
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

«Εκσυγχρονισµός της Χωροταξικής και Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας»

Ι. Γενικές Παρατηρήσεις 

Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε κατά

την επεξεργασία του από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Ε-

µπορίου, διαρθρώνεται σε δώδεκα (12) Κεφάλαια (Α΄ - ΙΒ΄), εκατόν τριάντα

εννέα (139) άρθρα και ένα Παράρτηµα (I). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρα 1 - 16) τροποποιούνται και συ-

µπληρώνονται διατάξεις του Μέρους Α΄ του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδια-

σµός - Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις», µε σκοπό την «απλούστευση

και επιτάχυνση της διαδικασίας κατάρτισης, αναθεώρησης και τροποποίη-

σης χωροταξικών πλαισίων και πολεοδοµικών σχεδίων κάθε επιπέδου, κα-

θώς και τη διασαφήνιση των µεταξύ τους σχέσεων» (άρθρο 1 του νοµοσχε-

δίου).

Συγκεκριµένα, στο άρθρο 1 του νοµοσχεδίου περιγράφεται ο σκοπός του.

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 τροποποιείται το άρθρο 1 του ν. 4447/2016,

καθορίζεται εκ νέου η έννοια όρων για την εφαρµογή των προτεινόµενων

ρυθµίσεων και προστίθενται νέοι ορισµοί. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, ως

«βιώσιµη ανάπτυξη» ορίζεται η ανάπτυξη η οποία συνθέτει και σταθµίζει κοι-

νωνικούς, οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς στόχους µε σκοπό, µεταξύ

άλλων, την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιο-

ποικιλότητας και του τοπίου, και την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ



Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ο «χωροταξικός σχεδιασµός» είναι κυρίως

στρατηγικού χαρακτήρα και περιλαµβάνει κατευθύνσεις και, όπου απαιτεί-

ται, ρυθµίσεις, ενώ ο όρος «πολεοδοµικός σχεδιασµός» περιλαµβάνει, κυ-

ρίως, ρυθµίσεις. Επίσης, εισάγονται οι ορισµοί των όρων «βιώσιµη χωρική α-

νάπτυξη», «σύστηµα», «κατεύθυνση» και «ρύθµιση» χωρικού σχεδιασµού,

«εξειδίκευση», «συµπλήρωση» και «τροποποίηση» ορισµένης κατεύθυνσης

ή ρύθµισης, «αναθεώρηση ενός πλαισίου ή σχεδίου», «ανάδραση από υπο-

κείµενο προς υπερκείµενο πλαίσιο ή σχέδιο», και «οργανωµένες µορφές α-

νάπτυξης δραστηριοτήτων» στις οποίες περιλαµβάνονται οι οργανωµένοι υ-

ποδοχείς δραστηριοτήτων, καθώς και τα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύµατα

και τα Μεικτά Τουριστικά Καταλύµατα Μικρής Κλίµακας. Με τις διατάξεις

του άρθρου 3 τροποποιείται  το άρθρο 3 του ν. 4447/2016 το οποίο αφορά

την Εθνική Χωρική Στρατηγική. Σχετικώς ορίζεται ότι η Εθνική Χωρική Στρα-

τηγική αναφέρεται στον χερσαίο και τον θαλάσσιο χώρο, περιλαµβάνει εν-

δεικτικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, δεν έχει δεσµευτικό χαρακτή-

ρα, και αποτελεί ενδεικτική βάση για τους µακροχρόνιους στόχους του χω-

ρικού σχεδιασµού. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 τροποποιείται το άρθρο 4

του ν. 4447/2016 σχετικώς µε τη συγκρότηση, την οργάνωση, τη λειτουργία

και τις αρµοδιότητες του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας. Με τις διατάξεις

του άρθρου 5 προστίθεται νέο άρθρο 5Α στον ν. 4447/2016, διά του οποίου

συνιστάται Κεντρικό Συµβούλιο Χωροταξικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων

(ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ρυθµίζο-

νται ζητήµατα που αφορούν τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιό-

τητές του. Κύρια αρµοδιότητα του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α. αποτελεί «η παροχή γνώ-

µης σε περίπτωση αντικρουόµενων ή ασαφών διατάξεων µεταξύ χωροταξι-

κών πλαισίων, σχετικά µε τη συµβατότητα χωρικών πλαισίων ή σχεδίων ό-

λων των κατηγοριών και επιπέδων προς τον υπερκείµενο χωροταξικό σχε-

διασµό, σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόµενων γνωµοδοτή-

σεων ή ερµηνειών από τις αρµόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου

ζητήµατος σχετικού µε χωροταξικά θέµατα». Με τις διατάξεις του άρθρου 6,

ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4447/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ΧΩ-

ΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ». Με τις διατάξεις του άρθρου 7 αντικαθίσταται

το άρθρο 5 του ν. 4447/2016, το οποίο αφορά τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια,

και ρυθµίζονται εκ νέου ζητήµατα σχετικώς µε το περιεχόµενο, τη διαδικα-

σία εκπόνησης, έγκρισης και εφαρµογής τους, καθώς και η διαδικασία παρα-

κολούθησης της εφαρµογής, αναθεώρησης και τροποποίησής τους. Μεταξύ

άλλων, ορίζεται ότι τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειµέ-
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νων και διαγραµµάτων µε τα οποία προσδιορίζονται κατευθύνσεις σε εθνικό

επίπεδο και, όπου απαιτείται, θεσπίζονται ρυθµίσεις όσον αφορά τον χωρικό

σχεδιασµό, σύµφωνα µε τα ειδικώς οριζόµενα. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις

του άρθρου 8 αντικαθίσταται το άρθρο 6 του ν. 4447/2016, το οποίο αφορά

τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια. Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι τα Περι-

φερειακά Χωροταξικά Πλαίσια αποτελούν σύνολα κειµένων, χαρτών και δια-

γραµµάτων, στα οποία διαλαµβάνονται κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης

και οργάνωσης σε περιφερειακό επίπεδο και, όπου απαιτείται, ρυθµίσεις,

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προτεινόµενη διάταξη. Τα Τοπικά Πολεοδο-

µικά Σχέδια και τα Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια τα οποία εγκρίνονται σε κάθε

Περιφέρεια, πρέπει να εναρµονίζονται µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις, ανά

Δήµο ή δηµοτική ενότητα, του οικείου Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισί-

ου. Τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια δεσµεύονται από τις ρυθµίσεις και

εναρµονίζονται προς τις κατευθύνσεις των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων,

τις οποίες συντονίζουν, εξειδικεύουν, συµπληρώνουν σε επίπεδο περιφέρει-

ας, και τροποποιούν µόνον εάν παρέχεται ρητώς η δυνατότητα αυτή από το

Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο. Επίσης, όσον αφορά τα Ειδικά Χωροταξικά και

τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, προβλέπεται ότι δεν αναθεωρούνται

πριν από την πάροδο πενταετίας από την έγκριση ή την προηγούµενη ανα-

θεώρησή τους, πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων, ενώ, σε περίπτωση ανα-

θεώρησης ή τροποποίησής τους, δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικα-

σία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης, εφόσον οι σχετικές αλλαγές

είναι ήσσονος σηµασίας. Τέλος, σε περίπτωση διαπίστωσης αντιφάσεων, α-

σαφειών ή αντικρουόµενων κατευθύνσεων µεταξύ διατάξεων διαφορετικών

Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων ή µεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Χω-

ροταξικών Πλαισίων όµορων Περιφερειών, συγκαλείται, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Θ.Α.,

το οποίο γνωµοδοτεί σχετικώς µε την άρση των ασαφειών και τις διατάξεις

οι οποίες πρέπει να τροποποιηθούν. Εν συνεχεία, τροποποιούνται τα αντί-

στοιχα Ειδικά ή Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, στα σηµεία που κρίθηκε

απαραίτητο, σύµφωνα µε τη διαδικασία µε την οποία είχαν εγκριθεί.

Με τις διατάξεις των άρθρων 9 - 14 ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα που αφο-

ρούν τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Με τη διάταξη του άρθρου 9, ο τίτλος του

Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 4447/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ». Με τις διατάξεις του άρθρου 10 αντικαθίσταται το άρθρο 7

του ν. 4447/2016 που αφορά τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, τα οποία µετονοµά-

ζονται σε Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Τ.Π.Σ.), και καθορίζεται εκ νέου το

περιεχόµενο, το πεδίο εφαρµογής και η διαδικασία σύνταξης, έγκρισης και
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αναθεώρησής τους. Τα Τ.Π.Σ. εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις των Περι-

φερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, και περιέχουν τις ανα-

γκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους. Μετά την έγκριση των

Τ.Π.Σ., κάθε οικιστική, παραγωγική ή άλλη ανάπτυξη επιτρέπεται µόνον ε-

φόσον είναι συµβατή µε τις χρήσεις γης και τους λοιπούς όρους και περιο-

ρισµούς που καθορίζονται µε αυτά. Τα Τ.Π.Σ αναθεωρούνται ανά πενταετία,

πλην των οριζόµενων εξαιρέσεων, και, σε κάθε περίπτωση, µετά από την πά-

ροδο δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η ανάθεση

της µελέτης βάσει της οποίας συντάχθηκαν, ενώ, σε περίπτωση αναθεώρη-

σης ή τροποποίησής τους, εφόσον οι σχετικές αλλαγές είναι ήσσονος ση-

µασίας, δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλ-

λοντικής Εκτίµησης. Επίσης, προβλέπεται ότι µε τα Τ.Π.Σ., οικισµοί προ του

1923 ή µε πληθυσµό κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων µπορούν να ο-

ριοθετούνται, όταν δεν είναι οριοθετηµένοι, και να καθορίζονται ως περιο-

χές προς πολεοδόµηση. Με τις διατάξεις του άρθρου 11 αντικαθίσταται το

άρθρο 8 του ν. 4447/2016 που αφορά τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια, τα οποία µε-

τονοµάζονται σε Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια (Ε.Π.Σ.), και καθορίζονται εκ

νέου το περιεχόµενο, το πεδίο εφαρµογής και η διαδικασία σύνταξης, έγκρι-

σης και αναθεώρησής τους. Τα Ε.Π.Σ. εναρµονίζονται µε τις κατευθύνσεις

των Περιφερειακών και των Ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων, και περιέχουν

τις αναγκαίες ρυθµίσεις για την επίτευξη των σκοπών τους, εντός της πε-

ριοχής επέµβασης. Έτσι, είναι κατ’ εξαίρεση επιτρεπτό να προσδιορίζουν τα

Ε.Π.Σ. εκτός της περιοχής επέµβασης, υποδοµές, µέτρα και όρους που α-

παιτούνται για την οργανική ενσωµάτωση της περιοχής επέµβασης στην ευ-

ρύτερη περιοχή που την περιβάλλει. Τα Ε.Π.Σ. εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο

σχεδιασµού µε τα Τ.Π.Σ. και µπορούν να περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για όλα

τα θέµατα που ρυθµίζονται από Τ.Π.Σ., και να τροποποιούν τις ρυθµίσεις

τους. Δεν επιτρέπεται η αναθεώρηση των Ε.Π.Σ. ή η τροποποίησή τους µε

Τ.Π.Σ., πριν παρέλθει πενταετία από την έγκρισή τους. Σε κάθε περίπτωση,

τα Ε.Π.Σ. µπορούν να αναθεωρούνται µετά πάροδο δέκα (10) ετών από την

ηµεροµηνία κατά την οποία έγινε η ανάθεση της µελέτης βάσει της οποίας

συντάχθηκαν. Σε περίπτωση αναθεώρησης ή τροποποίησής τους, εφόσον οι

αλλαγές είναι ήσσονος σηµασίας, δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικα-

σία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης. Οι ρυθµίσεις των Ε.Π.Σ. εί-

ναι δεσµευτικές για όλα τα εκπονούµενα Τ.Π.Σ., καθώς και για κάθε ένταξη

των περιοχών οι οποίες καλύπτονται από Ε.Π.Σ. σε σχέδιο πόλεως. Κατ’ ε-

ξαίρεση, µε τα Τ.Π.Σ. µπορεί να τροποποιούνται όρια και ρυθµίσεις των Ειδι-
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κών Πολεοδοµικών Σχεδίων υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις. Με τις δια-

τάξεις του άρθρου 12 παρέχεται η δυνατότητα οριοθέτησης οικισµών που

προϋπάρχουν του 1923, και οικισµών κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοί-

κων οι οποίοι δεν έχουν οριοθετηθεί, αλλά φέρονται απογεγραµµένοι ως

αυτοτελείς, ανεξάρτητοι οικισµοί σε απογραφή προ του έτους 1983, είτε

στο πλαίσιο Τοπικού Πολεοδοµικού Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδί-

ου που αποσκοπεί στην περιβαλλοντική ανάπλαση και αναβάθµιση περιο-

χής, είτε µε ειδικό π.δ. υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, και ρυθµίζονται

σχετικά ζητήµατα. Περαιτέρω, µε τις διατάξεις του άρθρου 13 τροποποιείται

το άρθρο 10 του ν. 4447/2016 που αφορά τα Πολεοδοµικά Σχέδια Εφαρµο-

γής, τα οποία µετονοµάζονται σε Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής, και ρυθµί-

ζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν την κατάρτιση και την έγκρισή τους.

