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Παλαγηώηηθνπ. Να παξαπέκςνπκε ηε κειέηε ζε κηα επηηξνπή κε εηδηθνύο 

Μεραληθνύο ηνπ ΣΔΔ Μαγλεζίαο θαη λα καο δώζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

ΘΕΜΑ 5: Υσξνηαμηθή θαη Πνιενδνκηθή Μεηαξξύζκηζε – Βηώζηκε 

αλάπηπμε 

 

Η γραμμαηέας ηης Δ.Ε. Εθη Ανηωνίοσ ειζηγείηαι ηο θέμα: 

 

«Γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα ν Υσξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε έλα λνκηθό θείκελν εληζρύνληαο ηελ άπνςε όηη ν 

ρσξνηαμηθόο θαη ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο δελ είλαη δύν μερσξηζηά 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα, αιιά έλα εληαίν ηεξαξρεκέλν νξγαληθό ζύλνιν θαη 

πεξηιακβάλεη ηεξαξρηθά όια ηα επίπεδα ηνπ ζρεδηαζκνύ από ηελ εζληθή 

ρσξνηαμηθή ζηξαηεγηθή έσο ηελ εμεηδίθεπζε ηεο θάζε ρξήζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν λένο Νόκνο κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ ζρεδίσλ κε ηα 

νπνία νινθιεξώλεηαη ν ρσξηθόο ζρεδηαζκόο, ζύκθσλα κε ηηο βέιηηζηεο δηεζλείο 

πξαθηηθέο (εζληθό - πεξηθεξεηαθό / κεηξνπνιηηηθό -ηνπηθό - ξπκνηνκηθό) 

δίλνληαο θπξίαξρν ξόιν ζηα εηδηθά ρσξνηαμηθά, ηα νπνία δελ είλαη ηνκεαθά, 

όπσο ζήκεξα, αιιά αληαγσληζηηθά ησλ ηνπηθώλ κε απμεκέλε ηζρύ, ελώ πλδέεη 

ηνλ Υσξνηαμηθό ρεδηαζκό κε ηνλ αλαπηπμηαθό πξνγξακκαηηζκό ηεο ρώξαο. Οη 

λένη όξνη πνπ ν Νόκνο 4269/2014 ρξεζηκνπνηεί γηα ηα 4 επίπεδα ζρεδηαζκνύ 

είλαη απινύζηεξνη, αθξηβείο θαη ζπκπνξεύνληαη κε ηελ νξνινγία πνπ θπξηαξρεί 

ζε παγθόζκην επίπεδν.  

Παξάιιεια, ν Νόκνο 4269/2014 ιακβάλεη ππόςε ηελ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή 

δνκή θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όκνξεο πεξηνρέο πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

Γεκνηηθή Δλόηεηα ή αθόκε νύηε θαη ζηνλ ίδην Γήκν αιιά έρνπλ ηζρπξνύο 

βαζκνύο αιιειεμαξηήζεσλ λα κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ σο έλα εληαίν ρσξηθό 

ζύλνιν θάησ από ηε ζθέπε ηνπ Σνπηθνύ Υσξηθνύ ρεδίνπ, ελώ «αλαβαζκίδεη» 

ηε λνκηθή βαξύηεηα ησλ Σνπηθώλ Υσξηθώλ ρεδίσλ (πξώελ ΓΠ & 

ΥΟΟΑΠ) αθνύ ζα εγθξίλνληαη πιένλ κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα αληί ησλ 

ζεκεξηλώλ εγθξίζεσλ κε απνθάζεηο ησλ Γεληθώλ Γξακκαηέσλ  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. 

Δπίζεο ηα λέα Σνπηθά θαη Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζην 

ξπζκηζηηθό ρσξηθό ζρεδηαζκό λα νξηνζεηήζεη ηαπηόρξνλα θαη ηα πδαηνξέκαηα, 

ελώ παξέρεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ζηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα λα ηξνπνπνηνύλ 

πθηζηάκελεο ΕΟΔ ή Δηδηθά δηαηάγκαηα. Ζ πξόβιεςε απηή εθηηκάηαη όηη είλαη ζε 

ζεηηθή θαηεύζπλζε, δεδνκέλνπ όηη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη ΕΟΔ δελ κπνξνύλ 

πιένλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο νηθίεο ρσξηθέο εμειίμεηο  όπσο γηα παξάδεηγκα 

είρε ζπκβεί κε ηελ Αλαζεώξεζε ηνπ ΓΠ Βόινπ. Σαπηόρξνλα δίλεη ηε 
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δπλαηόηεηα ζηνπο Γήκνπο ή ην ΤΠΔΚΑ κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

ΤΠΟΘΑ/ΚΔΤΠΟΘΑ λα αλαζηείιεη ηε ρνξήγεζε αδεηώλ δόκεζεο γηα 

νξηζκέλεο ρξήζεηο. 

