ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΣΤ΄, 5 Αυγούστου 2014,
Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών
Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΜΕΡΟΣ Α1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ
Άρθρο 1
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. 2508/1997 ή εντός περιοχών ΠΕΡΠΟ,
σύµφωνα µε τις γενικές κατευθύνσεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 ή ββ) ως περιοχή κατάλληλη
για την εφαρµογή του µηχανισµού των ΠΠΑΙΠ, στα όρια
εγκεκριµένων Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), σύµφω-

να µε τις διατάξεις του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) ή γγ) ως
περιοχή - πολεοδοµική ενότητα - επέκτασης στα όρια εγκεκριµένων ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ, µη συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών επέκτασης οικισµών χωρίς ρυµοτοµικό σχέδιο.
β) Να µην εµπίπτει σε περιοχή ειδικού νοµικού καθεστώτος όπως δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις,
κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους, δηµόσιο κτήµα,
κοινόχρηστους χώρους αιγιαλού, παραλίας, όχθης και
παρόχθιας ζώνης, να µην αποτελεί τµήµα γης υψηλής
παραγωγικότητας και να µην εµπίπτει σε περιοχές προστασίας, στις οποίες απαγορεύεται η δόµηση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που τις διέπουν.
γ) Η προς πολεοδόµηση έκταση πρέπει να είναι ενιαία
κατά το άρθρο 2 και να έχει ελάχιστη επιφάνεια πενήντα
(50) στρέµµατα.
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 µίας ή περισσότερων κατηγοριών χρήσεων γης κατά τα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21 και 30 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).
3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, µε εξαίρεση τις
περιοχές της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 έχουν εφαρµογή στο σύνολο της
χερσαίας χώρας συµπεριλαµβανοµένων των νήσων
Κρήτης, Εύβοιας και Ρόδου. Εξαιρούνται οι περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης, που καταλαµβάνονται από τα
αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των προβλεπόµενων ρυθµιστικών σχεδίων, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων
στο άρθρο 7.
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4. Στα Τ.Χ.Σ του άρθρου 7 του ν. 4269/2014 περιλαµβάνονται οι Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και
Ιδιωτικής Πολεοδόµησης του παρόντος νόµου. Ειδικά
Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.) κατά το άρθρο 8 του ν. 4269/2014
(Α΄ 142) αποτελούν και οι Περιοχές Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης του παρόντος νόµου.
Άρθρο 2
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 στο ν. 4258/2014, τα οποία λόγω του
µεγέθους τους και της λειτουργίας τους προκύπτει ότι
διασπούν το ενιαίο της έκτασης.
2. Δεν 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 εκατόν
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 είκοσι (20) στρεµµάτων. Η καθεµία από τις ενότητες
αυτές πρέπει να έχει οδική πρόσβαση ή να εξασφαλίζεται η σύνδεσή 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 3
Διαδικασία πολεοδόµησης
1. Η πολεοδόµηση των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης γίνεται µε βάση πολεοδοµική µελέτη, η οποία εκπονείται µε πρωτοβουλία των ενδιαφεροµένων και εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµά-

των και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).
2. Για την πολεοδόµηση γενικά των περιοχών περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης
απαιτείται για τις περιοχές της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προηγουµένως η χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 4 από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ότι η συγκεκριµένη έκταση βρίσκεται εντός Περιοχής Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης
(ΠΠΑΙΠ) και πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόµου. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης και της υποβολής προς έγκριση στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής της πολεοδοµικής µελέτης δεν
µπορεί να είναι µεγαλύτερο της τριετίας.
3. Για την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης απαιτείται η γνώµη του οικείου Δηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εκδίδεται και κοινοποιείται στο Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που περιέρχεται στο δήµο η σχετική µελέτη. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, εγκρίνεται η πολεοδοµική µελέτη χωρίς τη
γνώµη του Δηµοτικού 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 νοµοθετικού διατάγµατος της 17.7/16.8.1923. 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 Δηµόσιο ή στο δήµο.
γ) Τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους, οι οποίοι ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις
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 συντελεστή 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 7,50 µ. από το οριστικά διαµορφωµένο έδαφος.Το ύψος της στέγης δεν µπορεί να
υπερβαίνει το 1,50 µ..
5. Τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης είναι δυνατή χωρίς αύξηση του καθορισθέντος µε αυτή µέσου
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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. Δύνανται κατά τα λοιπά
να εφαρµόζονται οι διαδικασίες πολεοδόµησης του παρόντος νόµου.
Άρθρο 4
Βεβαίωση καταλληλότητας
1. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας
της έκτασης των ΠΠΑΙΠ, όπως αυτή προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3, οι ενδιαφερόµενοι προσκοµίζουν στη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής τα παρακάτω στοιχεία:
α) Αποφάσεις ή γνωµοδοτήσεις από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 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 1:1.000 εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87.
β) Πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης, σύµφωνα µε το
άρθρο 14 του ν. 998/1979 και πιστοποιητικό τελεσιδικίας
αυτής.
γ) Απόφαση καθορισµού των γραµµών αιγιαλού και
παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και ακριβές αντίγραφο του διαγράµµατος
που συνοδεύει την απόφαση, που εκδίδεται από την αρµόδια Υπηρεσία, καθώς και βεβαίωση από την Κτηµατική
Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών ύπαρξης ή µη
καταγεγραµµένων Δηµοσίων Κτηµάτων. Η βεβαίωση της
Κτηµατικής Υπηρεσίας παρέχεται µετά από αίτηση του
ενδιαφεροµένου εντός δύο (2) µηνών. Σε περίπτωση που
δεν εκδοθεί εντός της προθεσµίας δεν αποτελεί κώλυµα
για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας και ισχύουν
οι διατάξεις για το απαράγραπτο των δικαιωµάτων του
Ελληνικού Δηµοσίου.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι κείµενες διατάξεις για το απαράγραπτο των δικαιωµάτων του Ελληνικού Δηµοσίου.
δ) Οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1.000 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 τοις εκατό (35%),
γγ) όρια των υπό προστασία εκτάσεων που απαγορεύεται να χρησιµοποιηθούν για οικιστικούς σκοπούς, όπως
δάση, δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, κοινόχρηστοι
χώροι αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης,

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
(1.500) 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 το 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 επικύρωσή 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, θεωρηµένη από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα και θεωρείται από την υπηρεσία.
ι) Τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες χρήσεις γης, καθώς και τα προγραµµατικά µεγέθη για την οικιστική ανάπτυξη της έκτασης όπως πυκνότητα - συντελεστές εκµετάλλευσης - δόµησης κ.λπ., τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα προβλεπόµενα από τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή άλλου παρόµοιου επιπέδου σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του ν. 4269/
2014 (Α΄ 142).
2. Διοικητικές 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. Σε περιπτώσεις αλλαγών που επηρεάζουν τα όρια της έκτασης προς πολεοδόµηση δεν απαιτείται εκ
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νέου η υποβολή αιτήµατος αλλά η συµπλήρωση των απαιτούµενων στοιχείων που θα ζητηθούν από την υπηρεσία.
Άρθρο 5
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
ν. 4269/2014 (Α΄ 142).
2. Από την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς χώροι και τυχόν εκτάσεις που
αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο θεωρούνται ότι περιέρχονται σε κοινή χρήση είτε γίνεται παραίτηση των,
κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1, 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 παραγράφου 1 του άρθρου 1.
3. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε
πρωτοβουλία και ευθύνη των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 µετά τον έλεγχο της αρµόδιας κατά
τόπο πολεοδοµικής υπηρεσίας κατά τις κείµενες διατάξεις. Αµέσως µετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, ο ιδιοκτήτης της έκτασης προβαίνει στην εκτέλεση
των έργων διαµόρφωσης του χώρου, καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται
από την πολεοδοµική µελέτη.
4. Διατάξεις 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 παραγράφου 1 του άρθρου 1. Για την εκτέλεση
των έργων ο βαρυνόµενος µπορεί µε σύµβαση έργου
που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο να 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., Δ.Ε.Η., ΑΔΜΗΕ, ΔΕΣΦΑ,
Ε.Υ.Δ.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 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής 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 6 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) παρατείνεται κατά πέντε (5) 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 Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
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 Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
9. Η διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης 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 παραγράφου 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 διάταγµα µετά από 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 καθένα.
Άρθρο 6
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 ευρώ/στρ.) οικοδοµήσιµης έκτασης και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί
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να είναι µικρότερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.
2. Το είκοσι τοις 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 µίας από τις αναγνωρισµένες τράπεζες της χώρας ίση µε το υπόλοιπο
ογδόντα τοις 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
διατάγµατος έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης, το σύνολο του ποσού επιστρέφεται στον αιτούντα από το Πράσινο Ταµείο εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την αρνητική γνωµοδότηση και µετά από σχετικό αίτηµα.
Άρθρο 7
Ειδικές Περιπτώσεις Εκτάσεων Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης
Διαδικασία πολεοδόµησης
1. Εντός των περιοχών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας και Ηρακλείου Κρήτης,
που καταλαµβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των προβλεπόµενων ρυθµιστικών σχεδίων, δύνανται να καθορίζονται Ειδικές Περιοχές Περιβαλλοντικής
Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης (Ε.Π.Π.Α.Ι.Π.)
µε τις εξής προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος έγκρισης
στα σχετικά διαγράµµατα αποτυπώνονται το σύνολο των
εκτάσεων της υπό ρύθµισης περιοχής, δηλαδή οι εκτάσεις που αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο 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 4 αναφέρονται
στο σύνολο της υπό ρύθµιση 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 αναδασµών εντός των
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 αντίκειται 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 κ.λπ.) µετά από ειδική αιτιολόγηση.
β) Ποσοστό πενήντα τις εκατό (50%) της υπό ρύθµιση
έκτασης αποδίδεται κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµό-

σιο. Η αποδιδόµενη έκταση επιβάλλεται να είναι είτε ενιαία είτε διαιρετή σε τµήµατα επιφάνειας ίσης ή µεγαλύτερης των δέκα (10) στρεµµάτων το καθένα. Η έκταση
αυτή χαρακτηρίζεται ως προστατευόµενη περιοχή - περιαστικό πάρκο και η διαχείρισή της ανατίθεται στις υπηρεσίες του Δηµοσίου και των οικείων Ο.Τ.Α. κατά τις κείµενες διατάξεις αναλόγως του χαρακτήρα προστασίας.
Σε αυτή την περίπτωση µέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτούµενων κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων, της τελικής πολεοδοµούµενης έκτασης, κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, δύνανται να χωροθετούνται εντός της αποδιδόµενης στο Ελληνικό Δηµόσιο 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. Ειδικά στις περιπτώσεις εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική
νοµοθεσία επιτρέπεται µόνον η χωροθέτηση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου - πάρκων και αλσών – σύµφωνα
µε τις χρήσεις που επιτρέπονται από τη δασική νοµοθεσία.
2. Εκτός των ανωτέρω και υπό την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 2, 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 τοις εκατό (50%)
της υπό προστασία ιδιωτικής έκτασης αποδίδεται κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο και τίθεται στην αρµοδιότητα και τη διαχείριση των αρµόδιων 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 συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση για την εφαρµογή της παραγράφου 1β. Τυχόν υπόλοιπο ποσοστό της υπό προστασία ιδιωτικής έκτασης
παραµένει στην ιδιοκτησία των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ως εκτός σχεδίου. Tυχόν εκτάσεις
Οικοδοµικών Συνεταιρισµών που έχουν αποδοθεί σε κοινή χρήση κατά το παρελθόν δυνάµει άλλων διατάξεων
προσµετρούνται για τον υπολογισµό του ποσοστού κατά
την παρούσα παράγραφο.
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 αυτών που αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο µε ευθύνη
των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 πριν
την υλοποίηση των υπολοίπων έργων υποδοµής κατά τις
διατάξεις του παρόντος. Για την ολοκλήρωση των συγκεκριµένων έργων υποδοµής εκδίδεται ειδικώς διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση τριµελούς επιτροπής
η οποία συγκροτείται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από:
αα) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών του Υ-
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πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής,
ββ) έναν δασολόγο µέλος του ΓΕΩΤΕΕ,
γγ) έναν 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 Δηµόσιο, καταγράφονται ως περιοχές περιβαλλοντικής αναβάθµισης και τίθενται σε ειδικό καθεστώς προστασίας
µε ευθύνη του οικείου δήµου. Ο δήµος δύναται να αναθέτει τη διαχείριση και την προστασία των περιοχών αυτών στον αρµόδιο φορέα διαχείρισης της περιοχής, εφόσον υφίσταται, ή διαφορετικά στην οικεία δασική υπηρεσία.
3. Με προεδρικό διάταγµα, 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 Δηµόσιο 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 Δηµόσιο για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Εφόσον τα τµήµατα που αποδίδονται στο Ελληνικό Δηµόσιο 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 25%,
εφόσον δεν υπερβαίνει το συντελεστή που τυχόν έχει οριστεί από Γ.Π.Σ..
5. Οι ειδικές περιπτώσεις εκτάσεων περιβαλλοντικής
αναβάθµισης και ιδιωτικής πολεοδόµησης πολεοδοµούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 3, χωρίς να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6. Eφόσον η τελικώς πολεοδοµούµενη έκταση είναι µικρότερη του 20% της συνολικής υπό ρύθµιση έκτασης ο µέσος συντελεστής πυκνότητας και δόµησης δύναται να αυξάνεται έως 0.5.
Άρθρο 8
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 για την 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 αυτόν 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 τοις εκατό (35%) της συνολικής επιφάνειας της προτεινόµενης
για ανάπλαση περιοχής.
4. Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 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 το 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 (3/4) 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
Δηµόσιο, είτε από το φορέα στον οποίο ανατέθηκε αυτός και υποβάλλεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρισµού που
τυχόν έχει συνταχθεί, η οποία συγκαλείται ειδικά για το
σκοπό αυτόν. 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 καθεµία 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),
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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,
θ) 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.
9. Στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 7, σε ζώνες αστικού αναδασµού, για τις αποδιδόµενες στο Δηµόσιο εκτάσεις, αναλογούν δικαιώµατα δόµησης επί της
τελικώς πολεοδοµούµενης έκτασης. Για τον υπολογισµό
των δικαιωµάτων αυτών λαµβάνονται υπόψη:
α. Το είδος της προστατευόµενης περιοχής και ο βαθµός προστασίας.
β. Ο ειδικότερος χαρακτήρας της έκτασης.
γ. Η αξία της έκτασης.
Ειδικότερα:
i) Για εκτάσεις απόλυτης προστασίας όπου απαγορεύεται η δόµηση, όπως δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις,
κηρυγµένους αρχαιολογικούς χώρους αναλογούν δικαιώµατα δόµησης επί της πολεοδοµούµενης έκτασης 80%
της έκτασης που αποδίδεται.
ii) Για εκτάσεις όπου επιτρέπονται περιορισµένες χρήσεις, όπως προστασία ορεινών όγκων, ζώνες Β αρχαιολογικής προστασίας, αναλογούν δικαιώµατα δόµησης επί της πολεοδοµούµενης έκτασης 90% της έκτασης.
10. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία προσδιορισµού της αξίας των συνεισφερόµενων ακινήτων,
καθώς και των τελικών παραχωρουµένων ακινήτων. Τυχόν αµφισβητήσεις του ύψους της αξίας που καθορίζεται
επιλύονται δικαστικά µετά την εκτέλεση του αναδασµού
και την παραχώρηση του νέου ακινήτου στον ιδιοκτήτη
που αµφισβητεί τον προσδιορισµό και µόνο για την τυχόν διαφορά της αξίας του αρχικού ακίνητου από την αξία του ακινήτου που παραχωρείται. Η παραχώρηση των
νέων ακινήτων στους αναγνωριζόµενους ως κυρίους
των ιδιοκτησιών που έχουν υπαχθεί στον αναδασµό, γίνεται αφού ληφθεί υπόψη και η πολεοδοµική µελέτη
λαµβάνοντας υπόψη:

i) αρχικά και, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό µε συσχετισµό των παλαιών και νέων ιδιοκτησιών,
ii) µε συσχετισµό της αξίας κάθε ακινήτου, όπως αυτή
διαµορφώνεται κατά το χρόνο της παραχώρησης µετά
την εκτέλεση των έργων της πολεοδοµικής µελέτης και
του ύψους της αξίας του ακινήτου ή των ακινήτων µε τα
οποία κάθε ιδιοκτήτης συµµετέχει στον αναδασµό,
iii) µε κλήρωση.
11. Η παραχώρηση των νέων ακινήτων σε όσους συµµετέχουν στον αναδασµό µπορεί να γίνεται και τµηµατικά κατά φάσεις που προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη ανάλογα µε την πορεία των εργασιών εφαρµογής αυτής. Σε κάθε ιδιοκτήτη παραχωρείται ακίνητο
του οποίου η αξία πρέπει να είναι ίση προς την αξία της
ιδιοκτησίας που συνεισέφερε. Τυχόν ανατίµηση της αξίας της γης υπολογίζεται συνολικά στη ζώνη ή σε κάθε
τµήµα και ωφελεί συµµετρικά όλους τους ιδιοκτήτες της
ζώνης ή του οικείου τµήµατος. Στην περίπτωση αυτή η αξία όλων των οικοπέδων που παραχωρούνται, πρέπει να
είναι ανώτερη της αξίας των ακινήτων που συνεισφέρθηκαν κατά το παραπάνω ποσοστό. Είναι δυνατή και η παραχώρηση περισσότερων άρτιων οικοπέδων των οποίων
η συνολική αξία αντιστοιχεί προς τη συνολική αξία των
συνεισφερόµενων ακινήτων του ίδιου ιδιοκτήτη. Εφόσον
στους χώρους που προορίζονται για διανοµή περιλαµβάνονται οικόπεδα στα οποία υπάρχουν οικοδοµές, αυτά
παραχωρούνται µαζί µε τις οικοδοµές κατά προτίµηση
στους αρχικούς ιδιοκτήτες και µέχρι να καλυφθεί το ύψος της αξίας των ακινήτων που συνεισφέρονται. Πάντως επιτρέπεται η σύσταση διαιρεµένης κατά ορόφους
συνιδιοκτησίας µεταξύ περισσότερων ιδιοκτητών. Σε όσες περιπτώσεις κατά την εφαρµογή της πολεοδοµικής
µελέτης δεν είναι δυνατή η παραχώρηση άρτιου οικοπέδου σε µέλος του συνεταιρισµού εν όψει της µικρής έκτασης και αξίας του οικοπέδου που αυτός συνεισφέρει
επιτρέπεται να γίνουν τα παρακάτω:
i) Περισσότεροι ιδιοκτήτες στους οποίους δεν µπορεί
να παραχωρηθεί άρτιο οικόπεδο συνενώνονται υποχρεωτικά σε συνιδιοκτησία άρτιου οικοπέδου το οποίο έχει
αξία ίση µε την αξία του συνόλου των µερικότερων ακινήτων. Στους συνιδιοκτήτες αυτούς µπορεί να προστίθενται και άλλοι ιδιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει άρτιο οικόπεδο µικρότερης αξίας από τη συνεταιρική τους µερίδα ώστε να γίνουν κύριοι ποσοστού αξίας ίσης µε το ενεργητικό υπόλοιπο που παραµένει.
ii) Στους ιδιοκτήτες ακινήτων των οποίων η αξία δεν επιτρέπει την παραχώρηση άρτιου οικοπέδου δίνεται ως
αντιπαροχή τµήµα ιδιοκτησίας κατά όροφο σε οικοδοµή
που ήδη υπάρχει στη ζώνη του αναδασµού ή που ανεγείρεται από τον οικοδοµικό συνεταιρισµό για το σκοπό αυτόν.
iii) Μικρές ιδιοκτησίες ή ιδανικά µερίδια σε ιδιοκτησίες
που βρίσκονται στη ζώνη του αναδασµού για τα οποία
κρίνεται από το Δηµόσιο ή το διοικητικό συµβούλιο του
συνεταιρισµού, λόγω του εξαιρετικά περιορισµένου µεγέθους της έκτασης ή του ποσοστού αντίστοιχα, δεν είναι δυνατόν να δοθεί άρτιο οικόπεδο ή να συνενωθούν
αυτά µε άλλα ή να παραχωρηθεί µε αντιπαροχή τµήµα ιδιοκτησίας κατά όροφο, τότε περιέχονται στην κυριότητα του Δηµοσίου ή του συνεταιρισµού είτε µε ελεύθερη
αγορά είτε µε απαλλοτρίωση υπέρ αυτών. Η απαλλοτρίωση αυτή που θεωρείται ότι εξυπηρετεί σκοπό κοινής
ωφέλειας, δηλαδή την αρτιότερη πολεοδοµική διαµόρφωση της ΖΑΑ και τη δόµηση σε αυτή, κηρύσσεται µε α-
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πόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.
12. Για την παραχώρηση των νέων ακινήτων, όπως αυτά διαµορφώνονται µε την προβλεπόµενη πολεοδοµική
µελέτη, στους καθοριζόµενους δικαιούχους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, συντάσσεται µελέτη διανοµής των παραχωρούµενων ιδιοκτησιών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τις πράξεις εφαρµογής. Η εν λόγω µελέτη πραγµατοποιείται από το φορέα του Αστικού Αναδασµού ή κατ’ ανάθεση αυτού, κυρώνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και µεταγράφεται κατά
τις κείµενες διατάξεις. Για κάθε νέα ιδιοκτησία εκδίδεται
παραχωρητήριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το οποίο αποτελεί τον τίτλο ιδιοκτησίας του νέου ή των νέων ακινήτων και µεταγράφεται µε αίτηση του έχοντος νόµιµο συµφέρον. Για
τον τύπο του παραχωρητηρίου και τη διαδικασία έκδοσης, εφαρµόζονται, κατ’ αναλογία, τα αναφερόµενα στο
π.δ. 66/1995 (Α΄ 47).
13. Από το χρόνο της µεταγραφής του παραχωρητηρίου, αυτός προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση του νέου
ακινήτου χάνει κάθε δικαίωµα στο ακίνητο ή στα ακίνητα που εισέφερε στον αναδασµό και αποκτά πρωτότυπα
κυριότητα στο ακίνητο που του παραχωρείται, δικαιούµενος να αποκτήσει τη νοµή του. Εάν το νέο ακίνητο κατέχεται από τρίτο, αυτός προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση δικαιούται να αξιώσει την παράδοση σε αυτόν
µε τη διαδικασία των άρθρων 733 και 734 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας.
14. Εάν το ακίνητο που εισφέρεται διεκδικείται από
τον τρίτο, µετά τη µεταγραφή του παραχωρητηρίου ή
την ενηµέρωση του Κτηµατολογίου αντικείµενο της δίκης καθίσταται το νέο ακίνητο. Σε περίπτωση διεκδίκησης τµήµατος ή ιδανικού µεριδίου του ακινήτου που εισφέρεται, αντικείµενο της δίκης µετά την παραπάνω µεταγραφή καθίσταται η αξία αυτού µε την επιφύλαξη της
εφαρµογής των άρθρων 1097 έως 1099 του Αστικού Κώδικα. Αυτός που διεκδικεί όµως δικαιούται στην πρώτη
µετά τη µεταγραφή του παραχωρητηρίου διαδικαστική
πράξη ή αλλιώς µε εξώδικη δήλωσή του που επιδίδεται
µε δικαστικό επιµελητή µέσα σε ένα εξάµηνο από τη µεταγραφή να δηλώσει ότι εµµένει στη διεκδίκηση τµήµατος ή ιδανικού µεριδίου αυτούσιου, εκτός αν η άσκηση
της ευχέρειας αυτής θα οδηγούσε στη δηµιουργία µη
άρτιων οικοπέδων ή αν είναι ασυµβίβαστη προς την πολεοδοµική µελέτη ή αν γίνεται καταχρηστικά. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρµόζονται ανάλογα και σε περίπτωση διεκδίκησης ενός ακινήτου από περισσότερα ακίνητα που εισφέρθηκαν για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο.
15. Πραγµατικές δουλείες που υπάρχουν µεταξύ ακινήτων από τα οποία το ένα τουλάχιστον περιλαµβάνεται
στον αναδασµό αποσβένονται. Προσωπικές δουλείες
στο εισφερόµενο ακίνητο, µνηµονεύονται στο παραχωρητήριο, αντικείµενο δε αυτών µετά τη µεταγραφή του
παραχωρητηρίου ή την ενηµέρωση του Κτηµατολογίου
καθίσταται το νέο ακίνητο. Εάν η δουλεία εκτεινόταν σε
τµήµα του εισφερόµενου ακινήτου ή σε ιδανικό µερίδιο
αυτού ή σε ένα από περισσότερα εισφερόµενα ακίνητα
για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, περιορίζεται σε ανάλογο ιδανικό µερίδιο αυτού. Υποθήκη ή προσηµείωση στο εισφερόµενο ακίνητο αναφέρεται στο πα-

ραχωρητήριο και από τη µεταγραφή του αντικείµενο της
υποθήκης ή της προσηµείωσης καθίσταται το νέο ακίνητο. Για τη µεταβολή αυτή γίνεται σηµείωση στα βιβλία υποθηκών, σύµφωνα µε το άρθρο 1313 του Αστικού Κώδικα. Υποθήκη που έχει εγγραφεί σε ένα από τα περισσότερα εισφερόµενα ακίνητα, για τα οποία παραχωρήθηκε
ενιαίο νέο ακίνητο, εκτείνεται σε ολόκληρο αυτό. Υποθήκη που έχει εγγραφεί στο εισφερόµενο ακίνητο για το
οποίο παραχωρήθηκαν περισσότερα νέα ακίνητα, εκτείνεται σε όλα αυτά µε την επιφύλαξη της εφαρµογής του
άρθρου 1270 του Αστικού Κώδικα ακόµα και αν η υποθήκη είχε παραχωρηθεί µε ιδιωτική βούληση. Σε περίπτωση
που έχουν εγγραφεί περισσότερες από µία υποθήκες σε
διάφορα εισερχόµενα ακίνητα για τα οποία παραχωρήθηκε ενιαίο νέο ακίνητο, καθεµία από τις υποθήκες αυτές περιορίζεται σε ιδανικό µερίδιο του νέου ακινήτου ανάλογα µε την αξία του ακινήτου που βαρύνεται. Συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση στο εισφερόµενο ακίνητο αναφέρεται στο παραχωρητήριο και από τη µεταγραφή αυτού ή την ενηµέρωση του Κτηµατολογίου αντικείµενό της γίνεται το νέο ακίνητο που παραχωρήθηκε.
Οι διατάξεις των τριών τελευταίων εδαφίων της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται ανάλογα. Για την
επίσπευση του πλειστηριασµού εκδίδεται πάντοτε νέο
πρόγραµµα και οι σχετικές προθεσµίες αρχίζουν από την
παραπάνω µεταγραφή.
16. Η ανωτέρω διαδικασία παραχώρησης είναι δυνατόν να διεξαχθεί και µέσω της τράπεζας γης του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4178/2013. Όπου στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται µεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο, νοείται και η απαιτούµενη καταχώριση στα κτηµατολογικά
βιβλία όπου λειτουργούν κτηµατολογικά γραφεία.
Άρθρο 9
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 Δηµόσιο και σε κάθε περίπτωση πριν την τελική έγκριση απαιτείται η εκ νέου προσκόµιση όλων των απαραίτητων
στοιχείων που αποδεικνύουν τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου 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 2, δεν εφαρµόζονται επί υφιστάµενων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών, οι εκτάσεις
των οποίων περιλαµβάνονται εντός εγκεκριµένων ορίων
ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ και αποτελούν τµήµα ή τµήµατα πολεοδοµικής ενότητας του σχεδίου αυτού, εφόσον τα τµήµατα που διακόπτονται είναι µεγαλύτερα των δέκα (10)
στρεµµάτων.
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4. Εκτάσεις Οικοδοµικών Συνεταιρισµών ή ιδιωτών,
σε περιοχές όπου δεν έχει εγκριθεί ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ εντάσσονται στις διαδικασίες του παρόντος κεφαλαίου
και πολεοδοµούνται µε τη διαδικασία ιδιωτικής πολεοδόµησης, εφόσον έχουν προβλεφθεί και επιτρέπεται η πολεοδόµηση σε εγκεκριµένη ΖΟΕ κατά τις διατάξεις του
ν. 1337/1983 και κατ’ εξαίρεση των χωρικών περιορισµών του άρθρου 1. Σε αυτή την περίπτωση εγκρίσεις
των αρµόδιων 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. Εκτάσεις που έχει προβλεφθεί και επιτρέπεται η
πολεοδόµηση σε εγκεκριµένη ΖΟΕ για τις οποίες έχει επιπροσθέτως χορηγηθεί έγκριση καταλληλότητας, σύµφωνα είτε µε το ν. 1337/1983 είτε µε το ν. 1947/1991 ακολουθούν ως προς τη διαδικασία πολεοδόµησης τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του παρόντος νόµου και µόνον, εφόσον η τελικώς πολεοδοµούµενη έκταση δεν υπερβαίνει την έκταση των 300 στρεµµάτων.
Άρθρο 10
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 παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και γενικότερα εκτάσεων µη υπαγόµενων στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, πριν την έναρξη ισχύος του Συντάγµατος του 1975 για τις οποίες είχε εγκριθεί από τη διοίκηση προ του έτους 1975 ρυµοτοµικό σχέδιο ή έχουν εκδοθεί εγκρίσεις δηµοσίων υπηρεσιών και έγκριση του ρυµοτοµικού σχεδίου από το αρµόδιο συµβούλιο δηµοσίων
έργων του Υπουργείου Δηµοσίων Έργων προ του έτους
1975 των εκτάσεων που κατέχουν, εντάσσονται σε ειδικό καθεστώς περιβαλλοντικής αναβάθµισης και ιδιωτικής
πολεοδόµησης υπό τις προϋποθέσεις των επόµενων παραγράφων.
3. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος 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 Δηµόσιο, 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 τοις εκατό (50%)

της υπό ρύθµιση έκτασης αποδίδεται κατά κυριότητα στο
Ελληνικό Δηµόσιο. Η αποδιδόµενη έκταση πρέπει να είναι
είτε ενιαία είτε διαιρετή σε τµήµατα επιφάνειας µεγαλύτερης ή τουλάχιστον ίσης των δέκα (10) στρεµµάτων το
καθένα. 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
Δηµόσιο και συνυπολογίζονται στο ανωτέρω ποσοστό.
5. Εφόσον τα εναποµένοντα προς πολεοδόµηση τµήµατα, εκτός των περιοχών ιδίου νοµικού καθεστώτος,
κατά την παράγραφο 1β του άρθρου 1, δεν καταλαµβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπό ρύθµιση έκτασης, δύναται όλως εξαιρετικά να συµπληρωθούν από
εκτάσεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και
δευτερευόντως από εκτάσεις της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 998/1979 (Α΄ 289). Σε κάθε όµως περίπτωση οι οικοδοµήσιµοι χώροι δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις
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 Διοίκησης, υπό την προϋπόθεση ότι για τη
συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. 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 παρ. 6 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, άλλως διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση.
Εφόσον απαιτείται η έκδοση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ η έγκριση επέµβασης ενσωµατώνεται σε αυτήν.
6. Σε κάθε περίπτωση για την επίτευξη θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου εκπονείται και εγκρίνεται ειδική
µελέτη περιβαλλοντικού ισοζυγίου. Σε περίπτωση που
διατεθούν δασικές εκτάσεις ή δάση για τη συµπλήρωση
του πενήντα τοις 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 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,
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η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Ειδικά, στην περίπτωση δασικών και αναδασωτέων
κηρυγµένων εκτάσεων απαιτείται µε ευθύνη των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 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 Δηµόσιο. Για την ολοκλήρωση των συγκεκριµένων έργων υποδοµής εκδίδεται ειδικώς διαπιστωτική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση
τριµελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από:
αα) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής,
ββ) έναν δασολόγο µέλος του ΓΕΩΤΕΕ,
γγ) έναν γεωπόνο µέλος του ΓΕΩΤΕΕ.
8. Με απόφαση του αρµόδιου 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 Δηµόσιο, 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 δήµο ο οποίος δύναται, µε απόφαση του Δηµοτικού
Συµβουλίου, να αναθέτει τη 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 3 και δεν εφαρµόζονται γι’ αυτές οι
διατάξεις του άρθρου 6. 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.
γ) Εφόσον προκύψει από τις 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 Κεφαλαίου. Μετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης επί των οικοδοµήσιµων οικοπέδων, καθώς και στις περιπτώσεις ακινήτων των παραγράφων 12 και 13 του παρόντος
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.

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 τη διαδικασία υλοποίησης έργων
υποδοµής και διανοµής των οικοπέδων, σύµφωνα µε την
εγκριθείσα πολεοδοµική µελέτη, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο ρυµοτοµικό σχέδιο και την πολεοδοµική µελέτη ο συντελεστής
δόµησης κάθε οικοπέδου δεν µπορεί να υπερβαίνει το
0,3 για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόµησης.
Δεν απαιτείται για τη µείωση του συντελεστή τροποποίηση της πολεοδοµικής µελέτης.
ΜΕΡΟΣ A2
ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 11
Εκτάσεις Ζωνών Συγκέντρωσης Δικαιωµάτων
Δόµησης - Υποδοχέων Συντελεστή Δόµησης
Οικοδοµικών Συνεταιρισµών
1. Καθορίζονται Ζώνες Συγκέντρωσης Δικαιωµάτων
Δόµησης (Ζ.Σ.Δ.Δ.) 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 ΤΧΣ ή άλλου παρόµοιου επιπέδου σχεδιασµού κατά
τις διατάξεις του ν. 4269/2014 (Α΄ 142), στο σύνολο της
χερσαίας χώρας συµπεριλαµβανοµένων των νήσων Κρήτης, Εύβοιας και Ρόδου. Εξαιρούνται οι περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρισας
και Ηρακλείου Κρήτης, που καταλαµβάνονται από τα αντίστοιχα όρια αρµοδιότητας των προβλεπόµενων ρυθµιστικών σχεδίων και µε την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων του παρόντος.
2. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εγκρίνονται, κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 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 πολεοδοµήσεων πλησίον εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 17 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 σχεδια-
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σµού.
3. Οι εκτάσεις της παραγράφου 1 προέρχονται από:
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 Δηµοσίου ή των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, ή
γ) ιδιωτικές εκτάσεις υπό τις επιφυλάξεις του παρόντος.

κριµένου 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.
3. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και
Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί Οργανισµών υπό τη µορφή
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου.