Εξ άλλου, µε τις διατάξεις του άρθρου 14, για την ταχεία και αποτελεσµατι-

κή ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού ως προς το σύνολο της χώ-

ρας, προβλέπεται η κατάρτιση προγραµµάτων εκπόνησης τοπικών και ειδι-

κών πολεοδοµικών σχεδίων, οριοθέτησης οικισµών προ του 1923 ή κάτω

των 2.000 κατοίκων και Ζωνών Υποδοχής Συντελεστών Δόµησης, τα οποία

καταρτίζονται και εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας. Προς τον σκοπό αυτό, συνιστάται θέση Συντονιστή του Πο-

λεοδοµικού Σχεδιασµού της Χώρας, ο οποίος υπάγεται στον Υπουργό Περι-

βάλλοντος και Ενέργειας, και ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικα-

σία επιλογής, τη θητεία, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητές του. Με τις δια-

τάξεις του άρθρου 15 τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 4447/2016 που αφο-

ρά την κατάρτιση κώδικα χωροταξίας και πολεοδοµίας από ειδική νοµοπα-

ρασκευαστική επιτροπή. Με τις διατάξεις του παρόντος, µεταξύ άλλων, ρυθ-

µίζονται εκ νέου ζητήµατα που αφορούν την κατάρτιση, την κύρωση και το

περιεχόµενο του ως άνω κώδικα, τη λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης

στην οποία θα είναι διαθέσιµος, καθώς και τη συγκρότηση της ειδικής νοµο-

παρασκευαστικής επιτροπής η οποία συστάθηκε για τη σύνταξή του. Τέλος,

µε τις διατάξεις του άρθρου 16 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 12 του ν.

4447/2016 σε «Μεταβατικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις» και συµπληρώ-

νονται οι διατάξεις του όσον αφορά τις αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για την

έκδοση των κανονιστικών πράξεων εφαρµογής του.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 17 - 30) θεσπίζονται ρυθµίσεις

σχετικώς µε τη θαλάσσια χωροταξία. 

Ειδικότερα, περιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου

στα θαλάσσια ύδατα, χωρίς να καταλαµβάνονται οι παράκτιες ζώνες (άρθρο
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18. Βλ. και σχετική επισήµανση την Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας ε-

πί του ν. 4546/2018, Γενικές Παρατηρήσεις). Συµπληρώνεται ο ορισµός του

θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού µε αναφορά στη βιώσιµη ανάπτυξη

των θαλάσσιων οικονοµιών και των θαλάσσιων περιοχών, και στη βιώσιµη

χρήση των θαλάσσιων πόρων (άρθρο 19), και προστίθενται η διατήρηση της

θαλάσσιας βιοποικιλότητας µεταξύ των στόχων της θαλάσσιας χωροταξίας

(άρθρο 20) και η λήψη υπόψη της οικοσυστηµικής προσέγγισης, των αρχών

αειφορικής ανάπτυξης (άρθρο 21) και της συνεκτικότητας µεταξύ των εργα-

λείων χωρικού σχεδιασµού και της ολοκληρωµένης παράκτιας διαχείρισης

περιοχών (άρθρο 22) κατά τον σχεδιασµό της θαλάσσιας χωροταξίας. Πε-

ραιτέρω, γίνεται σαφέστερη περιγραφή του ρυθµιστικού πεδίου των Θαλάσ-

σιων Χωροταξικών Πλαισίων (Θ.Χ.Π.) (βλ. και σχετική επισήµανση στην Έκ-

θεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας επί του ν. 4546/2018, Παρατήρηση υπ’

αρ. 3). Νέο στοιχείο αποτελεί, ιδίως, ο ορισµός της φύσης των Θ.Χ.Π., ως

συνόλων κειµένων, χαρτών ή και διαγραµµάτων τα οποία παρέχουν κατευ-

θύνσεις χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης για τις θαλάσσιες χωρικές ενό-

τητες και περιέχουν και ρυθµίσεις. Επίσης, ορίζεται σχέση κατίσχυσης του

χερσαίου χωροταξικού σχεδιασµού επιπέδου Ειδικών Χωροταξικών Πλαι-

σίων έναντι του θαλάσσιου, ο οποίος πρέπει να εναρµονίζεται προς τα Ειδι-

κά Χωροταξικά Πλαίσια, ορίζεται ο τρόπος άρσης τυχόν συγκρούσεων όµο-

ρων Θ.Χ.Π. (άρθρο 24) και θεσπίζεται τρόπος άρσης της σύγκρουσης µεταξύ

εγκεκριµένων χερσαίων χωροταξικών σχεδίων και προγραµµάτων, και της ε-

θνικής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασµό και των Θ.Χ.Π. (άρ-

θρο 27. Βλ. και σχετική επισήµανση στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρε-

σίας επί του ν. 4546/2018, Παρατήρηση υπ’ αρ. 5). Επιπλέον, θεσπίζεται δια-

δικασία παρακολούθησης της εφαρµογής και της αναθεώρησης των Θ.Χ.Π.

(άρθρο 24).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ (άρθρα 31 - 40) θεσπίζονται ρυθµίσεις

για την εκτός σχεδίου δόµηση και τους οργανωµένους υποδοχείς δραστη-

ριοτήτων. Μεταξύ άλλων, ορίζεται µέγιστος συντελεστής δόµησης, µέγιστο

ποσοστό κάλυψης και µέγιστος αριθµός ορόφων για τις ανάγκες δόµησης

κτηρίων σε γήπεδα εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων νοµίµως υφιστάµε-

νων οικισµών προ του 1923 οι οποίοι στερούνται ρυµοτοµικού σχεδίου, και

εκτός περιοχών στις οποίες έχουν καθορισθεί χρήσεις γης, όροι και περιορι-

σµοί δόµησης µέσω χωροταξικού σχεδιασµού πρώτου επιπέδου ή από σχε-

τικά διατάγµατα ή Ζ.Ο.Ε. ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. (άρθρα 31 έως 33).
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Θεσπίζονται, ακόµη, ειδικοί όροι δόµησης για ορισµένες κατηγορίες κτη-

ρίων και εγκαταστάσεων (άρθρο 33 παρ. 3) και για τις τουριστικές εγκατα-

στάσεις (άρθρο 34). Επίσης, αυξάνεται ο συντελεστής δόµησης για το σύνο-

λο των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων (άρθρο 35). Εξ άλλου, προστί-

θεται νέα κατηγορία τουριστικών καταλυµάτων, τα µεικτά τουριστικά κατα-

λύµατα µικρής κλίµακας, στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 4276/2014, τα οποία συ-

νιστούν συνδυασµό ξενοδοχείων µε αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα -

τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες (άρθρα 36 και 37), και επεκτείνεται η

διάρκεια αυτοδίκαιης κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων

σε κατηγορίες αστέρων µέχρι την 31.1.21 (από 31.12.2019) (άρθρο 36). Πε-

ραιτέρω, αυξάνεται ο συντελεστής δόµησης κατά την πολεοδόµηση των ε-

πιχειρηµατικών πάρκων (άρθρο 39).

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄ (άρθρα 41 - 45) θεσπίζονται ρυθµίσεις

για τις χρήσεις γης, όπως, ιδίως, γενικές αρχές για τον διαχωρισµό των χρή-

σεων γης και τη δηµιουργία Εθνικής Ονοµατολογίας Χρήσεων Γης και τις

τροποποιήσεις της.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ (άρθρα 46 - 67) τροποποιούνται οι δια-

τάξεις του ισχύοντος ν. 4495/2017, οι οποίες αναφέρονται σε ρυθµίσεις για

τον έλεγχο και την προστασία του δοµηµένου περιβάλλοντος. Ειδικότερα,

µεταξύ άλλων, καθορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες των Συµβουλίων Αρχι-

τεκτονικής, του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και του Κεντρικού

Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων. Επίσης, καθορίζε-

ται εκ νέου η συγκρότηση των Συµβουλίων Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµ-

φισβητήσεων κατά το µέρος που αναφέρεται στην ιδιότητα των µελών τους

και προβλέπεται η προσωρινή άσκηση από τις οικείες Υπηρεσίες Δόµησης

των αρµοδιοτήτων των Τοπικών Παρατηρητηρίων, οι οποίες, πάντως, µπορεί

να ασκούνται και από την Κεντρική Υ.ΔΟΜ. Kαθορίζεται εκ νέου το πλαίσιο

χορήγησης εγκρίσεων για την εκτέλεση εργασιών, οπότε απαιτείται η έκδο-

ση οικοδοµικής αδείας, αναθεώρησης άδειας και προέγκρισης αυτής, και ε-

γκρίσεων εργασιών µικρής κλίµακας, και θεσπίζεται νέα διαδικασία προε-

γκρίσεων µε τήρηση συγκεκριµένων προθεσµιών ανά εµπλεκόµενη υπηρε-

σία κ.λπ. Περαιτέρω, προβλέπεται διαδικασία αυτόµατης έκδοσης οικοδοµι-

κών αδειών από το πληροφορικό σύστηµα και αυτόµατος έλεγχος του προ-

ϋπολογισµού του έργου, µε χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δηµόσιας

Διοίκησης για την υποβολή των προβλεπόµενων δικαιολογητικών. Επιτρέπε-

ται η αλλαγή χρήσης εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων, µε συγκε-

κριµένες προϋποθέσεις, χωρίς να επηρεάζεται το κύρος και η διαδικασία της
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απαλλοτρίωσης.  Προβλέπεται ειδική διαδικασία για την αρχική σύνδεση µε

το Δίκτυο Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας κάθε είδους κτίσµατος ή χώρου

και παρέχεται στο Παρατηρητήριο Δοµηµένου Περιβάλλοντος πρόσβαση

στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα Ταυτότητας Κτηρίων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (άρθρα 68 - 78), τροποποιείται το

πλαίσιο Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης (Μ.Σ.Δ.). Με τον ν. 4495/2017 κα-

θορίσθηκε εκ νέου το πλαίσιο εφαρµογής του θεσµού της Μ.Σ.Δ. και θεσπί-

σθηκε σύνολο ενεργειών µε σκοπό τη διασφάλιση Περιβαλλοντικού Ισοζυγί-

ου. Δηµιουργήθηκε η «Τράπεζα Δικαιωµάτων Δόµησης και Κοινοχρήστων

Χώρων» (Τράπεζα Δ.Δ.Κ.Χ.) και καθορίσθηκαν εκ νέου οι κατηγορίες ακινή-

των που εµπίπτουν στην έννοια των βαρυνόµενων και των ωφελούµενων α-

κινήτων, όπως και η διαδικασία µελέτης και έγκρισης Ζωνών Υποδοχής Συ-

ντελεστή (Ζ.Υ.Σ.), εντός των οποίων πραγµατοποιείται η Μ.Σ.Δ. Διά του πα-

ρόντος, µεταξύ άλλων, µετονοµάζεται η Τράπεζα Δικαιωµάτων Δόµησης και

Κοινόχρηστων Χώρων (Δ.Δ.Κ.Χ.) του ν. 4495/2017 σε Ψηφιακή Τράπεζα Γης,

το βαρυνόµενο ακίνητο, σε ακίνητο προσφοράς συντελεστή δόµησης, και το

ωφελούµενο ακίνητο, σε ακίνητο υποδοχής συντελεστή δόµησης. Ακόµη,

θεσπίζεται το δικαίωµα για πραγµατοποίηση Μ.Σ.Δ. ως δικαίωµα προς µη

χρηµατική αποζηµίωση που παρέχεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων προσφο-

ράς συντελεστή δόµησης, και καταργούνται ο τίτλος εισφοράς περιβαλλο-

ντικού ισοζυγίου και η πραγµατοποίηση της εισφοράς περιβαλλοντικού ισο-

ζυγίου, όπως και οι περιοχές αυξηµένης επιβάρυνσης συντελεστή (άρθρο

69). Περαιτέρω, απαιτείται να τεκµηριώνεται στις Στρατηγικές Μελέτες Πε-

ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή η

µη αλλοίωση, λόγω Μ.Σ.Δ., της οικιστικής φυσιογνωµίας της περιοχής και

των διαµορφωµένων ευµενών όρων διαβίωσης οι οποίοι οφείλονται στον ι-

σχύοντα χαµηλό συντελεστή δόµησης, όπως και η µη υπέρβαση του ορίου

κορεσµού της περιοχής βάσει της οικιστικής πυκνότητας και του ισχύοντος

συντελεστή δόµησης (άρθρο 74). Επίσης, τροποποιείται η διαδικασία πραγ-

µατοποίησης Μ.Σ.Δ., µε την καταχώριση των στοιχείων των ακινήτων από

τους ενδιαφερόµενους ιδιοκτήτες στο σύστηµα της Ψηφιακής Τράπεζας

Γης και την αντιστοίχιση των ακινήτων από το σύστηµα (άρθρο 75), και ορί-

ζεται ότι ο µεταφερόµενος συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να πραγµατο-

