε εκτάσεις σε όλη την επικράτεια.
Με την παρ.9 διασαφηνίζεται ότι δίνεται το δικαίωµα στους ενδιαφερόµενους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς
και ιδιώτες, να προτείνουν την έκταση που επιθυµούν για έγκριση οριοθέτησης Ζωνών Συγκέντρωσης
∆ικαιωµάτων ∆όµησης (Ζ.Σ.∆.∆.). Στις περιπτώσεις κοινής προτίµησης, οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί
υποβάλλουν τις προτιµήσεις τους και η επιλογή γίνεται λαµβάνοντας υπόψη την σειρά προτεραιότητας και
προτίµησης.
Με την παρ.10 προσδιορίζεται ότι η σχετική αίτηση συνοδεύεται από αποδεικτικά κυριότητας και
τοπογραφικά διαγράµµατα όπου εµφαίνονται οι εκτάσεις της ιδιοκτησίας τους. Το αποτέλεσµα της
κατάταξης ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους και ακολουθεί απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για την ανταλλαγή και την µεταγραφή ή την καταχώριση των
δικαιωµάτων κυριότητας αντίστοιχα στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία ή Κτηµατολογικά βιβλία. Η ειδική
διαδικασία ελέγχου και έκδοσης της απόφασης ανταλλαγής καθορίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα κατά τα
οριζόµενα στο κεφάλαιο Β’ του ν.4178/2013.
Με την παρ.11 προσδιορίζεται ότι το χρονικό διάστηµα µεταξύ της χορήγησης του νέου τίτλου ανταλλαγής
της έκτασης και της υποβολής για έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης δεν δύναται να είναι µεγαλύτερο του
ενός έτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο τίτλος κυριότητας θα εκπίπτει και η αντίστοιχη έκταση θα δίδεται σε
άλλον Οικ. Συν/σµό ή Ιδιώτη σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο πίνακα προτεραιότητας κατά την ηλεκτρονική
διαδικασία της Τράπεζας Γης του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4178/2013.
Άρθρο 15
Με το άρθρο 15 ορίζονται οι προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανταλλαγής.
Ειδικότερα:
Με την παρ.1 καθορίζεται ότι έως τη θέση σε εφαρµογή των διατάξεων της Τράπεζας Γης η διαδικασία
ανταλλαγής ολοκληρώνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Η κτήση της κυριότητας της έκτασης αποδεικνύεται δυνάµει νόµιµων τίτλων, η νοµική τάξη και
ακολουθία των οποίων προκύπτει από την κατωτέρω αναφερόµενη έκθεση τίτλων.
β) Για την έναρξη της διαδικασίας ο κύριος της προτεινόµενης προς ανταλλαγή έκτασης υποβάλλει αίτηση
στη ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ µε αντικείµενο την ανταλλαγή της ιδιοκτησίας του µε
ακίνητο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου. Η αίτηση, επί ποινή απαραδέκτου, συνοδεύεται από έκθεση τίτλων η
οποία συντάσσεται και υπογράφεται από δύο νοµικούς τουλάχιστον παρ’ εφέτες και θεωρείται από τον
οικείο δικηγορικό σύλλογο.
γ) Η έκθεση περιλαµβάνει πλήρη περιγραφή του ακινήτου µε το ιστορικό της νοµικής του κατάστασης και
καταλήγει στην ανεπιφύλακτη διακρίβωση όλων όσων έχουν δικαίωµα κυριότητας ή άλλα εµπράγµατα
δικαιώµατα σε αυτό ή έχουν προσηµειώσει ή υποθηκεύσει τέτοια δικαιώµατα ή διεκδικούν εµπράγµατα
δικαιώµατα ή έχουν επιβάλει κατάσχεση. Με την έκθεση συνυποβάλλονται και οι αντίστοιχοι τίτλοι µε
πλήρη σειρά πιστοποιητικών αυτών από τα αρµόδια κατά τόπον Υποθηκοφυλακεία και Κτηµατολογικά
Γραφεία, σε περίπτωση όπου έχουµε πρώτες εγγραφές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2664/1998, όπως
ισχύει. Σε περίπτωση που στην περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
κτηµατογράφησης, προσκοµίζεται το προβλεπόµενο από το ν. 2308/1995 πιστοποιητικό του άρθρου 5 ή η
βεβαίωση του άρθρου 2 του νόµου αυτού. Στην έκθεση αναφέρεται ο χρόνος µέχρι τον οποίο διαπιστώνεται
η βεβαιούµενη κατάσταση και ο οποίος δεν επιτρέπεται να απέχει περισσότερο από τρεις ηµέρες από την
ηµεροµηνία της αίτησης.
Με την παρ.2 προβλέπεται ότι εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης η ως άνω αναφερόµενη
∆/νση του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονοµικών ενηµερώνει τον κύριο περί αποδοχής ή όχι της αιτήσεώς του.
Με την παρ.3 γνωστοποιείται σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης στον αιτούντα τα στοιχεία του/των
προτεινόµενου/των σε ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Το προτεινόµενο ακίνητο
ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου οφείλει να είναι ελεύθερο βαρών, διεκδικήσεων και τυχόν άλλων
περιορισµών αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, δασικής ή άλλης σχετικής νοµοθεσίας.
Με την παρ.4 ορίζεται η υποχρέωση έγγραφης αποδοχής της ανταλλαγής από τον ενδιαφερόµενο εντός
αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών µε το προτεινόµενο ακίνητο του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσµίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος ανταλλαγής.
Με την παρ.5 προβλέπεται ότι εγκρίνεται η ανταλλαγή µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται, συνοδευόµενη από τα οικεία
διαγράµµατα και των δύο ακινήτων, στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι όροι και οι λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάρτιση της σχετικής αµφοτεροβαρούς εκποιητικής
σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και του ενδιαφεροµένου.
Με την παρ.6 προβλέπεται ότι ο ως άνω τίτλος στην συνέχεια µεταγράφεται στην οικεία µερίδα του
Υποθηκοφυλακείου και των δύο ακινήτων, άλλως καταχωρίζεται στα οικεία κτηµατολογικά φύλλα των δύο
ακινήτων στα αρµόδια Κτηµατολογικά Γραφεία. Αν η περιοχή όπου βρίσκονται τα ακίνητα
κτηµατογραφείται τότε υποβάλλονται δηλώσεις του ν. 2308/1995 στο αρµόδιο Γραφείο Κτηµατογράφησης.
Τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απαιτείται όπως υποβληθούν στη συνέχεια στην ως άνω αρµόδια
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υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ προκειµένου όπως περαιωθεί η διαδικασία. Η διαδικασία της ανταλλαγής
ολοκληρώνεται µε τη µεταγραφή της οικείας σύµβασης στα αρµόδια Υποθηκοφυλακεία ή την καταχώριση
αυτής στα Κτηµατολογικά Βιβλία του αρµόδιου Κτηµατολογικού Γραφείου.
Με την παρ.7 διασαφηνίζεται ότι µε την ολοκλήρωση της ανταλλαγής δεν είναι δυνατή η αυτούσια απόδοση
όλου ή µέρους του ακινήτου στο οποίο αφορά η ανταλλαγή και το οποίο περιήλθε στην ιδιοκτησία του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Ο τυχόν πραγµατικός δικαιούχος έχει ενοχική και µόνο αξίωση για την απόδοση του
πλουτισµού κατά του αιτηθέντα την ανταλλαγή.

Άρθρο 16
Με το άρθρο 16 προβλέπεται η έγκριση Ειδικών Σχεδίων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης
(ΕΣΠΕΡΑΑ) για λόγους ανάδειξης και προστασίας και αναβίωσης εγκαταλελειµµένων, µικρών και
φθινόντων οικισµών
Ειδικότερα θεσπίζεται ότι για εθνικούς λόγους προστασίας των εγκαταλελειµµένων οικισµών ορίζονται
διαδικασίες και πολεοδοµικά κίνητρα αποκατάστασης, ανάδειξης και αναβίωσης των εγκαταλελειµµένων,
µικρών και φθινόντων οικισµών της χώρας σύµφωνα µε επόµενα άρθρα του παρόντος. Θεσπίζεται δε η
διαδικασία έγκριση των παρεµβάσεων και αποτυπώνεται ότι µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, µετά από πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ) κατά τα επόµενα άρθρα. Κατά τη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι σε
κάθε περίπτωση ΕΣΠΕΡΑΑ προηγείται η έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας κατά το άρθρο 4 η οποία
πέραν των προβλεποµένων ειδικώς εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µετά από εισήγηση και της ∆/σης Χωροταξίας και γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
Προβλέπεται τέλος ότι µε την εισήγηση της υπηρεσίας εγκρίνεται κατά το στάδιο της βεβαίωσης
καταλληλότητας και µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ έκθεση χωροταξικής θεώρησης στην οποία
περιγράφονται και τεκµηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές και η ένταξη στο χώρο του
σχεδιαζόµενου έργου, ιδίως όσον αφορά σ την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδοµή και τις λοιπές
εξυπηρετήσεις, στους υφιστάµενους οικισµούς, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης
περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δηµοτικής ενότητας.
Άρθρο 17
Με το άρθρο 17 δίνονται οι ορισµοί των οικισµών στους οποίους έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1 αναφέρεται ότι για την εφαρµογή του παρόντος ισχύουν οι κατωτέρω ορισµοί:
α) εγκαταλελειµµένος ορίζεται ο οικισµός που εµφανίζεται µε µηδενικό πληθυσµό στην απογραφή του 1981
της ΕΛΣΤΑΤ και προϋφίσταται του έτους 1923 και βρίσκεται εντός των περιοχών της παρ. 3 του άρθρου 1
β) µικρός και φθίνον ορίζεται ο οικισµός που βρίσκεται εντός των περιοχών της παρ. 3 του άρθρου 1 και
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) κατά την τελευταία απογραφή (2011) της ΕΛΣΤΑΤ εµφανίζει ως µόνιµο πληθυσµό µικρότερο των 150
κατοίκων,
ββ) δεν εµφανίζει πληθυσµιακή αύξηση µεγαλύτερη του δέκα τις εκατό (10%) από την αντίστοιχη απογραφή
του µόνιµου πληθυσµού του έτους 1981, και
γγ) είτε προϋφίσταται του έτους 1923 είτε έχει οριοθετηθεί µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την παρ 2 διευκρινίζεται ότι για τους εγκαταλελειµµένους οικισµούς της περίπτωσης α της
προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται το άρθρο 18 του παρόντος κεφαλαίου. Για τους µικρούς και
φθίνοντες οικισµούς της περίπτωσης β της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται το άρθρο 19 του
παρόντος κεφαλαίου.
Άρθρο 18
Με το άρθρο 18 περιγράφονται οι τεχνικές παράµετροι για την βιώσιµη ανάπτυξη εγκαταλελειµµένων
οικισµών . Καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την οικιστική τους ανάπτυξη και
προσδιορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ
για τον έλεγχο εφαρµογής και έγκρισης της προβλεπόµενης διαδικασίας.
Ειδικότερα:
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Με την παρ.1 καθορίζεται ότι σε περίπτωση εγκαταλελειµµένων οικισµών προβλέπεται η έκδοση ΕΣΠΕΡΑΑ
εφόσον :
α) Κρίνονται αρχιτεκτονικά ενδιαφέροντες και δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως γεωλογικά ακατάλληλοι,
παραδοσιακοί οικισµοί ή ιστορικοί τόποι
β) Αναγνωρίζεται συνεκτικό τµήµα αυτών κατά τις διατάξεις του π.δ\τος της 24.04.1985 (∆΄181), του οποίου
η έκταση είναι ενιαία και έχει επιφάνεια από δέκα (10) έως πενήντα (50) στρέµµατα. Σε περίπτωση που το
συνεκτικό τµήµα του οικισµού διακόπτεται από εγκεκριµένες επαρχιακές, δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς και
το κάθε διαιρετό τµήµα αυτού περιλαµβάνει άνω των δέκα (10) οικοδοµών, η έκταση του συνεκτικού
τµήµατος δύναται να θεωρηθεί ενιαία.
Με την παρ 2 περιγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τα ΕΣΠΕΡΑΑ και Ειδικότερα:
α) Ορίζεται το όριο του συνεκτικού τµήµατος, καθορίζονται οι υφιστάµενοι κοινόχρηστοι χώροι και
εγκρίνονται ειδικοί όροι δόµησης σύµφωνα την ανάλυση του οικιστικού αποθέµατος των υπαρχόντων
κτισµάτων και τα µέσα πολεοδοµικά µεγέθη που αποτυπώνονται και δύναται
β) ∆ύναται επιπλέον να καθορίζεται όµορη έκταση ως περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής
πολεοδόµησης (Π.Π.Α.Ι.Π.) υπό τις εξής προϋποθέσεις:
αα) Η όµορη έκταση πρέπει να έχει ελάχιστη επιφάνεια τριάντα (30) στρεµµάτων και σε καµία περίπτωση να
µην υπερβαίνει το διπλάσιο της έκτασης του συνεκτικού τµήµατος.
ββ) Το ενιαίο της έκτασης του συνεκτικού τµήµατος και της όµορης προς πολεοδόµηση περιοχής, πρέπει να
έχει επιφάνεια τουλάχιστον πενήντα (50) στρέµµατα και να µην υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέµµατα.
γγ) Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πολεοδόµησης του παρόντος
κεφαλαίου που διέπουν την διαδικασία πολεοδόµησης µε ΕΣΠΕΡΑΑ.
Με την παρ.3 καθορίζεται ότι για την εφαρµογή της διαδικασίας της περίπτωσης α της παρ.2, ο αρµόδιος
∆ήµος υποβάλλει στη ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ τα παρακάτω στοιχεία:
α) Γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες περί της ύπαρξης ή µη κηρυγµένων ή και
οριοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων εντός της έκτασης.
β) Τοπογραφικό και κτηµατογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000 εξαρτηµένο από το κρατικό
σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, για το οποίο γίνεται αναλυτική περιγραφή του περιεχοµένου του.
γ) Απόσπασµα χάρτη του τυχόν εγκεκριµένου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή αντίστοιχου επιπέδου σχεδιασµού,
µε σηµειωµένη τη θέση και ενδεικτικά τα όρια του προς οικιστικού συνόλου
δ) Βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία του οικείου ∆ήµου σύµφωνα µε τα στοιχεία εκ του αρχείου του ότι
ο οικισµός δεν έχει χαρακτηρισθεί ως κατολισθαίνοντας και ότι δεν έχουν δοθεί αποζηµιώσεις ή δεν έχει
υλοποιηθεί άλλου είδους αποκατάσταση των οικιστών για την εγκατάλειψη αυτού.
ε) Πρόταση για ειδικές ρυθµίσεις όρων δόµησης και χρήσεων γης µε σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση
αξιόλογων αρχιτεκτονικά κτιρίων.
Με την παρ.4 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την εφαρµογή
της περίπτωσης β της παρ.2 όπου προβλέπονται όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Ειδικότερα θεσπίζεται
ότι οι ενδιαφερόµενοι κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1 ή και αρµόδιος ∆ήµος υποβάλλουν στη
∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επιπλέον για τη χορήγηση
βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4:
α) Πράξη χαρακτηρισµού της όµορης προς πολεοδόµηση έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 998/1979
και πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.
β) Τοπογραφικό και υψοµετρικό διάγραµµα κατά τα προηγούµενα και µε επιπρόσθετα στοιχεία.
γ) Χάρτη κατάλληλης κλίµακας εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, στον οποίο
απεικονίζεται τα όρια της έκτασης, οι προβλεπόµενες χρήσεις γης και τα γενικότερα στοιχεία σύνδεσής
αυτής µε την ευρύτερη περιοχή
δ) Πρόταση καθορισµού οριογραµµών των υδατορεµάτων σύµφωνα µε τον ν.4258/2014
ε) Έκθεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας υπογραφόµενη από δύο ιδιώτες γεωλόγους, οι οποίοι
φέρουν την ευθύνη για τα πορίσµατα αυτής.
στ) Κτηµατογραφικό πίνακα ιδιοκτησιών συνοδευόµενο από έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόµενη από δύο
ιδιώτες νοµικούς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη σχετική έκθεση, και θεωρηµένη από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο.
ζ) Προκαταρκτικός προσδιορισµός περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
η) Τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες χρήσεις γης καθώς και τα προγραµµατικά µεγέθη για την οικιστική
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ανάπτυξη της έκτασης (πυκνότητα - συντελεστές εκµετάλλευσης - δόµησης κλπ), τα οποία θα πρέπει να
συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα προβλεπόµενα από τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή άλλου
επιπέδου σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του ν. 4269/2014
Με την παρ.5 προσδιορίζεται ότι για την έγκριση των ΕΣΠΕΡΑΑ του παρόντος άρθρου απαιτείται η
προηγούµενη γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ). Οι διαδικασίες της περίπτωσης β της παραγράφου 2 δύναται να ολοκληρώνονται είτε
αυτοτελώς σε δύο διακριτές φάσεις, είτε συνολικά µε την έκδοση ενός ΕΣΠΕΡΑΑ.
Άρθρο 19
Με το άρθρο 19 καθορίζονται µε την έγκριση ΕΣΠΕΡΑ, ζώνες – υποδοχείς οικοδοµικών συνεταιρισµών και
ιδιωτών σε δηµόσιες εκτάσεις µε ειδικές προϋποθέσεις.