Άρθρο 12
Εποπτεία Οικοδοµικών Συνεταιρισµών
και Δικαιούχοι Ανταλλαγής

Άρθρο 13
Καταγραφή των ζωνών - υποδοχέων

1. Οι Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄ 196) όσον αφορά τη σύστασή
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 (Α΄249)
για τρία έτη από τη δηµοσίευση του παρόντος.
2. Δικαιούχοι της ανταλλαγής είναι όλοι οι Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί, καθώς και φυσικά ή νοµικά πρόσωπα
που είναι ιδιοκτήτες (κύριοι) δασών ή δασικών εκτάσεων
ή εκτάσεων όπου απαγορεύεται η δόµηση ή διέπονται από ειδικό καθεστώς προστασίας, περιοχές (δάση - δασικές 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 δικαιούχοι κατατάσσονται, σύµφωνα µε το αίτηµά τους κατά προτεραιότητα για την ανταλλαγή, ως εξής:
α) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί για τους οποίους έχει εκδοθεί αµετάκλητη δικαστική απόφαση που προβλέπει ανταλλαγή της µη κατάλληλης έκτασής τους ή αντίστοιχης αποζηµίωσής 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 κ.λπ.).
γ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί των οποίων οι εκτάσεις
υπήχθησαν σε διαδικασία ένταξης σε ρυµοτοµικό σχέδιο
και διακόπηκε µετά την έναρξη ισχύος του ν. 998/1979
και οι οποίοι έχουν άδεια κτήσης.
δ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί των οποίων οι εκτάσεις
έχουν ήδη ενταχθεί σε ρυµοτοµικό σχέδιο και είτε κρίθηκαν άκυρα είτε πρέπει να ακυρωθούν γιατί υπήχθησαν
µεταγενέστερα σε ειδικό καθεστώς προστασίας.
ε) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί που είχαν προωθήσει τη
διαδικασία έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, σύµφωνα µε το π.δ. 93/1987 (Α΄ 52) και η διαδικασία διεκόπη
για διάφορους λόγους (έλλειψη ΠΕΡΠΟ κ.λπ.).
στ) Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί που έχουν εγκεκριµένη
απόφαση οικιστικής καταλληλότητας µε το π.δ. 93/1987
ζ) Φορείς Ιδιωτικών Πολεοδοµήσεων των οποίων η πολεοδοµική µελέτη είχε εκπονηθεί και προωθηθεί για έγκριση µε το ν. 1947/1991 (Α΄ 70) και κρίθηκε µη νόµιµη
από το Συµβούλιο της Επικρατείας λόγω έλλειψης εγκε-

1. Η αναγνώριση και καταγραφή των ζωνών - υποδοχέων κατά το άρθρο 11 γίνεται µε τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης καταλληλότητας του άρθρου 4.
2. Για την εφαρµογή του άρθρου 11 µετά από αίτηµα
των ενδιαφεροµένων, των οικείων Ο.Τ.Α., της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, των Διευθύνσεων Δασών ή και
των συναρµόδιων δηµοσίων υπηρεσιών µε εντολή του
προϊσταµένου αυτών Υπουργού, αποστέλλονται στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής όλα τα προβλεπόµενα
στοιχεία για την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 4.
3. Με την έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας, τα όρια των εκτάσεων των ζωνών - υποδοχέων καταγράφονται µε ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σε ειδική βάση δεδοµένων
της ΕΚΧΑ ΑΕ και στα χαρτογραφικά υπόβαθρα αυτής.
Άρθρο 14
Διαδικασία 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 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 τοις 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 αποδί-
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δεται 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 24 η αποδιδόµενη έκταση οικοπέδων, όπως αυτή
υπολογίζεται κατά τις προηγούµενες παραγράφους, µειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και ο Οικοδοµικός Συνεταιρισµός οφείλει ειδική χρηµατική εισφορά για τη συγκεκριµένη έκταση.
6. Στις περιπτώσεις ανταλλαγής δεν εφαρµόζονται οι
διατάξεις του άρθρου 6.
7. Σε περίπτωση ανταλλαγής µε ιδιωτική έκταση για
την οποία έχει εγκριθεί η πολεοδοµική µελέτη κατά το
άρθρο 24 η αποδιδόµενη έκταση οικοπέδων και η δαπάνη της µελέτης κατασκευής και εκτέλεσης όλων των έργων υποδοµής της περιοχής βαρύνει τον παρέχοντα κατά την περίπτωση β΄ της παραγράφου 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 δύνανται να ανταλλάσσονται µε εκτάσεις σε όλη την επικράτεια.
9. Δίνεται το δικαίωµα στους ενδιαφερόµενους Οικοδοµικούς Συνεταιρισµούς και ιδιώτες, να προτείνουν την
έκταση που επιθυµούν για έγκριση οριοθέτησης Ζωνών
Συγκέντρωσης Δικαιωµάτων Δόµησης (Ζ.Σ.Δ.Δ.). Στις
περιπτώσεις κοινής προτίµησης, οι Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί υποβάλλουν τις προτιµήσεις τους και η επιλογή
γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τη σειρά προτεραιότητας
και προτίµησης.
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 τη 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 περίπτω-

ση ο τίτλος κυριότητας θα εκπίπτει και η αντίστοιχη έκταση θα δίδεται σε άλλον Οικοδοµικό Συνεταιρισµό ή
ιδιώτη, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο πίνακα προτεραιότητας κατά την ηλεκτρονική διαδικασία της Τράπεζας
Γης του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4178/2013.
Άρθρο 15
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
Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
αντικείµενο την ανταλλαγή της ιδιοκτησίας του µε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δηµοσίου. 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 (Α΄ 275), όπως ισχύει. Αν στην περιοχή που
βρίσκεται το ακίνητο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία
κτηµατογράφησης, προσκοµίζεται το προβλεπόµενο από
το ν. 2308/1995 (Α΄ 114) 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 (3) ηµέρες από την ηµεροµηνία της αίτησης.
2. Εντός τριών (3) µηνών από την υποβολή της αίτησης η ως άνω αναφερόµενη Διεύθυνση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σε
συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας 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/νων σε ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου. Το προτεινόµενο ακίνητο ιδιοκτησίας
του Ελληνικού Δηµοσίου 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 Δηµοσίου. Άπρακτη πα-

13
ρέλευση 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.
6. Ο ως άνω τίτλος στη συνέχεια µεταγράφεται στην
οικεία µερίδα του Υποθηκοφυλακείου και των δύο ακινήτων, άλλως καταχωρίζεται στα οικεία κτηµατολογικά
φύλλα των δύο ακινήτων, στα αρµόδια Κτηµατολογικά
Γραφεία. Τα εκδιδόµενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις απαιτείται να υποβληθούν στη συνέχεια στην ως άνω αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 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 Δηµοσίου. Ο τυχόν πραγµατικός δικαιούχος έχει ενοχική και µόνο αξίωση για την
απόδοση του πλουτισµού κατά του αιτηθέντος την ανταλλαγή.
ΜΕΡΟΣ A3
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 16
Ανάδειξη και αναβίωση εγκαταλελειµµένων, µικρών
και φθινόντων οικισµών
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ανάπτυξης (Ε.Σ.ΠΕΡ.Α.Α.) για
την προστασία, ανάδειξη και αναβίωση των εγκαταλελειµµένων, µικρών και φθινόντων οικισµών της χώρας.
Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ.) κατά το άρθρο 8 του
ν. 4269/2014 (Α΄ 142) αποτελούν και τα Ε.Σ.ΠΕΡ.Α.Α.
του παρόντος νόµου. Στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (Τ.Χ.Σ.)
του άρθρου 7 του ν. 4269/2014 περιλαµβάνονται τα
Ε.Σ.ΠΕΡ.Α.Α. του παρόντος νόµου. Οι αρµόδιοι δήµοι οφείλουν εντός προθεσµίας ενός (1) έτους να καταθέσουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ολοκληρωµένο πρόγραµµα δράσης ανάδειξης και αναβίωσης των ως άνω οικισµών στο οποίο
περιλαµβάνονται η καταγραφή των οικισµών, τα δηµόσια
αρχιτεκτονικώς ενδιαφέροντα κτίσµατα που χρήζουν αποκατάστασης και ανάδειξης. Οι δηµόσιοι χώροι που
χρήζουν ανάδειξης, καθώς και προτάσεις ανάδειξης, του
υφιστάµενου οικιστικού περιβάλλοντος λαµβάνοντας υπόψη τη σύµβαση του τοπίου και τις διεθνείς συµβάσεις
για την προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής
κληρονοµιάς.
Για την έκδοση Ε.Σ.ΠΕΡ.Α.Α. λαµβάνονται υπόψη τα
σχέδια δράσης και καταγραφής κατά τα ανωτέρω.
2. Η βεβαίωση καταλληλότητας του άρθρου 4 εκδίδεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ-

γειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας και γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.
Άρθρο 17
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 παραγράφου 3 του άρθρου 1,
β) µικρός και φθίνον ορίζεται ο οικισµός που βρίσκεται
εντός των περιοχών της παραγράφου 3 του άρθρου 1 και
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
αα) κατά την τελευταία απογραφή (2011) της ΕΛΣΤΑΤ
εµφανίζει ως µόνιµο πληθυσµό µικρότερο των εκατόν
πενήντα (150) κατοίκων,
ββ) δεν εµφανίζει πληθυσµιακή αύξηση µεγαλύτερη
του δέκα τοις 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 18. Για τους µικρούς και φθίνοντες οικισµούς της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται το άρθρο 19.
Άρθρο 18
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 προεδρικού διατάγµατος της 24.4.1985
(Δ΄181), του οποίου η έκταση είναι ενιαία και έχει επιφάνεια από δέκα (10) έως πενήντα (50) στρέµµατα. Σε περίπτωση που το συνεκτικό τµήµα του οικισµού διακόπτεται από εγκεκριµένες επαρχιακές, δηµοτικές ή κοινοτικές οδούς και το κάθε διαιρετό τµήµα αυτού περιλαµβάνει άνω των δέκα (10) οικοδοµών, η έκταση του συνεκτικού τµήµατος δύναται να θεωρηθεί ενιαία.
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.
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γγ) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι ειδικότεροι όροι
και προϋποθέσεις πολεοδόµησης του παρόντος νόµου
που διέπουν τη διαδικασία πολεοδόµησης µε ΕΣΠΕΡΑΑ.
3. Για την εφαρµογή της διαδικασίας της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 2, ο αρµόδιος δήµος υποβάλλει στη
Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής 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 1:1.000 εξαρτηµένο από το
κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87.
β) Τοπογραφικό και κτηµατογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:500 ή 1:1.000 εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ‘87, το οποίο περιλαµβάνει:
αα) αναγνώριση συνεκτικού τµήµατος κατά τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος της 24.4.1985
(Δ΄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
δήµου, σύµφωνα µε τα στοιχεία από το αρχείο του ότι ο
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 της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου 2 οι ενδιαφερόµενοι, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή και ο αρµόδιος
δήµος, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής όλα τα ανωτέρω στοιχεία και επιπλέον για τη χορήγηση βεβαίωσης καταλληλότητας του
άρθρου 4:
α) Πράξη χαρακτηρισµού της όµορης προς πολεοδόµηση έκτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 998/1979
και πιστοποιητικό τελεσιδικίας αυτής.
β) Τοπογραφικό και υψοµετρικό διάγραµµα, 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
τριάντα πέντε τοις 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
(1.500) 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 το ν. 4258/2014 (Α΄ 94).
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, θεωρηµένη από τον οικείο δικηγορικό
σύλλογο. Ο έλεγχος τίτλων αναφέρεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα και θεωρείται από την υπηρεσία.
ζ) Τεχνική έκθεση µε τις αιτούµενες χρήσεις γης, καθώς και τα προγραµµατικά µεγέθη για την οικιστική ανάπτυξη της έκτασης (πυκνότητα - συντελεστές εκµετάλλευσης - δόµησης κ.λπ.), τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται µε τα αντίστοιχα προβλεπόµενα από τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ ή άλλου παρόµοιου επιπέδου σχεδιασµού κατά τις διατάξεις του ν. 4269/2014
(Α΄ 142), 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 (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.). Οι διαδικασίες της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 2 δύνανται να ολοκληρώνονται είτε αυ-
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τοτελώς σε δύο διακριτές φάσεις είτε συνολικά µε την
έκδοση ενός ΕΣΠΕΡΑΑ.
Άρθρο 19
Βιώσιµη ανάπτυξη µικρών και φθινόντων οικισµών
1. Σε περίπτωση µικρών και φθινόντων οικισµών, κατά
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 εγκρίνονται ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τα οριζόµενα στις επόµενους παραγράφους.
2. Με την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ πλησίον των µικρών και
φθινόντων οικισµών 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 Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 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 ΥΔΟΜ, 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.
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 (2.000)
κατοίκων.
δδ) Σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να χωροθετηθούν
ανά περιφερειακή ενότητα πλήθος οικισµών που υπερβαίνει το δέκα τοις 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.
στστ) Να απέχουν πέραν των διακοσίων (200) µέτρων
από την ακτογραµµή, εκτός των περιπτώσεων που έχει
καθοριστεί γραµµή αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης οπότε εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις
για την απόσταση που πρέπει να τηρείται.
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 κ.λπ.).
ηη) Να προβλέπεται εκ των µελετών η δυνατότητα εξυπηρέτησης από βασικά δίκτυα υποδοµών (Δ.Ε.Η., ύδρευση κ.λπ.).

θθ) Το µέγεθος του νέου οικισµού να µην υπερβαίνει
τα τριακόσια (300) στρέµµατα.
ιι) Για µικρούς και φθίνοντες οικισµούς έως πενήντα
(50) κατοίκους το µέγεθος του νέου οικισµού να µην υπερβαίνει τα εκατό (100) στρέµµατα.
ιαια) Για µικρούς και φθίνοντες οικισµούς έως εκατό
(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 του ενός (1) χιλιοµέτρου, επιτρέπεται η χωροθέτηση και η πολεοδόµηση κατά τις διατάξεις των Περιοχών Περιβαλλοντικής Αναβάθµισης και Ιδιωτικής Πολεοδόµησης
(Π.Π.Α.Ι.Π.) των άρθρων 1 έως 6, 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 20
Έγκριση πολεοδοµικής µελέτης των ΕΣΠΕΡΑΑ
Η πολεοδόµηση των εκτάσεων εντός ΕΣΠΕΡΑΑ γίνεται µε βάση ειδική πολεοδοµική µελέτη, η οποία εκπονείται µε πρωτοβουλία και δαπάνη των ενδιαφεροµένων και
εγκρίνεται µε την έκδοση του ΕΣΠΕΡΑΑ κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Η πολεοδοµική µελέτη
εκπονείται µε ευθύνη και έξοδα των ενδιαφεροµένων και
µε την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 21
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 τοις 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 είκοσι πέντε
τοις 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 είκοσι πέντε 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 στο γειτονικό υφιστάµενο οικισµό. Η ειδική χρηµατική εισφορά κατατίθεται στον αρµόδιο δήµο,
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 τη σύνδεση µε το βιο-
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λογικό καθαρισµό, σύµφωνα µε την εκπονηθείσα µελέτη. Με το ίδιο διάταγµα της έγκρισης της πολεοδοµικής
µελέτης και του ΕΣΠΕΡΑΑ δύναται να καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης στο γειτονικό οικισµό. Πέραν των οριζοµένων έργων ποσό από την ειδική χρηµατική των
ΕΣΠΕΡΑΑ εισφορά διατίθεται για την αποκατάσταση και
ανάδειξη των δηµοσίων κτιρίων, καθώς και για την εκπόνηση µελετών ανάδειξης και προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και του τοπίου της περιοχής σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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 στο νέο οικισµό.
3. Σε κάθε περίπτωση από την πρόταση της πολεοδοµικής µελέτης εξασφαλίζεται η πολεοδοµική σύνδεση
του νέου οικισµού µε το 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 τη 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 τοις εκατό (15%) έως δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) της πολεοδοµούµενης έκτασης ανάλογα µε τη µορφολογία του εδάφους,
γ) αµιγείς χώροι πρασίνου,
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.

εκτέλεση των έργων υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται από την πολεοδοµική µελέτη στο 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 22
Πολεοδοµική Μελέτη - Όροι και Περιορισµοί Δόµησης
Μορφολογικοί Κανόνες

Άρθρο 24
Ιδιωτικές εκτάσεις - Ζώνες Συγκέντρωσης Δόµησης
Οικοδοµικών Συνεταιρισµών

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

1. Με την έγκριση ΕΣΠΕΡΑΑ κατά το άρθρο 19, πολεοδοµούνται ιδιωτικές εκτάσεις, εκτάσεις ακινήτων ιδιωτικής περιουσίας Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 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 19 έως 23 και υπό
τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις:
α) Οι ιδιωτικές εκτάσεις πέραν των προϋποθέσεων του
άρθρου 19 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 περιο-

Άρθρο 23
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 τη µορφή του υφιστάµενου οικισµού (σε περίπτωση που αυτός έχει τη δική του ιδιαίτερη
µορφή) µε έγκριση του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής µε την πρόταση δηµιουργίας κτιρίων µε ενεργειακή κατανάλωση που τα κατατάσσει στην κατηγορία Α΄ επιτρέπεται η αύξηση του καθοριζόµενου συντελεστή δόµησης κατά 0,05, εφόσον δεν θίγεται ο αντίστοιχος µέσος συντελεστής δόµησης του ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ ή ο προβλεπόµενος συντελεστής από το ΤΧΣ.
β) Μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατόπιν γνωµοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ επιτρέπεται ως κίνητρο η αύξηση
του συντελεστή δόµησης κατά 0,10, εφόσον πέραν των
οριζόµενων προδιαγραφών εκ της µελέτης προκύπτει:
αα) µείωση οδικού δικτύου και ανάγκες χωροθέτησης
θέσεων στάθµευσης,
ββ) σχεδιασµός κτιρίων µε περιβαλλοντικά κριτήρια,
σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 2 του ν. 4067/2012,
γγ) οργανωµένη δόµηση µε εσωτερικούς ακάλυπτους
χώρους, πλακόστρωτα κ.λπ.,
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.
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χής βαρύνει τον παρέχοντα, σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη, ποσοστό σαράντα τοις 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 τοις εκατό (60%) να παραµένει στον παρέχοντα µε ελεύθερο το δικαίωµα µεταβίβασης προς τρίτους υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος
Κεφαλαίου.
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 τοις 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 τοις εκατό (40%) παραµένει στον
παρέχοντα µε ελεύθερο το δικαίωµα µεταβίβασης προς
τρίτους υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος κεφαλαίου.
Στην περίπτωση αυτή ο παρέχων βαρύνεται µε τη δαπάνη της µελέτης κατασκευής όλων των έργων υποδοµής
της περιοχής και τη δαπάνη εκτέλεσης των έργων υποδοµής για την περιοχή που παραµένει σε αυτόν, σύµφωνα µε την πολεοδοµική µελέτη. Στην ως άνω µερική εκτέλεση έργων υποδοµής περιλαµβάνεται υποχρεωτικά
η κατασκευή των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισµού.
δ) Κατά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης 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 καθένα.
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 στη βάση δεδοµένων της
Τράπεζας Γης προκειµένου για την ανταλλαγή ή κάθε
πράξη κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β΄ του
ν. 4178/2013.
ΜΕΡΟΣ A4
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 25
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 του Κεφαλαίου Β΄
του ν. 4178/2013, δύναται να καθορίζεται διαδικασία για
την ενιαία παράλληλη έκδοση όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (Δασαρχείο - Αρχαιολογι-

κές Υπηρεσίες - Γνωµοδοτήσεις Φορέων Διαχείρισης 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 παραγράφου 1
του άρθρου 1, για τις οποίες δεν διατίθεται είτε οι απαραίτητες γνωµοδοτήσεις, σύµφωνα µε το άρθρο 4, είτε
πράξη χαρακτηρισµού της έκτασης, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 998/1979,
β) δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979, για τις οποίες δεν απαγορεύεται η δόµηση
και τις οποίες διαχειρίζονται οι αρµόδιες δασικές υπηρεσίες, επιφανείας µεγαλύτερων των πεντακοσίων (500)
στρεµµάτων µε σκοπό την ανταλλαγή,
γ) ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου ή των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού ή των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου επιφανείας µεγαλύτερων των τριακοσίων
(300) στρεµµάτων.
3. Η συνολική διαδικασία υπαγωγής των εκτάσεων
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά σε πληροφοριακό σύστηµα της ΕΚΧΑ Α.Ε.
και επί των χαρτογραφικών υποβάθρων αυτής. Με 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 τη 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 παράγραφο 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 1:1.000
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 4,
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 το
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 κλίµα-
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κας 1:5.000, 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 Διοικήσεων 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 4 του παρόντος νόµου, έκθεση ελέγχου
τίτλων µε αναφορά στα όρια του ανωτέρω τοπογραφικού διαγράµµατος υπογραφόµενη από ιδιώτες δικηγόρους, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το σχετικό πόρισµα.
6. Ο έλεγχος της πληρότητας της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται εντός δέκα (10) ηµερών από την
ηλεκτρονική υποβολή αυτής. Σε περίπτωση ελλείψεων
ενηµερώνεται άµεσα ο δικαιούχος προκειµένου να 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 υποβάλουν 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 Διοικήσεων, 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 Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και της ΕΚΧΑ Α.Ε..
10. Η ως άνω απόφαση αντικαθιστά τις αναγκαίες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις (Δασαρχείο - Αρχαιολογικές
Υπηρεσίες - Γνωµοδοτήσεις Φορέων Διαχείρισης 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
του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4178/2013.
11. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία της έκδοσης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και γνωµοδοτήσεων
ολοκληρώνεται εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την
υποβολή του αιτήµατος και την υποβολή όλων των απαιτούµενων στοιχείων.

Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις
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
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής 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 έκδοσή
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 παρ. 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 παρ. 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 δύνανται εφεξής να εκπονούνται σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήµου µε τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και εγκρίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
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 σχεδια-
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σµού.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 6 ισχύουν και στις περιπτώσεις αιτηµάτων που προωθούνται µε τις διαδικασίες
του άρθρου 24 του ν. 2508/1997.
9. Με απόφαση Δηµοτικού 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.
11. Μετά τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις του π.δ. της 9.4/16.4.1987 (Α΄ 52).
Άρθρο 27
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται:
α) Οι ειδικότερες προδιαγραφές της πολεοδοµικής µελέτης κατά το άρθρο 3.
β) Η εξειδίκευση των στοιχείων σχετικά µε τα δικαιολογητικά που προσκοµίζονται για την έκδοση βεβαίωσης
καταλληλότητας του άρθρου 4.
γ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
προβλεποµένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 και
στην παράγραφο 4 του άρθρου 18, 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 5.
ε) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη σύσταση και λειτουργία της τριµελούς επιτροπής που προβλέπεται στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7.
στ) Η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, τα όργανα που γνωµοδοτούν σχετικά
µε αυτήν, Ο.Τ.Α. ή άλλοι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί ή
σύλλογοι, τα σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου 8.
ζ) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια και σχετικό θέµα για
την εφαρµογή της καταγραφής των ζωνών - υποδοχέων
του άρθρου 13.
η) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου
18.
θ) Οι προδιαγραφές της πολεοδοµικής µελέτης των
ΕΣΠΕΡΑΑ κατά το άρθρο 20.
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 ό,τι αφορά την εκπόνηση, τον έλεγχο και εφαρµογή αυτών κατά το άρθρο
22.
ια) Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστηµάτων
που προβλέπονται στο άρθρο 25.
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 παράγραφο 11 του άρθρου 5,
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 παράγραφο 7 του άρθρου 14,
γ) κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή της ειδικής χρηµατικής εισφοράς εντός ΕΣΠΕΡΑΑ,
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 21,
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 25, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά στοιχεία, καθώς και η διαδικασία έγκρισης και
έκδοσης γνωµοδοτήσεων ηλεκτρονικά.
4. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των
συναρµόδιων Υπουργών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τις υπηρεσίες και τους φορείς διαχείρισης
των εκτάσεων που χαρακτηρίζονται ως προστατευόµενες περιοχές και προβλέπονται στο άρθρο 7.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 28
Βελτίωση υφισταµένου πλαισίου λοιπών χωροταξικών
και πολεοδοµικών κανόνων
1. Η περίπτωση Α5 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.»
2. 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.»
3. Στην παρ. Γ΄ του άρθρου 40 του ν. 4178/2013 (Α΄
174) προστίθεται περίπτωση 3 ως εξής:
«3. Απόκτηση διατηρητέων κτιρίων και µνηµείων, καθώς και αποκατάσταση δηµοσίων διατηρητέων κτιρίων
και µνηµείων.»
4. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 41 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«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 παραγράφου Α΄ και τις δράσεις των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της
παραγράφου Γ΄ του άρθρου 40 του παρόντος.»
5. 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.»
6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6
του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Εφόσον πάνω από το χώρο επέκτασης του υπογείου
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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.»
7. Η περίπτωση α΄ της παρ. 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 1,00 µ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος και σηµασίας επιτρέπονται ύστερα από γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
8. Στο άρθρο 5 παρ. 2 του π. δ. της 6/17.10.1978 (Δ’
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 µέτρων (50 τ.µ.) µε µέγιστο ύψος τρία µέτρα (3µ.) για τη
λειτουργική εξυπηρέτηση των κύριων και βοηθητικών
χώρων του κτιρίου.»
9. 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 παρ. 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 Δικτύων, 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.
10. 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, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του
ν. 4067/2012 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 τη λειτουργία αυτών
προσωρινών κατασκευών της παρ. 74 του άρθρου 2 του
ν. 4067/2012 µεγίστου εµβαδού 15 τ.µ., µετά από γνώµη
του Σ.Α., την έγκριση αρµόδιων φορέων και την έγκριση

εργασιών µικρής κλίµακας από την αρµόδια ΥΔΟΜ.
Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας προσκοµίζονται δηµόσια έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ο
χρόνος κατεδάφισης πριν την ισχύ του ν. 4067/2012.
11. Τουριστικές εγκαταστάσεις για τις οποίες είχε εκδοθεί αρµοδίως έγκριση υπαγωγής τους στις διατάξεις
των νόµων 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 Δικτύων, Τουρισµού και
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3155) υπάγονται στις προϋφιστάµενες διατάξεις.
12. Ξενοδοχειακές µονάδες 4* και 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 Δικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3155)
δύνανται να επεκτείνονται εντός του γηπέδου τους ή σε
όµορο γήπεδο του ιδίου ιδιοκτήτη µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις.
13. H παράγραφος Δ΄ του άρθρου 7, Κεφάλαιο Δ΄, 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 Δικτύων, Τουρισµού και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 3155) επαναδιατυπώνεται ως εξής:
«Δ. Διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
Απαιτείται:
αα) Να επιταχυνθεί και να 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.»
14. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) η λέξη «τριετία» αντικαθίσταται από τη λέξη «επταετία».
15. α. Επιτρέπεται η χρήση ξενοδοχείου σε νοµίµως
υφιστάµενα κτίρια και εντός του περιγράµµατος και του
επιτρεπόµενου όγκου αυτών 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 Αλλαγής µετά από γνωµοδότηση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και υπό
τις εξής προϋποθέσεις: αα) τα κτίρια έχουν πρόσωπο επί
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οδών ή λεωφόρων στις οποίες από τον πολεοδοµικό
σχεδιασµό έχουν καθοριστεί µικτές χρήσεις, εξαιρουµένων σε κάθε περίπτωση οικοδοµικών τετραγώνων αποκλειστικής κατοικίας 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 νόµων 4030/2011 (Α΄ 249) και 4067/2012 (Α΄ 79).
16. 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 Αλλαγής, 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.
17. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ.
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».
18. 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 νοµίµου περιγράµµατός τους προκειµένου να προσαρµοστούν στις κείµενες διατάξεις που διέπουν την άδεια λειτουργίας 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.
19. Τροποποιείται η παρ. 15 του άρθρου 20 του
ν. 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 2431.5.1985.»
20. Στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, στις οποίες δεν υπάρχουν εν ισχύ καθορισµένες λατοµικές
περιοχές και εκτελούνται έργα µεγάλης εθνικής σηµασίας επιτρέπεται, έως την ολοκλήρωσή τους, η επέκταση των λειτουργούντων λατοµείων αδρανών υλικών σε
όµορες δασικές εκτάσεις και αναδασωτέες εκτάσεις για
τις οποίες όµως έχει εκδοθεί άρση αναδάσωσης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 44
του ν. 998/1979. Η αποκατάσταση του συνόλου της έκτασης γίνεται, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Προκειµένου για δηµόσιες εκτάσεις η εκµίσθωση στους εκµεταλλευτές των υφιστάµενων λατοµείων γίνεται µε απευθείας σύµβαση, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της προβλεπόµενης στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1428/1984 διαδικασίας, όπως ισχύει, και των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 8 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως προστέθηκαν

µε το ν. 2947/2001 (Α΄ 228).
21. Στο τέλος της παρ. Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/
2011 (Α΄ 152) προστίθεται περίπτωση 8 ως εξής:
«8.α. Δρόµοι, άλλα τεχνικά έργα ή ρέµατα που διατρέχουν δηµόσια ακίνητα, δεν συνιστούν κατάτµηση αυτών.
Για τη διατήρηση του ενιαίου της έκτασης, πρέπει να διασφαλίζεται, κατά το στάδιο της πολεοδόµησης ή της χωροθέτησης του οικείου επενδυτικού σχεδίου, η λειτουργική ενοποίηση των επιµέρους τµηµάτων του ακινήτου
µέσω κατάλληλων τεχνικών έργων.
β. Μη εγκεκριµένες οδοί που περιλαµβάνονται σε δηµόσια ακίνητα µπορεί να καταργούνται ή να µετατοπίζονται κατά το σχήµα και τη θέση τους, σύµφωνα µε την
Πολεοδοµική Μελέτη της παραγράφου 7 του άρθρου 12
ή την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου
του άρθρου 13, εφόσον διασφαλίζεται, µέσω νέων οδικών συνδέσεων, η πρόσβαση τρίτων, παρακείµενων στην
περιοχή του ακινήτου, που εξυπηρετούνταν από τις καταργούµενες ή µετατοπιζόµενες οδούς.»
22. α. Μετά την περίπτωση 8 της παρ. Γ΄ του άρθρου
11 του ν. 3986/ 2011 προστίθεται περίπτωση 9 ως εξής:
«9. Σε δηµόσια ακίνητα µε γενικό προορισµό τον τουρισµό-αναψυχή, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων 7 και 8 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 8
του από 6.10.1978 προεδρικού διατάγµτος (Δ΄ 538), όπως ισχύει.»
β. Τα αναφερόµενα στην ως άνω περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή στα ακίνητα
για τα οποία εγκρίνονται, κατά το άρθρο 24 του ν. 3894/
2010, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
23. α. Μετά την παρ. Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/
2011 προστίθεται παράγραφος Δ΄ ως εξής:
«Δ. Δηµόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα
1. Ως δηµόσια ακίνητα αστικού χαρακτήρα, χαρακτηρίζονται τα εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισµών δηµόσια ακίνητα τα οποία, από άποψη θέσης, φυσικής διαµόρφωσης, γειτνίασης και λοιπών συνθηκών,
κρίνονται πρόσφορα προς πολεοδόµηση για οικιστική
χρήση και εν γένει για την πραγµατοποίηση έργων και
προγραµµάτων οικιστικής ανάπτυξης. Στα ακίνητα της
κατηγορίας αυτής επιτρέπονται οι χρήσεις γης των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 20 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142). Οι
µέγιστοι επιτρεπόµενοι συντελεστές δόµησης ανά χρήση καθορίζονται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 9 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).
2. Για τα ακίνητα της κατηγορίας αυτής, µε τα Ειδικά
Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δηµοσίων Ακινήτων
(ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 µπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και τα οικεία Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής και να
καθορίζονται τα όρια των προς πολεοδόµηση περιοχών
και των τυχόν πολεοδοµικών ενοτήτων, καθώς και η πολεοδοµική οργάνωση αυτών, δηλαδή οι ειδικότερες χρήσεις γης εντός του πλαισίου της εκάστοτε οριζόµενης
γενικής χρήσης ανά περιοχή ή πολεοδοµική ενότητα, οι
όροι και περιορισµοί δόµησης, η πυκνότητα και ο συντελεστής δόµησης, τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής, καθώς και οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι οι
οποίοι πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό 50% τουλάχιστον της συνολικής προς πολεοδόµηση έκτασης.
3. Στις περιπτώσεις αυτές, τηρούνται ενιαίες διαδικασίες κατάρτισης και έγκρισης των ΕΣΧΑΔΑ και των οικείων Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 12.
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Στη µελέτη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 12 ενσωµατώνονται και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την τεκµηρίωση του οικείου Ρυµοτοµικού Σχεδίου Εφαρµογής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία σύνταξη των µελετών ΕΣΧΑΔΑ και των Ρυµοτοµικών Σχεδίων Εφαρµογής και να ρυθµίζεται κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
4. Στις πιο πάνω περιπτώσεις, η δηµοσίευση του εγκριτικού προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 3
του άρθρου 12 έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923. Μετά
την έκδοση του πιο πάνω εγκριτικού διατάγµατος, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των περιπτώσεων
β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 12.»
β. Τα αναφερόµενα στην ως άνω περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου δεν έχουν εφαρµογή στα ακίνητα
για τα οποία εγκρίνονται, κατά το άρθρο 24 του ν. 3894/
2010, Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).
24. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 12 του
ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «σε χάρτη κλίµακας
1:5.000» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλης κατάλληλης
κλίµακας».
25. Μετά την περίπτωση ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 12
του ν. 3986/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε
µε την παρ. 5 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α΄
220), προστίθενται περιπτώσεις στ΄, ζ΄, η΄ και θ΄ ως εξής:
«στ. Με τις αποφάσεις των περιπτώσεων α΄ και ε΄
µπορεί επιπλέον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί
όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιηθούν στην υπό πολεοδόµηση περιοχή ή στην πολεοδοµική ενότητα, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων έργων υποδοµής, όπως αυτά προβλέπονται
στην Πολεοδοµική Μελέτη, ύστερα από υποβολή ενιαίας, για το σύνολο των υπό πραγµατοποίηση έργων, Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας που ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του
άρθρου 3 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), πλην των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις έγκρισης των σχετικών Πολεοδοµικών Μελετών
επέχουν και θέση χωροθέτησης επενδυτικού σχεδίου
κατά την έννοια του άρθρου 13.
ζ. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις µπορεί επιπροσθέτως να εγκρίνονται και οι τυχόν απαιτούµενοι ειδικότεροι όροι και µέτρα για την προστασία και ανάδειξη µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών
στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υπάρχουν στις
περιοχές που πολεοδοµούνται, ύστερα από υποβολή
των κατά περίπτωση απαιτούµενων µελετών και γνώµη
των αρµοδίων υπηρεσιών και οργάνων του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Στις περιπτώσεις αυτές,
στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συµπράττει και ο
Υπουργός Πολιτισµού και Αθλητισµού.
η. Ειδικώς, στις περιπτώσεις τουριστικών-παραθεριστικών χωριών, µε τις κοινές υπουργικές αποφάσεις της περίπτωσης α΄ µπορεί να εγκρίνεται επιπλέον και η χωροθέτηση των τουριστικών λιµένων ή τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων που έχουν προβλεφθεί στο οικείο
ΕΣΧΑΔΑ, συµπεριλαµβανοµένων και των περιβαλλοντικών όρων αυτών, ύστερα από υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του