Ωζηόζν κε ην Ν. 4269/2014 θαηαξγείηαη ην Δζληθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ 

ρεδηαζκνύ & Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο ην νπνίν λαη κελ είλαη θείκελν πνιηηηθήο 

θαη θαηεπζπληήξησλ αξρώλ αιιά ην άξζξν 3 (Δζληθή Υσξνηαμηθή ηξαηεγηθή) 

πνπ κάιινλ έξρεηαη λα ην αληηθαηαζηήζεη, δελ πξνβιέπεη πνηεο είλαη θαη πώο 

θαηαξηίδεηαη απηή.  

Παξάιιεια,  ρξεηάδεηαη λα πξνβιεθζεί επαθξηβώο πόηε έλα Δζληθό, 

Πεξηθεξεηαθό, Σνπηθό ή Δηδηθό ρέδην αλαζεσξείηαη θαη ν λνκνζέηεο 

ρξεηαδόηαλ λα είλαη θεηδσιόο ζε  απηό, δηόηη ππάξρεη ν θίλδπλνο ηα ρσξνηαμηθά 

ζρέδηα λα ηξνπνπνηνύληαη ζπλερώο πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνύλ ζπκθέξνληα 

κεγάισλ επελδύζεσλ. Οη ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ ζρεδίσλ πέξα από ην 

γεγνλόο όηη δηαηαξάζζνπλ ηελ αιπζίδα ηνπ ζρεδηαζκνύ δεκηνπξγνύλ 

αλαζθάιεηα δηθαίνπ ηόζν ζηε δηνίθεζε όζν θαη ζηνπο επελδπηέο, ελώ δελ 

ππάξρεη ζαθήο ρξνληθή ζηνρνζεζία γηα ηελ θάιπςε νιόθιεξεο ηεο επηθξάηεηαο 

κε ζηξαηεγηθά θαη θαλνληζηηθά ζρέδηα. Σν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο θαη 

παξαθνινύζεζεο ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ρξεηάδεηαη επίζεο λα αλαιπζεί 

κε μερσξηζηή εγθύθιην, ελώ είλαη ζίγνπξν όηη είλαη αλαγθαίν λα δεκνζηεπηνύλ 

αξθεηέο άιιεο εξκελεπηηθέο εγθύθιηνη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνύλ εηδηθά 

ζέκαηα. 

Ο ζρεδηαζκόο  κε ην λέν λόκν είλαη αλαγθαίν λα μεθηλήζεη από ηελ θνξπθή ηεο 

ππξακίδαο θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθαξκνζηεί ζηα ππνθείκελα ηνπ ζρέδηα, γεγνλόο 

πνπ δελ πξνβιέπεηαη πνπζελά ζην λόκν. Σν πηζαλόηεξν είλαη όηη ζηελ πξάμε 

αξθεηά Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα ζα νινθιεξσζνύλ πξηλ ηα ΠΥ ή ηα ΔΥ κε 

απνηέιεζκα λα εκπιαθνύκε ζε αηέξκνλεο δηνξζσηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σέινο είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έρνπκε κηα ζαθή απάληεζε ζρεηηθά κε ηελ ηύρε 

ηόζν ηνπ Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Βόινπ, όζν κε ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Γεληθνύ 

Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ Βόινπ θαη αλ απηά ζα νινθιεξσζνύλ θαη εγθξηζνύλ κε 

ηε λέα ή ηελ πξνγελέζηεξε λνκνζεζία. 

Αθνινπζεί ζπδήηεζε  

ΑΠΟΦΑΗ 19: Η εηζήγεζε ηεο γ.γ  Έθεο Αλησλίνπ ςεθίδεηαη κε κηα ςήθν 

θαηά ηνπ Γ. Γαξγάια πνπ θαηαζέηεη ζηα πξαθηηθά θαη ην θείκελν  ηεο 

πκπαξάηαμεο Αλαηξνπήο πνπ αλαθέξεη: 

«ΝΑ ΑΠΟΤΡΘΕΙ Η ΑΠΟΡΡΤΘΜΙΗ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

Σν ζρέδην λόκνπ γηα ηε Υσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή κεηαξξύζκηζε-

Βηώζηκε αλάπηπμε πνπ ςεθίζηεθε από ηε πλεδξίαζε ηνπ Σκήκαηνο 
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Γηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ ηεο Βνπιήο κέζα ζε δηάζηεκα κόιηο 30 σξώλ θαη 

κε κνξθή θαηεπείγνληνο δείρλεη θαη ηελ θαηεύζπλζε πνπ ε θπβέξλεζε ζέιεη 

λα πεξάζεη γηα ηελ Διιάδα ηεο θξίζεο. 

