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ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ 

«ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

Κεφάλαιο Α 

«Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός» 

 

Μέρος Α1 

Βασικές έννοιες και διάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού 

 

Άρθρο 1 

Βασικές έννοιες 

Για την εφαρµογή του νόµου αυτού, οι όροι που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη 

έννοια:  

α) Σύστηµα χωρικού σχεδιασµού: το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδοµικών πλαισίων και σχεδίων που 

περιγράφονται στα άρθρα 5, 6, 7, 8 και 10 του παρόντος νόµου, όπως αυτά διαρθρώνονται συστηµατικά και 

ιεραρχούνται σε επίπεδα µε βάση την γεωγραφική κλίµακα στην οποία αναφέρονται, την αποστολή και το 

περιεχόµενό τους. 

β) Στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός: ο σχεδιασµός µε τον οποίο τίθενται, µε βάση την ανάλυση των 

δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, οι µεσοπρόθεσµοι ή και µακροπρόθεσµοι στόχοι 

της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση των 

οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και των 

περιοχών προστασίας, σε εθνική ή περιφερειακή κλίµακα. Ο Στρατηγικός χωρικός σχεδιασµός δύναται να 

περιλαµβάνει και ειδικότερες ρυθµίσεις αµέσου εφαρµογής µε σκοπό τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη 

καθώς και την προστασία των παραπάνω περιοχών. 

γ) Ρυθµιστικός χωρικός σχεδιασµός: ο σχεδιασµός µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη 

δόµηση και την εν γένει εκµετάλλευση του εδάφους σε εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές.  

δ) Οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων: οι περιοχές που αναπτύσσονται βάσει ενιαίου σχεδιασµού 

προκειµένου να λειτουργήσουν κατά κύρια ή αποκλειστική χρήση ως οργανωµένοι χώροι ανάπτυξης 

παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Ως οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων νοούνται 

ιδίως οι Περιοχές Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι 

Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆) του άρθρου 24 του ν. 

1650/1986, τα Επιχειρηµατικά Πάρκα του ν. 3982/2011, τα Εµπορευµατικά Κέντρα του ν. 3333/2005, τα 



2 

 

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 και τα 

Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010.  

Άρθρο 2 

∆ιάρθρωση συστήµατος χωρικού σχεδιασµού 

1. Ο χωρικός σχεδιασµός ασκείται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και διακρίνεται, ανάλογα µε 

το περιεχόµενό του, σε στρατηγικό ή ρυθµιστικό.  

2. Στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του 

άρθρου 5 και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 6. 

3. Στην κατηγορία του ρυθµιστικού χωρικού σχεδιασµού υπάγονται τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 7, 

τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 8 και τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής του άρθρου 10. 

 

Άρθρο 3 

Εθνική Χωροταξική Στρατηγική 

1. Για τη βιώσιµη ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου, η Κυβέρνηση διαµορφώνει Εθνική 

Χωροταξική Στρατηγική. Η Στρατηγική αποτελεί κείµενο αρχών και περιλαµβάνει τους βασικούς άξονες 

και τους µεσοπρόθεσµους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των 

επιµέρους φορέων της καθώς και τα προτεινόµενα µέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόµενης 

ανάπτυξης.  

2. Η Εθνική Χωροταξική Στρατηγική συντάσσεται υπό την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, υποβάλλεται στο Υπουργικό Συµβούλιο για έγκριση 

µετά από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας και ανακοινώνεται στη Βουλή κατά τις κείµενες 

διατάξεις. 

3. Για τη σύνταξη της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής λαµβάνονται υπόψη η Εθνική Αναπτυξιακή 

Στρατηγική της Χώρας για εκάστη προγραµµατική περίοδο, το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής και το εθνικό πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, οι διεθνείς, ευρωπαϊκές και 

εθνικές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και άλλα γενικά ή ειδικά προγράµµατα 

εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίµακας που επηρεάζουν σηµαντικά τη διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού 

χώρου. 

4. Οι βασικοί άξονες και στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Πολιτικής λαµβάνονται υπόψη κατά την 

κατάρτιση των Εθνικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων.  

 

Άρθρο 4 

Εθνικό Συµβούλιο Χωροταξίας 
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1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), Εθνικό 

Συµβούλιο Χωροταξίας το οποίο αποτελείται από εικοσιένα (21) µέλη και συγκροτείται από:  

α) Το Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ ως Πρόεδρο.  

β) Από έναν εκπρόσωπο από: την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), την Κεντρική Ένωση ∆ήµων 

Ελλάδος (ΚΕ∆Ε), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

(ΓΕΩΤΕΕ), το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ), το Ξενοδοχειακό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), 

τον Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), την Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων 

Ελλάδος (ΚΕΕΕ), τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ), την Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την 

Πανελλήνια Συνοµοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ), την Πανελλήνια Ένωση 

Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ), τον Σύλλογο Ελλήνων Μηχανικών 

Πολεοδοµίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΕΜΠΧΠΑ), τον Σύνδεσµο Ελλήνων 

Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) και τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ).  

γ) Από έναν εκπρόσωπο δύο Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), οι οποίες 

επιλέγονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε βάση το κριτήριο της 

αντιπροσωπευτικότητας.  

δ) ∆ύο µέλη ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (∆ΕΠ) Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Ε.Ι.) 

που έχουν εκλεγεί στο γνωστικό αντικείµενο της χωροταξίας-πολεοδοµίας. Τα µέλη της περίπτωσης αυτής 

ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

2. Οι εκπρόσωποι των φορέων των περιπτώσεων β και γ της προηγούµενης παραγράφου ορίζονται µε τους 

αναπληρωτές τους από τις διοικήσεις τους, µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από την αποστολή σχετικής 

πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Μετά την πάροδο της 

πιο πάνω προθεσµίας το Συµβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί ακόµη και εάν δεν έχουν ορισθεί ένας ή 

περισσότεροι εκπρόσωποι των φορέων των πιο πάνω περιπτώσεων. Σε κάθε περίπτωση, για τη νόµιµη 

συγκρότηση του Συµβουλίου απαιτείται να έχει ορισθεί τουλάχιστον το 50% των µελών του.  

3. Συνιστάται επίσης Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελεί συντονιστικό και εκτελεστικό όργανο του 

Εθνικού Συµβουλίου και συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Συµβουλίου, τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, της 

ΚΕ∆Ε και της ΕΝΠΕ και ένα εκ των µελών ∆ΕΠ της περιπτώσεως δ της παραγράφου 1.  

4. Το Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου του 

Εθνικού Συµβουλίου πρόσωπο αναγνωρισµένου επιστηµονικού κύρους σε θέµατα αρµοδιότητας του 

Συµβουλίου.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνεται ο κανονισµός 

λειτουργίας του Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για 

τη λειτουργία τους. Η γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξή τους παρέχεται από το ΥΠΕΚΑ. Το Συµβούλιο 
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και η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο ή εκτάκτως κατά την κρίση του 

Προέδρου τους.  

6. Η θητεία των µελών του Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι τριετής. Με απόφαση του 

Υπουργού ΠΕΚΑ µπορεί να παρατείνεται η θητεία των µελών του Συµβουλίου και της Εκτελεστικής 

Επιτροπής για διάστηµα ενός (1) επιπλέον έτους. 

7. Το Συµβούλιο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλόγου και διαβούλευσης για θέµατα ιδιαίτερης σηµασίας 

που αφορούν στην άσκηση της εθνικής χωροταξικής πολιτικής και πολιτικής βιώσιµης ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, εκφέρει γνώµη επί της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής. Ο Υπουργός ΠΕΚΑ µπορεί να ζητά 

από το Συµβούλιο τη γνώµη ή την υποβολή προτάσεων και επί άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του 

Υπουργείου.  

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι αρµόδια για τη διατύπωση γνώµης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 

Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων. Μπορεί να εκφέρει γνώµη κατά τη διαδικασία κατάρτισης των 

Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων, µετά από ερώτηµα του Υπουργού ΠΕΚΑ.  

9. Οι απόψεις, παρατηρήσεις και προτάσεις του Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβάλλονται 

προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

10. Για την εκπλήρωση των αρµοδιοτήτων τους, το Συµβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή µπορούν να 

ζητούν στοιχεία και πληροφορίες από όλους τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίοι οφείλουν να τις 

παρέχουν εγκαίρως. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου µπορεί να καλεί εκπροσώπους των παραπάνω φορέων και 

υπηρεσιών να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους στις συνεδριάσεις τόσο του Συµβουλίου όσο και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 

Μέρος Α2 

Στρατηγικός Χωρικός Σχεδιασµός 

Άρθρο 5 

Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια (Ε.Χ.Π) 

1. Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων, µε τα οποία 

παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε εθνικό επίπεδο για: 

α) Τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης καθώς και των διεθνών και 

διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας. 

β) Τη χωρική διάρθρωση και δοµή του οικιστικού δικτύου της Χώρας.  

γ) Τη χωρική διάρθρωση τοµέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων και γενικότερα τοµέων 

ανάπτυξης εθνικής σηµασίας. 

δ) Τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδοµής 

εθνικού ενδιαφέροντος καθώς και τη χωρική κατανοµή των υποδοµών γνώσης και καινοτοµίας.  
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ε) Τη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση περιοχών του εθνικού χώρου που έχουν ιδιαίτερη σηµασία από 

χωροταξική, περιβαλλοντική, αναπτυξιακή ή κοινωνική άποψη, όπως είναι ιδίως οι παράκτιες, θαλάσσιες 

και νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές και προβληµατικές ζώνες. 

στ) Την προώθηση σχεδίων, προγραµµάτων ή έργων χωρικής ανάπτυξης µείζονος σηµασίας. 

ζ) Τα Ε.Χ.Π. συνοδεύονται από πρόγραµµα ενεργειών και προτεραιοτήτων, στο οποίο εξειδικεύονται οι 

απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες και δράσεις, το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσής τους καθώς και 

οι φορείς εφαρµογής τους. 

2. α) Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια εκπονούνται από το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε τα κατά περίπτωση 

αρµόδια υπουργεία και λοιπούς αρµόδιους οργανισµούς. Για τον σκοπό αυτό, µε κοινές αποφάσεις του 

Υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού συνιστώνται επιτελικές επιτροπές 

παρακολούθησης της κατάρτισης των εκπονούµενων πλαισίων, στις οποίες µετέχουν εκπρόσωποι του 

ΥΠΕΚΑ και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργείων. 

β) Κατά την εκπόνησή τους, λαµβάνονται υπόψη οι άξονες και οι στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής 

Στρατηγικής, το εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής, το εθνικό 

πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χώρας και άλλα γενικά ή ειδικά 

αναπτυξιακά προγράµµατα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίµακας που επηρεάζουν τη διάρθρωση και 

ανάπτυξη του εθνικού χώρου, ιδίως στον τοµέα, πεδίο ή τύπο περιοχής που αποτελεί, κατά περίπτωση, το 

αντικείµενο ρύθµισης εκάστου Πλαισίου.  

3. α) Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης 

κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) 

εγκρίνονται µαζί µε τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια µε κοινές αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ και των 

κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι 

διαδικασίες διαβούλευσης των Ε.Χ.Π και των οικείων ΣΜΠΕ είναι κοινές. 

β) Η Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 4 διατυπώνει γνώµη για το περιεχόµενο των εκπονούµενων 

Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την υποβολή της σχετικής 

εισήγησης. Εάν παρέλθει άπρακτη η πιο πάνω προθεσµία, δεν εµποδίζεται η πρόοδος της διαδικασίας.  

4. α) Το ΥΠΕΚΑ είναι αρµόδιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρµογής των Εθνικών 

Χωροταξικών Πλαισίων. Για το σκοπό αυτό, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις αξιολόγησης, 

στις οποίες αναφέρονται ο τρόπος εφαρµογής και τα πιθανά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την 

εφαρµογή τους. Στις ίδιες εκθέσεις υποδεικνύονται ενέργειες και δράσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται 

για την αποτελεσµατική εφαρµογή των Πλαισίων, όπως επίσης επισηµαίνονται ενέργειες και δράσεις που 

δεν εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις τους.  

β) Εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συντάσσουν και τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία, τις οποίες 

κοινοποιούν στο ΥΠΕΚΑ προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των εκθέσεων 

αξιολόγησης αρµοδιότητάς του. 



6 

 

γ) Τα πορίσµατα των ως άνω εκθέσεων γνωστοποιούνται στα καθ’ύλην αρµόδια υπουργεία και λοιπούς 

αρµόδιους οργανισµούς και υπηρεσίες, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων τους που αφορούν στην εφαρµογή των Ε.Χ.Π.  

5. α) Τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύπτει τεκµηριωµένη 

ανάγκη προς τούτο από τις εκθέσεις αξιολόγησης. Κατά το χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ’ εξαίρεση 

δυνατή η τροποποίησή τους, µε στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίησή τους, προκειµένου:  

αα)Να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων 

διεθνούς, ευρωπαϊκού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα. 

ββ) Να καθορισθούν εθνικές κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών αναγκών από φυσικές ή 

τεχνολογικές καταστροφές και κινδύνους. 

γγ) Να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδοµένα, για έργα εθνικής σηµασίας 

ή έργα και δράσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων, τα οποία δεν περιλαµβάνονταν στον αρχικό 

σχεδιασµό.  

δδ). Να προσαρµοσθούν σε σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της έκθεσης αξιολόγησης.  

εε) Να ενσωµατώσουν κατευθύνσεις και προτάσεις των Περιφερειακών Χωροταξικών πλαισίων σχεδίων 

στα πλαίσια της ανάδρασης. 

β)Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Εθνικών Χωροταξικών πλαισίων ακολουθείται η διαδικασία 

της παραγράφου 3. 

6. Με Κοινή Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, µπορεί να 

επέρχονται εντοπισµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις σε εγκεκριµένα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια. Οι 

πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον 

εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση 107017/2006των Υπουργών Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

7. α) Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρονται τα «Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» νοούνται εφεξής τα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του παρόντος 

άρθρου.  

β) Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού Ειδικών Πλαισίων 

Χωροταξικού Σχεδιασµού γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

 

Άρθρο 6 

Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια (Π.Χ.Π.) 
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1. α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειµένων ή και διαγραµµάτων, µε τα οποία 

παρέχονται οι κατευθύνσεις του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο για: 

αα) την ανάδειξη και αξιοποίηση των ιδιαίτερων αναπτυξιακών χαρακτηριστικών κάθε Περιφέρειας του 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα, όπως ιδίως της γεωργίας, του τουρισµού, του ορυκτού 

πλούτου, 

ββ) τη χωρική διάρθρωση των βασικών παραγωγικών τοµέων και κλάδων, ιδίως αυτών που επηρεάζουν 

σηµαντικά τη φυσιογνωµία της Περιφέρειας, 

γγ) τη χωρική διάρθρωση των περιφερειακών δικτύων µεταφορών και της λοιπής τεχνικής υποδοµής 

περιφερειακού ενδιαφέροντος, 

δδ) τη χωρική οργάνωση του περιφερειακού οικιστικού δικτύου, 

εε) την οικιστική ανάπτυξη και την εσωτερική οργάνωση και ανασυγκρότηση του αστικού χώρου, 

στστ) την ανάδειξη, προβολή και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και του 

οικιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, εκάστης Περιφέρειας, 

ζζ) τον προσδιορισµό ενεργών παρεµβάσεων και προγραµµάτων χωροταξικού και αστικού χαρακτήρα, όπως 

ιδίως οι Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων και τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων.  

β) Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια εκπονούνται για όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της 

Περιφέρειας Αττικής. 

γ) Στα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια περιλαµβάνονται και οι εγκεκριµένοι οργανωµένοι υποδοχείς 

δραστηριοτήτων καθώς και τα εγκεκριµένα σχέδια δηµόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεων µεγάλης κλίµακας 

σύµφωνα µε τις διατάξεις που τις διέπουν.  

δ) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια περιλαµβάνουν σε ειδικό παράρτηµα, που συνοδεύεται από 

κείµενα και διαγράµµατα κατάλληλης κλίµακας, κατευθύνσεις ανά ∆ήµο που αφορούν ιδίως τα εξής: 

αα) τη χωροταξική και αναπτυξιακή φυσιογνωµία  

ββ) τη διάρθρωση του οικιστικού δικτύου και την οικιστική ανάπτυξη. 

γγ) την προστασία και ανάδειξη του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος  

δδ) τα βασικά δίκτυα υποδοµής  

εε) τη χωρική οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων ή άλλων χρήσεων στον µη αστικό, ιδίως, χώρο. 

ε) Κατά την κατάρτιση του παραρτήµατος υποχρεωτικά ανά ∆ήµο, εντός των διοικητικών ορίων του 

δίδονται κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση των γενικών κατηγοριών των χρήσεων των εδαφίων 1.8 έως 

1.16 της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση δύναται να µη προβλέπεται η χωρική 

οργάνωση µίας ή περισσοτέρων του προηγούµενου εδαφίου χρήσεων εντός των διοικητικών ορίων ∆ήµου 

εφόσον αα) η εν λόγω χρήση αντίκειται σε κατευθύνσεις Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου ή απαγορεύεται 
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από ειδικότερες διατάξεις, ββ) προκύπτει από τη σχετική µελέτη ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµες περιοχές 

εντός του ∆ήµου που να είναι δυνατή η χωρική οργάνωση τους. 

στ) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια συνοδεύονται από Πρόγραµµα Ενεργειών και Προτεραιοτήτων, 

στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούµενες για την εφαρµογή τους ενέργειες, ρυθµίσεις, µέτρα και 

προγράµµατα καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής τους. Στο πρόγραµµα ενεργειών 

µπορεί να περιλαµβάνονται και κατευθύνσεις, επισηµάνσεις ή αναδράσεις προς τον υπερκείµενο 

χωροταξικό σχεδιασµό εθνικού επιπέδου. 

2. α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια οφείλουν να εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις των 

Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων, τις οποίες µπορεί και να εξειδικεύουν ή και να συµπληρώνουν εφόσον 

υπάρχει ρητή προς τούτο πρόβλεψη από τα οικεία Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια. Κατά την κατάρτισή τους 

λαµβάνονται υπόψη οι άξονες και οι στόχοι της Εθνικής Χωροταξικής Στρατηγικής, το περιφερειακό 

πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, τα προγράµµατα περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και άλλα γενικά ή 

ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη 

του χώρου της περιφέρειας.  

β) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτουν ασάφειες ή αντικρουόµενες κατευθύνσεις µεταξύ των 

Πλαισίων του Περιφερειακού και του Εθνικού Σχεδιασµού ή µεταξύ των Πλαισίων του Εθνικού Σχεδιασµού 

εκδίδεται σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως προς την 

ισχύουσα κατεύθυνση, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και σύµφωνη γνώµη 

του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Στην περίπτωση αυτή στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ συµµετέχει ως µέλος ο Προϊστάµενος της 

∆ιεύθυνσης Χωροταξίας. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως µπορεί να καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την υλοποίηση της παρούσας διάταξης. 

3. Στο αναπτυξιακό πρόγραµµα κάθε Περιφέρειας περιλαµβάνονται κατά προτεραιότητα τα έργα και οι 

δράσεις που προωθούν την εφαρµογή των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων σύµφωνα και µε το 

πρόγραµµα ενεργειών και προτεραιοτήτων των τελευταίων. 

4. α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια εκπονούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής µετά από σχετική ενηµέρωση της οικείας Περιφέρειας.  

β) Πριν από την έγκριση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων απαιτείται η προηγούµενη γνώµη του 

οικείου Περιφερειακού Συµβουλίου, η οποία παρέχεται µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη λήψη της 

σχετικής µελέτης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική 

γνώµη. Ειδικά για τη χωρική διάρθρωση παραγωγικών τοµέων ή κλάδων και περιφερειακών δικτύων 

µεταφορών και λοιπής τεχνικής υποδοµής απαιτείται επιπλέον η γνώµη των κατά περίπτωση αρµόδιων 

Υπουργείων, η οποία παρέχεται εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη λήψη της σχετικής µελέτης. Μετά 

την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη. 

γ) Η Εκτελεστική Επιτροπή διατυπώνει γνώµη, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 4,  για το περιεχόµενο 

των εκπονούµενων Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την 
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υποβολή του σχετικού ερωτήµατος. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας η διαδικασία 

συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη.  

δ) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια υπόκεινται σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίµησης κατά τις κείµενες διατάξεις. Οι σχετικές Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(ΣΜΠΕ) εγκρίνονται µαζί µε τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια µε αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ, οι 

οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Οι διαδικασίες διαβούλευσης των Περιφερειακών 

Χωροταξικών Πλαισίων και των οικείων ΣΜΠΕ είναι κοινές.  

5. α) Το ΥΠΕΚΑ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. 

Για το σκοπό αυτό, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις παρακολούθησης, στις οποίες 

αναφέρονται ο τρόπος εφαρµογής, πιθανά προβλήµατα που παρουσιάστηκαν καθώς και ο βαθµός 

ενσωµάτωσης των κατευθύνσεων τους στα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Στις ίδιες εκθέσεις 

υποδεικνύονται ενέργειες και δράσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται για την αποτελεσµατική εφαρµογή 

των Περιφερειακών Στρατηγικών και επισηµαίνονται ενέργειες και δράσεις που δεν εναρµονίζονται µε τις 

κατευθύνσεις τους. Εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συντάσσουν και τα κατά περίπτωση αρµόδια 

Υπουργεία, τις οποίες κοινοποιούν στο ΥΠΕΚΑ προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 

των εκθέσεων αξιολόγησης αρµοδιότητάς του. 

β) Τα πορίσµατα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ στα συναρµόδια Υπουργεία, 

φορείς και υπηρεσίες, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη στις δράσεις και έργα που άπτονται των 

αρµοδιοτήτων τους. 

6. α) Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύπτει 

τεκµηριωµένη προς τούτο ανάγκη από τις εκθέσεις παρακολούθησης. Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ’ 

εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους, µε στόχο τη βελτίωση και την επικαιροποίησή τους, προκειµένου:  

αα) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και 

δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διασυνοριακού, διακρατικού ή διαπεριφερειακού χαρακτήρα  

ββ) να καθορισθούν κατευθύνσεις για την αντιµετώπιση εξαιρετικών αναγκών από φυσικές ή τεχνολογικές 

καταστροφές και κινδύνους στο επίπεδο της οικείας Περιφέρειας 

γγ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδοµένα, για έργα εθνικής ή 

περιφερειακής σηµασίας ή έργα και δράσεις εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραµµάτων, τα οποία δεν 

περιλαµβάνονταν στον αρχικό σχεδιασµό.  