Ειδικότερα:
Με την παρ.1 ορίζεται ότι σε περίπτωση µικρών και φθινόντων οικισµών, κατά την περίπτωση β της παρ.1
του άρθρου 17 εγκρίνονται ΕΣΠΕΡΑΑ σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
Με την παρ.2 καθορίζονται µε την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ πλησίον των µικρών και φθινόντων οικισµών της
περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 17 ζώνες – υποδοχείς οικοδοµικών συνεταιρισµών - ιδιωτών σε: αα)
δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του
ν.998/1979, για τις οποίες δεν απαγορεύεται η δόµηση και διαχειρίζονται από τις αρµόδιες δασικές
υπηρεσίες, ββ) εκτάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ή των
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, ή γγ) ιδιωτικές εκτάσεις υπό τις επιφυλάξεις του παρόντος, υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
α) Η απόστασή τους από τους παραπάνω µικρούς και φθίνοντες οικισµούς δεν πρέπει υπερβαίνει τα τρία (3)
χλµ και δεν απαιτείται να περιλαµβάνεται όλη η έκταση εντός της περιβάλουσας αυτής ζώνης πλάτους 3χλµ.
Λαµβάνονται ως αρχή τα εγκεκριµένα όρια των οικισµών ή τα όρια που υποδεικνύονται από την αρµόδια
Υ∆ΟΜ εφόσον δεν υφίστανται εγκεκριµένα όρια για τους οικισµούς προ του 1923. Ειδικά στην περίπτωση
όπου οι υπάρχοντες οικισµοί έχουν χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακοί, η απόσταση των ζωνών θα πρέπει να
µην υπερβαίνει τα τρία (3) χλµ και να απέχει τουλάχιστον ένα (1) χλµ από αυτούς.
β) Εξασφαλίζεται η φυσική και λειτουργική τους συνέχεια µε τους υπό υφιστάµενους οικισµούς.
γ) Οι ζώνες – υποδοχείς πρέπει να απέχουν κατ’ ελάχιστο απόσταση πέντε (5) χλµ από οικισµούς, οι οποίοι
κατά την τελευταία απογραφή (2011) της ΕΛΣΤΑΤ εµφανίζουν ως µόνιµο πληθυσµό µεγαλύτερο των δύο
χιλιάδων (2000) κατοίκων.
δ) Σε κάθε περίπτωση δεν δύναται να χωροθετηθούν ανά περιφερειακή ενότητα πλήθος οικισµών που
υπερβαίνει το δέκα τις εκατό (10%) του συνολικού αριθµού των υφιστάµενων οικισµών στη συγκεκριµένη
γεωγραφική ενότητα σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
ε) Η προς πολεοδόµηση έκταση πρέπει να έχει πρόσβαση από υφιστάµενη διαµορφωµένη οδό η οποία έχει
τεθεί σε κοινή χρήση πέραν των είκοσι (20) ετών και έχει πλάτος τουλάχιστον τέσσερα (4) µέτρα. Τα
γεωµετρικά της χαρακτηριστικά της υφισταµένης οδού δύναται να διαµορφωθούν σε µέγεθος που θα
εξυπηρετεί τις ανάγκες του νέου οικισµού. Οι αποζηµιώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών συντελούνται µε
ευθύνη του οικείου Ο.Τ.Α και βαρύνουν τον επισπεύδοντα ιδιώτη ή Οικοδοµικό Συνεταιρισµό.
στ) Απέχουν πέραν των διακοσίων µέτρων (200) µέτρων από την ακτογραµµή.
ζ) Ο µικρός και φθίνων οικισµός πλησίον του οποίου οριοθετείται η ζώνη – υποδοχέας θα πρέπει να µην έχει
οριστεί ως γεωλογικά ακατάλληλος για δόµηση (κατολισθαίνων – σεισµικά ρήγµατα κλπ).
η) Προβλέπεται εκ των µελετών η δυνατότητα εξυπηρέτησης από βασικά δίκτυα υποδοµών ( ∆.Ε.Η.,
ύδρευση, κ.λ.π.)
θ) Το µέγεθος του νέου οικισµού δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) στρέµµατα.
ι) Για µικρούς και φθίνοντες οικισµούς έως 50 κατοίκους το µέγεθος του νέου οικισµού δεν υπερβαίνει τα
εκατό (100) στρέµµατα.
ια) Για µικρούς και φθίνοντες οικισµούς έως 100 κατοίκους το µέγεθος του νέου οικισµού δεν υπερβαίνει τα
διακόσια (200) στρέµµατα.
Με την παρ.3 καθορίζεται ότι πέραν των ανωτέρω, πλησίον µικρών και φθινόντων οικισµών και όχι σε
απόσταση µεγαλύτερη τους ενός (1) χιλιοµέτρου, επιτρέπεται η χωροθέτηση και η πολεοδόµηση κατά τις
διατάξεις των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης (ΠΠΑΙΠ) ων άρθρων 1
έως 6, υπό τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και αποκλειστικά µέχρι
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επιφάνεια εκατό (100) στρεµµάτων.
Με την παρ.4 καθορίζεται ότι εφόσον πλησίον µικρών και φθινόντων οικισµών επιτρέπεται και όχι σε
απόσταση µεγαλύτερη των τριών (3) χιλιοµέτρων η χωροθέτηση ΠΕΡΠΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν.2508/1997, επιτρέπεται παράλληλα και η έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και αποκλειστικά µέχρι επιφάνεια εκατό (100) στρεµµάτων.

Άρθρο 20
Με το άρθρο 20 προβλέπεται ειδική πολεοδοµική µελέτη εντός ΕΣΠΕΡΑ και περιγράφονται η διαδικασία
έγκρισης και τα στοιχεία αυτής.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι η πολεοδόµηση των εκτάσεων εντός ΕΣΠΕΡΑΑ γίνεται µε βάση ειδική
πολεοδοµική µελέτη, η οποία εκπονείται µε πρωτοβουλία και δαπάνη των ενδιαφεροµένων και εγκρίνεται µε
την έκδοση του ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Η πολεοδοµική µελέτη εκπονείται
µε ευθύνη και έξοδα των ενδιαφεροµένων και µε την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
Άρθρο 21
Με το άρθρο 21 αναλύονται οι επιτρεπόµενες χρήσεις γης εντός της περιοχής µελέτης καθώς και οι
υποχρεώσεις όλων των εµπλεκοµένων µερών κατά την έγκριση των ΕΣΠΕΡΑΑ.
Ειδικότερα:
Με την παρ.1 ορίζεται ότι οι Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί και ιδιώτες υποχρεούνται µε την έγκριση της
πολεοδοµικής µελέτης να παραχωρήσουν ή να υλοποιήσουν έργα χωρίς αποζηµίωση προς τον οικείο Ο.Τ.Α.
σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τις εκατό (50%) της πολεοδοµούµενης έκτασης, ως εξής:
α) Κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους εντός του υπό ίδρυση οικισµού που θα προβλέπονται από την
πολεοδοµική µελέτη και σε ελάχιστο ποσοστό εικοσιπέντε τις εκατό (25%) της πολεοδοµούµενης έκτασης.
Η επιθυµητή κατηγορία των χρήσεων αυτών και το επιθυµητό ποσοστό τους ανά χρήση θα καθοριστεί µε τις
προδιαγραφές εκπόνησης των πολεοδοµικών µελετών.
β) Ποσοστό έως εικοσιπέντε τις εκατό (25%) της πολεοδοµούµενης έκτασης χωροθετείται σε χρήσεις ή
µετατρέπεται σε ειδική χρηµατική εισφορά για έργα αναβάθµισης κοινοχρήστων – κοινωφελών χρήσεων και
χώρων και κτιρίων ειδικών χρήσεων τα οποία θα προταθούν κατ’ αντιστοιχία στον γειτονικό υφιστάµενο
οικισµό. Η ειδική χρηµατική εισφορά κατατίθεται στον αρµόδιο ∆ήµο, εγγράφεται σε ειδικό λογαριασµό
αποκλειστικά για τα έργα της παρούσας παραγράφου µε την αναφορά του µικρού και φθίνοντα οικισµού. Ως
έργο προτεραιότητας αναβάθµισης θεωρείται το έργο για την σύνδεση µε τον βιολογικό καθαρισµό
σύµφωνα µε την εκπονηθείσα µελέτη. Με το ίδιο διάταγµα της έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης και του
ΕΣΠΕΡΑΑ δύναται να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης στον γειτονικό οικισµό.
Με την παρ.2 προτείνονται οι χρήσεις που από την πολεοδοµική µελέτη χωροθετούνται στους µικρούς και
φθίνοντες οικισµούς και εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις ανάγκες του οικισµού και καλύπτουν
παράλληλα και τις ανάγκες των οικιστών στον νέο οικισµό.
Με την παρ.3 προσδιορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση από την πρόταση της πολεοδοµικής µελέτης
εξασφαλίζεται η πολεοδοµική σύνδεση του νέου οικισµού µε τον µικρό και φθίνοντα οικισµό καθώς και η
λειτουργία βιολογικού καθαρισµού και για τους δύο οικισµούς.
Με την παρ.4 προβλέπεται ότι η χωροθέτηση των ειδικών χρήσεων χώρων γίνεται αποκλειστικά στον
υφιστάµενο οικισµό.
Με την παρ.5 καθορίζονται οι επιτρεπόµενες χρήσεις σε κάθε περίπτωση στον υπό ίδρυση οικισµό ως εξής:
α) οι οικοδοµήσιµοι χώροι που θα προτείνονται από την πολεοδοµική µελέτη θα αφορούν αποκλειστικά
κατοικία,
β) κύριες οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας και πεζόδροµοι σε ποσοστό από δεκαπέντε (15%) έως δεκαοκτώ τις
εκατό (18%) της πολεοδοµούµενης έκτασης ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους,
γ) αµιγής χώροι πρασίνου,
δ) παιδικές χαρές,
ε) υπαίθριοι χώροι άθλησης,
στ) εµπορικά καταστήµατα πολύ µικρής κλίµακας, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των οικιστών
µπορούν να χωροθετηθούν µε την προϋπόθεση ότι το µέγεθός τους θα κυµαίνεται από 0,20-0,30 τ.µ
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/κάτοικο.
Με την παρ.6 καθορίζονται οι υπόλοιπες ανάγκες των οικιστών σε ειδικών χρήσεων χώρους θα καλύπτονται
από τις υπάρχουσες υποδοµές στον υφιστάµενο οικισµό ή ελλείψει αυτών µε την πρόταση χωροθέτησης
αυτών των χρήσεων εντός του υφιστάµενου οικισµού.
Άρθρο 22
Με το άρθρο 22 προβλέπονται για λόγους προστασίας της φυσιογνωµίας της περιοχής, των αρχιτεκτονικών
στοιχείων και της µορφολογία των υπαρχόντων αλλά και νέων αναπτύξεων η θέσπιση ειδικών όρων και
περιορισµών και αναλυτικών µορφολογικών κανόνων καθώς µελετώνται και ενισχύονται οικισµοί µε έντονα
πολιτιστικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1. προβλέπεται ότι για τη διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης ΕΣΠΕΡΑΑ
καθορίζονται ειδικοί µορφολογικοί κανόνες και κατευθύνσεις, που επιβάλλονται και εξαρτώνται από την
αρχιτεκτονική φυσιογνωµία του υφιστάµενου οικισµού.
Με την παρ.2. θεσπίζεται ότι για τις περιπτώσεις ανταλλαγής εκτάσεων και ζωνών συγκέντρωσης δόµησης υποδοχής δεν απαιτείται προηγουµένως η χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας της έκτασης από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εφόσον αυτή έχει
κριθεί στο στάδιο χορήγησης του τίτλου ανταλλαγής και της έγκρισης του ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τα οριζόµενα
στο παρόν κεφάλαιο.
Με την παρ. 3 αποσαφηνίζεται ότι αµέσως µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, οι ιδιοκτήτες της
έκτασης προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαµόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των
έργων υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται από την Πολεοδοµική µελέτη στον µικρό και φθίνοντα οικισµό
και στον υπό ίδρυση οικισµό. Επίσης προβλέπεται ότι στη συνέχεια προβαίνουν στη σύνταξη των κτιριακών
µελετών και την εκτέλεση των οικοδοµικών έργων στους διαµορφούµενους οικοδοµήσιµους χώρους,
σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη.
Άρθρο 23
Με το άρθρο 23 θεσπίζονται ειδικότερα πολεοδοµικά αλλά και οικονοµικά κίνητρα µε σκοπό την ανάδειξη,
διαφύλαξη και αναζωογόνηση των οικισµών . Στόχος των της διάταξης είναι η µελέτη του χώρου µε
κυρίαρχα στοιχεία περιβαλλοντικής ευαισθησίας και προσοχής µε έµφαση στη µείωση των οδικών δικτύων,
την δηµιουργία κτιρίων µε µικρό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, την χωροθέτηση οργανωµένων
ποδηλατοδρόµων, µονοπατιών, τη δηµιουργία αθλητικών χώρων και χώρων πρασίνου κ.α
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1. προβλέπεται ότι για την αναζωογόνηση των µικρών και φθινόντων οικισµών της χώρας
καθορίζονται ειδικά κίνητρα πολεοδόµησης:
α) Στην περίπτωση που επιλέγεται η µορφή των κτιρίων να προσεγγίζει την µορφή του υφιστάµενου
οικισµού (σε περίπτωση που αυτός έχει την δική του ιδιαίτερη µορφή) µε έγκριση του αρµόδιου Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής µε την πρόταση δηµιουργίας κτιρίων µε ενεργειακή κατανάλωση που τα κατατάσσει στην
κατηγορία Α επιτρέπεται η αύξηση του καθοριζόµενου συντελεστή δόµησης κατά 0,05 εφόσον δεν θίγεται ο
αντίστοιχος µέσος συντελεστής δόµησης του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ο προβλεπόµενος συντελεστής από το
ΤΧΣ.
β) Μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατόπιν
γνωµοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ επιτρέπεται ως κίνητρο η αύξηση του συντελεστή δόµησης κατά 0,10
εφόσον πέραν των οριζόµενων προδιαγραφών εκ της µελέτης προκύπτει:
αα) µείωση οδικού δικτύου και ανάγκες χωροθέτησης θέσεων στάθµευσης
ββ) σχεδιασµός κτιρίων µε περιβαλλοντικά κριτήρια σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ 2 ν.4067/12
γγ) οργανωµένη δόµηση µε εσωτερικούς ακάλυπτους χώρους, πλακόστρωτα κ.λ.π
δδ) χωροθέτηση οργανωµένων ποδηλατοδρόµων, µονοπατιών.
εε) δηµιουργία αθλητικών χώρων και χώρων πρασίνου
Με την παρ.2 προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση ο µέσος συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερος από το µέσο συντελεστή δόµησης του ισχύοντος ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή τον προβλεπόµενο
συντελεστή από το ΤΧΣ.
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Άρθρο 24
Με το άρθρο 24 προβλέπονται και οι περιπτώσεις ιδιωτικών εκτάσεων που δύναται να αποτελέσουν πηγή
και ζώνη συγκέντρωσης δόµησης δικαιωµάτων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών.
Ειδικότερα:
Με την παρ. 1. προβλέπεται ότι µε την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ κατά το άρθρο 19 πολεοδοµούνται ιδιωτικές
εκτάσεις, εκτάσεις ακινήτων ιδιωτικής περιουσίας Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. πλησίον µικρών και φθινόντων
οικισµών και τµήµα αυτών µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης και ως οργανωµένα οικόπεδα
αποδίδονται δια ανταλλαγής σε Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς ως ζώνες συγκέντρωσης δόµησης
Οικοδοµικών Συνεταιρισµών.
Με την παρ.2 προβλέπεται ότι η πολεοδόµηση των περιοχών αυτών πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα
στα άρθρα 19 έως 23 και υπό τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ως αναλύονται στις περιπτώσεις α)
έως ε).
α) Οι ιδιωτικές εκτάσεις πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 19 πρέπει να καλύπτουν επιφάνεια ίση ή
µεγαλύτερη των εκατό (100) στρεµµάτων.
β) Σε περίπτωση που η δαπάνη της µελέτης κατασκευής και εκτέλεσης όλων των έργων υποδοµής της
περιοχής βαρύνει τον παρέχοντα σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη, ποσοστό σαράντα τις εκατό (40%)
των οικοδοµήσιµων τµηµάτων της πολεοδοµούµενης έκτασης αποδίδεται στην Τράπεζα Γης ως ζώνη
συγκέντρωσης δικαιωµάτων δόµησης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών. Το υπόλοιπο ποσοστό ήτοι εξήντα τις
εκατό (60%) παραµένει στον παρέχοντα µε ελεύθερο το δικαίωµα µεταβίβασης προς τρίτους υπό τις
προϋποθέσεις του παρόντος νόµου.