ποιηθεί πλέον από το ακίνητο προσφοράς, ρύθµιση που καταλαµβάνει τους

καθολικούς και ειδικούς διαδόχους του πωλητή και στην πρωτότυπη κτήση

κυριότητας (άρθρο 76). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ΄ (άρθρα 79 - 86) θεσπίζονται ρυθµίσεις

περί αυθαιρέτων. Μεταξύ άλλων, θεωρούνται ως µη αυθαίρετη κατασκευή,
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κατά το άρθρο 81 του ν. 4495/2017, οι αποκλίσεις θέσης του κτηρίου έως 2%

από τις αναγραφόµενες στο διάγραµµα κάλυψης δόµησης της οικοδοµικής

άδειας, εφόσον µε τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται κοινόχρηστοι

χώροι του σχεδίου πόλεως και το κτήριο βρίσκεται εντός των ορίων του οι-

κοπέδου ή γηπέδου (άρθρο 79). Στις κατηγορίες αυθαιρέτων προ της

28.7.2011 του άρθρου 96 του ν. 4495/2017, στην κατηγορία 3, των αυθαίρε-

των µικρών παραβάσεων, υπάγονται αλλαγές έως 20% σε υπέρβαση επιφά-

νειας αυθαίρετων ανοικτών εξωστών οι οποίοι υπέρκεινται του κοινόχρη-

στου χώρου της πόλης (ρυµοτοµική γραµµή), υπό την προϋπόθεση ότι η

προβολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο. Στην κατηγορία 4 προστίθε-

νται αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδοµική άδεια α-

νεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόµησης, όταν

αυτές δεν ξεπερνούν τα 50 τ.µ. σε συνολική δόµηση (άρθρο 80). Επίσης, τί-

θενται ρυθµίσεις σε σχέση µε την οριζόντια και την κάθετη ιδιοκτησία (άρ-

θρο 81). Εξ άλλου, θεσπίζεται η δυνατότητα, σε περίπτωση ύπαρξης δύο

τµηµάτων του ίδιου ακινήτου ή ιδιοκτησίας αυθαιρέτων τα οποία δεν τελούν

σε στατική εξάρτηση µεταξύ τους, να υποβληθεί αίτηση για νοµιµοποίηση

του ενός τµήµατος και διατήρηση ή κατεδάφιση του υπολοίπου (άρθρο 83).

Τέλος, προστίθενται σωφρονιστικά καταστήµατα κράτησης και ιδρύµατα αρ-

µοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανήκοντα στο Δηµόσιο

ή στο Ταµείο Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτηρίων στην κατηγορία των αυ-

θαίρετων κατασκευών ακινήτων δηµόσιου ενδιαφέροντος του άρθρου 114

του ν. 4495/2017, όπως και κατασκευές και εγκαταστάσεις καθ’ υπέρβαση

της νόµιµης άδειας σε εγκεκριµένους χώρους οργανωµένης υπαίθριας δασι-

κής αναψυχής, οι οποίες έχουν κατασκευασθεί από Ο.Τ.Α. ή άλλη δηµόσια

αρχή, χωρίς την έγκριση της αρµόδιας για την έκταση δασικής υπηρεσίας

(άρθρο 84). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η΄ (άρθρα 87 - 93) ρυθµίζονται ζητήµατα

που αφορούν τις ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις

των άρθρων 87 - 89 δίδεται η έννοια των σε αυτό το Κεφάλαιο χρησιµοποι-

ούµενων όρων «ρυµοτοµική απαλλοτρίωση», «κήρυξη ή επιβολή ρυµοτοµι-

κής απαλλοτρίωσης», «άρση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης» και «επανεπιβο-

λή ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης», για την εφαρµογή των προτεινόµενων

διατάξεων. Περαιτέρω, προσδιορίζονται εκ νέου οι περιπτώσεις κατά τις ο-

ποίες αίρεται αυτοδικαίως η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, χωρίς να απαιτείται

η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης και οι προϋποθέσεις για την εκ νέ-

ου επιβολή της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης. Με τις διατάξεις του άρθρου
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88 προβλέπεται η δυνατότητα χρηµατοδότησης του δήµου από το Πράσινο

Ταµείο για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή

θα έχει εγκριθεί εντός συγκεκριµένης προθεσµίας. Ανάλογη εφαρµογή των

προαναφερόµενων προβλέπεται σε περίπτωση απαλλοτρίωσης για τη δηµι-

ουργία κοινωφελούς χώρου, όταν ο αρµόδιος φορέας είναι άλλος, πλην του

δήµου. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εν λόγω αρµόδιος φορέας δεν έχει

την οικονοµική δυνατότητα για άµεση καταβολή της προσήκουσας αποζη-

µίωσης, ο δήµος µπορεί να καταβάλει τη σχετική δαπάνη από τον προϋπο-

λογισµό του και, εν συνεχεία, να την αναζητήσει από τον αρµόδιο φορέα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 89 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκ νέου

επιβολή της απαλλοτρίωσης. Προβλέπεται η δυνατότητα για τον δικαιούχο

της αποζηµίωσης, να ασκήσει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αίτηση ε-

ντός της οριζόµενης προθεσµίας, για τον προσδιορισµό προσωρινής ή ορι-

στικής τιµής µονάδας απαλλοτρίωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδι-

κα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, ακόµη και εάν έχει εισπράξει

την αποζηµίωση. Επίσης, προβλέπεται ότι δεν είναι δυνατή εκ νέου επιβολή

ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης επί του αυτού ακινήτου, ολική ή µερική. Με τις

διατάξεις των άρθρων 90 - 93 καθορίζεται η διαδικασία για την τροποποίηση

του ρυµοτοµικού σχεδίου σε περίπτωση ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης, ο

τρόπος υπολογισµού της εισφοράς σε γη που επιβάλλεται κατά την τροπο-

ποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου, προκειµένου το ακίνητο να καταστεί οικο-

δοµήσιµο για πρώτη φορά, και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις ιδιοκτησιών

που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, όπως είναι οι  κοινόχρηστοι χώ-

ροι, χώροι που έχουν παραχωρηθεί στον δήµο για διάνοιξη κοινόχρηστων

δρόµων κ.λπ. Επίσης, προβλέπεται η υποχρέωση αποζηµίωσης ιδιοκτητών,

των οποίων οι ιδιοκτησίες εντάχθηκαν στο σχέδιο ως κοινόχρηστοι χώροι,

επί στέρησης της ιδιοκτησίας τους κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του

ν.δ/τος 690/1948 σε περιπτώσεις συνεταιρισµών οι κοινόχρηστοι χώροι των

οποίων περιήλθαν αυτοδίκαια στους δήµους. Σε περίπτωση κατά την οποία ο

συνεταιρισµός έχει διαλυθεί, στις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται ο οικείος

δήµος. Προβλέπεται η κατάρτιση από τους δήµους επιχειρησιακού σχεδίου,

στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισµένοι από

το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, οι οποίοι ιεραρχού-

νται µε βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδοµικό σχεδια-

σµό του δήµου. Επίσης, προτείνονται µεταβατικής ισχύος διατάξεις για την

εφαρµογή των υπό ψήφιση ρυθµίσεων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ΄ (άρθρα 94 - 98) εισάγεται ο θεσµός
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των πιστοποιηµένων αξιολογητών χωρικών µελετών και ρυθµίζονται σχετι-

κά ζητήµατα. Με τις διατάξεις του άρθρου 95 συνιστάται στο Υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας, Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Χωρι-

κών Μελετών (Μ.Α.Χ.Μ.) οι οποίοι παρέχουν την αναγκαία συνδροµή προς

τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου για την αξιολόγηση µελετών και τη

σύνταξη σχεδίων αποφάσεων του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδια-

σµού, και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιό-

τητές τους. Με τις διατάξεις του άρθρου 96 προβλέπεται η δηµιουργία Ηλε-

κτρονικού Μητρώου Χωρικών Μελετών (Η.Μ.Χ.Μ.) το οποίο τηρείται στο Υ-

πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και ρυθµίζονται ζητήµατα που αφο-

ρούν την οργάνωση και τη λειτουργία του. Στο Η.Μ.Χ.Μ. καταχωρίζονται οι

πληροφορίες και τα έγγραφα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκ-

δοση ή τροποποίηση πλαισίου ή σχεδίου σε οποιοδήποτε επίπεδο χωροταξι-

κού ή πολεοδοµικού σχεδιασµού. Τα εν λόγω έγγραφα, από την 1.1.2021, θα

διακινούνται αποκλειστικά µέσω του Η.Μ.Χ.Μ. Με τις διατάξεις του άρθρου

97 προβλέπεται η ανάρτηση της χωρικής µελέτης ή της έκδοσης της από-

φασης ανανέωσης ή παράτασης ισχύος ή τροποποίησής της στον δικτυακό

τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος, στο άρθρο 98

παρέχονται οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη ρύθµιση επιµέρους ζητη-

µάτων του παρόντος Κεφαλαίου.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ι΄ (άρθρα 99 - 116) τροποποιείται ο Νέος

Οικοδοµικός Κανονισµός (ν. 4067/2012). Ειδικότερα, καθορίζεται εκ νέου το

πεδίο εφαρµογής του ν. 4067/2012 και ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά

µε την αλλαγή χρήσης κτηρίων, τα πολεοδοµικά κίνητρα, τον υπολογισµό

συντελεστή δόµησης, ποσοστού κάλυψης και συντελεστή όγκου, τον προσ-

διορισµό της θέσης των κτηρίων εντός του οικοπέδου σε συγκεκριµένες πε-

ριοχές, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτηρίων, λειτουργικά, ενεργεια-

κά και διακοσµητικά στοιχεία στις όψεις των κτηρίων, κατασκευές και φυ-

τεύσεις στους ακάλυπτους χώρους και περιφράξεις, τα φυτεµένα δώµατα,

κατασκευές πάνω από τα κτήρια  καθώς και σε δηµόσιους κοινόχρηστους

χώρους µε σκοπό, ιδίως, την εξασφάλιση της προσβασιµότητας ατόµων µε

αναπηρία και εµποδιζόµενων ατόµων, τη λειτουργική ενοποίηση οριζόντιων

ιδιοκτησιών και τις επιτρεπόµενες εσωτερικές διαρρυθµίσεις και επεµβάσεις

στον φέροντα οργανισµό των κτηρίων. Επίσης, παρέχονται εξουσιοδοτήσεις

για τη ρύθµιση, µε την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, επιµέρους ειδικότε-

ρων τεχνικού χαρακτήρα θεµάτων, όπως είναι τα ζητήµατα που αφορούν

τον κτηριοδοµικό κανονισµό, την επιβολή περιορισµών και απαγορεύσεων
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ως προς τη χρήση δοµικών υλικών και δοµικών στοιχείων, την αντικατάστα-

ση, αναθεώρηση ή συµπλήρωση του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτηρίων,

και τον βιοκλιµατικό σχεδιασµό των κτηρίων, και παρέχονται κίνητρα για την

περιβαλλοντική αναβάθµιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής του αστικού

περιβάλλοντος µε την αποµείωση καθ’ ύψος υφιστάµενων κτηρίων.

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ΄ (άρθρα 117 - 123) ρυθµίζονται ζητή-

µατα που αφορούν τη βιώσιµη προσβασιµότητα των ΑµεΑ και των εµποδιζό-

µενων ατόµων, µε την τροποποίηση σχετικών διατάξεων των ν. 4495/2017

και 4067/2012. Συγκεκριµένα, καθορίζονται εκ νέου οι αρµοδιότητες και η

συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιµότητας (άρθρο 117)

και της Κεντρικής Επιτροπής Προσβασιµότητας (άρθρο 118), εισάγονται και

τροποποιούνται ρυθµίσεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού όσον αφορά

την προσαρµογή των κτηρίων, δηµοσίων και µη, για τη διασφάλιση της προ-

σβασιµότητας, χωρίς φραγµούς, στα εµποδιζόµενα άτοµα και τα άτοµα µε

αναπηρία (άρθρα 119 και 120), ενώ ορίζεται ότι η µελέτη προσβασιµότητας

ΑµεΑ και εµποδιζοµένων ατόµων, όπου απαιτείται, καθώς και οι τεχνικές µε-

λέτες στατικότητας που συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής κτηρίου στον

νόµο περί αυθαιρέτων, αποτελούν στοιχείο της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας

Κτηρίου (άρθρο 121). Περαιτέρω, δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις

του νόµου περί αυθαίρετης δόµησης κτηρίων που χαρακτηρίζονται ως αυ-

θαίρετα λόγω έλλειψης των απαραίτητων κατασκευών για την προσβασιµό-

τητα ΑµεΑ και εµποδιζοµένων ατόµων (άρθρο 122). Τέλος, η εφαρµογή των

διατάξεων περί µείωσης του ενιαίου ειδικού προστίµου κατά τη διαδικασία

υπαγωγής στις διατάξεις του νόµου περί αυθαιρέτων κατασκευών και χρή-

σεων επεκτείνεται και στα πρόσωπα που φιλοξενούν άτοµα µε αναπηρία πε-

ρισσότερο από ένα έτος (άρθρο 123). 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΒ΄ (άρθρα 124 - 138) θεσπίζονται λοιπές

διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και

ορίζεται η έναρξη ισχύος του νόµου (άρθρο 139).