δδ) να προσαρµοσθούν σε νέα δεδοµένα και κατευθύνσεις χωρικού σχεδιασµού που προκύπτουν από την 

έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση Εθνικών Χωροταξικών Πλαισίων. 

εε) να προσαρµοσθούν σε σχετικές παρατηρήσεις και υποδείξεις των εκθέσεων παρακολούθησης. 

β) Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων ακολουθείται η 

διαδικασία της παραγράφου 4. 
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7. Με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ µπορεί να επέρχονται εντοπισµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις 

στα εγκεκριµένα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις υποβάλλονται σε 

διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα οριζόµενα στην 

ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β 1225) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

8. α) Για την Αττική θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου επέχει το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας, 

όπως εκάστοτε ισχύει. 

β) Κατά την εκπόνηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων της Στερεάς Ελλάδας και της 

Πελοποννήσου εξετάζονται ζητήµατα αλληλεπίδρασης µε την Περιφέρεια Αττικής και την τυχόν επικάλυψή 

τους µε τµήµατα της ευρύτερης µητροπολιτικής περιοχής της Αθήνας.  

γ)Κατά την κατάρτιση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Κεντρικής Μακεδονίας, πέραν των 

οριζοµένων του παρόντος: 

αα) Ενσωµατώνονται ισχύουσες κατευθύνσεις του Ρυθµιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης δυνάµενες να 

εξειδικεύονται ή και να συµπληρώνονται. 

ββ) Λαµβάνεται υπόψη ο µητροπολιτικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και οι λειτουργικές εξαρτήσεις και 

επιρροές µεταξύ του µητροπολιτικού κέντρου και των λοιπών περιοχών και περιλαµβάνονται κατευθύνσεις 

για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Θεσσαλονίκης σε εθνική και διεθνή κλίµακα και για τη 

στρατηγική χωρική οργάνωση της µητροπολιτικής αυτής περιοχής.  

9. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται 

προδιαγραφές για την εκπόνηση, αξιολόγηση και τροποποίηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων 

και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.  

10. α)Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρονται τα «Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης» νοούνται εφεξής τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια του 

παρόντος άρθρου.  

β) Η αναθεώρηση και τροποποίηση των εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού 

Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης γίνεται κατά τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου.  

 

Μέρος Α3 

Ρυθµιστικός Χωρικός Σχεδιασµός 

Άρθρο 7 
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Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ) 

1. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια αποτελούν σύνολα κειµένων και διαγραµµάτων µε τα οποία καθορίζονται οι 

γενικές χρήσεις γης, οι γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, καθώς και κάθε άλλο µέτρο, όρος ή 

περιορισµός που απαιτείται για την ολοκληρωµένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής ενός 

πρωτοβαθµίου ΟΤΑ. 

2. Τα Τ.Χ.Σ καλύπτουν την έκταση µίας ή και περισσοτέρων ∆ηµοτικών Ενοτήτων του οικείου ∆ήµου. 

∆ύναται επίσης να εκπονούνται σε διαδηµοτικό επίπεδο, έπειτα από σχετικές αποφάσεις των οικείων 

∆ηµοτικών Συµβουλίων. Τα Τ.Χ.Σ. εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου στρατηγικού 

χωρικού σχεδιασµού και περιέχουν τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους. 

3. Με τα Τ.Χ.Σ καθορίζονται για εκάστη δηµοτική ενότητα οι ακόλουθες κατηγορίες περιοχών:  

α) Οικιστικές Περιοχές:  

αα) Ως οικιστικές περιοχές νοούνται οι περιοχές της δηµοτικής ενότητας που εξυπηρετούν τη διαβίωση και 

την οργανωµένη οικονοµική και κοινωνική ζωή και δραστηριότητα του ανθρώπου. Στις οικιστικές περιοχές 

περιλαµβάνονται όλες οι εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων περιοχές της οικείας δηµοτικής ενότητας, οι 

οικισµοί προ του 1923 ή µε πληθυσµό κάτω των 2.000 κατοίκων, καθώς και οι περιοχές προς πολεοδόµηση 

για οικιστική χρήση, δηλαδή οι περιοχές οι οποίες, εν όψει της θέσης τους, της φυσικής διαµόρφωσης του 

εδάφους τους και των λοιπών συνθηκών που υπάρχουν σε αυτές, προσφέρονται για οικιστικές επεκτάσεις 

και εν γένει για την πραγµατοποίηση έργων και προγραµµάτων οικιστικής ανάπτυξης. Περιλαµβάνονται 

επίσης και οι Περιοχές Ειδικά Ρυθµιζόµενης Πολεοδόµησης του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 µε χρήση 

πρώτης ή δεύτερης κατοικίας, τα ΕΣΠΕΡΡΑ του Κεφαλαίου Γ του παρόντος νόµου, οι Περιοχές 

Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης του Κεφαλαίου Γ του παρόντος νόµου, οι 

Περιοχές Πολεοδοµικής Επιβάρυνσης του άρθρου 31 του ν. 4178/2013 καθώς και ζώνες συγκέντρωσης 

δόµησης και υποδοχής συντελεστή δόµησης των άρθρων 31 κ.επ. του Ν.4178/2013 

ββ) Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής, οι οποίες πολεοδοµούνται, καθορίζονται µε τα Τ.Χ.Σ. όρια 

πολεοδοµικών ενοτήτων και η γενική πρόταση πολεοδοµικής οργάνωσής τους, ήτοι οι επιτρεπόµενες εντός 

αυτών γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, η πυκνότητα, ο συντελεστής δόµησης και οι λοιποί όροι και 

περιορισµοί δόµησης, καθώς και η γενική εκτίµηση των αναγκών εκάστης πολεοδοµικής ενότητας σε 

κοινόχρηστους χώρους, κοινωφελείς εξυπηρετήσεις και εν γένει δηµόσιες υποδοµές και δίκτυα.  

γγ) Εντός των οικιστικών περιοχών επιτρέπονται οι ακόλουθες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης κατά τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις: κατοικία (Κ1, Κ2, ΜΚ) πολεοδοµικό κέντρο, τουρισµός – αναψυχή, 

ελεύθεροι χώροι - αστικό πράσινο, χρήσεις Κύριου Οδικού Άξονα, εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και 

εγκαταστάσεις µέσων µαζικών µεταφοράς των άρθρων 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 32 του παρόντος 

νόµου. 

 

β) Περιοχές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων:  
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αα) Ως περιοχές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων νοούνται οι εντός ή και εκτός σχεδίου 

και εκτός ορίων οικισµών περιοχές της οικείας δηµοτικής ενότητας, οι οποίες, εν όψει της θέσης, των 

υφιστάµενων χρήσεων, λειτουργιών και υποδοµών καθώς και των λοιπών χωρικών τους χαρακτηριστικών, 

προσφέρονται για τη χωροθέτηση, µεµονωµένων ή οργανωµένων, παραγωγικών και επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατό να πολεοδοµούνται ανάλογα µε το ιδιαίτερο καθεστώς που 

τις διέπει. 

ββ) Στις περιοχές αυτές µε το Τ.Χ.Σ καθορίζονται οι επιτρεπόµενες εντός αυτών γενικές κατηγορίες 

χρήσεων γης, ο συντελεστής δόµησης καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισµοί δόµησης που απαιτούνται 

για την ανάπτυξή τους.  

γγ) Στις περιοχές αυτές επιτρέπεται ο καθορισµός µιας ή περισσότερων από τις ακόλουθες γενικές 

κατηγορίες χρήσεων γης κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις: τουρισµός-αναψυχή, ελεύθεροι χώροι – 

αστικό πράσινο, χονδρικό εµπόριο, παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής, µέσης, υψηλής όχλησης και 

πολεοδοµικής εξυγίανσης, τεχνολογικά πάρκα, εµπορευµατικά κέντρα, εγκαταστάσεις µέσων µαζικής 

µεταφοράς, εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας, ιδιαίτερες χρήσεις των άρθρων 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 του παρόντος νόµου. 

δδ) Στις περιοχές της κατηγορίας αυτής εντάσσονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που τους διέπουν, και τυχόν 

εγκεκριµένοι οργανωµένοι υποδοχείς δραστηριοτήτων.  

γ) Περιοχές Προστασίας: 

αα) Ως περιοχές προστασίας νοούνται οι περιοχές µελέτης των Τ.Χ.Σ, οι οποίες διαθέτουν ιδιαιτέρως 

αξιόλογα φυσικά ή πολιτιστικά στοιχεία που χρήζουν προστασίας, προβολής και ανάδειξης. Οι περιοχές 

αυτές οριοθετούνται και καθορίζονται για αυτές περιορισµοί ή και απαγορεύσεις στις χρήσεις γης και στη 

δόµηση καθώς και στην εν γένει άσκηση δραστηριοτήτων και λειτουργιών, για λόγους προστασίας του 

φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

ββ) Στις περιοχές αυτές εντάσσονται και εκτάσεις που υπάγονται σε ειδικά νοµικά καθεστώτα προστασίας, 

όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος, δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και οι 

περιοχές υπαγόµενες στο εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών του ν. 3937/2011 (Α΄ 60),οι οποίες 

διέπονται όσον αφορά τις χρήσεις γης και τους όρους δόµησης από τα ειδικά καθεστώτα προστασίας τους. 

Στην κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνονται και οι περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατ’ εξουσιοδότηση 

του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 ως γαίες υψηλής παραγωγικότητας. 

δ) Περιοχές ελέγχου χρήσεων γης: 

Ως περιοχές ελέγχου χρήσεων γης νοούνται οι εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές της οικείας 

δηµοτικής ενότητας, ιδίως πέριξ των οικιστικών περιοχών ή των περιοχών παραγωγικών και 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, στις οποίες µπορεί να καθορίζονται ειδικοί περιορισµοί στις χρήσεις γης 

και στους όρους δόµησης µε σκοπό την ορθολογική κατανοµή και συσχέτιση των χρήσεων γης, ώστε να 

αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις µεταξύ τους. 
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4. Μετά την έγκριση των Τ.Χ.Σ, κάθε οικιστική, παραγωγική ή άλλη ανάπτυξη επιτρέπεται µόνον εφόσον 

είναι συµβατή µε τις χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιορισµούς που καθορίζονται µε αυτά. Σε 

κάθε περίπτωση, κατά την έγκριση των Τ.Χ.Σ., πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µεταβατικές διατάξεις του 

άρθρου 16 του ν. 4164/2013. 

5. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης των Τ.Χ.Σ και οπωσδήποτε µετά τη γνώµη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ µπορεί 

να επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης αδειών δόµησης για ορισµένες 

χρήσεις είτε σε όλη την περιοχή µελέτης, είτε σε µέρος αυτής, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση της 

αρµόδιας υπηρεσίας. 

6. α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη Τ.Χ.Σ γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από τo YΠΕΚΑ. 

β) Η έγκριση των Τ.Χ.Σ γίνεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ, 

ύστερα από γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και γνώµη του οικείου ΣΥΠΟΘΑ, οι οποίες παρέχονται σε 

διάστηµα ενός µηνός από την εισαγωγή του θέµατος σε αυτά. Μετά την παρέλευση της παραπάνω 

ηµεροµηνίας η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη. Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα 

εγκρίνονται επίσης και οι κατευθύνσεις, όροι και µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία 

πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση και εξειδίκευση των Τ.Χ.Σ, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από 

τις κείµενες διατάξεις Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

γ) Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα µπορεί να οριοθετούνται και οι οριογραµµές των τυχόν 

υφισταµένων εντός των Τ.Χ.Σ. υδατορεµάτων, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύµφωνα µε τα 

αναφερόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014. 

7. Όρια και ρυθµίσεις εγκεκριµένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των Τ.Χ.Σ. και µπορεί να 

τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 6, εφόσον τούτο κρίνεται πολεοδοµικώς 

απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών οικιστικής, παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και 

ανασυγκρότησης εντός της οικείας δηµοτικής ενότητας. Μετά την έγκριση των Τ.Χ.Σ, οι ΖΟΕ που έχουν 

ενσωµατωθεί σε αυτά παύουν να ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθµίσεις και ισχύουν οι ρυθµίσεις του Τ.Χ.Σ..  

8. Όρια και ρυθµίσεις προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 

1577/1985, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2831/2000, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 

του ΤΧΣ και µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 

6 του παρόντος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012. 

9. Η οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση αξιολογεί την εφαρµογή των ρυθµίσεων των Τ.Χ.Σ. Για τον σκοπό 

αυτό, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις αξιολόγησης, µε τις οποίες αποτιµάται ο τρόπος 

εφαρµογής των κατευθύνσεων και ρυθµίσεων των πιο πάνω σχεδίων, καταγράφονται τυχόν αστοχίες, 

αδυναµίες και προβλήµατα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρµογή τους και διατυπώνονται προτάσεις 

αντιµετώπισής τους. Οι ως άνω εκθέσεις κοινοποιούνται στον οικείο ∆ήµο, στην οικεία Περιφέρεια και στο 
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ΥΠΕΚΑ προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη σε σχετικές ενέργειες και δράσεις που άπτονται των σχετικών 

αρµοδιοτήτων τους. 

10. α) Τα Τ.Χ.Σ. αναθεωρούνται ανά πενταετία, εφόσον προκύψει τεκµηριωµένη προς τούτο ανάγκη από 

την αξιολόγηση που διενεργείται κατά την προηγούµενη παράγραφο. Στο χρονικό αυτό διάστηµα είναι κατ’ 

εξαίρεση δυνατή η τροποποίησή τους, µε στόχο τη βελτίωση και επικαιροποίησή τους, προκειµένου:  

αα) να αντιµετωπισθούν ζητήµατα που ανακύπτουν από την προώθηση ή εφαρµογή προγραµµάτων και 

δράσεων διεθνούς, ευρωπαϊκού, διακρατικού, διαπεριφερειακού ή διαδηµοτικού χαρακτήρα. 

ββ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές πολεοδοµικές ανάγκες από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές και 

κινδύνους. 

γγ) να ενσωµατωθούν σηµαντικές παρατηρήσεις και υποδείξεις της οικείας έκθεσης αξιολόγησης.  

δδ) να αντιµετωπισθούν εξαιρετικές και απρόβλεπτες ανάγκες και νέα δεδοµένα που δεν µπορούν να 

καλυφθούν στο πλαίσιο των ισχυόντων Τ.Χ.Σ. και αφορούν στην εφαρµογή έργων και προγραµµάτων ή 

παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας.  

εε) να προσαρµοστούν σε νέα δεδοµένα ή κατευθύνσεις που προκύπτουν από την έγκριση, αναθεώρηση ή 

τροποποίηση Εθνικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων. 

β) Για την αναθεώρηση και τροποποίηση των Τ.Χ.Σ ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 6. 

11. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, ύστερα από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, µπορεί να επέρχονται 

εντοπισµένες και µη ουσιώδεις τροποποιήσεις σε εγκεκριµένα Τ.Χ.Σ. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις 

υποβάλλονται σε διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, µόνον εφόσον αξιολογηθεί, κατά τα 

οριζόµενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (Β 1225) των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αποκέντρωσης, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

12. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται προδιαγραφές και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτοµέρεια για 

την εκπόνηση, αξιολόγηση και τροποποίηση των Τ.Χ.Σ. 

13. Η αναθεώρηση και τροποποίηση εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού Γ.Π.Σ. και 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

14. α) Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρεται το «Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο» ή το 

«Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης» νοείται εφεξής το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του 

παρόντος άρθρου.  

β) Η αναθεώρηση και τροποποίηση των εγκεκριµένων κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού Γ.Π.Σ. και 

Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. γίνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο8 

Ειδικά Χωρικά Σχέδια 
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1. Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που µπορεί να 

λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραµµάτων υπερτοπικής κλίµακας ή στρατηγικής 

σηµασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθµιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής 

τους, καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ). Τα Ε.Χ.Σ αποτελούν σύνολα κειµένων και 

διαγραµµάτων µε τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισµοί δόµησης καθώς και κάθε 

άλλο µέτρο, όρος ή περιορισµός που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για 

τη δηµιουργία οργανωµένων υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγµατοποίηση προγραµµάτων και 

παρεµβάσεων µεγάλης κλίµακας ή στρατηγικής σηµασίας. 

2. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια εντάσσονται ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο σχεδιασµού µε τα Τοπικά Χωρικά 

Σχέδια. 

3. α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ γίνεται είτε από το ΥΠΕΚΑ είτε από τον οικείο 

∆ήµο ή την οικεία Περιφέρεια. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται προδιαγραφές και κάθε άλλη 

απαραίτητη λεπτοµέρεια για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ. 

β) Κατά την κατάρτιση των Ε.Χ.Σ λαµβάνονται υπόψη οι κατευθύνσεις των εγκεκριµένων Εθνικών και των 

Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων καθώς και οι κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής. 

γ) Η έγκριση των Ε.Χ.Σ γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ και 

των κατά περίπτωση αρµοδίων υπουργών, ύστερα από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Με το πιο πάνω προεδρικό 

διάταγµα εγκρίνονται επίσης και οι κατευθύνσεις, όροι και µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα 

οποία πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση και εξειδίκευση των Ε.Χ.Σ, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 

από τις κείµενες διατάξεις Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). 

δ) Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγµα µπορεί να καθορίζονται και οι οριογραµµές των τυχόν υφισταµένων 

εντός των Ε.Χ.Σ. υδατορεµάτων, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 

στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014. 

4. Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και τυχόν 

ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδοµικές ρυθµίσεις, ιδίως όσον αφορά τις 

επιτρεπόµενες χρήσεις γης και όρους και περιορισµούς δόµησης εφόσον η τροποποίηση καθίσταται 

αναγκαία εν όψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόµενης ανάπτυξης, τεκµηριώνεται ειδικώς στην οικεία 

για κάθε ειδικό σχέδιο µελέτη και δεν ανατρέπει πάντως τη χωροταξική λειτουργία της ευρύτερης περιοχής, 

όπως αυτή προσδιορίζεται στα οικεία Εθνικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. 

5. Όρια και ρυθµίσεις εγκεκριµένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των Ε.Χ.Σ. και µπορεί να 

τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της παραγράφου 3, εφόσον τούτο κρίνεται πολεοδοµικώς 

απαραίτητο για την κάλυψη αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηµατικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός 

της περιοχής του σχεδίου. Μετά την έγκριση των Ε.Χ.Σ, οι ΖΟΕ που έχουν ενσωµατωθεί σε αυτά παύουν να 

ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθµίσεις και ισχύουν οι ρυθµίσεις του Ε.Χ.Σ..  
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6. Όρια και ρυθµίσεις προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί δυνάµει του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 

1577/1985, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 2831/2000, περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο 

του Τ.Χ.Σ και µπορεί να συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται µε τα προεδρικά διατάγµατα της 

παραγράφου 6 του παρόντος σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.  

7. Οι ρυθµίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων είναι δεσµευτικές για όλα τα εκπονούµενα Τοπικά Χωρικά 

Σχέδια καθώς και για κάθε ένταξη των περιοχών που καλύπτονται από Ε.Χ.Σ σε σχέδιο πόλεως. Κατ’ 

εξαίρεση, µε τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια µπορεί να τροποποιούνται όρια και ρυθµίσεις των Ειδικών Χωρικών 

Σχεδίων ύστερα από ειδική αιτιολογία και σύµφωνη γνώµη του φορέα ανάπτυξης ή διοίκησης της περιοχής 

που έχει ενταχθεί σε Ειδικό Σχέδιο. Στις περιπτώσεις αυτές, το προεδρικό διάταγµα για την έγκριση του 

Τ.Χ.Σ προτείνεται και από τον καθ’ ύλην αρµόδιο για το τροποποιούµενο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο υπουργό. 

8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ε.Χ.Σ και οπωσδήποτε µετά τη γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ δύναται να 

επιβάλλεται, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης αδειών δόµησης για ορισµένες 

χρήσεις, είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου, είτε σε µέρος αυτής, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση της 

αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ. 

9. Τα Ε.Χ.Σ. τροποποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3 έπειτα από αιτιολογηµένη τεχνική 

έκθεση αξιολόγησης. 

10. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ µπορεί να καθορίζονται προδιαγραφές για την εκπόνηση και τη 

διαδικασία τροποποίησης των Ε.Χ.Σ. 

11. Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αποτελούν και οι Περιοχές 

Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές 

Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων (ΠΟΑΠ∆) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, τα 

Επιχειρηµατικά Πάρκα του ν. 3982/2011, τα Εµπορευµατικά Κέντρα του ν. 3333/2005, τα Ειδικά Σχέδια 

Χωρικής Ανάπτυξης ∆ηµοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑ∆Α) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, τα Ειδικά Σχέδια 

Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010,τα Τοπικά 

ρυµοτοµικά σχέδια του άρθρου 26 του ν. 1337 καθώς και τα ΕΣΠΕΡΑΑ του παρόντος νόµου. Για τον 

σχεδιασµό και τη χωρική οργάνωση των πιο πάνω περιοχών εφαρµόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία 

υποδοχέα διατάξεις καθώς και οι ρυθµίσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Στις 

περιπτώσεις των πιο πάνω υποδοχέων, η οριοθέτηση των υδατορεµάτων που εµπίπτουν σε αυτούς, µπορεί 

να γίνεται µε τη διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014. 
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Άρθρο 9 

Συντελεστής δόµησης 

1. α) Στις οικιστικές περιοχές, οι οποίες προτείνονται προς πολεοδόµηση µε βάση τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια 

ή τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια των άρθρων 7 και 8, καθορίζονται ανώτατα όριο συντελεστή δόµησης ως εξής: 

αα) για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση κύριας κατοικίας ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να 

υπερβαίνει το 0,8. 

ββ) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση πολεοδοµικού κέντρου ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 1,2. 

γγ) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση τουρισµού – αναψυχής ο συντελεστής δόµησης δεν µπορεί 

να υπερβαίνει το 0,6. 

δδ) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση παραθεριστικής (δεύτερης) κατοικίας ο συντελεστής 

δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 0,4. 

εε) Για τις περιοχές που προορίζονται για χρήση εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ο συντελεστής δόµησης 

δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,2. 

β) Σε κάθε περίπτωση στις παραπάνω περιοχές ο συντελεστής δόµησης που προκύπτει κατά την 

πολεοδόµησή τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,8 επί του συνόλου της εκτάσεως που αποµένει µετά 

την αφαίρεση του τµήµατος που αποδίδεται σε κοινόχρηστους χώρους. 

2. Στις περιοχές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, οι οποίες προτείνονται προς 

πολεοδόµηση µε βάση τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια ή τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια των άρθρων 7 και 8, 

εφαρµόζονται οι µέγιστοι συντελεστές δόµησης που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις για κάθε κατηγορία 

οργανωµένου υποδοχέα δραστηριοτήτων. 