γ) Σε περίπτωση που η δαπάνη της εκτέλεσης των έργων υποδοµής της περιοχής δεν βαρύνει εξ’ ολοκλήρου
τον παρέχοντα σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη, ποσοστό εξήντα τις εκατό (60%) των οικοδοµήσιµων
τµηµάτων της πολεοδοµούµενης έκτασης αποδίδεται στην Τράπεζα Γης ως ζώνη συγκέντρωσης
δικαιωµάτων δόµησης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών. Το υπόλοιπο ποσοστό ήτοι σαράντα τις εκατό (40%)
παραµένει στον παρέχοντα µε ελεύθερο το δικαίωµα µεταβίβασης προς τρίτους υπό τις προϋποθέσεις του
παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή ο παρέχοντας βαρύνεται µε την δαπάνη της µελέτης κατασκευής
όλων των έργων υποδοµής της περιοχής και την δαπάνη εκτέλεσης των έργων υποδοµής για την περιοχή που
παραµένει σε αυτόν σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη. Στην ως άνω µερική εκτέλεση έργων υποδοµής
περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού.
δ) Κατά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης καθορίζονται σύµφωνα µε το ανωτέρω ποσοστό τα
οικοδοµήσιµα τµήµατα της πολεοδούµενης έκτασης που περιέχονται στον παρέχοντα την έκταση για τη
δηµιουργία ζώνης συγκέντρωσης δικαιωµάτων δόµησης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών καθώς και τα
απαιτούµενα έργα υποδοµής που αντιστοιχούν στην έκταση πολεοδόµησης. Στην οικεία πολεοδοµική µελέτη
αναφέρεται στη σχετική πράξη έγκρισής της ο χρόνος ολοκλήρωσης των βασικών κοινόχρηστων έργων
υποδοµής κατά φάσεις, που αντιστοιχούν σε τµήµατα έκτασης επιφάνειας ίσης ή µεγαλύτερης των πενήντα
(50) στρεµµάτων το κάθε ένα. Στην περίπτωση αυτήν οι διατάξεις για την µεταβίβαση σε τρίτους ισχύουν
για κάθε τµήµα και φάση χωριστά.
ε) Μετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης τα όρια των πολεοδοµηµένων εκτάσεων και οι όροι δόµησης
αυτών καταχωρούνται στην βάση δεδοµένων της Τράπεζας Γης προκειµένου για την ανταλλαγή ή κάθε
πράξη κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β’ του ν.4178/2013.
Άρθρο 25
Με το άρθρο 25 επιχειρείται η θέσπιση µιας ευέλικτης διαδικασίας έκδοσης όλων των απαιτούµενων
βεβαιώσεων για µεγάλες εκτάσεις που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης κατά το παρόντα νόµο
σε πλαίσιο προτεραιοτήτων για τη διοίκηση και τις αρµόδιες υπηρεσίες. Με την προβλεπόµενη διαδικασία
αναµένεται να µειωθούν οι χρόνοι ολοκλήρωσης και διεκπεραίωσης πολλών υποθέσεων της διοίκησης µε
ασφάλεια δικαίου στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.
Ειδικότερα:
Mε την παρ.1 προβλέπεται ότι για την άρτια και εµπρόθεσµη ολοκλήρωση της έκδοσης βεβαίωσης
καταλληλότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου των εκτάσεων των ΠΠΑΙΠ ή του απαιτούµενου
ελέγχου καταλληλότητας εκτάσεων προς ανταλλαγή, κατά τις διατάξεις κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’
του ν.4178/2013, δύναται να καθορίζεται διαδικασία για την ενιαία παράλληλη έκδοση όλων των αναγκαίων
εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (∆ασαρχείο – Αρχαιολογικές Υπηρεσίες – Γνωµοδοτήσεις Φορέων
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∆ιαχείρισης και άλλων οργάνων).
Με την παρ. 2 ορίζονται οι περιπτώσεις εκτάσεων που εντάσσονται στην διαδικασία . Προβλέπεται
αναλυτικά ότι στη διαδικασία των παράλληλων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων δύναται να ενταχθούν οι
παρακάτω περιπτώσεις:
α) εκτάσεις επιφανείας µεγαλύτερης των τριακοσίων (300) στρεµµάτων των προσώπων της παρ. 1 του
άρθρου 1, για τις οποίες δεν διατίθεται είτε οι απαραίτητες γνωµοδοτήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 4, είτε
πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 998/1979
β) δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων β και γ της παρ. 6 του άρθρου 3 του
ν.998/1979, για τις οποίες δεν απαγορεύεται η δόµηση και διαχειρίζονται από τις αρµόδιες δασικές
υπηρεσίες, επιφανείας µεγαλύτερων των πεντακοσίων (500) στρεµµάτων µε σκοπό την ανταλλαγή
γ) ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού ∆ηµοσίου ή των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού ή των Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου επιφανείας µεγαλύτερων των τριακοσίων (300) στρεµµάτων
Με την παρ.3 προβλέπεται ότι η συνολική διαδικασία υπαγωγής των εκτάσεων στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά σε πληροφοριακό σύστηµα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και επί των
χαρτογραφικών υποβάθρων αυτής.
Με την παρ.4 προβλέπεται ότι η Η ΕΚΧΑ Α.Ε. για την διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλο ή εν
µέρει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής ηλεκτρονικής διαδικασίας, δύναται να ορίζεται ως δικαιούχος
χρηµατοδότησης κατά τις διατάξεις του ν.3614/2007 µετά από Προγραµµατική Σύµβαση µε το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Με την παρ.5 θεσπίζεται ότι για την υπό σχεδιασµό περιοχή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από όποιον έχει
έννοµο συµφέρον, και αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν.
Με την παρ.6 προβλέπεται ότι ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται εντός
δέκα ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή αυτής. Επίσης θεσπίζεται ότι σε περίπτωση ελλείψεων
ενηµερώνεται άµεσα ο δικαιούχος προκειµένου να καλύψει αυτές το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από
την υποβολή της αίτησης. Τέλος προβλέπεται ότι αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσµία τότε η αίτηση
απορρίπτεται και ενηµερώνεται περί της απόρριψης άµεσα ο αιτούµενος.
Με την παρ.7 προβλέπεται ότι τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου αναρτώνται διαδικτυακά µέσω
του πληροφοριακού συστήµατος της ΕΚΧΑ Α.Ε. για διάστηµα ενενήντα (90) ηµερών και κοινοποιούνται
στα αρµόδια για την έγκριση όργανα, τα οποία υποχρεούνται να γνωµοδοτήσουν επί της αποδιδόµενης
έκτασης του τοπογραφικού διαγράµµατος εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των ενενήντα (90) ηµερών.
Με την παρ.8 θεσπίζεται ότι µε την έκδοση των γνωµοδοτήσεων οι αιτούντες οφείλουν να ενηµερώσουν
καταλλήλως το τοπογραφικό διάγραµµα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και να το υποβάλλουν εκ
νέου και εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήψη όλων των απαιτούµενων γνωµοδοτήσεων. Επίσης
προβλέπεται ότι το τοπογραφικό διάγραµµα αναρτάται διαδικτυακά µέσω του πληροφοριακού συστήµατος
της ΕΚΧΑ Α.Ε. για διάστηµα είκοσι (20) ηµερών και εφόσον στο διάστηµα αυτό δεν υπάρξει οποιαδήποτε
αντίρρηση από τα αρµόδια για την έγκριση όργανα και τις αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων ή των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, προχωράει η διαδικασία έγκρισης.
Με την παρ.9 προβλέπεται ότι µετά την έγκριση του υποβληθέντος τοπογραφικού διαγράµµατος σύµφωνα
µε τις διαδικασίες της προηγούµενης παραγράφου, ορίζεται η δυνατότητα υπαγωγής της οριοθετούµενης
περιοχής στις διατάξεις του παρόντος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συνοδευόµενη από το απόσπασµα του
χάρτη και αναρτάται στην ηλεκτρονική σελίδα του ΥΠΕΚΑ και της ΕΚΧΑ Α.Ε.
Με την παρ.10 προβλέπεται ότι η ως άνω απόφαση αντικαθιστά τις αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις
(∆ασαρχείο – Αρχαιολογικές Υπηρεσίες – Γνωµοδοτήσεις Φορέων ∆ιαχείρισης και άλλων οργάνων) για την
έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου των εκτάσεων των ΠΠΑΙΠ και
για τον απαιτούµενο έλεγχο καταλληλότητας εκτάσεων προς ανταλλαγή, κατά τις διατάξεις κατά τις
διατάξεις του κεφαλαίου Β’ του ν.4178/2013.
Με την παρ.11 προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της έκδοσης όλως ων απαραίτητων
εγκρίσεων και γνωµοδοτήσεων ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την υποβολή του
αιτήµατος και την υποβολή όλων των απαιτούµενων στοιχείων.
Άρθρο 26
29

Με το άρθρο 26 προβλέπονται οι µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως
25.
Άρθρο 27
Με το άρθρο 27 προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος νόµου.
Άρθρο 28
Με τον παρόν άρθρο προβλέπονται σχετικές διατάξεις χωροταξικού και πολεοδοµικού χαρακτήρα µε σκοπό
την άρση δυσερµηνειών που έχουν προκύψει στη διοίκηση και τη βελτίωση του υφιστάµενου θεσµικού
πλαισίου
Ειδικότερα :
Με τις παραγράφους 1 έως 6 τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις και οι εξουσιοδοτικές του νόµου
4178/2013 (Α’ 174) που αφορούν το Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο (Κεφάλαιο Β του νόµου).Για την έκδοση των
Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στο νόµο απαιτείται η τροποποίηση και εξειδίκευση του
περιεχοµένου τους ενώ στις υπόλοιπες παραγράφους µετά από αιτήµατα των ΟΤΑ προστίθενται κάποιες
συγκεκριµένες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου που αρχικά δεν είχαν προβλεφτεί.
Με την παρ.7 τροποποιείται η παράγραφος 6 του άρθρου 17 του ν.4067/2012 (Α’ 79) Με την εφαρµογή του
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού ν.4067/2012 διαπιστώθηκε ότι η συγκεκριµένη διάταξη καθιστά αδύνατη
την εφαρµογή άλλων διατάξεων όπως για παράδειγµα την υποχρεωτική πρόσβαση προς το κτίριο από τον
ακάλυπτο και από τους κοινοχρήστους χώρους, τους διαδρόµους και τις ειδικές κατασκευές ΑΜΕΑ, την
πρόβλεψη οικοδοµικών λεπτοµερειών για προστασία των θεµελίων κλπ. Απαιτείται λοιπόν η τροποποίηση
της διάταξης ώστε να εναρµονιστεί και µε το από το 3-8-1987 Προεδρικό ∆ιάταγµα (ΦΕΚ 749 ∆’) άρθρο 3
όπως έχει αυτό τροποποιηθεί.
Με την παρ.8, µετά την τροποποίηση του ν.4067/2012 (Α’ 79) µε το νόµο 4258/2014 (Α’ 74) εναρµονίζεται
το άρθρο 17 ώστε να µην υπάρχει σύγκρουση των διατάξεων.
Με την παρ.9 προβλέπεται διάταξη σύµφωνα µε την οποία προστίθεται στις περιπτώσεις παρεκκλίσεων υπέρ
των ευαγών ιδρυµάτων εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισµού και εκτός ορίων οικισµών η δυνατότητα
προσθήκης στο δώµα των κτιρίων, χώρου περιορισµένης επιφανείας για τη λειτουργική εξυπηρέτηση των
κύριων ή βοηθητικών αναγκών τους.
Με την παρ.10 επιλύεται σχετικό ζήτηµα και κενό της νοµοθεσίας. Ειδικότερα µε την υπ’ αριθµ.
67659/9.12.2013 κοινή απόφαση «Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
αυτού» εισάγονται ειδικές κατευθύνσεις για τους οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων.
Πρόκειται για νέα κατηγορία τουριστικών προϊόντων, που εισήχθη στην ελληνική έννοµη τάξη µε το ν.
4179/2013, µε σκοπό την προώθηση της οργανωµένης τουριστικής ανάπτυξης, σύνθετου κυρίως χαρακτήρα,
µε συνδυασµό της κλασικής ξενοδοχείας µε ειδικές τουριστικές υποδοµές, ειδικές µορφές τουρισµού ή και
τουριστική κατοικία. Για τον λόγο αυτό, και επειδή πρόκειται στην πλειονότητα των περιπτώσεων για
µεγάλης έκτασης ακίνητα, προβλέφθηκαν στην υπ’ αριθµ. 67659/2013 κοινή υπουργική απόφαση ειδικές
κατευθύνσεις και περιορισµοί για τους οργανωµένους υποδοχείς, όπως συντελεστές δόµησης 75% κατώτεροι
των αντίστοιχων για τα συµβατικά ξενοδοχειακά καταλύµατα. Πλην όµως, σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτικών
ακινήτων που υπάγονται στην διαδικασία των στρατηγικών επενδύσεων τα επενδυτικά σχέδια αφορούν
µεµονωµένα συµβατικά ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωµένων διαµερισµάτων ή τύπου ΜΟΤΕΛ,
που δεν συνάδουν µε τον χαρακτήρα της οργανωµένης και σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης. Η
αντιµετώπιση αυτών µε τον ίδιο τρόπο µε τις οργανωµένες τουριστικές αναπτύξεις δηµιούργησε προβλήµατα
κατά την εφαρµογή της, αφού υπήχθησαν αρχικά σε αυστηρότερο καθεστώς από άλλες οµοειδείς
τουριστικές επιχειρήσεις. Το ζήτηµα αυτό επιλύεται µε την προτεινόµενη διάταξη, καθώς προβλέπεται ότι
στην περίπτωση ΕΣΧΑΣΕ µε ειδικές χρήσεις συµβατικά κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, δίνεται η
δυνατότητα να εφαρµόζονται σε αυτά οι κατευθύνσεις της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης, για τις
µεµονωµένες χωροθετήσεις τουριστικών καταλυµάτων και όχι για τους οργανωµένους υποδοχείς
τουριστικών δραστηριοτήτων, ανάλογα προς την κατηγορία περιοχής στην οποία εµπίπτουν.
Με την παρ.11 προβλέπεται ότι σε ακίνητα µε κτίρια που βρίσκονται σε πυκνοδοµηµένες και αστικές
περιοχές τα οποία είχαν υποστεί ανεπανόρθωτες ζηµίες από σεισµούς, εγκατάλειψη, είχαν µετατραπεί σε
επικίνδυνα τµήµατα του αστικού ιστού από άποψη ασφάλειας και υγείας των πολιτών και τα οποία έχουν
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κατεδαφιστεί πριν την ισχύ του ν. 4067/12, σύµφωνα µε εκδοθέν πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιµόρροπου
οικοδοµής, είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Άρθρου 6 του ν. 4067/12, για χρονικό
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, η λειτουργία υπαίθριων χρήσεων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
χρήσεις γης της περιοχής, δίχως να αναιρείται η υποχρέωση της παρ.6. του Άρθρου 6 του Ν. 4067/12, για
λόγους ασφάλειας εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αναβάθµισης του ακινήτου και της ευρύτερης περιοχής
οι οποίες θα εξυπηρετούν σε επίπεδο γειτονιάς και ευρύτερης περιοχής. Για την επίστρωση επιβάλλεται
φύτευση του ακαλύπτου σε ποσοστό 15% του οικοπέδου – γηπέδου. Επιτρέπεται στα ακίνητα αυτά κατά
παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4067/12 και για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5)
ετών, η τοποθέτηση των απαιτούµενων, για την λειτουργία των υπαιθρίων χρήσεων, προσωρινών
κατασκευών της παρ. 74 του Άρθρου 2 του Ν.4067/12µεγίστου εµβαδού 15τµ, µετά από γνώµη του Σ.Α.,
την έγκριση αρµοδίων φορέων και την έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας από την αρµόδια Υ∆ΟΜ. Για την
χορήγηση της άδειας λειτουργίας προσκοµίζονται δηµόσια έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την
κατεδάφιση πριν την ισχύ του Ν.4067/12, όπως βεβαίωση της αρµόδιας Υ∆ΟΜ για την διαπίστωση του
χρόνου κατεδάφισης ή βεβαίωση του αρµόδιου αστυνοµικού τµήµατος για την ηµεροµηνία υλοποίησης του
πρωτοκόλλου επικινδύνως ετοιµορρόπου οικοδοµής.
Με την παράγραφο 12 προβλέπεται η υπαγωγή στις µεταβατικές διατάξεις της ΚΥΑ του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 3155/Β/2013) των τουριστικών µονάδων για τις οποίες είχε
εκδοθεί έγκριση υπαγωγής τους στον αναπτυξιακό νόµο µέχρι τη δηµοσίευση της.
Με την παράγραφο 13 προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης µε βάση τις προϋφιστάµενες διατάξεις
υφιστάµενων ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων 4* & 5*, οι οποίες λειτουργούσαν νόµιµα µέχρι τη δηµοσίευση
της ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 3155/Β/2013), για τις περιπτώσεις
που λόγω αύξησης της αρτιότητας αυτό δεν ήταν δυνατό.
Με την παράγραφο 14 επαναδιατυπώνεται η παρ. ∆ του άρθρου 7 της ως ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τον Τουρισµό (ΦΕΚ 3155/Β/2013) ώστε να επιλυθούν διάφορα ερµηνευτικά ζητήµατα που
ανέκυψαν µετά την ψήφιση της διάταξης, σε συνδυασµό µε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3937/2011 για τη
βιοποικιλότητα. Η επιδιωκόµενη προστασία του περιβάλλοντος µε τον ορθολογικό σχεδιασµό και την
οργάνωση της ολοκληρωµένης διαχείρισης των αποβλήτων στο Εθνικό ∆ίκτυο Προστατευόµενων Περιοχών,
το οποίο καλύπτει σηµαντική έκταση της επιφανείας της χώρας, επιτυγχάνεται δια των λοιπόν επιµέρους
προβλεπόµενων κατευθύνσεων της παραγράφου αυτής.