Β. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας και η πολεοδοµική διαµόρφω-

ση, ανάπτυξη και επέκταση των οικιστικών περιοχών συνιστούν υποχρέωση

της Πολιτείας, κατά τις επιταγές του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγµατος. Η

ρυθµιστική αυτή αρµοδιότητα του Κράτους εκδηλώνεται µε τη θέσπιση κα-

νόνων που αποβλέπουν στην «(…) προστασία του φυσικού και του πολιτι-

στικού περιβάλλοντος, στην ορθολογική διάταξη των ανθρώπινων δραστη-

ριοτήτων στο χώρο και στη διασφάλιση της λειτουργικότητας και αισθητικής

των οικιστικών περιοχών, ενόψει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών καθε-

µιάς από αυτές, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί

όροι διαβίωσης του πληθυσµού και η οικονοµική ανάπτυξη στα πλαίσια της
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αρχής της αειφορίας (βιώσιµης ανάπτυξης)(…) (ΣτΕ Ολοµ. 3500/2009, ΣτΕ

Ολοµ. 123/2007, ΣτΕ Ολοµ. 1528/2003). Ουσιώδη όρο για τη βιώσιµη ανά-

πτυξη αποτελούν τα ολοκληρωµένα χωροταξικά σχέδια (εθνικό, περιφερει-

ακό, ειδικά χωροταξικά σχέδια). Με τα σχέδια αυτά «(…) µε βάση την ανά-

λυση των δεδοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, τίθε-

νται οι µακροπρόθεσµοι στόχοι της οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης

σε αναφορά προς το φυσικό περιβάλλον και την διαφύλαξη των φυσικών

πόρων. Με τον σχεδιασµό αυτό εναρµονίζονται όλοι οι άλλοι σχεδιασµοί. Ο

χωροταξικός σχεδιασµός διέπεται από τις αρχές της ισόρροπης σχέσης µε-

ταξύ πυκνοκατοικηµένου και υπαίθριου χώρου, της διασφάλισης υγιεινών

συνθηκών διαβίωσης στο σύνολο των περιοχών, της ισόρροπης ανάπτυξης

σε µέσα υποδοµής, της προστασίας της φύσης και του τοπίου, της πρόλη-

ψης της βλάβης του περιβάλλοντος, της διαφύλαξης των ελεύθερων χώρων

ως χώρων αναψυχής, καθώς και της διαφύλαξης των πρώτων υλών. Στηρι-

ζόµενα στις πιο πάνω αρχές τα χωροταξικά σχέδια αναφέρονται στην εξέλι-

ξη του πληθυσµού και τις συνθήκες απασχόλησης, στη διάρθρωση των οικι-

σµών και των ελεύθερων χώρων, στα δίκτυα συγκοινωνιών και λοιπών υπο-

δοµών, στην ενέργεια καθώς και στη διαχείριση των υδάτων και των στερε-

ών και υγρών αποβλήτων (…)» (ΣτΕ 3628/2009, 5418/2012). Με τα εν λόγω

σχέδια «(…) τίθεται υπό την προστασία του Συντάγµατος και τελεί υπό την

ρυθµιστική εξουσία και τον έλεγχο της Πολιτείας η χωροταξική κατανοµή σε

οικιστικές ή µη περιοχές και η εν γένει δόµηση, κατόπιν προηγούµενης σχε-

διάσεως οικισµών µε βάση κανόνες που διαµορφώνονται από τον κοινό νο-

µοθέτη – αποδέκτη της συνταγµατικής αυτής επιταγής – και οι οποίοι πρέπει

να αποβλέπουν στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και στην λελογισµένη α-

νάπτυξη των οικισµών. Για τον λόγο αυτό, κάθε διαδικασία πολεοδοµήσεως

γίνεται σε δύο στάδια, του χωροταξικού και του πολεοδοµικού σχεδιασµού.

Ο σχεδιασµός αυτός γίνεται εν όψει χωροταξικών και πολεοδοµικών κριτη-

ρίων από όργανα του Κράτους ή υπό την άµεση εποπτεία και τον έλεγχό του

(…)» (ΣτΕ 1876/1980 Ολοµ. 3732/1980, 2525/1992, ΣτΕ 3661/2005, Πρακτι-

κά Επεξεργασίας ΣτΕ 585/1978, 101/1987, 187, 586/1992, 92/1993,

654/1993, κ.λπ., βλ. επίσης, µεταξύ άλλων, Α. Παπαπετρόπουλου, Δίκαιο και

Πολιτική του Χωροταξικού σχεδιασµού, 2008, σελ. 27 επ., Δ. Χριστοφιλό-

πουλου, Πολιτιστικό περιβάλλον, - Χωρικός σχεδιασµός και Βιώσιµη ανάπτυ-

ξη, 2002, σελ. 113 επ., Β. Σκουρή, Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Δίκαιο, 2η

έκδ. 1991, σε. 47 επ., Ν. Ρόζου, Η νοµική προβληµατική του χωροταξικού

σχεδιασµού, 1994, σελ. 107 επ.). 
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Ειδικότερα ως προς το ζήτηµα των επιπέδων χωροταξικού και πολεοδοµι-

κού σχεδιασµού εντός του πλαισίου των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2

του Συντάγµατος, έχει κατ’ επανάληψη κριθεί από το Συµβούλιο της Επικρα-

τείας ότι ο χωροταξικός σχεδιασµός ανατίθεται στην Πολιτεία, η οποία ο-

φείλει να θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθµίσεις, ώστε «(…) να διασφαλίζεται η

προστασία του περιβάλλοντος, οι άριστοι δυνατοί όροι διαβιώσεως του πλη-

θυσµού και η οικονοµική ανάπτυξη στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας

(βιώσιµης αναπτύξεως). Ουσιώδης όρος για τη βιώσιµη ανάπτυξη είναι τα

χωροταξικά σχέδια, όπως αυτά προβλέπονται διαδοχικώς στον ν. 360/1976

και στον ν. 2742/1999. Τα σχέδια αυτά θέτουν, µε βάση την ανάλυση των δε-

δοµένων και την πρόγνωση των µελλοντικών εξελίξεων, τους µακροπρόθε-

σµους στόχους της οικονοµικής και κοινωνικής αναπτύξεως και ρυθµίζουν,

µεταξύ άλλων, το πλαίσιο για τη διαµόρφωση των οικιστικών περιοχών, των

περιοχών ασκήσεως παραγωγικών δραστηριοτήτων και των ελεύθερων χώ-

ρων στις εκτός σχεδίου περιοχές (…)» (ΣτΕ 2468/2011 ΕλλΔνη 2012, σελ.

1182 επ., ΣτΕ 2917/2012 ΠερΔικ 2012 σελ. 510 επ.) Ωστόσο, γίνεται δεκτό

ότι µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των χωροταξικών σχε-

δίων «εντός ευλόγου χρόνου», κατά την οικεία νοµολογιακή ερµηνεία, είναι

ανεκτός ο «(…) µερικός χωρικός ή τοµεακός σχεδιασµός και προγραµµατι-

σµός, προκειµένου να αποφεύγεται η άναρχη ανάπτυξη που προκαλεί υπο-

βάθµιση και καταστροφή του περιβάλλοντος και η δηµιουργία πραγµατικών

καταστάσεων που δυσχεραίνουν και υπονοµεύουν την ορθολογική χωροτα-

ξία (…). Δεν είναι πάντως, ανεκτή από το Σύνταγµα η αναίρεση από τον νο-

µοθέτη, µάλιστα δε µε αναδροµική ισχύ της θεσπισθείσας από τον ίδιο υπο-

χρεώσεως εγκρίσεως συγκεκριµένης κατηγορίας χωροταξικών µελετών ε-

ντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος, εφόσον αυτή ισοδυναµεί µε την πα-

ροχή δυνατότητος επ’ αόριστον πραγµατοποιήσεως των οικείων δραστηριο-

τήτων χωρίς ολοκληρωµένο αντίστοιχο σχεδιασµό (…)» (ΣτΕ Ολοµ.

2489/2006, ΣτΕ 2917/2012 ΠερΔικ 2012 σελ. 510 επ.). Μάλιστα, συµφώνως

πάντοτε προς τις ίδιες παραδοχές της νοµολογίας του ΣτΕ, τα αρµόδια όρ-

γανα του Κράτους οφείλουν να προβαίνουν σε θετικές ενέργειες για την α-

ποτελεσµατική διαφύλαξη του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλ-

λοντος και, ειδικότερα, να λαµβάνουν «(…) τα απαιτούµενα νοµοθετικά και

διοικητικά, προληπτικά και κατασταλτικά, µέτρα, παρεµβαίνοντας στον ανα-

γκαίο βαθµό στην οικονοµική ή άλλη ατοµική ή συλλογική δραστηριότητα.

Κατά τη λήψη των ανωτέρω µέτρων, τα όργανα της νοµοθετικής και εκτελε-

στικής λειτουργίας οφείλουν να σταθµίζουν και άλλους παράγοντες, αναγό-
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µενους στο γενικότερο εθνικό και δηµόσιο συµφέρον, η επιδίωξη όµως των

σκοπών αυτών και η στάθµιση των προστατευόµενων αντίστοιχων εννόµων

αγαθών πρέπει να συµπορεύεται προς την υποχρέωση της Πολιτείας να µε-

ριµνά για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ε-

ξασφαλίζεται βιώσιµη ανάπτυξη (…)» (ΣτΕ Ολοµ.3920/2010, ΣτΕ 3396/2010,

3037/2008, 705/2006, 1569/2005). Κατά συνέπεια, η δόµηση δεν είναι ανε-

κτή πριν από τον προαναφερθέντα χωροταξικό σχεδιασµό, «(…) ήτοι προ

του καθορισµού της θέσεως του οικισµού και των ρυµοτοµικών γραµµών,

κοινοχρήστων και οικοδοµήσιµων χώρων του. Δεν συγχωρείται, εξ άλλου, ο

σχεδιασµός αυτός να περιορίζεται στην παραδοχή πραγµατικών καταστάσε-

ων που δηµιουργούνται από ιδιώτες προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερό-

ντων, ούτε επιτρέπεται να µεταβάλλεται η διοικητική διαδικασία εις τρόπον

ώστε να προηγείται η έγκριση της διαµορφωµένης καταστάσεως και να έπε-

ται ο σχεδιασµός (…)». (Πρακτικό Επεξεργασίας ΣτΕ 498/1993, ΤοΣ 1994

σελ. 905 επ.). Έχει κριθεί, πάντως, ότι οι Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου αποτε-

λούν µορφή χωροταξικού σχεδιασµού, η οποία είναι σύµφωνη µε την συ-

νταγµατική επιταγή της ορθολογικής χωροταξίας, και ότι οι εντός αυτών τι-

θέµενοι περιορισµοί ως προς τις χρήσεις γης και τους όρους δόµησης απο-

τελούν νόµιµους περιορισµούς της ιδιοκτησίας, ανεκτούς κατά το άρθρο 17

του Συντάγµατος (ΣτΕ 1169/94 ΕλλΔνη 36, σελ. 1439).

Γ. Με τον ν. 2742/1999 τέθηκαν οι ακόλουθες αρχές, οι οποίες πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των χωροταξικών πλαισίων και λοι-

πών σχεδίων: α. Η εξασφάλιση ισάξιων όρων διαβίωσης και ευκαιριών παρα-

γωγικής απασχόλησης των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. β. Η

αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωση των υποδοµών.

γ. Η διατήρηση, ενίσχυση και ανάδειξη της οικιστικής και παραγωγικής πο-

λυµορφίας, καθώς και της φυσικής ποικιλότητας στις αστικές και περιαστι-

κές περιοχές, αλλά και στην ύπαιθρο, και ιδιαίτερα στις παράκτιες, νησιωτι-

κές και ορεινές περιοχές, καθώς και στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξη-

µένη βιοµηχανική και τουριστική ανάπτυξη. δ. Η εξασφάλιση ισόρροπης

σχέσης µεταξύ του αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου. ε. Η κοινωνι-

κή, οικονοµική, περιβαλλοντική και πολιτισµική αναζωογόνηση των µητρο-

πολιτικών κέντρων, των πόλεων και των ευρύτερων περιαστικών περιοχών

τους. Μέσα χωροταξικού σχεδιασµού, κατά τον ν. 2742/1999, ήταν το γενι-

κό, τα ειδικά και τα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασµού και αει-

φόρου ανάπτυξης. 
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Ο ν. 4269/2014 «Χωροταξική και πολεοδοµική µεταρρύθµιση - Βιώσιµη α-

νάπτυξη» εισήγαγε ένα νέο πλαίσιο στρατηγικού και ρυθµιστικού χωρικού

σχεδιασµού, κατήργησε µεγάλο µέρος των διατάξεων της χωροταξικής και

πολεοδοµικής νοµοθεσίας, ιδίως των ν. 2742/1999, 2508/1997 και

1337/1983, και προέβη σε αναδιοργάνωση των επιπέδων, διαδικασιών και

του περιεχοµένου των χωροταξικών και τοπικών χωρικών (πρώην πολεοδο-

µικών) σχεδίων. 