ν. 2160/1993 (Α΄ 118), όπως ισχύει, προκειµένου περί
µαρινών ή των δικαιολογητικών που ορίζονται στην παρ.
4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει, προκειµένου περί τουριστικών αγκυροβολίων, καταφυγίων τουριστικών σκαφών και τουριστικών λιµενικών εγκαταστάσεων.
θ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να εγκρίνονται προδιαγραφές για τη σύνταξη των
Πολεοδοµικών Μελετών της παρούσας παραγράφου και
να ρυθµίζεται κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»
26. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει, προστίθενται οι
λέξεις « ή άλλης κατάλληλης κλίµακας.».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3986/2011, όπως ισχύει,
τίθεται κόµµα και προστίθεται η ακόλουθη φράση «πλην
των υποπεριπτώσεων στστ΄ και ζζ΄.».
27. Στα Ειδικά Χωρικά Σχέδια του άρθρου 8 του
ν. 4269/2014, µε το προεδρικό διάταγµα έγκρισης του
Ε.Χ.Σ. µπορεί να καθορίζεται ο απαιτούµενος αριθµός
θέσεων στάθµευσης ακινήτων µε χρήσεις που προβλέπονται στην κατηγορία του άρθρου 18 του ν. 4269/2014
(Π.Κ.), κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο υπ’ αριθµ.
111/2014 π.δ. ( Α΄ 76), εφόσον: α) Τα ακίνητα εντός της
περιοχής έγκρισης εξυπηρετούνται από Μέσα Σταθερής
Τροχιάς σε ακτίνα 500 µέτρων από την οριοθέτηση και β)
αιτιολογείται από την απαιτούµενη κυκλοφοριακή µελέτη για την έγκριση του σχεδίου.
28. α. Στο άρθρο 26 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142), η φράση «4468/1967, 2545/1997 και 3998/2011» αντικαθίσταται µε τη φράση «4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011».
β. Στην παρ. 9 του άρθρου 8 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142),
η φράση «του άρθρου 3» αντικαθίσταται µε τη φράση
«της παραγράφου 3».
γ. Στο άρθρο 9 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) προστίθεται
παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ειδικές διατάξεις µε τις οποίες έχουν καθοριστεί
συντελεστές δόµησης µεγαλύτεροι από τους προβλεπόµενους στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή και
διαφορετικός τρόπος υπολογισµού αυτών, διατηρούνται
σε ισχύ.»
29. Η παρ. 7 του άρθρου 4 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄
270) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. α) Επίσης, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η επέκταση
υφισταµένων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, εφόσον αποδεδειγµένα βρίσκονται σε λειτουργία, η οποία βεβαιώνεται από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η παρέκκλιση αφορά
στο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της επιφανείας του γηπέδου, το ύψος, το συντελεστή δόµησης, ο οποίος δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20, το συντελεστή κατ’ όγκον εκµετάλλευσης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4,2 και στις αποστάσεις των κτιρίων από πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να
είναι µικρότερες από 5 µέτρα. Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις
εγκρίνονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας µετά από
γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ).»
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30. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου ισχύουν και για την περιοχή αρµοδιότητας
που αναφέρεται στο από 31.3.1987 προεδρικό διάταγµα
(Δ΄ 303).
31. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4180/
2013 (Α΄ 182).
32. Αποφάσεις του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας
και Περιβάλλοντος που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 360/1976 (Α΄ 151) θεωρούνται καταργηθείσες, εφόσον αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εγκριθεί Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού
και Αειφόρου Ανάπτυξης του ν. 2742/1999 ή και Γενικά
Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του ν. 2508/
1997 ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) του ν. 1337/
1983 ή Πολεοδοµικές Μελέτες κατ’ εξουσιοδότηση των
νόµων 1337/1983 και 2508/1997 ή έχουν ρυθµιστεί µε ειδικότερες διατάξεις.
33.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, όλα τα αδιάθετα υπόλοιπα των κατανοµών χρηµατοδότησης του «Ειδικού Φορέα Δασών» των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 8 «Χρηµατοδότηση δασοπονίας από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών)»
του ν. 3208/2003 (A΄ 303), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν περιέλθει στην
Τράπεζα της Ελλάδος (κεντρικό κατάστηµα), στο λογαριασµό µε τίτλο «Ε.Δ. - Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδικός
Λογαριασµός Αδιάθετων Ποσών των µεταφερόµενων
Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης» µε αριθµό
2341138981 και IBAN GR 4201000230000002341138981
στην οµάδα 234- Διάφοροι Ειδικοί Λογαριασµοί, σε εφαρµογή του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015» (A΄ 152), αποδίδονται
σταδιακά υπέρ του Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό αριθµό και διατίθενται στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων για τη χρηµατοδότηση της εκτέλεσης δασικών έργων και εργασιών που
εξυπηρετούν τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 8 του
ν. 3208/2003 µε την προϋπόθεση ότι θα περιλαµβάνονται
στα κατ’ έτος εγκρινόµενα «Προγράµµατα δασικών δραστηριοτήτων για χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Φορέα
Δασών». Η διάθεση των ποσών αυτών για τους παραπάνω σκοπούς υπόκειται στον περιορισµό διάθεσης της
παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου
39 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 32 παρ. 16 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18). Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεπόµενου ποσού διάθεσης από
τους πόρους των προηγούµενων εδαφίων µεταφέρονται στην επόµενη χρήση και διατίθενται για τους ίδιους
σκοπούς.
β. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3889/2010
(Α΄ 182), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της
παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του επιτρεποµένου ποσοστού διάθεσης µεταφέρονται στην επόµενη χρήση και
διατίθενται για τους ίδιους σκοπούς.»
34. Στο άρθρο 33 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142), προστίθε-

ται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Ο καθορισµός ή η τροποποίηση χρήσεων γης επί
δηµοσίων ακινήτων τα οποία υπάγονται στο πρόγραµµα
αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δηµοσίου γίνεται σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις,
διαδικαστικού και ουσιαστικού περιεχοµένου, που τα
διέπουν. Κατά την έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση
των οικείων για τα πιο πάνω ακίνητα σχεδίων χρήσεων
γης και εν γένει πολεοδοµικών σχεδίων, µπορεί να αντιστοιχίζονται ή και να προσαρµόζονται οι προβλεπόµενες
χρήσεις γης του από 23.2/6.3.1987 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 166) προς τις κατηγορίες και το περιεχόµενο
των χρήσεων γης του παρόντος νόµου.»
35. Μετά το τρίτο εδάφιο της περιπτώσεως α΄ της
παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012 (Α΄ 220) και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στη συνολική κατά τα ανωτέρω έκταση της προς πολεοδόµηση περιοχής δεν περιλαµβάνεται το τµήµα της
επιφανείας του παραθεριστικού-τουριστικού χωριού που
προορίζεται για τη δηµιουργία γηπέδου ή γηπέδων
γκολφ. Το τµήµα αυτό διαµορφώνεται λειτουργικά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές γηπέδων γκολφ, ενώ οι επιφάνειες των πάσης
φύσεως κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω προδιαγραφές για τη δηµιουργία γηπέδου γκολφ, προσµετρώνται στη µέγιστη επιτρεπόµενη
δόµηση που ορίζεται από το οικείο ΕΣΧΑΔΑ για το παραθεριστικό - τουριστικό χωριό.»
36.α. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142) αριθµούνται σε παράγραφο «4».
β. Στις περιοχές της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4269/
2014 (Α΄ 142), ο µέσος συντελεστής δόµησης εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις συνδυασµού, εντός του ιδίου
ΕΧΣ, δύο ή περισσοτέρων κατηγοριών χρήσεων γης από
τις αναφερόµενες στην παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου.
Στις περιπτώσεις αυτές, οι καθοριζόµενες, µε το ΕΧΣ,
χρήσεις γης αναπτύσσονται, µε βάση την πολεοδοµική
λειτουργία τους, σε ειδικότερες πολεοδοµικές ενότητες
ή ζώνες µε σκοπό την ορθολογική οργάνωση της περιοχής που πολεοδοµείται.
37. α. Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις που εγκαθίστανται
σε ακίνητα της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013,
των 200 ή 150 µ. από εθνικό, επαρχιακό ή δηµοτικό δρόµο, δύνανται να εκµεταλλευτούν το συντελεστή κάλυψης του συνολικού εµβαδού του ενιαίου ακινήτου υπό
τις παρακάτω σωρευτικά προϋποθέσεις:
α) πρόκειται να ανεγερθεί αποκλειστικά ισόγειο κτίσµα
και
β) εφαρµόζονται οι ελάχιστες αποστάσεις από τα όρια
του ακινήτου κατά τις κείµενες διατάξεις.
Τµήµα των παραπάνω ισόγειων κτιρίων για την εξάντληση του συντελεστή δόµησής τους δύναται να εκτείνεται και εκτός των ορίων του άρτιου τµήµατος του ενιαίου ακινήτου που εµπίπτει στις ανωτέρω διατάξεις.
β. Για την εφαρµογή της παρ. 11 του άρθρου 51 του
ν. 4178/2013 ως γη υψηλής παραγωγικότητας νοείται και
η αγροτική ή και γεωργική γη.
38. Στην επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 12 του
ν. 4269/2014 συµµετέχουν και µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που υπηρετούν στο Γραφείο Νοµικού Συµβούλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
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γειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
39. α. Στην παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 (Α΄
156) στην αρχή της διάταξης µετά τη λέξη «γενικές»
προστίθεται η φράση «και ειδικές» και το κείµενο της
παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 διαµορφώνεται
ως εξής:
«4. Οι γενικές και ειδικές διατάξεις δόµησης για τις εκτός σχεδίου περιοχές που προβλέπονται στο π.δ.
24.5.1985 (Δ΄ 270) ισχύουν και για τα παραχωρηθέντα,
πριν τη δηµοσίευση του ν. 3147/2003 (Α΄ 135), τεµάχια
γεωργικής εκµετάλλευσης, ανεξαρτήτως Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου.»
β. Στην παρ.4 του άρθρου 16 του ν. 4164/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις περιπτώσεις γεωτεµαχίων τα οποία τέµνονται από όρια ζωνών µε διαφορετικούς όρους και περιορισµούς δόµησης και χρήσεων µπορεί να ισχύουν όροι, περιορισµοί και χρήσεις οποιασδήποτε των άνω ζωνών σε
τµήµα αυτών µέχρι του ορίου κατάτµησης που ισχύει
στην περιοχή.»
40. Οι διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 22 του
ν. 4258/2014 (Α΄ 94) έχουν εφαρµογή και για τις περιοχές αρµοδιότητας του από 31-3/6.4.1987 προεδρικού
διατάγµατος (Δ΄ 303).
41. Στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 3889/ 2010 (Α΄
182), όπως ισχύει, µετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στις περιπτώσεις ακινήτων εκτός σχεδίου για τα οποία εκδόθηκε νόµιµη οικοδοµική άδεια προ της
11.6.1975, η οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, δεν
χαρακτηρίζεται ως δάσος ή δασική έκταση, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 του ν. 998/1979, και δεν κηρύσσεται αναδασωτέα επιφάνεια αυτών ίση µε την απολύτως
αναγκαία για την εφαρµογή της συγκεκριµένης διοικητικής πράξης - οικοδοµικής άδειας και δεν απαιτείται βεβαίωση του δασαρχείου για κάθε έννοµη συνέπεια. Η
παρούσα διάταξη εφαρµόζεται για ακίνητα ή τµήµατα
αυτών που πληρούν του όρους αρτιότητας σύµφωνα µε
το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Ως όρια αρτιότητας λαµβάνονται υπόψη και
οι κατά παρέκκλιση όροι δόµησης για την εγκατάσταση
λυοµένων κατασκευών κατά τις ειδικότερες διατάξεις
του β.δ. 7.8.1967.
Για τις οικοδοµικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4030/2011, οι οποίες δεν
έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 13 της παρ. 2 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως ισχύει, και µόνον για ακίνητα ή τµήµατα αυτών που πληρούν τους όρους αρτιότητας σύµφωνα µε το ισχύον καθεστώς κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν
απαιτείται η εκ νέου έκδοση βεβαίωσης της οικείας δασικής αρχής για την έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας
δόµησης κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.»
42. Αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2γ του
άρθρου 5 του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) και προστίθεται
στη συνέχεια στην παράγραφο 2 τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ και Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τις κείµενες διατάξεις.
Διοικητικές Πράξεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί µε βάση

τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 5 του π.δ. 24/
31.5.1985 (Δ΄ 270) µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου, παραµένουν σε ισχύ, και είναι δυνατή η ενηµέρωση του φακέλου τους για την έκδοση της προβλεπόµενης υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 της παρούσας.»
43. Το άρθρο 10 του ν. 4067/2012 εφαρµόζεται και στις
περιπτώσεις οικοπέδων εντός σχεδίου πόλεως του Δήµου Θεσσαλονίκης, όπως αυτός καθορίζεται µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 αυτού
και σύµφωνα µε τα λοιπά οριζόµενα στο άρθρο αυτό.
Άρθρο 29
Λειτουργία αθλητικών χώρων και προστασία αυτών
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 56Α
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 22 του ν. 4049/2012 (Α΄ 35), αντικαθίστανται
και προστίθενται 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 του άρθρου 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 στο φορέα στον οποίο αυτή ανήκει
από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. Από τις ολυµπιακές εγκαταστάσεις εξαιρούνται το ΟΑΚΑ, το Σ.Ε.Φ. και το Ε.Σ. Καυτανζόγλειο Θεσσαλονίκης και το ΕΑ.Κ.Ν. Άγιος Κοσµάς, για τα οποία θα
εκδίδει την άδεια λειτουργίας ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού µε όρους που θα καθοριστούν µε υπουργική
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού ή
του αρµόδιου Υφυπουργού για θέµατα αθλητισµού. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, θα εφαρµόζονται
οι διατάξεις της κ.υ.α. 46596/2004 (Β΄ 1793), όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί.»
2. Η Κτηµατική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών αναλαµβάνει, µετά από ειδική εντολή του αρµοδίου
Υπουργού, 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 Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µε δαπάνη του Δηµοσίου η οποία καλύφτηκε από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Η κυριότητα των εν λόγω ακινήτων παραµένει στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού.
Άρθρο 30
Χρήσεις γης και κανονισµός για την εγκατάσταση και
τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής,
Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης
1. Στις περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται µόνον η χρήση κατοικίας, εξαιρουµένων των περιπτώσεων
περιοχών αποκλειστικής κατοικίας βάσει βασιλικών και
προεδρικών διαταγµάτων, τα οποία έχουν εκδοθεί κατ’ ε-
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ξουσιοδότηση του ν.δ. της 17.3.1923, εκτός των ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες άξονες ρυθµιστικών σχεδίων επιτρέπονται χρήσεις κοινωνικής πρόνοιας βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθµών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία Κέντρων Προσχολικής Αγωγής, Διαπαιδαγώγησης και Εκπαίδευσης, όπως αυτά ορίζονται στην υπ’ αριθµ.
π2β/2808/1997 απόφαση (Β΄ 645) και ανεξαρτήτως εάν
προβλέπονται από εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο εντός προσδιορισµένων χώρων οικοδοµικών τετραγώνων
ή τµηµάτων αυτών κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ορίζονται ειδικές κτιριολογικές προδιαγραφές, καθώς και η διαδικασία αλλαγής
χρήσης κηρυγµένων διατηρητέων κτιρίων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κατά τις διατάξεις του ν. 1577/1985 και του ν. 4067/2012
για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω κέντρων.
Άρθρο 31
Ψηφιακή βάση δεδοµένων και όρια οικισµών
1. 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 οποιονδήποτε λόγο δεν δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως τα σχετικά διαγράµµατα, καταγράφονται στην 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 και κάθε
σχετικό θέµα.
2. Ανεξαρτήτως της διαδικασίας των προηγούµενων
παραγράφων, για τις κανονιστικές πράξεις Νοµαρχών,
καθορισµού ορίων οικισµών, που για οποιονδήποτε λόγο δεν δηµοσιεύτηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τα σχετικά διαγράµµατα, µε απόφαση του αρµόδιου
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, 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 δηµοσίευσης σχεδίων που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές για κάθε
συνέπεια.
3. Στην περίπτωση ορίων οικισµών της περίπτωσης α΄
του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, ως ισχύει, εντάσσονται
και τα περιγράµµατα οικισµών, όπως τα όριά τους περιγράφονται στις πράξεις της Διοίκησης «περί καθορισµού
ορίων οικισµών νοµίµως υφισταµένων του έτους 1923»
δυνάµει του ν.δ. 532/1970 (Α΄ 103) ή δυνάµει των κανονιστικών αποφάσεων αυτού που εκδόθηκαν έως τη δη-

µοσίευση του ν. 998/1979. Τα όρια αποτυπώνονται ως
εµφαίνονται στα σχετικά συνηµµένα διαγράµµατα, που
είναι δηµοσιευµένα σε Φύλλα της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και όπως έχουν εφαρµοστεί στο έδαφος. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας για την προστασία των εκτάσεων εντός των ως 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
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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 32
Γενικές διατάξεις
1. Το άρθρο 1 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σκοπός του παρόντος νόµου είναι ο καθορισµός των
συγκεκριµένων µέτρων προστασίας για τη διατήρηση, ανάπτυξη και βελτίωση των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δηµοσίων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, σύµφωνα µε την αρχή της αειφορίας και σε συνάρτηση µε το ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που διέπει την
ιδιοκτησία και την εκµετάλλευση αυτών, όπως και ο
προσδιορισµός κατά περίπτωση των όρων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι προστατευτέες εκτάσεις µπορεί
στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης να µεταβάλουν την
κατά προορισµό χρήση τους ή να εξυπηρετούν και άλλες
χρήσεις, για λόγους επιβαλλόµενους από το δηµόσιο
συµφέρον.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκτάσεις του άρθρου 3 του παρόντος, που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις αυτού, συνιστούν εθνικό κεφάλαιο, που η προστασία του αποτελεί
υποχρέωση των κρατικών οργάνων κατά την άσκηση
των αρµοδιοτήτων τους και συγχρόνως υποχρέωση και
δικαίωµα των πολιτών. Με προεδρικό διάταγµα µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ορίζονται τα συνεκτιµώµενα στοιχεία, επιστηµονικά κριτήρια για την υπαγωγή έκτασης
στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου
3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει.»
3. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 998/1979 προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι παραπάνω εκτάσεις θεωρούνται δηµόσιες, εκτός αν υπάγονται σε µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 3208/2003.»
4. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καταργείται και οι παράγραφοι 3 έως 6 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Ως δάση και δασικές εκτάσεις νοούνται και οι οποιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις (φρυγανώδεις ή
χορτολιβαδικές εκτάσεις, βραχώδεις εξάρσεις και γενικά ακάλυπτοι χώροι) που περικλείονται, αντιστοίχως, από δάση και δασικές εκτάσεις, καθώς και οι υπεράνω των
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δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές
ζώνες των ορέων και οι άβατοι κλιτύες αυτών. Οι εκτάσεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, έστω
και αν περικλείονται από δάση ή δασικές εκτάσεις.
4. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται και
τα εντός των πόλεων και των οικιστικών περιοχών πάρκα και άλση, το περιαστικό πράσινο, οι κηρυγµένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις.
Στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας υπάγονται και
τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική
βλάστηση συνδέονται όµως οργανικά µε το σύνολο του
πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν στη
διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου.
5. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου πλην των περιπτώσεων των άρθρων 17, 22, 63, 64 και 65 του παρόντος
νόµου υπάγονται και οι εκτάσεις των επόµενων περιπτώσεων α΄ και β΄ του παρόντος, που δεν έχουν αναγνωριστεί ως ιδιωτικές µε έναν από τους τρόπους του άρθρου
10 του ν. 3208/2003:
α) Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ηµιορεινών, ορεινών και ανώµαλων εδαφών και συγκροτούν φυσικά οικοσυστήµατα αποτελούµενα από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή βλάστηση ή από δασική µεν
βλάστηση που δεν συνιστά δασοβιοκοινότητα.
β) Οι βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις των ηµιορεινών,
ορεινών και ανώµαλων εδαφών.
γ) Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, σύµφωνα µε τη
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του παρόντος
νόµου, δύνανται όµως να κηρυχθούν δασωτέες, σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου
37. Σε περίπτωση καταστροφής τους από πυρκαγιά ή άλλη αιτία δεν αποβάλλουν το χαρακτήρα τους, αποκαθίστανται και προστατεύονται και διαχειρίζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Το άρθρο 4 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, µε εξαίρεση την περίπτωση γ΄
της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α΄ και η΄ της
παραγράφου 2 αυτού, εφαρµόζεται αναλόγως και επί
των ανωτέρω εκτάσεων.
δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται, κατά περίπτωση, στην αρµοδιότητα των επιτροπών του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), όπως ισχύει, και των
πολιτικών δικαστηρίων. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και
στην περίπτωση αναγνώρισης από τις επιτροπές της ύπαρξης εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί εκτάσεων δασικής µορφής, στη σύνθεση αυτών µετέχει και ένας δασολόγος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Μέχρι τη συγκρότηση των επιτροπών ενστάσεων του
ως άνω άρθρου 7, αρµόδια για τη διοικητική αναγνώριση
της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί
των ανωτέρω εκτάσεων είναι τα Συµβούλια Ιδιοκτησίας
Δασών του άρθρου 8 του παρόντος νόµου. Οι υποθέσεις
που προσάγονται στα Συµβούλια κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/ 1938 (Α΄ 488), όπως ισχύει. Ειδικά,
η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί των ανωτέρω εκτάσεων που κείνται στις
περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του παρόντος, όπως ισχύει, διενεργείται, κατά την ανωτέρω
διαδικασία, επί τη βάσει τίτλων ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από την 23η Φεβρουαρίου
1946 και έχουν µεταγραφεί, έστω και µεταγενέστερα.
ε) Οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β του παρόντος χαρτογραφούνται και διατίθενται ιδίως για την εξυ-

πηρέτηση των σκοπών του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του παρόντος
νόµου ή χρησιµοποιούνται ως βοσκότοποι ή για τη δηµιουργία νέων δασών.
6. Δεν υπάγονται οπωσδήποτε στις διατάξεις του παρόντος νόµου:
α) Οι ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούµενες εκτάσεις.
β) Οι εκτάσεις που έχουν τη µορφή της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 5 του παρόντος, που στη λήψη Α/Φ έτους 1945 ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του
1960, εµφάνιζαν αγροτική µορφή.
γ) Οι τεχνητές δασικές φυτείες που δηµιουργούνται από τους ιδιοκτήτες τους, ως και οι από αυτούς φυτεύσεις
δένδρων, επί εκτάσεων που έχουν τη µορφή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 ή των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου 6, είτε
σε εφαρµογή εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων είτε
όχι, µε σκοπό την παραγωγή και εµπορία δασικών προϊόντων ή την αναβάθµιση της αισθητικής του τοπίου.
δ) Οι αλυκές.
ε) Αµµώδεις εκτάσεις της παραλιακής ζώνης, που δεν
καταλαµβάνονται από δασική βλάστηση και δεν υπάγονται στην κατηγορία των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος.
στ) Τα πεδινά ρέµατα που δεν φέρουν δασική βλάστηση.
ζ) Οι περιοχές για τις οποίες υφίστανται εγκεκριµένα
σχέδια πόλεως ή καταλαµβάνονται υπό οικισµών, τα όρια των οποίων έχουν εγκριθεί µε πράξεις της Διοίκησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων 21.11/1.12.1979 (Δ΄ 693), 2.3/13.3.1981 (Δ΄ 138)
ή 24.4/3.5.1985 (Δ΄ 181) ή βρίσκονται εντός ορίων εγκεκριµένων πολεοδοµικών µελετών ή ρυµοτοµικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρµοσθεί στο έδαφος ή πρόκειται περί οικοδοµήσιµων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979 ή αποτελούν εκτάσεις
Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων, που οργανώθηκαν, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 742/1977, καθώς και τις διατάξεις του ν. 2545/
1997 και όπως ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 41 του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143) για τις οποίες έχει εγκριθεί η οριοθέτηση ή το ρυµοτοµικό τους σχέδιο.
η) Οι ζώνες των αποστραγγιστικών δικτύων, που φέρουν δασική βλάστηση φυσικώς ή τεχνητώς δηµιουργηµένη.»
5. Η παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε περίπτωση που είναι απαραίτητο να προσδιορισθεί η αξία δάσους, δασικής έκτασης ή των εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος για οποιαδήποτε αιτία, ο προσδιορισµός αυτός ενεργείται µε βάση τη θέση τους, τις
παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονοµικές, αισθητικές
και λοιπές λειτουργίες τους, λαµβανοµένης υπ’ όψιν,
προκειµένου περί δάσους ή δασικής έκτασης, της, κατά
νόµο, αδυναµίας χρησιµοποιήσεώς τους για οικιστικούς
σκοπούς ή άλλη εκµετάλλευση ξένη προς τον προορισµό τους. Για τον εν λόγω προσδιορισµό δεν δύναται να
ληφθούν υπ’ όψιν συγκριτικά στοιχεία αναφερόµενα σε
γειτονικές οικοπεδικές εκτάσεις ή έτερα στοιχεία εµφανίζοντα το δάσος ή τη δασική έκταση ή τις εκτάσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος, ως έχοντα οικοπεδική αξία.»
6. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 998/1979 καταργείται.
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Άρθρο 33
Συµβούλια και Επιτροπές

ρα από τα έσοδα των παραβόλων της παραγράφου 4 του
άρθρου 14 του παρόντος, όπως ισχύει.»

1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Τεχνικό Συµβούλιο Δασών συγκροτείται από: α)
Ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε
βαθµό τουλάχιστον Παρέδρου, που υπηρετεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
ως Πρόεδρος, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, β) τους
Προϊσταµένους τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
της Ειδικής Γραµµατείας Δασών του ανωτέρω Υπουργείου µε τους νόµιµους αναπληρωτές τους και γ) έναν ειδικό επιστήµονα ερευνητή, του κλάδου ΠΕ2 Δασολογικού,
του Ινστιτούτου Δασικής Έρευνας του Ε.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», µε τον αναπληρωτή του.
Τα παραπάνω µέλη µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 998/
1979 καταργούνται και η παράγραφος 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Σε κάθε νοµό συγκροτούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
µία ή περισσότερες Επιτροπές Επιλύσεως Δασικών Αµφισβητήσεων, οι οποίες είναι αρµόδιες για την επίλυση
διαφορών αναφεροµένων στο χαρακτηρισµό µίας περιοχής ή τµήµατος της επιφανείας της γης ως υπαγοµένης
ή µη στις περιπτώσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
και αποφαίνονται για κάθε άλλο θέµα που παραπέµπεται
σε αυτές κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται: 1) από έναν από τους
ακολούθως κατονοµαζόµενους νοµικούς ως Πρόεδρο,
δηλαδή είτε από έναν Πρωτοδίκη ή Ειρηνοδίκη µε τριετή
τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόµενους κατά την κείµενη για τους δικαστικούς λειτουργούς νοµοθεσία είτε από
ένα µέλος του Ν.Σ.Κ. ή από έναν δικηγόρο µε οκταετή
τουλάχιστον υπηρεσία, υποδεικνυόµενο από τον οικείο
δικηγορικό σύλλογο, 2) από δύο δασολόγους της Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Διεύθυνσης Δασών
όµορου νοµού και 3) από έναν Γεωπόνο της οικείας Περιφέρειας, αναπληρούµενους από τους νόµιµους αναπληρωτές τους στην άσκηση των κύριων καθηκόντων
τους.
Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος της
Διεύθυνσης Δασών του νοµού, προτεινόµενος από τον
προϊστάµενο αυτής µε τον νόµιµο αναπληρωτή του. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Πρωτοδικείο της έδρας του νοµού, εκτός και αν καθοριστεί διαφορετικός τόπος συνεδρίασης µε την απόφαση συγκρότησης.
Στα µέλη και στους γραµµατείς των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση ανά υπόθεση, η οποία
καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ως άνω κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζεται το ύψος της αποζηµίωσης του Προέδρου και των µελών της ως άνω Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 επ. του άρθρου
21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
Η ανωτέρω αποζηµίωση καλύπτεται αποκλειστικά από
τον προϋπολογισµό του Πράσινου Ταµείου και ειδικότε-

Άρθρο 34
Διαδικασία χαρακτηρισµού
Το άρθρο 14 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι την ανάρτηση του δασικού χάρτη, ο χαρακτηρισµός µίας περιοχής ή τµήµατος της επιφανείας της
γης ως υπαγοµένης ή µη στις περιπτώσεις του άρθρου 3
του παρόντος νόµου και ο καθορισµός των ορίων τούτων
για την εφαρµογή των διατάξεων αυτού, όπως και ο
προσδιορισµός της κατηγορίας στην οποία ανήκει κατά
τις στο άρθρο 4 διακρίσεις, ενεργείται µετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον ή και αυτεπαγγέλτως µε πράξη του κατά τόπον αρµοδίου δασάρχη ή
του Διευθυντή Δασών εάν στο νοµό δεν υφίσταται Δασαρχείο.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο πράξη, εκδίδεται µετά από σχετική εισήγηση αρµόδιου δασολόγου
και αιτιολογείται προσηκόντως µε βάση τα τυχόν υφιστάµενα στοιχεία φωτογραφήσεως και χαρτογραφήσεως της περιοχής, µε τη µορφολογία του εδάφους, το είδος, τη σύνθεση, την έκταση της βλαστήσεως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, τις τυχόν επελθούσες διαχρονικές αλλοιώσεις ή καταστροφές, καθώς και κάθε άλλο χρήσιµο στοιχείο για το χαρακτηρισµό της εκτάσεως.
3. Η πράξη αυτή επιδίδεται στον υποβάλλοντα τη
σχετική αίτηση ιδιώτη ή νοµικό πρόσωπο ή δηµόσια υπηρεσία εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της µε υπάλληλο της δασικής αρχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 47 επ. του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας
και κοινοποιείται εντός της ίδιας προθεσµίας στον Γενικό
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, στην Κτηµατική Υπηρεσία του Δηµοσίου, στον αρµόδιο φορέα
διαχείρισης του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 (Α΄207), εφόσον υπάρχει, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στον οικείο δήµο, o
οποίος την αναρτά επί ένα (1) µήνα στον πίνακα ανακοινώσεών του. Ανακοίνωση περί της σύνταξης της ως άνω
πράξης και της αποστολής αυτής στον οικείο δήµο, µε
περίληψη του περιεχοµένου της δηµοσιεύεται σε δύο
τουλάχιστον τοπικές εφηµερίδες ή σε µία τοπική και µία
εφηµερίδα των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης. Η ως άνω
πράξη µετά του συνηµµένου τοπογραφικού διαγράµµατος αναρτάται εντός της δεκαήµερης προθεσµίας του
πρώτου εδαφίου της παρούσας σε ειδικά προς τούτο καταχωρισµένο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο µέσο.
4. Κατά της πράξης του δασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις, ενώπιον της κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόµου επιτροπής του νοµού, στην οποία βρίσκεται η υπό
αµφισβήτηση έκταση ή το µεγαλύτερο τµήµα αυτής, από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον κατόπιν καταβολής παραβόλου. Το ανωτέρω παράβολο κατατίθεται υπέρ του
Πράσινου Ταµείου στον ειδικό κωδικό, Ειδικός Φορέας
Δασών και διατίθεται κατά προτεραιότητα για την αποζηµίωση των µελών της ανωτέρω Επιτροπής, διατιθεµένου
του τυχόν υπολοίπου για τους σκοπούς του Πράσινου
Ταµείου.
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Οι αντιρρήσεις ασκούνται εντός προθεσµίας εξήντα
(60) ηµερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και
κοινοποιήσεως ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, από την ανάρτηση.
Η Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογηµένα εντός προθεσµίας ενός εξαµήνου από της υποβολής των αντιρρήσεων αφού λάβει υπόψη το σχετικό φάκελο και τις προτάσεις του ενδιαφεροµένου ως άνω ιδιώτη, νοµικού προσώπου ή δηµοσίας υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να διενεργήσει και αυτοψία προς µόρφωση ασφαλέστερης γνώµης, περί της υφισταµένης στην περιοχή κατάστασης. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η οικεία Επιτροπή, ύστερα από αίτηση
του ενδιαφεροµένου, οφείλει να χορηγήσει εντός διµήνου από την υποβολή της αίτησης αυτής, βεβαίωση περί
της σιωπηρής απόρριψης των αντιρρήσεων, εκτός εάν αποφανθεί, εντός του ανωτέρω διµήνου από την υποβολή
της αίτησης επί των εκκρεµών αντιρρήσεων. Η εξέταση
των αντιρρήσεων στην περίπτωση αυτή γίνεται κατά
προτεραιότητα. Μετά την άπρακτη πάροδο του διµήνου
τεκµαίρεται σιωπηρή απόρριψη των αντιρρήσεων.
5. Η απόφαση της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων επιδίδεται, κοινοποιείται και αναρτάται στο δικτυακό τόπο
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου. Με την ανάρτηση αυτή, η οποία αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο,
προκειµένου να ασκήσει αίτηση ακυρώσεως.
6. Ο χαρακτηρισµός µίας έκτασης ως έχουσας δασικό
χαρακτήρα ή µη, καθίσταται οριστικός και αµετάκλητος
όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής αντιρρήσεων ενώπιον της Επιτροπής ή αιτήσεως ακυρώσεως
κατά της αποφάσεως της Επιτροπής ή εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση του αρµοδίου διοικητικού δικαστηρίου επί
της αιτήσεως ακυρώσεως. Περί της συνδροµής του οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού της έκτασης,
χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό από τον οικείο δασάρχη, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον.
7. Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 8β του παρόντος άρθρου, αν η έκταση έχει χαρακτηρισθεί ως µη έχουσα δασικό χαρακτήρα, η προθεσµία
για την άσκηση αντιρρήσεων, η άσκηση αυτών, καθώς
και η προθεσµία και η άσκηση ενδίκων µέσων κατά της αποφάσεως της Επιτροπής, αναστέλλουν αυτοδικαίως
την εκτέλεση της πράξης.
8. Ο δασάρχης κατά την άσκηση της αρµοδιότητας
του παρόντος άρθρου, οφείλει να απόσχει του χαρακτηρισµού εάν για τη συγκεκριµένη έκταση έχει προηγηθεί
η κήρυξη αυτής ως αναδασωτέας µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 3 του άρθρου 67 του νόµου αυτού ή εάν
διαπιστώσει αιτιολογηµένα ότι µία έκταση, η οποία είχε
κατά το παρελθόν δασικό χαρακτήρα, τον έχει απωλέσει
για κάποιους από του λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος και στο άρθρο 38 του
παρόντος νόµου.
Εκτάσεις που περιλαµβάνονται εντός των ορίων ευρύτερων εκτάσεων που κηρύχθηκαν αναδασωτέες και εξαιρούνται της αναδάσωσης µε λεκτική διατύπωση στις
σχετικές περί κηρύξεως της αναδάσωσης αποφάσεις,
χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά διαγράµµατα που συνοδεύουν τις ως άνω αποφάσεις, χαρακτηρίζονται χωρίς µερική άρση τους, εφόσον
από το περιεχόµενο της πράξης τεκµηριώνεται ο διαχρονικός µη δασικός χαρακτήρας τους.