Με την παράγραφο 15 παρατείνεται η προθεσµία έκδοσης των οικοδοµικών αδειών που είχε τεθεί για τις
περιπτώσεις αιτήσεων επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν µέχρι την 1η Σεπτεµβρίου 2008, σε συνέχεια
της υπ’ αριθµ. 37643/31.8.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών.
Με την παράγραφο 16 δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος κτιριακού αποθέµατος στην
Αττική και δη σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε οδικούς άξονες ή λεωφόρους. Ειδικότερα η ως άνω
δυνατότητα µε τις ρητά σε αυτές τις διατάξεις αναφερόµενες σωρευτικές προϋποθέσεις είναι συµβατή µε την
ανάπτυξη των αξόνων και δεν επιφέρει επιβάρυνση στην περιοχή, αντιθέτως ενισχύει την οικονοµική
δραστηριότητα και δίνει κίνητρα για την αύξηση του αστικού τουρισµού στην Αττική, ο οποίος έχει πληγεί
τα τελευταία χρόνια. Η δυνατότητα αυτή θωρακίζεται µε την απαιτούµενη από τη διάταξη ειδικά
αιτιολογηµένη γνώµη του αρµοδίου οργάνου (ΚΕΣΥΠΟΘΑ) και την απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Με την παράγραφο 17 δίνεται η δυνατότητα χρήσης τραπεζικών ιδρυµάτων στο υπάρχον κτιριακό απόθεµα
στην περιοχή της Αττικής και δη σε περιοχές που ισχύουν χρήσεις τουρισµού αναψυχής, στις οποίες έχει
αποδειχθεί µε την πάροδο του χρόνου ότι η λειτουργία τους αποτελεί αναγκαία δραστηριότητα για την
ολοκληρωµένη λειτουργία των τουριστικών εγκαταστάσεων. Με την παρούσα διάταξη θεραπεύεται µία
υπάρχουσα κατάσταση η οποία αποδείχθηκε ότι ήταν ανεπαρκής και δυσλειτουργική σε σχέση µε τις
σύγχρονες ανάγκες και την ολοκληρωµένη λειτουργία των προβλεφθέντων τουριστικών περιοχών.
Με την παράγραφο 18 διορθώνεται η αναφορά σε επιτρεπόµενες χρήσεις γης σε σιδηροδροµικά ακίνητα που
προβλέπεται από το άρθρο 6Α του ν. 3891/2010 σχετικά µε τον χωρικό σχεδιασµό και την πολεοδοµική
οργάνωση σιδηροδροµικών ακινήτων, και τίθεται η χρήση παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής και
µέσης όχλησης, αντί για τα επιχειρηµατικά πάρκα ενδιάµεσου βαθµού οργάνωσης.
Σκοπός της ρύθµισης της παρ.19 είναι η δυνατότητα ανακατασκευής υφιστάµενων εγκαταστάσεων που
έχουν ανεγερθεί νόµιµα σε περιόδους που ίσχυαν άλλες προδιαγραφές ως προς τη χρήση που είχαν τότε, και
η απλή επισκευή /συντήρηση που παρέχεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δεν επιτρέπουν τον εκσυγχρονισµό
τους ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των χρήσεων που αναπτύσσουν.
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Οι ως άνω περιορισµοί έχουν οδηγήσει στην εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων από τους ιδιοκτήτες
δεδοµένου ότι οι επιτρεπόµενες επισκευές δεν επιτρέπουν την επαναλειτουργία τους, λόγω αδυναµίας
προσαρµογής στις σύγχρονες προδιαγραφές.
Με τη διάταξη θα ανακατασκευαστούν πλέον εγκαταλελειµµένες τουριστικές εγκαταστάσεις στην
πλειονότητά τους της δεκαετίας του 1960, που σήµερα συνθέτουν ένα σκηνικό συγχρόνων ερειπίων που
υποβαθµίζουν την περιοχή , τις προστατευόµενες περιοχές τριγύρω και είναι ανάγκη προσαρµοστούν στη
φυσιογνωµία και τους µορφολογικούς περιορισµούς της περιοχής µετά από ειδική έγκριση των αρµοδίων
συµβουλίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Με την διάταξη της παραγράφου 20 παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού της έννοιας του «κοινοχρήστου
δρόµου» για όλες τις προβλεπόµενες από το προεδρικό διάταγµα της 24-31.5.1985 περιπτώσεις και όχι όπως
αποσπασµατικά προβλεπόταν έως σήµερα µόνο για την περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού. Με τον
τρόπο αυτό αποφεύγονται κλυδωνισµοί και δίνεται η εξουσιοδότηση να ορισθεί πλέον η έννοια του
κοινοχρήστου δρόµου συνολικά όπως απαιτεί ο χωροταξικός σχεδιασµός της χώρας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 21 επιδιώκεται η κατά το δυνατόν µικρότερη επιβάρυνση του
περιβάλλοντος σε περιοχές που δεν έχουν µεν καθοριστεί λατοµικές περιοχές αλλά εκτελούνται έργα
µεγάλης Εθνικής σηµασίας. Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ότι τα απαιτούµενα αδρανή υλικά θα
εξασφαλιστούν από τα ήδη λειτουργούντα λατοµεία. Επίσης προβλέπεται ότι µετά την ολοκλήρωση των
έργων αυτών θα γίνει αποκατάσταση του συνόλου της έκτασης.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση των παραγράφων 22 και 23 προστίθενται νέες περιπτώσεις 8 και 9 στην
παράγραφο Γ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011. Με την παράγραφο 1 ορίζεται ότι δρόµοι, άλλα τεχνικά έργα
ή ρέµατα που τυχόν περικλείονται στην έκταση δηµοσίων ακινήτων δεν συνιστούν κατάτµηση αυτών,
εφόσον διασφαλίζεται η δυνατότητα λειτουργικής ενοποίησης των επιµέρους τµηµάτων της έκτασης µέσω
κατάλληλων τεχνικών έργων. Με την ίδια ρύθµιση αντιµετωπίζεται και το θέµα των µη εγκεκριµένων οδών
που τυχόν υπάρχουν στα πιο πάνω ακίνητα, για τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα κατάργησης ή
µετατόπισης κατά το σχήµα ή τη θέση, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι, µέσω των νέων έργων υποδοµής
που θα προβλέπονται στην οικεία Πολεοδοµική Μελέτη (άρθρο 12 παρ. 7 ν. 3986/2011) ή στην πράξη
έγκρισης της χωροθέτησης του οικείου επενδυτικού σχεδίου (άρθρο 13 ν. 3986/2011), θα διασφαλίζεται ο
αρχικός λειτουργικός σκοπός αυτών και ιδίως η πρόσβαση οµόρων τρίτων, ιδιοκτητών ή χρηστών, που
εξυπηρετούνταν από τις καταργούµενες ή µετατοπιζόµενες οδούς. Επίσης, µε τη δεύτερη παράγραφο
αποσαφηνίζεται ότι δεν εφαρµόζονται επί των δηµοσίων ακινήτων τα οποία προορίζονται προς αξιοποίηση
για χρήση τουρισµού-αναψυχής, οι διατάξεις της εκτός σχεδίου δόµησης (ΦΕΚ 61 ∆/1988) που θεσπίζουν
ανώτατο όριο τουριστικής εκµετάλλευσης τα 4.000 τ.µ. και οι οποίες συνδέουν τη δυνατότητα υπέρβασης
του ορίου αυτού µε την παραχώρηση έκτασης ανάλογης µε την επιπλέον των 4.000 τ.µ. εκµετάλλευση ή,
εναλλακτικά, τη µετατροπή της σχετικής υποχρέωσης σε χρηµατική καταβολή.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 24 προστίθεται παράγραφος ∆ στο άρθρο 11 του ν.
3986/2011 προκειµένου να ρυθµιστεί η διαδικασία αξιοποίησης των δηµοσίων ακινήτων αστικού
χαρακτήρα, δηλαδή των εκτός σχεδίου πόλεως δηµοσίων ακινήτων τα οποία, εν όψει των φυσικών και
πολεοδοµικών τους χαρακτηριστικών, κρίνονται πρόσφορα προς πολεοδόµηση για οικιστικές χρήσεις και
για οικιστική εν γένει ανάπτυξη. Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής καθορίζονται οι γενικές κατηγορίες
επιτρεπόµενων οικιστικών χρήσεων µε παραποµπή στις οικείες διατάξεις του ν. 4269/2014 και παρέχεται η
δυνατότητα τήρησης κοινής διαδικασίας κατάρτισης και έγκρισης ΕΣΧΑ∆Α και Ρυµοτοµικών Σχεδίων
Εφαρµογής. Ειδικότερα ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις των πιο πάνω ακινήτων, η έγκριση του οικείου
Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής γίνεται µε το προεδρικό διάταγµα έγκρισης του ΕΣΧΑ∆Α, µετά από
σύνταξη ειδικής χωροταξικής-πολεοδοµικής µελέτης (µελέτη ΕΣΧΑ∆Α) και τήρηση διαδικασίας
στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, ενώ για τη διάθεση των κοινοχρήστων και την εν γένει εφαρµογή
των σχετικών ρυµοτοµικών σχεδίων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης 5 της
παραγράφου ∆ διευκρινίζεται ότι τα αναφερόµενα στις παραγράφους 2 και 3 δεν έχουν εφαρµογή στα
ακίνητα για τα οποία εγκρίνονται, κατά το άρθρο 24 του ν. 3894/2010, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
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Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 25 συµπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν.
3986/2011 ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα ο χάρτης που συνοδεύει το εκάστοτε εγκρινόµενο Ειδικό
Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίου Ακινήτου να µπορεί να συντάσσεται όχι αποκλειστικά σε κλίµακα
1:5.000 αλλά και σε κάθε άλλη κατάλληλη κλίµακα, συµβατή µε το µέγεθος, τις διαστάσεις, τη µορφολογία
και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ρυθµιζόµενου ακινήτου.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 26 προστίθενται νέες περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ στην
παράγραφο 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, µε τις οποίες, στις περιπτώσεις δηµοσίων ακινήτων που
πολεοδοµούνται ως παραθεριστικά χωριά ή επιχειρηµατικά πάρκα, αφενός δίδεται η δυνατότητα να
ενοποιείται το προβλεπόµενο στο άρθρο 13 του ν. 3986/2011 στάδιο της χωροθέτησης του επενδυτικού
σχεδίου µε αυτό της έγκρισης της Πολεοδοµικής Μελέτης και αφετέρου παρέχεται εξουσιοδότηση για την
έγκριση προδιαγραφών σύνταξης των οικείων Πολεοδοµικών Μελετών, ώστε να τυποποιηθεί το τεχνικό
σκέλος της σχετικής διαδικασίας.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 27 συµπληρώνεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 13 του ν. 3986/2011 ώστε το σχέδιο γενικής διάταξης που συνοδεύει την εκάστοτε εγκρινόµενη
χωροθέτηση του επενδυτικού σχεδίου να µπορεί να συντάσσεται όχι αποκλειστικά σε κλίµακα 1:5.000 αλλά
και σε κάθε άλλη κατάλληλη κλίµακα, συµβατή µε το µέγεθος και τα λοιπά χαρακτηριστικά του
ρυθµιζόµενου ακινήτου. Με την ίδια παράγραφο, επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση στην περίπτωση γ’ της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3986/2011, ώστε να µην καταλείπεται οποιαδήποτε αµφιβολία ότι οι
περιβαλλοντικοί όροι του επενδυτικού σχεδίου και των έργων εξωτερικής υποδοµής ενσωµατώνονται στην
οικεία πράξη εγκρίσεως της χωροθέτησης, χωρίς να χρειάζεται να εκδοθεί επιπροσθέτως και αυτοτελής
πράξη εγκρίσεως αυτών κατά τους ορισµούς του ν. 4014/2011.
Στην παράγραφο 28 γίνεται αναφορά στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς τα οποία αποτελούν πλέον τη
σπονδυλική στήλη του συστήµατος µέσων µαζικής µεταφοράς, µε πρωταρχική επιλογή στις µετακινήσεις.
Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, συνεισφέρουν στον πολίτη ποιοτικές εξυπηρετήσεις και εξοικονόµηση
χρόνου. ∆εδοµένου ότι µε βάση την εξοικονοµούµενη αξία κόστους - χρόνου προκύπτει από την χρήση
Μέσων Σταθερής Τροχιάς µικρότερο γενικευµένο κόστος µετακινήσεων, αποθαρρύνονται όλο και
περισσότερο οι µετακινήσεις µε ιδιωτικά µεταφορικά µέσα, και ειδικά στις περιπτώσεις που ο προορισµός
απέχει µέχρι 500 µέτρα από σταθµό των εν λόγω µέσων. Περαιτέρω, κυκλοφοριακές µελέτες και µετρήσεις
καθοριστικού φόρτου εισόδου – εξόδου (οχήµατα ανά ώρα αιχµής) σε λειτουργούσες εγκαταστάσεις που
εξυπηρετούνται από Μ.Σ.Τ. καταγράφουν µειωµένες τιµές και µειωµένη αναγκαία χωρητικότητα των
σταθµών αυτοκινήτων των εν λόγω εγκαταστάσεων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι στο Π.∆.111/2004 περί
καθορισµού του απαιτούµενου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του
µεγέθους των κτιρίων, δεν περιλαµβάνεται η κατηγορία οργανωµένων χρήσεων που θεσµοθετούνται µε
Ειδικά Χωρικά Σχέδια και εξυπηρετούνται από τα Μ.Σ.Τ, µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι ο
αριθµός θέσεων στάθµευσης καθορίζεται κύρια από την ζήτηση σε θέσεις στάθµευσης και αριθµό που
πρέπει να καθορίζεται από ειδική κυκλοφοριακή µελέτη. Σε κάθε περίπτωση η διάταξη έχει εφαρµογή µόνο
στις περιπτώσεις ακινήτων εντός των Ε.Χ.Σ που βρίσκονται σε απόσταση 500 µέτρων από σταθµούς Μ.Σ.Τ.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις στην παράγραφο 29 επέρχονται νοµοτεχνικές αλλαγές στο άρθρο 26 και
στην παράγραφο 9 του άρθρου 8, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρµογή των σχετικών διατάξεων. Με
την προτεινόµενη προσθήκη διευκρινίζεται ότι τυχόν µεγαλύτεροι συντελεστές δόµησης που έχουν
καθοριστεί µε προγενέστερες ειδικές διατάξεις, διατηρούνται σε ισχύ.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση στην παράγραφο 30 συµπληρώνεται και αποσαφηνίζεται η δυνατότητα
παρέκκλισης που επιτρεπόταν σε λειτουργούσες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις για την επέκτασή τους.
Ειδικότερα µε την πρώτη παράγραφο καθορίζονται τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των παρεκκλίσεων και
ορίζεται η διαδικασία µε την οποία θα χορηγούνται προκειµένου να καταστεί εφαρµόσιµη και λειτουργική η
ρύθµιση.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 31 αίρεται η άνιση µεταχείριση ως προς τους κανόνες
ανταγωνιστικότητας και επεκτασιµότητας των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων στις περιοχές εφαρµογής του
π.δ. 31.3.1987 (303 ∆΄) έναντι των περιοχών εφαρµογής του π.δ. 24/31.5.1985 (∆΄ 270).
Με την ρύθµιση της παραγράφου 32 καταργείται διάταξη που ήταν κενού περιεχοµένου και δεν
µπορούσε να εφαρµοστεί.
Με την παράγραφο 33 ρυθµίζεται το θέµα των αποφάσεων του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και
Πολεοδοµίας που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του, ήδη καταργηθέντος από το 1999, ν. 360/1976. Οι
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αποφάσεις αυτές, εφόσον αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εγκριθεί νεώτερα πλαίσια και σχέδια
χωροταξικού και πολεοδοµικού χαρακτήρα, όπως Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ,
ΖΟΕ, Πολεοδοµικές Μελέτες ή άλλα σχέδια ή ρυθµίσεις ειδικού χαρακτήρα, θεωρούνται καταργηθείσες από
τον χρόνο έγκρισης των πιο πάνω πλαισίων, σχεδίων ή ρυθµίσεων δεδοµένου ότι υπερκαλύπτονται από τα
σχέδια αυτά και δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρµογής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 34 παρέχεται η δυνατότητα να διατεθούν και πάλι για την εκτέλεση
δασοτεχνικών έργων και εργασιών τα ποσά που είχαν ήδη κατανεµηθεί για την εκτέλεση των έργων αυτών
και παραµένουν ανενεργά στα οικεία περιφερειακά ταµεία. Ειδικότερα η διαδικασία χρηµατοδότησης των
δασοτεχνικών έργων µέσω του Ειδικού Φορέα ∆ασών (Πράσινο Ταµείο) έχει σαν βάση µε το άρθρο 8 του ν.