 

Άρθρο10 

Ρυµοτοµικά σχέδια εφαρµογής (Ρ.Σ.Ε.) 

1. Για την πολεοδόµηση ορισµένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Ρυµοτοµικού Σχεδίου 

Εφαρµογής, µε το οποίο εξειδικεύονται, σε κλίµακα πόλης ή οικισµού ή τµηµάτων αυτών ή σε ζώνες και 

περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθµίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και 

όρων δόµησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδοµήσιµοι χώροι της προς 

πολεοδόµηση περιοχής καθώς και τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής.  

2. Για την κατάρτιση Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριµένων Τοπικών ή 

Ειδικών Χωρικών Σχεδίων των άρθρων 8 και 9 του παρόντος.  
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3. Τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής καταρτίζονται για το σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ ή Ε.Χ.Σ που 

προορίζονται για πολεοδόµηση ή και για τµήµα αυτών, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδοµική 

ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. 

4. α) Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής γίνεται από τον οικείο 

∆ήµο. Η διαδικασία µπορεί επίσης να κινηθεί και από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, ύστερα από σχετική 

ενηµέρωση του οικείου ∆ήµου. 

β) Τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται µε τον σχετικό τοπογραφικό 

χάρτη στον οικείο ∆ήµο επί δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό µε 

σχετική δηµοσίευση σε δύο εφηµερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας. Κατ’ εξαίρεση η πιο πάνω 

προθεσµία µπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της 

αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µέσα στην προθεσµία αυτή να λάβουν γνώση 

των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως στον οικείο ∆ήµο τυχόν ενστάσεις τους, τις οποίες ο 

∆ήµος οφείλει να εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας. 

Εφόσον, µετά την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των Ρυµοτοµικών Σχεδίων, 

αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες προς ενηµέρωση του κοινού. Μετά την άπρακτη 

πάροδο των ως άνω προθεσµιών, τα Ρυµοτοµικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση. 

γ) Η έγκριση των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από γνώµη του οικείου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και 

Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας. Η 

ανωτέρω γνώµη παρέχεται υποχρεωτικώς µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τότε που περιέρχεται στο 

οικείο συµβούλιο ο σχετικός φάκελος προς γνωµοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της πιο πάνω 

προθεσµίας, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώµη.  

δ) Με την απόφαση της προηγούµενης περιπτώσεως κυρώνεται και η οικεία Πράξη Εφαρµογής, όπου 

απαιτείται, η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άµεση συσχέτιση µε τα Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής, 

κατά τα οριζόµενα ειδικότερα στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983.Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 

εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία εκπόνηση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου και της Πράξης Εφαρµογής 

και ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια. 

ε) Η έγκριση του Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής χει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις 

διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923. 

5. Η έγκριση Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Χωρικά Σχέδια ή 

διέπονται από ειδικότερες ρυθµίσεις γίνεται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις κείµενες διατάξεις. 

6. Μετά την έγκριση των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής απαγορεύεται η τροποποίησή τους για µία 

πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επί 

µέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρµογής του σχεδιασµού στην περιοχή.  
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7. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας αναφέρεται η «Πολεοδοµική Μελέτη» νοείται εφεξής το 

Ρυµοτοµικό Σχέδιο Εφαρµογής του παρόντος άρθρου. 

 

Μέρος Α4 

Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή θεσµικών γεωχωρικών δεδοµένων– Κωδικοποίηση 

Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας 

Άρθρο 11 

Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των θεσµικών γραµµών, πληροφοριών, όρων και χρήσεων 

γης 

1. Έως το 2020 ολοκληρώνεται µε ευθύνη όλων των αρµοδίων Υπουργείων η ψηφιοποίηση και καταγραφή 

όλων των θεσµικών γραµµών αρµοδιότητος τους, οι οποίες εντάσσονται σε κεντρική βάση δεδοµένων του 

ΥΠΕΚΑ. 

2. Με ευθύνη των αρµοδίων Υπουργών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου δηµιουργούνται τοµεακά 

πληροφοριακά συστήµατα για την τήρηση όλων των θεσµικών γραµµών. Ως θεσµικές γραµµές νοείται ιδίως 

το σύνολο των γεωχωρικών δεδοµένων της χώρας, τα οποία επηρεάζουν το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας, 

δόµησης, εκµετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας. Οι κύριες κατηγορίες των δεδοµένων 

αυτών αφορούν α) σε χωροταξικά - πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, β) σε περιοχές περιβαλλοντικής, 

πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και εθνικής προστασίας και γ) σε περιοχές καθορισµένες από λοιπές 

διοικητικές πράξεις σχετικά µε τη γη, όπως απαλλοτριώσεις έργων υποδοµής, αναδασµούς – διανοµές, 

οριογραµµές αιγιαλού – παραλίας. 

3. Στα ως άνω πληροφοριακά συστήµατα υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα µορφοποιούνται τα 

γεωχωρικά δεδοµένα, οι γεωχωρικές υπηρεσίες και τα αντίστοιχα µε τα δεδοµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "Για τη δηµιουργία υποδοµής χωρικών 

πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Inspire)" καταλαµβάνονται όλα τα προσήκοντα τεχνικά µέτρα 

προκειµένου τα δεδοµένα να διατίθενται µέσω της Ευρωπαϊκής πύλης INSPIRE, της Εθνικής Γεωπύλης που 

προβλέπεται στο ν. 3882/2010 και όποιας άλλης κεντρικής διαδικτυακής πύλης υποδειχθεί από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε 

λεπτοµέρεια για την ανάπτυξη, την επικαιροποίηση και την τήρηση του τοµεακού πληροφοριακού 

συστήµατος για τα πολεοδοµικά και χωροταξικά δεδοµένα. 

5. Τα πληροφορικά συστήµατα και οι βάσεις δεδοµένων όλων των αρµοδίων Υπουργείων διασυνδέονται 

υποχρεωτικά, έχουν τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας και όλα τα δεδοµένα καταγράφονται σε κεντρική 

βάση πληροφοριακού συστήµατος από το ΥΠΕΚΑ. Με κοινή απόφαση των αρµοδίων υπουργών 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Τουρισµού, Ανάπτυξης, Αγροτικής 
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Ανάπτυξης και τροφίµων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μακεδονίας Θράκης, Πολιτισµού και Αθλητισµού και 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης καθορίζονται οι προδιαγραφές καταγραφής και αλλαγών κάθε πληροφορίας 

και θεσµικών γραµµών, η διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσµικών γραµµών ορίων 

και χρήσεων γης, ο τρόπος διασύνδεσης των βάσεων, η διαδικασία και τα αρµόδια όργανα συνεχούς 

ενηµέρωσης και καταγραφής όλων των σχετικών πράξεων θεσµικών γραµµών καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω δεδοµένα αποτυπώνονται σε 

υπόβαθρα της ΕΚΧΑ Α.Ε.  

6. Ειδικά για τη διαδικασία επίλυσης συγκρούσεων και επικαλύψεων θεσµικών γραµµών ορίζεται σε 

επίπεδο ∆ήµου επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους των συναρµοδίων Υπουργείων και αναλόγως του 

θέµατος από εκπροσώπους των καθ’ ύλην ειδικώς συναρµοδίων υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου και 

Περιφέρειας µε αρµοδιότητα την εξέταση και την εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ για τον τελικό 

καθορισµό όλων των θεσµικών γραµµών στα όρια του ∆ήµου. Με την Κ.Υ.Α της παραγράφου 5 ρυθµίζονται 

θέµατα ορισµού των µελών, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη διαδικασία του έργου της επιτροπής .  

7. Με κοινή υπουργική απόφαση των αρµοδίων υπουργών της παρ. 5 ρυθµίζονται τα αναγκαία θέµατα για 

την πιλοτική εφαρµογή της διαδικασίας του παρόντος άρθρου στην περιοχή αρµοδιότητος ενός ∆ήµου. 

8. Μετά την ανωτέρω διαδικασία, την ολοκλήρωση των βάσεων δεδοµένων, την καταγραφή των θεσµικών 

γραµµών κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης κάθε 

διαφοράς και σύγκρουσης των θεσµικών γραµµών εγκρίνεται µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού ΠΕΚΑ 

για κάθε ∆ήµο Ειδικό Ψηφιακό Σχέδιο θεσµικών γραµµών και πληροφορίας γης. Από την ηµεροµηνία 

έγκρισης των ψηφιακών σχεδίων κάθε απαιτούµενη διοικητική ή κανονιστική πράξη εκδίδεται σύµφωνα µε 

το ισχύον ψηφιακό σχέδιο. 

9. Για την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω πληροφοριακών συστηµάτων ορίζεται 

επιτροπή παρακολούθησης και αξιολόγησης µε τη συµµετοχή των αρµοδίων Γενικών Γραµµατέων κάθε 

Υπουργείου. Η επιτροπή τουλάχιστον µία φορά το χρόνο υποχρεούται να παρουσιάσει στη Βουλή την 

πορεία υλοποίησης όλων των δράσεων. Η Επιτροπή προβαίνει σε αναλυτική καταγραφή µε βάση τη χρονική 

πρόοδο των δράσεων για κάθε Υπουργείο και συντάσσει χρονοδιαγράµµατα ολοκλήρωσης των δράσεων.  

10. Ειδικά για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της διαδικασίας εν όλω ή εν µέρει των πληροφοριακών 

συστηµάτων και τη διασύνδεση όλων βάσεων δεδοµένων του ΥΠΕΚΑ µπορεί να ανατεθεί σε αρµόδια αρχή 

εποπτευόµενη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η ανάπτυξη και η 

διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Η αρµόδια αρχή για την διεκπεραίωση της 

ανωτέρω διαδικασίας εν όλω 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 Υπουργική απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία 



21 

 

λεπτοµέρεια για την τεχνική λειτουργία και την δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων του ΥΠΕΚΑ για την 

εφαρµογή του παρόντος. 

11. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών οι ∆ήµοι: 

α) Αποστέλλουν σε ψηφιακό αρχείο προς την αρµόδια ∆/ση του ΥΠΕΚΑ και τις οικείες Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των σχεδίων που έχουν αρµοδιότητα να εκπονούν. Το ΥΠΕΚΑ και 

οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις παρακολουθούν τα χρονοδιαγράµµατα, τις διαδικασίες ολοκλήρωσης, το 

χρόνο υποβολής των αιτήσεων, τη διαδικασία διαβούλευσης, έγκρισης των φάσεων του σχεδιασµού και την 

πορεία υλοποίησης των µελετών. Τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά και λαµβάνονται υπόψη από τις 

αρµόδιες διαχειριστικές αρχές για την ολοκλήρωση χρηµατοδότησης των προγραµµάτων σχεδιασµού, την 

συνέχιση της τυχόν χρηµατοδότησης ή και την εξαίρεση αυτών λόγω µεγάλων καθυστερήσεων. 

β) Εγκαθιστούν σύστηµα καταγραφής των δηµογραφικών, οικονοµικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών και 

άλλων δεδοµένων που απαιτούνται για την ανάλυση της φυσιογνωµίας της περιοχής τους. Τα δεδοµένα του 

συστήµατος επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και κατ’ ελάχιστο ανά διετία µε σκοπό την 

χρησιµοποίηση τους σε κάθε απαιτούµενο σχέδιο και αποστέλλονται σε ηλεκτρονική µορφή προς έλεγχο 

στην αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΚΑ. 

12. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζονται πρότυπα τεύχη συστηµάτων καταγραφής, το 

περιεχόµενο των συστηµάτων καταγραφής και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή της προηγούµενης 

παραγράφου. 

13. Με κοινή απόφαση των συναρµοδίων Υπουργών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται: 

α) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής και η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των 

στοιχείων των µελετών και των σχεδίων του παρόντος νόµου, 

β) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των µελετών και οι τεχνικές 

προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων,  

γ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τους 

ενδιαφερόµενους και τους πολίτες, 

δ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δηµόσιες αρχές 

για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων έγκρισης των µελετών και των σχεδίων, 

ε) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήµατα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και 

πληροφορίες που αφορούν τις µελέτες και τα σχέδια, 

στ) κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων και των 

µελετητών µε σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. 

14. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου: : 
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α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων µεταξύ δηµοσίων αρχών, µελετητών και 

πολιτών για την έγκριση µελετών και σχεδίων εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 

β) η διεκπεραίωση των εκάστοτε διαδικασιών εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και µε τεχνικά µέσα 

που προσφέρουν ιχνηλασιµότητα και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάµεσο βήµα, 

απόφαση ή στάδιο δηµοσιεύονται αµελλητί στο διαδίκτυο. 

15. Μέχρι την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διαδικασίας υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών κατά τις 

παραγράφους13 και 14τα απαιτούµενα αρχεία και σχέδια µπορεί να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή 

εντός συµπυκνωµένου ψηφιακού δίσκου (CD) συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση µελετητή η οποία 

πρωτοκολλείται για το περιεχόµενο αυτού. 

Άρθρο 12 

Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδοµίας 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ικαιοσύνης, Οικονοµικών και ΥΠΕΚΑ, συστήνεται στο ΥΠΕΚΑ 

ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας τα µέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα είκοσι (20), 

για τη σύνταξη κώδικα χωροταξίας και πολεοδοµίας. 

2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος καταβολής της αποζηµίωσης των µελών της 

επιτροπής, των ειδικών εισηγητών που τυχόν ορίζονται και των γραµµατέων και ρυθµίζεται κάθε σχετική 

λεπτοµέρεια. 

3. Η επιτροπή συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων 

και δηµοσίους υπαλλήλους καθώς και από ιδιώτες επιστήµονες ειδικευµένους σε θέµατα χωροταξίας και 

πολεοδοµίας 

4. Ο πρόεδρος και τα µέλη της επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία και τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της. Με την ίδια 

απόφαση ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι του ΥΠΕΚΑ οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραµµατέα της 

επιτροπής.  

5. Ο κατά την παρ. 1 κώδικας περιλαµβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων, που 

αφορούν στην χωροταξική και πολεοδοµική νοµοθεσία. 

6. Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την 

επίτευξη πρακτικών αποτελεσµάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς καθώς και 

των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρµογής, η προσαρµογή διατάξεων προς το 

ισχύον Σύνταγµα, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως ερµηνευτικών αµφιβολιών ή 

συσχετισµού προς παρεµφερείς διατάξεις, ο καθορισµός των αρµόδιων οργάνων σε συνάρτηση µε το 

υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκεντρωµένων υπηρεσιών και των οργάνων της 

αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση νοµοθετηµάτων, και κάθε άλλη µεταβολή απαραίτητη για 

την ενότητα της ρυθµίσεως.  
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8. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές 

διατάξεις για τα αρµόδια όργανα, τη διαδικασία ενηµέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της 

τροποποίησης του. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και µετά από εισήγηση 

της οικείας νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, µπορεί να ανατίθεται, η εκτέλεση συγκεκριµένων 

προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών µελετών και ερευνών που 

ανάγονται στο τµήµα της νοµοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 

της χώρας ή σε επιστηµονικά ιδρύµατα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.∆.∆. 

10. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούµενες παραγράφους υποβάλλεται στην Ολοµέλεια της 

Βουλής προς κύρωση, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

Μέρος Α5 

Τελικές, Μεταβατικές και Καταργούµενες ∆ιατάξεις 

Άρθρο 13 

Εναρµόνιση χωροταξικών και πολεοδοµικών διατάξεων προς το νέο σύστηµα χωρικού σχεδιασµού 

1. α)Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται το ειδικό περιεχόµενο και οι κανονιστικοί όροι των επιπέδων σχεδιασµού 

καθώς και η διαδικασία έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης καθώς και τα αρµόδια όργανα έγκρισης των 

πλαισίων και σχεδίων του συστήµατος χωρικού σχεδιασµού του παρόντος νόµου.  

β) Με Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ εντός έξι (6) µηνών από 

την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, τροποποιούνται, συµπληρώνονται και αναµορφώνονται, προκειµένου 

να προσαρµοστούν προς την ορολογία, τα επίπεδα, τα µέσα και τις διαδικασίες χωρικού σχεδιασµού που 

καθορίζονται µε τον παρόντα νόµο, οι διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 2742/1999 και των άρθρων 

8, 9, 10, 11,12, 13,14,15,16,17 του κεφαλαίου Β του ν. 2508/1997 καθώς των άρθρων 19, 22, 23όπως 

ισχύουν.  

2. Τα πολεοδοµικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί µε την 10788/2004 απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (∆΄ 285), αναθεωρούνται, προκειµένου να εναρµονιστούν 

µε τις διατάξεις του παρόντος, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, που εκδίδεται µετά από γνώµη του 

Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), εντός έξι µηνών 

από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού. 

3. Το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008) 

εντάσσεται στα Εθνικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. 

4. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ καθορίζεται για κάθε κατηγορία χωρικών σχεδίων του νόµου αυτού, 

το είδος των τυχόν απαιτούµενων ειδικών µελετών για την κατάρτισή τους, οι προδιαγραφές εκπόνησης 
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αυτών, οι ειδικότητες των µελετητών και κάθε άλλο θέµα που αφορά την εκπόνηση, έλεγχο και εφαρµογή 

αυτών.  

 

Άρθρο 13α 

Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, µε την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος, 

καταργούνται:  

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14και 18 του ν. 2742/1999, όπως ισχύουν.  

β) Τα άρθρα 1 έως και 7 καθώς και 18, 25, 26 του ν. 2508/1997, όπως ισχύουν.  

γ) Τα άρθρα 2, 3, 5, 6 και 7 του ν. 1337/1983, όπως ισχύουν. 

δ) Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόµο ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.  

2. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδοµικών Μελετών 

συνεχίζονται ως προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. 

3. Έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του παρόντος νόµου, είναι 

επιτρεπτή η πολεοδόµηση σε περιοχές που προβλέπονται για τον σκοπό αυτόν από εγκεκριµένο ρυθµιστικό 

σχέδιο, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ και σύµφωνα µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις, ως προς τις διατάξεις του 

παρόντος κεφαλαίου.  

4. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις. 

5. Εκκρεµείς διαδικασίες αναθεώρησης ή τροποποίησης Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού 

Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης ολοκληρώνονται είτε µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου είτε µε τις 

προϋφιστάµενες διατάξεις. Για τις πιο πάνω εκκρεµείς διαδικασίες, µε απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ 

µπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εναρµόνιση µε τον παρόντα νόµο και να 

καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια. 

6. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ρυθµιστικών σχεδίων ολοκληρώνονται ως εξής: 

α) οι στρατηγικές κατευθύνσεις αυτών εγκρίνονται µε την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του άρθρου 6 του παρόντος νόµου και 

β) οι ρυθµιστικές κατευθύνσεις αυτών εγκρίνονται µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα του άρθρου 7 του παρόντος 

νόµου. 

 

Κεφάλαιο Β 

«Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης» 

Άρθρο 14 
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Κατηγορίες Χρήσεων Γης 

1. Οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό, καθορίζονται 
σε κατηγορίες ως εξής: 

1.1. Kατοικία (Κ1) 

1.2. Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 

1.3. Κατοικία ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ) 

1.4. Πολεοδοµικό κέντρο (ΠΚ) 

1.5. Τουρισµός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ) 

1.6. Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ) 

1.7. Ελεύθεροι χώροι- Αστικό Πράσινο (ΠΡ) 

1.8. Χονδρικό εµπόριο (ΧΕ) 

1.9. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

1.10. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδοµών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) 

1.11. Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης (ΧΜΟ) 

1.12. Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδοµικής εξυγίανσης (ΒΕ) 

1.13. Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ) 

1.14. Εµπορευµατικό κέντρο (ΕΚ) 

1.15. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ) 

1.16. Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ) 

1.17. Οριοθετηµένοι οικισµοί (ΟΟ) 

1.18. Κύριο Οδικό ∆ίκτυο Πόλεων (ΚΟ∆) 

2. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ που δηµοσιεύεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι 

αναφερόµενες στα επόµενα άρθρα κατηγορίες χρήσεων γης αντιστοιχίζονται µε τους Κωδικούς Αριθµούς 

∆ραστηριότητας (ΚΑ∆), όπως αυτοί αναφέρονται στην εκάστοτε Εθνική Ονοµατολογία Οικονοµικών 

∆ραστηριοτήτων. Η αντιστοίχηση γίνεται υπό µορφή πίνακα και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ ή 

σε ειδική βάση δεδοµένων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

3. Κάθε αλλαγή ΚΑ∆ κατά τις κείµενες διατάξεις ενσωµατώνεται στο σχετικό πίνακα, δυνάµει σχετικής 

διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  

4. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ δύναται να τροποποιούνται ή συµπληρώνονται ΚΑ∆ µετά από 

γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ότι εµπίπτουν στο περιεχόµενο της κατηγορίας που αφορούν. 

5. Με κοινή Υπουργική απόφαση των αρµόδιων Υπουργών Οικονοµικών και ΠΕΚΑ δύναται να 

διασυνδέονται οι σχετικές µε τους ΚΑ∆ τηρούµενες ηλεκτρονικές βάσεις των Υπουργείων και να 

καθορίζεται η αυτόµατη διαδικασία αντιστοίχησης των σχετικών ΚΑ∆ µε τις χρήσεις γης του παρόντος. 
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6. Για τις εγκαταστάσεις οι οποίες διέπονται από ειδική νοµοθεσία (λιµάνια, αεροδρόµια, ΣΕΑ κτλ) δεν 

απαιτείται η αντιστοίχιση µε τους ΚΑ∆. Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπονται πλείονες κατηγορίες χρήσεων 

γης. 

Άρθρο15 

Κατοικία (Κ1) 

1. Οι περιοχές κατοικίας Κ1 αποτελούν περιοχές όπου επιτρέπεται η χρήση κατοικίας.  

2. Στις περιοχές που διέπονται από ειδικά διατάγµατα, τα οποία έχουν εγκριθεί πριν τη δηµοσίευση του 

παρόντος και µε αυτά επιτρέπεται µόνο η κατοικία, πλην προσδιορισµένων χώρων στο ρυµοτοµικό σχέδιο 

(ΟΤ ή τµήµα τους) όπου επιτρέπονται και επιπλέον χρήσεις (κοινόχρηστες και κοινωφελείς, διοίκησης, 

εµπορίου, αναψυχής κτλ), κατά την αναθεώρηση των χρήσεων γης, µε τις διατάξεις του παρόντος, οι 

χρήσεις, πλην της κατοικίας, δύναται: α) είτε να διατηρούνται στις υπάρχουσες θέσεις β) είτε να 

προβλέπονται σε άλλη θέση µε παράλληλη κατάργηση της ισχύουσας, µε τη δυνατότητα 

επαναπροσδιορισµού του περιεχοµένου τους προκειµένου να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση των αναγκών 

της περιοχής. Εντός των ανωτέρω προσδιορισµένων χώρων και βάσει των αναγκαιοτητών που 

υποδεικνύουν οι σχετικές µελέτες, δύναται να επιτρέπονται χρήσεις οι οποίες προβλέπονται από την 

κατηγορία Πολεοδοµικού Κέντρου ΠΚ στο άρθρο 18 του παρόντος νόµου. 