8. α. Ο χαρακτήρας των εκτάσεων επί των οποίων
σχεδιάζεται η ανάπτυξη µεγάλων επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηµατικών Πάρκων του ν. 3982/2011 ή
τουριστικών εγκαταστάσεων ή η εγκατάσταση µεγάλων έργων υποδοµής, µεταλλείων, λατοµείων ως και
σταθµών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. µε χρήση Α.Π.Ε., συµπεριλαµβανοµένων των έργων σύνδεσης µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο, εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης
και των λοιπών συνοδών έργων, καθώς και των εκτάσεων για τις οποίες απαιτείται πράξη χαρακτηρισµού για τη
σύνταξη της έκθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2882/2001, όπως ισχύει εξετάζεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος κατά απόλυτη προτεραιότητα, σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ενώ οι κατά την παράγραφο 3
αντιρρήσεις στις ανωτέρω περιπτώσεις εισάγονται για εξέταση στην επιτροπή επιλύσεως δασικών αµφισβητήσεων του άρθρου 10 του παρόντος νόµου στην πρώτη µετά
την ηµεροµηνία υποβολής τους συνεδρίαση.
β. Η πράξη χαρακτηρισµού, στις περιπτώσεις του ανωτέρω εδαφίου α΄, µετά τη νόµιµη δηµοσιοποίησή της έχει
το τεκµήριο νοµιµότητας και εκτελείται, ακόµη και αν µε
αυτή η υπόψη έκταση έχει χαρακτηριστεί ως µη δασική.
γ. Εφόσον η εγκατάσταση σταθµού Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α. µε χρήση Α.Π.Ε. σχεδιάζεται σε έκταση που
υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας και ως
προς την κυριότητά της ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
10 του ν. 3208/2003 η άδεια εγκατάστασης του σταθµού
εκδίδεται µόνο αν εξασφαλιστεί δικαίωµα αποκλειστικής
χρήσης ή µίσθωσης της έκτασης αυτής από τον ιδιοκτήτη της.
9. Οι πράξεις του δασάρχη και οι αποφάσεις των Επιτροπών που εκδίδονται κατά τις προηγούµενες παραγράφους, µε τις οποίες περιοχές ή τµήµατά τους χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις, λαµβάνονται
υποχρεωτικά υπόψη κατά την κατάρτιση του δασικού
χάρτη και τη σύνταξη του δασολογίου της αντίστοιχης
περιοχής.»
Άρθρο 35
Τροποποιήσεις των άρθρων 38 και 44 του ν. 998/1979
1. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 38 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, τα οποία καταστρέφονται ή αποψιλώνονται συνεπεία πυρκαϊάς ή παράνοµης υλοτοµίας ή άλλης αιτίας κηρύσσονται υποχρεωτικά ως αναδασωτέα ανεξαρτήτως της ειδικότερης κατηγορίας αυτών ή της θέσης στην οποία βρίσκονται, εκτός από το τµήµα τους, η εκχέρσωση του οποίου είχε εγκριθεί ήδη, πριν από την καταστροφή του από τις ανωτέρω αιτίες, για λόγο δηµοσίου συµφέροντος µε την έκδοση της οικείας νοµικής πράξης.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις η απόφαση κήρυξης καταστραφέντος δάσους ή δασικής έκτασης ως αναδασωτέου αίρεται µετά την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης, η οποία συντελείται µε την επαναφορά της καταστραφείσας δασικής βλάστησης στην έκταση µε οικολογικά χαρακτηριστικά επαρκή για την υπαγωγή της στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
ανάλογα µε τη µορφή (δάσος ή δασική έκταση) που είχε
πριν την καταστροφή της, χωρίς να απαιτείται η πλήρης
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µορφολογική και οικολογική αποκατάσταση της έκτασης
αυτής στο προ της καταστροφής της επίπεδο.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 (Α΄
198), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, καθώς και όταν ανακαλείται ή τροποποιείται απόφαση κήρυξης έκτασης ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε
πραγµατική ή νοµική αιτία, απαιτείται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
η οποία εκδίδεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, µετά από εισήγηση,
θετική ή αρνητική του αρµοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν στο νοµό δεν υφίσταται Δασαρχείο και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών, η οποία αρχίζει από την υποβολή
του σχετικού αιτήµατος στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
Άρθρο 36
Αντικατάσταση των άρθρων 45 έως 61 του ν. 998/1979
Ο τίτλος του Κεφαλαίου Έκτου και τα άρθρα 45 έως 61
του ν. 998/1979 αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Επιτρεπτές επεµβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις και
στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
Άρθρο 45
Γενικές διατάξεις
1. Δεν επιτρέπεται, εν όλω ή εν µέρει, οποιαδήποτε επέµβαση που συνεπάγεται µεταβολή του προορισµού
των δασών και δασικών εκτάσεων, πλην όσων ορίζονται
ως επιτρεπτές στο παρόν Κεφάλαιο.
2. Κάθε επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις του παρόντος,
επέµβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις αποτελεί εξαιρετικό µέτρο. Επέµβαση σε δάση και δασικές εκτάσεις
ως και σε δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 3 παράγραφος 5 εδάφιο ε΄ του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, επιτρέπεται µετά από έγκριση. Η έγκριση αυτή χορηγείται
από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, µετά από εισήγηση της οικείας δασικής αρχής, εκτός αν ορίζεται αλλιώς στη διάταξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή στις διατάξεις των άρθρων 46 έως 61. Σε περίπτωση επέµβασης από τρίτους
στις ιδιωτικού χαρακτήρα εκτάσεις που προστατεύονται
από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, απαιτείται και η
έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
3. Η έγκριση επέµβασης, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται για συγκεκριµένη έκταση εµφαινοµένη σε τοπογραφικό διάγραµµα µε συντεταγµένες κορυφών, βασιζόµενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ
’87, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου, εφαρµοζόµενης αναλόγως ως προς την έγκριση αυτή και της διάταξης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται υπό την
προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριµένη χρήση δεν είναι δυνατή η διάθεση δηµοσίων εκτάσεων µη υπαγοµένων στις
προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόµου. Στην πε-

ρίπτωση 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 εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, άλλως, διατίθενται δασικές εκτάσεις ή δάση.
Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον πρόκειται
για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που αφορούν άµεσα
στην εθνική άµυνα της χώρας, για διανοίξεις δηµόσιων
οδών, για την κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, την κατασκευή και εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών σταθµών και κάθε
απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, καθώς και
των δικτύων σύνδεσής τους µε το Σύστηµα ή το Δίκτυο
του άρθρου 2 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), η χάραξη των οποίων προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική έκταση ως και για έργα εκµετάλλευσης ορυκτών πρώτων
υλών, µε εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία και αποκοµιδή
αυτών, τη διάνοιξη οδών προσπέλασης και την ανέγερση
εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκµετάλλευσης και διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις
επεµβάσεις του άρθρου 56 του παρόντος.
4. Σε περίπτωση που για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα ή έργο απαιτείται Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ), µε απόφαση του αρµόδιου
Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, τότε η έγκριση επέµβασης ενσωµατώνεται αντίστοιχα σε αυτές.
5. Κατά τη χορηγούµενη στα πλαίσια έκδοσης της
ΑΕΠΟ ή υπαγωγής των Πρότυπων Περιβαλλοντικών
Δεσµεύσεων (ΠΠΔ) γνωµοδότηση των δασικών υπηρεσιών εξετάζεται η συµβατότητα του έργου µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, η µη ύπαρξη άλλων διαθεσίµων δηµοσίων εκτάσεων, που δεν υπάγονται στις
προστατευτικές διατάξεις του παρόντος νόµου µε την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου και οι τυχόν απαιτούµενες τροποποιήσεις των ισχυόντων διαχειριστικών σχεδίων και των
εγκεκριµένων µελετών αναδάσωσης. Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης τίθενται µε αυτήν όροι και περιορισµοί για την ελαχιστοποίηση των τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.
Για έργα εθνικής και περιφερειακής οδοποιίας, αρδευτικών και υδρευτικών δικτύων ως και δικτύων µεταφοράς
και διανοµής φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων
και ηλεκτρικής ενέργειας µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, εφόσον δεν έχουν καταρτισθεί οριστικές τεχνικές
µελέτες, η αρµόδια δασική αρχή γνωµοδοτεί, προκειµένης της έκδοσης ΑΕΠΟ, επί του φακέλου της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς και τις προϋποθέσεις που θέτει η
δασική νοµοθεσία, για την εκτέλεση των ως άνω έργων
επί των εκτάσεων αυτών. Με την ολοκλήρωση των οριστικών µελετών των έργων ο φορέας του έργου υποχρεούται να υποβάλει στην αρµόδια δασική αρχή το σχετικό
φάκελο για την έκδοση πράξης χαρακτηρισµού του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, η οποία µετά τη δηµοσιοποίησή της έχει το τεκµήριο της νοµιµότητας και δεσµεύει τις υπηρεσίες της διοίκησης.
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6.α. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ) µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του οικείου Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδεται
πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της αρµόδιας Δασικής
Αρχής µε την οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε επέµβασης, αναφέρονται δε σε αυτήν, ιδίως, τα στοιχεία του δικαιούχου, τα όρια, η θέση και το
εµβαδόν της έκτασης, ο σκοπός της επέµβασης, ο χρόνος διάρκειάς της, µε δυνατότητα ανανέωσής της. Αναφέρονται επίσης, η διαδικασία έκπτωσης του δικαιούχου
σε περίπτωση µη τήρησης των όρων της επέµβασης, το
ύψος του ανταλλάγµατος χρήσης, τα όρια, η θέση και το
εµβαδόν της προς αναδάσωση έκτασης, καθώς επίσης
και οι όροι αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος
µετά τη λήξη του χρόνου διάρκειας της επέµβασης.
β. Η πράξη της αρµόδιας Δασικής Αρχής, του πρώτου
εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου,
εκδίδεται στο όνοµα του προσώπου ή του φορέα που θα
κάνει την επέµβαση και αφορά αποκλειστικά στη χρήση
ή δραστηριότητα για την οποία ζητείται, µη δυνάµενη να
επεκταθεί σε άλλες χρήσεις ή δραστηριότητες.
Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα εκµετάλλευσης η ανωτέρω πράξη τροποποιείται µόνον ως προς την επωνυµία αυτού. Η πράξη αυτή αφορά στην απολύτως αναγκαία για την υλοποίησή της έκταση, όπου δε απαιτείται
άδεια δόµησης, η πράξη αυτή συνοδεύεται εκτός από το
τοπογραφικό διάγραµµα, στο οποίο αποτυπώνεται το σύνολο του γηπέδου και από διάγραµµα δόµησης, που υποβάλλει ο αιτών. Σε αυτήν την περίπτωση, η άδεια δόµησης εκδίδεται αποκλειστικά και µόνο για την έκταση που
αποτυπώνεται στο διάγραµµα δόµησης.
Στις περιπτώσεις επιτρεπτών επεµβάσεων του παρόντος νόµου για την έγκριση δόµησης και την άδεια δόµησης, τυχόν κτιριακών εγκαταστάσεων που ανεγείρονται
κατά τις κείµενες διατάξεις δεν απαιτείται η ύπαρξη
«προσώπου γηπέδου», όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά από ειδικές ή γενικές διατάξεις της πολεοδοµικής νοµοθεσίας.
7. Ο δικαιούχος της επέµβασης εγκαθίσταται στην έκταση µετά την έκδοση των απαιτούµενων αδειών για
την εκµετάλλευση ή εγκατάσταση του έργου ή της δραστηριότητας.
8. Κάθε επιτρεπτή επέµβαση σε δάσος, δασική έκταση
ή στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
που προβλέπεται κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, ενεργείται κατόπιν καταβολής ανταλλάγµατος
χρήσης και υποχρεωτικής αναδάσωσης ή δάσωσης έκτασης ίδιου εµβαδού µε εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέµβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια
περιοχή ή σε όµορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός
της ιδίας διοικητικής ενότητας ή όµορης αυτής, σε άλλη
που θα υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία. Η αναδάσωση ή δάσωση διενεργείται από τον δικαιούχο της επέµβασης, µε δαπάνες του και επί τη βάσει σχετικής µελέτης, που καταρτίζεται µε επιµέλειά του και εγκρίνεται από τη δασική υπηρεσία.
Οι εργασίες της αναδάσωσης ή δάσωσης αρχίζουν µε
την έναρξη των εργασιών του έργου, η δε ολοκλήρωσή
τους, η οποία επέρχεται µε την εγκατάσταση της δασικής βλάστησης, στην προβλεποµένη από τη µελέτη πυκνότητα και την ικανότητα αυτής για φυσική εξέλιξη και
ανάπτυξη, πιστοποιείται από τη δασική υπηρεσία µε σχετική διαπιστωτική της πράξη.

Αν δεν πραγµατοποιηθεί ή δεν πραγµατοποιηθεί προσηκόντως η αναδάσωση ή δάσωση από τον υπόχρεο, καταβάλλεται από αυτόν ποσό τριπλάσιο από τη δαπάνη
της αναδάσωσης, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό
του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου. Το ως
άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή
δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης,
της οποίας ενεκρίθη η µεταβολή του προορισµού, απαγορευοµένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.
Για τις επεµβάσεις σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται στο 50% της
καθοριζόµενης, σύµφωνα µε το άρθρο 6, αξίας τους, για
δε τις επεµβάσεις σε ιδιωτικά στο 30% αυτής. Ειδικά για
τις επεµβάσεις στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, το αντάλλαγµα χρήσης υπολογίζεται στο
40% της αξίας τους. Τα παραπάνω ποσοστά δύνανται να
αναπροσαρµόζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Οικονοµικών. Το αντάλλαγµα χρήσης κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, απαγορευοµένης απολύτως της διάθεσής του
για άλλο σκοπό. Το αντάλλαγµα χρήσης για επεµβάσεις
κοινωφελούς χαρακτήρα εντός δηµοσίων δασών και δασικών εκτάσεων και ειδικότερα όσων ασκούν αυτοπροσώπως το επάγγελµα του κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου,
κ.λπ., ορίζεται στο ένα τέταρτο (1/4) του ύψους της δαπάνης αναδάσωσης της έκτασης, η οποία θα προκύπτει
κατά στρέµµα από το γινόµενο του εκάστοτε συντελεστή Μ επί το σταθερό ποσό 35 ευρώ, για την ενίσχυση
της δραστηριότητάς τους.
9. Από την καταβολή του ανταλλάγµατος χρήσης απαλλάσσεται το Δηµόσιο, οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και
οι υπηρεσίες ή φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως εκάστοτε ισχύει. Στην περίπτωση αυτή στη µελέτη του έργου προβλέπεται ειδική δαπάνη για την αναδάσωση ή
δάσωση ίσης έκτασης, η οποία πραγµατοποιείται από
τον δικαιούχο της επέµβασης, στην περιοχή όπου εκτελείται το έργο ή η δραστηριότητα ή σε όµορη περιοχή,
που θα του υποδειχθεί από τη δασική υπηρεσία.
10. Από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και
καταβολής ανταλλάγµατος χρήσης εξαιρούνται οι επεµβάσεις των άρθρων 52 παράγραφος 1, 53 παράγραφος 4,
54 παράγραφος 1, 55 παράγραφος 1, 56, 57 παράγραφοι
2 και 3, 58 και 59 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος.
11. Από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης εξαιρούνται τα πρόχειρα κτηνοτροφικά καταλύµατα του
άρθρου 47Α, οι επεµβάσεις για γεωργική εκµετάλλευση
των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 47, οι προσωρινού
χαρακτήρα εγκαταστάσεις του συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων του άρθρου 52 παράγραφος 4, οι βοτανικοί κήποι, τα υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου της παραγράφου 1, οι προσωρινές εγκαταστάσεις για τη διαµονή σε αυτές πληγέντων από φυσικές καταστροφές της παραγράφου 4 και οι επεµβάσεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του παρόντος.
12. Αν εγκαταλειφθεί ο σκοπός της επέµβασης ή ολοκληρωθεί η επέµβαση η έκταση επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε πριν από την αλλαγή χρήσης της και
αποκαθίσταται, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους, σε περίπτωση δε µη ύπαρξης αυ-

31
τών, σύµφωνα µε εγκεκριµένη από τη δασική υπηρεσία
µελέτη αποκατάστασης. Η µη συµµόρφωση µε τα ανωτέρω διαπιστώνεται µε σχετική πράξη του αρµόδιου οργάνου και συνεπάγεται την υποχρεωτική κήρυξη της έκτασης ως αναδασωτέας, την επιβολή από την αρµόδια δασική αρχή σε βάρος του δικαιούχου των ποινών της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του παρόντος νόµου, καθώς
και την επιβολή διοικητικού προστίµου ποσού από 3.000
µέχρι 10.000 ευρώ ανά στρέµµα, αναλόγως της έκτασης
της προκληθείσης βλάβης στο δασικό περιβάλλον, µε δυνατότητα αναπροσαρµογής του, κατόπιν κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών.
13. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση των ιδιωτικών εκτάσεων που προστατεύονται από το άρθρο 3 του παρόντος νόµου υπέρ του Δηµοσίου για σκοπό δηµόσιας ωφέλειας, ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 47 επ. του παρόντος Κεφαλαίου.
14. Απαγορεύεται η κατά κυριότητα παραχώρηση δηµοσίων δασών, δηµοσίων δασικών εκτάσεων ή δηµοσίων
εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει για την
εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Κεφαλαίου. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται τίτλος κυριότητας για την πραγµατοποίηση της επέµβασης, αρκεί η έγκριση επέµβασης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου άλλως η πράξη της παραγράφου 6 του παρόντος
άρθρου.
15. Οι προβλεπόµενες στις διατάξεις του παρόντος
Κεφαλαίου επεµβάσεις σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δηµοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, που βρίσκονται εντός περιοχών προστασίας του ν. 1650/1986,
όπως ισχύει, και του ν. 3028/2002, διενεργούνται, εφόσον προβλέπονται από το ειδικό καθεστώς προστασίας
των ως άνω περιοχών και υπό την τήρηση και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων αυτού. Ειδικότερα η διενέργεια των παραπάνω επεµβάσεων στις προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura, επιτρέπεται εφόσον
είναι σύµφωνη µε τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως των ως άνω
κανονιστικών πράξεων για τη διενέργεια των επεµβάσεων του παρόντος κεφαλαίου ακολουθείται η διαδικασία
του άρθρου 10 του ν. 4014/2011. Επίσης οι προβλεπόµενες στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου τουριστικές
εγκαταστάσεις, επιχειρηµατικά πάρκα, δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών µετά των αναγκαίων αγωγών
προσαγωγής τους, εκπαιδευτήρια µε τις συνοδές τους εγκαταστάσεις και νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας και
Πρόνοιας (Πε.ΣΥ.Π), εφόσον προβλέπονται από ειδικό
χωρικό σχέδιο του άρθρου 8 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142)
διενεργούνται στις ανωτέρω εκτάσεις σύµφωνα µε τις
κατευθύνσεις του.
16. Το Δηµόσιο δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν εκνίκηση εκ µέρους τρίτων της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε επέµβαση κατά τις διατάξεις του Κεφαλαίου
Στ΄ του παρόντος νόµου ή σε περίπτωση που η ανωτέρω
έκταση είχε µεν αρχικώς χαρακτηρισθεί ως δασική, κρίθηκε όµως, κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί της εκδοθείσας πράξης χαρακτηρισµού, ως µη δασική.
17. Προκειµένου για επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) ή κάθε άλλης σχετικής

διάταξης ή για οργανωµένους υποδοχείς τουριστικών
δραστηριοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4179/2013, που αναπτύσσονται, υπό τις προϋποθέσεις των επόµενων άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου, σε περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 και σε εκτάσεις της παραγράφου 2 και των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, για τις οποίες το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει επιλυθεί στα πλαίσια εφαρµογής του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), αλλά ο επενδυτής
κατέχει τίτλους που ανάγονται σε ηµεροµηνία πριν από
την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί, η προβλεπόµενη στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου
πράξη εκδίδεται ως επί δηµοσίας εκτάσεως, χωρίς την
καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης και ταυτόχρονα το
Δηµόσιο εγείρει τακτική αγωγή κυριότητας για την έκταση. Εάν η έκταση κριθεί αµετάκλητα ως δηµόσια, ο επενδυτής καταβάλει το οφειλόµενο αντάλλαγµα χρήσης.
Άρθρο 46
Εξαιρετικός χαρακτήρας επιτρεπτών επεµβάσεων
σε αναδασωτέες εκτάσεις
1. Στα δάση και στις δασικές εκτάσεις, περί των οποίων το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, ουδεµία επιτρέπεται επέµβαση προβλεπόµενη από τις διατάξεις
του παρόντος Κεφαλαίου ή από άλλη διάταξη, µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 48, των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του άρθρου 53, της παραγράφου 1 του άρθρου 54, της παραγράφου 1 του άρθρου 55 και της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 16 του παρόντος νόµου.
2. Για την πραγµατοποίηση των προβλεποµένων από
τις ανωτέρω διατάξεις επεµβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις δεν απαιτείται άρση της αναδάσωσης.
3. Ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα των ανωτέρω επεµβάσεων η σχετική εγκριτική απόφαση πρέπει να αιτιολογείται ειδικά, µε κριτήρια αναφερόµενα τόσο στην
ιδιαίτερη σηµασία του έργου, ανεξάρτητα προς την επιδίωξη αποδοτικότερης για το φορέα του έργου οικονοµικής εκµετάλλευσης, όσο και στην απόλυτη αναγκαιότητα εκτέλεσής του στην αναδασωτέα έκταση πριν από
την πραγµατοποίηση της αναδάσωσης, µε γνώµονα αφενός την ανάγκη προστασίας του δασικού οικοσυστήµατος και αφετέρου την εξυπηρέτηση του δηµόσιου σκοπού στον οποίο αποβλέπει το έργο.
Άρθρο 47
Γεωργική εκµετάλλευση
1. Εκχέρσωση δασών προς απόδοση σε αγροτική οποιασδήποτε φύσης καλλιέργεια απαγορεύεται. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η από γεωργικούς συνεταιρισµούς,
οµάδες παραγωγών ή φυσικά πρόσωπα εκχέρσωση δασικών εκτάσεων ή η χρήση από αυτούς ασκεπούς έκτασης ή διάκενου εντός δάσους ή δασικής έκτασης, εµβαδού έως 30 στρέµµατα όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια ή για
φύτευση σε ανάµειξη αγρίων και οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων ή για φύτευση δασικών ειδών για την απόδοση προϊόντων, ιδίως, κάστανων, καρυδιών και τρούφας, ή για δηµιουργία αµπελώνων ή φυτειών αρωµατικών φυτών. Επιτρέπεται, επίσης, η δια εµβολιασµού εξηµέρωση άγριων οπωροφόρων ή καρποφόρων δένδρων.
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2. Η έγκριση για τη γεωργική εκµετάλλευση χορηγείται, εφόσον διαπιστωθεί, κατόπιν σχετικής οικονοµοτεχνικής µελέτης βιωσιµότητας της γεωργικής εκµετάλλευσης, ότι οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες
συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκµετάλλευσης χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργία του δασικού οικοσυστήµατος, από την απώλεια του φυσικού του στοιχείου,
καθώς και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του παρόντος. Η µελέτη συντάσσεται από ιδιώτη
γεωτεχνικό επιστήµονα, σε περίπτωση δε που αυτός δεν
είναι δασολόγος, απαιτείται συνυπογραφή αυτής και από δασολόγο, περιέχεται δε σε αυτήν ειδικό κεφάλαιο
για την τυχόν οικολογική αναβάθµιση του φυσικού οικοσυστήµατος λόγω της συγκεκριµένης εκµετάλλευσης.
3. Οι δηµόσιες εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, ως και οι κοινόχρηστες και διαθέσιµες εποικιστικές δασικές εκτάσεις µπορούν να διατεθούν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα για δενδροκοµική ή
γεωργική καλλιέργεια και εκµετάλλευση κατόπιν της
σχετικής µελέτης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Η έγκριση επέµβασης χορηγείται, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) Οι εκτάσεις δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις β΄ της
παρ. 1 και α΄ και ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
β) Η κλίση του εδάφους είναι µικρότερη του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και το βάθος του εδάφους κατάλληλο για γεωργική καλλιέργεια και
γ) Δεν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους ή
άλλως να είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προστατευτικών µέτρων.
5. Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, δάση, δασικές
εκτάσεις και εκτάσεις µε τη µορφή της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος που εκχερσώθηκαν για γεωργική χρήση, πριν τεθεί σε ισχύ το
Σύνταγµα του 1975 και διατηρούν τη χρήση αυτή µέχρι
σήµερα, δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, απαγορευµένης κάθε άλλης χρήσης από τον κάτοχό τους.
6. Οι κάτοχοι των δηµόσιων εκτάσεων της ανωτέρω
παραγράφου υποβάλουν αίτηµα εξαγοράς στο αρµόδιο
Δασαρχείο ή στην αρµόδια Διεύθυνση Δασών, εάν δεν
υφίσταται Δασαρχείο. Στην αίτηση περιγράφεται το κατεχόµενο ακίνητο κατά θέση, όρια και εµβαδόν, µε συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το Εθνικό Τριγωνοµετρικό Δίκτυο (κρατικό σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87). Ο Δασάρχης ή ο Διευθυντής Δασών, εφόσον δεν υφίσταται Δασαρχείο, εισηγείται αρµοδίως και ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει την απόφαση εξαγοράς της έκτασης.
7. Για την κατοχή του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, ιδιωτικά συµφωνητικά µε βέβαιη χρονολογία, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη
δασική νοµοθεσία. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαµβάνονται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη
κατοχής του ακινήτου.
8. Το τίµηµα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειµενικής αξίας ή άλλως της αγοραίας αξίας και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαµηνιαίες άτοκες δόσεις. Το τίµηµα
κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών.

9. Οι κάτοχοι δηµόσιων και µη εκτάσεων της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου καταβάλουν χρηµατικό
αντάλλαγµα για την απώλεια του φυσικού αγαθού από
την αλλαγή χρήσης της έκτασης, για να αναδασωθεί ή
να δασωθεί αντίστοιχη έκταση, κατά την έννοια του «θετικού περιβαλλοντικού ισοζυγίου», κατ’ εφαρµογή του
άρθρου 45 παρ. 8 του παρόντος νόµου. Η καταβολή του
ανταλλάγµατος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για την εξαγορά της έκτασης από τον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, καθώς και για τη νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης από τον κάτοχο έκτασης δηµόσιας ή µη.
10. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόµενο τίµηµα και
καταβληθεί το αντάλλαγµα χρήσης, ο κάτοχος δεν µπορεί να µεταβιβάσει την έκταση. Από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς της παραγράφου 6 του παρόντος
και µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιµήµατος αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν από τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας.
11. Μετά την εξόφληση του τιµήµατος και του χρηµατικού ανταλλάγµατος, οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις
παύουν να ισχύουν. Ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκδίδει τίτλο κυριότητας υπέρ του κατόχου της έκτασης. Ο ανωτέρω τίτλος µεταγράφεται στα βιβλία µεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται στα τηρούµενα στοιχεία του
αρµοδίου Κτηµατολογικού Γραφείου. Τυχόν αλλαγή της
γεωργικής χρήσης, µετά τη χορήγηση του ανωτέρω τίτλου εκ µέρους του αρχικού ή του εκάστοτε κυρίου της έκτασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα του
σχετικού τίτλου κυριότητας, ως προς το τµήµα που άλλαξε χρήση και την υπαγωγή του τµήµατος αυτού στις
διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
12. Δεν υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 5
έως 11 του άρθρου αυτού οι εκτάσεις που υπάγονται σε
ειδικό καθεστώς προστασίας, σύµφωνα µε το άρθρο 19
του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5
του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), εκτός αν η γεωργική εκµετάλλευση προβλέπεται από το ως άνω ειδικό καθεστώς προστασίας. Τυχόν εκδοθέντες τίτλοι κυριότητας ανακαλούνται και το τίµηµα επιστρέφεται.
Άρθρο 47Α
Κτηνοτροφική εκµετάλλευση
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δασικές εκτάσεις
και δηµόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και, στην περίπτωση µη ύπαρξης τέτοιων στην περιοχή ενδιαφέροντος, εντός δασών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), µελισσοκοµείων, εκτροφείων θηραµάτων, εκτροφείων γουνοφόρων και επισκέψιµων κτηνοτροφικών µονάδων εκτροφής απειλουµένων µε εξαφάνιση αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων,
µε σκοπό τη διάσωση, διάδοση, προβολή και παραδοσιακή διαχείριση του προαναφερθέντος ζωικού κεφαλαίου
και των προϊόντων του.
2. Για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων των περιπτώσεων β΄ και γ΄
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 επιτρέπεται η
κατασκευή των αναγκαίων συνοδευτικών τους έργων, όπως δίκτυο µεταφοράς ύδατος, διάνοιξη γεωτρήσεων ε-
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πί τη βάσει των κειµένων περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των υπογείων ή ρεόντων υδάτων διατάξεων, έργων
οδοποιίας πρόσβασης και έργων σύνδεσης µε τα κοινωφελή δίκτυα, κατ’ εφαρµογή της σχετικής περί αυτών νοµοθεσίας.
3. Με εξαίρεση τα µελισσοκοµεία, απαγορεύεται η εγκατάσταση των µονάδων της παραγράφου 1 σε εκτάσεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παρ. 1 και των περιπτώσεων α΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4. Κατ’ εξαίρεση η εγκατάσταση των ως άνω µονάδων σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura, επιτρέπεται
κατόπιν τήρησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 4014/2011.
4. Για τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ο προϊστάµενος του αρµόδιου Δασαρχείου ή της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο σε επίπεδο νοµού, χορηγεί, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 4 του άρθρου 45, έγκριση επέµβασης,
µετά τη θετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Σταυλισµού
και τη σύµφωνη επί αυτής γνώµη της Αρχής Αδειοδότησης του ν. 4056/2012 για την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 του ιδίου ως άνω νόµου, για χρονικό
διάστηµα δεκαπέντε (15) ετών, που δύναται να παραταθεί µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου και, εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις, όπως τέθηκαν µε την αρχική αδειοδότηση.
5. Στην ως άνω έγκριση επέµβασης ή στην πράξη της
παραγράφου 6 του άρθρου 45 της ανωτέρω παραγράφου, καθορίζεται το αντάλλαγµα χρήσης της παραγράφου 8 του άρθρου 45, η προς αναδάσωση ή δάσωση έκταση, στις περιπτώσεις που υφίσταται τέτοια υποχρέωση, και ορίζονται υποχρεωτικά τα µέτρα ασφαλείας που
πρέπει να ληφθούν, οι υποχρεώσεις του κατόχου της άδειας και οι συνέπειες µη τήρησης αυτών, που συνεπάγονται την ανάκληση της άδειας. Η ανωτέρω έγκριση ή
πράξη της αρµόδιας Δασικής Αρχής δεν θεµελιώνει κανένα άλλο δικαίωµα επί της έκτασης, που διατίθεται για
το συγκεκριµένο σκοπό, πλην της αποκλειστικής χρήσης
της για αυτόν.
6. Αν ανακληθεί η άδεια από την Αρχή Αδειοδότησης
του ν. 4056/2012, οι εγκαταστάσεις περιέρχονται στο
Δηµόσιο, εφόσον η έκταση είναι δηµόσια, άλλως στον
ιδιοκτήτη της έκτασης.
Άρθρο 48
Διάνοιξη οδών
1. Η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, δηµοτικών οδών
και σιδηροδροµικών γραµµών διά µέσου δασών, δασικών
και αναδασωτέων εκτάσεων και δηµοσίων εκτάσεων των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου είναι επιτρεπτή, σύµφωνα µε τους
όρους της περιβαλλοντικής µελέτης του έργου κι αφού
ληφθεί πρόνοια για τη διαφύλαξη του τυχόν ιδιαίτερου
προστατευτικού χαρακτήρα των εκτάσεων.
Κατά τη χάραξη και την κατασκευή των ως άνω οδών
και σιδηροδροµικών γραµµών λαµβάνονται µέτρα για τη
µη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και την αποκατάσταση της υφιστάµενης εκατέρωθεν
δασικής βλάστησης, τη δηµιουργία νέας για λόγους λειτουργικούς και αισθητικούς, τη µη αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και υποχρεούνται οι δικαιούχοι να
δηµιουργούν δενδροστοιχίες και γραµµικές φυτείες παραλλήλως των οδών και γραµµών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της αρµόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

2. Τα απολύτως αναγκαία τεχνικά έργα ή άλλες απαραίτητες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν και συναρτώνται µε τη λειτουργία της οδού, ιδίως Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων (ΣΕΑ), Σταθµοί Διοδίων (ΣΔ),
Σταθµοί - Χώροι Στάθµευσης και Αναψυχής (ΧΣΑ), Σταθµοί Αποχιονισµού, εντός των εκτάσεων της πρώτης παραγράφου επιτρέπονται κατόπιν εγκρισης επέµβασης,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του
παρόντος νόµου.
3. Η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκµεταλλεύσεων, έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν εµπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται διά µέσου δασών, δασικών εκτάσεων και δηµοσίων
εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της τεχνικής και περιβαλλοντικής µελέτης αυτών. Οι δαπάνες κατασκευής, συντήρησης, καθώς και αποζηµιώσεων τούτων, βαρύνουν τους δικαιούχους. Η οδός, µετά τη διάνοιξή της αποδίδεται σε δηµόσια χρήση. Όταν εκλείψει ο λόγος της επέµβασης, η οδός διατηρείται, εφόσον κριθεί από τη δασική υπηρεσία
ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 15 του παρόντος νόµου, άλλως, η καταληφθείσα υπό της οδού έκταση αναδασώνεται, µε τους όρους του άρθρου 45 παράγραφος 8 του παρόντος κεφαλαίου.
4. Τα προβλεπόµενα στις προηγούµενες παραγράφους δεν ισχύουν για τις εκτάσεις των κατηγοριών
α΄και β΄ παράγραφος 1, καθώς και της κατηγορίας α΄
παράγραφος 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 49
Εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα
1. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δηµόσια δάση, δηµόσιες δασικές εκτάσεις και δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του
παρόντος νόµου για τη δηµιουργία χιονοδροµικών κέντρων, εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαµατικών πηγών –
υδροθεραπευτηρίων, κέντρων θαλασσοθεραπείας και ξενοδοχειακών καταλυµάτων κατηγορίας 4 ή 5 αστέρων,
καθώς και η διάνοιξη και δηµιουργία διόδων διαδροµών
γκολφ. Στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπεται η εγκατάσταση µηχανισµών µε συρµατόσχοινα (σχοινοσιδηρόδροµοι, καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαµοι και τηλεσκί) που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων της
παρούσας παραγράφου, µε την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αισθητική αλλοίωση του τοπίου.
2. Το σχετικό αίτηµα για την χορήγηση έγκρισης επέµβασης συνοδεύεται από έκθεση τουριστικής αξιοποίησης, στην οποία πρέπει να τεκµηριώνεται ότι συντρέχει
εξαιρετικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος, ότι εξυπηρετείται ανάγκη της εθνικής οικονοµίας, ότι η σχεδιαζόµενη επένδυση επιφέρει ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα σηµαντικής έντασης στην εθνική και τοπική οικονοµία, στην απασχόληση και στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν και να αιτιολογείται ότι η επέµβαση αυτή αποτελεί το µόνο πρόσφορο µέσο για την ικανοποίηση
του δηµοσίου συµφέροντος µε τη µικρότερη δυνατή απώλεια δασικού πλούτου.
3. Οι επεµβάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος
δεν πραγµατοποιούνται στις εκτάσεις των κατηγοριών
α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου και των κατηγοριών α΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
4α. Επιτρέπεται η χρησιµοποίηση ιδιωτικών δασών
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και δασικών εκτάσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1 υπό τους αυτούς ως άνω όρους και προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου.
β. Επίσης επιτρέπεται η επέµβαση σε ιδιωτικά δάση και
δασικές εκτάσεις για τη δηµιουργία σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, υπό τους ανωτέρω όρους ως και υπό τους ειδικότερους όρους και σύµφωνα
µε τη διαδικασία των επόµενων περιπτώσεων γ΄ έως στ΄
της παρούσας παραγράφου. Όταν η επέµβαση για τη δηµιουργία των ανωτέρω σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής
γίνεται εξ ολοκλήρου σε ιδιωτική έκταση αµιγώς δασικού χαρακτήρα, τότε το εµβαδόν της έκτασης αυτής
πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 500 στρέµµατα.
γ. Στην περίπτωση των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων, το σχετικό αίτηµα για τη χορήγηση έγκρισης
επέµβασης και η έκθεση τουριστικής αξιοποίησης
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου διαβιβάζονται
από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προς σχετική
εισήγηση στο Κεντρικό Συµβούλιο Διοίκησης για την αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας του άρθρου 16
του ν. 3986/2011.
δ. Για τις εγκαταστάσεις των παραγράφων 4 και 1 του
παρόντος άρθρου, η συνολική έκταση των χώρων που
καταλαµβάνουν οι επεµβάσεις (κάλυψη) δεν µπορεί να
υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%) της έκτασης για την οποία εγκρίνεται η επέµβαση προς τουριστική αξιοποίηση.
Ο συντελεστής δόµησης υπολογίζεται στο ως άνω 10%
της έκτασης και καθορίζεται κλιµακωτά ως εξής:
αα) Για έκταση εµβαδού έως 5000 στρέµµατα ο συντελεστής δόµησης ορίζεται στο 0,5.
ββ) Για έκταση εµβαδού από 5000 έως 6000 στρέµµατα και δη για τα επιπλέον 1000 στρέµµατα των 5000
στρεµµάτων ο συντελεστής δόµησης ορίζεται στο 0,3.
γγ) Για έκταση εµβαδού από 6000 έως 7000 στρέµµατα και δη για τα επιπλέον 1000 στρέµµατα των 6000
στρεµµάτων ο συντελεστής δόµησης ορίζεται στο 0,2.
δδ) Για έκταση εµβαδού από 7000 έως 8000 στρέµµατα και δη για τα επιπλέον 1000 στρέµµατα των 7000
στρεµµάτων ο συντελεστής δόµησης ορίζεται στο 0,1.
εε) Για έκταση εµβαδού πλέον των 8000 στρεµµάτων
δεν υπολογίζεται συντελεστής δόµησης. Κατ’ εξαίρεση
των ανωτέρω σε περίπτωση που η επέµβαση διενεργείται στην ηπειρωτική χώρα και υπό την προϋπόθεση ότι απέχει από την ακτογραµµή τουλάχιστον δέκα χιλιόµετρα, τότε ο συντελεστής δόµησης, υπολογιζόµενος επί
του 10%, ορίζεται σε 0,5 µέχρι τα 8.000 στρέµµατα. Μετά τα 8.000 στρέµµατα δεν υπολογίζεται συντελεστής
δόµησης.
Με την επιφύλαξη του προηγούµενου εδαφίου, εφόσον η έκταση εξυπηρετεί και αθλητικές χρήσεις εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδοµής, το συνολικώς επιτρεπόµενο ποσοστό των διατιθέµενων χώρων δεν
µπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%) αυτής, υπό
τον όρο ότι η έκταση αυτή καλύπτεται από δασική βλάστηση αείφυλλων ή φυλλοβόλων πλατύφυλλων σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) και ότι η
συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι µεγαλύτερη των
τριών χιλιάδων (3.000) στρεµµάτων.
ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου, για την δηµιουργία σύνθετου τουριστικού κατα-