3208/2003 και διενεργείτο µέσω των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης. Με τη θέσπιση όµως του νόµου
3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012−2015 (ΦΕΚ 152/Τ.Α΄/1.7.2011)» και συγκεκριµένα, στο άρθρο 49 του ανωτέρω νόµου προβλέπεται
διαδικασία να περιέλθουν τα αδιάθετα υπόλοιπα των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης µέχρι την 30-62011 σε λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου που θα συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ως άνω
ρύθµιση όριζε ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής θα καθορίζονταν ο τρόπος διάθεσής τους(αδιάθετα υπόλοιπα). Η διαδικασία αυτή κατά
την εφαρµογή της δηµιούργησε αδιέξοδο διότι ο εν λόγω λογαριασµός αφορούσε πιστώσεις Τακτικού
Προϋπολογισµού και προσέκρουε στις διατάξεις του Π∆ 113/2010 (έκδοση απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης εκ προτέρων). Έτσι το πρόβληµα αυτό η ∆ιοίκηση έως σήµερα το αντιµετωπίζει µε συνεχείς
τροπολογίες (άρθρο 40 του ν.4067/2012, άρθρο 56 του ν.4030/2011 και άρθρο 14 του ν.4164/2013), χωρίς
όµως να λυθεί το πρόβληµα των αδιάθετων υπολοίπων µέχρι την 30-6-2011 τα οποία παραµένουν στα κατά
τόπους Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης και τα οποία αποτελούν πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών και
ανέρχονται στο ποσό των 4.600.000 ευρώ περίπου. Με τη συγκεκριµένη διάταξη θα δοθεί η δυνατότητα να
διατεθούν και πάλι τα ποσά αυτά για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών δεδοµένου ότι
προέρχονται από έσοδα των δασών.
Άρθρο 29
Με τη σχετική διάταξη της παρ.1 αντικαθίσταται η παρ.10 του σχεδίου νόµου και εισάγεται νέα ρύθµιση µε
την οποία τροποποιείται το άρθρο 56Α του Ν.2725/1999 όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 9 του
Ν.3057/2002 και τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν.3207/2003 και µε το άρθρο 22
του Ν.4049/2012 µε σκοπό :
α) να καλυφθεί το νοµικό κενό όσον αφορά στην έκδοση άδειας λειτουργίας των ολυµπιακών
εγκαταστάσεων, το οποίο προέκυψε µετά την κατάργηση της Γενικής Γραµµατείας Ολυµπιακής
Αξιοποίησης, δίνοντας την αντίστοιχη αρµοδιότητα στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις και
β) να αναλάβει η Γ.Γ.Α. την αρµοδιότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας για τις τρεις ολυµπιακές
εγκαταστάσεις, τις οποίες εποπτεύει.
Με την παρ.2 παρέχεται ερµηνευτική διάταξη προκειµένου να αρθούν αµφιβολίες και δυσερµνηνείες της
διοίκησης για το καθεστώς προστασίας ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού. Ειδικότερα
προβλέπεται ότι η Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει την υποχρέωση της
Νοµικής Προστασίας (αποβολή αυθαίρετων κατόχων, έκδοση πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµίωσης
αυθαίρετης χρήσης και λοιπών µέτρων προστασίας σε βάρος αυθαίρετων κατόχων ) για τα ακίνητα
κυριότητας της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που προήλθαν από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις οι
οποίες έχουν συντελεστεί υπέρ της ΓΓΑ µε δαπάνη του ∆ηµοσίου η οποία καλύφτηκε από την ΓΓΑ. Η
κυριότητα των εν λόγω ακινήτων παραµένει στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Άρθρο 30
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αίρονται ασάφειες και κενά του δικαίου των χρήσεων γης σχετικώς µε την
εγκατάσταση και τη λειτουργία βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών (Κέντρων Προσχολικής Αγωγής,
∆ιαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης όπως αυτά ορίζονται στην υπ’αριθµ.π2β/2808/1997(Β΄645)).
Σε πολλά σχέδια του παρελθόντος δεν είχε προβλεφθεί ως χρήση η χρήση κοινωνικής πρόνοιας
βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών σε περιοχές κατοικίας µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται ποικίλα
προβλήµατα πολεοδοµικής οργάνωσης και αποµόνωσης µιας χρήσης που εκ της φύσεώς της ( ανάγκες
πολιτών – µείωση µετακινήσεων γονέων) θα έπρεπε καταρχάς να χωροθετούνται και εντός των περιοχών
34

αποκλειστικής κατοικίας καθώς δεν νοθεύουν τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, τις ανάγκες και τη φυσιογνωµία
κάθε περιοχής
Ειδικότερα :
Mε την παρ.1 προβλέπεται ότι στις περιοχές εντός σχεδίου όπου επιτρέπεται µόνον η χρήση κατοικίας
επιτρέπονται χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών για την εγκατάσταση και
τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, ∆ιαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης όπως αυτά ορίζονται
στην υπ’αριθµ.π2β/2808/1997 απόφαση (Β΄645 και ανεξαρτήτως εάν προβλέπονται από το εγκεκριµένο
ρυµοτοµικό σχέδιο εντός προσδιορισµένων χώρων οικοδοµικών τετραγώνων ή τµηµάτων αυτών κατ’
εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
Με την παρ.2 προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις εγκατάστασης λειτουργίας Κέντρων Προσχολικής Αγωγής,
∆ιαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω σε κτίρια µε χρήση κατοικία δεν απαιτείται άδεια
αλλαγής χρήσης παρά έκδοση άδειας δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας αναλόγως των εργασιών
που απαιτούνται.
Τέλος µε την παρ.3 προβλέπεται ότι µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται ειδικές
κτιριολογικές προδιαγραφέςκαθώς και η διαδικασία αλλαγή χρήσης κηρυγµένων διατηρητέων κτιρίων από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά τις διατάξεις του Ν.1577/1985 και
του Ν.4067/2012 για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω κέντρων.
Άρθρο 31
Με το άρθρο αυτό επιλύονται ζητήµατα ψηφιακής αποτύπωσης µε συντεταγµένες από το εθνικό σύστηµα
γεωαναφοράς των ορίων οικισµών προ του 1923 και των οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους.
Η ψηφιακή αποτύπωση των συγκεκριµένων ορίων αποτελεί κυρίαρχο στόχο της διοίκησης ώστε να
καταπολεµηθούν φαινόµενα γραφειοκρατίας και επίλυσης ιδιοκτησιακών και πολεοδοµικών θεµάτων .
Παράλληλα µε την παρ.2 επιλύεται το πρόβληµα έλλειψης δηµοσίευση πολλών σχεδιαγραµµάτων κατόπιν
των αποφάσεων νοµαρχών ή των αρµοδίων συµβουλίων, πρωτότυπα αντίγραφα των οποίων υπάρχουν στα
αρχεία των υπηρεσιών.
Ειδικότερα µε την παρ. 3 επιλύεται ένα µέγιστο ζήτηµα συγκρούσεων της δασικής και της πολεοδοµικής
νοµοθεσίας σε οικισµούς που οριοθετήθηκαν µετά την ψήφιση του συντάγµατος του 1975 και πριν την
εφαρµογή του Ν.998/1979 (δασική νοµοθεσία). Η δε σύγκρουση γεννάται από την µέχρι σήµερα παράλληλη
αρµοδιότητα και εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας επί εκτάσεων εντός των συγκεκριµένων οικισµών.
Στα όρια αυτών των οικισµών όλα τα προηγούµενα χρόνια η διοίκηση έχει εκδώσει χιλιάδες διοικητικές
πράξεις αδειών δόµησης για τις οποίες ισχύει το τεκµήριο νοµιµότητας και έχει αποδεχτεί δια των κανόνων
δικαίου την δηµιουργία περιουσιακών δικαιωµάτων σε ακίνητα ως σε εντός σχεδίου περιοχές
Περαιτέρω, Σύµφωνα µε το ισχύον Σύνταγµα, άρθρο 24 «Ως δάσος ή δασικό οικοσύστηµα νοείται το
οργανικό σύνολο αγρίων φυτών µε ξυλώδη κορµό πάνω στην αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία,
µαζί µε την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν µέσω της αµοιβαίας αλληλεξάρτησης και
αλληλοεπίδρασής τους, ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον
(δασογενές). ∆ασική έκταση υπάρχει όταν στο παραπάνω σύνολο η άγρια ξυλώδης βλάστηση, υψηλή ή
θαµνώδης, είναι αραιά.» Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι αποτελεί υποχρέωση του Κράτους η
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά µέτρα στο πλαίσιο της
αρχής της αειφορίας. Επίσης, στο άρθρο 117 του Συντάγµατος αναφέρεται ότι τα δάση και οι δασικές
εκτάσεις που καταστρέφονται από πυρκαγιά ή αποψιλώνονται κηρύσσονται υποχρεωτικά αναδασωτέες Με
το Ν. 998/1979κατ΄εφαρµογή των συνταγµατικών διατάξεων ορίζεται η έννοια του δάσους και της δασικής
έκτασης και περιγράφεται ο σκοπός της προστασίας τους. Επίσης παρατίθενται οι διάφορες κατηγορίες
δασών και δασικών εκτάσεων αναλόγως της ωφελιµότητας και της θέσης αυτών.
Υπό τις ανωτέρω διατάξεις καθίσταται σαφή τα εξής ¨
Η αναγνώριση των συγκεκριµένων ορίων οικισµών µεταξύ της ψήφισης του Συντάγµατος και της
εφαρµογής του Ν.1998/1979 και η αναγνώριση των εκτάσεων αυτών ως οικιστικών µε νόµιµες διοικητικές
πράξεις όλα τα προηγούµενα χρόνια αναδεικνύουν την έλλειψη των περιπτώσεων του ορισµού του άρθρου
24 του Σ. καθώς δεν µπορούν να συντρέχουν οι διατάξεις προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων και οι
διατάξεις αναγνώρισης οικιστικών περιοχών, .ως εντός σχεδίου περιοχές. Πέραν των ανωτέρω οι
προβλεπόµενες κατά τα άρθρο 24 και 117 του Σ θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δεν µπορούν να
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καταλαµβάνουν περιπτώσεις οικισµών που οριοθετήθηκαν προ της πρώτης εφαρµογής κατ΄ επιταγή του
Συντάγµατος διατάξεων του ν. 998/1979 . ∆ιαφορετική προσέγγιση θα σήµαινε ότι η διοίκηση θα προβαίνει
σε αντιφατικές πράξεις και δράσεις σε αντίθεση µε τις αρχές της χρηστής διοίκησης και µάλιστα µε κίνδυνο
να καµφθεί η αρχή της νοµιµότητας που διέπει τη δράση των διοικητικών οργάνων και το κράτος δικαίου.
Με την προτεινόµενη διάταξη ειδικότερα προβλέπεται ότι στην περίπτωση ορίων οικισµών της περ.α) του
άρθρου 23 του Ν.3889/2010,ως ισχύει, εντάσσονται και τα περιγράµµατα οικισµών όπως τα όρια τους
περιγράφονται στις πράξεις της ∆ιοίκησης «περί καθορισµού ορίων οικισµών νοµίµως υφισταµένων του
έτους 1923» δυνάµει του Ν.∆. 532/1970 (ΦΕΚ 103Α) ή και δυνάµει των κανονιστικών αποφάσεων αυτού
που εκδόθηκαν έως τη δηµοσίευση του Ν.998/1979. Επισηµαίνεται ότι τα όρια αποτυπώνονται ως
εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα διαγράµµατα, που είναι δηµοσιευµένα σε ΦΕΚ και όπως έχουν
εφαρµοστεί στο έδαφος. Προκειµένου να αρθούν οι αντιφατικές δράσεις και οι τυχόν διοικητικές πράξεις
του κράτους όλα τα προηγούµενα χρόνια προβλέπεται ότι τυχόν πράξεις της διοίκησης κατ΄ εφαρµογή της
δασικής νοµοθεσίας για την προστασία των εκτάσεων εντός των άνω ορίων ανακαλούνται αυτοδικαίως από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Επί των εκτάσεων εντός των ως άνω ορίων δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας πλην των περιπτώσεων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, πάρκων και αλσών. Προς
διαφύλαξη τέλος της ιδιαίτερης φυσιογνωµίας αυτών των οικισµών προβλέπεται ότι κατά τη διαδικασία
έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης, τοπικού χωρικού σχεδίου ή και ρυµοτοµικού σχεδίου απαιτείται η
προηγούµενη µελέτη περιβαλλοντικού ισοζυγίου σύµφωνα µε προδιαγραφές που θα καθοριστούν µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 - Γενικές διατάξεις
Με το άρθρο 32 τροποποιούνται γενικές διατάξεις του ν. 998/1979 µε σκοπό την πληρέστερη εναρµόνιση
τους µε τις συνταγµατικές διατάξεις του άρθρου 24 και την πρόσφατη νοµολογία των δικαστηρίων και
κυρίως του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 32 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 998/1979 περί του σκοπού
αυτού και ορίζεται ως σκοπός του νόµου η προστασία, δια του καθορισµού συγκεκριµένων προστατευτικών
µέτρων, πέραν των δασών και των δασικών εκτάσεων, και των δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών
εκτάσεων.
Τα µέτρα προστασίας πρέπει να αποβλέπουν στην διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των ανωτέρω
εκτάσεων, σύµφωνα µε τη συνταγµατικά κατοχυρωµένη στο άρθρο 24 αρχή της αειφορίας. Περαιτέρω
ορίζεται ως σκοπός του νόµου ο προσδιορισµός κατά περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες
οι ανωτέρω προστατευτέες εκτάσεις µπορεί στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης να µεταβάλλουν την κατά
προορισµό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες χρήσεις, για λόγους επιβαλλόµενους από το δηµόσιο
συµφέρον.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 32 τροποποιείται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 2 του ν. 998/1979 µε
την καθιέρωση υποχρέωσης τόσο κρατικής, όσο και των πολιτών, για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων
(δασών, δασικών εκτάσεων και δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων) και µε τη ρητή
κατοχύρωση του δικαιώµατος στην ως άνω προστασία, σε συµφωνία µε το άρθρο 24 παρ. 1 του
Συντάγµατος, στο οποίο, από το 2001, προβλέπεται ρητά ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
δικαίωµα του καθενός.
Περαιτέρω µε την παράγραφο 3 του άρθρου 32 προστίθεται στο ως άνω άρθρο 2 νέα παράγραφος 3, στην
οποία ορίζεται ότι οι ανωτέρω εκτάσεις, επί των οποίων ισχύει το µαχητό τεκµήριο κυριότητας του
∆ηµοσίου, θεωρούνται δηµόσιες, εκτός και αν υπάγονται σε µία εκ των περιπτώσεων απόκτησης ιδιωτικών
δικαιωµάτων του άρθρου 10 του ν. 3208/2003, στις οποίες αποκλείεται η προβολή δικαιωµάτων κυριότητας
εκ µέρους του ∆ηµοσίου.
Με την µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 αντικαθίστανται οι παρ. 3 έως και 6 του άρθρου 3 του ν.
998/1979, στις οποίες καθορίζονται ειδικές περιπτώσεις εκτάσεων, που εµπίπτουν στις έννοιες του δάσους
και της δασικής έκτασης και προσδιορίζονται οι εξαιρούµενες από το πεδίο εφαρµογής του δασικού νόµου
εκτάσεις.
Ειδικότερα προς αποτροπή διάσπασης του δασικού χώρου και για την προστασία αυτού προβλέπεται ότι
εξοµοιώνονται µε τα δάση και τις δασικές εκτάσεις οι περικλειόµενες από αυτά οποιασδήποτε φύσεως
ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι
36

χώροι) καθώς και οι υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων
και οι άβατοι κλιτύες αυτών (παρ. 3).
Επίσης διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις του δασικού νόµου 998/1979 υπάγονται και τα πάρκα και τα άλση,
το περιαστικό πράσινο ως και οι δασωτέες και αναδασωτέες εκτάσεις (παρ. 4) .
Ως προς τα πάρκα και τα άλση ειδικότερον διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας
υπάγονται και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται όµως οργανικά
µε το σύνολο του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας
του συνόλου.
∆εδοµένης της προβλεποµένης στο άρθρο 28 του Ν. 2664/1998 παύσης της λειτουργίας των Συµβουλίων
Ιδιοκτησίας ∆ασών στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση, οι οποίες είναι πλέον, µετά την
έκδοση της Υ.Α. 27826/2010 (ΦΕΚ 1077 Β), όλες οι περιοχές της Χώρας, διευκρινίζεται ότι αρµόδια για την
αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των δηµοσίων χορτολιβαδικών και
βραχωδών εκτάσεων είναι τα πολιτικά δικαστήρια ή οι Επιτροπές Ενστάσεων του Ν. 2308/1995 για το
Εθνικό Κτηµατολόγιο (παρ. 5δ). Προβλέπεται δε ότι ειδικά η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων
εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων, που κείνται στις περιοχές του άρθρου 62 του ν.
998/1979, ήτοι στις περιοχές που δεν ισχύει το δικονοµικό τεκµήριο κυριότητας του ∆ηµοσίου, διενεργείται, επί
τη βάσει νεώτερων τίτλων ιδιοκτησίας, ήτοι τίτλων, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί πριν από την 23η Φεβρουαρίου
1946 και έχουν µεταγραφεί.