3. Στις περιοχές που δεν διέπονται από ειδικά διατάγµατα, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος 

άρθρου, κατά την αναθεώρηση των χρήσεων γης, µε τις διατάξεις του παρόντος, µπορούν να 

χαρακτηριστούν περιοχές Κ1 µόνο όπου διαπιστώνεται από τη σχετική µελέτη ότι στο πρόσωπο τµηµάτων 

οδών µεταξύ διασταυρώσεων µε άλλους οδούς: α) το σύνολο των κτισµένων κτιρίων, πλην των γωνιακών, 

αποτελούν κατοικίες (µονοκατοικίες – πολυκατοικίες) και β) τα κτισµένα οικόπεδα υπερβαίνουν το 80% του 

συνόλου των οικοπέδων. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις και µόνο στο πρόσωπο των ανωτέρω οικοπέδων και 

σε κάθε περίπτωση πλην των γωνιακών οικοπέδων µε πρόσωπο και σε άλλη οδό, καθορίζεται η χρήση 

κατοικίας Κ1, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω οδοί είναι τοπικοί και δεν αποτελούν πρωτεύουσες – 

δευτερεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους, και βασικό οδικό δίκτυο.  

4. Στις περιπτώσεις περιοχών προς πολεοδόµηση και καθορισµού σε αυτές χρήσεων γης µε τις διατάξεις του 

παρόντος, µπορούν να χαρακτηριστούν περιοχές Κ1 µόνο τµήµατα προβλεπόµενων τοπικών οδών και 

πεζοδρόµων που δεν συγκροτούν σύνολα. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ εξειδικεύονται τα κριτήρια για το 

χαρακτηρισµό περιοχών Κ1. 

5. Σε κάθε περίπτωση, στις περιοχές προς πολεοδόµηση, τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, 

επαρχιακών και κύριων δηµοτικών οδών, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές Κ1. 
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Άρθρο16 

Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 

1. Οι περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2 αποτελούν περιοχές κατοικίας οι οποίες εξυπηρετούνται στο 

επίπεδο της γειτονιάς από τις απαραίτητες κοινόχρηστες, κοινωφελείς, εµπορικές και άλλες χρήσεις. Στις 

περιοχές αυτές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 

1.1 Κατοικία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% ανά κτίριο 

1.2. Κοινωνική πρόνοια  

1.2.α) Βρεφονηπιακοί σταθµοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωµένων 

1.2.β) Βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, γηροκοµεία, ιδρύµατα ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ιδρύµατα χρόνιων 

πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλα 

1.3. Εκπαίδευση  

1.3.α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών µόνο στο ισόγειο του 

κτιρίου και δυναµικότητας µέχρι 75 µαθητές ανά ώρα 

1.3.β) ∆ηµόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια – λύκεια 

1.4. Άθληση  

1.4.α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις µε επιφάνεια µέχρι 1 στρ: γήπεδα µπάσκετ, βόλεϊ, τένις, 

γήπεδα 5x5, πισίνες, συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και 

αναψυκτηρίου  

1.4.β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύµφωνα µε την Απόφαση ΥΠΕΧΩ∆Ε 10788/2004, όπως ισχύει 

– ΦΕΚ285∆/2004) 

1.4.γ) Γυµναστήρια, αθλητικές σχολές µόνο στο ισόγειο του κτιρίου και µέχρι 150τµ ανά οικόπεδο 

1.5 Πολιτισµός: Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και 

εκθέσεων τέχνης µέχρι 200τµ 

1.6 Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σηµασίας 

1.7 Γραφεία 

1.7.α) Ιδιωτικά γραφεία ελεύθερων επαγγελµατιών  

1.7.β) Ιατρεία - Οδοντιατρεία –Φυσικοθεραπευτήρια: Ιατρεία νοούνται αυτά που δεν διαθέτουν 

νοσηλευτική κλίνη, µονάδα εφαρµογής ισοτόπων, ακτινολογικό εργαστήριο και δεν συγκροτούν 

διαγνωστικό κέντρο. 

1.8 Εµπορικά καταστήµατα 

1.8.α. Ειδών διατροφής:  

1.8.α.1. Γαλακτοπωλείο 
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1.8.α.2. Κατεψυγµένα προϊόντα 

1.8.α.3. Κρεοπωλείο 

1.8.α.4. Οπωρολαχανοπωλείο 

1.8.α.5. Παγωτοπωλείο 

1.8.α.6. Παντοπωλείο 

1.8.α.7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής 

1.8.α.8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής 

1.8.α.9. Πτηνοπωλείο – αυγοπωλείο 

1.8.α.10. Τροφίµων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασµένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, 

συσκευασίας)  

1.8.α.11. Προϊόντων αρτοποιίας 

1.8.β. Λοιπά εµπορικά καταστήµατα:  

1.8.β.1. Βιβλιοπωλείο 

1.8.β.2. Ηµερήσιου περιοδικού τύπου 

1.8.β.3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά 

1.8.β.4. Χαρτοπωλείο 

1.8.β.5. Ψιλικών ειδών 

Όλα τα παραπάνω καταστήµατα της παρ. 1.8 πρέπει να έχουν επιφάνεια µέχρι 100τµ ανά οικόπεδο, να 

βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου, απαγορεύεται να διαθέτουν τραπεζοκαθίσµατα και να ασκούν 

δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου. 

1.9 Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών 

1.9.1. Επιδιορθώσεις ενδυµάτων – υποδηµάτων 

1.9.2 Κουρείο – κοµµωτήριο  

1.9.3 Φαρµακείο 

Όλα τα ανωτέρω καταστήµατα της παρ. 1.9 πρέπει να έχουν επιφάνεια µέχρι 100τµ ανά οικόπεδο και να 

βρίσκονται µόνο στο ισόγειο του κτιρίου. 

1.10 Στάθµευση 

1.10.α) Γήπεδα στάθµευσης οχηµάτων µέχρι 3,5 τόνους σε ακίνητα επιφάνειας κατ’ ελάχιστον αρτίου 

οικοπέδου.  

1.10.β) Κτίρια στάθµευσης οχηµάτων µέχρι 3,5 τόνους 

1.11 Ξενοδοχειακά καταλύµατα – ξενώνες µέχρι 50 κλίνες 
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1.12 Περίθαλψη: Πρωτοβάθµια περίθαλψη, Μονάδες Αιµοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ 

νοσηλείας  

1.13 Αρτοποιεία µέχρι 150τµ 

2. Οι χρήσεις µε τα στοιχεία 1.2.β, 1.3.β, 1.4.β, 1.6, 1.10.β και 1.12 πρέπει να προβλέπονται από το 

ρυµοτοµικό σχέδιο. Στις χρήσεις µε τα στοιχεία 1.5, και 1.11 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής 

επιτρεπόµενης επιφάνειας δόµησης, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό 

σχέδιο συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξη των χρήσεων αυτών. Στις χρήσεις 1.4.α και 1.10.α 

επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής εκµεταλλεύσιµης επιφάνειας οικοπέδου υπό την προϋπόθεση ότι αυτές 

προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. 

3. Οι παραπάνω χρήσεις οι οποίες έχουν περιορισµούς (µέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναµικότητα 

µαθητών, κλινών κτλ) δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο υπό την προϋπόθεση ότι είναι 

διαφορετικές χρήσεις. ∆εν επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργεί ως ενιαίο 

κατάστηµα εφόσον δεν πληρούνται συνολικά οι τιθέµενοι περιορισµοί. 

4. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό χρήσεων γης για τις περιπτώσεις εντός σχεδίου, τα 

οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύουσες αρτηρίες, λεωφόρους καθώς και στο Βασικό Οδικό ∆ίκτυο, 

δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2. Επίσης, για τις περιπτώσεις 

εκτός σχεδίου, στις περιοχές προς πολεοδόµηση τα γήπεδα που έχουν πρόσωπο επί των εθνικών, 

επαρχιακών και κύριων δηµοτικών οδών, δεν µπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές κατοικίας επιπέδου 

γειτονιάς Κ2.  

 

Άρθρο17 

Κατοικία Ενδιάµεσου επιπέδου (ΜΚ) 

1. Στις περιοχές κατοικίας ενδιάµεσου επιπέδου ΜΚ επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των περιοχών κατοικίας 

επιπέδου γειτονιάς Κ2καθώς και οι εξής επιπλέον χρήσεις: 

1.1. Ειδική εκπαίδευση (1.3.α του άρθρου 16) µέχρι 1.500τµ ανά οικόπεδο 

1.2. Γυµναστήρια και οι αθλητικές σχολές (1.4.γ του άρθρου 16) µέχρι 1.500τµ ανά οικόπεδο 

1.3. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, 

µουσεία, πινακοθήκες, µέχρι 1.500τµ ανά οικόπεδο 

1.4. Χώροι συνάθροισης κοινού µέχρι 1.500τµ ανά οικόπεδο (θέατρα, κινηµατογράφοι, συνεδριακά κέντρα, 

αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές – οικονοµικές – πνευµατικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων) 

1.5. Περίθαλψη (πλην Νοσοκοµείων) µέχρι 100 κλίνες ή µέχρι 2.000 τµ. ανά οικόπεδο 

1.6.Εµπορικά καταστήµατα και καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα οποία δεν αναφέρονται 

ρητά στις χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, συµπεριλαµβανοµένων των υπεραγορών, 
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πολυκαταστηµάτων και των εµπορικών εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα 1.500τµ ανά 

οικόπεδο. 

1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί  

1.8. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, ενοικιαζόµενα δωµάτια, επιπλωµένα διαµερίσµατα και 

ξενώνες νεότητας) µέχρι 100 κλίνες  

1.9. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης - αναψυχής, µέχρι 400τµ ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία 

απαγορεύονται 

1.10. Επαγγελµατικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής όχλησης µέχρι 800τµ ανά 

οικόπεδο 

1.11. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα στάθµευσης αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους)  

1.12. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων & ηλεκτρικής Ενέργειας)  

1.13. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 

1.14. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχηµάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και βαρέων 

οχηµάτων)  

1.15. Σταθµοί µετεπιβίβασης µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ)  

2. Στις περιοχές (ΜΚ) δεν τίθεται ελάχιστο όριο χρήσης κατοικίας ανά κτίριο. 

3. Οι παραπάνω χρήσεις που έχουν περιορισµούς (µέγιστη επιφάνεια ανά οικόπεδο, δυναµικότητα κλινών 

κτλ) δύνανται να χωροθετούνται στο ίδιο οικόπεδο υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαφορετικές χρήσεις. ∆εν 

επιτρέπεται η συνένωση διαφορετικών χρήσεων που λειτουργεί ως ενιαίο κατάστηµα εφόσον δεν 

πληρούνται συνολικά οι τιθέµενοι περιορισµοί. 

4. Στις χρήσεις µε τα στοιχεία 1.3, 1.4 και 1.5 επιτρέπεται υπέρβαση της συνολικής επιτρεπόµενης 

επιφάνειας δόµησης καθώς και στη χρήση µε στοιχείο 1.8 επιτρέπεται υπέρβαση του αριθµού των κλινών, 

υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ 

για την ανάπτυξη των χρήσεων αυτών. Η υπό στοιχείο 1.15 χρήση επιβάλλεται να προβλέπεται από το 

ρυµοτοµικό σχέδιο. 

5. Με τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, για τις χρήσεις µε στοιχεία 1.10 έως και 1.14, είναι δυνατό να 

επιβάλλονται περιορισµοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται πλήρως η 

εγκατάσταση νέων, προκειµένου να εξυγιανθούν πολεοδοµικά επιβαρυµένες περιοχές.. Με Προεδρικό 

∆ιάταγµα ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ µπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις για 

τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισµοί για την πρόσθεση ή αποµείωση χρήσεων και την επιβολή 

περιορισµών. 

 

Άρθρο18 
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Πολεοδοµικό Κέντρο (ΠΚ) 

1. Στις περιοχές Πολεοδοµικού Κέντρου (ΠΚ) επιτρέπονται οι εξής χρήσεις : 

1.1. Κατοικία 

1.2. Κοινωνική Πρόνοια 

1.3. Εκπαίδευση  

1.4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός µεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 

1.5. Θρησκευτικοί χώροι  

1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

1.7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 

1.8. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, 

πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις 

1.9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί  

1.10. ∆ιοίκηση  

1.11. Περίθαλψη  

1.12. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης - αναψυχής 

1.13. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης 

1.14. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις  

1.15. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα)  

1.16. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων & ηλεκτρ. Ενέργειας)  

1.17. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχηµάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και βαρέων 

οχηµάτων)  

1.18. Πλυντήρια- λιπαντήρια αυτοκινήτων  

1.19. Επαγγελµατικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής όχλησης  

1.20. Σταθµοί µετεπιβίβασης ΜΜΜ  

1.21. Σταθµοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) 

1.22. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 

2. Οι χρήσεις µε τα στοιχεία 1.20, 1.21 και 1.22 επιτρέπονται, εφ’ όσον προβλέπονται από το εγκεκριµένο 

ρυµοτοµικό σχέδιο συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξή τους. 

3. Με τον πολεοδοµικό σχεδιασµό για τις χρήσεις µε στοιχεία 1.15 έως και 1.19, είναι δυνατό να 

επιβάλλονται περιορισµοί ως προς την πυκνότητα εγκατάστασής τους ή και να απαγορεύεται πλήρως η 

εγκατάσταση νέων, προκειµένου να εξυγιανθούν πολεοδοµικά επιβαρυµένες περιοχές. Με Προεδρικό 
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∆ιάταγµα ύστερα από πρόταση του Υπουργού ΠΕΚΑ µπορούν να διαφοροποιούνται οι ως άνω χρήσεις για 

τις οποίες επιτρέπεται να επιβληθούν περιορισµοί για την πρόσθεση ή αποµείωση χρήσεων και την επιβολή 

περιορισµών. 

 

Άρθρο19 

Τουρισµός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ) 

1. Στις περιοχές τουρισµού – αναψυχής (ΤΑ), επιτρέπονται οι εξής χρήσεις: 

1.1. Κατοικία 

1.2. Κοινωνική Πρόνοια 

1.3. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός µεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 

1.4. Θρησκευτικοί χώροι  

1.5. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 

1.6. Χώροι συνάθροισης κοινού 

1.7. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, 

πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω δεν 

υπερβαίνουν τα 1.500τµ ανά οικόπεδο. 

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισµοί  

1.9. Περίθαλψη (µόνο πρωτοβάθµια χωρίς νοσηλεία) 

1.10. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης - αναψυχής 

1.11. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης 

1.12. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις  

1.13. Στάθµευση (κτίρια-γήπεδα, στάθµευσης αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους) και στάθµευση τουριστικών 

λεωφορείων 

1.14. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων & ηλεκτρ. Ενέργειας)  

1.15. Συνεργεία αυτοκινήτων και συνήθων οχηµάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και 

βαρέων οχηµάτων)  

1.16. Πλυντήρια- λιπαντήρια αυτοκινήτων  

1.17. Σταθµοί µετεπιβίβασης µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ)  

1.18. Σταθµοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών) 

1.19. Ελικοδρόµιο (µόνο για την εξυπηρέτηση Ξενοδοχείων και λοιπών Τουριστικών εγκαταστάσεων) 

1.20. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 
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2. Οι χρήσεις µε τα στοιχεία 1.17, 1.18 και 1.20 επιτρέπονται, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το 

εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο συγκεκριµένοι χώροι ή Ο.Τ για την ανάπτυξή τους. 

 

Άρθρο 20 

Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας (ΚΩ) 

Στις περιοχές εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας (ΚΩ), επιτρέπονται οι εξής χρήσεις : 

1. Κοινωνική Πρόνοια 

2 Εκπαίδευση 

3 Αθλητικές εγκαταστάσεις 

4 Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις 

5 Περίθαλψη 

6 Εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας του άρθρου 24  

(µικρής κλίµακα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αναιρούν τον προορισµό της περιοχής ως περιοχής παροχής 

κοινωφελών λειτουργιών) 

 

Άρθρο 21 

Ελεύθεροι Χώροι – Αστικό Πράσινο (ΠΡ) 

Οι περιοχές ελευθέρων χώρων – χώρων αστικού πρασίνου (ΠΡ) αφορούν:  

α)Κοινόχρηστους χώρους πού καθορίζονται από το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο. Ως κοινόχρηστοι χώροι 

για την εφαρµογή του παρόντος, νοούνται οι χώροι για την παραµονή, αναψυχή και µετακίνηση πεζών και 

τροχοφόρων, όπως οδοί, οδοί ήπιας κυκλοφορίας, πεζόδροµοι, αµιγείς πεζόδροµοι, ποδηλατόδροµοι, 

πλατείες, άλση, πράσινο, και παιδικές χαρές. Στις πλατείες - χώρους πρασίνου επιτρέπονται τα οριζόµενα 

στο άρθρο 20 του Ν.4067/12 καθώς και επιπλέον περιορισµένης έκτασης χρήσεις εστίασης και αναψυχής 

για την εξυπηρέτηση του κοινόχρηστου χώρου, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από το εγκεκριµένο 

σχέδιο η και τον πολεοδοµικό κανονισµό. Στους χώρους της παραγράφου αυτής επιτρέπεται η κατασκευή 

υπογείων χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων (σταθµοί αυτοκινήτων) υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπεται 

από τον σχεδιασµό, µε µέριµνα όµως διατήρησης της τυχόν υψηλής βλάστησης που φέρουν.  

β) Ελεύθερους χώρους αστικού και περιαστικού πρασίνου. Οι περιοχές αυτές είναι χώροι εκτός 

εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, οι οποίοι προβλέπονται από τον σχεδιασµό και νοούνται ως χώροι για 

την δηµιουργία πνευµόνων πρασίνου και αναψυχής, µε στόχο την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται λειτουργίες και δραστηριότητες ήπιας αναψυχής, κοινωφελείς λειτουργίες 

και εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπονται από τον σχεδιασµό . 
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Άρθρο 22 

Χονδρικό εµπόριο (ΧΕ) 

1. Στις περιοχές χονδρικού εµπορίου (ΧΕ), επιτρέπονται οι εξής χρήσεις : 

1.1. Αποθήκευση (κτίρια - γήπεδα)  

1.2. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης 

1.3. Στάθµευση οχηµάτων και σκαφών αναψυχής (κτίρια - γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους  

1.4. Πρατήρια υγρών καυσίµων, υγραερίου, φυσικού αερίου  

1.5. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων  

1.6. Σταθµοί µετεπιβίβασης µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ) 

1.7. Ελικοδρόµιο  

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας  

1.9. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ)  

1.10. Σταθµοί υπεραστικών λεωφορείων  

1.11. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων  

1.12. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)  

1.13. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων  

1.14. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων  

1.15. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων, µεγάλων και βαρέων 

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων, αγροτικών µηχανηµάτων, σκαφών αναψυχής 

1.16. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήµατα, εµπορικά 

κέντρα, εµπορικές εκθέσεις, καταστήµατα χονδρικού εµπορίου 

1.17. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης - αναψυχής 

2. Η χρήση µε το στοιχείο 1.17 επιτρέπεται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί τµήµα των 

εγκαταστάσεων χονδρικού εµπορίου ή εξυπηρετεί τις ανάγκες των εργαζοµένων και των επισκεπτών σε 

αυτές. 

 

Άρθρο23 

Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 

Στις περιοχές Εγκαταστάσεων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) µπορεί να καθορίζεται µια ή 
περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις: 

1. Αεροδρόµιο  
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2. Ελικοδρόµιο  

3. Σιδηροδροµικοί σταθµοί  

4. Λιµενικές ζώνες επιβατικής, εµπορικής, αλιευτικής, βιοµηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, 

µαρίνες 

5. Σιδηροδροµικά αµαξοστάσια, επισκευαστικές µονάδες και σταθµοί διαλογής  

6. ∆ιάδροµοι κατάληψης, χώροι αµαξοστασίων, επισκευαστικές µονάδες, σταθµοί διαλογής και 

µεταφόρτωσης Λεωφορείων, Τρόλεϊ, Προαστιακού σιδηροδρόµου, Μετρό, Τραµ  

7. Σταθµοί αστικών, υπεραστικών, διεθνών Λεωφορείων, Τρόλεϊ,Τραµ 

8. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων  

9. Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων (πούλµαν), φορτηγών και τροχόσπιτων  

10. Συνεργεία επισκευής οχηµάτων  

11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων  

12. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)  

13. Πρατήρια ενέργειας, υγρών και αερίων καυσίµων (υγρών, αερίων καυσίµων ηλεκτρικής ενέργειας) 

14. ΣΕΑ (Σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόµων) 

15. Σταθµός φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων (εµπορευµατικός σταθµός 

αυτοκινήτων).  

16. Συναφείς µε τα µέσα µαζικών µεταφορών εγκαταστάσεις  

 

Άρθρο 24 

Εγκαταστάσεις αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας (ΑΥ) 

Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδοµών κοινής ωφέλειας (ΑΥ), µπορεί να καθορίζεται µια ή 

περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις: 

1. Σταθµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων 

2. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών  

3. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων  

4. Επεξεργασία, αποθήκευση, καύση, στερεών τοξικών αποβλήτων 

5. Μονάδες & εγκαταστάσεις επεξεργασίας και καύσης απορριµµάτων και υπολειµµάτων αυτών 

6. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων (βιολογικός καθορισµός ) 

7. ∆εξαµενές νερού – αφαλάτωσης, λιµνοδεξαµενές 
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8. Εγκαταστάσεις παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, 

ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης αποβλήτων, απορριµµάτων κλπ. και συναφείς 

εγκαταστάσεις. 

9. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

10. Εγκαταστάσεις σταθµών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθµών και 

κεραιών κινητής τηλεφωνίας 

11. Σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) 

12. Συναφείς µε τις αστικές υποδοµές εγκαταστάσεις  

 

Άρθρο25 

Παραγωγικές δραστηριότητες χαµηλής και µέσης όχλησης (ΧΜΟ) 

1. Στις περιοχές παραγωγικών εγκαταστάσεων χαµηλής και µέσης όχλησης (ΧΜΟ), επιτρέπονται: 

1.1. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής και µέσης όχλησης  

1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης  

1.3. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής και µέσης όχλησης  

1.4. Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης χαµηλής και µέσης όχλησης (κτίρια – γήπεδα)  

1.5. Εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)  

1.6. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 

1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (µόνο πρωτοβάθµια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) και µόνο σε περίπτωση που η 

περιοχή ελέγχεται και διοικείται από οργανωµένο φορέα  

1.8. Στάθµευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους οχηµάτων  

1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρ. Ενέργειας) 

1.10. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων, µεγάλων και βαρέων 

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων, αγροτικών µηχανηµάτων, σκαφών αναψυχής 

1.11. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων  

1.12. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΙΚΤΕΟ – ΚΤΕΟ)  

1.13. Σταθµοί µετεπιβίβασης µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ)  

1.14. Σταθµοί αστικών, υπεραστικών και διεθνών λεωφορείων  

1.15. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων  

1.16. Ελικοδρόµιο  

1.17. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας  

1.18. Κοινωνική πρόνοια  
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1.19. Αθλητικές εγκαταστάσεις  

1.20. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης - αναψυχής 

1.21. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα 

1.22. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, 

πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, εµπορικές εκθέσεις 

1.23. Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής (logistics)  

1.24. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων  

1.25. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων  

1.26. ∆ιοίκηση 

1.27. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις 

1.28. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής 

2. Οι χρήσεις µε στοιχεία 1.17, 1.18, και 1.19, επιτρέπονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τµήµα 

των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζοµένων σε αυτές.  

3.Στις ανωτέρω περιοχές, δύναται να χωροθετούνται επιχειρηµατικά πάρκα Β, Γ και ειδικού τύπου καθώς 

και Ενδιάµεσου Βαθµού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ) σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

 

Άρθρο26 

Παραγωγικές δραστηριότητες Πολεοδοµικής Εξυγίανσης (ΒΕ) 

Σε ήδη οργανωµένους υποδοχείς των ν. 4468/1967, ν. 2545/1997 και ν. 3998/2011 επιτρέπεται για την 

πολεοδοµική εξυγίανσή τους να καθορίζονται και χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του παρόντος 

νόµου. 

 

Άρθρο27 

Τεχνολογικό Πάρκο - Τεχνόπολις (ΤΠ) 

1. Στις περιοχές Τεχνολογικού Πάρκου (ΤΠ), επιτρέπονται:  

1.1. Επαγγελµατικά εργαστήρια χαµηλής όχλησης  

1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης  

1.3. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης  

1.4. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ  

1.5. Εκπαίδευση (µόνο Τριτοβάθµιας εκπαίδευση και Ερευνητικά Κέντρα)  

1.6. ∆ιοίκηση  
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1.7. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας  

1.8. Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους  

1.9. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρ. Ενέργειας) 

1.10. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 

1.11. Κατοικία για εργαζόµενους στο πάρκο  

1.12. Ελικοδρόµιο  

1.13. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων  

1.14. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics)  

1.15. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων  

1.16. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων  

2. Οι µε τα στοιχεία 1.1, 1.2 και 1.3 χρήσεις αφορούν µονάδες εξαιρετικά προηγµένης τεχνολογίας (όπως 

βιοτεχνολογία, πληροφορική, µικροηλεκτρονική .) 

 

Άρθρο28 

Εµπορευµατικό Κέντρο (ΕΚ) 

1. Στις περιοχές Εµπορευµατικού Κέντρου επιτρέπονται όλες οι χρήσεις του άρθρου 22 (ΧΕ) καθώς και ως 

υποστηρικτικές δραστηριότητες του εµπορευµατικού κέντρου, οι εξής χρήσεις: 

1.1. Ξενοδοχεία (µόνο κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα),  

1.2. Χώροι συνάθροισης κοινού  

1.3.Περίθαλψη – Ιατρεία (µόνο πρωτοβάθµια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία)  

2. Κατά το σχεδιασµό επιτρέπεται να επιλέγονται χρήσεις από τα άρθρα 22 (ΧΕ), 25 (ΧΜΟ)και27 (ΤΠ) 

ανάλογα µε την επιδιωκόµενη µορφή ανάπτυξης της περιοχής υπό την προϋπόθεση ότι οιχρήσεις είναι 

συµβατές µεταξύ τους.  

 

Άρθρο29 

Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ) 

1. Στις περιοχές υψηλής όχλησης βιοµηχανίας – βιοτεχνίας, επιτρέπονται:  

1.1. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις  

1.2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις  

1.3. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ  

1.4. Επαγγελµατικά εργαστήρια  

1.5. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας 
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1.6. Στάθµευση (κτίρια – γήπεδα) χωρίς περιορισµό είδους και βάρους οχηµάτων  

1.7. Περίθαλψη – Ιατρεία (µόνο πρωτοβάθµια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) 

1.8. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρ. Ενέργειας) 

1.9. Πλυντήρια – λιπαντήρια αυτοκινήτων 

1.10. Σταθµοί µετεπιβίβασης µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ)  

1.11. Ελικοδρόµιο  

1.12. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων, µεγάλων και βαρέων 

οχηµάτων, µηχανηµάτων έργων, αγροτικών µηχανηµάτων, σκαφών αναψυχής 

1.13. Αποθήκευση (κτίρια – γήπεδα)  

1.14. Κατοικία για το προσωπικό ασφαλείας  

1.15. Κοινωνική πρόνοια  

1.16. Αθλητικές εγκαταστάσεις  

1.17. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης – αναψυχής 

1.18. Χώροι συνάθροισης κοινού  

1.19. Εµπορικά καταστήµατα  

1.20. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ, ΙΚΤΕΟ)  

1.21. Σταθµοί υπεραστικών - διεθνών λεωφορείων  

1.22. Εµπορευµατικοί σταθµοί αυτοκινήτων 

1.23. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (logistics) 

2. Οι πιο πάνω µε στοιχεία 1.15 έως και 1.19 ειδικές χρήσεις, επιτρέπονται µόνο υπό την προϋπόθεση ότι 

αποτελούν τµήµα των βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των 

εργαζοµένων σε αυτές.  

3.Στις ανωτέρω περιοχές, δύναται επίσης να χωροθετούνται επιχειρηµατικά πάρκα τύπου Α σύµφωνα µε τις 

οικείες διατάξεις. 

 

Άρθρο30 

Οριοθετηµένοι Οικισµοί (ΟΟ) 

1. Στις περιοχές εντός των ορίων οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο από 2.000 κατοίκους ( ή και οικισµών 

προϋφιστάµενων του 1923), στους οποίους δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις γης, επιτρέπονται οι παρακάτω 

χρήσεις:  

1.1. Κατοικία  
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1.2. Κοινωνική πρόνοια  

1.3. Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια  

1.4. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (της κατηγορίας . Α - ΦΕΚ 285∆/2004)  

1.5. Θρησκευτικοί χώροι  

1.6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 600 τµ ανά γήπεδο  

1.7. Εµπορικά καταστήµατα, καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, συνολικής επιφάνειας 

δόµησης µέχρι 300 τµ ανά γήπεδο  

1.8. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 

600τµ. ανά γήπεδο.  

1.9. Περίθαλψη (πλην Νοσοκοµείων) µέχρι 40 κλίνες ή συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 600 τµ. ανά 

γήπεδο  

1.10. Εστιατόρια συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 300 τµ. ανά γήπεδο  

1.11. Αναψυκτήρια συνολικής επιφάνειας δόµησης µέχρι 100 τµ. ανά γήπεδο  

1.12. Ξενοδοχεία και Τουριστικές εγκαταστάσεις (εκτός κατασκηνώσεων – Camping) µέχρι 50 κλίνες, µε 

µέγιστη συνολική επιφάνεια δόµησης 2.000 τµ. ανά γήπεδο  

1.13. Στάθµευση (αυτοκινήτων µέχρι 3,5 τόνους) 

1.14. Συνεργεία συνήθων οχηµάτων - αυτοκινήτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής µεγάλων και 

βαρέων οχηµάτων, αγροτικών µηχανηµάτων, µηχανηµάτων έργων) 

1.15. Επαγγελµατικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαµηλής όχλησης και συνολικής 

επιφάνειας δόµησης µέχρι 600 τµ. ανά γήπεδο  

1.16. ∆ιοίκηση 

1.17. Πρατήρια Παροχής Καυσίµων & Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίµων και ηλεκτρ. Ενέργειας) 

2. Στις χρήσεις µε τα στοιχεία 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, και 1.15 δύναται να επιτρέπεται υπέρβαση της 

συνολικής επιτρεπόµενης επιφάνειας δόµησης, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χρήσεις που 

συνδέονται µε προβολή, προώθηση και επεξεργασία προϊόντων τοπικής προέλευσης µε συµβολή στην 

ανάπτυξη των τοπικών οικονοµιών ή πρόκειται για εγκατάσταση χρήσεων που αξιοποιούν τα ιδιαίτερα 

πλεονεκτήµατα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισµών καθώς και µε την προϋπόθεση 

ότι αυτές προβλέπονται από εγκεκριµένο σχέδιο, τοπικής κλίµακας. Επίσης σε αξιόλογους, παραλιακούς, 

τουριστικούς και παραδοσιακούς οικισµούς οι χρήσεις 1.13, 1.14 και 1.17 επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης 

σχεδίου τοπικής κλίµακας. Η µε το στοιχείο 1.16 χρήση της ∆ιοίκησης επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο 

για λειτουργίες εξυπηρέτησης του ∆ήµου ή του οικισµού. 

 

Άρθρο31 
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Περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ) 

1. Οι περιοχές ιδιαίτερων χρήσεων (ΙΧ) περιλαµβάνουν µια ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις, οι 
οποίες εξειδικεύονται κατά το σχεδιασµό ή κατά τις ειδικές διατάξεις για τη χωροθέτησή τους: 

1.1. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις  

1.2. Εγκαταστάσεις εκρηκτικών, εύφλεκτων υλών  

1.3. Κοιµητήρια και Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών  

1.4. Νεκροτοµεία  

1.5. Καταστήµατα κράτησης – φυλακές  

1.6. Εγκαταστάσεις υποδοχής µεταναστών  

1.7. Ανακύκλωση αυτοκινήτων  

1.8. Ιππόδροµος  

1.9. Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων  

1.10. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και µοτοποδηλάτων  

2. Με Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ, µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ότι συνάδουν µε την παρούσα 
κατηγορία χρήσεων γης, δύναται να περιληφθούν επιπλέον χρήσεις στην παρούσα κατηγορία ΙΧ. 

 

Άρθρο32 

Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων (ΚΟ∆) 

1. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο κύριο οδικό δίκτυο των πόλεων δύνανται να καθορίζονται οι 

παρακάτω χρήσεις: 

1.1. Κατοικία  

1.2. Πρεσβείες 

1.3. Κοινωνική πρόνοια  

1.4. Εκπαίδευση πλην τριτοβάθµιας 

1.5. Άθληση πλην µεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων 

1.6. Πολιτισµός 

1.7. Θρησκεία 

1.8. Γραφεία  

1.9. Εµπορικά καταστήµατα  

1.10. Αρτοποιεία  

1.11. Καταστήµατα παροχής προσωπικών υπηρεσιών  



42 

 

1.12. Εστίαση, σνακ µπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος 

στο χώρο της εστίασης – αναψυχής, εκτός των κέντρων διασκέδασης  

1.13. Στάθµευση (Γήπεδα και κτίρια στάθµευσης οχηµάτων µέχρι 3,5 τόνους)  

1.14. Ξενοδοχεία  

1.15. Περίθαλψη: Πρωτοβάθµια περίθαλψη, Μονάδες Αιµοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας 

2. Ως κύριοι οδικοί άξονες για την εφαρµογή του παρόντος νοούνται για την περιοχή της Αττικής και 

Θεσσαλονίκης οι πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες του Ρυθµιστικού Σχεδίου και για τις υπόλοιπες 

πόλεις οι λεωφόροι και οι πρωτεύουσες αρτηρίες των εγκεκριµένων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων.  

 

Άρθρο33 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις Κεφαλαίου Β 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η έγκριση ή αναθεώρηση των εγκεκριµένων, πολεοδοµικών 

σχεδίων ακολουθεί τις διατάξεις του παρόντος. 

2. Σε εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ ή 

ΣΧΟΟΑΠ, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, ως προς τις χρήσεις γης εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Για την εφαρµογή της παρούσας απαιτείται ειδική έκθεση στην οποία 

αντιστοιχίζονται κατ’ αναλογία οι προβλεπόµενες σε κάθε µελέτη χρήσεις γης του από 23.2.87 Π. ∆/τος (∆’ 

166) µε τις χρήσεις γης του παρόντος νόµου. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω σε εκκρεµείς διαδικασίες 

έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ εφαρµόζονται οι προϋφιστάµενες διατάξεις υπό τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

α) έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαβούλευσης του β2 σταδίου της µελέτης και  

β)  εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αυτό αποφαίνεται για την 

επιλογή λόγω επικείµενου κινδύνου απώλειας χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ. 

3. α) Σε εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης 

Πολεοδοµικών Μελετών, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13α, συνεχίζονται µε τις διατάξεις 

του παρόντος κεφαλαίου ως εξής: 

αα) αιτιολογείται η προσαρµογή τους από ειδική έκθεση στην οποία τεκµηριώνεται η κατ’ αναλογία 

αντιστοίχιση των χρήσεων γης των προβλεποµένων σε κάθε µελέτη του από 23.2.87 π. δ/τος (∆’ 166) µε τις 

χρήσεις γης του παρόντος νόµου 

ββ) πραγµατοποιείται ανάρτηση για την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων στα προσαρµοσθέντα στοιχεία της 

µελέτης 

γγ) εκδίδεται θετική γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου (ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ) για την προσαρµογή 

των ως άνω στοιχείων της µελέτης. 
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β) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Πολεοδοµικών Μελετών 

µπορεί να ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις υπό τις παρακάτω αναφερόµενες 

προϋποθέσεις: 

αα) εκδίδεται σχετική απόφαση του οικείου ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία αυτό αποφαίνεται 

αιτιολογηµένα για τους ιδιαίτερους λόγους ολοκλήρωσης της µελέτης µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις και 

ββ) γνωµοδοτεί σχετικά το αρµόδιο όργανο (ΣΥΠΟΘΑ ή ΚΕΣΥΠΟΘΑ) 

4. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό των κατηγοριών χρήσεων γης των άρθρων 15 έως 

18 (οικιστικές περιοχές) είναι δυνατόν να επιβάλλονται περιορισµοί και απαγορεύσεις ως προς την 

εγκατάσταση ορισµένων χρήσεων όπως ειδικότερα προβλέπονται στα άρθρα αυτά.  

5. Κατά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και τον καθορισµό των κατηγοριών χρήσεων γης των άρθρων 19 έως 

31 είναι δυνατόν ορισµένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται, σύµφωνα µε τα άρθρα αυτά, να 

απαγορεύονται ή να επιτρέπονται µε όρους, περιορισµούς και προϋποθέσεις µετά από πλήρη τεκµηρίωση 

στη σχετική µελέτη. 

6. Οι χρήσεις του άρθρου 30 µε την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφαρµόζονται και στους οριοθετηµένους 

οικισµούς, µε την επιφύλαξη όµως τυχόν ειδικότερων περιοριστικών διατάξεων που έχουν καθοριστεί µε 

την απόφαση οριοθέτησης του οικισµού. Με τον καθορισµό χρήσεων γης της περιοχής εντός των ορίων του 

οικισµού επιτρέπεται, εφόσον τεκµηριώνεται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό, σε τµήµατα του οικισµού να 

καθορίζονται χρήσεις των άρθρων 15, 16, 17, 19, 20 και 21 του παρόντος. 

7. Από τη δηµοσίευση του παρόντος ισχύουν οι χρήσεις γης του άρθρου 32 σε οικόπεδα µε πρόσωπο επί 

κυρίων οδικών αξόνων όπως περιγράφεται στην παρ. 2 του άρθρου 32 και µόνο για τις περιπτώσεις που στις 

θέσεις αυτές έχουν καθοριστεί χρήσεις αµιγούς κατοικίας βάσει του από 23.2.87 Π. ∆/τος (∆’ 166) ή του Π. 

∆/τος 81/80 (Α’ 27) ή αποκλειστικής κατοικίας βάσει Βασιλικών και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τα οποία 

έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. ∆/τος της 17.3.1923.  

8. Όπου σε πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αρτηρίες των ισχυόντων Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, 

συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών των ρυθµιστικών σχεδίων Αττικής και Θεσσαλονίκης, έχει καθοριστεί 

χρήση γενικής κατοικίας βάσει του από 23.2.87 Π. ∆/τος (∆’ 166) ή του Π. ∆/τος 81/80 (Α’ 27), ενώ στα 

απέναντι Ο.Τ. έχει καθορισθεί χρήση αµιγούς κατοικίας των ανωτέρω Π.∆., στα οικόπεδα που έχουν 

πρόσωπο στις αρτηρίες αυτές και καθορισµένη χρήση αµιγούς κατοικίας, ισχύουν µε τη δηµοσίευση του 

παρόντος οι χρήσεις του άρθρου 32 του παρόντος. 

9. Στις περιοχές των άρθρων 8, 9, 7, 5, και 6 του από 23.2.87 Π. ∆/τος (∆’ 166) από τη δηµοσίευση του 

παρόντος, παράλληλα µε τις χρήσεις γης που προβλέπονται από ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ισχύουν και οι 

χρήσεις γης που προβλέπονται στα άρθρα 19, 21, 22, 25 και 29 αντίστοιχα του παρόντος νόµου, ακόµα και 

στις περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδοµηθεί. 

10. Ως κατοικία για την εφαρµογή του παρόντος νοείται: Κτίριο που παρέχει χώρους τουλάχιστον για ύπνο, 

σωµατική υγιεινή και καθαριότητα, για µόνιµη ή εποχιακή διαµονή των κατοίκων, δηλαδή: α) 

Μονοκατοικίες, β) ∆ιπλοκατοικίες και γ) Κτίρια διαµερισµάτων. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται να 
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χρησιµοποιούνται χώροι κατοικίας για άσκηση επαγγέλµατος, συµβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου, 

όπως των ελεύθερων επαγγελµατιών. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφ όσον η άσκηση επαγγέλµατος είναι 

επιτρεπτή από τον κανονισµό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και 

ασφάλειας και ευρίσκεται εντός της µονίµου κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελµα. 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο Γ 

«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση – Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - 

Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη» 

Μέρος Γ1 

Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση 

 

Άρθρο 34 

Εκτάσεις περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης 

1. 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, εξ αδιαιρέτου, σε περισσότερα 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, ή ανήκει κατά διαιρετά τµήµατα σε ένα ή, εξ 

αδιαιρέτου, σε περισσότερα 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. 2508/1997ή 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 ΠΠΑΙΠ, στα όρια εγκεκριµένων Τοπικών 

Χωρικών Σχεδίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή γγ) ως περιοχή – πολεοδοµική ενότητα - 

επέκτασης στα όρια εγκεκριµένων ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, µη συµπεριλαµβανοµένων 

των περιοχών επέκτασης οικισµών χωρίς ρυµοτοµικό σχέδιο. 
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β) Να µην εµπίπτει σε περιοχή ειδικού 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 35 και να έχει ελάχιστη επιφάνεια 

πενήντα (50) στρέµµατα. 

2. 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 κεφαλαίου Β του παρόντος νόµου. 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις περιοχές της υποπερ. γγ της περ. α της παρ. 1έχουν 

εφαρµογή στο σύνολο της χερσαίας χώρας συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Ρόδου. 

Εξαιρούνται οι περιοχές Αττικής, Θεσ/νίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και Ηράκλειου Κρήτης, 

που καταλαµβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των προβλεπόµενων ρυθµιστικών σχεδίων, µε 

την επιφύλαξη των οριζοµένων στο άρθρο 40. 

 

Άρθρο 35 

Ενιαία έκταση - περιοχή περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης 

1. 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. 

2. ∆εν συνυπολογίζονται στην επιφάνεια της έκτασης που καθορίζεται ως περιοχή περιβαλλοντικής 

αναβάθµισης τα υδατορέµατα (ζώνη εντός των οριογραµµών), καθώς και οι εκτάσεις που απαγορεύεται να 

χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς (δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, 

περιοχές προστασίας).Οι ανωτέρω εξαιρούµενες εκτάσεις παραµένουν ως εκτός σχεδίου περιοχές µε την 

επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος νόµου. 

3. Μη εγκεκριµένες οδοί που περιλαµβάνονται στην εδαφική έκταση που καθορίζεται ως περιοχή 

περιβαλλοντικής αναβάθµισης, προσµετρούνται στο απαιτούµενο κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου 

ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. Μπορεί δε να µετατοπίζονται κατά το 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. 

4. Σε περίπτωση που η συνολική επιφάνεια της υπό ρύθµισης έκτασης υπερβαίνει την έκταση των εκατό 
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πενήντα (150) στρεµµάτων, ακόµη και αν διακόπτεται από επαρχιακές, δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς ή 

υδατορέµατα, µπορεί 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 πρέπει να έχει οδική πρόσβαση ή να εξασφαλίζεται η σύνδεση της µε τις 

υπόλοιπες ενότητες. 

5. Σε περιπτώσεις εκτάσεων ή τµηµάτων αυτών σε κλίσεις άνω του τριάντα πέντε τις εκατό (35%) δεν 

επιτρέπεται η χάραξη οδικού δικτύου πλάτους άνω των τριών (3) µέτρων κατά µήκος της κλίσης. και τα 

κτίρια κατά την πολεοδοµική µελέτη θα πρέπει να προσαρµόζονται µε το ανάγλυφο του φυσικού εδάφους. 

 

Άρθρο 36 

∆ιαδικασία Πολεοδόµησης 

1. 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). 

2. Για την πολεοδόµηση γενικά των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης 

απαιτείται για τις περιοχές της παρ. 1 του άρθρου 34 προηγουµένως η χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 37 

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 µπορεί να είναι µεγαλύτερο της τριετίας.  

3. 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, εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη χωρίς 

τη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

4. Η πολεοδοµική µελέτη συνοδεύεται από πολεοδοµικό σχέδιο συντασσόµενο σε οριζοντιογραφικό και 

υψοµετρικό τοπογραφικό υπόβαθρο και έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του 

ν.δ/τος της 17.07./16.08.1923. Συντάσσεται σύµφωνα µε ειδικές προδιαγραφές και περιέχει ιδίως:  

α) Τις χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις. 

β) Τα δίκτυα και έργα υποδοµής, τις εκτάσεις περιβαλλοντικής προστασίας που αποδίδονται στο Ελληνικό 

∆ηµόσιο ή στον ∆ήµο. 

γ) Τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, οι οποίοι ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τις 
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εκατό (50%) της συνολικής έκτασης της περιοχής περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής 

πολεοδόµησης. 