Με ην πξόζρεκα όηη ν κόλνο πόξνο πνπ έρνπκε είλαη ν ηνπξηζκόο θαη ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ αλαμηνπνίεηε γη’απηνύο αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ 

Γεκνζίνπ, ε θπβέξλεζε ήζειε έλα Δζληθό Υσξνηαμηθό ρέδην κε ραιαξό 

πιαίζην θαηεπζύλζεσλ, πνπ δελ ζα εκπνδίδεη ζε ηίπνηε, αληίζεηα ζα 

δηεπθνιύλεη ηηο  fast – track δηαδηθαζίεο γηα ηελ αραιίλσηε θεξδνθνξία 

ησλ επελδπηώλ, κεηαηξέπνληαο ηε Υώξα ζε αληηθείκελν αγνξαπσιεζίαο.  

Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη όηη ν ρώξνο (ρηηζκέλνο θαη άρηηζηνο) δελ 

αληηκεησπίδεηαη σο δεκόζην αγαζό, πνπ νθείιεη λα δηαθπιαρζεί θαη λα 

πξνζηαηεπηεί νηθνινγηθά θαη πεξηβαιινληηθά, αιιά σο έλα θαζαξά 

νηθνλνκηθό ζηνηρείν θαη σο ηέηνην ν λόκνο πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

ηαρύηεηα θαη ηελ επθνιία αδεηνδόηεζεο θαη αζθάιεηαο ησλ επελδύζεσλ 

αθηλήησλ. 

Γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ν λόκνο θαηαξγεί όιεο ηηο πξνεγνύκελεο 

δηαηάμεηο όπσο απηέο ηνπ λ.2742/99, άξζξν 2 όπνπ αλαθεξόηαλε όηη ν 

ρσξηθόο ζρεδηαζκόο είρε ζα ζηόρν λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία θαη 

απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηε δηαηήξεζε ησλ νηθνινγηθώλ θαη 

πνιηηηζκηθώλ απνζεκάησλ ,ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαξθνύο θαη ηζόξξνπεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο ρώξαο, ζηε ζηήξημε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ζην ζύλνιν ηνπ εζληθνύ ρώξνπ, ζηελ 

εμαζθάιηζε ηζάμησλ όξσλ δηαβίσζεο θαη επθαηξηώλ παξαγσγηθήο 

απαζρόιεζεο ησλ πνιηηώλ ζε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ πνιηηώλ θ.ι.π. 

Σν λνκνζρέδην μεθηλώληαο θηόιαο από ην ηξαηεγηθό ρσξηθό ζρεδηαζκό 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην άξζξν 5 (Δζληθά Υσξνηαμηθά πιαίζηα) παξ.4 

αλαθέξεη όηη αλά πεληαεηία ην ΤΠΔΚΑ ζπληάζεη εθζέζεηο αμηνιόγεζεο 

όπνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν εθαξκνγήο θαζώο θαη ζηηο ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο πνπ απαηηνύληαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, ελώ ζηελ παξ.5 

αλαθέξεη όηη ηα Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα αλαζεσξνύληαη αλά 

πεληαεηία, εθόζνλ πξνθύπηεη ηεθκεξησκέλε αλάγθε πξνο ηνύην από ηηο 

παξαπάλσ εθζέζεηο αμηνιόγεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη επί ηεο νπζίαο ν λόκνο 

απνζηεξείηαη ηνπ νπζηαζηηθνύ ηνπ ξόινπ πνπ είλαη ε ράξαμε καθξόπλνεο 

βηώζηκεο πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνύ ηνπ ρώξνπ κηαο θαη νη θαηεπζύλζεηο ζα 

δίλνληαη νπζηαζηηθά από ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο εθάζηνηε εγεζίαο ηνπ 

ππνπξγείνπ κε πιήζνο θνηλώλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ(ΚΤΑ) θαη 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, κε ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

κεγεζώλ εηο βάξνο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 
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Να ζεκεησζεί όηη ην θαζεζηώο αλαζεώξεζεο αλά πεληαεηία δηέπεη ηόζν ηα 

Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα όζν θαη ηα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα. 