λύµατος σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις εκτός
οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων,
εκδίδεται, αντί της κοινής απόφασης της περίπτωσης α΄
του άρθρου 9 του ν. 4002/2011, προεδρικό διάταγµα χαρακτηρισµού και οριοθέτησης σύνθετου τουριστικού καταλύµατος µε πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού ύστερα από έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται
στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 107017/28.8.2006
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, εφαρµοζοµένης αναλόγως της διαδικασίας των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4002/2011.
στ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού
καθορίζονται ειδικές τεχνικές, µορφολογικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τα τουριστικά καταλύµατα
του παρόντος άρθρου, καθώς και οι προδιαγραφές και τα
κριτήρια επιλογής, µε βάση τη βλάστηση, το ανάγλυφο
του χώρου υλοποίησης των εγκαταστάσεων αυτών.
5. Στα γήπεδα εκµετάλλευσης των οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων του άρθρου 1
του ν. 4179/2013 επιτρέπεται να περιλαµβάνονται δάση,
δασικές εκτάσεις και δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, υπό τον όρο διατήρησης του χαρακτήρα
τους. Οι ανωτέρω εκτάσεις προσµετρούνται στην επιφάνεια του γηπέδου και συνυπολογίζονται στην αξιοποιήσιµη έκταση αυτού, κατά το µέτρο όµως που έχει εγκριθεί επέµβαση σε αυτές, και µόνο, σύµφωνα µε τους όρους των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.
Σε περίπτωση οργανωµένων υποδοχέων τουριστικών
δραστηριοτήτων που πολεοδοµούνται, εάν στην περιοχή
αυτών υπάρχουν εκτάσεις των ανωτέρω κατηγοριών, τότε αυτές προσµετρούνται στην επιφάνεια του γηπέδου
αλλά παραµένουν εκτός σχεδίου.
Άρθρο 50
Κατασκηνώσεις
1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία κατασκηνώσεων επιτρέπεται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η επέµβαση σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, εξαιρέσει των κατηγοριών α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και των
κατηγοριών α΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου του παρόντος νόµου, υπό τον όρο ότι θα παρέχεται
από τον εκάστοτε δικαιούχο αδαπάνως φιλοξενία σε
παιδιά άπορων ή πολύτεκνων οικογενειών που υποδεικνύονται και καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) της δυναµικότητας των εγκαταστάσεων αυτών. Δικαιούχοι της επέµβασης µπορεί να είναι το Δηµόσιο, οι
Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, κοινωφελή ιδρύµατα
και σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και
φυσικά πρόσωπα ή νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
2. Στις κατασκηνώσεις της προηγούµενης παραγρά-
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φου, επιτρέπεται η εγκατάσταση κατασκευών που µπορούν, κατά την αιτιολογηµένη κρίση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών, είτε να αποσυναρµολογηθούν είτε
να αποµακρυνθούν ευχερώς, καθώς και µονίµων για λόγους υγιεινής και ασφάλειας κατασκευών, δηλαδή κοιτώνων, µαγειρείων, χώρων υγιεινής, πρόχειρων ιατρείων. Η έκταση που επιτρέπεται να καταλαµβάνουν συνολικά οι ανωτέρω κατασκευές δεν µπορεί να υπερβαίνει
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής έκτασης,
µε δυνατότητα να ανέλθει στο είκοσι (20%) µε την προσθήκη αθλητικών εγκαταστάσεων. Τα ενδεχοµένως προβλεπόµενα κτίσµατα, είναι ισόγειας κατασκευής, δεν υπερβαίνουν το ύψος των 4.00 µέτρων µε δυνατότητα επιπλέον κατασκευής στέγης µεγίστου ύψους 2.00 µέτρων και κείνται σε απόσταση τουλάχιστον 5.00 µέτρων
από την περίµετρο της διαθέσιµης έκτασης.
Άρθρο 51
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
1. Σε εκτάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του
παρόντος, που εµπίπτουν στην κατηγορία γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος, ως και σε δάση
και δασικές εκτάσεις της κατηγορίας ε΄ της παραγράφου 1 και β΄, γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 του ως άνω
άρθρου 4 και σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος επιτρέπεται η εγκατάσταση βιοµηχανιών κοπής και επεξεργασίας ξύλου ή βιοµηχανιών που έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο ή άλλα προϊόντα του δάσους, ως και η κατασκευή εργοστασίων άντλησης και εµφιάλωσης νερού
µετά των αναγκαίων αγωγών προσαγωγής τους. Στην
τελευταία αυτή περίπτωση η έγκριση επέµβασης άλλως
η πράξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45, χορηγείται
µετά την έκδοση όλων των απαιτούµενων από την σχετική περί των υδάτων νοµοθεσία αδειών. Η διέλευση των
ως άνω αγωγών είναι µόνο υπόγεια, ο δικαιούχος δε της
επέµβασης υποχρεούται για την πλήρη αποκατάσταση
της καταστραφείσης από την επέµβαση βλάστησης και
τη λήψη κάθε υποδεικνυόµενου από τη δασική υπηρεσία
µέτρου, όπως κρουνοί.
2. Σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
και, ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις των κατηγοριών της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων που
παράγονται στην περιοχή, τυροκοµικών µονάδων επεξεργασίας γάλακτος, οινοποιείων, αποσταγµατοποιείων,
ποτοποιείων, εµφιαλωτηρίων, ελαιοτριβείων, σφαγείων
και χερσαίων εγκαταστάσεων µονάδων υδατοκαλλιέργειας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η µετεγκατάσταση νοµίµως λειτουργούντων ελαιοτριβείων, λόγω ένταξης των
περιοχών λειτουργίας τους σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, σε δάση των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου
του παρόντος άρθρου ως και η επέκταση, κατόπιν της έγκρισης της παρ. 2 του άρθρου 45 του παρόντος, νοµίµως λειτουργούντων µονάδων µεταποίησης γεωργικών
προϊόντων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, στις οποίες
έχει διενεργηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου επέµβαση ανεξαρτήτως της έκδοσης σχετικών
πράξεων από την οικεία δασική αρχή.
3. Η δηµιουργία επιχειρηµατικού πάρκου (Ε.Π.), κατά
την έννοια του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) είναι δυνατή στις εκτάσεις της παραγράφου 2 του παρό-

ντος. Στην περίπτωση που λόγω του χωροταξικού σχεδιασµού του επιχειρηµατικού πάρκου απαιτείται να συµπεριληφθεί τµήµα δάσους, τούτο δεν εκχερσώνεται αλλά παραµένει υποχρεωτικά ως χώρος πρασίνου, εφαρµοζοµένης της παρούσας ως ειδικότερης διάταξης σε
σχέση µε τη διάταξη της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του παρόντος, όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις δε αυτές ως επιφάνεια του γηπέδου για τον υπολογισµό της αρτιότητας και µόνο νοείται το σύνολο
της επιφανείας της έκτασης.
4. Δεξαµενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών µετά των
αναγκαίων αγωγών προσαγωγής τους επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου και δασικές εκτάσεις της κατηγορίας ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, που δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες α΄, δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του αυτού άρθρου, εφόσον επιβάλλεται η εγκατάστασή τους στις εκτάσεις αυτές λόγω της φύσης τους και µετά από εγκεκριµένη µελέτη αντιπυρικής προστασίας.
Άρθρο 52
Μεταλλεία - λατοµεία
1. Εξαιρουµένων των εκτάσεων της περιπτώσεως α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, η
διενέργεια ερευνών δια γεωτρήσεων και δι’ ανορύξεως
φρεάτων ή στοών εντός δασών, δασικών εκτάσεων ως
και δηµοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου επιτρέπεται µετά από έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε την
παράγραφο 4 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου.
Για τη διενέργεια των παραπάνω ερευνών στις περιοχές των κατηγοριών β΄ της παραγράφου 1 και δ΄, ε΄ και
ζ΄ της παραγράφου 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, µπορεί
να τεθούν πρόσθετοι όροι και περιορισµοί µε την έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 45 του παρόντος και να καθορίζονται οι υποχρεώσεις του ερευνητή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης µετά το πέρας της έρευνας. Αντάλλαγµα χρήσης για την επέµβαση αυτή δεν καταβάλλεται. Η
διενέργεια ερευνών δια γεωλογικών, κοιτασµατολογικών, γεωφυσικών και γεωχηµικών µεθόδων δεν απαιτεί
έγκριση επέµβασης, παρά µόνο ενηµέρωση της αρµόδιας Δασικής Αρχής.
2. Η εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων εντός
δασών, δασικών εκτάσεων ως και δηµόσιες εκτάσεις
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου δια της εξορύξεως, διαλογής, επεξεργασίας µηχανικής, εµπλουτισµού, παραγωγής κονιαµάτων, σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων
και αποκοµιδής µεταλλευτικών ή λατοµικών ορυκτών, η
διάνοιξη οδών προσπέλασης, η ανέγερση εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης
αυτών και η εναπόθεση στείρων ή καταλοίπων ή των υπολοίπων της βιοµηχανικής επεξεργασίας των µεταλλευµάτων σε ειδικούς προς τούτο χώρους, επιτρέπεται
µετά την έκδοση της ΑΕΠΟ και της πράξης της παραγράφου 6 του άρθρου 45, εφόσον ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της προηγούµενης παραγράφου. Για την επέµβαση αυτή καταβάλλεται αντάλλαγµα χρήσης που αφορά
στην επέµβαση στην επιφάνεια του εδάφους.
3. Σε περίπτωση που η Δασική Υπηρεσία κρίνει ότι η
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αποκατάσταση του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης των εκτάσεων των παραπάνω παραγράφων είναι ιδιαίτερα δυσχερής, επιβάλλει στον υπόχρεο προς αποκατάσταση να αναδασώσει, µετά από υπόδειξή της,
άλλες εκτάσεις µέχρι πενταπλάσιου εµβαδού και οι οποίες βρίσκονται στην περιοχή αρµοδιότητάς της. Η µη
συµµόρφωση του υπόχρεου προς τα ανωτέρω, συνεπάγεται την επιβολή σε αυτόν των σχετικών δαπανών για
την αποκατάσταση. Σε περίπτωση που έχει κατατεθεί εγγυητική επιστολή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3
άρθρου 8 του ν. 1428/1984, όπως ισχύει, ακολουθείται η
διαδικασία κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και
κατάθεσης του ποσού υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον
ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών, διατιθεµένου αυτού αποκλειστικά για την αποκατάσταση. Ο υπόχρεος,
αρνούµενος ή παραλείπων την εκπλήρωση των ανωτέρω, υπόκειται σε ποινική δίωξη κατά τα στο άρθρο 71 παράγραφος 9 του παρόντος νόµου οριζόµενα. Σε περίπτωση υποτροπής αίρεται αρµοδίως υποχρεωτικά η κατά
την παράγραφο 1 ή 2 του παρόντος άρθρου έγκριση ή
πράξη της παραγράφου 6 του άρθρου 45.
4. Εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης
στερεών αποβλήτων µπορούν να προβαίνουν σε εναπόθεση, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις
(ΑΕΚΚ) σε µεταλλεία και λατοµεία των οποίων έπαυσε η
λειτουργία για οποιονδήποτε λόγο χωρίς αποκατάσταση
αυτών. Η εγκατάσταση των συστηµάτων εναλλακτικης
διαχειρισης διενεργείται επί τη βάσει εγκεκριµένης µελέτης, σύµφωνα µε την οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποκατάστασης του τοπίου και της
δασικής βλάστησης και κατά τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 30 του ν. 4030/2011 (Α΄
249), όπως ισχύει. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις είναι προσωρινές και αποµακρύνονται µε την ολοκλήρωση του έργου της αποκατάστασης.
Άρθρο 53
Έργα υποδοµής
1. Η εκτέλεση µεγάλων έργων υποδοµής, όπως αεροδροµίων, τεχνητών λιµνών, φραγµάτων, υδροηλεκτρικών σταθµών, ταµιευτήρων και εγκαταστάσεων άντλησης για την αποθήκευση ενέργειας, χερσαίων εγκαταστάσεων λιµένων και εγκαταστάσεων άντλησης υδρογονανθράκων σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου είναι επιτρεπτή, εφόσον περί της εκτέλεσης τούτων στη συγκεκριµένη περιοχή υφίσταται ειδικός νόµος
και κατά τους όρους τούτου. Εάν δεν υφίσταται ειδικός
νόµος η επέµβαση ενεργείται µε έγκριση παρεχόµενη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε τους όρους της εγκεκριµένης
περιβαλλοντικής µελέτης, διά της οποίας δικαιολογείται
η ανάγκη εκτέλεσης του έργου και η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης.
2. Για την εκτέλεση λοιπών έργων υποδοµής, µετά
των συνοδών τους έργων, ήτοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή εγκαταστάσεων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, κέντρων επεξεργασίας λυµάτων, έργων συλλογής,
αποθήκευσης και µεταφοράς υδάτων (εξωποτάµιες και
εσωποτάµιες λιµνοδεξαµενές µε τη βοήθεια µικρών
φραγµάτων και ταµιευτήρων αυτών) για αρδευτικούς ή
υδρευτικούς σκοπούς και αντλιοστασίων, απαιτείται έ-

γκριση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4
του άρθρου 45 του παρόντος νόµου. Η επέµβαση επιτρέπεται στα δάση, δασικές εκτάσεις και σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, εξαιρουµένων των κατηγοριών α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου, καθώς και της κατηγορίας α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
3α. Για την εγκατάσταση δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, την κατασκευή υποσταθµών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που αφορά στην
υποδοµή και εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.) ή µονάδες Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και
Θερµότητας (Σ.Η.Θ.) µε χρήση Α.Π.Ε., περιλαµβανοµενων των υποσταθµών και λοιπών εργων συνδεσης µε
το Σύστηµα ή το Δίκτυο, των συνοδών έργων και κάθε εν
γένει τεχνικού έργου που αφορά στην υποδοµή και εγκατάσταση των ανωτέρω σταθµών, καθώς και των αγωγών προσαγωγής νερού των εργοστασίων εµφιάλωσης
νερού, των δικτύων µεταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης και των συνοδών τους έργων, των
συστηµάτων διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων
και, στις νησιωτικές περιοχές πλην της Κρήτης και Εύβοιας, των σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων και
των συνοδών τους έργων, όπως και των δικτύων µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων υποβιβασµού και ανύψωσης τάσης, µέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, απαιτείται έγκριση επέµβασης, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου.
Τα ανωτέρω δίκτυα, πρέπει κατά το δυνατόν να συνδυάζονται µε το υφιστάµενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών
οδών ή µε άλλα τεχνικά έργα.
β. Η εκτέλεση των ανωτέρω έργων απαγορεύεται εντός των πυρήνων των εθνικών δρυµών, των αισθητικών
δασών και των κηρυγµένων µνηµείων της φύσης.
γ. Ειδικότερα, εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης ηλιακής
ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθµούς σε δάση και
αναδασωτέες εκτάσεις απαγορεύονται.
4. Με την επιφύλαξη των κείµενων διατάξεων περί ασφάλειας των αεροπορικών πτήσεων, επιτρέπεται εντός
δασών, δασικών εκτάσεων και αναδασωτέων, καθώς και
εντός δηµοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η
εγκατάσταση και λειτουργία εξοπλισµών για τη µέτρηση
της ταχύτητας και των άλλων χαρακτηριστικών του ανέµου, όπως ιστών και παρεµφερών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για ερευνητικούς σκοπούς, µετεωρολογικών
και γεωδαιτικών σταθµών, καθώς και η εκτέλεση των τυχόν αναγκαίων έργων οδοποιίας πρόσβασης, ύστερα από έγκριση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, όπου δεν λειτουργεί Δασαρχείο, µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου.
Η ως άνω έγκριση χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή του
σχετικού αιτήµατος. Για τις προαναφερόµενες επεµβάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα τυχόν αναγκαία έργα οδοποιίας πρόσβασης, δεν απαιτείται το αντάλλαγµα χρήσης.
5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθµών ηλεκτροπα-
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ραγωγής από συµβατικά καύσιµα και των συνοδών έργων αυτών µόνο σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις ή
δάση.

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου.

Άρθρο 54
Έργα πολιτιστικού χαρακτήρα

1. Ορειβατικό καταφύγιο είναι κτηριακή εγκατάσταση
δυναµικότητας µέχρι ογδόντα (80) κλίνες, σε υψόµετρο
πάνω από εννιακόσια (900) µέτρα, που εξυπηρετεί την
πεζοπορία, την ορειβασία και την αναρρίχηση και γενικά
τις δραστηριότητες ορεινού τουρισµού. Τα ορειβατικά
καταφύγια είναι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του
ν. 2160/1993.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτοµέρεια για τη
χορήγηση του Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας των ορειβατικών καταφυγίων.
2. Ορειβατικά µονοπάτια είναι τα µονοπάτια που χαράσσονται και χρησιµοποιούνται για πεζοπορία είτε στην
Ελληνική Επικράτεια (εθνικά µονοπάτια), είτε αποτελούν τµήµατα διεθνών µονοπατιών που διέρχονται από
διάφορες χώρες (ευρωπαϊκά µονοπάτια). Για την χάραξη
ή τη διάνοιξη ορειβατικών µονοπατιών απαιτείται έγκριση επέµβασης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του
άρθρου 45 του παρόντος νόµου. Αντάλλαγµα χρήσης
δεν απαιτείται.
3. Η πρόσβαση προς τα ορειβατικά καταφύγια ενεργείται από δηµόσια ή δασική οδό, όπου υπάρχει, άλλως
από ορειβατικά µονοπάτια. Την ευθύνη οροσήµανσης
και συντήρησης των µονοπατιών έχουν οι κατά την επόµενη παράγραφο δικαιούχοι, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες δασικές υπηρεσίες και την Ελληνική Οµοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.).
4. Επιτρέπεται σε δάση, δασικές εκτάσεις ή σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου από σωµατεία ορειβατών,
πεζοπόρων, αναρριχητών, από την Ελληνική Οµοσπονδία Ορειβασίας - Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), καθώς και από
τον οικείο Ο.Τ.Α. και τον Ε.Ο.Τ..
Εξαιρούνται από την εγκατάσταση ορειβατικών καταφυγίων οι εκτάσεις της κατηγορίας α΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου, εκτός εάν στα σχέδια διαχείρισης αυτών των περιοχών υπάρχει πρόβλεψη
για εγκατάσταση και λειτουργία ορειβατικού καταφυγίου.
5. Επιτρέπεται η εκµίσθωση ορειβατικού καταφυγίου
µε την υποχρέωση τήρησης των όρων και προϋποθέσεων που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Λειτουργίας
Ορειβατικών Καταφυγίων, όπως ισχύει, και στην απόφαση έγκρισης επέµβασης ή στην πράξη της παρ. 6 του
άρθρου 45.
6. Επιτρέπεται σε δάση, δασικές εκτάσεις ή σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων των περιοχών που εντάσσονται σε εθνικούς
δρυµούς και εθνικά πάρκα, η εγκατάσταση κατασκευής
µικρής κλίµακας (καταφυγίου ανάγκης), για την προστασία ορειβατών, περιπατητών, αναρριχητών και ερευνητών από έκτακτα καιρικά φαινόµενα. Η έγκριση επέµβασης χορηγείται µε την πράξη της παραγράφου 2 του άρθρου 45 µετά από εισήγηση της Ελληνικής Οµοσπονδίας

1. Για αρχαιολογικές έρευνες και ανασκαφές εντός
δασών, δασικών εκτάσεων, αναδασωτέων εκτάσεων και
δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, απαιτείται
προηγούµενη ενηµέρωση της οικείας δασικής αρχής. Η
ανωτέρω ενηµέρωση δεν απαιτείται για τη διενέργεια ερευνών στις ανωτέρω εκτάσεις, που βρίσκονται εντός
κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων, θεσµοθετηµένων
ζωνών προστασίας αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και
ιστορικών τόπων ως και για τη λήψη µέτρων προστασίας, συντήρησης, έρευνας και ανάδειξης των εν λόγω
αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων, εφαρµοζοµένων
κατά τα λοιπά στις ανωτέρω εκτάσεις των διατάξεων της
αρχαιολογικής και της δασικής νοµοθεσίας.
2. Εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα επιτρέπεται να κατασκευασθούν εντός δηµόσιων εκτάσεων των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου και δασικών εκτάσεων, µετά από
σύµφωνη γνώµη των αρµοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού. Η επέµβαση αυτή δεν είναι δυνατή σε
εκτάσεις της κατηγορίας β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου.
3. Κατά την προβλεποµένη στην παράγραφο 3 του
άρθρου 52 του παρόντος αποκατάσταση φυσικού τοπίου
και δασικής βλάστησης περιαστικών δασών και δασικών
εκτάσεων, δύναται να προβλεφθεί στη σχετική µελέτη
η διάθεση µέρους του προς αποκατάσταση χώρου για τη
λειτουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων ή αθλητικών εγκαταστάσεων. Σε αντιστάθµισµα της διατεθείσας
κατά τα ανωτέρω έκτασης η Δασική Υπηρεσία επιβάλλει
στον υπόχρεο να αναδασώσει µετά από υπόδειξή της,
άλλη έκταση ίσου εµβαδού η οποία βρίσκεται στην περιοχή αρµοδιότητάς της.
Άρθρο 55
Στρατιωτικά έργα
1. Επιτρέπεται ελευθέρως σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και σε δηµόσιες εκτάσεις
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, η κατασκευή οχυρωµατικών
έργων από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, µετά από
προηγούµενη ενηµέρωση της οικείας δασικής Αρχής.
2. Επιτρέπεται σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, και ελλείψει αυτών σε δασικές εκτάσεις,
και σε εξαιρετικές µόνον περιπτώσεις µετά από αιτιολογηµένη έκθεση της αρµόδιας στρατιωτικής αρχής σε δάση, η κατασκευή στρατιωτικών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν την άµυνα της χώρας.
3. Η εγκατάσταση στρατώνων, στρατοπέδων, σχολών
και κέντρων εκπαίδευσης σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου και ελλείψει αυτών σε δασικές εκτάσεις, επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης επέµβασης, µε

Άρθρο 56
Ορειβατικά καταφύγια
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Ορειβασίας Αναρρίχησης και σύµφωνη γνώµη του οικείου φορέα διαχείρισης, εφόσον υπάρχει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές των καταφυγίων ανάγκης.
Άρθρο 57
Λοιπές επεµβάσεις
1. Στις δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και των κατηγοριών
β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του
παρόντος νόµου, επιτρέπεται η επέµβαση για την κατασκευή: α) αθλητικών εγκαταστάσεων, β) εκπαιδευτικών
κτηρίων µε τις συνοδές τους εγκαταστάσεις, γ) νοσοκοµείων, θεραπευτηρίων και εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Συστηµάτων Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π.), δ)
ιερών ναών και παντός είδους µονών, µετοχίων αυτών ή
ησυχαστηρίων, ε) σωφρονιστικών καταστηµάτων, στ) εγκαταστάσεων των Σωµάτων Ασφαλείας, ζ) χώρου αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, η) υδροτριβείων παραδοσιακού τύπου, θ) βοτανικών
κήπων. Δικαιούχος των ανωτέρω επεµβάσεων είναι κατά
περίπτωση ο εκάστοτε αρµόδιος φορέας ή το εκάστοτε
αρµόδιο όργανο της κεντρικής ή αποκεντρωµένης διοίκησης ή ο οικείος Ο.Τ.Α. ή ΦΟΔΣΑ. Κατ΄ εξαίρεση, στα
υδροτριβεία παραδοσιακού τύπου, δικαιούχος µπορεί να
είναι και φυσικό πρόσωπο. Εφόσον πρόκειται για ιδιωτικές δασικές εκτάσεις δικαιούχοι είναι φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα. Επίσης στις εκτάσεις της παρούσας παραγράφου επιτρέπονται επεµβάσεις από νοµικά πρόσωπα µη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
2. Επιτρέπεται η χάραξη διαδροµών σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, στα δάση και τις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου για τη διεξαγωγή αγώνων
µηχανοκίνητου αθλητισµού (τύπου motocross) και ποδηλάτου (mountainbike) µετά την έγκριση από τη Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού τεχνικής έκθεσης σχετικά µε τη
συγκεκριµένη δραστηριότητα, το χρονοδιάγραµµα άσκησής της και διάγραµµα των τεχνικών στοιχείων των διαδροµών. Δικαιούχος της επέµβασης είναι σύλλογος ή
φορέας που βάσει του καταστατικού του έχει το δικαίωµα να διοργανώνει τους αγώνες του πρώτου εδαφίου
του παρόντος. Ο δικαιούχος χρησιµοποιεί την έκταση
µόνο για τη διεξαγωγή του αγώνα, το δε υπόλοιπο χρονικό διάστηµα τη διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία ως µέρος του οικείου δασικού οικοσυστήµατος. Η χάραξη της
διαδροµής πραγµατοποιείται χωρίς να καταστραφεί δασική βλάστηση, στην περίπτωση δε που αυτό κριθεί αναγκαίο, εφαρµόζεται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 45. Αντάλλαγµα χρήσης δεν καταβάλλεται.
3. Επιτρέπεται η έρευνα και οι σκαπτικές εργασίες
για ανεύρεση θησαυρού εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ως και εντός δηµοσίων εκτάσεων
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. Η έγκριση χορηγείται µετά
την έκδοση της απαιτούµενης άδειας της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 6133/1934 (Α΄172). Η αποκατάσταση στο

χώρο της επέµβασης διενεργείται αµέσως µετά τη λήξη
των εργασιών της έρευνας.
4. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σε δηµόσιες εκτάσεις
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου και ελλείψει αυτών στις δασικές εκτάσεις των κατηγοριών γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και των κατηγοριών β΄, γ΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόµου ή λόγω έκτακτων αναγκών προσωρινή εγκατάσταση και διαµονή
σε αυτές πληγέντων από φυσικές καταστροφές.
5. Επιτρέπεται η εγκατάσταση δοµικών ή µηχανικών
κατασκευών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες,
ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών
έργων αυτών (όπως οδοποιίας, οικίσκων) σε δάση, δασικές εκτάσεις, δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου και αναδασωτέες εκτάσεις ή σε πυρήνες εθνικών
δρυµών.
6. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δηµόσιες εκτάσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου και ελλείψει αυτών σε δασικές εκτάσεις, για την εγκατάσταση πάρκων κεραιών, επί τη
βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών και της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
7. Επιτρέπεται η επέµβαση σε δηµόσιες εκτάσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου ως και σε δάση και δασικές εκτάσεις, µε εξαίρεση τις εκτάσεις των κατηγοριών α΄ και β΄
της παραγράφου 1 και α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 4 του παρόντος, για την κατασκευή χερσαίων εγκαταστάσεων υδατοδροµείων.
Άρθρο 58
Πάρκα και άλση
1α. Υπό την επιφύλαξη των προβλεποµένων, στα άρθρα 48 παράγραφος 1 και 59 του παρόντος, καθώς και
στο άρθρο 21 του ν. 4269/2014 (Α΄ 142), δεν επιτρέπεται
η µεταβολή του κύριου προορισµού και η αναίρεση της
λειτουργίας των πάρκων ή αλσών ως και των δασών της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/
1969 όπως ισχύει.
β. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει επίσης για κοινόχρηστους χώρους πρασίνου, που περιβάλλονται από τον οικιστικό ιστό χωρίς να έχουν ενταχθεί σε σχέδιο πόλης,
φέρουν δασική βλάστηση, φυσικώς ή τεχνητώς δηµιουργηθείσα και λειτουργούν εκ των πραγµάτων ως πάρκα
και άλση.
γ. Στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας υπάγονται
και τµήµατα πάρκου ή άλσους, τα οποία φέρουν µη δασική βλάστηση συνδέονται όµως οργανικά µε το σύνολο
του πάρκου ή άλσους υπό την έννοια ότι συµβάλλουν
στη διατήρηση της φυσικής ισορροπίας του συνόλου.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης εγκρίνονται οι µελέτες διαχείρισης των πάρκων και αλσών. Της έγκρισης αυτής
προηγείται θετική γνώµη της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού όπου αυτή απαιτείται για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων ή κηρυγµένων µνηµείων δυνάµει των διατάξεων του ν. 3028/
2002.
3. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού
Κώδικα (ν.δ. 86/1969), η οποία προστέθηκε στο άρθρο
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αυτό µε την παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 3208/2003, ισχύει αναλόγως και για τα πάρκα και άλση, νοουµένου, αντί
του αναφεροµένου στην ως άνω διάταξη Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Υφιστάµενα κτίρια και υποδοµές εντός πάρκων και
αλσών χωρίς έγκριση εξαιρούνται της κατεδάφισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω διάταξης
της παρ. 6 του άρθρου 71 του Δασικού Κώδικα και της
προβλεποµένης στη διάταξη αυτή υπουργικής απόφασης και, εφόσον οι οικείοι Ο.Τ.Α. εξασφαλίσουν εντός
τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος τις
απαιτούµενες από την κείµενη νοµοθεσία εγκρίσεις.
5. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδοµές που πραγµατοποιήθηκαν από το Δηµόσιο και τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού εντός πάρκων και αλσών κατά παρέκκλιση
της κείµενης νοµοθεσίας εξαιρούνται της κατεδάφισης.
6. Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για
την προστασία των εκτάσεων των παραγράφων 4 και 5
του παρόντος άρθρου ανακαλούνται.
7. Αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως δασωτέων ή αναδασωτέων που αφορούν πάρκα και άλση αίρονται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρµόδιας δασικής υπηρεσίας µετά τη δηµιουργία ή αναδηµιουργία της
δασικής βλάστησης.
8. Έργα απαραίτητα για τη λειτουργία των δασών της
περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ.
86/1969 όπως ισχύει, των πάρκων και αλσών που συντηρούν και εµπλουτίζουν τη βλάστηση, βελτιώνουν την
αισθητική του τοπίου, εξασφαλίζουν την άνετη, ασφαλή
κίνηση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών και διευκολύνουν τη σωµατική άσκηση, την αναψυχή και την πνευµατική ανάταση του ανθρώπου δεν συνιστούν µεταβολή
της κατά προορισµό χρήσης των εν λόγω δασών, πάρκων και αλσών. Ο τυχόν αναδασωτέος χαρακτήρας τους
δεν εµποδίζει την ανάπτυξη των έργων αυτών.
Άρθρο 59
Επιτρεπτές επεµβάσεις στα πάρκα και άλση
1. Σε πάρκα ή άλση και γενικότερα σε κοινόχρηστους
χώρους πρασίνου δύναται, µετά από έρευνα του υπεδάφους για την καταλληλότητα, να κατασκευάζονται έργα του Μετρό ή του Τραµ και τα συνοδά έργα αυτών
(π.χ. γραφεία), καθώς και τα προβλεπόµενα στο άρθρο
21 του ν. 4269/2014 µε την προϋπόθεση ότι θα αποκατασταθεί πλήρως από τον υπεύθυνο του έργου ή την αναθέτουσα αρχή, µετά το πέρας των εργασιών κατασκευής
και στο σύνολο της έκτασης επέµβασης η λειτουργία
του πάρκου, του άλσους ή του χώρου πρασίνου ως φυσικού συστήµατος εντός του αστικού ιστού.
2. α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους
επιτρέπεται µόνο σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Aποκεντρωµένης
Διοίκησης, µετά από εισήγηση της αρµόδιας περιφερειακής δασικής υπηρεσίας, υπό τον όρο της µη µεταβολής
του προορισµού ή της χρήσης της παραχωρούµενης έκτασης.
Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους.
β. Οι παραχωρησιούχοι υποχρεούνται µε ευθύνη και
δαπάνες τους να συντηρούν και να βελτιώνουν τη βλάστηση, να διαχειρίζονται και να φυλάσσουν τις εκτάσεις