δ) Τους γενικούς και ειδικούς όρους και περιορισµούς δόµησης, οι οποίοι µπορεί να ορίζονται ανά 

οικοδοµικό τετράγωνο ή τµήµα οικοδοµικού τετραγώνου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τη διαµόρφωση του 

εδάφους ή την ανάγκη προστασίας του φυσικού ή πολιτιστικού περιβάλλοντος ή άλλες ειδικές πολεοδοµικές 

ανάγκες.  

ε) Τον καθοριζόµενο µέσο συντελεστής δόµησης, στο σύνολο των οικοδοµήσιµων χώρων της περιοχής 

περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 0,4 

για χρήσεις κατοικίας και το 0,6 για όλες τις λοιπές επιτρεπόµενες χρήσεις. Σε κάθε περίπτωση, ο µέσος 

συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέσο συντελεστή δόµησης που έχει θεσπιστεί από το 

αντίστοιχο ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή τον προβλεπόµενο συντελεστή από το ΤΧΣ. Ο µέγιστος συντελεστής 

δόµησης ορίζεται από την πολεοδοµική µελέτη. 

στ) Τη µέση πυκνότητα κατοίκησης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτοµα/εκτάριο 

πολεοδοµούµενης έκτασης. 

ζ) Το ύψος του κτίσµατος, το οποίο για χρήση κατοικίας δεν θα υπερβαίνει τα 7,50µ από το οριστικά 

διαµορφωµένο έδαφος. Το ύψος της στέγης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1,50µ. 

5. Τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης είναι δυνατή χωρίς αύξηση του καθορισθέντος µε αυτήν µέσου 

συντελεστή δόµησης και χωρίς µείωση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων. 

6. 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 37 

Βεβαίωση καταλληλότητας 

1. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας της έκτασης των ΠΠΑΙΠ, όπως αυτή προβλέπεται στην 

παρ. 2 του άρθρου 36, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν στη ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ 

τα παρακάτω στοιχεία: 

α) Γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες όπως Εφορείες Κλασσικών και 

Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεώτερων Μνηµείων, περί της ύπαρξης ή µη 

κηρυγµένων ή και οριοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων εντός της έκτασης. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να 

είναι της τελευταίας τριετίας και να συνοδεύονται από θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 

ή 1:1000 εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87. 

β) Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 ν. 998/1979 και πιστοποιητικό τελεσιδικίας 
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αυτής. 

γ) Απόφαση καθορισµού των γραµµών αιγιαλού και παραλίας, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και ακριβές 

αντίγραφο του διαγράµµατος που συνοδεύει την απόφαση, που εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία.  

δ) Οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000 εξαρτηµένο από 

το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, το οποίο περιλαµβάνει: 

αα) κτηµατογραφική αποτύπωση µε τα όρια και το εµβαδόν, τόσο του συνόλου της έκτασης όσο και των 

διαιρετών τµηµάτων που την απαρτίζουν,  

ββ) ειδικά γεωµορφολογικά στοιχεία της έκτασης, όπως γεωλογικά ακατάλληλες περιοχές (όπως αυτές 

τυχόν προσδιορίστηκαν από τα συµπεράσµατα της έκθεσης γεωλογικής καταλληλότητας) και κλίσεις 

εδάφους µεγαλύτερες του τριάντα πέντε τις εκατό (35%),  

γγ) όρια των υπό προστασία εκτάσεων που απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς, 

όπως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές προστασίας, 

δδ) στοιχεία Εθνικού Κτηµατολογίου (όρια και ΚΑΕΚ) εφόσον η έκταση εντάσσεται σε περιοχή 

λειτουργίας ή σύνταξης Εθνικού Κτηµατολογίου 

ε) Χάρτη κατάλληλης κλίµακας εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, µε 

ενδείξεις για τα όρια της δηµοτικής ενότητας που βρίσκεται η υπό ρύθµιση έκταση, τα όρια της έκτασης, τις 

προβλεπόµενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής, τις δυνατότητες εξυπηρετήσεων από συγκοινωνιακά 

δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεφώνου καθώς και για τις υφιστάµενες ειδικές 

χρήσεις γης µέσα στα όρια της έκτασης και σε ακτίνα χιλίων πεντακοσίων (1500) µέτρων από τα όρια αυτής 

όπως δασικές εκτάσεις, γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές µεταλλευτικής ή λατοµικής εκµετάλλευσης, 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ. 

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 επικύρωση των 

οποίων γίνεται στο στάδιο της πολεοδοµικής µελέτης. Αν ο τελικός καθορισµός των οριογραµµών ενδέχεται 

να επιφέρει απώλεια της απαιτούµενης ελάχιστης επιφάνειας των πενήντα (50) στρεµµάτων, η επικύρωση 

τους γίνεται πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας. 

η) Έκθεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας υπογραφόµενη από δύο ιδιώτες γεωλόγους, οι οποίοι 

φέρουν την ευθύνη για την έκθεσή τους. Η έκθεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας θεωρείται 

από την υπηρεσία.. Η υπηρεσία ή ειδικοί ελεγκτές από µητρώα της υπηρεσίας προβαίνουν σε έλεγχο της 

σχετικής µελέτης έως την έγκριση της πράξης της πολεοδοµικής µελέτης. 

θ) Έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόµενη από δύο δικηγόρους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη σχετική 

έκθεση, και θεωρηµένη από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο σχετικό 

τοπογραφικό διάγραµµα και θεωρείται σύµφωνα µε την έκθεση χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Η υπηρεσία 
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δύναται να προβαίνει σε δειγµατοληπτικό έλεγχο. 

 ι) Τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες χρήσεις γης καθώς και τα προγραµµατικά µεγέθη για την οικιστική 

ανάπτυξη της έκτασης όπως 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 παρόντος νόµου. 

ια) Προκαταρκτικό προσδιορισµό περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

2. ∆ιοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ, όπως πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης, και για 

τις οποίες δεν εφαρµόσθηκαν οι τρέχουσες τεχνικές προδιαγραφές αποτύπωσης και σύνταξης τοπογραφικών 

διαγραµµάτων, όπως τοπογραφικό µη εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87, 

γίνονται δεκτές προκειµένου να χορηγηθεί η βεβαίωση καταλληλότητας 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%).Το τοπογραφικό διάγραµµα 

της παραγράφου δ θεωρείται από την αρµόδια υπηρεσία όπως είναι το . δασαρχείο και ελέγχεται ως προς το 

εµβαδόν της έκτασης κατά τα ανωτέρω. 

Άρθρο 38 

Κοινόχρηστοι, Κοινωφελείς, ειδικών χρήσεων χώροι και έργα Υποδοµής 

1. Με την πολεοδοµική µελέτη καθορίζονται κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και ειδικών χρήσεων χώροι Ως 

ειδικών χρήσεων χώροι ορίζονται αυτοί που προβλέπονται από τις κατηγορίες χρήσεων γης του άρθρου 15 

του Κεφαλαίου Β 

2. 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 34 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 34. 

3. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη των προσώπων της παρ. 1 του 

άρθρου 34 µετά τον έλεγχο της αρµόδιας κατά τόπο πολεοδοµικής υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις. 

Αµέσως µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, ο ιδιοκτήτης της έκτασης προβαίνει στην εκτέλεση 

των έργων διαµόρφωσης του χώρου καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδοµής, όπως αυτά 

προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη. 

4. ∆ιατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση εισφοράς σε γη και σε χρήµα δεν έχουν εφαρµογή στις 

περιπτώσεις πολεοδόµησης µε βάση το παρόν κεφάλαιο. 

5. 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 34. Για την εκτέλεση 

των έργων ο βαρυνόµενος µπορεί µε σύµβαση έργου που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο να 
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αναθέσει την εκτέλεση σε τρίτο έναντι ανταλλάγµατος. Η εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων έργων 

υποδοµής από τους ενδιαφεροµένους µπορεί: 

α) να ανατεθεί µετά από συµφωνία στους αρµόδιους οργανισµούς όπως 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 τους παραδίδονται από την αρµόδια 

υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και που έχουν συνταχθεί από τους πιο πάνω οργανισµούς, προκειµένου βάσει αυτών 

να εκτελεστούν τα αντίστοιχα έργα υποδοµής. 

6. Η προθεσµία της παρ.3 του άρθρου 39 του ν.4030/2011 (Α΄ 249) παρατείνεται κατά πέντε έτη.  

7. Η προς τρίτους µεταβίβαση της κυριότητας οικοδοµήσιµων ή µη τµηµάτων γηπέδων 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 α) τους υπόχρεους 

ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής, β) τους υπόχρεους παροχής εγγύησης, γ) την απαγόρευση 

ανοικοδόµησης πριν την ολοκλήρωση των βασικών κοινόχρηστων έργων υποδοµής όπως οδικά δίκτυα, 

δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – ηλεκτρικής ενέργειας, βιολογικοί καθαρισµοί και δ) τυχόν προβλεπόµενα 

εργολαβικά ανταλλάγµατα.  

8. Η ολοκλήρωση των έργων πιστοποιείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα (Γ.Γ.) Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης, αφού ληφθεί υπόψη η έκθεση της αρµόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας, η οποία στηρίζεται στο 

πόρισµα, κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του ν.4030/2011 (Α΄ 249), πέντε (5) ελεγκτών δόµησης 

που ορίζονται µετά από κλήρωση. Έως τον ορισµό των ελεγκτών δόµησης 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.  

9. Η διαπιστωτική απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά την προηγούµενη παράγραφο 

αναφέρεται υποχρεωτικά στο σχετικό συµβόλαιο µεταβίβασης. 

10. 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.  

11. 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 Προεδρικό ∆ιάταγµα µετά από 
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πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται το αρµόδιο όργανο 

για την επιβολή του προστίµου το ύψος του προστίµου και τα κριτήρια επιβολής. 

12. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η έκδοση άδειας δόµησης πριν την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής 

κατά τα ανωτέρω. 

13. 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. 

 

Άρθρο 39 

Ειδική Εισφορά για δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθµισης. 

1. 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 

ανέρχεται σε τετρακόσια ευρώ ανά στρέµµα (400€/στρ) οικοδοµήσιµης έκτασης και σε κάθε περίπτωση δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000€).  

2. Το είκοσι τις εκατό (20%) του συνόλου της ειδικής χρηµατικής εισφοράς καταβάλλεται από τον αιτούντα 

στο Πράσινο Ταµείο πριν την υπογραφή από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης. Οµοίως πριν την έγκριση 

υλοποίησης των έργων υποδοµής κατατίθεται από τον αιτούντα στο Πράσινο Ταµείο εγγυητική επιστολή 

µιας από τις αναγνωρισµένες τράπεζες 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. 

3. Σε περίπτωση µη έγκρισης του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης, το 

σύνολο του ποσού επιστρέφεται στον αιτούντα από το Πράσινο Ταµείο εντός προθεσµίας δύο µηνών από 

την αρνητική γνωµοδότηση και µετά από σχετικό αίτηµα. 

 

Άρθρο 40 

Ειδικές Περιπτώσεις Εκτάσεων Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης – 

∆ιαδικασία πολεοδόµησης 

1. 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 των επόµενων παραγράφω. Για την έκδοση του Προεδρικού 
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∆ιατάγµατος έγκρισης στα σχετικά διαγράµµατα αποτυπώνονται το σύνολο των εκτάσεων της υπό ρύθµισης 

περιοχής, δηλαδή οι εκτάσεις που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ως προστατευόµενες περιοχές, οι 

εκτάσεις που διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας και παραµένουν ως εκτός σχεδίου αδόµητες 

περιοχές και οι εκτάσεις που τελικώς πολεοδοµούνται. Τα στοιχεία του άρθρου 37 αναφέρονται στο σύνολο 

της υπό ρύθµισης έκτασης. 

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 πριν την ισχύ των αντίστοιχων νόµων 1515/1985 και 

1561/1985, δεν ισχύει το ανώτερο όριο επί της πολεοδοµούµενης έκτασης εφόσον δεν αντίκεινται η 

οικιστική ανάπτυξη από τα υπερκείµενα επίπεδα σχεδιασµού. Με την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης 

και την έκδοση του σχετικού προεδρικού διατάγµατος µπορεί 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 – περιαστικό πάρκο και η διαχείρισή της ανατίθεται στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και των οικείων 

Ο.Τ.Α. κατά τις κείµενες διατάξεις αναλόγως του χαρακτήρα προστασίας 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, υπό την προϋπόθεση ότι 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.  

2. Εκτός των ανωτέρω και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, 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 

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 
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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 34 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 34 πριν 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. 

3. 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 σκοπό την πολεοδόµηση. 

4. 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. 

Εφόσον τα τµήµατα που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο είναι µεγαλύτερα, άνω του 60% της συνολικής 

έκτασης,  των τελικώς πολεοδοµούµενων εκτάσεων µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ο µέσος 

συντελεστής πυκνότητας και δόµησης δύναται να αυξάνεται κατά 10%. 

5. Οι ειδικές περιπτώσεις εκτάσεων περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης 

πολεοδοµούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 36 χωρίς να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39. 
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Άρθρο 41 

Ζώνες αστικού αναδασµού 

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρµόζονται και επί εκτάσεων για τις οποίες έχει εγκριθεί µε 

προεδρικό διάταγµα 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.  

2.Ως προϋπόθεση γιατην έναρξη της διαδικασίας κατά το παρόν κεφάλαιο µπορεί να απαιτηθεί η συνένωση 

οικοδοµικών συνεταιρισµών ή η 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. 

3. Η συµµετοχή ιδιοκτητών άλλων ιδιοκτησιών ή συνένωση οικοδοµικών συνεταιρισµών επιβάλλεται µε 

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 έως τριάντα πέντε τις εκατό (35%) της συνολικής επιφάνειας της 

προτεινόµενης για ανάπλαση περιοχής.  

4. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγή, 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.  

5. 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 από την 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. 

6. 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 και υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από σχετική 
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απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού που τυχόν έχει συνταχθεί, η οποία συγκαλείται ειδικά 

για το σκοπό αυτό. Η µελέτη αυτή εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. 

7. 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. 

8. 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. Σε περίπτωση διατήρησής τους η 

ιδιοκτησία που προκύπτει µετά τη διαδικασία πολεοδόµησης, στην οποία βρίσκονται τα παραπάνω 

κτίσµατα, περιέρχεται κατά προτίµηση στον αρχικό ιδιοκτήτη. 

 

Άρθρο 42 

Ειδικές διατάξεις πολεοδόµησης 

1.Βάρη ή υποθήκες ή διεκδικήσεις δεν αποτελούν κώλυµα για την πρόοδο της διαδικασίας εκτός των 

περιπτώσεων διεκδίκησης εκτάσεων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και σε κάθε περίπτωση πριν την τελική 

έγκριση απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση όλων των απαραίτητων στοιχείων που αποδεικνύουν την 
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συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ.1 του άρθρου 34. 

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 σε 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 µε συµβολαιογραφική πράξη ή αµετάκλητη 

δικαστική απόφαση. 

3.Οι περιορισµοί για το ενιαίο και την ελάχιστη επιφάνεια της έκτασης κατά το άρθρο 35, 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. 

4.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 42α 

Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο προ του έτους 1975 

1. 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 των Οικοδοµικών 

Συνεταιρισµών, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόµενων 

παραγράφων. 

2. 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 1975για τις οποίες είχε εγκριθεί από τη 

διοίκηση προ του έτους 1975ρυµοτοµικό σχέδιο των εκτάσεων που κατέχουν εντάσσονται σε ειδικό 

καθεστώς περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης υπό τις προϋποθέσεις των επόµενων 

παραγράφων. 
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3.Για την έκδοση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος περιοχής Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής 

Πολεοδόµησης καταγράφονται και απεικονίζονται στα σχετικά διαγράµµατα το σύνολο των εκτάσεων της 

υπό ρύθµισης περιοχής σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους, δηλαδή, το σύνολο των εκτάσεων που 

αποδίδονται ως προστατευόµενες περιοχές στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, το σύνολο των εκτάσεων που διέπονται 

από ειδικό καθεστώς προστασίας και παραµένουν εκτός σχεδίου ως αδόµητες περιοχές και το σύνολο των 

εκτάσεων που πολεοδοµούνται 

4.Ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τις εκατό (50%) της υπό ρύθµιση έκτασης αποδίδεται κατά κυριότητα στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η αποδιδόµενη έκταση πρέπει να είναι είτε ενιαία είτε διαιρετή σε τµήµατα επιφάνειας 

µεγαλύτερης ή τουλάχιστον ίσης των δέκα (10) στρεµµάτων το κάθε ένα. Η έκταση αυτή χαρακτηρίζεται 

προστατευόµενη περιοχή και τίθεται στην αρµοδιότητα και τη διαχείριση των δασικών υπηρεσιών. Τυχόν 

αναδασωτέες εκτάσεις αποδίδονται υποχρεωτικά κατά κυριότητα στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και 

συνυπολογίζονται στο ανωτέρω ποσοστό. 

5.Εφόσον τα εναποµένοντα προς πολεοδόµηση τµήµατα, εκτός των περιοχών ιδίου νοµικού καθεστώτος, 

κατά την παρ. 1.β του άρθρου 34 του παρόντος νόµου, δεν καταλαµβάνουν το πενήντα τις εκατό (50%) της 

υπό ρύθµιση έκτασης, δύναται όλως εξαιρετικά να συµπληρωθούν από εκτάσεις της παρ.2 του άρθρου 3 του 

998/1979 και δευτερευόντως από εκτάσεις της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.998/1979. Σε κάθε όµως 

περίπτωση οι οικοδοµήσιµοι χώροι δεν υπερβαίνουν το εικοσιπέντε τις εκατό (25%) του συνόλου της υπό 

ρύθµιση έκτασης. Η έγκριση επέµβασης εκδίδεται για τη συγκεκριµένη έκταση εµφαινόµενη σε 

τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ‘87, κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήµατος. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η 

διάθεση δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην 

περίπτωση που βεβαιώνεται από την αρµόδια αρχή ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση των παραπάνω 

εκτάσεων, τότε εξετάζεται από την αρµόδια δασική υπηρεσία εάν µπορούν να διατεθούν δηµόσιες 

χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του 

παρόντος νόµου, άλλως, διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση.  

6.Σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου εκπονείται και εγκρίνεται ειδική 

µελέτη περιβαλλοντικού ισοζυγίου και ειδική µελέτη οικολογικής αξιολόγησης. Σε περίπτωση που 

διατεθούν δασικές εκτάσεις ή δάση για τη συµπλήρωση του πενήντα τις εκατό (50%) της αλλαγής χρήσης, 

κατά την ανωτέρω περίπτωση (β), για την επίτευξη του περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύµφωνα µε τη σχετική 

µελέτη, 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. Αν δεν υπάρχει κατάλληλη έκταση υποχρεούται ο Οικοδοµικός 

Συνεταιρισµός να καταθέσει στο Πράσινο Ταµείο την απαιτούµενη δαπάνη για τη δάσωση αποκλειστικά 

ανάλογης έκτασης σε άλλη περιοχή από τη δασική υπηρεσία. Η ειδική αυτή µελέτη του θετικού 

περιβαλλοντικού ισοζυγίου ενσωµατώνεται σαν διακριτό κεφάλαιο στη µελέτη περιβαλλοντικών 



58 

 

επιπτώσεων δηµιουργίας του οικισµού, η οποία είναι απαραίτητη για τη σχετική έγκριση των 

περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον το εµβαδόν της έκτασης που προορίζεται 

για αλλαγή χρήσης, το χαρακτήρα αυτής, το είδος της βλάστησης, την απαιτούµενη έκταση για την 

ικανοποίηση του θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τα χαρακτηριστικά αυτής. Λεπτοµέρειες σχετικά 

µε τη σύνταξη και το περιεχόµενο της µελέτης αυτής καθορίζονται µε Υπουργική Απόφαση του αρµόδιου 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης. 

7. Ειδικά στην περίπτωση δασικών και αναδασωτέων κηρυγµένων εκτάσεων απαιτείται µε ευθύνη των 

προσώπων του άρθρου 34 του παρόντος κεφαλαίου πριν την υλοποίηση των υπολοίπων έργων υποδοµής 

κατά τις διατάξεις του παρόντος να υλοποιηθούν τα έργα αποκατάστασης και αναβάθµισης του φυσικού 

περιβάλλοντος όπως η αναδάσωση και δάσωση κατά τις διατάξεις του Ν.998/1979 καθώς και να υποβληθεί 

διαχειριστικό σχέδιο προστασίας, συντήρησης και διαχείρισης των εκτάσεων αυτών που αποδίδονται στο 

Ελληνικό ∆ηµόσιο. 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. 

8.Με Απόφαση του αρµοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να 

καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και τη λειτουργία της ως άνω επιτροπής. 

9.Μετά την έκδοση της 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. 

10.Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου που αποδίδονται σε κοινή χρήση σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη, 

πέραν των εκτάσεων που αποδίδονται στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, διατηρούν στο ακέραιο το δασικό τους 

χαρακτήρα καταγράφονται ως περιοχές περιβαλλοντικής αναβάθµισης και υπάγονται στις διατάξεις της 

δασικής νοµοθεσίας . Οι χώροι αυτοί τίθενται σε ειδικό καθεστώς προστασίας και η διαχείριση αυτών 

γίνεται από τον οικείο ∆ήµο ο οποίος δύναται, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να αναθέτει την 

διαχείριση των περιοχών αυτών στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης της περιοχής, εφόσον υφίσταται . 

11.Οι ειδικές εκτάσεις περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης πολεοδοµούνται µε τη 

διαδικασία του άρθρου 36 του παρόντος κεφαλαίου και δεν εφαρµόζονται γι’ αυτές οι διατάξεις του άρθρου 

39.Για τις εκτάσεις αυτές, πέραν των ανωτέρω οριζοµένων: 

α) Ο συντελεστής δόµησης δεν δύναται να υπερβαίνει το 0,3. 

β) Για την ανοικοδόµηση χρησιµοποιούνται αποκλειστικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και η επιλογή 

του χώρου δόµησης ανά οικόπεδο επιλέγεται ιδιαιτέρως ώστε να προσαρµόζεται στο φυσικό περιβάλλον.  
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γ) Εφόσον προκύψει από τη σχετικές µελέτες δύναται να απαγορεύεται η ασφαλτόστρωση δρόµων καθώς 

και η ανέγερση κοινωφελών κτιρίων. 

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής προστασίας και πολεοδόµησης του παρόντος 

νόµου. 

12. 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. 

13. Εκτάσεις Οικοδοµικών συνεταιρισµών που εγκρίθηκαν µε διάταγµα ρυµοτοµίας προ του έτους 1975 επί 

των οποίων έχουν υλοποιηθεί έργα υποδοµής σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη η ολοκλήρωση των 

οποίων διακόπηκε µετά από έγγραφα των αρµοδίων υπηρεσιών, 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. 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 .∆εν απαιτείται για την µείωση του 

συντελεστή τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης. 