Γίλεηαη έηζη αθόκα πνην μεθάζαξνο ν ζηόρνο ηνπ λνκνζρεδίνπ. Με ιίγα 

ιόγηα όπνηε ζα ππάξρεη κηα κεγάιεο θιίκαθαο δεκόζηαο ή ηδησηηθήο 

επέλδπζεο ζα ηξνπνπνηνύληαη θαη ηα Υσξνηαμηθά πιαίζηα. 

Καη γηα λα κελ ππάξρεη ακθηβνιία θαη παξεκπόδηζε ζηνλ παξαπάλσ 

ζρεδηαζκό, ζην λόκν εηζάγνληαη θαη ηα Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα ζην 

θαηώηεξν επίπεδν ζρεδηαζκνύ, πνπ όκσο είλαη ηζρπξόηεξν εξγαιείν ησλ 

αλώηεξσλ επηπέδσλ Υσξνηαμηθνύ θαη Πεξηθεξεηαθνύ ρεδηαζκνύ. ην 

άξζξν 8 παξ.1,4,5,7,11 απνζαθελίδεηαη όηη σο Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα 

λννύληαη ηα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκόζησλ Αθηλήησλ ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3986/2011, ηα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο 

ηξαηεγηθώλ Δπελδύζεσλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν.3894/2010,ηα Σνπηθά 

ξπκνηνκηθά ζρέδηα ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.1337/1983, νη πεξηνρέο 

Οινθιεξσκέλεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο(ΠΟΣΑ) ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

λ.2545/1997, νη Πεξηνρέο Οξγαλσκέλεο Αλάπηπμεο Παξαγσγηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ(ΠΟΑΠΓ) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.1650/1986,ηα 

Δπηρεηξεκαηηθά Πάξθα ηνπ λ.3982/2011,ηα Δκπνξεπκαηηθά Κέληξα ηνπ 

λ.3333/2005.Ζ δηαδηθαζία εθπόλεζε ηνπο εθθηλεί κε πξσηνβνπιία ηνπ 

ΤΠΔΚΑ ή ησλ νηθείσλ Γήκσλ ή ηελ νηθεία Πεξηθέξεηα είηε από ηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ, έξγνπ ή πξνγξάκκαηνο. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ 

Δηδηθώλ Υσξηθώλ ρεδίσλ, θαηηζρύνπλ  ηπρόλ ηζρύνπζεο γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ ζρεδίνπ γεληθέο θαη εηδηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, ηδίσο όζνλ αθνξά 

ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο γεο  θαη όξνπο θαη πεξηνξηζκνύο δόκεζεο, ελώ 

θαη νη ΕΟΔ πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα Δ.Υ.. παύνπλ λα ηζρύνπλ σο 

απηνηειείο ξπζκίζεηο ηνπ Δ.Υ.. 

Όια ινηπόλ ζην βσκό ησλ fast track επελδύζεσλ. 

Με όια ηα παξαπάλσ γίλεηαη νινθάλεξν όηη θαηαξγείηαη νπζηαζηηθά ε 

ππξακίδα ηνπ νινθιεξσκέλνπ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ, ην Δζληθό 

Υσξνηαμηθό,ην Ρπζκηζηηθό ρέδην ηεο Θεζζαινλίθεο θαη άιισλ πέληε 

κεζαίσλ πόιεσλ (Ησαλλίλσλ,Λάξηζαο,Βόινπ,Πάηξαο.Ζξαθιείνπ), ε 

εθπόλεζε ησλ νπνίσλ είρε ρξεκαηνδνηεζεί κε 1.1 εθαη.επξώ θαη πιένλ 

από ην Γ’Κ.Π.. Καηαξγνύληαη επίζεο νπζηαζηηθά ζηελ πξάμε θαη ηα 

Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα. 

Αληί κε Πξνεδξηθό Γηάηαγκα, πνπ πξνϋπνζέηεη έιεγρν λνκηκόηεηαο από ην 

ηΔ, ν λόκνο έρεη έλαλ θαηάινγν κε δεθανθηώ ρξήζεηο γεο θαη ην 

πεξηερόκελό ηνπο, απνθεύγνληαο ρξήζεηο γηα ηηο εθηόο ζρεδίνπ πεξηνρέο 

ελώ  θνξηώλεη ηηο πεξηνρέο θαηνηθίαο κε πιήζνο εκπνξηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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 ηελ έκθεζή ηης η Επιζηημονική Τπηρεζία ηης Βοσλής επί ηοσ 

νομοζτεδίοσ κε εκεξνκελία 24.6 εληνπίδεη αληηθάζεηο θαη αιαινύκ ζηελ 

ηεξαξρηθή δηάξζξσζε ησλ επηπέδσλ ζρεδηαζκνύ, άιιν έλα δείγκα ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ λνκνζεηήκαηνο. 