η χρήση των οποίων τους έχει παραχωρηθεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Οι εκτάσεις αυτές διατηρούν στο ακέραιο πάντοτε το δασικό τους χαρακτήρα.
γ. Αν δεν τηρούνται οι όροι της παραχώρησης η τελευταία ανακαλείται.
3. Επιτρεπόµενες χρήσεις στα δάση της περίπτωσης
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.δ. 86/1969 όπως ισχύει είναι αυτές της ήπιας αναψυχής και των κοινωφελών
λειτουργιών, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο
21 του ν. 4269/2014. Οι τελευταίες εγκρίνονται, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 60
Σχέδια πόλεως
1. Επέκταση εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή επέκταση οικισµού υφισταµένου προ του 1923 ή δηµιουργία οικιστικής περιοχής εντός δάσους ή δασικής έκτασης δεν
επιτρέπεται ούτε είναι δυνατή η καθ’ οιονδήποτε τρόπον παραχώρηση ή εκχώρηση δηµοσίου ή ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης, αντιστοίχως, προς δηµιουργία
ή επέκταση πόλεων, οικισµών ή οικιστικών περιοχών,
πλην των επιτρεποµένων από τις ειδικότερες διατάξεις
του Κεφαλαίου Α΄ (Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη) του νόµου
«Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση
- Βιώσιµη Ανάπτυξη Οικισµών - Ρυθµίσεις Δασικής Νοµοθεσίας».
2. Επιτρέπεται η ένταξη δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου, σε οικιστική περιοχή στην ηπειρωτική Ελλάδα, στην Κρήτη και στην Εύβοια, εφόσον η
ένταξη αυτών προβλέπεται από τον πολεοδοµικό σχεδιασµό και προκειµένου να αποτελέσουν ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόµησης ή και ακίνητα ανταλλαγής
οικοδοµικών συνεταιρισµών κατά τις οικείες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις αυτές οι εκτάσεις παραδίδονται στο
φορέα ελέγχου, εποπτείας, διαχείρισης, και υλοποίησης
της «Τράπεζας Γης». Έως τη δηµιουργία της Τράπεζας
Γης για την παράδοση των εκτάσεων ανταλλαγής εκδίδεται 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 απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι
και οι λοιπές λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατάρτιση της
σχετικής αµφοτεροβαρούς εκποιητικής σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και του ενδιαφεροµένου,
καθώς και η διαδικασία παράδοσης - παραλαβής.
Άρθρο 61
Άδεια κτήσης γης από οικοδοµικό συνεταιρισµό
Κάθε κτήση γης, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από οικοδοµικό συνεταιρισµό για οικοδόµηση εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλης ή οικιστικής περιοχής,
υπόκειται σε προηγούµενη έγκριση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Δασών, εφόσον πρόκειται για έκταση που δεν προστατεύεται ως
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έκταση δασικού χαρακτήρα, γεγονός που διαπιστώνεται
από το δασικό χάρτη και αν δεν υπάρχει, µε πράξη χαρακτηρισµού του αρµοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται στο νοµό Δασαρχείο. Η ως άνω
έγκριση δεν εκδίδεται οσάκις κρίνεται αναγκαία η αναδάσωση κατ’ εφαρµογή του άρθρου 37 παράγραφος 2
του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 37
1. Το άρθρο 62 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Βάρος απόδειξης - Ειδική αναγνώριση κατατµήσεων
Επί των πάσης φύσεως αµφισβητήσεων ή διενέξεων ή
δικών µεταξύ του Δηµοσίου, είτε ως ενάγοντος είτε ως
εναγοµένου είτε ως αιτούντος είτε ως καθ΄ ου ή αίτηση,
και φυσικού ή νοµικού προσώπου, το οποίο προβάλλει ή
αξιώνει οποιοδήποτε δικαίωµα, εµπράγµατο ή µη, επί
των δασών, των δασικών εκτάσεων το ως άνω φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο οφείλει να αποδείξει την παρ΄ αυτώ ύπαρξη του δικαιώµατός του.
Κατ΄ εξαίρεση η διάταξη αυτή δεν ισχύει στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης,
των Νοµών Λέσβου, Σάµου, Χίου και Κυκλάδων, των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, καθώς και της περιοχής της
Μάνης όπως αυτή ορίζεται από διοικητικά όρια των Καλλικρατικών Δήµων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης».
2. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 998/
1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατατµήσεις επί δασών και δασικών εκτάσεων του
άρθρου 1 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος» επελθούσες κατά τους αναδασµούς, που έγιναν κατά τις διατάξεις του α.ν. 821/1948 «περί αναδιανοµής αγροτικών
κτηµάτων» κυρωθέντος µε το ν.δ. 1110/1949», στις κτηµατικές περιοχές Μαντουδίου, Τσούκας, Καλυβίων-Σπαθαρίου, Σπαθαρίου, Αγίας Άννης, Κεράµειας, Μονοκαρυάς, Άνω Πισσώνος, Κάτω Πισσώνος, Στράφων, Γαλατσώνος, Στροφυλίας, ως και στις κτηµατικές περιοχές
της τοπικής κοινότητας Μετοχίου της εδαφικής περιφέρειας Κηρέως και του αγροκτήµατος Γερακιούς, τοπικής
κοινότητας του Δήµου Ιστιαίας - Αιδηψού του Νοµού Ευβοίας θεωρούνται ως νοµίµως γενόµενες από την περάτωση των αναδασµών τούτων. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας οι εκτάσεις που περιλήφθησαν στους υποχρεωτικούς αναδασµούς, η διενέργεια
των οποίων αποφασίστηκε δυνάµει των µε αριθµούς
3333, 3334, 3335, 3336 και 3337 της 5η Μαρτίου 1997 αποφάσεων του Νοµάρχη Φθιώτιδας (Β΄ 244) και αφορούν στις περιοχές των Κοινοτήτων Ζηλευτού, Στύρφακας, Λιανοκλαδίου, Αµουρίου και Λυγαριάς του Νοµού
Φθιώτιδας.»
Άρθρο 38
Το άρθρο 66 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Δενδροκοµική εκµετάλλευση καστανοτεµαχίων
1. Σε καστανοτεµάχια που βρίσκονται µέσα σε δηµόσια δάση και δασικές εκτάσεις ή σε δηµοτικές ή διακατεχόµενες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, εξαιρουµένων
των εκτάσεων της κατηγορίας β΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του παρόντος νόµου, και στα οποία φύονται
περισσότερα από πέντε (5) κατά στρέµµα εξηµερωµένα
ή µη καστανοδένδρα µπορεί να παραχωρηθεί αντί τιµή-

µατος χρήσης το δικαίωµα της δενδροκοµικής εκµετάλλευσης αυτών σε µόνιµους κατοίκους του οικείου Ο.Τ.Α.,
κατά προτεραιότητα δε, σε κατ΄ επάγγελµα γεωργούς ή
κτηνοτρόφους.
2. Ο δικαιούχος προβαίνει σε περιποίηση των καστανοδένδρων, σε εµβολιασµούς αυτών, σε καθαρισµό της
άγριας βλάστησης, σε συµπληρωµατικές φυτεύσεις καστανοδένδρων και σε άλλα δασοκοµικά ή διαχειριστικά
µέτρα, σύµφωνα µε τους όρους της παραχώρησης κατόπιν µελέτης, που έχει συνταχθεί από δασολόγο. Σε περίπτωση µη τήρησης των όρων αυτών ο δικαιούχος κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό
πρόστιµο αναγόµενο σε 3.000 ευρώ ανά στρέµµα.»
Άρθρο 39
Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 67
Αγροί που άλλαξαν µορφή
1.α. Εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του
1960, µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα επί των οποίων το Δηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση του αρµοδίου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται
Δασαρχείο στο νοµό, εφόσον ο ιδιώτης προσκοµίσει τίτλους ιδιοκτησίας οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η
Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί
για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόµη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.
β. Όσες από τις εκτάσεις της περίπτωσης α΄ έχουν σήµερα µορφή δασικής έκτασης και στερούνται των παραπάνω τίτλων, µπορούν να χρησιµοποιηθούν, αποκλειστικά και µόνο για γεωργική και δενδροκοµική εκµετάλλευση κατόπιν αδείας του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση του οικείου δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται
Δασαρχείο στο νοµό, χορηγούµενης της άδειας επί τη
βάσει αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, δυνάµει τίτλου ιδιοκτησίας µεταγενεστέρου µεν της 23ης Φεβρουαρίου
1946, όχι όµως νεότερου των δέκα ετών µέχρι την ηµέρα δηµοσίευσης του παρόντος. Στην περίπτωση που η
συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα, η πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.
Σε περίπτωση προσκόµισης από τρίτο των τίτλων της
παραγράφου 1α΄ ή τυχόν οριστικής επιλύσεως του ιδιοκτησιακού µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση επί της
συγκεκριµένης εκτάσεως, ανακαλείται η σχετική άδεια
του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης (αζηµίως) για το Δηµόσιο.
2. Εάν οι εκτάσεις της περιπτώσεως α΄ εντάσσονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου
διατηρούν τη µορφή τους και η διαχείρισή τους γίνεται,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
Εάν αντιθέτως αυτές εντάσσονται στην παράγραφο 2
τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειµένης της εφαρµογής των διατά-
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ξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν µεν υπάρχει
κυρωµένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26
του ν. 3889/2010, άλλως µε πράξη χαρακτηρισµού, κατά
τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία εκδίδεται ακόµη
και στην περίπτωση που η συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα ή έχει χαρακτηριστεί µη τελεσίδικη
κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, ως δασικού χαρακτήρα.
Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισµός διενεργείται κατόπιν εξέτασης εκ µέρους του δασάρχη ή σε περίπτωση
που δεν υφίσταται δασαρχείο, του Προϊσταµένου της Διεύθυνσης Δασών του Νοµού των τίτλων ιδιοκτησίας του
ενδιαφεροµένου και των συνυποβληθέντων από αυτόν
σχετικών πιστοποιητικών µεταγραφής και τοπογραφικού
διαγράµµατος.
Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως µη υπαγόµενη στην
παράγραφο 1 του άρθρου 3, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.
4. Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 υπάγονται
και εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες
του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του
1960, µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενεστέρως και των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι λυµένο έναντι του Δηµοσίου µε βάση το άρθρο 10 του
ν. 3208/2003.
Ο δασάρχης και οι επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόµου, στην περίπτωση που κρίνουν, µε βάση αεροφωτογραφίες του έτους 1945, ότι µία έκταση δεν έχει
δασικό χαρακτήρα κατά το παραπάνω έτος, αλλά έχουν
αµφιβολίες για την αγροτική ή άλλη µη δασική µορφή
της έκτασης κατά το ίδιο ως άνω έτος, µη προκύπτουσα
ευκρινώς η µορφή αυτή από τις ανωτέρω αεροφωτογραφίες, λαµβάνουν υπόψη τους ως πραγµατικά γεγονότα
και αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις του άρθρου
10 παρ. 1 υποπαράγραφος Ι περίπτωσης γ΄ του
ν. 3208/2003, για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. Εκκρεµείς υποθέσεις στο Δασάρχη και στις Επιτροπές του άρθρου 14 του παρόντος νόµου εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο.»
Άρθρο 40
Μετά το άρθρο 67 του ν. 998/1979 προστίθεται άρθρο
67Α ως εξής:
«Άρθρο 67Α
Απαγόρευση οικοδόµησης δασικών εν γένει εκτάσεων
1. Απαγορεύεται η ανέγερση οικοδοµών, κτισµάτων
και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ή κατασκευών οριστικής ή προσωρινής µορφής, καθώς και η καταπάτηση,
εκχέρσωση και φύτευση µη δασικών φυτών εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη
των επιτρεπτών επεµβάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 46 έως 61 του έκτου κεφαλαίου.
2.α. Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 7, ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης
φύσεως εγκαταστάσεις ή κατασκευές που βρίσκονται
στις εκτάσεις της παραγράφου 1 κατεδαφίζονται υπο-

χρεωτικά, τα δε µη δασικά φυτά αποµακρύνονται, µετά
από απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και, σύµφωνα µε τους όρους της περίπτωσης β΄ και των παραγράφων 3 έως 6.
β. Οι αποφάσεις κατεδάφισης-αποµάκρυνσης που αφορούν σε περιοχές της παραγράφου 1, εκτελούνται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε το συντονισµό, τη συνδροµή και την παρακολούθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (Ε.Υ.Ε.Κ.Α.), όπου αυτή απαιτείται.
3α. Η απόφαση περί κατεδάφισης-αποµάκρυνσης εκδίδεται µετά από κλήτευση προ πέντε πλήρων ηµερών,
του φερόµενου ως κυρίου ή νοµέα ή κατόχου ή του εργολάβου της οικοδοµής του κτίσµατος ή της εγκατάστασης. Η κλήτευση αυτή ενεργείται κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας. Αν τα παραπάνω πρόσωπα είναι άγνωστα ή άγνωστης διαµονής η κλήση τοιχοκολλάται στην είσοδο του κτίσµατος.
β. Κατά της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης περί κατεδάφισης-αποµάκρυνσης επιτρέπεται αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου εντός
της εξηκονθήµερης προθεσµίας του άρθρου 46 παρ. 1
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), η οποία αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης στον αιτούντα ή από την τοιχοκόλλησή της στο κτίσµα.
Η προθεσµία και η άσκηση της αίτησης ακυρώσεως
δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Δύναται όµως ο ενδιαφερόµενος να ζητήσει από το Διοικητικό Εφετείο την αναστολή της εκτελέσεως της αποφάσεως, εφόσον έχει ασκήσει αίτηση ακύρωσης.
Η αίτηση ακύρωσης και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης επιδίδονται µαζί µε την πράξη ορισµού δικασίµου και
µε επιµέλεια του αιτούντος στον εκδώσαντα την απόφαση κατεδάφισης - αποµάκρυνσης Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης και στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
γ. Το Δηµόσιο υποχρεούται να καταρτίσει και να αποστείλει στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 23 του
π.δ. 18/1989 φάκελο.
Στο φάκελο αυτό περιλαµβάνεται υποχρεωτικά βεβαίωση της αρµόδιας δασικής αρχής περί του χαρακτήρα
της έκτασης επί της οποίας έχει συντελεσθεί η παράβαση, ως δάσους, δασικής, αναδασωτέας έκτασης ή δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, ως και περί της καταστροφής της από πυρκαγιά, όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση.
Η αίτηση ακύρωσης συζητείται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ηµερών από την κατάθεσή της και η οριστική
απόφαση εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
συζήτηση και σε κάθε περίπτωση εντός εβδοµήντα πέντε (75) ηµερών από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης. Η απόφαση κοινοποιείται µε επιµέλεια της γραµµατείας του δικαστηρίου εντός δέκα (10) ηµερών από τη
δηµοσίευσή της στους διαδίκους, στον οικείο δασάρχη
και στον Υπουργό Οικονοµικών.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/
1989.
4. Για την κατεδάφιση συντάσσεται πρωτόκολλο, στο
οποίο αναφέρονται τα ευρεθέντα στο κατεδαφιζόµενο
κινητά πράγµατα, καθώς και το όνοµα του διοριζοµένου
µεσεγγυούχου.
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Εάν εντός έξι (6) µηνών τα κινητά δεν διεκδικηθούν,
περιέρχονται στην κυριότητα του Δηµοσίου.
5. Από την κλήτευση και µέχρι την κατεδάφιση ο κύριος, ο νοµέας ή ο κάτοχος υποχρεούνται εις ολόκληρον έκαστος, στην καταβολή ειδικής αποζηµίωσης που
επιβάλλεται µε πρωτόκολλα του οικείου δασάρχη, από
τα οποία το πρώτο εκδίδεται και κοινοποιείται στους ανωτέρω υπόχρεους κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στο δασάρχη της δικαστικής απόφασης της
παραγράφου 3. Της υποχρέωσης αυτής απαλλάσσονται
οι παραπάνω, προκειµένου περί οικοδοµών, κτισµάτων
και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, που βρίσκονται εντός των εκτάσεων της παραγράφου 1, εφόσον αυτά παραδοθούν οικειοθελώς στο Δηµόσιο προς κατεδάφιση µε
τη σύνταξη από το δασάρχη πρωτοκόλλου παράδοσης
και παραλαβής.
Κατά των πρωτοκόλλων επιβολής αποζηµίωσης, τα οποία εκδίδονται ανά έτος µέχρι την κατεδάφιση ή την ως
άνω οικειοθελή παράδοση, χωρεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της τοποθεσίας του ακινήτου εντός της εξηκονθήµερης προθεσµίας της παρ. 1
του άρθρου 46 του π.δ. 18/1989, που αρχίζει από την κοινοποίησή τους.
Είναι απαράδεκτοι οι λόγοι ακυρώσεως κατά το µέρος
που καλύπτονται από την απόφαση επί της αίτησης ακύρωσης κατά της πράξης του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης περί κατεδάφισης.
Τα ποσοστά των αποζηµιώσεων που καθίστανται οριστικά, είτε γιατί δεν ασκήθηκε αίτηση ακύρωσης είτε γιατί η ασκηθείσα απορρίφθηκε εν όλω ή εν µέρει, βεβαιώνονται στις αρµόδιες ΔΟΥ εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) και αποδίδονται ως έσοδο
στον ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου. Το ύψος της αποζηµίωσης ανά τετραγωνικό µέτρο κτίσµατος
και ανά ηµέρα διατήρησης αυτού ορίζεται σε ένα ευρώ.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/
1989.
6. Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζηµίωσης ανακαλούνται, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι, εντός ανατρεπτικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου, προβούν στην κατεδάφιση των αυθαίρετων κτισµάτων που ανεγέρθηκαν σε εκτάσεις της παραγράφου 1.
7α. Ειδικότερα η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών
που ανεγείρονται και η αποµάκρυνση µη δασικών φυτών
που φυτεύονται σε δάση και δασικές εκτάσεις µετά την
κήρυξή τους ως αναδασωτέων λόγω καταστροφής τους
από πυρκαγιά που έλαβε χώρα από το 2007 και εντεύθεν, χωρεί κατά τη διαδικασία των περιπτώσεων β΄ και
γ΄. Για την απόδειξη του χρόνου ανέγερσης των κτισµάτων ως και του χρόνου φύτευσης των µη δασικών φυτών, γίνεται χρήση των αεροφωτογραφιών, βάσει των οποίων κηρύσσονται αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις.
β. Για την κατεδάφιση, άλλως την αποµάκρυνση στις
περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου, συντάσσονται
«πρωτόκολλα κατεδάφισης - αποµάκρυνσης» από τριµελείς επιτροπές που συνιστώνται και συγκροτούνται από
τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές είναι µη αµειβόµενες. Τα ανωτέρω πρωτόκολλα εκτελούνται παραχρήµα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το ανεγειρόµενο κτίσµα, µε µέριµνα της οικείας τριµελούς επιτροπής
και µε το συντονισµό, τη συνδροµή και την παρακολού-

θηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., µη επιτρεποµένης οποιασδήποτε
αιτήσεως ενώπιον της Διοίκησης ή δικαστηρίου, η οποία
αποσκοπεί στην αναστολή της κατεδάφισης - αποµάκρυνσης. Οι αστυνοµικές αρχές οφείλουν να παράσχουν
τη συνδροµή τους στην επιτροπή για την πραγµατοποίηση της κατεδάφισης - αποµάκρυνσης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές Κρατικές
Αρχές, όπως και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) πρώτου ή δεύτερου βαθµού, κυρίως µε τη διάθεση µηχανικών µέσων και προσωπικού. Την επιτροπή µπορεί να συνδράµουν στο έργο της και οποιαδήποτε άλλα
νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, µε τη διάθεση των κατάλληλων µηχανικών µέσων και του προσωπικού, εφόσον προσφέρονται προς τούτο και η συνδροµή τους ήθελε κριθεί
αναγκαία ή χρήσιµη από την επιτροπή. Τα πρόσωπα του
προηγούµενου εδαφίου τελούν υπό την εποπτεία της επιτροπής και ενεργούν, σύµφωνα µε τις εντολές της.
γ. Στο πρωτόκολλο περιγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι διαστάσεις του κτίσµατος, το στάδιο
στο οποίο βρίσκεται, το είδος του µη δασικού φυτού και
αναφέρονται, εφόσον είναι γνωστά, τα στοιχεία των
προσώπων που εµπλέκονται, µε οποιονδήποτε τρόπο,
στην ανέγερση του κτίσµατος ή στη φύτευση του µη δασικού φυτού. Το πρωτόκολλο επιδίδεται στα πρόσωπα
αυτά, αν βρίσκονται στο χώρο ανέγερσης του κτίσµατος
- φύτευσης του µη δασικού φυτού, άλλως στην κατοικία
τους, αν η διεύθυνση τους είναι γνωστή, άλλως τοιχοκολλάται στο κτήριο του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού
καταστήµατος. Σε κάθε περίπτωση, συντάσσεται έκθεση
επίδοσης, η οποία υπογράφεται από δικαστικό επιµελητή
ή το δηµόσιο όργανο που το επιδίδει και αυτόν στον οποίο αφορά ή τον Γραµµατέα του οικείου δήµου ή κοινότητας αντίστοιχα. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 44 και επόµενα του Κώδικα
Διοικητικής Δικονοµίας».
Άρθρο 41
Ποινικές διατάξεις του ν. 998/1979
1. H παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όποιος εκχερσώνει, υλοτοµεί αποψιλωτικά, καλλιεργεί ή φυτεύει µη δασικά φυτά σε έκταση δηµόσια ή ιδιωτική, που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε 100 τετραγωνικά
µέτρα που καταστρέφονται. Η χρηµατική ποινή για καταστροφή πέραν του ενός στρέµµατος αναδασωτέας εκτάσεως αυξάνεται σε έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ για κάθε επιπλέον 100 τετραγωνικά µέτρα αναδασωτέας εκτάσεως που καταστρέφονται. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται
ανεξάρτητα από τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 71 του παρόντος νόµου για την ανοικοδόµηση αναδασωτέων εκτάσεων.
Επίσης επιβάλλεται διοικητική ποινή προστίµου µε
πράξη καταλογισµού του οικείου δασάρχη, η οποία εκδίδεται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης που εκδίδεται σε βάρος των αναφερόµενων
στο πρώτο εδάφιο προσώπων. Με µέριµνα της αρµόδιας
Εισαγγελικής Αρχής γνωστοποιούνται οι αποφάσεις αυτές, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευσή τους, στον οικείο δασάρχη. Το πρόστιµο ισούται µε 1.467 ευρώ πολλαπλασιαζόµενα επί το συντελε-
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στή Μ της παρ. 5 του άρθρου 16 του π.δ. 437/1981 (Α΄
120) και µε την έκταση που καταστρέφεται σε στρέµµατα.
Το πρόστιµο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη Δηµοσίων Εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου, ως δαπάνη αποκατάστασης της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.
Με την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης και ο κάτοχος ποιµνίου που συλλαµβάνεται µε το ποίµνιό του µέσα σε αναδασωτέα έκταση
ή που δεν λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για να µην εισέρχονται τα ζώα µέσα σε αναδασωτέα έκταση, καθώς και
αυτός που επιτρέπει τη βοσκή σε τρίτους, τιµωρείται µε
φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή
από πεντακόσια (500) µέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
Σε περίπτωση υποτροπής επί της ίδιας ή άλλης αναδασωτέας έκτασης οι παραπάνω ποινές κάθε παράβασης
και το πρόστιµο διπλασιάζονται.
2. Το άρθρο 71 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι παραβάτες, εργολάβοι, υπεργολάβοι, κατασκευαστές, οι εντολείς τους και κάθε τρίτος που επιχειρεί, άνευ δικαιώµατος ή καθ’ υπέρβαση των υπό του ν. 998/
1979 προβλεπόµενων εξαιρέσεων την ανέγερση οποιουδήποτε κτίσµατος ή κατασκευάσµατος εντός δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων ή δηµόσιων χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, τιµωρούνται µε κάθειρξη τουλάχιστον πέντε
(5) ετών και χρηµατική ποινή από 20.000 µέχρι 200.000
ευρώ.
2. Οι συµπράττοντες στην ανοικοδόµηση ή κατασκευή
υπάλληλοι και εργάτες των προσώπων της προηγούµενης περίπτωσης, οι συνεργάτες αυτών και κάθε τρίτος
που παρέχει άµεση ή έµµεση συνδροµή πριν ή κατά την
ανέγερση του κτίσµατος ή της κατασκευής τιµωρούνται,
µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και µε χρηµατική
ποινή από 2.000 µέχρι 20.000 ευρώ.»
3. Όποιος εκχερσώνει παράνοµα δάσος, δασική έκταση, όποιος καλλιεργεί έκταση των ανωτέρω κατηγοριών που έχει εκχερσωθεί παράνοµα ή φυτεύει µη δασικά φυτά ή παραβλάπτει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την κατά προορισµό χρήση δάσους, δασικής εκτάσεως, καθώς
και όποιος ενεργεί επί εκχερσωθείσας παράνοµα έκτασης πράξεις διακατοχής και σε κάθε περίπτωση όποιος
πραγµατοποιεί επέµβαση σε δάσος, δασική έκταση χωρίς την έγκριση της παραγράφου 2 ή την πράξη της παράγραφου 6 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου τιµωρείται µε τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Με τις ίδιες ποινές τιµωρούνται και εκείνοι κατ 'εντολή
ή παρότρυνση ή οποιαδήποτε υποβοήθηση των οποίων
τελέσθηκαν οι παραβάσεις αυτές.
4. Κατά των παραβατών των προηγούµενων παραγράφων επιβάλλεται υποχρεωτικά δήµευση των προϊόντων
των ως άνω αξιοποίνων πράξεων ως και των αντικειµένων, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν ή ήταν προορισµένα
για την τέλεσή τους.
5. Απαγορεύεται η σύνδεση των αναφερόµενων στην
παραγράφο 1 του παρόντος άρθρου οικοδοµών, κτισµάτων και εγκαταστάσεων µε τα δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιών και παροχής ηλεκτρικού ρεύ-

µατος και φυσικού αερίου. Οι παραβάτες τιµωρούνται µε
φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) µηνών και χρηµατική
ποινή από 3.000 µέχρι 30.000 ευρώ.
6. Το πρωτόκολλο κατεδάφισης- αποµάκρυνσης κοινοποιείται εντός δύο (2) ηµερών από την έκδοσή του
στον αρµόδιο Εισαγγελέα. Η µη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα και δεν επηρεάζει το κύρος της διαδικασίας.
7. Ως προς την ανασταλτική δύναµη της έφεσης εφαρµόζεται το άρθρο 497 του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας.
8. Εκτελεστές έργων διανοίξεως οδών µη συµµορφούµενοι προς τις κατ' άρθρο 48 παρ. 1 του παρόντος
νόµου υποχρεώσεις τιµωρούνται, σύµφωνα µε το άρθρο
458 Π.Κ..
9. Οι µη συµµορφούµενοι µε τις περί αποκατάστασης
του φυσικού τοπίου και της δασικής βλάστησης υποχρεώσεις του άρθρου 52 του παρόντος ως και µε τις κατ' εφαρµογή αυτού από τη δασική αρχή επιβαλλόµενες υποχρεώσεις τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι ενός έτους και
µε χρηµατική ποινή από 2.000 µέχρι 20.000 ευρώ.
10. Με τις ποινές της προηγούµενης παραγράφου τιµωρούνται και οι µη συµµορφούµενοι µε τις υποχρεώσεις του άρθρου 49 του παρόντος ως και µε τις κατ' εφαρµογή αυτού από τη δασική αρχή επιβαλλόµενες υποχρεώσεις.»
Άρθρο 42
Εξουσιοδοτήσεις
Το άρθρο 78 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αξίας δάσους, δασικής έκτασης ή δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
διάταξης του άρθρου 6 του παρόντος νόµου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται τα θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία του
δικτυακού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική
ανάρτηση της πράξεως χαρακτηρισµού του άρθρου 14
του παρόντος νόµου ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής, µε τη δηµιουργία
και τήρηση κεντρικού αρχείου, µε τη συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτησή της,
την έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης
και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τύπος, τα απαιτούµενα στοιχεία της αίτησης, καθώς και ο τύπος, το
περιεχόµενο και τα στοιχεία της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισµού του δασάρχη ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζεται ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων
και έκδοσης πράξης του δασάρχη, καθώς και αυτόµατης
εισαγωγής των στοιχείων στην ταυτότητα του κτιρίου
κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3843/2010.
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4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η
διαδικασία υπαγωγής επενδύσεων στη διάταξη της παραγράφου 8α του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης επέµβασης της παραγράφου 2 και της πράξης της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ο τρόπος και
η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου 47 του παρόντος νόµου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τύπος του
τίτλου κυριότητας της παραγράφου 11 του άρθρου 47
του παρόντος νόµου.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των εκτροφείων θηραµάτων του άρθρου 47α του παρόντος νόµου.
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζονται οι τεχνικές
προδιαγραφές χάραξης, σήµανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών µονοπατιών της παραγράφου 2
του άρθρου 56 του παρόντος νόµου.
10. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι προδιαγραφές σύνταξης των µελετών διαχείρισης των πάρκων
και αλσών της παραγράφου 2 του άρθρου 58 του παρόντος νόµου.
11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζονται το ανώτατο εµβαδό της παραχωρουµένης έκτασης, ο τύπος του παραχωρητηρίου, τα δικαιούχα πρόσωπα και η σειρά προτίµησης αυτών, οι υποχρεώσεις του προσώπου στο οποίο έγινε η παραχώρηση
για να καλλιεργεί και να καρπούται κατά τρόπο επιµελή
και συνεχή τα καστανοτεµάχια, οι όροι έκπτωσης και αποβολής σε περίπτωση εγκατάλειψης, καταστροφής ή
πληµµελούς εκµετάλλευσης, το ύψος του τιµήµατος και
ο τρόπος καταβολής του, ο τύπος της προβλεπόµενης
στην παράγραφο 2 του άρθρου 66 του παρόντος ειδικής
µελέτης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την εφαρµογή του άρθρου 66 του παρόντος νόµου.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζεται η ακολουθητέα, κατά την κατεδάφιση αυθαίρετου κτίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 67A του παρόντος, ροή των εργασιών
µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών ως και οι λεπτοµέρειες
εφαρµογής της παραγράφου 4 του ανωτέρω άρθρου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος της προβλεποµένης
στην παράγραφο 5 του ανωτέρω άρθρου αποζηµίωσης
και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια εφαρµογής της παραγράφου αυτής.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ρυθµίζονται οι λοιπές αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 43
Τροποποιήσεις του ν. 3208/2003
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Δηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας σε
δάση, δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου που:
Ι. Αναγνωρίστηκαν ως ιδιωτικά:»
2. Οι περιπτώσεις θ΄και ι΄ του τµήµατος Ι του άρθρου
10 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«θ) Με τις διατάξεις του ν. 248/1976, σε ό,τι αφορά:
α) τις δασικές εκτάσεις που µε τον ανωτέρω νόµο κρίθηκε ότι δεν ανήκουν στο Δηµόσιο,
β) τις εκτάσεις που εµφανίζονται στον προσωρινό κτηµατικό χάρτη του ν. 248/1976 ως µη δασικές, καθώς και
εκείνες που κρίθηκε µε αµετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, κατά τη διαδικασία των άρθρων 12 επ. του
ν. 248/1976, ότι δεν αποτελούν δάσος ή δασική έκταση
και αν ακόµη απέκτησαν µεταγενεστέρως δασικό χαρακτήρα, εφόσον έχουν εκδοθεί για τις εκτάσεις αυτές ή
για τµήµατά τους µέχρι τις 31.3.2011 από τις αρµόδιες
δασικές αρχές διοικητικές πράξεις, βεβαιωτικές του διαπιστωθέντος, κατ΄ εφαρµογή του ν. 248/1976, µη δασικού χαρακτήρα αυτών.
ι) Με τις διατάξεις του Αγροτικού Κώδικα».
3. Μετά την περίπτωση ι΄ του τµήµατος Ι του άρθρου
10 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει, προστίθενται νέες περιπτώσεις κ΄, λ΄ και µ΄ ως εξής:
«κ) Mε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.δ. 2185/1952
«περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κτηµάτων προς αποκατάστασιν ακτηµόνων καλλιεργητών και κτηνοτρόφων» (Α΄ 217) και του άρθρου 26 του ν. 2040/1992, σε
ό,τι αφορά τις δασικές εκτάσεις της παραγράφου 2, τις
εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 και τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της παρ. 3 του άρθρου 3
του ν. 998/1979, όπως ισχύει.
λ) Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3147/
2003.
µ) Σύµφωνα µε τις καταχωρήσεις στα κτηµατολογικά
βιβλία του Κτηµατολογίου Ρόδου και Κω - Λέρου.»
4. Στο τµήµα ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 3208/2003, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «κατά
κυριότητα».
5. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ του τµήµατος ΙΙΙ του άρθρου 10 του ν. 3208/2003, όπως ισχύει, αντικαθίστανται
και στο τέλος του τµήµατος αυτού προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ εξής:
«β) Σε τρίτους, βάσει συµβιβαστικών πράξεων µε το
Ελληνικό Δηµόσιο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 39
του ν. 1884/1990, όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο
14 του ν. 2227/1994 (Α΄ 129), καθώς και των διατάξεων
του β.δ. 6/1961, εφόσον αντικείµενο της συµβιβαστικής
πράξης έχει αποτελέσει η κυριότητα της έκτασης και όχι
οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα τρίτων σε αυτήν.»
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«γ) Από διαχωρισµό υπέρ των Ταµείων Εφέδρων Πολεµιστών Κρήτης και των Μονών βάσει του ν. 3345/
1925.»
«ζ) Κατόπιν αδείας του Υπουργού Γεωργίας κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2 του από 3.9.1924 νοµοθετικού διατάγµατος που κυρώθηκε µε το άρθρο µόνο του ν. 3250/
1924 (Α΄ 324), εφόσον η άδεια µεταβίβασης δεν ανακλήθηκε ούτε ακυρώθηκε µε δικαστική απόφαση.»
6. H παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δηµόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις
που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας, όπως
αυτές κατά καιρούς ίσχυσαν και κωδικοποιήθηκαν µε τα
άρθρα 14 έως και 27 του Δασικού Κώδικα, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης ή της εκχέρσωσης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια και ουδέποτε µετέβαλαν τη χρήση για την οποία παραχωρήθηκαν δεν υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις
της δασικής νοµοθεσίας και µπορούν να διαθέτουν για
χρήση, συναφή προς το σκοπό της παραχώρησης.»
7. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 και οι παράγραφοι
4, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 καταργούνται.
8 α) Η παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. Στις εκτάσεις των αγροκτηµάτων που προήλθαν
από διαχωρισµό µε απόφαση της αρµόδιας Επιτροπής
Διαχείρισης Ανταλλαξίµου Περιουσίας και οι οποίες εµφανίζονται στον κτηµατολογικό πίνακα του οικείου αγροκτήµατος, όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την παραπάνω απόφαση, υπέρ των ιδιωτών, το Δηµόσιο δεν προβάλλει οποιαδήποτε δικαιώµατα.»
β) Μετά την παρ. 20 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003
προστίθεται νέα παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Εκτάσεις πρώην αγροτικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα, στις οποίες έπαυσε η καλλιέργεια ή η βόσκηση
λόγω απαγόρευσης διενέργειας διακατοχικών πράξεων
επ’ αυτών µέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος έναντι του Δηµοσίου, διατηρούν το χαρακτήρα
που είχαν, εφόσον αναγνωριστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση ως µη δηµόσιες. Διοικητικές πράξεις που
τυχόν εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας για την προστασία τους, ανακαλούνται αυτοδίκαια.»
9. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 15 του
ν. 3208/2003 (Α΄ 303) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Οµοίως αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές οι εκτάσεις των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, των ανωτέρω περιοχών».
Άρθρο 44
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969
1. Μετά το άρθρο 237 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται
άρθρο 237Α, που έχει ως εξής:
«Άρθρο 237Α
Παραχωρήσεις ακινήτων
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδοµές, όπως δασικά
κτίρια, δασοφυλάκεια, πυροφυλάκεια, αποθήκες, υδατοδεξαµενές, φυτώρια, εργοστάσια ξυλείας, ιχθυογεννητικοί σταθµοί, ορειβατικά καταλύµατα, ξύλινα λυόµενα οι-