Ήδη, µε τις διατάξεις του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασµός» - Βιώσιµη

ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 241) θεσπίσθηκαν εκ νέου οι κανόνες

που διέπουν την οργάνωση και διάρθρωση του συστήµατος χωρικού σχεδια-

σµού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, διατηρούµενων, ωστόσο,

σε ισχύ των ουσιωδών διατάξεων του ν. 4269/2014 και καταργούµενων των

άρθρων 1 – 13Α του ν. 4269/2014 (Α΄ 142).  

Σύµφωνα µε τον ν. 4447/2016, ο χωρικός σχεδιασµός διακρίνεται σε στρα-

τηγικό χωρικό σχεδιασµό (ή χωροταξικό σχεδιασµό) και σε ρυθµιστικό χωρι-

κό σχεδιασµό (ή πολεοδοµικό σχεδιασµό).  Ως στρατηγικός χωρικός σχεδια-

σµός ή χωροταξικός σχεδιασµός ορίζεται, σύµφωνα µε το άρθρο 1 περ. β΄

του ν. 4447/2016, «ο σχεδιασµός, που εκπονείται σε εθνική ή περιφερειακή

κλίµατα, µε τον οποίο τίθενται οι µεσοπρόθεσµοι ή και µακροπρόθεσµοι στό-

χοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, καθώς και οι γενικές κατευ-

θύνσεις και οι αναγκαίες, όπου απαιτείται, ρυθµίσεις, για τη διαµόρφωση

των οικιστικών περιοχών, των περιοχών ασκήσεως παραγωγικών και επιχει-

ρηµατικών δραστηριοτήτων και των περιοχών προστασίας». Ως ρυθµιστικός

χωρικός σχεδιασµός ή πολεοδοµικός σχεδιασµός ορίζεται, αντιστοίχως,

σύµφωνα µε την περ. γ΄ του ιδίου άρθρου του ν. 4447/2016, «ο σχεδιασµός

µε τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες για τη χρήση, τη δόµηση και την εν γέ-

νει εκµετάλλευση του εδάφους στον αστικό χώρο και την ύπαιθρο».

Περαιτέρω, στην κατηγορία του στρατηγικού χωρικού σχεδιασµού υπάγο-

νται τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαί-

σια, µε τα οποία τίθενται στόχοι και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη και ορ-

γάνωση του χώρου σε υπερτοπικό επίπεδο. Στην κατηγορία, αντιστοίχως,

του πολεοδοµικού σχεδιασµού, υπάγονται τα πολεοδοµικά σχέδια που εκ-

πονούνται σε τοπική κλίµατα και τα οποία διακρίνονται περαιτέρω σε Τοπικά

Χωρικά Σχέδια και Ειδικά Χωρικά Σχέδια. 

Σκοπός των διατάξεων του ν. 4447/2016 ήταν η ενιαία αντιµετώπιση του

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού µε την πρόβλεψη κατάρτισης Ε-

θνικής Χωρικής Στρατηγικής (άρθρο 3 του ν. 4447/2016), η οποία περιλαµβά-

νει τους βασικούς άξονες και τους στόχους χωρικής ανάπτυξης σε επίπεδο

Γενικής Κυβέρνησης και των επιµέρους φορέων της, καθώς και τα προτεινό-
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µενα µέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επιδιωκόµενης ανάπτυξης.  

Επίσης, ο ν. 4447/2016 προβλέπει την κατάργηση των Ρυθµιστικών Σχε-

δίων των µεγάλων αστικών συγκροτηµάτων (άρθρο 2 του ν. 2508/1997) ως

αυτοτελούς κατηγορίας σχεδίων, και την «απορρόφηση» τους, κατά το

στρατηγικό σκέλος τους, από τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια και, κα-

τά το ρυθµιστικό σκέλος τους, από τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.  Η κατάργηση,

πάντως, αυτή δεν θίγει τα Ρυθµιστικά Σχέδια της Αθήνας και, αντιστοίχως,

της Θεσσαλονίκης, τα οποία είχαν εγκριθεί µε τυπικό νόµο. Μάλιστα, ειδι-

κώς όσον αφορά το Ρυθµιστικό Σχέδιο της Αθήνας (ν. 4277/2014), ο ν.

4447/2016 ρητώς προβλέπει ότι αυτό επέχει θέση Περιφερειακού Χωροταξι-

κού Πλαισίου για την Περιφέρεια Αττικής.

Η διάταξη του άρθρου 11 του ισχύοντος ν. 4447/2016 προβλέπει τη σύ-

σταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µετά από έκδοση κοι-

νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-

θρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ει-

δικής νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής η οποία θα αναλάβει τη σύνταξη κώ-

δικα χωροταξίας και πολεοδοµίας, στον οποίο θα περιλαµβάνονται οι ισχύ-

ουσες διατάξεις νόµων και κανονιστικών πράξεων, που αφορά την χωροτα-

ξική και πολεοδοµική νοµοθεσία (παρ. 5 του άρθρου 11). Στην παρ. 6 του ιδί-

ου άρθρου προβλέπεται ότι κατά τη σύνταξη του κώδικα επιτρέπεται, µετα-

ξύ άλλων, η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επί-

τευξη πρακτικών αποτελεσµάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταρ-

γηθεί σιωπηρώς καθώς και των µεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέ-

ον πεδίο εφαρµογής, η προσαρµογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγµα, η

αναδιατύπωση διατάξεων και η εισαγωγή άλλων για την απλούστευση ή την

άρση ερµηνευτικών αµφιβολιών, ο καθορισµός των αρµόδιων οργάνων σε

συνάρτηση µε το υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των κεντρικών και αποκε-

ντρωµένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και

αναδιάρθρωση νοµοθετηµάτων καθώς και κάθε άλλη µεταβολή απαραίτητη

για την ενότητα της ρύθµισης. 

Δ. Όσον αφορά τον πολεοδοµικό σχεδιασµό στη χώρα µας, µέχρι το

1979, περιελάµβανε µόνο ένα στάδιο µελέτης, σύµφωνα µε το ν.δ.

17.7/16.8.1923, µε τις διατάξεις του οποίου τέθηκαν οι κανόνες πολεοδοµι-

κής σχεδίασης των οικισµών της χώρας, βάσει της διάκρισης µεταξύ περιο-

χών που διαθέτουν σχέδιο πόλεως και αυτών για τις οποίες δεν είχε εκπο-

νηθεί σχέδιο. Πρώτα γινόταν αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, διά
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της σύνταξης τοπογραφικού σχεδίου και της συλλογικής επεξεργασίας διά-

φορων στοιχείων της προς πολεοδόµηση περιοχής και, ακολούθως, διά της

εκπόνησης του σχεδίου πόλεως, απεικονίζονταν οι οικοδοµήσιµοι και οι κοι-

νόχρηστοι χώροι, και ετίθεντο οι όροι της πολεοδοµικής ανάπτυξης της πε-

ριοχής. Η εφαρµογή του σχεδίου πόλεως ανετίθετο στην τοπική αυτοδιοίκη-

ση. Με τον ν. 947/79 προβλέφθηκαν δύο στάδια µελέτης, η µελέτη οικιστι-

κής ανάπτυξης ή αναµόρφωσης και η πολεοδοµική µελέτη, η οποία προέβαι-

νε σε λεπτοµερή σχεδιασµό της προς πολεοδόµηση περιοχής. Ο νόµος αυ-

τός αντικαταστάθηκε από τον ν. 1337/83, ο οποίος εισήγαγε το εξής πολεο-

δοµικό καθεστώς: πρώτα καθορίζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις

για την ανάπτυξη ολόκληρης της πολεοδοµούµενης περιοχής, και, κατόπιν,

ακολουθεί η εκπόνηση του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου, της Πολεοδοµι-

κής Μελέτης και της Πράξης Εφαρµογής (βλ., εκτενέστερα, Δ. Χριστοφιλό-

πουλου, ό.π. σελ. 28 επ., Β. Σκουρή, όπ. π. σελ. 47 επ., Δ. Οικονόµου, Η σχέ-

ση των επιπέδων και των βαθµίδων του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, σε Νό-

µος και Φύση, 2007).

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα νοµοθετήµατα µε τα οποία τέθηκε το χω-

ροταξικό και πολεοδοµικό πλαίσιο των αποκαλούµενων "µητροπολιτικών πε-

ριοχών". Το ν.δ. 1262/1972 «περί ρυθµιστικών σχεδίων αστικών περιοχών»

αποτελεί την πρώτη προσπάθεια οριοθέτησης του ζητήµατος των µεγάλων

αστικών κέντρων που αποτελούν το επίκεντρο µεγάλων περιφερειών. Ακο-

λούθησαν ο ν. 1515/85 «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περι-

βάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας», και ο ν. 1561/85 «Ρυθµι-

στικό Σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης πε-

ριοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις» (βλ., εκτενέστερα, για το θέ-

µα αυτό, µεταξύ άλλων, Α. Τζίκα – Χατζοπούλου, Πολεοδοµικό δίκαιο, Πα-

νεπιστηµιακές εκδόσεις ΕΜΠ, 2000, σελ. 79 επ.). Οι νόµοι αυτοί έθεσαν τις

κατευθύνσεις και το πλαίσιο για τη χωροταξική και πολεοδοµική οργάνωση

των µεγαπόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. 

Με τον ν. 2508/1997 για τη «Βιώσιµη Οικιστική Ανάπτυξη» ορίσθηκε ότι η

διαδικασία του πολεοδοµικού σχεδιασµού και της οικιστικής οργάνωσης

πραγµατοποιείται σε δύο στάδια: το πρώτο, γενικότερο στρατηγικό επίπεδο,

στο οποίο ανήκουν το Ρυθµιστικό Σχέδιο, το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο και

το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), και το

δεύτερο στάδιο, το οποίο συνιστά την εξειδίκευση και εφαρµογή του πρώ-

του σταδίου, και περιλαµβάνει την πολεοδοµική µελέτη και την πράξη εφαρ-

µογής της. 
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Ε. Κατά τη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, και στο πλαίσιο

της ερµηνείας διατάξεων του ν. 2742/1999, τόσο κατά την έγκριση των Γενι-

κών Πολεοδοµικών σχεδίων, των Ρυθµιστικών σχεδίων και των ΣΧΟΟΑΠ ό-

σο και κατά την τυχόν τροποποίησή τους πρέπει να τηρείται ο θεµελιώδης

κανόνας της βελτίωσης του υπάρχοντος φυσικού και οικιστικού περιβάλλο-

ντος (ΣτΕ 2878/2012, 3610/2007 επτ., 384/2002 επτ., 3756/2000 επτ.,

557/1999 επτ., 1507/1997 επτ., κ.ά.).

Περαιτέρω, κατά τη νοµολογία του ΣτΕ, «(…) από τον συνδυασµό των συ-

νταγµατικών διατάξεων προς τις διατάξεις του Π.Δ. της 23.2.1987 και ιδίως

εκείνων των άρθρων 2 επ. αυτού, στις οποίες ορίζεται ότι σε κάθε κατηγορία

χρήσεων επιτρέπονται "µόνον" οι εκεί αναφερόµενες χρήσεις, συνάγεται ό-

τι µε την ισχύουσα νοµοθεσία καθιερούται το σύστηµα της "τυποποιήσεως"

των κατηγοριών χρήσεων γης. Κατά το σύστηµα αυτό, η διενεργούσα τον

πολεοδοµικό σχεδιασµό διοίκηση δεν είναι ελευθέρα να αναµειγνύη τις

χρήσεις γης, νοθεύουσα τις ορισθείσες διά του Δ/τος κατηγορίες, αλλ’ οφεί-

λει να επιλέγη για κάθε περιοχή µία κατηγορία χρήσεων µε το περιεχόµενο,

το οποίο ορίζουν οι ως άνω διατάξεις και µε εξυπακουοµένη την δυνατότη-

τα να αφαιρή ωρισµένες από τις επιτρεπόµενες χρήσεις, εφ’ όσον δεν πα-

ραβλάπτεται η πολεοδοµική λειτουργία της οικείας κατηγορίας» (ΣτΕ

451/2003). Κατά τη νοµολογία του ΣτΕ, µε τις διατάξεις του άρθρου 24 του

Συντάγµατος, «έχει αναχθεί σε συνταγµατικά προστατευόµενη αξία το οικι-

στικό, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, από το οποίο εξαρτάται η ποιότη-

τα ζωής και η υγεία των κατοίκων των πόλεων και των οικισµών. Οι συνταγ-

µατικές αυτές διατάξεις απευθύνουν επιταγές στο νοµοθέτη (κοινό ή κανο-

νιστικό) να ρυθµίσει τη χωροταξική ανάπτυξη και πολεοδοµική διαµόρφωση

της χώρας µε βάση ορθολογικό σχεδιασµό, υπαγορευόµενο από πολεοδοµι-

κά κριτήρια, σύµφωνα µε τη φυσιογνωµία, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες

κάθε περιοχής. Κριτήρια για τη χωροταξική αναδιάρθρωση και την πολεοδο-

µική ανάπτυξη των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών είναι η ε-

ξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των οικισµών και η εξασφάλιση των κα-

λυτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως των κατοίκων» (ΣτΕ Ολοµ. 1528/2003).