Περαιτέρω στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 ορίζονται ρητά οι εκτάσεις που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις της
δασικής νοµοθεσίας και αποφεύγονται οι συγχύσεις που υπήρχαν µέχρι σήµερα όσον αφορά τα σχέδια
πόλης, τις δασικές φυτείες τα πεδινά ρέµατα που δεν φέρουν δασική βλάστηση, τις χορτολιβαδικές εκτάσεις,
που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, εµφάνιζαν αγροτική µορφή
κλπ..
Με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 32 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 998/1979 περί του τρόπου
υπολογισµού της αξίας των δασών. Συγκεκριµένα καθορίζεται νέος τρόπος υπολογισµού της αξίας των
δασών, των δασικών εκτάσεων και των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων µε βάση τη θέση, τις
παραγωγικές, προστατευτικές, αισθητικές, και λοιπές λειτουργίες τους και όχι µόνο την παραγωγή ξύλου και
βοσκήσιµης ύλης, όπως µέχρι σήµερα προβλέπονταν για τα δάση, µε αποτέλεσµα την υποτίµηση της αξίας
και την απώλεια εσόδων για το δηµόσιο, κατά την παραχώρηση - κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας δικαιωµάτων του δηµοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων.
Άρθρο 33
Συµβούλια και Επιτροπές
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 33 τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 του ν. 998/1979.
Συγκεκριµένα ορίζεται ο αριθµός και η ιδιότητα των µελών του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ασών ώστε αυτό να
καταστεί ένα ευέλικτο όργανο για την εκτέλεση των από το νόµο καθοριζοµένων αρµοδιοτήτων του.
Μειώνονται τα µέλη του από 7 σε 5 και δεν συµµετέχει πλέον καθηγητής της δασολογικής σχολής του ΑΠΘ,
του οποίου η µέχρι σήµερα παρουσία υπήρξε προβληµατική λόγω αδυναµίας κάλυψης των εξόδων
µετακίνησής του.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 33 καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 998/1979
περί της λειτουργίας των Νοµαρχιακών Συµβουλίων ∆ασών, της συγκροτήσεως και της γνωµοδοτικής
αρµοδιότητας αυτών.
Περαιτέρω µε την ως άνω παράγραφο 2 τροποποιείται η παράγραφος 3 του ως άνω άρθρου 10 του ν.
998/1979. Με την τροποποίηση σκοπείται η ανασυγκρότηση των Επιτροπών Επίλυσης ∆ασικών
Αµφισβητήσεων του άρθρου 10 προκειµένης της επίλυσης προβληµάτων δυσλειτουργίας που
παρατηρήθηκαν κατά την µέχρι τώρα λειτουργία τους.
Συγκεκριµένα προβλέπεται η κατάργηση της β/θµιας επιτροπής επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων και η
λειτουργία πλέον µίας τετραµελούς Επιτροπής. Ο λόγος της κατάργησης της Β/βθµίου επιτροπής είναι ότι,
από τα µέχρι σήµερα στοιχεία προκύπτει ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι αποφάσεις της
ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες αποφάσεις της Α/βθµίου επιτροπής, ενώ παρατηρείται καθυστέρηση στην
έκδοση των σχετικών αποφάσεων από 5 µέχρι και 10 χρόνια. Η συνιστώµενη µε την προτεινόµενη
τροποποίηση Επιτροπή αποτελείται 1) από έναν από τους ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς ως
Πρόεδρο, δηλαδή είτε από έναν Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη µε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόµενους
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κατά την κείµενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νοµοθεσία, είτε από ένα µέλος του Ν.Σ.Κ., ή από ένα
δικηγόρο µε οχταετή τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, 2) από δύο
δασολόγους της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ή της ∆ιεύθυνσης ∆ασών όµορου νοµού και 3) από ένα Γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, αναπληρούµενους
από τους νόµιµους αναπληρωτές τους στην άσκηση των κύριων καθηκόντων τους.
Η διευρυµένη σύνθεση της επιτροπής µε µέλη εκτός νοµού διασφαλίζει περισσότερη αµεροληψία στην
εξέταση των υποθέσεων.
Επίσης προβλέπεται για πρώτη φορά η καταβολή στα µέλη και στο γραµµατέα της επιτροπής αποζηµίωσης
ανά υπόθεση ως και η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισµό αυτής. Περαιτέρω µε την
ως άνω διάταξη καθορίζεται το ανώτατο µηνιαίο όριο της εν λόγω αποζηµίωσης, κατά παρέκκλιση των
ορίων του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011, κατ' αντιστοιχία και των προβλεποµένων για την αµοιβή των
αξιολογητών έργων επιχειρησιακών προγραµµάτων. Η διαφοροποίηση αυτή
προτείνεται για να
διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία των επιτροπών επίλυσης δασικών αµφισβητήσεων. Ακόµη ορίζεται ότι η
ως άνω αποζηµίωση θα καλύπτεται αποκλειστικά από το καταβλητέο για την εξέταση των αντιρρήσεων
παράβολο, προκειµένης της µη πρόκλησης επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισµού.
Άρθρο 34
∆ιαδικασία χαρακτηρισµού
Με το αρθρ. 34 του νόµου αντικαθίσταται το αρθρ.14 του ν. 998/79 µε το οποίο καθιερώνεται, προσωρινή,
ήτοι µέχρι την κατάρτιση του δασολογίου, ειδική, διοικητική διαδικασία για την επίλυση αµφισβητήσεων και
διαφορών σχετικά µε το χαρακτήρα µίας περιοχής ως δάσους, δασικής έκτασης, ή δηµόσιας χορτολιβαδικής
ή βραχώδους έκτασης των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται α) η ανάρτηση σε ειδικό δικτυακό τόπο - αντί της
προβλεποµένης σήµερα δηµοσίευσης στον τύπο - της πράξης του ∆ασάρχη περί του χαρακτηρισµού της
έκτασης ως δασικής ή µη, β) η έναρξη από την ως άνω ανάρτηση, για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, της
εξηκονθήµερης προθεσµίας για την υποβολή αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισµού ενώπιον της
Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 998/1979, γ) η καθιέρωση ανατρεπτικής προθεσµίας έξι µηνών για την
έκδοση της απόφασης της Επιτροπής επί των ως άνω αντιρρήσεων, δ) η ανάρτηση της απόφασης της
Επιτροπής στον ως άνω δικτυακό τόπο από της οποίας και άρχεται η προθεσµία για την ακυρωτική
προσβολή αυτής, ε) η αναστολή εκτέλεσης, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων από ειδικές διατάξεις, της
αρχικής πράξης του δασάρχη, σε περίπτωση χαρακτηρισµού µε αυτή της υπόψη έκτασης ως µη δασικής, στ)
ο καθορισµός επακριβώς του πότε καθίσταται οριστικός και αµετάκλητός ο χαρακτηρισµός µίας έκτασης ως
δασικής ή µη και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από τον οικείο δασάρχη, ζ) η εξέταση του χαρακτήρα
των εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη µεγάλων επενδύσεων κατά απόλυτη προτεραιότητα,
σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, η) η
εξέταση των αντιρρήσεων κατά της πράξης χαρακτηρισµού, στις ανωτέρω περιπτώσεις, από την επιτροπή
επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων, κατά προτεραιότητα, στην πρώτη µετά την ηµεροµηνία υποβολής τους
συνεδρίαση, ως και το άµεσα εκτελεστό της πράξης χαρακτηρισµού στις περιπτώσεις αυτές.
Με τις ως άνω ρυθµίσεις επιτυγχάνεται ασφάλεια δικαίου για τους πολίτες, επενδυτές, υπηρεσίες κτλ. και
προστατεύεται η δηµόσια περιουσία.
Άρθρο 35
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 -Αναδασώσεις
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 35 τροποποιείται το άρθρο 38 του ν. 998/79 που προβλέπει την
υποχρέωση κήρυξης ως αναδασωτέας κάθε έκτασης που απώλεσε τη δασική της βλάστηση από οποιαδήποτε
αιτία.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν η έκταση που
έχει απολέσει την βλάστησή της λόγω πυρκαϊάς ή παράνοµης υλοτοµίας ή άλλης αιτίας, βρίσκεται σε νόµιµη
αλλαγή χρήσης µε την έκδοση της οικείας νοµικής πράξης, όπως έγκριση επέµβασης, απόφαση καθορισµού
λατοµικής περιοχής, απόφαση έγκρισης ανάπτυξης επιχειρηµατικού πάρκου του άρθρου 47 του ν.
3982/2011. Επιλύεται, έτσι, το πρόβληµα των επεµβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις στις περιπτώσεις
όπου έχει µεν χορηγηθεί έγκριση επέµβασης, αλλά µέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική επένδυση, η δασική
βλάστηση της υπόψη έκτασης καταστρέφεται λόγω πυρκαϊάς ή παράνοµης υλοτοµίας ή άλλης αιτίας, µε
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συνέπεια η έκταση αυτή να κηρυχθεί αναδασωτέα και η επένδυση να µαταιωθεί, έστω και αν βρίσκονταν στο
τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της.
Το ίδιο πρόβληµα εντοπίζεται και στις καθορισµένες λατοµικές περιοχές, οι οποίες όταν καίγονταν
κηρύσσονταν αναδασωτέες, µε συνέπεια την κατάργηση τους ως λατοµικών περιοχών και συνακόλουθα την
ανατροπή και του χωροταξικού σχεδιασµού, µε µεγάλο οικονοµικό κόστος για την τοπική και την εθνική
οικονοµία.Εξ άλλου η συνταγµατική υποχρέωση αφορά την κήρυξη των δασικής µορφής εκτάσεων ώς
αναδασωτέων που απώλεσαν την βλάστησή τους µε παράνοµο τρόπο και όχι µε νόµιµο.
Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 35 τροποποιείται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 44 του ν.
998/79 και διευκρινίζεται - σε συµφωνία µε το άρθρο 117 του Συντάγµατος - ότι η αναδάσωση
καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης αίρεται µετά την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης.
∆ιευκρινίζεται δε ότι η αναδάσωση συντελείται µε την επαναφορά της καταστραφείσας δασικής βλάστησης
στην έκταση µε οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για τον χαρακτηρισµό της σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2
του άρθρου 3 του 998/1979, στη µορφή που ήταν προ της καταστροφής της ως δάσους ή δασικής έκτασης,
χωρίς να απαιτείται η πλήρης µορφολογική και οικολογική αποκατάσταση της έκτασης αυτής στο προ της
καταστροφής της επίπεδο.
Μετά την κατά τα ανωτέρω άρση είναι δυνατή, η υπαγωγή της υπόψη έκτασης στη διάταξη του εδαφίου ε
της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Συντάγµατος, ήτοι η διάθεση αυτής κατ΄ εξαίρεση, στο άκρως
απαραίτητο µέτρο και υπό την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων του νόµου, για την ικανοποίηση
σκοπών δηµοσίου συµφέροντος.
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 35 τροποποιείται η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 44 του ν.
998/79 περί της ακολουθητέας διαδικασίας για την άρση ή την ανάκληση πράξης κηρύξεως εκτάσεως ως
αναδασωτέας. Με την προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται - σε συµφωνία και µε τη γενική αρχή του
διοικητικού δικαίου – ότι η ανάκληση / άρση συντελείται µε απόφαση του εκδόντος την πράξη κήρυξης της
έκτασης ως αναδασωτέας Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από εισήγηση
της οικείας δασικής αρχής παρεχοµένης εντός αποκλειστικής προθεσµίας 3 µηνών, ενώ καταργείται η
σήµερα προβλεπόµενη γνωµοδοτική αρµοδιότητα της Επιτροπής του άρθρου 10 του ν. 998/1979, η οποία
προκαλούσε µεγάλη καθυστέρηση στην σχετική διαδικασία.
Άρθρο 36
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 - Επιτρεπτές επεµβάσεις
Με το αρθρ. 36 αντικαθίσταται όλο το ΣΤ κεφάλαιο του ν 998/79 (άρθρα 45 έως 61) περί των κατ’ εξαίρεση
επιτρεπτών επεµβάσεων στα δάση, τις δασικές και τις δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις για
λόγους δηµοσίου συµφέροντος. Με την προτεινόµενη τροποποίηση αναµορφώνονται πλήρως οι σχετικές µε
τις επιτρεπτές επεµβάσεις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας µε σκοπό τον περιορισµό της πολυνοµίας, την
επικαιροποίηση και αποκάθαρση της υφιστάµενης νοµοθεσίας και την ενσωµάτωση σε αυτήν της σχετικής
νοµολογίας των δικαστηρίων και κυρίως του Συµβουλίου της Επικρατείας.
Συγκεκριµένα: Με το άρθρο 45 του αναµορφωµένου έκτου Κεφαλαίου του ν. 998/1979 καθορίζονται οι
γενικές αρχές που διέπουν τις επιτρεπτές επεµβάσεις που συνεπάγονται την αλλαγή χρήσης των δασικού
χαρακτήρα εκτάσεων και των δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και
5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979. Ειδικότερα προβλέπεται ως απαραίτητος όρος για τη διενέργεια της
επέµβασης η χορήγηση σχετικής έγκρισης επέµβασης, καθορίζεται το περιεχόµενο αυτής, καθιερώνεται η
υποχρέωση καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης, το οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση
εκτάσεων ως και αναδάσωσης ίσης έκτασης - σε αντικατάσταση εκείνης της οποίας ενεκρίθη η µεταβολή
του προορισµού - ως προϋπόθεση του επιτρεπτού κάθε επέµβασης στις προστατευόµενες από το ν. 998/1979
εκτάσεις, ανεξαρτήτως του χαρακτήρα τους ως δηµοσίων ή ιδιωτικών και επιβάλλεται γενική απαγόρευση
της κατά κυριότητας παραχώρησης των προστατευοµένων από το ν. 998/1979 εκτάσεων για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του Έκτου Κεφαλαίου, σε αντίθεση µε τα νυν ισχύοντα, σύµφωνα µε τα οποία
είναι δυνατή, υπό την τήρηση των ειδικότερων προϋποθέσεων του νόµου, η κατά κυριότητα παραχώρηση
δηµοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων για την πραγµατοποίηση εντός αυτών επεµβάσεων επιβαλλοµένων εκ
λόγων δηµοσίου συµφέροντος.
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Με το άρθρο 46 καθορίζονται οι κατ’ εξαίρεση επιτρεπόµενες επεµβάσεις στις αναδασωτέες εκτάσεις και
διευκρινίζεται, σε συµφωνία και µε τη νεώτερη νοµολογία του ΣτΕ, ότι δεν απαιτείται άρση της αναδάσωσης
για την πραγµατοποίηση τους.
Με το άρθρο 47 καθορίζονται κατ΄ εξαίρεση οι όροι και οι προϋποθέσεις εκχέρσωσης δασικής έκτασης, ή
χρήσης ασκεπούς έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης µε σκοπό την αγροτική καλλιέργεια
από γεωργικούς συνεταιρισµούς και φυσικά πρόσωπα. Η σχετική έγκριση χορηγείται εφόσον διαπιστωθεί,
κατόπιν σχετικής µελέτης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ του τρόπου
αυτού της εκµετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η συνολική λειτουργία του δασικού οικοσυστήµατος.
Περαιτέρω ρυθµίζεται το καθεστώς των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της
δασικής αρχής πριν την ισχύ του συντάγµατος του 1975 και εξακολουθούν να καλλιεργούνται γεωργικά. Οι
κάτοχοί τους δύνανται να τις εξαγοράσουν έναντι ανταλλάγµατος υπό τον απαράβατο όρο ότι, θα
εξακολουθούν να καλλιεργούνται γεωργικά ες αεί. Επίσης απαλείφεται ο υφιστάµενος µέχρι σήµερα όρος
ότι, οι κάτοχοί τους πρέπει να είναι κατ’ επάγγελµα αγρότες, γεγονός που δεν συντρέχει για κατόχους
πολλών χιλιάδων στρεµµάτων. Ακόµη προβλέπεται ρητά ότι αν η έκταση αλλάξει χρήση ακυρώνεται
αυτοδικαίως ο χορηγηθείς στον κάτοχο τίτλος, η δε έκταση επανέρχεται στο δηµόσιο, υπαγόµενη στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Με το άρθρο 47α ρυθµίζονται θέµατα εγκατάστασης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε δάση, δασικές
εκτάσεις ως και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου
3 του ν. 998/1979. Ειδικότερα επιτρέπεται, πλέον, η ίδρυση και λειτουργία και µονίµων κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων στις ανωτέρω εκτάσεις προκειµένου να εναρµονιστεί η χώρα προς τους σχετικούς
κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγοµένων ζωικών
προϊόντων. Επίσης ρυθµίζεται το πρόβληµα των ήδη λειτουργούντων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
κυρίως επί δασών, που δεν αντιµετωπίζονταν µέχρι σήµερα, αλλά και επί των δασικών και χορτολιβαδικών
εκτάσεων που δεν έχουν την απαιτούµενη έγκριση της δασικής αρχής. Επιλύονται µε τον τρόπο αυτό,
χρονίζοντα προβλήµατα της κτηνοτροφίας που αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναµικό κλάδο της πρωτογενούς
παραγωγής.