Όπσο επηζεκαίλεη: "Δπί ησλ άξζξσλ 5 παξ. 7α θαη 13 παξ. 3 νξίδεηαη, αθ' 

ελόο, όηη όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο αλαθέξνληαη ηα 

Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

λννύληαη εθεμήο ηα Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα', αθ' εηέξνπ, όηη «ην 

ηζρύνλ Γεληθό Πιαίζην Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

(...) εληάζζεηαη ζηα Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα (...)». 

Θα έρξεδε, ελδερνκέλσο, δηαζαθήληζεο ην δήηεκα ηεο ηεξάξρεζεο, εληόο 

ηεο θαηεγνξίαο «Δζληθά Υσξνηαμηθά Πιαίζηα», κεηαμύ ηζρπόλησλ 

«Δηδηθώλ Πιαηζίσλ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο» 

θαη ηνπ ηζρύνληνο «Γεληθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ θαη 

Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο». 

- Σν άξζξν 6 παξ. 2β νξίδεη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθύςνπλ 

«αληηθξνπόκελεο θαηεπζύλζεηο κεηαμύ ησλ Πιαηζίσλ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ 

θαη ηνπ Δζληθνύ ρεδηαζκνύ», εθδίδεηαη απόθαζε ηνπ ππνπξγνύ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «σο πξνο ηελ ηζρύνπζα 

θαηεύζπλζε». Ζ ξύζκηζε απηή θαίλεηαη λα κελ αλαγλσξίδεη πξνβάδηζκα 

ζηελ θαηεύζπλζε πνπ αθνινπζεί ην Δζληθό Υσξνηαμηθό Πιαίζην. Ωο εθ 

ηνύηνπ, έξρεηαη ζε αληίθαζε πξνο ηα νξηδόκελα ζηελ παξ. 2α ηνύ ελ ιόγσ 

άξζξνπ, ζπκθώλσο πξνο ηελ νπνία «ηα Πεξηθεξεηαθά Υσξνηαμηθά 

Πιαίζηα νθείινπλ λα ελαξκνλίδνληαη πξνο ηηο θαηεπζύλζεηο ησλ Δζληθώλ 

Υσξνηαμηθώλ Πιαηζίσλ». 

ηελ έθζεζε αλαδεηθλύεηαη ε παληνδπλακία ησλ Δηδηθώλ Υσξηθώλ 

ρεδίσλ παξ' όηη εκθαλίδνληαη ηζόηηκα, ζην ίδην επίπεδν ζρεδηαζκνύ, κε ηα 

Υσξηθά ρέδηα. Παληνδπλακία πνπ πξνθύπηεη από άιιε δηάηαμε, ε νπνία 

ιέεη πσο "κε ηα Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα κπνξεί λα ηξνπνπνηνύληαη 

πξνγελέζηεξα Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα θαη ηπρόλ ηζρύνπζεο γηα ηελ πεξηνρή 

ηνπ ζρεδίνπ γεληθέο θαη εηδηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο (...). Οη ξπζκίζεηο 

ησλ Δηδηθώλ Υσξηθώλ ρεδίσλ είλαη δεζκεπηηθέο γηα όια ηα εθπνλνύκελα 

Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα θαζώο θαη γηα θάζε έληαμε ησλ πεξηνρώλ πνπ 

θαιύπηνληαη από ΔΥ ζε ζρέδην πόιεσο». Παξαηεξήζεηο πνπ αγλνήζεθαλ 

θαη πάιη. 

Ζ έθζεζε ζηηο γεληθέο ηεο παξαηεξήζεηο θαηαγξάθεη εθηελώο ηνπο θαλόλεο 

ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο αλάπηπμεο όπσο έρνπλ δηακνξθσζεί από 

ηε λνκνινγία ηνπ ηΔ, π.ρ. απαγόξεπζε ρξήζεο ησλ πεξηαζηηθώλ δαζηθώλ 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/x-xorbio-epi.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/x-xorbio-epi.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/7b24652e-78eb-4807-9d68-e9a5d4576eff/x-xorbio-epi.pdf
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εθηάζεσλ γηα θνηλσθειείο δξαζηεξηόηεηεο ή ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ γηα 

ιεηηνπξγία ππόγεησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο. 

Με βάζε όισλ ησλ παξαπάλσ ζεσξνύκε απηνλόεην ηελ θαη επείγνλ 

απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ σο θαηαζηξνθηθή . 