Κατ’ ακολουθίαν τούτων, απαγορεύεται, καταρχήν, η λήψη µέτρων που επι-

φέρουν επιδείνωση των όρων διαβιώσεως και υποβάθµιση του υπάρχοντος

φυσικού ή του διαγραφοµένου από την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία

οικιστικού περιβάλλοντος. Εποµένως, ο κοινός νοµοθέτης µπορεί να τροπο-

ποιεί τις ισχύουσες πολεοδοµικές ρυθµίσεις εφόσον η εισαγόµενη νέα ρύθ-

µιση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων. «Η

τήρηση της συνταγµατικής αυτής επιταγής υπόκειται στον οριακό έλεγχο

του ακυρωτικού δικαστή, ο οποίος οφείλει, βάσει των διδαγµάτων της κοι-
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νής πείρας, να σταθµίσει σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση κατά πόσο υπο-

βαθµίζεται το περιβάλλον» (ΣτΕ Ολοµ. 1528/2003). Ειδικότερα, κατά τον κα-

θορισµό ή την τροποποίηση χρήσεων γης, οι οποίες αποτελούν ουσιώδες

στοιχείο της κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος επιβαλλόµενης, κα-

τά τα ανωτέρω, ορθολογικής χωροταξίας και πολεοδοµίας και καθορίζουν

την πολεοδοµική φυσιογνωµία κάθε οικισµού, από την οποία, ενόψει και των

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, εξαρτάται η λειτουργικότητά του, πρέπει

να αναζητείται ο πλέον πρόσφορος τρόπος θεραπείας των πολεοδοµικών α-

ναγκών, δυνάµει γενικών και αντικειµενικών κριτηρίων, συναπτοµένων προς

το σεβασµό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια, υγιεινή και αισθητική, αλλά

και τη λειτουργικότητα των πόλεων και οικισµών, την ικανότητά τους, δηλα-

δή, να επιτελούν την κύρια λειτουργία τους, χωρίς να επιρρίπτουν σε άλ-

λους οικισµούς τα βάρη που αυτή η λειτουργία συνεπάγεται.

Όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο πλαίσιο της αρχής της βιώσιµης οικιστι-

κής ανάπτυξης έχουν διαµορφωθεί από τη νοµολογία του ΣτΕ επί µέρους

κανόνες χωροταξικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης, όπως η απαγόρευση

της καταστρατήγησης της αρτιότητας των οικοπέδων διά της µεθόδου των

παρεκκλίσεων (ΣτΕ 286/1993), της απεριόριστης µεταφοράς του συντελε-

στή δόµησης (ΣτΕ 1310/1993) και της επιδείνωσης των όρων δόµησης, όπως

είναι η αντικατάσταση του πανταχόθεν ελεύθερου οικοδοµικού συστήµατος

µε δυσµενέστερο (ΣτΕ 10/1989), ή η αύξηση του συντελεστή δόµησης (ΣτΕ

1310/1993), η απαγόρευση χρήσης, έστω και κοινωφελούς, των περιαστικών

δασικών εκτάσεων (ΣτΕ 8197/1993) ή του αστικού πρασίνου από δηµόσιους

υπόγειους σταθµούς (ΣτΕ 2242/1994), η αναχαίτιση της περαιτέρω ανάπτυ-

ξης των µεγαλουπόλεων (ΠΕ ΣτΕ 2/1996), η προτεραιότητα στη βελτίωση

των υποβαθµισµένων περιοχών των µεγαλουπόλεων και στη διασφάλιση ε-

παρκών ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων, µε σκοπό τουλάχιστον τη διατή-

ρηση της ποιότητας ζωής στους οικισµούς (…)» (ΣτΕ Πρακτικό Επεξεργα-

σίας 304/1994, βλ. εκτενώς σε Μ. Δεκλερή, Ο δωδεκάδελτος του περιβάλ-

λοντος - Εγκόλπιον βιωσίµου αναπτύξεως, 1996, σελ. 57 επ., ΣτΕ

1525/1981, 1876/1980).  Η ίδρυση και επέκταση οικισµών πρέπει να εντάσ-

σεται στη «σχεδίαση του οικιστικού υποσυστήµατος του αντίστοιχου χωρο-

ταξικού σχεδίου» (Μ. Δεκλερή, όπ. σελ. 57 επ., ΣτΕ 387/2014, 1525/1991,

1876/1980). Τα σχέδια πόλεων οφείλουν να συνδυάζουν τη λειτουργικότητα

του οικισµού µε τους καλύτερους δυνατούς όρους διαβίωσης (ΣτΕ

286/1993), και η τροποποίησή τους, όπως και των όρων δόµησης, δεν πρέπει

να συνεπάγεται εν γένει υποβάθµιση του υφισταµένου φυσικού και οικιστι-

κού περιβάλλοντος, δεδοµένου ότι είναι ήδη σοβαρώς υποβαθµισµένο και

δεν επιδέχεται παρά µόνο µέτρα βελτίωσης. Κριτήρια για την τροποποίηση
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των ισχυουσών πολεοδοµικών ρυθµίσεων έθεσε η απόφαση της Ολοµέλειας

ΣτΕ 10/1988, κάνοντας αναφορά στη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αρχή

του «πολεοδοµικού κεκτηµένου», σύµφωνα µε την οποία, «αι θεσπιζόµεναι

µετά την ισχύν του Σ/τος 1975 τροποποιήσεις οικοδοµικών κανονισµών και

σχεδίων πόλεως δέον να µη συνεπάγονται υποβάθµισιν του περιβάλλοντος,

ήτοι µείωσιν των ελευθέρων χώρων, του πρασίνου (…)» ή χειροτέρευση των

συνθηκών φωτισµού, ηλιασµού, αερισµού κ.λπ. όλων των οικοδοµηµένων α-

κινήτων (βλ. και ΣτΕ 4477/1995, ΔιΔικ 1995 σελ. 1378). Υπό το φως των α-

νωτέρω, η απαγόρευση κατάτµησης της γης κάτω από ένα συγκεκριµένο α-

ριθµό στρεµµάτων συνιστά θεµιτό περιορισµό της ιδιοκτησίας, διότι αποσκο-

πεί στην προστασία του περιβάλλοντος, «(…) προσδίδει δε και κοινωνική

λειτουργία στο περιεχόµενο του δικαιώµατος της κυριότητος (…)» (ΣτΕ Ο-

λοµ. 1029/1985). Επίσης, η τυχόν µείωση ή, πολύ περισσότερο, η κατάργηση

των κοινόχρηστων χώρων προσκρούει στη συνταγµατική επιταγή του άρ-

θρου 24 παρ. 2 του Συντάγµατος, όσον αφορά δε στην ανάπλαση των χώ-

ρων αυτών, γίνεται δεκτό ότι δεν πρέπει να υπάρχει συγκεκαλυµµένη µείω-

σή τους [συγκεκριµένα, το Συµβούλιο της Επικρατείας έχει αποφανθεί ότι ε-

πιτρέπεται στον νοµοθέτη να προβαίνει σε αναδιάταξη των κοινόχρηστων

χώρων, όχι όµως και σε µείωσή τους. Μείωση κοινόχρηστου χώρου απαγο-

ρεύεται ακόµη και για σκοπούς πολιτιστικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 16 Σ.

Δεν επιτρέπεται παράλληλη χρήση κοινοχρήστου πρασίνου που να µειώνει

ή να αναιρεί τον προορισµό του ή να «(…) διαταράσσει την ακώλυτον πρό-

σβασιν και την ήσυχον και απερίσπαστον απόλαυσιν του κοινοχρήστου χώ-

ρου πρασίνου (…)» (ΣτΕ 242/94 ΕλΔνη 36, σελ. 1372, ΔιΔικ 1995 σελ. 71 -

75)]. Περαιτέρω, η πολεοδόµηση των περιοχών δεύτερης κατοικίας πρέπει

να εντάσσεται σε πλαίσιο γενικότερης χωροταξικής σχεδίασης, και όχι άµε-

σης πολεοδοµικής οργάνωσης, χωρίς προηγούµενη πολεοδοµική σχεδίαση,

«(…) ώστε να αποτρέπονται οι δυσµενείς για το περιβάλλον επιπτώσεις που

επιφέρει η αυθόρµητη και ασύνδετη δηµιουργία ή επέκταση τέτοιων οικι-

σµών (…)» (Πρακτικό Επεξεργασίας ΣτΕ 3522/92 ΕλλΔνη 35, 215). Εξ άλ-

λου, ενιαία και αυτοτελή συστήµατα τοπίου, φυσικού και πολιτιστικού χαρα-

κτήρα, δεν µπορούν να γίνουν αντικείµενα πολεοδόµησης ούτε να εντα-

χθούν στον οικιστικό ιστό της πόλης µετατρεπόµενα σε χώρους πρασίνου,

λόγω της ειδικής προστασίας τους (ΣτΕ 2164/1994 σε ΔιΔικ 1995 σελ. 760,

ΕλλΔνη 36, σελ. 1393). Επίσης, υπό αυξηµένη προστασία τελεί και το πολι-

τιστικό περιβάλλον, η οποία συνεπάγεται τη διατήρηση στο διηνεκές των

πολιτιστικών στοιχείων και τη δυνατότητα επιβολής περιορισµών (ΣτΕ

2182/1994, ΔιΔικ 1995 σελ. 745, βλ. εκτενή ανάπτυξη σε Μ. Δεκλερή, όπ.

παρ., σελ. 90 επ.). Ειδική περίπτωση συνιστά η µεταφορά του συντελεστή
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δόµησης (Μ.Σ.Δ.), η οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά µε το άρθρο 2 του

ν. 880/1979, και, εν συνεχεία, ρυθµίσθηκε εκ νέου µε τους ν. 2300/1995 και

3044/2002. Διατάξεις όλων των ανωτέρω κρίθηκαν αντίθετες προς τις επιτα-

γές του άρθρου 24 Συντάγµατος (βλ. ΣτΕ 1071, 1072, 1073/1994, 6070/1996

Ολοµ. και 2874/2015, 4165/2015, 4541/2011), ιδίως, λόγω της έλλειψης

προηγούµενου και ορθολογικού καθορισµού των χώρων υποδοχής και εγκα-

τάστασης του συντελεστή δόµησης. Οι περιοχές υποδοχής συντελεστή

«πρέπει να επιλέγονται µε γνώµονα τον βαθµό της οικιστικής τους ανάπτυ-

ξης, τα περιθώρια επιβάρυνσής τους, τη θέση, τις ιδιαιτερότητες, τα χαρα-

κτηριστικά τους, και την εν γένει φυσιογνωµία τους» (ΣτΕ Ολοµ. 1071/1994,

1072/1994, 1073/1994), κριτήρια αµιγώς πολεοδοµικά, αναφερόµενα όχι α-

πλώς σε συγκεκριµένα ακίνητα, αλλά στην περιοχή που υποδέχεται τον µε-

ταφερόµενο συντελεστή, ώστε η µεταφορά να πραγµατοποιείται σε περιο-

χή ή περιοχές που µπορούν, από πολεοδοµική άποψη, να τη δεχθούν. «Στοι-

χείο της ρύθµισης αυτής αποτελεί και ο καθορισµός της συνολικής επιβά-

ρυνσης της περιοχής στην οποία πραγµατοποιείται η µεταφορά, ώστε να

µην υπερβαίνει το όριο, πέρα από το οποίο αλλοιώνεται η οικιστική φυσιο-

γνωµία της βαρυνόµενης περιοχής» (ΣτΕ Ολοµ. 1071/1994, 1072/1994,

1073/1994). 

ΙI. Παρατηρήσεις επί των άρθρων

1. Επί του άρθρου 2 

Στην παρ. 1 περ. στ) του προτεινόµενου νέου άρθρου 1 του ν. 4447/2016

διατυπώνεται η έννοια του όρου «κατεύθυνση (χωρικού σχεδιασµού)». Με-

ταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «Ο βαθµός δεσµευτικότητας µιας κατεύθυνσης

είναι συνάρτηση της σαφήνειας και της κανονιστικής της πυκνότητας και

διαβαθµίζεται ως εξής: (…)». Εν προκειµένω, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει

σχετική αναφορά στην Αιτιολογική Έκθεση, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινι-

σθεί η έννοια των όρων «σαφήνεια» και  «κανονιστική πυκνότητα».

2. Επί των άρθρων 3 και 22 

Σχετικώς σηµειώνεται ότι στην παρ. 2 του τροποποιούµενου άρθρου 3 του

ν. 4447/2016 ορίζεται ότι «[η] Εθνική Χωρική Στρατηγική καταρτίζεται υπό

την ευθύνη και εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε

συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και εγκρίνεται από το Υπουργικό

Συµβούλιο ύστερα από γνώµη του Εθνικού Συµβουλίου Χωροταξίας. Η Εθνι-

κή Χωρική Στρατηγική µετά την έγκρισή της ανακοινώνεται στη Βουλή».

Επίσης, στην παρ. 2 του προτεινόµενου νέου άρθρου 6 του ν. 4546/2018

ορίζεται ότι «[η] εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο καταρτί-
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ζεται από την αρµόδια αρχή του άρθρου 14 σε συνεργασία µε τα συναρµό-

δια υπουργεία, εγκρίνεται µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, η οποία

εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-

ας και ανακοινώνεται, µετά από την έγκρισή της, στη Βουλή». 