Με το άρθρο 48 ρυθµίζονται θέµατα διάνοιξης οδών δια µέσου δασών, δασικών και αναδασωτέων
εκτάσεων. Με την προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται το επιτρεπτό της διάνοιξης εθνικών, επαρχιακών
και δηµοτικών οδών καθώς και σιδηροδροµικών γραµµών δια µέσου δασών, δασικών, αναδασωτέων
εκτάσεων και δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β του άρθρου 3
του ν. 998/1979 σύµφωνα µε τους όρους της περιβαλλοντικής µελέτης του έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
εξυπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον και αντιµετωπίζονται αγκυλώσεις ετών, όπως είναι για παράδειγµα η µη
δυνατότητα διαπλάτυνσης ενός επαρχιακού ή δηµοτικού δρόµου που διέρχεται από δάσος, σε περίπτωση που
αυτό καεί, παρά µόνο µετά την αναδηµιουργία αυτού, ύστερα από 30-40 χρόνια µε συνέπεια εκτός των
άλλων και την καταστροφή των δένδρων που εν τω µεταξύ αναπτύχθηκαν.
Επιτρέπεται, επίσης, η διάνοιξη οδών, που δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, δια µέσου δασών,
δασικών εκτάσεων και δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων για την εξυπηρέτηση
εκµεταλλεύσεων, δυνατότητα που υπήρχε µέχρι σήµερα µόνο για ορισµένες κατηγορίες εκµεταλλεύσεων,
όπως τα λατοµεία.
Με το άρθρο 49 ρυθµίζονται θέµατα εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δάση, δασικές και
δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις µε σκοπό την εναρµόνιση των σχετικών ρυθµίσεων της
δασικής νοµοθεσίας µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για τα τουριστικά έργα, δεδοµένου ότι στην πράξη
ανέκυπταν ζητήµατα εφαρµογής των ισχυουσών διατάξεων, οφειλόµενα σε αντιθέσεις και κενά της σχετικής
νοµοθεσίας.
Ειδικότερα µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις:
- επιτρέπεται η εγκατάσταση στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων ως και
ειδικών κατασκευών, όπως σχοινοσιδηρόδροµοι, εναέριοι θάλαµοι κτλ για πρόσβαση σε περιοχές,
εφόσον δεν επέρχεται αλλοίωση του τοπίου,
- προβλέπεται µειωµένος συντελεστής δόµησης σε σχέση µε τον σήµερα ισχύοντα
- περιλαµβάνονται, πλέον, στα τουριστικά έργα και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαµατικών πόρων,
όπως και η δηµιουργία σύνθετών τουριστικών καταλυµάτων στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις,
υπό αυστηρούς όµως ειδικούς όρους και προϋποθέσεις.
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Με το άρθρο 50 ρυθµίζονται θέµατα εγκατάστασης και λειτουργίας κατασκηνώσεων σε δάση, δασικές και
δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, ενώ τίθενται και οι προδιαγραφές των κατασκευών της
βασικής υποδοµής των κατασκηνώσεων.
Με το άρθρο 51 ρυθµίζονται θέµατα βιοµηχανικών εγκαταστάσεων σε δασικές και δηµόσιες χορτολιβαδικές
και βραχώδεις εκτάσεις, σε εξαιρετικές δε περιπτώσεις και σε δάση. Επιλύονται σχετικά θέµατα, των οποίων
η ρύθµιση εκκρεµούσε επί χρόνια και εναρµονίζεται η δασική νοµοθεσία µε την υφιστάµενη νοµοθεσία για
τα επιχειρηµατικά πάρκα. Επίσης στις επεµβάσεις του άρθρου αυτού εντάσσονται και οι εγκαταστάσεις
µονάδων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τυροκοµικών µονάδων
επεξεργασίας γάλακτος, οινοποιείων, αποσταγµατοποιείων, ποτοποιείων, εµφιαλωτηρίων, ελαιοτριβείων,
σφαγείων και χερσαίων εγκαταστάσεων µονάδων υδατοκαλλιέργειας.
Με το άρθρο 52 εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι περιεχόµενες σε διάφορα νοµοθετήµατα διατάξεις
που αφορούν τη διενέργεια µεταλλευτικών και λατοµικών δραστηριοτήτων σε δάση και δασικές εκτάσεις.
Ειδικότερα καθιερώνεται - αντί της αποκατάστασης, επί αδυναµίας πραγµατοποίησής της τελευταίας από
τον υπόχρεο λόγω ιδιαίτερων δυσχερειών - υποχρέωση του τελευταίου προς αναδάσωση, µετά από υπόδειξη
της ∆ασικής Υπηρεσίας, άλλων εκτάσεων µέχρι πενταπλάσιου εµβαδού, κειµένων στην περιοχή
αρµοδιότητας της. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης σε µεταλλεία και λατοµεία, των οποίων
έπαυσε η λειτουργία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς αποκατάσταση, εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που προβαίνουν σε εναπόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων,
προερχοµένων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), επί τη βάσει εγκεκριµένης µελέτης και
σύµφωνα µε την οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποκατάστασης του τοπίου και της
δασικής βλάστησης.
Με το άρθρο 53 ρυθµίζονται θέµατα εκτέλεσης έργων υποδοµής σε δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις
και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Στην ως άνω ρύθµιση εντάσσονται αναµορφωµένες
όλες οι σχετικές διατάξεις που υπήρχαν διάσπαρτες σε διάφορα νοµοθετήµατα, διευκολύνοντας έτσι την
εφαρµογή του νόµου από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους νοµικούς κλπ. Στα ως άνω έργα υποδοµής
περιλαµβάνονται µεγάλα δηµόσια έργα, έργα ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και µικρά δηµοτικά ή δηµόσια
έργα.η κατασκευή των οποίων συµβάλλει ουσιαστικά στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και εξυπηρετεί
το δηµόσιο συµφέρον.
Με το άρθρο 54 ρυθµίζονται θέµατα αρχαιολογικών ερευνών και ανασκαφών σε δάση, δασικές,
αναδασωτέες εκτάσεις και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Επίσης, καθορίζεται το
καθεστώς των επιτρεπτών επεµβάσεων στις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων για την εκτέλεση έργων
πολιτιστικού χαρακτήρα.
Με το άρθρο 55 ρυθµίζονται θέµατα ανάπτυξης οχυρωµατικών έργων, αναγκαίων για την άµυνα της χώρας,
από το υπουργείο εθνικής άµυνας, καθώς και λοιπών στρατιωτικών εγκαταστάσεων όπως στρατόπεδα,
κέντρα εκπαίδευσης κτλ, σε δασικού και αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές
και βραχώδεις εκτάσεις.
Με το άρθρο 56 ρυθµίζονται θέµατα εγκατάστασης ορειβατικών καταφυγίων σε δασικού χαρακτήρα
εκτάσεις και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. ∆ίνονται οι ορισµοί των εννοιών των
ορειβατικών καταφυγίων και των ορειβατικών µονοπατιών και τίθενται κανόνες για τις κτιριακές
εγκαταστάσεις των καταφυγίων, ώστε να συνάδουν µε τις αντίστοιχες διατάξεις της τουριστικής νοµοθεσίας,
καθώς και για την διάνοιξη µονοπατιών σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές. Επίσης καθορίζεται το
καθεστώς εκµίσθωσης ορειβατικών καταφυγίων από τον δικαιούχο σε τρίτον.
Με το άρθρο 57 ρυθµίζονται θέµατα επεµβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και σε δηµόσιες
χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις για διάφορα έργα και δραστηριότητες, όπως αθλητικές
εγκαταστάσεις, εκπαιδευτήρια, νοσοκοµεία, ιερές µονές, σωφρονιστικά καταστήµατα, ΧΥΤΑ, υδροτριβεία,
κεραίες ρ/τ µέσων, πάρκα κεραιών, κέντρα υποδοχής µεταναστών κτλ. Με τις παραπάνω ρυθµίσεις
αναµορφώθηκαν και ενιαιοποιήθηκαν οι διάφορες διατάξεις που ρύθµιζαν τα επί µέρους θέµατα που
βρίσκονταν σε διάφορα νοµοθετήµατα, πολλές φορές ασύµβατες µεταξύ τους, δηµιουργώντας σύγχυση στην
διοίκηση και τους συναλλασσόµενους πολίτες.
Με τα άρθρα 58 και 59 ρυθµίζονται θέµατα προστασίας των πάρκων, αλσών και περιαστικών δασών, καθώς
και των έργων που µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτά για να εξυπηρετηθεί ο σκοπός ίδρυσής τους, µε
ενσωµάτωση της σχετικής νοµολογίας των δικαστηρίων.
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Με το άρθρο 60 ορίζεται ότι, δεν είναι δυνατή η επέκταση σχεδίων πόλης σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε
δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ένταξη δηµόσιων
χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων σε οικιστική περιοχή στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη και
στην Εύβοια, εφ' όσον η ένταξη αυτών προβλέπεται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και προκειµένου να
αποτελέσουν ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόµησης ή και ακίνητα ανταλλαγής οικοδοµικών συνεταιρισµών
κατά τις οικείες διατάξεις.
Με το άρθρο 61 ρυθµίζονται θέµατα άδειας κτήσης γης από οικοδοµικούς συν/σµούς, κατόπιν σχετικής
έγκρισης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 37
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 - Βάρος αποδείξεως - Ειδική αναγνώριση κατατµήσεων
Με το άρθρο 37 αντικαθίσταται το αρθρ. 62 του ν. 998/79 καθώς και το εδάφιο α, της παρ.1 του αρθρ. 65,
του ως άνω νόµου.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του άρθρου 62 καθιερώνεται διαδικαστικό προνόµιο του ∆ηµοσίου επί
των πάσης φύσεως αµφισβητήσεων, διενέξεων ή δικών µεταξύ αυτού και φυσικού ή νοµικού προσώπου, το
οποίο επικαλείται δικαίωµα στις προστατευόµενες από τον νόµο αυτό εκτάσεις και προβλέπεται ότι το
τελευταίο φέρει το βάρος απόδειξης του εν λόγω δικαιώµατος.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του αρθρ. 65 του ν. 998/79 επιλύονται προβλήµατα αναδασµών που
περιέλαβαν δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, ώστε αυτές να αποδοθούν σε αγροτική εκµετάλλευση χωρίς τους
περιορισµούς που θέτει η δασική νοµοθεσία.
Άρθρο 38
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 - ∆ενδροκοµική εκµετάλλευση καστανοτεµαχίων
Με το άρθρο 38 τροποποιείται το αρθρ. 66 του ν 998/79, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση του από το
άρθρο 16 του ν. 1734/1987, και επιλύονται θέµατα παραχώρησης καστανοτεµαχίων σε κατ’ επάγγελµα
αγρότες.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι δύναται να παραχωρηθεί αντί τιµήµατος χρήσης, το δικαίωµα της
δενδροκοµικής εκµετάλλευσης αυτών σε µόνιµους κατοίκους του οικείου ΟΤΑ, κατά προτεραιότητα δε, σε
κατ΄ επάγγελµα γεωργούς ή κτηνοτρόφους. Ο δικαιούχος προβαίνει σε περιποίηση των καστανοδένδρων, σε
εµβολιασµούς αυτών, σε καθαρισµό της άγριας βλάστησης, σε συµπληρωµατικές φυτεύσεις
καστανοδένδρων και σε άλλα δασοκοµικά ή διαχειριστικά µέτρα, σύµφωνα µε τους όρους της παραχώρησης
κατόπιν µελέτης συνταγµένης από δασολόγο.
Άρθρο 39
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 - Αγροί που άλλαξαν µορφή
Με το αρθρ. 39 αντικαθίσταται το αρθρ. 67 του ν 998/79 και ρυθµίζεται το πρόβληµα των εκτάσεων που
αποδεδειγµένα στο παρελθόν είχαν αγροτική µορφή και δασώθηκαν λόγω εγκατάλειψης. Το ανωτέρω θέµα
είναι σοβαρότατο και απασχολεί χιλιάδες πολίτες σε όλη την χώρα.
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις προβλέπονται τα εξής:
• Εκτάσεις που εµφανίζουν αγροτική µορφή στις Α/φιες του 1945 ή του 1960, αν δεν είναι ευκρινείς αυτές
του 1945, θεωρούνται ιδιωτικές εκτάσεις, εφόσον υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας πριν από την 23η -02 1946. Εάν οι ανωτέρω εκτάσεις έχουν σήµερα µορφή δάσους διατηρούν τη µορφή τους και η διαχείριση
τους γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Εάν αντιθέτως αυτές έχουν σήµερα
µορφή δασικής έκτασης, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
• Εάν οι τίτλοι είναι µεταγενέστεροι και όχι νεότεροι της 11ης.6.1975, τότε οι παραπάνω εκτάσεις
µπορούν να αποδοθούν αποκλειστικά στην αγροτική εκµετάλλευση, εφόσον δεν έχουν την µορφή
δάσους.
• Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός των εκτάσεων ως δάσους ή δασικής, προκειµένης της εφαρµογής των
διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, στις περιοχές όπου υπάρχει κυρωµένος δασικός χάρτης από
την Επιτροπή ∆ασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της
παραγράφου 5 του άρθρου 26 του ν.
3208/2003, όπως ισχύει, άλλως µε πράξη χαρακτηρισµού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του
παρόντος νόµου, η οποία εκδίδεται, ακόµη και στην περίπτωση που η συγκεκριµένη έκταση έχει
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κηρυχθεί αναδασωτέα. Η σύνταξη της πράξης χαρακτηρισµού στην περίπτωση αυτή γίνεται για να
διαπιστωθεί αν η έκταση έχει την µορφή δάσους, οπότε διαχειρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση και
µπορεί να αποδοθεί στην αγροτική εκµετάλλευση, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις
Στην περίπτωση που η έκταση χαρακτηρισθεί ως µη υπαγόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, η πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.

Άρθρο 40
Τροποποιήσεις του Ν.998/1979 - Απαγόρευση ανοικοδόµησης δασικών εν γένει εκτάσεων.
Με το αρθρ. 40 προστίθεται στο αρθρ. 67 του ν 998/79 νέο αρθρ. 67α µε το οποίο ρυθµίζονται θέµατα
απαγόρευσης δόµησης δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού
αναµορφώνεται το αρθρ. 114 του ν 1892/1990 και το αρθρ. 43 του ν 1845/1993.
Ειδικότερα:
• Συγκεκριµενοποιείται και απλουστεύεται η διαδικασία βεβαίωσης και έκδοσης απόφασης κατεδάφισης
για τις αυθαίρετες κατασκευές επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων ως και επί δηµόσιων χορτολιβαδικών
και βραχωδών εκτάσεων, καθώς και η διαδικασία αποµάκρυνσης τους, από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες
µε σαφή καθορισµό των αρµοδιοτήτων τους.
• Προβλέπεται η παραχρήµα κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που
κηρύχθηκαν ή κηρύσσονται αναδασωτέες λόγω καταστροφής τους από πυρκαγιά που έλαβε χώρα από το
2007 και εντεύθεν.
• Για την κατεδάφιση στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου συνάσσονται
«πρωτόκολλα
κατεδάφισης», από τριµελείς Επιτροπές που συνιστώνται και συγκροτούνται από τον Γενικό Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
• Τα ανωτέρω πρωτόκολλα κατεδάφισης εκτελούνται παραχρήµα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται το ανεγειρόµενο κτίσµα, µε µέριµνα της οικείας τριµελούς επιτροπής και µε τον συντονισµό,
τη συνδροµή και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., µη επιτρεποµένης οποιασδήποτε διοικητικής ή
δικαστικής αίτησης, η οποία αποσκοπεί στην αναστολή της κατεδάφισης.
• Απλοποιείται, έτσι, η διαδικασία της έκδοσης των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων και αποτρέπεται η
αναστολή της κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε αναδασωτέα δάση και δασικές εκτάσεις.

Άρθρο 41
Ποινικές διατάξεις
Με το άρθρο 41 αντικαθίστανται διατάξεις του αρθρ. 70 του Ν 998/79 καθώς και ολόκληρο το άρθρο 71 του
ιδίου νόµου, µε τις οποίες καθορίζονται οι ποινικές κυρώσεις επί παράνοµων επεµβάσεων σε δασικού και
αναδασωτέου χαρακτήρα εκτάσεις.
• Ειδικότερα, αυξάνεται από 1466 ευρώ σε 3000 ευρώ για κάθε 100 τµ, η ποινή για όποιον εκχερσώνει,
υλοτοµεί αποψιλωτικά, καλλιεργεί ή φυτεύει µη δασικά φυτά σε αναδασωτέα έκταση.
• Για καταστροφή αναδασωτέας έκτασης πέραν του στρέµµατος και για κάθε επιπλέον 100 τµ η ποινή
αυξάνεται από 2932 ευρώ σε 6000 ευρώ.
• Επίσης, αυξάνεται η ποινή από 293 ευρώ σε 500 ευρώ και για τον υπότροπο από 2932 ευρώ σε 5000
ευρώ, για τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο ποιµνίου που συλλαµβάνεται µε το ποίµνιό του µέσα σε
αναδασωτέα έκταση ή που δεν λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να µην εισέρχονται τα ζώα µέσα σε
αναδασωτέα έκταση, καθώς και αυτόν που επιτρέπει τη βοσκή σε τρίτους.