κήµατα κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων και των ακινήτων
που αποτελούσαν περιουσία των καταργηθέντων µε το
άρθρο 36 του ν. 2218/1994 ταµείων γεωργίας κτηνοτροφίας και δασών των νοµών και µη µεταγραφέντων κατά
την παράγραφο 6 του άρθρου 36 του παραπάνω νόµου,
που χρησιµοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες, ανήκουν κατά
κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο, µε εξαίρεση τα µισθωµένα από αυτό κτίρια, και η διαχείρισή τους ασκείται από
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
2. Τα παραπάνω ακίνητα, καθώς και τα κτίρια και γενικά οι υποδοµές που ανεγέρθηκαν εντός δασών, δασικών
εκτάσεων και δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου και παραδόθηκαν στις δασικές υπηρεσίες λόγω
εκπλήρωσης του σκοπού της επέµβασης ή επειδή εγκαταλείφθηκαν, αν δεν είναι αναγκαία στις Δασικές Υπηρεσίες που τα χρησιµοποιούν επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στην παρ. 12 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 όπως ισχύει, να παραχωρούνται, κατά χρήση
για ορισµένο χρόνο κατά προτεραιότητα άνευ ανταλλάγµατος προς το Δηµόσιο ή προς Οργανισµούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ή, εφόσον δεν υπάρξει ενδιαφέρον από
τους ως άνω τότε κατόπιν ανταλλάγµατος, σε φυσικά ή
σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που
εκπληρούν κοινωφελή ή µη σκοπό. Τα ως άνω ακίνητα
διατίθενται και για την εγκατάσταση κέντρων υποδοχής
και φιλοξενίας µεταναστών. Η διαχείριση των παραχωρούµενων ακινήτων γίνεται κατά παρέκκλιση των περί
των χρήσεων γης και των όρων δόµησης κειµένων πολεοδοµικών διατάξεων, εάν είναι αναγκαίο προκειµένου να
εκπληρωθεί ο σκοπός της παραχώρησης.
Η παραχώρηση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά
από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας Δασών.
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το τίµηµα, ο σκοπός
της παραχώρησης και µπορεί να τίθενται όροι, η µη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγεται την ανάκληση αυτής.
Το ανωτέρω τίµηµα κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία
των δασών.»
2. Δεν µεταβάλλεται το νοµικό καθεστώς κτιρίων, κτισµάτων και εγκαταστάσεων που ανεγέρθηκαν σε εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για κοινωφελείς σκοπούς µε
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.δ. 86/1969 σε νοµικά
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως
ειδικής ή καθολικής διαδοχής αυτών και ανεξαρτήτως
του ειδικότερου προσδιορισµού της κοινωφέλειας στον
τίτλο παραχώρησης εφόσον εξακολουθεί η εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών.
Άρθρο 45
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Ίδρυση δασικών
φυτωρίων - Διάθεση δασικών σπόρων
1. Το άρθρο 51 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η ίδρυση δασικών φυτωρίων για παραγωγή και διάθεση των αποθεµάτων, αντί τιµήµατος, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς σκοπούς από τις Δασικές Υπηρεσίες, καθώς και η ίδρυση δασικών φυτωρίων για παραγωγή και εµπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και µη σκο-
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πούς από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου κατόπιν άδειας της Διεύθυνσης Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό νοούνται όλα τα δασικά είδη και τα υβρίδια αυτών.
3. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιµωρούνται µε τις ποινές που προβλέπονται στο
άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµικών,
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε την έκδοση των
άδειών ίδρυσης, λειτουργίας, διάθεσης και εµπορίας των
δασικών φυτωρίων, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, την
εποπτεία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας των φυτωρίων, την έκδοση παραβόλου υπέρ
του Πράσινου Ταµείου για την έκδοση της άδειας ίδρυσης αυτών, την εγγραφή σε ειδικό Μητρώο, την εισαγωγή από, εξαγωγή ή επανεξαγωγή σε Τρίτες χώρες, τον
έλεγχο και την πιστοποίηση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού, το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Μετά το άρθρο 119 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται
άρθρο 119Α, που έχει ως εξής:
«1. Η Κεντρική Αποθήκη Δασικών Σπόρων που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας Δασών µετονοµάζεται σε Κέντρο επεξεργασίας, ελέγχου και πιστοποίησης δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και δύναται να διαθέτει αντί τιµήµατος δασικούς
σπόρους, µοσχεύµατα, δευτερεύοντα προϊόντα εκκόκκισης (κώνους κ.ά.) προς τρίτους από τα αποθέµατά της.
2. Τα έσοδα από τη διάθεση αυτών των προϊόντων
κατατίθενται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθενται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών.
3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι δικαιούχοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τιµές διάθεσης των
δασικών σπόρων, µοσχευµάτων, δευτερευόντων προϊόντων εκκόκκισης (κώνους κ.ά).»
Άρθρο 46
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Βοσκή - Υλοτοµία
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου
110 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «πλην των κειµένων στις νησιωτικές περιοχές του
νοµού αυτού».
Άρθρο 47
Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 - Κατάσχεση και
δήµευση δασικών προϊόντων, εργαλείων, οργάνων,
σκευών κ.λπ.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός
Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2
περίπτωση γ΄ του ν. 4138/2013 (Α΄ 72), αντικαθίσταται
ως εξής:
«2.α. Τα ως άνω κατασχεµένα δασικά προϊόντα, ευθύς

µετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ δηµοπρασίας, από
τον προϊστάµενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύµατα είτε σε δηµόσιες υπηρεσίες, αντί τιµήµατος ίσου µε την αντίστοιχή αγοραία
τιµή του ισχύοντος πίνακα διατιµήσεως, εκτός εάν πρόκειται για προϊόντα από µη δηµόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίµηµα οριζόµενο από τον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Στην περίπτωση που από τη σχετική έκθεση κατάσχεσης, προκύπτει ότι τα ως άνω κατασχεµένα, δασικά
προϊόντα αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία των καυσόξυλων, τότε, ευθύς µετά την κατάσχεση, ο προϊστάµενος του οικείου Δασαρχείου ή της Διεύθυνσης Δασών
χωρίς Δασαρχείο, δύναται άµεσα να προβεί στη διάθεση
αυτών, άνευ δηµοπρασίας, είτε σε αγαθοεργά ή άλλα
κοινωφελή ιδρύµατα είτε σε δηµόσιες υπηρεσίες, για
την κάλυψη των αναγκών τους σε καυσόξυλα είτε στον
οικείο Δήµο, για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών ατόµων, που αποδεδειγµένα υπάγονται σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, εφόσον τα άτοµα αυτά δεν συµµετείχαν
σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην
προαναφερόµενη παράνοµη ενέργεια (της υλοτοµίας,
συλλογής, µεταφοράς κ.λπ.). Η εν λόγω διάθεση γίνεται
επί καταβολή τιµήµατος, που αντιστοιχεί στο ήµισυ της
αντίστοιχης αγοραίας τιµής του ισχύοντος πίνακα διατιµήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από µη δηµόσια δάση, οπότε καταβάλλεται τίµηµα στον ιδιοκτήτη
ή διακάτοχο του δάσους, εάν αυτός δεν ενέχεται στην
παράνοµη υλοτοµία και δεν αποζηµιώθηκε, µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη γενοµένη στο δάσος του υλοτοµία, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τον Γενικό
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι δικαιούχοι των ατοµικών αναγκών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας περίπτωσης β΄.
γ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχεµένα δασικά προϊόντα δεν διατεθούν, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄, τότε αυτά εκποιούνται, µε πρόχειρη δηµοπρασία, εγκρινοµένη από
τον αρµόδιο δασάρχη ή τον Διευθυντή Δασών (σε Διευθύνσεις χωρίς Δασαρχεία) και προ της εκδόσεως της
σχετικής ποινικής αποφάσεως. Στην ανωτέρω δηµοπρασία, δεν δύναται να συµµετέχουν τα πρόσωπα, που σε οποιοδήποτε στάδιο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συµµετείχαν στην προαναφερόµενη, παράνοµη ενέργεια (της υλοτοµίας, συλλογής, µεταφοράς κ.λπ.).
Σε περίπτωση άγονου ή ασύµφορου αποτελέσµατος,
µετά τη διενέργεια δύο (2) δηµοπρασιών, εφόσον πρόκειται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για
την κάλυψη των ατοµικών αναγκών των κατοίκων του
άρθρου 168 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος ή
στους ιδιοκτήτες ή διακατόχους µε την καταβολή του
1/2 του µισθώµατος. Οι δικαιούχοι των ατοµικών αναγκών, το καταβλητέο τίµηµα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Για τις λοιπές κατηγορίες δασικών προϊόντων έχει ανάλογη εφαρµογή το εδάφιο δ΄ της παρ. 1 του άρθρου
138 του παρόντος νοµοθετικού διατάγµατος. Το κατά τα
ως άνω τίµηµα ή το εκπλειστηρίασµα, προκειµένου περί
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προϊόντων µη δηµοσίων δασών, αποδίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην
παράνοµη υλοτοµία και δεν αποζηµιώθηκε, µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο, για τη γενοµένη στο δάσος του υλοτοµία.
δ. Εάν λόγω της ποσότητας των κατασχεθέντων δασικών προϊόντων δεν υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή της
κατάσχεσης επαρκής, ασφαλής δηµόσιος χώρος φύλαξης, τότε αυτά παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη
στους παραβάτες ή στους ιδιοκτήτες τους, οριζόµενους
ως µεσεγγυούχους και ευθυνόµενους για τη φύλαξή
τους, µέχρι την κατά τα ανωτέρω διάθεση ή εκποίηση
αυτών η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 271 του
ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 2 περίπτωση δ΄ του ν. 4138/2013
(Α΄ 72), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οµοίως κατάσχονται και δηµεύονται από τα αρµόδια
όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, µε τα οποία ο
παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδικήµατος, τα
µεταφορικά µέσα τα οποία χρησιµοποιούνται κατά την
παράνοµη υλοτοµία ή µεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωµα οδήγησης του οδηγού.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 271 του
ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε το άρθρο 2 περίπτωση δ΄ του ν. 4138/2013
(Α΄ 72), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άλλως τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, µε τα οποία ο
παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήµατος, εκποιούνται µε δηµοπρασία, η οποία διενεργείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων, τα δε τροχοφόρα µεταφορικά µέσα εκποιούνται από την Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών του Υπουργείου Οικονοµικών.»
4. H παρ. 8 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός
Κώδικας), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 2
περίπτωση στ΄ του ν. 4138/2013 (Α΄ 72) και το άρθρο 15
παρ. 2 του ν. 4180/2013 (Α΄ 182), αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. Επίσης, επιβάλλεται σε έκαστον των παραβατών
και εις ολόκληρον µε πράξη καταλογισµού του οικείου
δασάρχη πρόστιµο ανά µονάδα µέτρησης της παρανόµως υλοτοµηθείσας ή µεταφερόµενης ξυλείας ή των
καυσοξύλων, ίσο µε το πενταπλάσιο της αγοραίας τιµής,
της προβλεποµένης από τον πίνακα διατίµησης δασικών
προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται το διπλάσιο του
ανωτέρω προστίµου.
β. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της
προηγούµενης παραγράφου αρχίζει µε τη βεβαίωση της
παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο
συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινοποιείται µαζί
µε έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη
να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του για την αποδιδόµενη σε αυτόν παράνοµη ενέργεια µέσα σε πέντε ηµέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσµία
αυτή µπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου, για πέντε ηµέρες.
Το πρόστιµο βεβαιώνεται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δηµοσίων
εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του
Πράσινου Ταµείου.

Το δίπλωµα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νόµιµο κάτοχό του µετά την παρέλευση τριµήνου από την εξόφληση του επιβληθέντος προστίµου.
γ. Κατά της απόφασης επιβολής προστίµου ο παραβάτης µπορεί να ασκήσει προσφυγή στο κατά τόπο αρµόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, εντός της προβλεποµένης από το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας εξηκονθήµερης προθεσµίας, που αρχίζει από την επόµενη
της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης. Η προσφυγή
εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας. Η προθεσµία της ανωτέρω προσφυγής και η
άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιβολής προστίµου. Είναι όµως δυνατόν να χορηγηθεί, κατά περίπτωση, αναστολή εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις
των άρθρων 88 και 200 έως 209 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονοµίας.
δ. Σε περίπτωση έκδοσης αµετάκλητης αθωωτικής απόφασης από το ποινικό δικαστήριο επιστρέφεται το δίπλωµα οδήγησης, το επιβληθέν πρόστιµο διαγράφεται
και το καταβληθέν ποσό αυτού επιστρέφεται από τον
φορέα στον οποίο αποδόθηκε. Ιδιαίτερα σε περίπτωση εντοπισµού του δράστη αλλά µη ευρέσεως των παρανόµως υλοτοµηθέντων ή µεταφερθέντων δασικών προϊόντων το ανωτέρω διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται, µετά
την έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής απόφασης του
αρµοδίου ποινικού δικαστηρίου, για την ποσότητα που αναφέρεται στη µήνυση και επικυρώθηκε µε την ανωτέρω
απόφαση.»
5. Η παρ. 9 (πρώην 8 αναριθµηθείσα µε το άρθρο 2 του
ν. 4138/2013 (Α΄ 72) του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969
(Δασικός Κώδικας), αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να ορισθούν και
άλλες περιπτώσεις κατασχέσεως δασικών προϊόντων.»
Άρθρο 48
Λοιπές ποινικές διατάξεις του ν.δ. 86/1969
1. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ) προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ. του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7 )».
2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969 (Α΄ 7 )».
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 268 του ν.δ. 86/1969, όπως
ισχύει, µετά την περίπτωση ε΄ προστίθεται περίπτωση
στ΄ ως εξής:
«στ. ο µεταφέρων δασικά προϊόντα, τα οποία έχουν υλοτοµηθεί ή συλλεχτεί χωρίς τις απαιτούµενες άδειες».
4. Στο άρθρο 269 του ν.δ. 86/1969 η χρηµατική ποινή
διαµορφώνεται στο ύψος των πεντακοσίων (500) ευρώ.
5. Στην παρ. 3 του άρθρου 286 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της ζηµίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα εκατό (100)
ευρώ.
6. Στην παρ. 10 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζηµίωσης διαµορφώνεται στα πενήντα (50)
µέχρι πεντακόσια (500) ευρώ.
7. Στην παρ. 14 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το ύψος της αποζηµίωσης για το ελάφι ανέρχεται στα χίλια
(1.000) ευρώ, για δορκάδα - αγριόγιδο - αίγαγρο Κρήτης
στα πεντακόσια (500) ευρώ, για τα λοιπά είδη αίγαγρων
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στα τριακόσια (300) ευρώ, για αγριοπετεινό - φασιανό ή
αφαίρεση αυγών αυτών στα πενήντα (50) ευρώ.
8. Στην παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το
πρόστιµο διαµορφώνεται στα εκατό (100) ευρώ.
9. Στην παρ. 19 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969, το
πρόστιµο διαµορφώνεται στα εκατό (100) µέχρι χίλια
(1.000) ευρώ.
10. Στην παρ. 1 του άρθρου 288α του ν.δ. 86/1969, το
πρόστιµο διαµορφώνεται στα χίλια πεντακόσια (1.500)
µέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012
1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012
(Α΄ 66) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης οι διατάξεις του παρόντος νόµου δεν εφαρµόζονται σε κτίρια, εγκαταστάσεις και υποδοµές, που
διαχειρίζονται και χρησιµοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες,
όπως δασικά κτίρια, δασοφυλάκεια, πυροφυλάκεια, αποθήκες, υδατοδεξαµενές, φυτώρια, εργοστάσια ξυλείας,
ιχθυογεννητικοί σταθµοί, ορειβατικά καταλύµατα, ξύλινα λυόµενα οικήµατα κ.λπ..»
2. Μετά την παρ. 16 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012,
όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής:
«17. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας διαθέσιµα ή κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεµάχια και εκχερσώθηκαν για το λόγο αυτόν πριν την ισχύ του παρόντος νόµου, καθώς και εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα της περίπτωσης α΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, που περιελήφθησαν στον κτηµατολογικό πίνακα κυρωµένου αναδασµού
του άρθρου 15 του ν. 647/ 1977 (Α΄ 242) και έχουν αποδοθεί σε δικαιούχους. Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας
για την προστασία τους ανακαλούνται.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1421/1984
1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1421/1984
(Α΄ 27) διαγράφεται η λέξη υπηρεσίες και προστίθεται η
φράση και «δασικές υπηρεσίες».
2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1421/1984
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση επιτρέπεται και η εισαγωγή για
τις ίδιες υπηρεσίες και λοιπών αποτρεπτικών µέσων, ή
εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας µηχανισµών εκτόξευσης χηµικών ουσιών (SPRAY) για την αντιµετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικηµένες περιοχές ή και τη διαχείριση φαινοµένων υπερπληθυσµού ειδών της άγριας πανίδας.»
3. Το άρθρο 2 του ν. 1421/1984 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Άδεια κατοχής και χρήσης
1. Η κατοχή και η χρήση των όπλων και λοιπών µέσων
του άρθρου 1 επιτρέπεται σε υπαλλήλους των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και των Περιφερειών, καθώς και σε δασικούς υπαλλήλους των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, ύ-

στερα από άδεια της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής. Η κατά τα ανωτέρω άδεια χορηγείται από τις οικείες αστυνοµικές αρχές σε τακτικούς υπαλλήλους των κτηνιατρικών
και δασικών υπηρεσιών ή σε υπαλλήλους µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των ανωτέρω υπηρεσιών. Για
τη χορήγησή της ισχύουν οι προϋποθέσεις του
ν. 2168/1993 (Α΄ 147) και της υπ’ αριθ. 3009/2/23-α΄ από
31.8.1994 υπουργικής απόφασης «Δικαιολογητικά και
διαδικασία έκδοσης των προβλεπόµενων από τις διατάξεις του ν. 2168/1993 και 456/1976 αδειών» (Β΄ 696), ως
ισχύει.
2. Η άδεια της προηγούµενης παραγράφου χορηγείται κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών που προβλέπονται στα άρθρα 1 και 2 παρ. Ι υποπαράγραφος 7 της
υπ’ αριθµ. 3009/2/23-α΄ από 31.8.1994 υπουργικής απόφασης, από τις κτηνιατρικές ή δασικές υπηρεσίες προς
τις οικείες αστυνοµικές αρχές, ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερόµενων κτηνιατρικών ή δασικών υπηρεσιών
προς τις οικείες αστυνοµικές αρχές. Στην αίτηση περιλαµβάνονται πλήρη στοιχεία ταυτότητας των υπαλλήλων για τους οποίους ζητείται να χορηγηθούν οι άδειες,
καθώς και αντίγραφα του ποινικού τους µητρώου.
3. Οι προαναφερόµενες άδειες παρέχουν το δικαίωµα
στους κατόχους τους να φέρουν και να χρησιµοποιούν
τα όπλα του άρθρου 1 µόνο κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας. Η χρήση των όπλων αυτών από
δασικούς υπαλλήλους γίνεται µόνο µε την παρουσία και
την συνδροµή κτηνιάτρου.
4. Με άδεια των οικείων αστυνοµικών αρχών που χορηγείται µε την ίδια κατά τα ανωτέρω διαδικασία και τις
ίδιες προϋποθέσεις, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση αποτρεπτικών µέσων, ιδίως κροτίδων κρότου λάµψης,
και συσκευών εκτόξευσης αυτών, µηχανισµών εκτόξευσης χηµικών ουσιών (SPRAY) ή εκκένωσης ηλεκτρικής
ενέργειας, για την αντιµετώπιση περιστατικών προσέγγισης ζώων της άγριας πανίδας σε κατοικηµένες περιοχές.»
4. Το άρθρο 3 του ν. 1421/1984 (Α΄ 27) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Φύλαξη όπλων και µέσων
1.Τα ειδικά όπλα και τα λοιπά είδη και αποτρεπτικά
µέσα της παραγράφου 1 φυλάσσονται στα καταστήµατα
των κτηνιατρικών και δασικών υπηρεσιών, που έχουν
κατανεµηθεί, εντός φωριαµών ή ερµαρίων ασφαλείας
µε ευθύνη των προϊσταµένων και των υπαλλήλων στους
οποίους έχει χορηγηθεί η άδεια κατοχής και χρήσης, κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή, ώστε να αποκλείεται η προσέγγιση σε αυτά τρίτων, καθώς και των υπολοίπων υπαλλήλων των υπηρεσιών, στους οποίους και απαγορεύεται
η χρήση αυτών.
2. Στις υπηρεσίες της προηγούµενης παραγράφου τηρείται ειδικό βιβλίο το οποίο θεωρείται κατά σελίδα από
τον προϊστάµενό τους, καθώς και την αρµόδια αστυνοµική αρχή, στο οποίο καταχωρίζεται το σύνολο των όπλων
και του λοιπού αποτρεπτικού εξοπλισµού και µέσων του
άρθρου 1 και 2.
3. Με αποφάσεις των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής Αλλαγής, αντίστοιχα, καθορίζεται ο τρόπος τήρησης του βιβλίου της προηγούµενης παραγράφου.»
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5. Το άρθρο 5 του ν. 1421/1984 ( Α΄ 27) αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Για τα όπλα και τα λοιπά είδη και µέσα του άρθρου 1 εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 2168/1993 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.»
Άρθρο 51
Τροποποιήσεις διατάξεων των νόµων 4146/2013,
1845/1989, 2040/1992, 3937/2011, 2664/1998, 4058/2012,
3937/2011, 3585/2007, 4030/2011 και της υπουργικής
απόφασης 125469/1993
1. Το εδάφιο γ΄ του άρθρου 58 του ν. 4146/2013 (Α΄
90) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκαταστάσεις δοµικών ή µηχανικών κατασκευών,
πάνω στις οποίες τοποθετούνται κεραίες, ποµποί, αναµεταδότες και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις, οι οποίες
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4053/2012 λειτουργούσαν: α) σε δάσος ή δασική έκταση ή δηµόσιων εκτάσεων
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, καθώς και σε αναδασωτέες
εκτάσεις, χωρίς έγκριση επέµβασης, ανεξάρτητα από το
αν έχουν εκδοθεί πράξεις των δασικών αρχών για την
προστασία τους ή β) χωρίς άδεια του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, και εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 31 του ν. 4053/2012,
υποχρεούνται εντός της αποκλειστικής προθεσµίας της
παρ. 3 του άρθρου 31 του ως άνω νόµου, όπως ισχύει, να
λάβουν Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή να υπαχθούν σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ).
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς όλων των διοικητικών πράξεων που έχουν
εκδοθεί από τη δασική αρχή για την προστασία της έκτασης και ανακαλούνται µε πράξη του αρµόδιου οργάνου
µετά την υπαγωγή σε ΠΠΔ ή την έκδοση ΑΕΠΟ. Για τις
περιπτώσεις κεραιών που έχουν λάβει ΑΕΠΟ πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4014/2011 αλλά δεν έχουν λάβει
την προβλεπόµενη από την τότε ισχύουσα νοµοθεσία άδεια, αυτή χορηγείται από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
2. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 1845/
1989 (Α΄ 102) προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι δασικοί υπάλληλοι δεν εξετάζονται και δεν διώκονται για γνώµη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου και η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους.»
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄
102) µετά την περίπτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις
θ΄ και ι΄, ως εξής:
«θ. κλάδος ΠΕ Διοικητικών και ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας – Δασοπονίας (Γεωπονίας), που µετατάχθηκαν
στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις ή στην Ειδική Γραµµατεία Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής από την Ελληνική Αγροφυλακή
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 21 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61).
ι. κλάδος ΔΕ Τεχνικών – Οδηγών και ΔΕ Οδηγών».
4. Στο άρθρο 26 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70) η φράση

«στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3 παρ. 2 και
6β του άρθρου 3 του ν. 998/1979» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «στην κατηγορία των εδαφών του άρθρου 3
παρ. 2, καθώς και των εδαφών µε τη µορφή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979,
όπως ισχύει» και σε συνέχεια αυτής προστίθεται η φράση «και στην κατηγορία των υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπών κορυφών ή αλπικών ζωνών των
ορέων της παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου 3 του ν. 998/
1979».
5. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου µόνου της
υπουργικής απόφασης 125469/1993 (Β΄ 328) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Να πρόκειται για δασικές εκτάσεις της παραγράφου 2 ή για τις εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 ή για τις υπεράνω των δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφές ή αλπικές ζώνες των ορέων της
παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει.»
6. Η περίπτωση α΄ της παρ. 14 του άρθρου 20 του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισµός, η αξιολόγηση, πιστοποίηση και διατήρηση των δασικών γενετικών πόρων.
β) Η δηµιουργία και παρακολούθηση µονάδων προστασίας δασικών γενετικών πόρων.»
7. Η παρ. 13 του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275),
αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηµατογράφηση και στις οποίες έχουν συγκροτηθεί οι Επιτροπές
Ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114), καθώς και στις περιοχές για τις οποίες καταρτίσθηκε και
κυρώθηκε ο δασικός χάρτης, οι διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 998/1979 παύουν να ισχύουν και τα προβλεπόµενα
από αυτές συµβούλια παύουν να λειτουργούν. Εκκρεµείς ενώπιον των Συµβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.)
και των Αναθεωρητικών Συµβουλίων Ιδιοκτησίας Δασών
(Α.Σ.Ι.Δ.) υποθέσεις αναγνώρισης εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιων εκτάσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του παρόντος νόµου, όπως ισχύει, ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 8
του ν. 998/1979. Μετά την έκδοση των σχετικών γνωµοδοτήσεων παύει η λειτουργία των ανωτέρω Συµβουλίων.
Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 8
του ν. 998/1979 παραµένει σε ισχύ, µόνον όσον αφορά
τη συγκρότηση του Αναθεωρητικού Συµβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, το οποίο διατηρείται µόνο για τη συγκρότηση του Μικτού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της παρ. 7 του
άρθρου 25 του α.ν. 1539/1938.
Υποθέσεις αναγνώρισης εµπραγµάτων δικαιωµάτων,
που εκκρεµούν ενώπιον των Σ.Ι.Δ., κατά τη συγκρότηση,
στις υπό κτηµατογράφηση περιοχές, των Επιτροπών Ενστάσεων του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 µπορούν, µετά
από αίτηση του ιδιώτη που αξιώνει το εµπράγµατο δικαίωµα, να παραπεµφθούν προς κρίση στην αρµόδια Επιτροπή Ενστάσεων, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7 του ν. 2308/1995.»
8. Στο άρθρο 19 του ν. 4058/2012 (Α΄ 63) µετά τις λέξεις «πυροσβεστικό υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις
«ή από δασικούς υπαλλήλους της παρ. 1 του άρθρου 39
του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) ή από υπαλλήλους των κλάδων ΥΕ Δασοφυλάκων και ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων που µετατάχθηκαν στις Δασικές Υπηρεσίες από την
Ελληνική Αγροφυλακή, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 21
του ν. 3938/2011».
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9. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 29 του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Δεν επανεξετάζεται στα πλαίσια εφαρµογής του
άρθρου 14 του ν. 998/1979 ή της κατάρτισης των δασικών χαρτών ο χαρακτήρας των εκτάσεων ή τµηµάτων
αυτών: α) για τις οποίες είχαν εκδοθεί από τις αρµόδιες
δασικές αρχές διοικητικές πράξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος και κατ’ εφαρµογή των καταργηθέντων διατάξεων
της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου 5 ή β) εφόσον πρόκειται για κοινόχρηστες και διαθέσιµες εποικιστικές εκτάσεις που απώλεσαν τη δασική βλάστηση
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του αγροτικού κώδικα.»
10. Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3585/2007 (Α΄ 148)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ποινή κράτησης που επιβλήθηκε για τέλεση αγροτικού αδικήµατος µε αµετάκλητη απόφαση και δεν εξαγοράστηκε απ’ αυτόν που καταδικάσθηκε εκτίεται σε ιδιαίτερα τµήµατα των φυλακών, ή, αν τέτοια δεν υπάρχουν, στο κρατητήριο του Αστυνοµικού Τµήµατος της έδρας του οικείου Πταισµατοδικείου ή της κατοικίας του
καταδικασθέντα.»
11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 40 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατοµεία, ανεξαρτήτως του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, µετά την έκδοση όλων
των απαιτούµενων εγκρίσεων και αδειών, σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία και τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 έως 3 του παρόντος.
Στα λατοµεία αυτά συµπεριλαµβάνονται και τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176) ως θέσεις
κατάλληλες για εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕΔΑ). Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ σε λατοµεία δεν πρέπει
να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατάστασης του
λατοµείου που ορίζεται µε τη σύµβαση ανάθεσης του αναδόχου.
Η εγκατάσταση των ανωτέρω µονάδων σε δάση, δασικές εκτάσεις και σε δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος
νόµου, όπως ισχύει, ενεργείται κατόπιν έγκρισης επέµβασης, χορηγουµένης από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία προηγείται
των προβλεποµένων από άλλες διατάξεις αδειοδοτήσεων για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις παραγράφους 4 και 6 του
άρθρου 45 του ν. 998/1979, όπως ισχύει. Κατά τα λοιπά
ως προς τις ανωτέρω µονάδες εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9, 11, 12 και 16 του ως άνω
άρθρου 45.
2.α. Επιτρέπεται η χρήση της περίσσειας εκσκαφών από την κατασκευή δηµόσιων έργων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα έργα µε σύµβαση παραχώρησης, για την
αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων ανεξαρτήτως του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, µετά από εκπόνηση ειδικής µελέτης µορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης, καθώς και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
2.β. Οµοίως επιτρέπεται η χρήση των αδρανών καταλοίπων που προκύπτουν από τις µονάδες επεξεργασίας
των ΑΕΚΚ και της περίσσειας εκσκαφών από την κατα-

σκευαστική δραστηριότητα ιδιωτικών έργων κατά την αποκατάσταση ανενεργών λατοµείων ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους µετά από εκπόνηση ειδικής µελέτης µορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης, καθώς και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
3. Ειδικότερα η αποκατάσταση των ανενεργών λατοµείων που ανήκουν στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα
Ν.Π.Δ.Δ., µε την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2, γίνεται µε µέριµνα των εγκεκριµένων συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Εφόσον η
συγκεκριµένη δραστηριότητα καλύπτεται από τροποποίηση των όρων έγκρισής τους από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) µετά από υποβολή τροποποιητικού φακέλου, σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 36259/1757/ Ε103/23.8.2010. Οι δαπάνες
των µελετών και των εργασιών αποκατάστασης βαρύνουν τα εγκεκριµένα συστήµατα.
Στην περίπτωση που στα διοικητικά όρια των ανωτέρω
Αρχών λειτουργούν περισσότερα από ένα εγκεκριµένα
συστήµατα, τα ενδιαφερόµενα εγκεκριµένα συστήµατα
συµπράττουν µεταξύ τους για το σκοπό αυτόν. Η αρµόδια Αποκεντρωµένη Διοίκηση ή Ο.Τ.Α. αναθέτουν το έργο της αποκατάστασης µε συµβάσεις παραχώρησης του
έργου αυτού, χωρίς καταβολή ανταλλάγµατος χρήσης,
µετά την έκδοση όλων των απαιτούµενων από τη σχετική νοµοθεσία αδειών για το έργο. Το έργο της αποκατάστασης εκτελείται πάντοτε υπό την επίβλεψη και έγκριση της αναθέτουσας αρχής σε συνεργασία µε το αρµόδιο Δασαρχείο, όπου τα ειδικά χαρακτηριστικά της έκτασης το απαιτεί.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας.»
Άρθρο 52
Μεταβατικές διατάξεις
1. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 998/1979,
όπως αντικαθίσταται µε την παράγραφο 5 του άρθρου 32
του παρόντος νόµου, καταλαµβάνει και όσες υποθέσεις
δεν ολοκληρώθηκαν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο βρίσκονται, µε εξαίρεση όσων διαθέτουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποδεικτικό καταβολής τιµήµατος
εξαγοράς δικαιωµάτων διακατεχόµενης δασικής έκτασης για τις οποίες θα εκδίδεται απευθείας απόφαση του
αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά το άρθρο 50 του ν. 998/1979, όπως αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 36 του παρόντος.
2. Υποθέσεις χαρακτηρισµού εκτάσεων του άρθρου 14
του ν. 998/1979 που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου ενώπιον των προβλεποµένων από
τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της από την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του παρόντος νόµου, Δευτεροβάθµιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων ολοκληρώνονται από τις Δευτεροβάθµιες Επιτροπές
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14,
όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 34 του παρόντος.
Προϋπόθεση για την εξέταση των αντιρρήσεων που εκ-
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κρεµούν ενώπιον των Δευτεροβάθµιων Επιτροπών είναι
η καταβολή υπέρ του Πράσινου Ταµείου του παραβόλου
της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 34 του παρόντος.
Οι διατάξεις περί αποζηµίωσης της παρ. 3 του άρθρου 10
του ν. 998/1979, όπως η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται από την παρ. 2 άρθρου 33 του παρόντος, εφαρµόζονται αναλόγως και για τα µέλη των Δευτεροβάθµιων Επιτροπών.
3. Πράξεις χαρακτηρισµού του δασάρχη, που κοινοποιήθηκαν ήδη στον αιτούντα πριν την έναρξη ισχύος
του παρόντος, πρέπει επιµελεία παντός ενδιαφεροµένου να υποβληθούν στη διαδικασία κοινοποιήσεων και
δηµοσιεύσεως της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
998/1979, όπως αντικαθίσταται από το άρθρο 34 του παρόντος νόµου.
4. Αποφάσεις εκδοθείσες µέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου µε τις οποίες κηρύχθηκαν δάση ή
δασικές εκτάσεις ως αναδασωτέα λόγω καταστροφής
τους από πυρκαγιά ή παράνοµη υλοτοµία ή άλλη αιτία
ανακαλούνται υποχρεωτικά µε πράξη του αρµοδίου οργάνου ως προς το τµήµα αυτών η εκχέρσωση του οποίου
είχε ήδη, πριν από την καταστροφή του από τις ανωτέρω
αιτίες, εγκριθεί µε την έκδοση της οικείας νοµικής πράξεως για την ικανοποίηση σκοπού δηµοσίου συµφέροντος. Οµοίως ανακαλούνται λοιπές πράξεις της διοίκησης που τυχόν εκδόθηκαν για την προστασία των εκτάσεων της παρούσας παραγράφου, καθ’ ο µέρος αφορούν
το ανωτέρω τµήµα αυτών. Μέχρι την ολοκλήρωση της
προβλεπόµενης διαδικασίας για την ανάκληση της αναδάσωσης σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις για την προστασία του τµήµατος αυτού κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας.
5. Υποθέσεις άρσης ή ανάκλησης πράξεων κήρυξης
εκτάσεων ως αναδασωτέων, που εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου ενώπιον των Πρωτοβάθµιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αµφισβητήσεων
συνεχίζονται από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται και ολοκληρώνονται, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 44 του ν. 998/1979 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή της µε την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του παρόντος νόµου.
6. Οι αιτήσεις εξαγοράς της παρ. 6 του άρθρου 47 του
ν. 998/1979, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του
µε το άρθρο 36 του παρόντος νόµου, υποβάλλονται εντός προθεσµίας τριών (3) ετών, από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα ακόµα έτος µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
7. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, πτηνοτροφεία, µελισσοκοµεία, εκτροφεία θηραµάτων, υδατοκαλλιέργειες,
εκτροφεία γουνοφόρων ή άλλες συναφείς κτηνοτροφικές µονάδες που εγκαταστάθηκαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3
του παρόντος νόµου, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για
µια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός
της οποίας οφείλουν να λάβουν την έγκριση επέµβασης
των άρθρων 45 και 47Α του ν. 998/1979, όπως τα άρθρα
αυτά ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο
36 του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 6 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλ-