 

Μέρος Γ2 

Ανταλλαγή εκτάσεων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών 

Άρθρο 43 

Εκτάσεις Ζωνών Συγκέντρωσης ∆ικαιωµάτων ∆όµησης – Υποδοχέων Συντελεστή ∆όµησης 

Οικοδοµικών Συνεταιρισµών 

1. Καθορίζονται Ζώνες Συγκέντρωσης ∆ικαιωµάτων ∆όµησης (Ζ.Σ.∆.∆.) κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου 

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 Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ) του παρόντος νόµου ή άλλου παρόµοιου επιπέδου 

σχεδιασµού στο σύνολο της χερσαίας χώρας συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Ρόδου 

Εξαιρούνται οι περιοχές 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 Γ. 

2.Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, εγκρίνονται, κατ’ εξαίρεση της παρ.1, για εθνικούς λόγους αναβάθµισης και αναζωογόνησης των 

εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών και αποκατάστασης των µεριδιούχων εκτάσεων 

οικοδοµικών συνεταιρισµών, Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ), 

σύµφωνα µε τα οποία καθορίζονται και ζώνες - υποδοχείς οικοδοµικών συνεταιρισµών – Ιδιωτικών 
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Πολεοδοµήσεων πλησίον εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών, όπως αυτοί ορίζονται στο 

άρθρο 49 και ανεξαρτήτως εγκεκριµένου υπερκείµενου επιπέδου σχεδιασµού µετά από ειδική χωροταξική 

ανάλυση και γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα Ειδικά Σχέδια µπορεί να 

τροποποιούν κατευθύνσεις και περιορισµούς υφιστάµενων υπερκείµενων επιπέδων σχεδιασµού. 

3. Οι εκτάσεις της παρ.1 προέρχονται από: 

α) ∆ηµόσιες 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 τις οποίες διαχειρίζονται οι 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 44 

Εποπτεία Οικοδοµικών Συνεταιρισµών και ∆ικαιούχοι Ανταλλαγής 

1. Οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί υπάγονται στις διατάξεις του ν.1667/1987 όσον αφορά τη σύσταση τους, τη 

λειτουργία και την εποπτεία τους και παρατείνεται η προθεσµία για την εκτέλεση των έργων υποδοµής στις 

εκτάσεις των οικοδοµικών συνεταιρισµών, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 3 του ν. 4030/2011, για 

τρία έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

2. ∆ικαιούχοι 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 εκτάσεις- κηρυγµένοι αρχαιολογικοί 

χώροι) ή αποτελούν τµήµα γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας ή δεν µπορούν να αξιοποιηθούν για 

άλλους λόγους προστασίας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

3. Οι ∆ικαιούχοι 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 
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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 45 

Καταγραφή των ζωνών – υποδοχέων 

1.Η αναγνώριση και καταγραφή των ζωνών – υποδοχέων κατά το άρθρο 43 γίνεται µε τη διαδικασία 

έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 37. 

2. Για την εφαρµογή του άρθρου 43 µετά από αίτηµα των ενδιαφεροµένων, των οικείων ΟΤΑ, της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, των ∆/νσων ∆ασών ή και των συναρµοδίων ∆ηµοσίων Υπηρεσιών µε εντολή 

του προϊσταµένου αυτών Υπουργού αποστέλλονται στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ όλα τα 

προβλεπόµενα στοιχεία για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 37. 

3. Με την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας, τα όρια των εκτάσεων των ζωνών – υποδοχέων 

καταγράφονται µε ευθύνη του ΥΠΕΚΑ σε ειδική βάση δεδοµένων της ΕΚΧΑ ΑΕ και στα χαρτογραφικά 

υπόβαθρα αυτής. 

Άρθρο 46 

∆ιαδικασία Ανταλλαγής 

1. Η διαδικασία ανταλλαγής γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας της Τράπεζας Γης του κεφαλαίου 

Β’ του ν. 4178/2013 µε την επιφύλαξη του επόµενου άρθρου. 

2. 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. 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 
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περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα 

όπου βρίσκεται η έκταση.  

3. 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). Όταν 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). Όταν 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.  

4. 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) 

5. Σε περίπτωση ανταλλαγής µε ιδιωτική έκταση για την οποία έχει εγκριθεί η πολεοδοµική µελέτη κατά το 

άρθρο 56 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.  

6. Στις περιπτώσεις ανταλλαγής δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39. 

7. Σε περίπτωση ανταλλαγής µε ιδιωτική έκταση για την οποία έχει εγκριθεί η πολεοδοµική µελέτη κατά το 

άρθρο 56 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.  

8. 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. 

9. ∆ίνεται 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.  
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10. 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 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 διάταγµα κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β’ του 

ν.4178/2013. 

11.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 47 

Ειδικές διατάξεις περί ανταλλαγής 

1. 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 δικηγόρους 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.Αν 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 ίδιου νόµου. 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. 



64 

 

2. 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.  

3. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης γνωστοποιούνται 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. 

4. Ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών να αποδεχθεί 

εγγράφως την ανταλλαγή της εκτάσεώς του µε το προτεινόµενο ακίνητο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Άπρακτη 

παρέλευση της ως άνω προθεσµίας συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος ανταλλαγής. 

5. Η ανταλλαγή εγκρίνεται 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. 

6. 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 να υποβληθούν στη συνέχεια στην ως άνω αρµόδια 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. 

7. 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 

αιτηθέντος την ανταλλαγή. 

 

Μέρος Γ3 

Βιώσιµη ανάπτυξη, εγκαταλελειµµένοι οικισµοί – Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και 

Ανάπτυξης 

Άρθρο 48 

Ανάδειξη και αναβίωση εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών 
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1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (ΕΣΠΕΡΑΑ) 

για την προστασία, ανάδειξη και αναβίωση των εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών της 

χώρας. 

2. Η βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 37 εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής αλλαγής µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Χωροταξίας και γνώµη του 

ΚΕΣΥΠΟΘΑ. 

 

Άρθρο 49 

Εγκαταλελειµµένοι, Μικροί και Φθίνοντες Οικισµοί. 

1. 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 34 

β) µικρός και φθίνον ορίζεται ο οικισµός που βρίσκεται εντός των περιοχών της παρ.3 του άρθρου 34 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. 

2. Για τους εγκαταλελειµµένους οικισµούς της περίπτωσης α της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται 

το άρθρο 50 του παρόντος κεφαλαίου. Για τους µικρούς και φθίνοντες οικισµούς της περίπτωσης β της 

προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται το άρθρο 51 του παρόντος κεφαλαίου. 

 

Άρθρο 50 

Βιώσιµη ανάπτυξη εγκαταλελειµµένων οικισµών 

1. 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 
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συνεκτικού τµήµατος δύναται να θεωρηθεί ενιαία. 

2. Mε το ΕΣΠΕΡΑΑ: 

α) Ορίζεται το όριο του συνεκτικού τµήµατος, καθορίζονται οι υφιστάµενοι κοινόχρηστοι χώροι και 

εγκρίνονται ειδικοί όροι δόµησης σύµφωνα µε την ανάλυση του οικιστικού αποθέµατος των υπαρχόντων 

κτισµάτων και τα µέσα πολεοδοµικά µεγέθη που αποτυπώνονται. 

β)Μπορεί 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 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, 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 τη διαδικασία πολεοδόµησης µε ΕΣΠΕΡΑΑ. 

3. 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 (Εφορείες Κλασσικών και Προϊστορικών 

Αρχαιοτήτων, Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Νεώτερων Μνηµείων) περί της ύπαρξης ή µη κηρυγµένων ή και 

οριοθετηµένων αρχαιολογικών χώρων εντός της έκτασης. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι της τελευταίας 

τριετίας και να συνοδεύονται από θεωρηµένο τοπογραφικό διάγραµµα κλίµακας 1:500 ή 1:1000 εξαρτηµένο 

από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87. 

β) Τοπογραφικό και κτηµατογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000 εξαρτηµένο από το κρατικό 

σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, το οποίο περιλαµβάνει: 

αα) αναγνώριση συνεκτικού τµήµατος κατά τις διατάξεις του π.δ\τος της 24.04.1985 (∆΄181), 

ββ) κτηµατογραφική αποτύπωση ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων χώρων, 

γγ) όρια των καθορισµένων υπό προστασία εκτάσεων, που απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για 

οικιστικούς σκοπούς (δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές προστασίας), 

δδ) καταγραφή των δηµόσιων, δηµοτικών και θρησκευτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων που υφίστανται 

στον εγκαταλελειµµένο οικισµό, και  

εε) στοιχεία Εθνικού Κτηµατολογίου (όρια και ΚΑΕΚ) εφόσον η έκταση εντάσσεται σε περιοχή λειτουργίας 

ή σύνταξης Εθνικού Κτηµατολογίου 

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 από το αρχείο του ότι ο 
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οικισµός δεν έχει χαρακτηρισθεί ως κατολισθαίνων 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 µετά από την καταγραφή αξιόλογων πολεοδοµικών στοιχείων (ιστός) του 

συνεκτικού τµήµατος ή άλλων στοιχείων του δοµηµένου περιβάλλοντος ή του φυσικού περιβάλλοντος 

4. Για την εφαρµογή της διαδικασίας περίπτωσης β της παρ.2 οι ενδιαφερόµενοι κατά την έννοια της παρ.1 

του άρθρου 34 ή και ο αρµόδιος ∆ήµος υποβάλλουν στη ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του ΥΠΕΚΑ όλα 

τα ανωτέρω στοιχεία και επιπλέον για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 37: 

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, το οποίο περιλαµβάνει επιπρόσθετα: 

αα) κτηµατογραφική αποτύπωση µε τα όρια και το εµβαδόν, τόσο του συνόλου της προς πολεοδόµηση 

έκτασης όσο και των διαιρετών τµηµάτων που την απαρτίζουν,  

ββ) ειδικά γεωµορφολογικά στοιχεία της έκτασης, όπως γεωλογικά ακατάλληλες περιοχές (όπως αυτές 

τυχόν προσδιορίστηκαν από τα συµπεράσµατα της γεωλογικής θεώρησης) και κλίσεις εδάφους µεγαλύτερες 

του τριανταπέντε τις εκατό (> 35%), και 

γγ) όρια των καθορισµένων υπό προστασία εκτάσεων που απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για 

οικιστικούς σκοπούς (δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές προστασίας), 

και 

γ) Χάρτη κατάλληλης κλίµακας εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, µε 

ενδείξεις των ορίων της δηµοτικής ενότητας που βρίσκεται η υπό ρύθµιση έκταση, τα όρια της έκτασης, τις 

προβλεπόµενες χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής, τις δυνατότητες εξυπηρετήσεων από συγκοινωνιακά 

δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισµού και τηλεφώνου καθώς και τυχόν υφιστάµενες ειδικές 

χρήσεις γης µέσα στα όρια της έκτασης και σε ακτίνα χιλίων πεντακοσίων (1500) µέτρων από τα όρια αυτής 

(δασικές εκτάσεις, γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές µεταλλευτικής ή λατοµικής εκµετάλλευσης, 

βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.).  

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 την έκθεσή τους. Η έκθεση γεωλογικής - γεωτεχνικής καταλληλότητας θεωρείται 

από την υπηρεσία.. Η υπηρεσία ή ειδικοί ελεγκτές από µητρώα της υπηρεσίας προβαίνουν σε έλεγχο της 

σχετικής µελέτης έως την έγκριση της πράξης της πολεοδοµικής µελέτης. 

στ) Κτηµατογραφικό πίνακα ιδιοκτησιών συνοδευόµενο από έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόµενη από δύο 

ιδιώτες δικηγόρους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για τη σχετική έκθεση, και θεωρηµένη από τον οικείο 

δικηγορικό σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα και θεωρείται 
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σύµφωνα µε την έκθεση χωρίς περαιτέρω έλεγχο. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε δειγµατοληπτικό 

έλεγχο. 

ζ) Προκαταρκτικό προσδιορισµό περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

η) Τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες χρήσεις γης καθώς και τα προγραµµατικά µεγέθη για την οικιστική 

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 παρόντος νόµου καθώς και ειδική έκθεση χωροταξικής 

θεώρησης στην οποία περιγράφονται και τεκµηριώνονται οι βασικές χωροθετικές επιλογές και η ένταξη στο 

χώρο του σχεδιαζόµενου έργου, ιδίως όσον αφορά τα προτεινόµενα έργα και δραστηριότητες σε συνάρτηση 

και µε το χαρακτήρα των οµόρων και γειτνιαζουσών περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδοµή και 

τις λοιπές εξυπηρετήσεις, τους υφιστάµενους οικισµούς, καθώς και τα βασικά χωρικά χαρακτηριστικά της 

ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον στο επίπεδο της οικείας δηµοτικής ενότητας. 

5. 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 51 

Βιώσιµη ανάπτυξη Μικρών και Φθινόντων Οικισµών 

1. Σε περίπτωση µικρών και φθινόντων οικισµών, κατά την περίπτωση β της παρ.1 του άρθρου 49 

εγκρίνονται ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τα οριζόµενα στις επόµενους παραγράφους. 

2. Με την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ πλησίον των µικρών και φθινόντων οικισµών της περίπτωσης β της παρ. 1 

του άρθρου 49 καθορίζονται ζώνες – υποδοχείς οικοδοµικών συνεταιρισµών - ιδιωτών σε: α) 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 τις οποίες διαχειρίζονται οι 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 µε τις επιφυλάξεις του παρόντος, µε τις εξής 

προϋποθέσεις: 

αα) Η απόστασή τους από τους παραπάνω µικρούς και φθίνοντες οικισµούς να µην υπερβαίνει τα τρία (3) 

χλµ. 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 που οι υπάρχοντες οικισµοί έχουν χαρακτηριστεί ως Παραδοσιακοί, η απόσταση των ζωνών 

πρέπει να µην υπερβαίνει τα τρία (3) χλµ και να απέχει τουλάχιστον ένα (1) χλµ από αυτούς. 

ββ) Η φυσική και λειτουργική τους συνέχεια να εξασφαλίζεται µε τους υφιστάµενους οικισµούς.  



69 

 

γγ) Οι ζώνες – υποδοχείς 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. 

δδ) Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί 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.  

εε) Η προς πολεοδόµηση έκταση 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 

χαρακτηριστικά της υφισταµένης οδού µπορεί να διαµορφωθούν σε µέγεθος που 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) Να απέχουν πέραν των διακοσίων (200) µέτρων από την ακτογραµµή. 

ζζ) Ο µικρός και φθίνων οικισµός πλησίον του οποίου οριοθετείται η ζώνη – υποδοχέας να µην έχει οριστεί 

ως γεωλογικά ακατάλληλος για δόµηση (κατολισθαίνων – σεισµικά ρήγµατα κλπ). 

ηη) Να προβλέπεται εκ των µελετών η δυνατότητα εξυπηρέτησης από βασικά δίκτυα υποδοµών ( ∆.Ε.Η., 

ύδρευση, κ.λ.π.) 

θθ) Το µέγεθος του νέου οικισµού να µην υπερβαίνει τα τριακόσια (300) στρέµµατα. 

ιι) Για µικρούς και φθίνοντες οικισµούς έως 50 κατοίκους το µέγεθος του νέου οικισµού να µην υπερβαίνει 

τα εκατό (100) στρέµµατα. 

ιαια) Για µικρούς και φθίνοντες οικισµούς έως 100 κατοίκους το µέγεθος του νέου οικισµού να µην 

υπερβαίνει τα διακόσια (200) στρέµµατα. 

3. 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) των άρθρων 34 έως 39, υπό τις 

προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου και αποκλειστικά µέχρι επιφάνεια 

εκατό (100) στρεµµάτων. 

4. 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 52 

Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης των ΕΣΠΕΡΑΑ 

Η πολεοδόµηση των εκτάσεων εντός ΕΣΠΕΡΑΑ γίνεται µε βάση ειδική πολεοδοµική µελέτη, η οποία 
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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 53 

Επιτρεπόµενες Χρήσεις Γης – Υποχρεώσεις κατά την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ 

1. 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.  

2. Οι χρήσεις που προτείνονται από την πολεοδοµική µελέτη και χωροθετούνται στους µικρούς και 

φθίνοντες οικισµούς εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από τις ανάγκες του οικισµού και καλύπτουν παράλληλα 

και τις ανάγκες των οικιστών στον νέο οικισµό. 

3. 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. 

4. Οι απαιτούµενες «ειδικές» χρήσεις κατά τις γενικές διατάξεις ιδιωτικής πολεοδόµησης για την λειτουργία 

του υπό ίδρυση οικισµού χωροθετούνται αποκλειστικά στον υφιστάµενο οικισµό. 

5. Στον υπό ίδρυση οικισµό προβλέπονται µόνον οι εξής χρήσεις: 

α) οικοδοµήσιµοι χώροι αποκλειστικά κατοικίας, 

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, 
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δ) παιδικές χαρές, 

ε) υπαίθριοι χώροι άθλησης, 

στ) εµπορικά καταστήµατα πολύ µικρής κλίµακας, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των 

οικιστών, µε την προϋπόθεση ότι το µέγεθός τους θα κυµαίνεται από 0,20-0,30 τ.µ /κάτοικο. 

6. Οι υπόλοιπες ανάγκες των οικιστών σε ειδικών χρήσεων χώρους καλύπτονται από τις υπάρχουσες 

υποδοµές στον υφιστάµενο οικισµό ή ελλείψει αυτών µε την πρόταση χωροθέτησης αυτών των χρήσεων 

εντός του υφιστάµενου οικισµού. 

 

Άρθρο 54 

Πολεοδοµική Μελέτη – Όροι και Περιορισµοί ∆όµησης – Μορφολογικοί Κανόνες 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

Στη συνέχεια προβαίνουν στη σύνταξη των κτιριακών µελετών και την εκτέλεση των οικοδοµικών έργων 

στους διαµορφούµενους οικοδοµήσιµους χώρους, σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη.  

 

Άρθρο 55 

Πολεοδοµικά κίνητρα αναζωογόνησης των µικρών και φθινόντων οικισµών 

1. 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 
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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 

2. 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. 

 

Άρθρο 56 

Ιδιωτικές εκτάσεις- Ζώνες Συγκέντρωσης ∆όµησης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών 

1. Με την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τα άρθρο 51, 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. 

2. Η πολεοδόµηση των περιοχών αυτών πραγµατοποιείται κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 51 έως 55 και υπό 

τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις: 

α) Οι ιδιωτικές εκτάσεις πέραν των προϋποθέσεων του άρθρου 51 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 να αποδίδεται στην Τράπεζα Γης ως ζώνη 

συγκέντρωσης δικαιωµάτων δόµησης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών. Το υπόλοιπο ποσοστό ήτοι εξήντα τις 

εκατό (60%) να 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 να αποδίδεται στην Τράπεζα Γης ως ζώνη συγκέντρωσης 

δικαιωµάτων δόµησης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών. Το υπόλοιπο ποσοστό ήτοι σαράντα τις εκατό (40%) 

να παραµένει στον παρέχοντα µε ελεύθερο το δικαίωµα µεταβίβασης προς τρίτους υπό τις προϋποθέσεις του 

παρόντος νόµου. Στην περίπτωση αυτή ο παρέχων 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 
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περιλαµβάνεται υποχρεωτικά η κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού. 

δ) Κατά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης να 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 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 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 να καταχωρούνται στην βάση δεδοµένων της Τράπεζας Γης προκειµένου για την ανταλλαγή 

ή κάθε πράξη κατά τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β’ του ν.4178/2013. 

 

Μέρος Γ4 

Ειδικές, Μεταβατικές και Εξουσιοδοτικές ∆ιατάξεις 

Άρθρο 57 

Θεσµικό Πλαίσιο Παράλληλων Αδειοδοτήσεων και Εγκρίσεων 

1. Με σκοπό 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 ∆ιαχείρισης και άλλων 

οργάνων). 

2. 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 34, για τις οποίες δεν διατίθεται είτε οι απαραίτητες γνωµοδοτήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 37, 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 τις οποίες διαχειρίζονται οι 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 

3. Η συνολική διαδικασία υπαγωγής των εκτάσεων στις διατάξεις του παρόντος άρθρου διεκπεραιώνεται 
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ηλεκτρονικά σε πληροφοριακό σύστηµα της ΕΚΧΑ Α.Ε. και επί των χαρτογραφικών υποβάθρων αυτής. Με 

απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την ανάπτυξη και λειτουργία των βάσεων δεδοµένων για την εφαρµογή του 

παρόντος. 

4. 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. 

5. Για την υπό σχεδιασµό περιοχή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από όποιον έχει έννοµο συµφέρον, σύµφωνα 

µε την παρ. 2, αίτηση για την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος και την ενιαία έκδοση όλων των 

εγκρίσεων, συνυποβάλλοντας: 

α) Τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1000 εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα 

συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87, το οποίο περιλαµβάνει: 

αα) κτηµατογραφική αποτύπωση µε τα όρια και το εµβαδόν, τόσο του συνόλου της έκτασης όσο και των 

διαιρετών τµηµάτων που την απαρτίζουν,  

ββ) όρια των υπό προστασία εκτάσεων που απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς 

(δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές προστασίας) βάσει έγκυρων 

γνωµοδοτήσεων ή πράξεων τελεσιδικίας κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 37, 

γγ) καθορισµένες οριογραµµές αιγιαλού, παραλίας ή και παλαιού αιγιαλού, εφόσον η έκταση βρίσκεται σε 

απόσταση µικρότερη των εκατό (100) µέτρων από την ακτή 

δδ) πρόταση καθορισµού οριογραµµών ή εγκεκριµένες οριογραµµές των υδατορεµάτων. σύµφωνα µε τον 

ν.4258/2014 

εε) στοιχεία Εθνικού Κτηµατολογίου (όρια και ΚΑΕΚ) εφόσον η έκταση εντάσσεται σε περιοχή λειτουργίας 

ή σύνταξης Εθνικού Κτηµατολογίου 

στστ) απόσπασµα χάρτη του τυχόν εγκεκριµένου ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ και απόσπασµα χάρτη της ΓΥΣ 

κλίµακας 1:5000, µε σηµειωµένη τη θέση και ενδεικτικά τα όρια της έκτασης. 

β) Αναφορά στα αρµόδια για την έγκριση όργανα καθώς και οι αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων ή των 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων που είναι υπεύθυνες για την παροχή στοιχείων και διευκρινήσεων. 

γ) Ειδικά για την πρώτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται σύµφωνα 

µε το άρθρο 37 του παρόντος νόµου, έκθεση ελέγχου τίτλων µε αναφορά στα όρια του ανωτέρω 

τοπογραφικού διαγράµµατος υπογραφόµενη από ιδιώτες νοµικούς, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το 

σχετικό πόρισµα. 

6. Ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται εντός δέκα ηµερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή αυτής. Σε περίπτωση ελλείψεων ενηµερώνεται άµεσα ο δικαιούχος προκειµένου να 
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καλύψει αυτές το αργότερο εντός είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η 

ως άνω προθεσµία τότε η αίτηση απορρίπτεται και ενηµερώνεται περί της απόρριψης άµεσα ο αιτούµενος. 

7.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.  

8. Μετά την έκδοση των σχετικών 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. 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.  

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 58 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις 

1. Το άρθρο 24 του ν. 2508/1997 καταργείται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου 

2. Εκκρεµείς διαδικασίες για την πολεοδόµηση εκτάσεων µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2508/1997 

συνεχίζονται µε βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δηµοσίευση του 

παρόντος νόµου έχει υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης 

του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997,η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την 
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έκδοση της. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης σε εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί 

µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος η χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997 

συνεχίζονται είτε µε τις παρούσες είτε µε τις προϊσχύουσες διατάξεις για µία "τετραετία" από τη 

δηµοσίευση του παρόντος. 

3. Τo χρονοδιάγραµµα υλοποίησης παρατείνεται κατά πέντε (5) έτη σε περίπτωση που εντός δεκαετίας από 

τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης Έγκρισης Γενικών Κατευθύνσεων της 

παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 δεν έχουν καθοριστεί και πολεοδοµηθεί ως ΠΕΡΠΟ τα 

προβλεπόµενα µε αυτή µέγιστα εµβαδά των εδαφικών εκτάσεων. Η σχετική βεβαίωση της παραγράφου 6 

χορηγείται εντός της πενταετίας για αιτήµατα που υποβάλλονται εντός δύο (2) ετών από τη λήξη της 

δεκαετίας.  

4. Σε περίπτωση που εντός του χρονικού διαστήµατος της δεκαετίας ή της προβλεπόµενης παράτασης των 

πέντε (5) ετών εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΠ για την περιοχή, παύει η ισχύς της απόφασης έγκρισης Γενικών 

Κατευθύνσεων και η βεβαίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 24 του ν.2508/1997 χορηγείται σύµφωνα µε 

τις σχετικές προβλέψεις των σχεδίων αυτών. 

5. Οι γενικές κατευθύνσεις του άρθρου 24 του ν.2508/1997 δύναται εφεξής να εκπονούνται σε επίπεδο 

Καλλικρατικού ∆ήµου µε τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και εγκρίνονται µε απόφαση του Γενικού 

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.  

6. Εκκρεµείς διαδικασίες έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης σε εκτάσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί µέχρι τη 

δηµοσίευση του παρόντος η χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του ν. 2508/1997 συνεχίζονται είτε 

µε τις παρούσες είτε µε τις προϊσχύουσες διατάξεις για µία "τετραετία" από τη δηµοσίευση του παρόντος. 

7. Εκτάσεις Οικοδοµικών Συνεταιρισµών σε περιοχές όπου δεν έχει εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ εντάσσονται 

στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου και πολεοδοµούνται µε τη διαδικασία ιδιωτικής πολεοδόµησης 

µόνον εφόσον έχουν προβλεφθεί και επιτρέπεται η πολεοδόµηση σε εγκεκριµένη Ζ.Ο.Ε. 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 τη 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. 

8. Οι διατάξεις του άρθρου 39 του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν και στις περιπτώσεις αιτηµάτων που 

προωθούνται µε τις διαδικασίες του άρθρου 24 του ν. 2508/1997. 

9. Με απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, δύναται να µεταβιβάζονται οι ειδικών χρήσεων χώροι στους 

υπάρχοντες οικοδοµικούς συνεταιρισµούς. 

10. Εφόσον δεν έχει καταβληθεί το σύνολο της ειδικής εισφοράς, ακολουθούνται αναδροµικά οι διατάξεις 

του παρόντος. 
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11. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του π.δ\τος της 09.04/16.04.1987(Α` 52). 

 

Άρθρο 59 

Εξουσιοδοτικές ∆ιατάξεις 

1. Με απόφαση του αρµοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται:  

α) Οι ειδικότερες προδιαγραφές της πολεοδοµικής µελέτης κατά το άρθρο 36 

β) Η εξειδίκευση των στοιχείων σχετικά µε τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται για την έκδοση 

βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 37 

γ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προβλεποµένων στην παρ. 1 του άρθρου 37 και στην 

παρ. 4 του άρθρου 50, σχετικά µε τη διαδικασία ελέγχου των γεωλογικών –γεωτεχνικών µελετών από 

ειδικούς ελεγκτές γεωλόγους και τη σύσταση σχετικού µητρώου, στο οποίο δύναται να µετέχουν και 

υπάλληλοι άλλων υπηρεσιών υπαγόµενων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής 

δ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τον έλεγχο ολοκλήρωσης των έργων υποδοµής κατά το άρθρο 38 

ε) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της τριµελούς επιτροπής που προβλέπεται 

στην περ. β της παρ. 2 του άρθρου 40  

στ) η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, τα όργανα που γνωµοδοτούν σχετικά 

µε αυτήν, ΟΤΑ ή άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί ή σύλλογοι, τα σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 41  

ζ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και σχετικό θέµα για την εφαρµογή της καταγραφής των ζωνών – υποδοχέων 

του άρθρου 45 

η) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 50 

θ) οι προδιαγραφές της πολεοδοµικής µελέτης των ΕΣΠΕΡΑΑ κατά το άρθρο 52 

ι) το είδος των απαιτούµενων γενικών ή ειδικών µελετών, ιδίως γεωλογικών ή υδραυλικών µελετών που θα 

κριθεί ότι απαιτούνται για την προστασία των οικισµών και της ευρύτερης περιοχής τους από φυσικούς και 

ανθρωπογενείς κινδύνους και γενικά ότι αφορά την εκπόνηση, τον έλεγχο και εφαρµογή αυτών κατά το 

άρθρο 54 

ια) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων 

που προβλέπονται στο άρθρο 57 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών 

καθορίζονται: 

α) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία και τον τρόπο υπολογισµού, επιβολής, είσπραξης και 

απόδοσης του προστίµου, που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 38 
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β) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη διαδικασία και τον τρόπο εκτίµησης της αξίας της έκτασης και 

τον υπολογισµό του ειδικού ανταλλάγµατος, όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 46 

γ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της ειδικής χρηµατικής εισφοράς εντός ΕΣΠΕΡΑΑ, 

που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 53 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού 

και Αθλητισµού ή και άλλου συναρµόδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την 

εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 57, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία καθώς και η διαδικασία 

έγκρισης και έκδοσης γνωµοδοτήσεων ηλεκτρονικά. 

4. Με κοινή απόφαση του αρµοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των 

συναρµοδίων Υπουργών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις υπηρεσίες και τους φορείς 

διαχείρισης των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως προστατευόµενες περιοχές και προβλέπονται στο άρθρο 

40. 

 

Κεφάλαιο ∆ 

«Λοιπές διατάξεις» 

Άρθρο 60 

Βελτίωση υφισταµένου πλαισίου λοιπών χωροταξικών και πολεοδοµικών κανόνων 

1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 30 του ν. 4178/2013 (Α’ 174)αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε 

αναγκαία λεπτοµέρεια για την διεκπεραίωση των υπαγωγών που έχουν πραγµατοποιηθεί µε προγενέστερες 

του παρόντος διατάξεις και καθορίζονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία διορθώσεων όπου απαιτείται. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών 

καθορίζονται οι περιπτώσεις, η διαδικασία και κάθε λεπτοµέρεια για την επιστροφή ή για τον συµψηφισµό 

µε άλλες οφειλές προς το δηµόσιο ειδικών προστίµων που έχουν καταβληθεί, όπου απαιτούνται.»  

2. Η περίπτωση Α 5 του άρθρου 40 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:  

«5. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και µνηµείων καθώς και αποκατάσταση δηµοσίων διατηρητέων κτιρίων 

και µνηµείων.» 

3.  Στην παρ.Α του άρθρου 40 του ν. 4178/2013 (Α’ 174)  προστίθενται περιπτώσεις 15 και 16 ως εξής:  

«15. Αποµάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων σε αστικό και εξωαστικό περιβάλλον. 

  16. Εργασίες διαµόρφωσης δωµάτων σε κτίρια ιδιοκτησίας δηµοσίου φορέα.»  

4. Στην παρ. Γ του άρθρου 40 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) προστίθεται περίπτωση 3ως εξής:  

«3. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και µνηµείων καθώς και αποκατάσταση δηµοσίων διατηρητέων κτιρίων 

και µνηµείων.» 

5. Η περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίσταται ως εξής:  
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«ε. Παραδοσιακοί Οικισµοί, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού κάλους, Ιστορικοί οικισµοί, Ιστορικοί τόποι, 

οικιστικά σύνολα χαρακτηρισµένα ως µνηµεία. Επιλέγονται οι δράσεις 1,2,3,5,6,8,10,11,12,13,14 της παρ. Α 

και τις δράσεις των περ.1, 2 και 3 της παρ. Γ του άρθρου 40 του παρόντος.» 

6. Στο άρθρο 41 του Ν.4178/2013 (Α΄ 174) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής : 

«4. Όπου στις ανωτέρω παραγράφους προβλέπονται οι δράσεις 13 και 14 του προηγούµενου άρθρου 

δύναται να επιλέγονται επιπλέον και οι δράσεις 15 και 16.» 

7. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν.4067/2012 (Α’ 79) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Εφόσον πάνω από το χώρο επέκτασης του υπογείου δηµιουργηθεί φύτευση µε ελάχιστο εδάφους σαράντα 

(40) εκατοστών, το τµήµα της φυτεµένης επέκτασης προσµετράται στον υπολογισµό της υποχρεωτικής 

φύτευσης του οικοπέδου της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου.» 

8. Η περίπτωση α της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν.4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίσταται ως εξής: 

«α) Η τροποποίηση της φυσικής στάθµης του εδάφους των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για την 

προσαρµογή του κτιρίου σε αυτό και µέχρι στάθµης ±1,50 µ. από το φυσικό έδαφος. Σε περίπτωση 

εκσκαφής ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου µε κλίση µεγαλύτερη του 20%, η στάθµη του φυσικού εδάφους 

µπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 µ. και να επιχωθεί µέχρι 1,00µ. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που 

υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος και σηµασίας επιτρέπονται ύστερα από 

γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.» 

9. Στο άρθρο 5 παρ.2 του π. δ\τος της 6/17.10.1978 (∆’ 538) όπως ισχύει προστίθεται περίπτωση ε’, ως εξής: 

«ε) την κατασκευή χώρου πάνω από το προβλεπόµενο ύψος του κτιρίου και πέραν του µεγίστου ύψους, 

επιφανείας έως πέντε της εκατό (5%) της επιφανείας του κτιρίου και όχι ανώτερης των πενήντα 

τετραγωνικών (50 τ.µ.) µε µέγιστο ύψος τρία µέτρα (3µ.) για την λειτουργική εξυπηρέτηση των κύριων και 

βοηθητικών χώρων του κτιρίου.» 

10. Σε στρατηγικές επενδύσεις επί ιδιωτικών ακινήτων, για τις οποίες καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής 

Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3894/2010, µε 

γενικό προορισµό τον τουρισµό αναψυχή και ειδική χρήση κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα των 

υποπεριπτώσεων α, β, γ και δ της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, 

εφαρµόζονται οι κατευθύνσεις της σηµειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυµάτων ανάλογα µε την 

κατηγορία περιοχών της υπ’ αριθµ. 67659/9.12.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 

Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 3155), στην οποία εµπίπτει το ακίνητο και δεν εφαρµόζονται 

αποκλειστικά οι κατευθύνσεις για τους οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων της ως άνω 

κοινής υπουργικής απόφασης. 

11. Σε ακίνητα εντός πυκνοδοµηµένων και αστικών περιοχών όπου τα κτίρια έχουν κατεδαφιστεί πριν την 

ισχύ του ν. 4067/2012(Α’ 79), σύµφωνα µε εκδοθέν πρωτόκολλο επικινδύνως ετοιµόρροπου οικοδοµής, 
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επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 και για χρονικό διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών η λειτουργία υπαίθριων χρήσεων, σύµφωνα µε τους όρους δόµησης της 

περιοχής και µε υποχρεωτική φύτευση τουλάχιστον 15% της επιφάνειας του ακινήτου. 

Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4067/2012(Α’ 79)και για 

χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των πέντε (5) ετών, η τοποθέτηση των απαιτούµενων για την λειτουργία 

αυτών 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 τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προσκοµίζονται δηµόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ο 

χρόνος κατεδάφισης πριν την ισχύ του Ν.4067/12. 

12.Τουριστικές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί αρµοδίως έγκριση υπαγωγής τους στις διατάξεις 

των ν. 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8) πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της υπ’ αριθµ. 

67659/9.12.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 

3155) υπάγονται στις προϋφιστάµενες διατάξεις .  

13. Ξενοδοχειακές µονάδες 4* & 5* οι οποίες λειτουργούσαν νόµιµα πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της 

υπ’ αριθµ. 67659/9.12.2013 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και 

Αιγαίου (Β’ 3155) δύναται να επεκτείνονται εντός του γηπέδου τους ή σε όµορο γήπεδο του ιδίου ιδιοκτήτη 

µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις. 

14.H παράγραφος (∆) του άρθρου 7, Κεφάλαιο ∆, της υπ’ αριθµ. 67659/9.12.2013 κοινής απόφασης των 

Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β’ 3155)) επαναδιατυπώνεται ως εξής: 

«∆. ∆ιαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων 

Απαιτείται: 

αα) Να επιταχυνθεί και ενισχυθεί η προσπάθεια για ορθολογικό σχεδιασµό και οργάνωση της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων. 

ββ) Να ληφθούν µέτρα για την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων στις 

περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού. 

γγ) Η κατασκευή σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον αποχετευτικού συστήµατος, µε επεξεργασία 

λυµάτων (βιολογικό καθαρισµό) σε όλες τις περιοχές µε προτεραιότητα τουρισµού. 

δδ) Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα πρέπει να συµβάλουν ενεργά σε δράσεις µείωσης των παραγόµενων 

αποβλήτων τους και στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαχείρισή τους.» 
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15.Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) η λέξη «τριετία» 

αντικαθίσταται από τη λέξη «πενταετία». 

16. α..Επιτρέπεται η χρήση ξενοδοχείου σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια σε περιοχές που οι χρήσεις τους 

ρυθµίζονται από ειδικά διατάγµατα προστασίας που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του 

Ν.1577/1985 (Α' 210) και εµπίπτουν στην περιοχή αρµοδιότητας του ρυθµιστικού σχεδίου Αττικής κατά 

παρέκκλιση των ειδικών αυτών διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και υπό τις εξής προϋποθέσεις:αα) τα κτίρια έχουν 

πρόσωπο επί οδών ή λεωφόρων στις οποίες από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό έχουν καθοριστεί µικτές 

χρήσεις  και ββ) στην απέναντι πλευρά της οδού ή λεωφόρου επιτρέπεται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό η 

χρήση ξενοδοχείου. 

β. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των Ν.4030/2011 και 4067/2012. 

17. Σε περιπτώσεις νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων σε περιοχές  που  οι χρήσεις τους ρυθµίζονται από ειδικά 

διατάγµατα προστασίας, που εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν.1577/1985 (Α' 210) για τα 

οποία επιτρέπονται από αυτά εξαιρετικά και οι χρήσεις τουριστικών εγκαταστάσεων και εµπίπτουν στην 

περιοχή αρµοδιότητας του ρυθµιστικού σχεδίου Αττικής, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής, µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των 

ειδικών διατάξεων η χρήση τράπεζας.  Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των Ν.4030/2011 και 

4067/2012. 

18.Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ της παραγράφου 1. του άρθρου 6Α του ν. 3891/2010 (Α’ 188) 

όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 3α της υποπαραγράφου ΙΒ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 

(Α’85), οι λέξεις «επιχειρηµατικών πάρκων ενδιάµεσου βαθµού οργάνωσης», αντικαθίστανται από τις λέξεις 

«παραγωγικών δραστηριοτήτων χαµηλής και µέσης όχλησης» 

19.Νοµίµως υφιστάµενες τουριστικές εγκαταστάσεις, σε περιοχές που ρυθµίζονται από ειδικά διατάγµατα 

προστασίας όπου δεν απαγορεύεται η διατήρηση της χρήσης τους δύνανται να ανακατασκευάζονται εντός 

του περιγράµµατός τους, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο όγκο τους, προκειµένου να προσαρµοστούν στις 

κείµενες διατάξεις που διέπουν την άδεια λειτουργία αυτών και στις ειδικότερες προδιαγραφές.. Στις 

περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρµογή οι διατάξεις που διέπουν τις τουριστικές εγκαταστάσεις  στις εκτός 

σχεδίου περιοχές Με Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής και Πολιτισµού και Αθλητισµού η οποία εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του ΚΑΣ και του 

ΚΕΣΑ εγκρίνεται η µελέτη ανακατασκευής 

 20. Τροποποιείται  η παράγραφος 15 του άρθρου 20 του νόµου 3937/2011 (Α 60) ως εξής: 

«15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται η έννοια του «κοινόχρηστου δρόµου» του προεδρικού διατάγµατος της 

24-31.5.1985.» 
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Άρθρο 61 

Λειτουργία Αθλητικών χώρων και προστασία αυτών 

1.Τα δύο πρώτα εδάφια  της παραγράφου 1 του άρθρου 56Α του ν.2725/1999 (Α’ 121) όπως αυτό 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 του ν.4049/2012 (Α’ 35), αντικαθίσταται και προστίθεται εδάφια ως εξής: 

«Για τη λειτουργία οποιουδήποτε αγωνιστικού χώρου ή χώρου άθλησης όλων των εθνικών, ολυµπιακών, 

περιφερειακών, δηµοτικών, κοινοτικών ή σωµατειακών γυµναστηρίων όλων των κέντρων άθλησης ή χώρων 

αθλοπαιδιών και εν γένει των αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των υπαγοµένων στις διατάξεις 32 του 

παρόντος νόµου, απαιτείται άδεια για τη συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων ασφαλείας για 

αθλούµενους και θεατές. Η άδεια χορηγείται στη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης ή στον φορέα στον 

οποίο αυτή ανήκει από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Από τις ολυµπιακές 

εγκαταστάσεις εξαιρούνται το ΟΑΚΑ, το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης, για τα οποία θα 

εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο  Γενικός  Γραµµατεία Αθλητισµού µε όρους που θα καθοριστούν µε 

Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή του Υφυπουργού αρµόδιου για θέµατα 

αθλητισµού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της ΚΥΑ 46596/2004 

(Β’ 1793), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί ». 

2.Η Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει την υποχρέωση της νοµικής 

προστασίας όπως την αποβολή αυθαίρετων κατόχων, την 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. 

 

Άρθρο62 

Χρήσεις γης και κανονισµός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, 

∆ιαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης 

1.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/2808/1997απόφαση (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.  

2. Σε περιπτώσεις εγκατάστασης λειτουργίας Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, ∆ιαπαιδαγώγησης και 

Εκπαίδευσης κατά τα ανωτέρω σε κτίρια µε χρήση κατοικία δεν απαιτείται άδεια αλλαγής χρήσης παρά 
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έκδοση άδειας δόµησης ή έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή ενηµέρωση αναλόγως των εργασιών που 

απαιτούνται. 

3.Με κοινή  απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται ειδικές κτιριολογικές προδιαγραφές καθώς 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. 

Άρθρο63 

Ψηφιακή βάση δεδοµένων και όρια οικισµών  

1. Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 11 του κεφαλαίου Α, καταγράφονται σε ψηφιακή βάση 

δεδοµένων, µε εφαρµογή ενιαίων τεχνικών προδιαγραφών, τα όρια, που έχουν καθορισθεί σύµφωνα µε τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, των οικισµών προ του 1923 ή των οικισµών µέχρι 2.000 κατοίκους. Σε 

περίπτωση κανονιστικών πράξεων Νοµαρχών, καθορισµού ορίων οικισµού, που για οποιοδήποτε λόγο δεν 

δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως τα σχετικά διαγράµµατα, καταγράφονται στη ψηφιακή 

βάση δεδοµένων τα σχέδια που εγκρίθηκαν µε την έκδοση γνωµοδότησης του αρµοδίου ΣΧΟΠ ή και του 

αρµοδίου νοµάρχη και υφίστανται στα αρχεία των δηµόσιων υπηρεσιών. Με Κοινή απόφαση των 

Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών και Οικονοµικών  

καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη δηµιουργία της ψηφιακής βάσης δεδοµένων, τη διαδικασία 

ελέγχου των ορίων, τις αρµόδιες υπηρεσίες ελέγχου καθώς κάθε σχετικό θέµα.  

2. Ανεξαρτήτως της διαδικασίας των προηγούµενων παραγράφων, για τις κανονιστικές πράξεις Νοµαρχών, 

καθορισµού ορίων οικισµών, που για οποιοδήποτε λόγο δεν δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα της 

κυβερνήσεως τα σχετικά διαγράµµατα, µε απόφαση του αρµοδίου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης επαναδηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι σχετικές πράξεις συνοδευόµενες από 

τα σχέδια που εγκρίθηκαν µε την έκδοση γνωµοδότησης του αρµοδίου ΣΧΟΠ ή και του αρµοδίου Νοµάρχη 

και υφίστανται στα αρχεία των δηµοσίων υπηρεσιών. Τυχόν πράξεις δηµοσίευση σχεδίων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές για κάθε συνέπεια. 

3.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  δυνάµει 

των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν έως τη δηµοσίευση τουΝ.998/1979.Τα όρια 

αποτυπώνονται ως εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα διαγράµµατα, που είναι δηµοσιευµένα σε ΦΕΚ και 

όπως έχουν εφαρµοστεί στο έδαφος. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν 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. Κατά τη 
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διαδικασία έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης, τοπικού χωρικού σχεδίου ή και ρυµοτοµικού σχεδίου απαιτείται 

η σύνταξη και έγκριση προηγούµενης µελέτης περιβαλλοντικού ισοζυγίου σύµφωνα µε προδιαγραφές που  

καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

 

Άρθρο 64 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν από 

ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. 

 

Αθήνα, 19.06.2014 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΤΑΓΑΡΑΣ 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

ΓΚΙΚΑΣ 

ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗΣ  
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑΣΟΥΛΑΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

∆ΕΝ∆ΙΑΣ 

  

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ 

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΟΡΦΑΝΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 

 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

 

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

ΟΛΓΑ  

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

 

 

ΜΙΧΑΗΛ 

ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 

 