ηε δηθή καο ινγηθή: ν ζρεδηαζκόο δελ κπνξεί λα γίλεη αλά ηνκέα 

δξαζηεξηόηεηαο (ρξήζεηο γεο), δειαδή θαηνηθία-βηνκεραλία/ηνπξηζκόο-

εκπόξην θηι., αιιά αλά θαηεγνξία γεσγξαθηθνύ ρώξνπ,  δειαδή αζηηθέο 

πεξηνρέο, λεζησηηθόο ρώξνο, νξεηλόο ρώξνο, παξάθηηεο δώλεο, πεξηνρέο 

εηδηθνύ θάιινπο θαη πξνζηαζίαο θηι 

Ζ κηα πνιηηηθή θαηαζηξέθεη ηνλ βαζηθό πινπηνπαξαγσγηθό καο πόξν, 

δειαδή ην θπζηθό θαη αζηηθό πεξηβάιινλ, ε άιιε, ηνλ αλαδεηθλύεη, ηνλ 

ππεξαμηώλεη πεξηβαιινληηθά, νηθνινγηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά. Αληί ηεο 

ππεξαμίσζεο ηνπ θεθαιαίνπ ησλ επελδπηώλ, ππεξαμηώλεη ην κνλαδηθό 

θεθάιαην ηνπ ιανύ, δειαδή ηνλ ηόπν ηνπ.» 

ΕΚΣΟ Η.Δ 

- Η πξόεδξνο αλαθέξεηαη ζε εθδήισζε ηεο εηαηξείαο  3Μ γηα ηελ 

Τγηεηλή θα Αζθάιεηα  ζην ΠΑΡΚ. Η πξόεδξνο ξσηάεη αλ ζα 

πξέπεη λα πξνσζεζεί ε πξόζθιεζε κέζσ ηνπ email ηνπ ΣΔΔ 

ΑΠΟΦΑΗ 20:Απνθαζίδεηαη λα κελ απνζηαιεί ε πξόζθιεζε ηεο εηαηξείαο 

θαζώο δελ απεπζύλεηαη ζε κέιε ηνπ ΣΔΔ. 

ΘΕΜΑ 6: Ννκνζρέδην γηα αηγηαινύο  

 Η Μαξγαξίηα Μαξγαξίηε θάλεη ελεκέξσζε γηα ην ζέκα ηνπ Αηγηαινύ θαη 

δηαβάδεη ηελ εηζήγεζή ηνπ. 

ΟΙΣΜΟΣ 

Ο αιγιαλόσ και θ όχκθ των λιμνϊν και ποταμϊν είναι πράγματα κοινισ χριςθσ και 

ανικουν κατά κυριότθτα ςτο Δθμόςιο, το οποίο ζχει υποχρζωςθ να τα προςτατεφει και 

να τα διαχειρίηεται ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ και του χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ. 

 

Κριτιρια για τθν χάραξθ τθσ προκαταρκτικισ οριογραμμισ αιγιαλοφ αποτελοφν οι 

φυςικζσ ενδείξεισ εδάφουσ και λοιποί παράγοντεσ, δθλαδι ςφμφωνα με τον 

προθγοφμενο νόμο το ίχνοσ ανάβαςθσ των κυμάτων, θ ςτζψθ του πρανοφσ, θ ςτζψθ του 

κρθπιδϊματοσ τεχνικοφ ζργου, θ γραμμι δόμθςθσ και θ διαμορφωμζνθ κατάςταςθ ςε 

αραιοδομθμζνθ περιοχι ενϊ ζχει προςτεκεί και το όριο βλάςτθςθσ. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΙΣΗΣ 

Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΡΗΕΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΡΟΧΕΩΜΕΝΗ: 

να διαγράψει τθν προκαταρκτικι γραμμι αιγιαλοφ, ςτισ περιοχζσ που υφίςταται 

εγκεκριμζνθ παλαιότερα οριογραμμι αιγιαλοφ  

να ελζγξει τθν υπόλοιπθ προκαταρκτικι οριογραμμι και να υποβάλουν πρόταςθ για τθν 

τελικι οριογραμμι ςε περιπτϊςεισ εμφανϊσ εςφαλμζνθσ προκαταρκτικισ οριογραμμισ 

και για να αντιμετωπιςκοφν αςυνζχειεσ μεταξφ τθσ ιδθ εγκεκριμζνθσ και τθσ 

προκαταρκτικισ οριογραμμισ.  