Άρθρο 42
Εξουσιοδοτήσεις
Με το αρθρ. 42 αντικαθίσταται το άρθρο 78 του ν 998/79. Στο τροποποιηµένο άρθρο 78 συγκεντρώθηκαν οι
εξουσιοδοτικές ρυθµίσεις των επιµέρους διατάξεων του ως άνω νόµου, µε τις οποίες εξουσιοδοτείται ο
Υπουργός ΠΕΚΑ ή και οι συναρµόδιοι Υπουργοί για την έκδοση των σχετικών, εφαρµοστικών των ως άνω
διατάξεων αποφάσεων που αναφέρονται, µεταξύ άλλων:
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Στον τύπο του τίτλου κυριότητας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων που άλλαξαν χρήση πριν την 11-061975.
Στις τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, σήµανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών µονοπατιών
της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του παρόντος νόµου.
Στο ανώτατο όριο του εµβαδού
των παραχωρούµενων καστανοτεµαχίων, στον τύπο του
παραχωρητηρίου, στα δικαιούχα πρόσωπα και στη σειρά προτίµησης τους, καθώς στις υποχρεώσεις του
προσώπου στο οποίο έγινε η παραχώρηση για να καλλιεργεί και να καρπούται κατά τρόπο επιµελή και
συνεχή τα παραχωρηθέντα καστανοτεµάχια.
Στις προδιαγραφές σύνταξης των µελετών διαχείρισης των πάρκων και αλσών της παραγράφου 2 του
άρθρου 58 του παρόντος νόµου.
Στον τρόπο υπολογισµού της αξίας δάσους, δασικής έκτασης ή χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων
των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 καθώς και σε κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης του αρθρ 6 του ως άνω νόµου.
Στην ακολουθητέα ροή των εργασιών µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών κατά την κατεδάφιση αυθαίρετου
κτίσµατος κατ΄ εφαρµογή του άρθρου 67 Α ως και στις λεπτοµέρειες εφαρµογής του ανωτέρω άρθρου.
Στον καθορισµό του ύψους και του τρόπου υπολογισµού του προστίµου, καθώς και κάθε σχετικής
λεπτοµέρειας για τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων, κτισµάτων σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.
Στην εξαίρεση από την κατεδάφιση υφιστάµενων κατασκευών, όπως κτήρια ή τµήµατα κτηρίων, λοιπές
εγκαταστάσεις ή κατασκευές, παρακολουθήµατα κ.λπ., σε κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές.

Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του ν. 3208/2003 - Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων
Με το αρθρ. 43 συµπληρώνεται το αρθρ. 10 του νόµου 3208/203, µε το οποίο ρυθµίζονται θέµατα
ιδιοκτησίας επί δασών, δασικών εκτάσεων και εκτάσεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του ν. 998/1979 και απαριθµούνται οι περιπτώσεις, στις οποίες το δηµόσιο δεν προβάλλει
δικαιώµατα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται η µη προβολή δικαιωµάτων κυριότητας εκ µέρους του
∆ηµοσίου στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Στις εκτάσεις που εµφανίζονται στον προσωρινό κτηµατικό χάρτη του ν 248/76 ως µη δασικές ή κρίθηκαν
ως τέτοιες µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, ασχέτως αν µεταγενέστερα απέκτησαν δασική µορφή,
εφόσον α) απώλεσαν την εν λόγω δασική µορφή τους από επεµβάσεις που έγιναν σε εκτέλεση διοικητικής
πράξης, εκδοθείσας µέχρι την 31.3.2011, ή β) εφόσον, πριν την κατάργηση µε την παρ 5. του άρθρ. 29 του ν
3937/2010 του δεύτερου εδαφίου της περ. θ του τµήµατος Ι του αρθρ. 10 του Ν 3208/03, εκδόθηκαν
διοικητικές πράξεις - σε εφαρµογή των καταργηθέντων διατάξεων - βεβαιωτικές του µη δασικού χαρακτήρα
των ανωτέρω εκτάσεων.
β) Στις εκτάσεις που αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικές µε τις διατάξεις του αγροτικού κώδικα.
γ) Στις εκτάσεις του αρθρ 29 του Ν∆ 2185/1952 ‘περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς
αποκατάσταση ακτηµόνων γεωργών και κτηνοτρόφων’ και του άρθρ. 26 του Ν 2040/1992 όσον αφορά τις
υπεράνω δασών αλπικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
δ) Στις εκτάσεις που περιήλθαν κατά κυριότητα σε τρίτους βάσει συµβιβαστικών συµβολαίων µε το
Ελληνικό δηµόσιο.
ε) Σε εκτάσεις που προέκυψαν από τον διαχωρισµό υπέρ των ταµείων εφέδρων πολεµιστών Κρήτης και των
Μονών µε τον νόµο 3345/1925.
Περαιτέρω µε το άρθρο 43 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 και
ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής της δασικής νοµοθεσίας επί δηµοσίων εκτάσεων που παραχωρήθηκαν για
µόνιµη αγροτική εκµετάλλευση.
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Παραχωρήσεις ακινήτων
Με το αρθρ. 44 του νόµου προστίθεται µετά το άρθρο 237 του ν.δ. 86/1969, νέο άρθρο 237 Α, µε το οποίο
ρυθµίζονται θέµατα παραχωρήσεων προς το ∆ηµόσιο ή προς Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή κατόπιν
ανταλλάγµατος, σε φυσικά ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εκπληρούν κοινωφελή ή
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µη σκοπό των κτιρίων, εγκαταστάσεων και υποδοµών, όπως δασικά κτίρια, δασοφυλακεία, πυροφυλάκεια,
φυτώρια, εργοστάσια ξυλείας κτλ, που χρησιµοποιούσαν οι δασικές υπηρεσίες και πλέον δεν είναι απαραίτητα
σε αυτές. Η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. µετά από εισήγηση της Ειδικής
Γραµµατείας ∆ασών, µε την οποία καθορίζεται το τίµηµα, ο σκοπός της παραχώρησης καθώς και όροι, η µη
εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής.
Άρθρο 45
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Ίδρυση ∆ασικών Φυτωρίων - ∆ιάθεση ∆ασικών Σπόρων
Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 45 αντικαθίσταται το άρθρο 51 του ν.δ. 86/1969 και ρυθµίζονται
θέµατα ίδρυσης δασικών φυτωρίων και από ιδιώτες. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται οι
λεπτοµέρειες σχετικά µε την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των δασικών φυτωρίων, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, την διαδικασία χορήγησης, την διάρκεια ισχύος των αδειών, τις προϋποθέσεις
χορήγησης, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, την εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της
λειτουργίας των φυτωρίων, την έκδοση παραβόλου, την εγγραφή σε ειδικό Μητρώο, την εισαγωγή από,
εξαγωγή ή επανεξαγωγή σε Τρίτες χώρες, τον έλεγχο και την πιστοποίηση του δασικού πολλαπλασιαστικού
υλικού, τον φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτοµέρεια .
Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 45 προστίθεται, µετά το άρθρο 119 του ν.δ. 86/1969 νέο άρθρο
119 Α, µε το οποίο προβλέπεται η διάθεση πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού από την κεντρική
αποθήκη δασικών σπόρων της Ειδικής Γραµµατείας του ΥΠΕΚΑ.
Συγκεκριµένα δίδεται η δυνατότητα στην Κεντρική Αποθήκη ∆ασικών Σπόρων που υπάγεται στη Γενική
∆/νση Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών, να
διαθέτει αντί τιµήµατος δασικούς σπόρους, µοσχεύµατα, δευτερεύοντα προϊόντα εκκόκκισης (κώνους κ.α)
προς τρίτους, από τα αποθέµατά της. Επιλύεται, έτσι, το πρόβληµα διάθεσης πιστοποιηµένου
αναπαραγωγικού υλικού των ελληνικών δασικών ειδών σε χώρες της ΕΕ αλλά και τρίτες χώρες.
Άρθρο 46 –
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Βοσκή
Με το αρθρ. 46 τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 110 του ν.δ. 86/1969 (∆ασικός Κώδικας) και
διευκρινίζεται ότι η προβλεπόµενη στην ως άνω διάταξη απαγόρευσης της αιγοβοσκής δεν ισχύει για τις
νησιωτικές περιοχές του νοµού Αττικής.
Άρθρα 47 και 48
Ποινικές διατάξεις
Με το αρθρ. 47 τροποποιούνται οι περί παράνοµης υλοτοµίας ποινικές διατάξεις του άρθρου 271 του
∆ασικού Κώδικα (ν.δ. 86/1969) προς επίλυση των προβληµάτων που ανέκυψαν από την εφαρµογή των εν
λόγω διατάξεων, ενώ µε το άρθρο 48 αναµορφώνεται το ύψος των ποινών, που προβλέπονται από τις
ποινικές διατάξεις του ν.δ. 86/1969, για παραβάσεις της δασικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του νόµου 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α)
Με το αρθρ. 49 τροποποιούνται διατάξεις του ν 4061/2012 που αφορούν διαθέσιµα ή κοινόχρηστα ακίνητα
δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεµάχια µετά την 11η Ιουνίου του 1975 και εκχερσώθηκαν για
το λόγο αυτό πριν την ισχύ του ανωτέρω νόµου. Προβλέπεται ότι οι ανωτέρω εκτάσεις που έχουν αποδοθεί σε
δικαιούχους, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. ∆ιοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για την προστασία τους, ανακαλούνται. Καλύπτεται, έτσι,
το νοµικό κενό που υπήρχε ως προς την κατηγορία αυτή των εκτάσεων. Περαιτέρω µε την προτεινόµενη
τροποποίηση προβλέπεται ότι στις εποικιστικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, που διατέθηκαν για την
αποκατάσταση κτηνοτρόφων µε τις διατάξεις της αγροτικής νοµοθεσίας, πριν την ισχύ του ν. 4061/2012,
εξακολουθούν να υφίστανται τα δικαιώµατα χρήσης βόσκησης των αποκατασταθέντων κτηνοτρόφων ή των
νοµίµων κληρονόµων τους, εφαρµοζοµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας ως προς
την προστασία και διαχείριση των ανωτέρω εκτάσεων.
Άρθρο 50 –
Τροποποίηση διατάξεων του νόµου 1421/1984 (ΦΕΚ 27 Α)
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Με το αρθρ. 50 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 5 του ν. 1421/1984 (ΦΕΚ Α 27) µε την
πρόβλεψη της χρήσης και από τους δασικούς υπαλλήλους των ειδικών όπλων και αποτρεπτικών µέσων του
ανωτέρω νόµου.
Άρθρο 51
Λοιπές τροποποιήσεις
Με το αρθρ. 51 ρυθµίζονται διάφορα θέµατα, µε τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας, Ειδικότερα:
Τροποποιείται η µεταβατική διάταξη του εδαφίου γ του άρθρου 58 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α), που
αναφέρεται στις λειτουργούσες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012, σε δάση, δασικές ή δηµόσιες
χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, εγκαταστάσεις δοµικών ή µηχανικών κατασκευών πάνω στις οποίες
τοποθετούνται κεραίες, ώστε να εναρµονιστεί µε τις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου.
Προστίθενται στους δασικούς υπαλλήλους της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α’ 102) και οι
κλάδοι Π.Ε. ∆ιοικητικών, που µετατάχθηκαν από την Ελληνική Αγροφυλακή και ∆Ε 16 Οδηγών.
Συµπληρώνεται η διάταξη του άρθρου 26 του ν. 2040/92, ώστε να περιληφθούν σε αυτή και οι υπεράνω
δασών και δασικών εκτάσεων αλπικές ζώνες. Επιλύονται, έτσι, προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί µε το
ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών, χορτολιβαδικών εκτάσεων ως και των υπεράνω των δασών ή δασικών
εκτάσεων ασκεπών κορυφών ή των αλπικών ζωνών των ορέων, υπέρ των οποίων προβλέπουν οι παραγρ. 2,
3 ως και η περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και οι οποίες είχαν εξαιρεθεί υπέρ των
ιδιοκτητών κατά την απαλλοτρίωση κτηνοτροφικών κτηµάτων.
Αντικαθίσταται η παρ 14 του ν 3937/2010, που αφορά την ίδρυση στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών, Εθνικής
Τράπεζας Γενετικού Υλικού, προκειµένου να επιτευχτεί πληρέστερα ο σκοπός ίδρυσής της, που είναι η
απογραφή, ο χαρακτηρισµός, η αξιολόγηση, η διατήρηση και η πιστοποίηση των δασικών γενετικών πόρων.
Τροποποιούνται οι µεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 για τα
Συµβούλια Ιδιοκτησίας ∆ασών και τα Αναθεωρητικά Συµβούλια Ιδιοκτησίας ∆ασών.
Επίσης τροποποιείται το άρθρο 40 του ν. 4030 /2011. Η τροποποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειµένου
να συγκεκριµενοποιηθεί το περιεχόµενό του και να διευκολύνει την πρακτική αποκατάστασης του
περιβάλλοντος των ανενεργών λατοµείων, αφενός µε τη χρήση της περίσσειας εκσκαφών που προέρχονται
από τα ∆ηµόσια Έργα και αφετέρου µε τη χρήση των αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από τις µονάδες
επεξεργασίας των ΑΕΚΚ και της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευαστική δραστηριότητα ιδιωτικών
έργων. Στη δεύτερη περίπτωση η αποκατάσταση γίνεται µε µέριµνα των συστηµάτων εναλλακτικής
διαχείρισης ΑΕΚΚ, ενώ προβλέπεται και η σχετική διαδικασία. Η εν λόγω τροποποίηση του άρθρου 40 του
ν. 4030/2011 κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
Άρθρο 52 –
Μεταβατικές διατάξεις
Στο αρθρ. 52 περιλαµβάνονται οι µεταβατικές διατάξεις του νόµου, µε τις οποίες λύνονται χρόνια
προβλήµατα, όπως:
Μεταβατική διάταξη, σύµφωνα µε την οποία η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 998/1979 για τον υπολογισµό
της αξίας των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, όπως αντικαθίσταται µε τον
παρόντα νόµο, καταλαµβάνει και όσες υποθέσεις δεν ολοκληρώθηκαν, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται. Μεταξύ των ανωτέρω υποθέσεων που
εκκρεµούν υπάγονται και υποθέσεις υπολογισµού της αξίας διακατεχόµενων δασών, όπου το δηµόσιο
παραχωρεί στους διακατόχους το δικαίωµα κυριότητάς του.
Μεταβατική διάταξη για τη συνέχιση της λειτουργίας επί τριετία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
πτηνοτροφείων, µελισσοκοµείων, εκτροφείων θηραµάτων, ιχθυοτροφείων, εκτροφείων γουνοφόρων ή
άλλων συναφών κτηνοτροφικών µονάδων, που εγκαταστάθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις,
εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή βεβαίωση απαλλαγής από
περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Μεταβατική διάταξη για την παράταση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων ύδρευσης των ΟΤΑ που
ανηγέρθησαν επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων χωρίς την έγκριση των δασικών υπηρεσιών, προκειµένου να
λάβουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις από τις αρµόδιες υπηρεσίες.
Μεταβατική διάταξη για την παράταση της λειτουργίας κατασκηνώσεων, που λειτουργούν χωρίς τις
προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής
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νοµοθεσίας, για διάστηµα δύο (2) ετών από την ισχύ του παρόντος νόµου, προκειµένου να εκδοθούν οι
προβλεπόµενες άδειες σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Κατά την διάρκεια του ανωτέρω
χρονικού διαστήµατος αναστέλλεται η έκδοση και εκτέλεση τυχόν εκδοθεισών πράξεων επιβολής
διοικητικών κυρώσεων.
5) Μεταβατική διάταξη για την παράταση της λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων που λειτουργούν
χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και τη νοµιµοποίηση τους, ανεξαρτήτως αριθµού κλινών, εφόσον εντός δύο (2) ετών από την
ισχύ του παρόντος νόµου οι δικαιούχοι λάβουν την κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 56 ν. 998/1979
έγκριση επέµβασης.
6) Μεταβατική διάταξη για την παραχώρηση µε οριστικό τίτλο, εντός του έτους από την ισχύ του παρόντος
νόµου, στους νόµιµους δικαιούχους ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης, καστανοτεµαχίων που παραχωρήθηκαν προσωρινά µε
τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικής παραχώρησής τους,
επειδή δεν πραγµατοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ο σκοπός της παραχώρησης καταβλήθηκε όµως εν όλω ή εν
µέρει το τίµηµα.
7) Μεταβατική διάταξη για την κατάργηση κάθε διαδικασίας διοικητικής αναγνώρισης της ιδιοκτησίας των
ευρισκοµένων σε πεδινά, ανώµαλα ή λοφώδη εδάφη χορτολιβαδικών ή βραχωδών και πετρωδών εκτάσεων
του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 15, το οποίο προσετέθη στο άρθρο αυτό µε την παρ. 9 του άρθρου 22 του
παρόντος νόµου, καθώς και των σχετικών µε την ιδιοκτησία εκκρεµών δικών σε αντιδικία µε το ∆ηµόσιο, ως
και για την ανάκληση από τότε που εκδόθηκαν Πρωτοκόλλων ∆ιοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν µέχρι
την έναρξη της ισχύος του παρόντος και αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις.
Άρθρο 53Καταργητικές διατάξεις
Στο αρθρ 53 αναφέρονται οι διατάξεις των νόµων που καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
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