λοντικές δεσµεύσεις (ΠΠΔ) σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, καθώς και τα πιστοποιητικά από την αρµόδια
Πολεοδοµική Υπηρεσία ή την άδεια δόµησης, όπου απαιτούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52). Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων, κατεδάφισης, κήρυξής τους ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν
εκδοθεί, και, εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες διοικητικές πράξεις και εγκρίσεις, οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία. Η συνέχιση της λειτουργίας των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαγορεύεται
στις περιπτώσεις που εκδοθεί, πλήρως αιτιολογηµένη
πράξη του προϊσταµένου του αρµόδιου Δασαρχείου ή
της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών, αν δεν υπάρχει δασαρχείο σε επίπεδο νοµού, στην οποία διαπιστώνονται
συνεχείς επεκτάσεις των ανωτέρω εγκαταστάσεων, κοπή ή εκχέρσωση δασικής βλάστησης, καθώς και κατασκευή κτηριακών εγκαταστάσεων, που δεν σχετίζονται
µε τη λειτουργία τους.
8. Χιονοδροµικά κέντρα, καθώς και υφιστάµενες εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τη λειτουργία χιονοδροµικών κέντρων, που λειτουργούν σε εκτάσεις που
διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και δεν έχουν την προβλεπόµενη από τη δασική νοµοθεσία έγκριση, οφείλουν
να λάβουν εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου την έγκριση
της παρ. 2 ή την πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του
ν. 998/ 1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας
αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων κατεδάφισης και κήρυξης των
εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί,
και, εφόσον εκδοθεί η προβλεπόµενη από τη δασική νοµοθεσία έγκριση ή πράξη της παρ. 6 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979, οι πράξεις αυτές παύουν να ισχύουν.
9. Έργα που εξυπηρετούν ανάγκες ύδρευσης, όπως
δεξαµενές, γεωτρήσεις, υδροµαστεύσεις, δίκτυα αγωγών προσαγωγής, καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις
που κατασκευάστηκαν από Ο.Τ.Α. µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας για κάλυψη των
αναγκών τους, χωρίς την προβλεποµένη από τις εν λόγω
διατάξεις άδεια, συνεχίζουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, εντός του οποίου οφείλουν
να λάβουν την έγκριση της παρ. 2 του άρθρου 53 και της
παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 998/1979, όπως τα άρθρα
αυτά ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε το άρθρο
36 του παρόντος νόµου, ή την πράξη της παραγράφου 6
του άρθρου 45 του παρόντος νόµου και τις προβλεπόµενες από τη σχετική περί των υδάτων και των αθλητικών
εγκαταστάσεων νοµοθεσία εγκρίσεις, αν από τη φύση
των έργων επιβάλλεται η εφαρµογή της παραπάνω νοµοθεσίας.
Τυχόν πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν για την
προστασία των παραπάνω εκτάσεων ανακαλούνται.
10. Κατασκηνώσεις που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, συνεχίζουν να λειτουργούν για διάστηµα δύο (2) ετών από
την ισχύ του παρόντος νόµου, προκειµένου να εκδοθούν
οι προβλεπόµενες άδειες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και της επόµενης παραγράφου 11
του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η έγκριση επέµβασης του άρθρου 50 του ν. 998/1979, όπως το
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άρθρο αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 36 του παρόντος νόµου, µε την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, εκδίδεται και επί εκτάσεων της κατηγορίας β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 998/1979. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας
αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων κατεδάφισης και κήρυξης των
εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί
και οι πράξεις αυτές ανακαλούνται από τη δασική υπηρεσία, εφόσον εκδοθούν όλες οι απαιτούµενες διοικητικές
πράξεις και εγκρίσεις. Για τις υφιστάµενες κατασκηνώσεις που έχουν ολοκληρώσει τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων κτισµάτων και έχουν πληρώσει το τίµηµα εξαγοράς
διακατεχόµενων δασών για τις οποίες εκκρεµεί έκδοση
απόφασης εγκατάστασης θα εκδίδεται απευθείας απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
11. Τα υφιστάµενα εντός των κατασκηνώσεων κτίσµατα υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄ 174),
κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο άρθρο 2 αυτού, και στις διατάξεις των επόµενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου. Για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας και τη νοµιµοποίηση υφισταµένων κτισµάτων, που
εξυπηρετούν τη λειτουργία κατασκηνώσεων, σε δηµόσια
και µη δάση και δασικές εκτάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 998/1979, όπως το
άρθρο αυτό ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 36 του παρόντος νόµου. Για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας και τη νοµιµοποίηση υφιστάµενων κτισµάτων σε εκτάσεις εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων
νοµίµως υφισταµένων οικισµών προ του 1923, εφαρµόζονται ανάλογα οι όροι δόµησης που καθορίζονται στα
δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του ως άνω άρθρου 50
του ν. 998/1979.
12. α) Ορειβατικά καταφύγια για τα οποία έχει εκδοθεί
διαπιστωτική πράξη του Ε.Ο.Τ. σύµφωνα µε τη διάταξη
του άρθρου 40 παρ. 9 του ν. 3105/2003 θεωρούνται ότι
πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας, εφόσον εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Τουρισµού, η οποία επέχει θέση οικοδοµικής
άδειας και έγκρισης επέµβασης του άρθρου 45 του νόµου αυτού. Για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και για την
έκδοση Ειδικού Σήµατος Λειτουργίας των ορειβατικών
καταφυγίων που νοµιµοποιούνται κατά τα ανωτέρω δεν
απαιτείται η υπαγωγή σε ΠΠΔ.
β) Στην κοινή υπουργική απόφαση της προηγούµενης
περίπτωσης περιγράφονται τα όρια, η θέση και το εµβαδόν της έκτασης, αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου και ο σκοπός της επέµβασης και περιλαµβάνεται τεχνική περιγραφή των εγκαταστάσεων και υποδοµών.
Στην απόφαση προσαρτάται επίσης τοπογραφικό διάγραµµα της έκτασης µε συντεταγµένες κορυφών βασισµένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ
87.
γ) Για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης
της περίπτωσης α΄ υποβάλλονται στο Υπουργείο Τουρισµού:
αα. αίτηση του φορέα που διαχειρίζεται το ορειβατικό
καταφύγιο,
ββ. διαπιστωτική πράξη του EOT εκδοθείσα σύµφωνα

µε τη διάταξη του άρθρου 40 παρ. 9 του ν. 3105/2003,
γγ. τοπογραφικό διάγραµµα της έκτασης µε συντεταγµένες κορυφών βασισµένες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87,
δδ. αιτήσεις και δικαιολογητικά νοµιµοποίησης που έχουν υποβληθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 40 παρ. 9
του ν. 3105/2003 λαµβάνονται υπόψιν για την έκδοση
των κοινών υπουργικών αποφάσεων της παραγράφου
αυτής.
δ) Ορειβατικά καταφύγια που νοµιµοποιούνται µε την
κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης α΄ εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ανταλάγµατος και
αναδάσωσης του άρθρου 45 παρ. 10 του νόµου αυτού.
13. Αποφάσεις που εκδόθηκαν µε τις διατάξεις των
άρθρων 66 του ν. 998/1979 και 16 του ν. 1734/1987 (Α΄
189) εξακολουθούν να ισχύουν µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις έκδοσής τους. Καστανοτεµάχια που παραχωρήθηκαν προσωρινά µε τις διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας και δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία οριστικής παραχώρησής τους επειδή δεν πραγµατοποιήθηκε
εξ ολοκλήρου ο σκοπός της παραχώρησης, καταβλήθηκε
όµως εν όλω ή εν µέρει το τίµηµα, παραχωρούνται µε οριστικό τίτλο µέσα σε ένα (1) έτος από την ισχύ του παρόντος νόµου στους νόµιµους δικαιούχους ή στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους τους µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, υπό τον όρο ότι θα διατηρηθεί η µορφή του καστανεώνα και θα συνεχιστεί η δενδροκοµική εκµετάλλευση,
µε εξηµέρωση των καστανόδενδρων και ότι θα καταβληθεί το υπόλοιπο του τιµήµατος, εφόσον υφίσταται τέτοια
εκκρεµότητα.
14. Τουριστικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα δασικού
χαρακτήρα του Ελληνικού Δηµοσίου ή του ΕΟΤ, που έχουν οποτεδήποτε παραχωρηθεί σε αυτόν για τουριστική αξιοποίηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο και ανεγέρθηκαν
από τον ΕΟΤ ή την ΕΤΑΔ ή τρίτο, στον οποίο παραχωρήθηκαν τα δικαιώµατα τουριστικής αξιοποίησης, θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενες. Για τη νοµιµότητα των εγκαταστάσεων αυτών εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη
του Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ, µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ.
1 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (Α΄118). Με την έκδοση
της ανωτέρω πράξης οι εγκαταστάσεις, όπως αυτές περιγράφονται και αποτυπώνονται στο διάγραµµα που τη
συνοδεύει, θεωρείται ότι πληρούν όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την έκδοση οικοδοµικής άδειας επισκευής, συντήρησης και εκσυγχρονισµού και οι αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες υποχρεούνται στη χορήγηση των
σχετικών αδειών και εγκρίσεων χωρίς να απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από τον οικείο δασάρχη. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του περιγραφόµενου περιτυπώµατος υφιστάµενου
κτιρίου, για το οποίο εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ, δεν απαιτείται η γνωµοδότηση
του οικείου Δασάρχη. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις ακινήτων,
για τα οποία ήδη έχει εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου σχετική διαπιστωτική πράξη σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2160/1993.
Ως προς την περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση των ως
άνω ακινήτων εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 49 του
ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό ισχύει µετά την αντικα-
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τάστασή του µε το άρθρο 36 του παρόντος νόµου.
15. Στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 998/1979, όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται µε το άρθρο 39 του
παρόντος νόµου, υπάγονται και οι εκκρεµείς, κατά την
έναρξη ισχύος αυτού, υποθέσεις του άρθρου 12 του
ν. 3208/2003.
16. Κοιµητήρια υφιστάµενα, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου, κατά την έννοια και τις προϋποθέσεις της Α5/2010 της από 19.4./10.5.1978 υπουργικής
απόφασης (Β΄ 424), µε τις απαραίτητες εγκαταστάσεις
τους σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα θεωρούνται νοµίµως υφιστάµενα. Τα όρια της έκτασης που καταλαµβάνουν αποτυπώνονται µε µέριµνα του οικείου Δήµου και
ελέγχονται από την αρµόδια Δασική Υπηρεσία. Για τη
νοµιµότητα αυτών εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη
από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης. Τυχόν πράξεις της Διοίκησης για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων ανακαλούνται αυτοδίκαια.
Η επέκταση των ανωτέρω νεκροταφείων επιτρέπεται,
εφόσον από ειδική µελέτη προκύπτει η αδυναµία εξασφάλισης κατάλληλου για το σκοπό αυτόν άλλου χώρου
και µετά από εκπόνηση περιβαλλοντικής µελέτης, µελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνικής
µελέτης.
17. Κάθε διαδικασία διοικητικής αναγνώρισης της ιδιοκτησίας των δασών και των δασικών εκτάσεων του
πρώτου εδαφίου και των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ.
5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, που προβλέπονται στο
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 3208/2003
(Α΄303), το οποίο δεύτερο εδάφιο προστέθηκε στο άρθρο αυτό µε την παράγραφο 9 του άρθρου 43 του παρόντος νόµου, καθώς και οι σχετικές µε την ιδιοκτησία εκκρεµείς δίκες σε αντιδικία µε το Δηµόσιο καταργούνται.
Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής που εκδόθηκαν µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου και αναφέρονται στις παραπάνω εκτάσεις ανακαλούνται από τότε που εκδόθηκαν.
18. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003, πλην
του τελευταίου εδαφίου της, καθώς επίσης και η παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου καταργούνται µετά την πάροδο δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου. Μετά την πάροδο της προθεσµίας αυτής για τις
παραχωρηθείσες εκτάσεις ισχύουν οι όροι των παραχωρητηρίων.
19. Δηµόσιες δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν
σε δήµους και κοινότητες κατά τις διατάξεις του άρθρου
193 του ν. 4173/1929, όσο ίσχυε, µε οριστικά παραχωρητήρια, προς εγκατάσταση των δικαιούχων κατοίκων
τους ή των καθολικών διαδόχων τους, παραχωρούνται
σε αυτούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου όπως ίσχυσε, µέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µετά από
διαπιστωτική πράξη του αρµόδιου οργάνου.
20. Φυτώρια που λειτουργούν νόµιµα πριν την έναρξη
ισχύος του παρόντος συνεχίζουν τη λειτουργία τους
για µία διετία από την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 51 του
ν.δ. 86/1969, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από
την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του παρόντος νόµου, εντός της οποίας οφείλουν να λάβουν την προβλεπόµενη
στην παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου 51 του ν.δ.
86/1969, άδεια. Μέχρι την ολοκλήρωση των προσωρινών
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης της παρ. 3 του άρθρου
103 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, η βοσκή ασκείται,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο αυτό, όπως ίσχυε
πριν από την αντικατάστασή του µε το άρθρο 60 του ν.
4264/2014 (Α΄ 118) ή, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν.
4061/2012, εφόσον οι εκτάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του.
21. To προεδρικό διάταγµα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 998/1979, όπως το εδάφιο αυτό προστίθεται στην παράγραφο 1 µε
την παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος νόµου, εκδίδεται εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.
Άρθρο 53
Σχέσεις προς κείµενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2, καθώς επίσης και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 17 του
ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
β) Το άρθρο 18 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
γ) Το άρθρο 12 του ν. 3208/2003, µε την επιφύλαξη
των προβλεποµένων στη διάταξη της παραγράφου 13
του άρθρου 32 του παρόντος.
δ) Η παρ. 4 του άρθρου 12 και το άρθρο 52 του
ν. 3498/2006 (Α΄ 230).
ε) Το π.δ. 189/1981 (Α΄ 54).
στ) Το άρθρο 67 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).
ζ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, καθώς και
οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α΄
289).
η) Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 14 του
άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
θ) Το άρθρο 74 του ν. 998/1979 (Α΄ 289).
ι) Το στοιχείο Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 2801/2000 (Α΄ 46).
ια) Το άρθρο 114 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
ιβ) Το άρθρο 43 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
ιγ) Η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60).
ιδ) Η παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303).
ιε) Το άρθρο 13 του ν.1734/1987(Α΄ 189), µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στην παράγραφο 2 του παρόντος.
ιστ) Οι παράγραφοι 4, 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 19 του
ν. 3377/2005 (Α΄ 202).
ιζ) Το άρθρο 40 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29).
ιη) Η παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102).
ιθ) Kάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται
στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
2. Οι διατάξεις των εδαφίων της παραγράφου 2Β του
άρθρου 13 του ν. 1734/1987 τα οποία προσετέθησαν µε
το άρθρο 16 του ν. 2040/1992 και την παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) παραµένουν σε ισχύ. Η παραχώρηση και η αλλαγή χρήσης στις ανωτέρω περιπτώσεις γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, αν πρόκειται για έκταση µέχρι δέκα στρέµµατα, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αν πρόκειται για έκταση µέχρι πενήντα στρέµµατα και του υπουργικού συµβουλίου, αν πρόκειται για µεγαλύτερες εκτάσεις, ύστερα από εισήγηση της οικείας διεύθυνσης δασών. Η απόφαση για την παραχώρηση συνοδεύεται από έκθεση της
αρµόδιας υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του Υ-
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πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τις πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον από
την παραχώρηση. Στην έκθεση αναφέρονται οι τυχόν όροι, µε τους οποίους θα πρέπει να γίνει η παραχώρηση
και τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Η µη συµµόρφωση µε τους όρους και η µη εφαρµογή των µέτρων συνιστούν λόγο υποχρεωτικής ανάκλησης της παραχώρησης. Αν πρόκειται για παραχωρήσεις εκτάσεων που βρίσκονται σε παραµεθόριες ή αµυντικές περιοχές, απαιτείται προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου όπου
στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας αναφέρονται οι
εκτάσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 6 του
προϊσχύοντος άρθρου 3 του ν. 998/1979 νοούνται αντιστοίχως οι εκτάσεις µε τη µορφή των περιπτώσεων α΄
και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 αυτού, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 4
του άρθρου 32 του παρόντος νόµου.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου όπου
στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας αναφέρεται
«χορτολιβαδικά εδάφη» νοούνται αντίστοιχα οι εκτάσεις
της µε τη µορφή της περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 54
1. Στο άρθρο 31 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) προστίθεται
νέα παράγραφος 12 ως εξής:
«12. α) Από την έναρξη διενέργειας της εξεταστικής
διαδικασίας, η συµµετοχή στις εξετάσεις των Ενεργειακών Επιθεωρητών θεωρείται επιτυχής όταν ο υποψήφιος
συγκεντρώσει το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της µέγιστης προβλεπόµενης βαθµολογίας, τόσο κατά την εξέταση του κύκλου των εισαγωγικών µαθηµάτων, όσο και
κατά την εξέταση του κύκλου των κυρίων µαθηµάτων. Το
ανωτέρω ποσοστό δύναται να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
β) Με όµοια απόφαση ορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευµάτων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται τα ειδικότερα θέµατα εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών, όπως οι ελάχιστες προδιαγραφές και προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούν οι φορείς εκπαίδευσης, τα προσόντα των εκπαιδευτών, το κόστος του εκπαιδευτικού προγράµµατος,
η διδακτέα ύλη και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
δ) Έως την έκδοση των αποφάσεων των ανωτέρω εδαφίων β΄ και γ΄ της παρούσας, διατηρούνται σε ισχύ οι
διατάξεις της υπ’ αριθµ. οικ. 192/2011 (Β΄ 2406) κοινής
απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευµάτων, εξαιρουµένης της παραγράφου 11
του άρθρου 7 αυτής, η οποία καταργείται.»
2. Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται.
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010
(Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174), τροποποιείται ως εξής:

«6. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και
έως 31.12.2014 για την άσκηση της δραστηριότητας του
Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία
Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του
π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα.
Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόµενο από το ΤΕΕ κατά τις
διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος έως
31.12.2014. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 διαγράφονται
αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών
και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.»
4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 παρ. 9 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας τέλεσής της οι Επιθεωρητές Δόµησης που
διενέργησαν τον έλεγχο συντάσσουν αιτιολογηµένη
πράξη βεβαίωσης ή µη, της παράβασης, η οποία υπογράφεται από τον βοηθό του Γενικού Επιθεωρητή Δόµησης.»
5. Η παράγραφος 1 εδάφιο α΄ του άρθρου 17 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:
«α. Τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΔΕΝ.»
6. Στην περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) προστίθενται οι φράσεις «καθώς
και αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης τουριστικών εγκαταστάσεων που ευρίσκονται παρά
των ορίων δηµοτικών ή κοινοτικών οδών σε απόσταση
µικρότερη από τα οριζόµενα στην παρούσα αλλά σε κάθε περίπτωση εκτός των ορίων απαλλοτρίωσης και υπό
την προϋπόθεση ότι λειτουργούσαν και είχε χορηγηθεί
άδεια λειτουργίας από τον Ε.Ο.Τ πριν τις 28.7.2011.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 4663/1930 (Α΄ 149), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση ΙΓ.12 του άρθρου 1 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή συνιστάται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισµού, ως Πρόεδρο, εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, εκπρόσωπο του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εκπρόσωπο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, εκπρόσωπο από την Περιφέρεια Αττικής, εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και εκπρόσωπο της Επαγγελµατικής και Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών ως µέλη και συγκροτείται
µε απόφαση των Υπουργών Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.»
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8. Το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Η έγκριση της τεχνικής µελέτης του άρθρου 4
του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/ 23.5.2011, Β΄ 1227) ή
και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 158 του παρόντος νόµου, από την αρµόδια υπηρεσία αποτελεί και έγκριση δόµησης κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της εκµετάλλευσης και επεξεργασίας των µεταλλευµάτων ή λατοµικών ορυκτών εντός µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου.
β. Η άδεια δόµησης για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παραπάνω περίπτωσης χορηγείται από την οικεία υπηρεσία δόµησης κατά τις διατάξεις του
άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011. Στην περίπτωση αυτή η αρχιτεκτονική µελέτη και η µελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 του ν. 4030/2011, συνοδευόµενες από υπεύθυνη δήλωση του µελετητή µηχανικού στην οποία βεβαιώνεται ότι οι µελέτες είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους
συµφωνούν µε τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς
που ισχύουν, φέρουν τη θεώρηση της αρµόδιας Υπηρεσίας που χορηγεί την έγκριση δόµησης κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
γ. Για τα πρόχειρα ή κινητά καταλύµατα του άρθρου 7
παράγραφος 3 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/ 2223/ 23.5.2011,
Β΄ 1227) εντός µεταλλευτικού ή λατοµικού χώρου δεν
απαιτείται ούτε έγκριση δόµησης ούτε άδεια δόµησης,
παρά µόνο υπεύθυνη δήλωση του αρµόδιου µηχανικού
περί της στατικής επάρκειας αυτών.
δ. Ο έλεγχος των εργασιών δόµησης των ως άνω κτιριακών εγκαταστάσεων διενεργείται από τους ελεγκτές
δόµησης του άρθρου 10 του ν. 4030/2011, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4030/2011 και της υπ'
αριθµ. 299/16.1.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 57), ως
προς την ορθή εφαρµογή και τήρηση των µελετών σύµφωνα µε τις οποίες εκδόθηκε η άδεια δόµησης.
2. Η ως άνω έγκριση και άδεια δόµησης δύναται να
χορηγούνται και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού και των διατάξεων του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 270) ύστερα
από έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας της περίπτωσης α΄
της παραγράφου 1 του παρόντος.»
9. Συµπληρώνεται το άρθρο 12 του π.δ. 6.10.1978 (Δ΄
538) και µετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Είναι δυνατή η καθ’ ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών του ν. 590/1977, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, έπειτα από γνώµη του αρµόδιου
οργάνου.»
10. Προστίθεται εδάφιο στην περίπτωση γ΄ της παρ.1
του άρθρου 26 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ως εξής:
«Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται επίσης η αξία των εξής αυθαιρέτων κατασκευών: θερµοκήπια, πέργκολες µε
σταθερή επικάλυψη και οι κατασκευές των παραγράφων
72 , 74 και 79 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).»
11. Η παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94)
τροποποιείται ως εξής:
«1. Για όλες τις περιπτώσεις εκτελέσεως οικοδοµικών
εργασιών των άρθρων 13 έως 18 του παρόντος, αρµόδια

για την έκδοση της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης είναι η ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Αναθεωρήσεις αδειών
δόµησης, επισκευής ή και συντήρησης που εκδόθηκαν
βάσει προγενέστερων γενικών ή ειδικών διατάξεων και
είναι σε ισχύ εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος.»
Άρθρο 55
Στο τέλος της περίπτωσης ii) της παραγράφου 21 του
άρθρου 22 του ν. 4258/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παραπάνω διάταξη ισχύει και για αθλητικές εγκαταστάσεις και υποστηρικτικών σε αυτές κτιρίων που ανήκουν σε αθλητικά σωµατεία, έχουν αγορασθεί απά τα
ίδια τα αθλητικά σωµατεία πριν το 1983 τα δε κτίρια και
οι αθλητικές εγκαταστάσεις αυτών έχουν λάβει οποτεδήποτε έγκριση από τη ΓΓΑ .»
Άρθρο 56
Αντικατάσταση - Συµπλήρωση διατάξεων
του ν. 4178/2013
1. Το άρθρο 49 παρ.8 εδάφιο 3 του ν. 4178/2013 (Α΄
174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης είναι επταµελές και αποτελείται από:
α. Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας
και Θράκης ως πρόεδρο.
β. Δύο (2) Αρχιτέκτονες, Διευθυντές ή Τµηµατάρχες
του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή άλλης δηµόσιας υπηρεσίας του χώρου Μακεδονίας και Θράκης µε
τους αναπληρωτές τους.
γ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού
και Αθλητισµού µε τον αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα µέλος ΔΕΠ µε τον αναπληρωτή του.
ε. Δύο (2) Αρχιτέκτονες εκπρόσωπους του ΤΕΕ και
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, αντίστοιχα, µε τους αναπληρωτές τους. Οι
εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από
καταλόγους που υποβάλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του ν. 4030/2011 και ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
2. Με την απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και
Θράκης για τη συγκρότηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου ως
πρόεδρος του Συµβουλίου.
3. Γραµµατέας του Συµβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του ορίζεται µε την ως άνω απόφαση συγκρότησης υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.
4. Η συγκρότηση και λειτουργία του παραπάνω συµβουλίου (ΚΕΣΑΜΑΘ) ακολουθεί τις κείµενες διατάξεις
της νοµοθεσίας περί συλλογικών οργάνων του Δηµοσίου.»
2. Το άρθρο 49 παρ. 17 εδάφιο 3 του ν. 4178/2013 (Α΄
174) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. To Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης, είναι πενταµελές και αποτελείται από:
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α. Τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας
και Θράκης ως πρόεδρο.
β. Δύο (2) Διευθυντές ή Τµηµατάρχες µηχανικούς του
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ή άλλης Δηµόσιας
Υπηρεσίας που εδρεύει και έχει χωρική αρµοδιότητα στη
Μακεδονία και Θράκη µε τους αναπληρωτές τους.
γ. Έναν (1) µηχανικό εκπρόσωπο του ΤΕΕ µε εµπειρία
σε θέµατα χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιφερειακής
ανάπτυξης µε τον αναπληρωτή του.
δ. Έναν (1) µηχανικό εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προερχόµενο από τις περιφέρειες της
Μακεδονίας και Θράκης µε τον αναπληρωτή του.
2. Με την απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και
Θράκης για τη συγκρότηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ορίζεται
και ο αναπληρωτής του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως πρόεδρος του Συµβουλίου.
3. Με την ίδια παραπάνω απόφαση ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως Γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.
4. Η συγκρότηση και λειτουργία του παραπάνω Συµβουλίου (ΚΕΣΥΠΟΘΑ/ΜΑΘ) ακολουθεί τις κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας περί συλλογικών οργάνων του
Δηµοσίου.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 21 του ν. 4258 (Α΄ 94)
καταργείται.
Άρθρο 57
Οι εργαζόµενοι της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που είναι δηµότες
δήµων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και υπάγονται οργανικά σε Υπηρεσιακά Κλιµάκια που εδρεύουν σε
άλλη Περιφέρεια της Χώρας, δύναται να µετακινηθούν
στη ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό
της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
(ΔΛΚΔΜ), κατόπιν δηλώσεώς τους προς τη ΔΕΗ Α.Ε.,
που υποβάλλεται εντός προθεσµίας δύο µηνών από την
ψήφιση του παρόντος. Οι εργαζόµενοι αυτοί, µετά τη µετακίνησή τους στη ΔΛΚΔΜ, συνεχίζουν να απασχολούνται στα καθήκοντα της κατηγορίας και ειδικότητάς
τους, εφόσον απαντώνται στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας, άλλως µετατάσσονται αµέσως µετά τη µετακίνησή τους υποχρεωτικά σε άλλη συναφή κατηγορία
ή ειδικότητα που υφίσταται στη ΔΛΚΔΜ, βάσει των τυπικών τους προσόντων.
Άρθρο 58
Στην παράγραφο 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013
(Α΄ 174) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάµενων κτιρίων επιτρέπεται η χρήση και λειτουργία ευαγών ιδρυµάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης µόνο στις
περιπτώσεις ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρωτεύοντες ή δευτερεύοντες οδούς ως αποτυπώνονται στο κείµενο ρυθµιστικό σχέδιο και στην περιοχή Ζώνης Γ2 του
από 20.2.2003 (Δ΄ 199) προεδρικού διατάγµατος, µε
χρήση γεωργική γη εφόσον επιτρέπεται η χρήση κέντρων αποκατάστασης κατά τις ειδικότερες διατάξεις
του προεδρικού διατάγµατος.»

Άρθρο 59
Μέχρι τον καθορισµό της λατοµικής περιοχής Δήµου
Διδυµοτείχου οι εκµεταλλευτικές λατοµείου/ων αδρανών υλικών που δραστηριοποιούνταν έως 8.7.2011 στην
εν λόγω περιοχή Αρδάνιο-Μάνδρα-Ψαθάδες δύνανται
να προβούν σε εργασίες εκµετάλλευσης/εξόρυξης αδρανών υλικών προκειµένου τα εξορυσσόµενα αδρανή
υλικά να διατεθούν αποκλειστικά και µόνο στις εργασίες
κατασκευής του κάθετου άξονα Εγνατίας στο Τµήµα Αρδάνιο-Μάνδρα-Ψαθάδες. Για το σκοπό αυτόν εντός ενός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν
στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ΜΠΕ για τις εργασίες εκµετάλλευσης και αποκατάστασης, διαµόρφωσης
αναγλύφου. Έως την υποβολή και έγκριση της προαναφερθείσας µελέτης, για τις εργασίες εκµετάλλευσης και
αποκατάστασης, εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατοι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εκδοθεί για
τα εν λόγω λατοµεία.
Άρθρο 60
1. Εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου:
α) Ολοκληρώνεται µε ευθύνη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η κωδικοποίηση της δασικής νοµοθεσίας.
β) Συντάσσεται µε ευθύνη του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ολοκληρωµένο
Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας.
2. Η κατά την παράγραφο 1 κωδικοποίηση περιλαµβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν δασική νοµοθεσία. 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. 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
τροποποίησής του. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις
προηγούµενες παραγράφους υποβάλλεται στην Ολοµέλεια της Βουλής προς κύρωση, σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.
3. Με το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας της χώρας της παραγράφου 1 καθορίζονται οι αρχές και οι κατευθύνσεις της δασικής πολιτικής για τα επόµενα είκοσι χρόνια, προσδιορίζονται συγκεκριµένοι
στόχοι της πολιτικής αυτής, καθώς και οι αναγκαίοι πόροι και τα µέσα εφαρµογής της. Η πολιτική αυτή λαµβάνοντας υπόψη στη διαµορφούµενη Νέα Στρατηγική για
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τα Δάση στην Ε.Ε., στοχεύει πρωτίστως, στην προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, στην αύξηση
της επιφάνειάς τους, στη διατήρηση και ενίσχυση του
πολυλειτουργικού τους ρόλου, όπως η διατήρηση και αύξηση της παραγωγικής τους ικανότητας, η διατήρηση
της βιοποικιλότητας, η αύξηση της συµβολής των δασών
στο µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής,
η αύξηση της συµβολής τους στην προστασία των εδαφών και των υδάτων, καθώς και στην αύξηση της συµµετοχής της δασοπονίας στο ΑΕΠ της χώρας µε παράλληλη δηµιουργία σταθερών θέσεων εργασίας στον παραδασόβιο και όχι µόνο πληθυσµό και τέλος στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας µας όσον αφορά το δασικό τοµέα. Με σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης
της Δασοπονίας της χώρας προσδιορίζονται επίσης οι αναγκαίοι πόροι για την επίτευξη των παραπάνω στόχων,
καθώς και η απαιτούµενη οργάνωση και στελέχωση των
υπηρεσιών που θα υλοποιήσουν τους στόχους αυτούς.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια των απαιτούµενων στοιχείων και προδιαγραφών εκπόνησης του σχεδίου συµφώνως µε το εθνικό και
κοινοτικό δίκαιο.
Άρθρο 61
Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003
(Α΄ 303) εφαρµόζεται αναλόγως και για όλους τους υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων, των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, καθώς και της Ειδικής Γραµµατείας
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Η αποκλειστική προθεσµία των δύο
µηνών για την υποβολή της προβλεπόµενης αίτησης από
τους ανωτέρω υπαλλήλους αρχίζει από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου.
Άρθρο 62
Τροποποίηση των άρθρων 31 και 32 του ΝΟΚ
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4067/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις περί προστασίας δασών δεν εφαρµόζονται για την τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου:
α) σε εκτάσεις επί ρυµοτοµικών σχεδίων οι οποίες κατά το χρόνο της αρχικής τους έγκρισης δεν ήταν δασικές είτε β) επί κοινωφελών και κοινόχρηστων χώρων
που προέκυψαν µε τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου από αρχικώς οικοδοµήσιµους χώρους. Στις λοιπές περιπτώσεις ισχύει ο έλεγχος του δασικού χαρακτήρα, ο οποίος ανέρχεται αποκλειστικά και µόνο στο χρόνο έγκρισης του ρυµοτοµικού σχεδίου.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 31 του ν. 4067/
2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση ρυµοτοµικών σχεδίων, όρων και περιορισµών δόµησης και χρήσεων γης γίνεται µε προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή άλλου αρµόδιου Υπουργού κατά τις διατάξεις της παραγράφου 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/
1997. Εξαιρούνται οι πολεοδοµικές αναπτύξεις που ρυθµίζονται από ειδικό νοµοθετικό πλαίσιο (όπως οι διατά-

ξεις για την πολεοδόµηση στρατοπέδων, δηµοσίων ακινήτων κ.ά. που εγκρίνονται σύµφωνα µε τις οικείες ειδικές διατάξεις, καθώς και οι πολεοδοµικές ρυθµίσειςτροποποιήσεις οι οποίες εγκρίνονται βάσει των διατάξεων των παραγράφων ΙΙ ΣΤ.39 του άρθρου 186 και ΙΙ.19
του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), που εξακολουθούν να ισχύουν.
Για την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, αρµόδιο συµβούλιο να γνωµοδοτεί είναι το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
(ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της οικείας Περιφέρειας, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Περιφέρειας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος και οι περιπτώσεις οικοδοµικών συνεταιρισµών και ιδιωτικών πολεοδοµήσεων. Θέµατα για
τα οποία έχει γνωµοδοτήσει µέχρι την 9η Απριλίου 2012
το αρµόδιο Κεντρικό Συµβούλιο, εγκρίνονται µε τη γνωµοδότηση του συµβουλίου αυτού. Ο κατά περίπτωση αρµόδιος Υπουργός δύναται να ζητήσει τη γνώµη του αρµοδίου Συµβουλίου του, µε την επιφύλαξη εφαρµογής
των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 4030/
2011 (Α΄ 249).
2. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2508/1997 προστίθενται εδάφια ως έξής:
«Η ανωτέρω εισφορά οφείλεται και στις περιπτώσεις ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως
µε τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/16.8.1923 ως κοινωφελείς
χώροι και στις οποίες αίρεται η ρυµοτοµική αναγκαστική
απαλλοτρίωση κατ’ αντιστοιχία µε τις ανωτέρω περιπτώσεις άρσης απαλλοτρίωσης σε κοινόχρηστους χώρους.
Η πράξη τροποποίησης του σχεδίου της παρούσας κατά
το µέρος που αφορά στη µετάσταση κυριότητος υπέρ
του οικείου Ο.Τ.Α. µεταγράφεται νόµιµα στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή καταχωρείται στο Κτηµατολογικό Γραφείο. Κατά την τροποποίηση του σχεδίου για την άρση
ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης µε τις διατάξεις του παρόντος σε σχέδια που εγκρίθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του
ν.δ. 17.7/16.8.1923, η εισφορά σε γη που οφείλεται από
την ιδιοκτησία που καθίσταται οικοδοµήσιµη υπολογίζεται µειωµένη κατά ποσοστό είκοσι πέντε τις εκατό
(25%).»
Άρθρο 63
Στο άρθρο 4 του από 22-6/3.7.2000 προεδρικού διατάγµατος «χαρακτηρισµός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του Σχινιά - Μαραθώνα ως Εθνικού Πάρκου» (Δ΄
395/2000) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Οι υφιστάµενες προ του έτους 1955 ταβέρνες
διατηρούνται µέχρι να εγκριθεί η µετεγκατάστασή τους
στη Ζώνη Β2, η οποία θα πρέπει να υλοποιηθεί το αργότερο εντός χρονικού διαστήµατος έξι µηνών από τη σύνταξη της έκθεσης - µελέτης για τη ζώνη Β2, που προβλέπεται στο κεφάλαιο Β΄ παράγραφος IV.11α της υπ’ αριθ. 32473/7718/17.12.2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων και Γεωργίας «Κανονισµός Διοίκησης και
Λειτουργίας του Εθνικού Πάρκου Σχινιά - Μαραθώνα (Ν.
Αττικής) και Σχέδιο Διαχείρισης αυτού» (Β΄ 1830) και σε
κάθε περίπτωση για ένα χρόνο.»
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Άρθρο 64
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.
Αθήνα,

2014
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