Η άπρακτθ παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ ςυναίνεςθ τθσ Κτθματικισ 

Υπθρεςίασ ςτθ προκαταρκτικι οριογραμμι. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΙΣΗΣ 

Η κτθματικι υπθρεςία ςτζλνει ςτθν αρμόδια επιτροπι τισ προτάςεισ τθσ. 

Η επιτροπι είναι υποχρεωμζνθ να απαντιςει εντόσ δφο μθνϊν. 

Μετά τθν παρεφλεςθ τθσ προκεςμίασ αποςτζλεται ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν ςτουσ αρμόδιουσ κατά τόπο Γενικοφσ Γραμματείσ των 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων, για τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επικφρωςθσ τθσ οριογραμμισ 

αιγιαλοφ ςτθν περιφζρεια τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

Οι ζχοντεσ ζννομο ςυμφζρον μποροφν να ηθτιςουν τον επανακακοριςμό του αιγιαλοφ. 

 

ΡΑΛΑΙΟΙ ΑΙΓΙΑΛΟΙ 

Οι παλαιοί αιγιαλοί οριοκετοφνται από τθν Επιτροπι και δθμοςιεφονται. 

Εντόσ ενόσ μθνόσ από τθ δθμοςίευςθ, όποιοσ διακζτει ζννομο ςυμφζρον μπορεί 

προςβάλει τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ ενϊπιον τθσ Δευτεροβάκμιασ Επιτροπισ Ελζγχου. 

Μετά τθν παρζλευςθ δζκα (10) ετϊν από τθν ενθμζρωςθ του Κτθματολογίου και τθν 

ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα των ςτοιχείων αναγνϊριςθσ του Δθμοςίου ωσ κυρίου, 

αποςβινεται ζναντι του Δθμοςίου κάκε δικαίωμα επί των τμθμάτων του παλαιοφ 

αιγιαλοφ, τα οποία φζρουν τθν ζνδειξθ «Δθμόςιο Κτιμα» 

«Ρροςκφρωςθ» ακινιτων  

Ακίνθτα καταγεγραμμζνα ωσ παλαιοί αιγιαλοί, που δεν είναι άρτια και οικοδομιςιμα 

λόγω ςχιματοσ ι διαςτάςεων, μπορεί να μεταβιβάηονται χωρίσ διαγωνιςμό και κατά 

παρζκκλιςθ των διατάξεων που τυχόν ιςχφουν για τθν απαγόρευςθ κατάτμθςθσ των 

ακινιτων, ςε όμορουσ ιδιοκτιτεσ, κατά τισ διατάξεισ περί δθμοςίων κτθμάτων. 

Νζα οριοκζτθςθ αιγιαλοφ 

Η οριογραμμι του αιγιαλοφ δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια α) κτιςμάτων ι καταςκευϊν 
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που προςτατεφονται από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ ι ζχουν κθρυχκεί διατθρθτζα ι 

παραδοςιακά κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, β) του εγκεκριμζνου πολεοδομικοφ ςχεδίου 

υφιςτάμενου οικιςμοφ. Αν το κτίςμα παφςει να υφίςταται ι αποχαρακτθριςκεί 

ενθμερϊνεται θ Κτθματικι Υπθρεςία για τον επανακακοριςμό τθσ οριογραμμισ του 

αιγιαλοφ.  

Ραραχϊρθςθ χριςθσ αιγιαλοφ, παραλίασ 

Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ αιγιαλοφ, κοινόχρθςτθσ παραλίασ, όχκθσ, 

κοινόχρθςτθσ παρόχκιασ ηϊνθσ, πυκμζνα και υδάτινου τμιματοσ κάλαςςασ, λίμνθσ και 

ποταμοφ, με ςκοπό τθν οικονομικι τουσ αξιοποίθςθ ι τθν εκτζλεςθ ζργων. 

Πταν ςτθν παραχωροφμενθ ζκταςθ περιλαμβάνονται κθρυγμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι, 

μνθμεία, ιςτορικοί τόποι ι προςτατευόμενεσ περιβαλλοντικά περιοχζσ, τοπία ιδιαίτερου 

φυςικοφ κάλλουσ ι ευπακι οικοςυςτιματα απαιτείται ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου 

κατά περίπτωςθ Υπουργείου.  