Σηµειώνεται, ακόµη, σχετικώς ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 142Α του Κανο-

νισµού της Βουλής (ΚτΒ), «1. Για την έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση

και ενηµέρωση της Bουλής η Kυβέρνηση δια του Πρωθυπουργού µπορεί, ε-

κτός από τη «συζήτηση προ ηµερησίας διατάξεως» [του άρθρου 143] να ζη-

τήσει, οποτεδήποτε, να κάνει ανακοινώσεις ή δηλώσεις ενώπιόν της για ο-

ποιαδήποτε σοβαρή δηµόσια υπόθεση», κατά τους όρους του εν λόγω άρ-

θρου. Εξ άλλου, «8. Η Κυβέρνηση (…) ενηµερώνει τη Βουλή δια των Υπουρ-

γών για σοβαρά θέµατα της αρµοδιότητάς της». Τέλος, σύµφωνα µε το άρ-

θρο 36 παρ. 5 του ΚτΒ, «(…) Οι Υπουργοί οφείλουν να ενηµερώνουν µε δική

τους πρωτοβουλία τη διαρκή επιτροπή για θέµατα της αρµοδιότητάς τους

τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε Σύνοδο (…)» [Βλ., σχετικώς, Έκθεση της Ε-

πιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της 19.12.2016 επί του νοµοσχεδίου

«Χωρικός σχεδιασµός - Βιώσιµη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ν.

4447/2016), παρατήρηση υπ’ αριθµ. 1 επί του άρθρου 3].

3. Επί του  άρθρου 13 

Α. Στην παρ. 3 του προτεινόµενου νέου άρθρου 10 του ν. 4447/2016, ο ό-

ρος «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο» πρέπει να αντικατασταθεί από τον όρο «Ειδικό

Πολεοδοµικό Σχέδιο».

Β. Επισηµαίνεται ότι αντίστοιχη αντικατάσταση των όρων «Τοπικά Χωρικά

Σχέδια», «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» και «Ειδικό Χωρικό Σχέδιο» από τους ό-

ρους «Τοπικά Πολεοδοµικά Σχέδια», «Ειδικά Πολεοδοµικά Σχέδια» και «Ει-

δικό Πολεοδοµικό Σχέδιο» πρέπει να γίνει στις διατάξεις του άρθρου 9 του

ν. 4447/2016, το οποίο δεν τροποποιείται διά του παρόντος.

Επίσης, στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4447/2016, το οποίο δεν τροπο-

ποιείται διά του παρόντος, ο όρος «Πολεοδοµικά Σχέδια Εφαρµογής» πρέ-

πει να αντικατασταθεί από τον όρο «Ρυµοτοµικά Σχέδια Εφαρµογής».

4. Επί των άρθρων 21, 22 και 24

Στα τροποποιούµενα, διά των ανωτέρω άρθρων του νοµοσχεδίου, άρθρα 5

παρ. 2, 6 παρ. 5 και 8 παρ. 5.β΄ του ν. 4546/2018 ορίζονται τα σχέδια, προ-

γράµµατα κ.λπ. που λαµβάνονται υπόψη για την εκπόνηση της εθνικής χωρι-

κής στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο και των Θ.Χ.Π. Δοθέντος ότι ο ν.

3983/2011 (Εθνική στρατηγική για την προστασία και διαχείριση του θαλάσ-

σιου περιβάλλοντος - Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
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κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 και άλλες δια-

τάξεις) εφαρµόζεται εφ’ όλων των θαλάσσιων υδάτων, σε εφαρµογή Οδη-

γίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκόπιµη θα ήταν η αναφορά του µεταξύ των

δεδοµένων τα οποία συνεξετάζονται προκειµένου να εκπονηθούν τόσο η Ε-

θνική Στρατηγική για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασµό όσο και τα Θ.Χ.Π.

5. Επί του άρθρου 22

Με την προτεινόµενη διάταξη τροποποιείται το άρθρου 6 του ν.

4546/2018. Πέρα από την προσθήκη της φράσης «Εξουσιοδοτική διάταξη»,

στον τίτλο του άρθρου 6 του ν. 4546/2018 προστίθενται, διά του παρόντος,

και οι λέξεις «Εθνική χωρική στρατηγική για τον θαλάσσιο χώρο και», επο-

µένως, για λόγους πληρότητας, χρήσιµο θα ήταν να διαµορφωθεί αναλόγως

η διατύπωση του πρώτου εδαφίου του προτεινόµενου άρθρου. Επίσης, τρο-

ποποιείται και η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018 και, εποµένως πρέπει

να αναφερθεί και αυτή µεταξύ των τροποποιούµενων παραγράφων του άρ-

θρου 6 του ν. 4546/2018.

6. Επί του άρθρου 24

Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4546/2018, όπως τροποποιείται διά του

παρόντος, µεταξύ των ενδεικτικώς αναφερόµενων δραστηριοτήτων και χρή-

σεων οι οποίες καθίστανται αντικείµενο κατανοµής στις θαλάσσιες περιοχές

κατά τον χωροταξικό σχεδιασµό τους, προστίθενται οι θαλάσσιες αιολικές

εγκαταστάσεις (ως στοιχ. γ΄). Κατωτέρω, στο στοιχ. δ΄, αναφέρονται οι ε-

γκαταστάσεις, υποδοµές και τα υποθαλάσσια έργα για την παραγωγή ενέρ-

γειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Σηµειώνεται ότι οι θαλάσσιες αιο-

λικές εγκαταστάσεις περιλαµβάνονται µεταξύ των εγκαταστάσεων για την

παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας [βλ., ενδεικτικώς,

πρόβλεψη χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων στον υπεράκτιο θαλάσ-

σιο χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες στο άρθρο 5 παρ. 1.δ΄ του Ειδικού

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανε-

ώσιµες πηγές ενέργειας (Φ.Ε.Κ. Β΄2464/2008)].

Εξ άλλου, στο αντικαθιστάµενο διά του παρόντος άρθρο 8 του ν.

4546/2018 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 - 11, όπου αναλύονται τα

Θ.Χ.Π. 

Σχετικώς παρατηρούνται τα εξής:

α) Στην προτεινόµενη νέα παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4546/2018 ορίζεται

η φύση των Θ.Χ.Π. ως συνόλων κειµένων, χαρτών ή και διαγραµµάτων τα ο-

ποία παρέχουν «κατευθύνσεις χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης σε επίπε-

δο για τις θαλάσσιες χωρικές ενότητες (…) και ρυθµίσεις (…)». Για λόγους
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νοηµατικής πληρότητας, χρήζουν διευκρίνισης ειδικότερα οι όροι «σε επίπε-

δο», αν, επί παραδείγµατι, νοείται το περιφερειακό επίπεδο χωροταξικού

σχεδιασµού του ν. 4447/2016 (βλ. και παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018,

όπως τροποποιείται διά του παρόντος).

β) Στην προτεινόµενη νέα παρ. 5.β΄ του άρθρου 8 του ν. 4546/2018 ορίζο-

νται τα δεδοµένα τα οποία λαµβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση των

Θ.Χ.Π. Ρύθµιση η οποία απαντά µε σχεδόν όµοιο περιεχόµενο στην παρ. 6

του άρθρου 6 του ν. 4546/2018, όπως τροποποιείται διά του άρθρου 22 του

νοµοσχεδίου. 

Περαιτέρω, στην προτεινόµενη νέα παρ. 7.β΄ του άρθρου 8 του ν.

4546/2018 θεσπίζεται αρµοδιότητα γνωµοδότησης του Εθνικού Συµβουλίου

Χωροταξίας επί του περιεχοµένου των Θ.Χ.Π., εντός µηνός από την υποβο-

λή της σχετικής εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ενέρ-

γειας και Περιβάλλοντος, προκειµένου να εκπονηθούν τα Θ.Χ.Π.. Σχετικώς

ερωτάται αν η αρµοδιότητα ασκείται αυτή και στην περίπτωση της αναθεώ-

ρησης ή τροποποίησης των Θ.Χ.Π. 

Εξ άλλου, στο άρθρο 6 παρ. 6β), όπως τροποποιείται διά του παρόντος, ο-

ρίζεται ότι, προ της έγκρισης των Θ.Χ.Π., προβλέπεται γνωµοδότηση του Ε-

θνικού Συµβουλίου Χωροταξίας επί του περιεχοµένου των Θ.Χ.Π., εντός δύο

µηνών από την υποβολή του σχεδίου τους προς αυτό. Ερωτάται αν και στις

δύο ρυθµίσεις, της παρ. 7.β΄ και της παρ. 6.β΄ του άρθρου 6 του ν.

4546/2018, όπως τροποποιούνται διά του νοµοσχεδίου, πρόκειται περί της

αυτής αρµοδιότητας (βλ. διατύπωση στο άρθρο 6 παρ. 6.β΄: τα Θ.Χ.Π. «ε-

γκρίνονται», και στο άρθρο 8 παρ. 7.α΄: τα Θ.Χ.Π. «εκπονούνται»). 

Επίσης, στην παρ. 7.γ΄ του άρθρου 8 του ν. 4546/2018, όπως τροποποιεί-

ται διά του παρόντος, αναφέρεται ότι τα Θ.Χ.Π. υπόκεινται σε Σ.Μ.Π.Ε. και

ότι εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλο-

ντος και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στην παρ. 6 του άρθρου 6 του

ν. 4546/2018, όπως τροποποιείται διά του παρόντος, ορίζεται ότι τα Θ.Χ.Π.

εγκρίνονται µε ενιαία απόφαση του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλο-

ντος, στην οποία περιλαµβάνεται και η έγκριση των σχετικών Σ.Μ.Π.Ε., µετά

από γνώµη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και κατωτέ-

ρω, υπό στοιχ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018, όπως τροπο-

ποιείται διά του παρόντος, αναφέρεται ότι απαιτείται η γνωµοδότηση των ε-

µπλεκόµενων υπουργείων, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται και το Υ-

πουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (βλ. παρ. 3.γ΄ του αυτού άρ-

θρου), εντός δύο µηνών. 

Υπό το φως των ανωτέρω, χρήσιµη θα ήταν η συγκέντρωση όλης της δια-

δικασίας εκπόνησης των Θ.Χ.Π. στο ίδιο άρθρο (ή στο άρθρο 6 ή στο άρθρο
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8 του ν. 4546/2018), προς αποσαφήνιση των εν λόγω σηµείων.

γ) Εξ άλλου, στην προτεινόµενη νέα παρ. 5.δ΄ του άρθρου 8 του ν.

4546/2018 ορίζεται ότι διαπιστωθείσα ασάφεια ή αντικρουόµενες κατευθύν-

σεις µεταξύ όµορων Θ.Χ.Π. αίρονται µε γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµ-

βουλίου Χωροταξικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, µετά την οποία χωρεί

τροποποίηση των Θ.Χ.Π. «σύµφωνα µε τη διαδικασία µε την οποία είχαν ε-

γκριθεί». Η διαδικασία εκπόνησης των Θ.Χ.Π. ορίζεται στην παρ. 7 και περι-

λαµβάνει δηµόσια διαβούλευση και Σ.Μ.Π.Ε. Για λόγους διευκόλυνσης της

εφαρµογής αυτών των διατάξεων, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί αν εν

προκειµένω εκδίδεται απευθείας η κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7.γ΄

ή η υπουργική απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 4546/2018, όπως

τροποποιούνται διά του παρόντος. 

δ) Ακόµη, κατά την προτεινόµενη νέα παρ. 9 του άρθρου 8 του ν.

4546/2018, η αναθεώρηση και τροποποίηση των Θ.Χ.Π. γίνεται «µε τη διαδι-

κασία της παρ. 6» του άρθρου 8 του ν. 4546/2018, η οποία, όµως, αναφέρε-

ται στη συµπερίληψη έργων και δράσης προώθησης της εφαρµογής των

Θ.Χ.Π. στον αναπτυξιακό σχεδιασµό των περιφερειών. Εποµένως, πρέπει να

γίνει παραποµπή ορθώς στις διατάξεις του άρθρου. 

7. Επί του άρθρου 26

Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται και το πρώτο εδάφιο της παρ.

1 του άρθρου 14 του ν. 4546/2018. Εποµένως, το προτεινόµενο άρθρο πρέ-

πει να αναδιατυπωθεί αναλόγως.

8. Επί του άρθρου 27 παρ. 1

Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται, µεταξύ άλλων, η παρ. 1 του

άρθρου 15 του ν. 4546/2018, µε την προσθήκη διάταξης η οποία διευκρινίζει

τον τρόπο άρσης της σύγκρουσης µεταξύ των επιµέρους εργαλείων χερσαί-

ου και θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασµού. Ειδικότερα, αναφέρεται ως α-

κολουθητέα η διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016. 