Ραραχϊρθςθ χριςθσ για τθν εκτζλεςθ ζργων 

Με απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ παραχωρείται θ χριςθ 

αιγιαλοφ, κοινόχρθςτθσ παραλίασ, παρακείμενθσ ςτον αιγιαλό ηϊνθσ κάλαςςασ ι 

λιμνοκάλαςςασ πλάτουσ μζχρι πεντακοςίων (500) μζτρων, όχκθσ, παρόχκιασ ηϊνθσ και 

υδάτινου ςτοιχείου ποταμϊν ι λιμνϊν του άρκρου 2 παρ. 2, ςε φορείσ του δθμόςιου 

τομζα και ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, για τθν εκτζλεςθ ζργων που εξυπθρετοφν δθμόςιουσ, 

κοινωφελείσ, ερευνθτικοφσ ι επιχειρθματικοφσ ςκοποφσ, όταν θ παραχϊρθςθ κρίνεται 

απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν επίτευξθ του επιδιωκόμενου ςκοποφ. 

Ραραχϊρθςθ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και παραλίασ 

Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ τθσ απλισ χριςθσ αιγιαλοφ και κοινόχρθςτθσ παραλίασ για 

τθν εξυπθρζτθςθ λουομζνων ι τθν αναψυχι του κοινοφ. Η παραχϊρθςθ γίνεται με 

πλειοδοτικι δθμοπραςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν για τον οικείο φορζα 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ παραχϊρθςθσ 

Επιτρζπεται θ παραχϊρθςθ καλάςςιου ι λιμναίου χϊρου, χωρίσ επζμβαςθ ςτον αιγιαλό 

ι τθν όχκθ, για τθν τοποκζτθςθ α) πλωτϊν εξεδρϊν εμβαδοφ μζχρι εκατόν πενιντα (150) 

τετραγωνικϊν μζτρων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ ςε αυτά τυχόν πλωτισ πρόςβαςθσ από τον 

αιγιαλό και β) καλάςςιων ι λιμναίων πάρκων αναψυχισ που καλφπτουν επιφάνεια μζχρι 

χιλίων πεντακοςίων (1500) τετραγωνικϊν μζτρων, για τθν εξυπθρζτθςθ πολιτιςτικϊν 

ςκοπϊν ι ψυχαγωγίασ των λουομζνων ι άλλων ςκοπϊν που προβλζπονται από ειδικζσ 

διατάξεισ, ρθτϊσ απαγορευόμενθσ τθσ χριςθσ των εξεδρϊν ωσ εςτιατορίων ι κζντρων 

αναψυχισ. 

 

Ειδικζσ περιπτϊςεισ παραχϊρθςθσ 

Επιτρζπεται θ προςάμμωςθ αιγιαλϊν για τθν αποκατάςταςθ τθσ πρότερθσ κατάςταςισ 

τουσ και τθν εξυπθρζτθςθ λουομζνων 
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Επιτρζπεται ο κακαριςμόσ με μθχανικά μζςα και θ απομάκρυνςθ άχρθςτων υλικϊν που 

αποτζκθκαν ςτον αιγιαλό, τθν κοινόχρθςτθ παραλία κλπ. 

Επιτρζπεται θ επιχωμάτωςθ καλάςςιου χϊρου, για τθν εξυπθρζτθςθ επιχειριςεων που 

αςκοφν ςε όμορθ με τον αιγιαλό ζκταςθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τουριςτικϊν 

μονάδων θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο κεςμικό πλαίςιο των Στρατθγικϊν Επενδφςεων ι για 

τθν οποία ζχει εγκρικεί ΕΣΧΑΔΑ ι ΕΣΧΑΣΕ. Για κάκε κλίνθ που διακζτει θ όμορθ 

τουριςτικι μονάδα , μποροφν να επιχωματωκοφν μζχρι πζντε (5) τετραγωνικά μζτρα 

καλάςςιου χϊρου  

Νομιμοποίθςθ αυκαίρετων καταςκευϊν 

Ζργα που καταςκευάςτθκαν πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου ςτον αιγιαλό, 

τθν παραλία ι τθ κάλαςςα, τθν όχκθ, τθν παρόχκια ηϊνθ και το υδάτινο ςτοιχείο 

ποταμϊν και λιμνϊν, χωρίσ να υφίςταται απόφαςθ παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ, μποροφν 

να νομιμοποιθκοφν με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 20:Απνθαζίδεηαη λα εθδνζεί αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία ζα 

δεηείηαη ε απόζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηνλ Αηγηαιό 

 

   Λύεηαι η ζσνεδρίαζη 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ     Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ  Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

 Νάλζπ Καπνύια            Γεκήηξεο Νηδάκεο            Έθε Αλησλίνπ  

         

ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

Γ. Γαξγάιαο         Γ. Γίδαξεο  

 

 

 

 

Γ. Καηζαιήο                  Κ. Καξαγηάλλεο 
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Ι. Καξακαξγηνύ                  Β. Σζηξλόβαο 

 

 