Δοθέντος ότι στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 ορίζεται το πε-

ριεχόµενο των Τοπικών Πολεοδοµικών Σχεδίων, ενώ η διαδικασία άρσης τυ-

χόν σύγκρουσης χωροταξικών σχεδίων και προγραµµάτων, ως άνω, θεσπί-

ζεται στα άρθρα 5 παρ. 5.α΄ και 6 παρ. 5 του ν. 4447/2016, όπως τροποποι-

ούνται διά των άρθρων 7 και 8, αντιστοίχως, του νοµοσχεδίου, πρέπει να γί-

νει σχετική διόρθωση. 

9. Επί των άρθρων 28 και 29

Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 28 επιφέρονται αλλαγές και
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στην περ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011. Εποµένως, πρέπει να γίνει σχε-

τική αναφορά. 

10. Επί του άρθρου 40

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παρέχεται η δυνατότητα κατάθεσης αίτη-

σης έκδοσης οικοδοµικής άδειας, µέχρι την έγκριση Τοπικού Πολεοδοµικού

Σχεδίου ή Ειδικού Πολεοδοµικού Σχεδίου και, πάντως, για χρονικό διάστηµα

µέχρι δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, «ακόµη και εάν αυτή

δεν συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται, ό-

πως βεβαιώσεις της δασικής ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, οι οποίες προ-

σκοµίζονται πριν από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, όπου απαιτείται»,

ώστε να οικοδοµηθούν ακίνητα, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις

(ελάχιστο πρόσωπο συγκεκριµένων µέτρων σε διεθνείς, εθνικές, επαρχια-

κές, δηµοτικές και κοινοτικές οδούς κ.λπ.).

Ζητήµατα της εκτός σχεδίου δόµησης ρυθµίσθηκαν, κατά το παρελθόν, ι-

δίως, µε το π.δ. της 6/17.10.1978 «Περί καθορισµού των όρων και περιορι-

σµών δοµήσεως των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχε-

δίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έ-

τους 1923 οικισµών» (Δ΄ 538), και το από 24/31.5.1985 π.δ (Δ΄ 270). Στις

διατάξεις αυτών καθορίσθηκαν όροι δόµησης για περιοχές εκτός σχεδίου

πόλεως και ορίων οικισµών προϋφισταµένων του 1923, γενικοί, για κτήρια

µη υπαγόµενα σε ορισµένη ειδική κατηγορία κτηρίων, και ειδικοί, για συγκε-

κριµένες κατηγορίες κτηρίων και κατασκευών, ανάλογα µε τη χρήση τους, οι

οποίοι µπορούν να αποκλίνουν, εν όλω ή εν µέρει, των γενικών όρων δόµη-

σης, για λόγους σχετιζόµενους µε την εκάστοτε ειδική χρήση των κτηρίων

και τη λειτουργικότητά τους. «Η πρόβλεψη τέτοιων όρων δόµησης, προσαρ-

µοσµένων σε ειδικές χρήσεις κτιρίων, είναι συνταγµατικώς ανεκτή (πρβλ.

ΑΠ 1588/2006) υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να συ-

ντρέχουν ως προς την οργάνωση της δόµησης σε περιοχές εκτός σχεδίου,

όπου, κατά την έννοια του άρθρου 24 παρ. 2 Συντ. η δόµηση είναι µόνο κατ’

εξαίρεση ανεκτή (πρβλ. ΣτΕ 1671/2014, 3504/2010 επταµ., 2657/2007,

3135/2002 Ολοµ.)» (ΣτΕ1017/2018). Ως προς το τελευταίο, σηµειώνεται ότι,

από το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγµατος, «µε το οποίο επιβάλλεται η υπο-

χρέωση προσήκουσας διαµόρφωσης, ανάπτυξης, πολεοδόµησης και επέ-

κτασης των πόλεων και των οικιστικών γενικώς περιοχών, µε σκοπό να εξυ-

πηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξή τους και να εξασφαλίζονται οι

καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης, συνάγεται θεµελιώδης, από πλευράς δυ-

νατότητας δόµησης, διαφοροποίηση µεταξύ των περιοχών των αναπτυσσο-

µένων µε βάση οργανωµένο πολεοδοµικό σχέδιο και των εκτός σχεδίου πε-
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ριοχών, οι οποίες δεν έχουν ως προορισµό, κατ’ αρχήν, την δόµηση (ΣτΕ

3135/2002 Ολοµ. κ.ά.). Στην µεν πρώτη κατηγορία περιοχών, που προορίζο-

νται προς δόµηση, αυτή επιτρέπεται µε µόνη προϋπόθεση την τήρηση των ο-

ρισµών του σχεδίου πόλεως και των όρων και περιορισµών δόµησης που το

συνοδεύουν. Στην δεύτερη, όµως, κατηγορία περιοχών, ενόψει του ότι δεν

είναι δυνατόν, από την φύση τους και την έλλειψη πολεοδοµικής οργάνω-

σής τους, να εξασφαλισθεί η τήρηση των κατά τα ανωτέρω συνταγµατικών

σκοπών, η δόµηση µόνον κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, δυνάµενη και να απα-

γορεύεται εν όλω ή εν µέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς ό-

ρους και περιορισµούς, προσαρµοσµένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιο-

χής. Οι όροι αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δηλαδή να καθι-

στούν ευχερέστερη τη δόµηση, σε σχέση προς τους ισχύοντες για τις εντός

σχεδίου περιοχές (ΣτΕ 1671/2014 επταµ., 3504/2010 επταµ. κ.ά.)» (ΣτΕ

937/2017. Βλ. και ΣτΕ 806/2010 η οποία αναφέρει ως προορισµό των εκτός

σχεδίου περιοχών, τη γεωργική ή δασοπονική εκµετάλλευση καθώς και την

αναψυχή του κοινού, ενώ, για τους όρους δόµησης, ότι αυτοί «δεν επιτρέ-

πεται να περιέχουν περαιτέρω εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις, κατά περίπτωση

εγκρινόµενες, ευνοϊκότερες για την δόµηση, δεδοµένου ότι, στην περίπτω-

ση αυτή, παρέχεται εξ ορισµού η δυνατότητα δοµήσεως των περιοχών αυ-

τών µε αυξηµένη πυκνότητα, η οποία θα προσέδιδε στην περιοχή οικιστικό

χαρακτήρα»). 

Όσον αφορά τις προτεινόµενες διατάξεις, παρατηρείται, ειδικότερα, ότι,

καταρχάς, η ένταξη των ανωτέρω ακινήτων σε Τοπικό Πολεοδοµικό Σχέδιο

ή Ειδικό Πολεοδοµικό Σχέδιο δεν είναι βέβαιη, εφόσον, κατά τη γενικότητα

της διατύπωσης του άρθρου, καταλαµβάνονται αορίστως όλα τα ακίνητα σε

όλη την επικράτεια της χώρας, αρκεί να διαθέτουν το ελάχιστο οριζόµενο

πρόσωπο επί των οδών και τις λοιπές προϋποθέσεις. Εποµένως, δεν πρόκει-

ται περί περιοχών οι οποίες διαθέτουν οπωσδήποτε στοιχεία οικιστικού χα-

ρακτήρα. Επίσης, αρκετές περιοχές της χώρας εντάσσονται σε ειδικά θε-

σµοθετηµένα καθεστώτα προστασίας, όπως το δίκτυο NATURA. Εποµένως,

η δυνατότητα δόµησης εν προκειµένω τελεί υπό τους ειδικούς όρους που ι-

σχύουν ανά περιοχή και καθεστώς προστασίας, και δεν εµπίπτει στο πεδίο

εφαρµογής του άρθρου. 

Για τις λοιπές περιοχές, διαπιστώνεται, περαιτέρω, ότι αυτές δύνανται να

εµπίπτουν εντός δασών και δασικών εκτάσεων ή αρχαιολογικών χώρων, δο-

θέντος ότι η προτεινόµενη ρύθµιση καθιστά δυνατή την έκδοση οικοδοµικής

άδειας, άνευ βεβαιώσεων της δασικής ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 

Σχετικώς παρατηρείται ότι τα δάση και οι δασικές εκτάσεις χαρακτηρίζο-

νται ως ευπαθή οικοσυστήµατα, για τα οποία ο συντακτικός νοµοθέτης, «εµ-
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φορούµενος από τις νεότερες αντιλήψεις για την ανάγκη διαφυλάξεως του

δασικού πλούτου, έλαβε ιδιαίτερη µέριµνα, εισάγοντας στο κείµενο του Συ-

ντάγµατος ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες οι εκτάσεις µε βλάστηση υπάγο-

νται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς (ΣτΕ 951/96)» (Γλ. Σιούτη, Εγχει-

ρίδιο δικαίου περιβάλλοντος, 3η έκδ. 2018, σελ. 63). Τα δάση και η δασικές

εκτάσεις της χώρας, «είτε ανήκουν στο Δηµόσιο, είτε ανήκουν σε ιδιώτες ή

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υπάγονται, ως φυσικά αγαθά

και ανεξαρτήτως της ειδικότερης σηµασίας τους ή της θέσης όπου βρίσκο-

νται, και µάλιστα σε σχέση προς τα οικιστικά κέντρα ή άλλους χώρους, σε

ειδικό προστατευτικό καθεστώς, προκειµένου να διατηρηθεί η κατά τον προ-

ορισµό τους χρήση και για να διαφυλαχθεί η φυσική και βιολογική ισορροπία

που προκύπτει από την ύπαρξή τους. Από τη συνταγµατική αυτή προστασία

των δασών και των δασικών εκτάσεων συνάγεται (…) ότι οι επιτρεπόµενες

από το νόµο και το Σύνταγµα επεµβάσεις σε έκταση µε δασικό χαρακτήρα

πρέπει να διενεργούνται µε τη µεγαλύτερη δυνατή φειδώ, και αφού διαπι-

στωθεί αιτιολογηµένως ότι η ικανοποίηση των συγκεκριµένων αναγκών που

επιδιώκεται µε την επέµβαση υπερτερεί της ανάγκης διαφυλάξεως της δα-

σικής βλαστήσεως και ότι δεν υφίσταται τρόπος ικανοποιήσεως των ανα-

γκών χωρίς αλλοίωση της µορφής εκτάσεων µε δασικό χαρακτήρα» (ΣτΕ

4446/2005). Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσε-

ων έχει την έννοια της προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων ως έχουν

και ως εκ τούτου «αποκλείεται, κατ’ αρχήν, η ένταξη δασικού οικοσυστήµα-

τος σε οικιστική περιοχή, έστω και αν η ένταξη γίνεται υπό την µορφή δηµι-

ουργίας κοινοχρήστων χώρων που διατηρούν το δασικό τους χαρακτήρα

(…) [Έ]ως ότου καταρτισθεί το προβλεπόµενο από το άρθρο 24 παρ. 1 του

Συντάγµατος δασολόγιο, µόνη έγκυρη και κατά τρόπο δεσµευτικό πιστοποί-

ηση του χαρακτήρα ορισµένης έκτασης ως δασικής ή µη αποτελούν η πράξη

χαρακτηρισµού εκδιδοµένη από τον οικείο δασάρχη κατά την προβλεπόµενη

από το άρθρο 14 του ν. 998/1979 διαδικασία και, σε περίπτωση άσκησης εν-

δικοφανών προσφυγών κατά το άρθρο αυτό, οι αποφάσεις των οικείων επι-

τροπών (…), εκτός εάν έχει προηγηθεί η κήρυξη της εκτάσεως ως αναδα-

σωτέας, δηλαδή ως καταστραφέντος δασικού οικοσυστήµατος, το οποίο

χρήζει αποκαταστάσεως, οπότε δεν υπάρχει πλέον έδαφος χαρακτηρισµού

της εκτάσεως ως δασικής ή µη» (ΣτΕ 666/2020). Η αποκατάσταση των δα-

σών και δασικών εκτάσεων στην περίπτωση καταστροφής ή αποψίλωσής

τους, κατά το άρθρο 117 παρ. 3 του Συντάγµατος, αποτελεί ειδική περίπτω-

ση, κατά την οποία «η έννοµος υποχρέωσις αποκαταστάσεως καταστραφέ-

ντος δάσους δι’ αναδασώσεως είναι τόσον αυστηρά και απόλυτος ώστε ου-

δείς έτερος λόγος δηµοσίου συµφέροντος δύναται να κατισχύση ταύτης.
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Κατά συνέπειαν, όπου συντρέχει τοιαύτη υποχρέωσις, η δηµοσία αρχή υπο-

χρεούται να επιµελείται ταύτης και να επιτηρή αγρύπνως την πρόοδον της

αναδασώσεως, απαγορεύουσα οιανδήποτε δραστηριότητα που αντιβαίνει

προς την αναδάσωσιν, ως επίσης και διασφαλίζουσα την εκτέλεσιν της απα-

γορεύσεως» (ΣτΕ 4665/1996). Εξ άλλου, «µε τις διατάξεις του άρθρου 24

παράγρ. 1 και 6 του Συντάγµατος καθιερώνεται αυξηµένη προστασία του

φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος, δηλαδή των µνηµείων και λοι-

πών πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριό-

τητα και συνθέτουν, λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστηµονικής ση-

µασίας τους, την εν γένει πολιτιστική κληρονοµιά της Χώρας (…) Η προστα-

σία αυτή περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τη διατήρηση στο διηνεκές αναλλοί-

ωτων των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων και του χώρου που είναι αναγκαί-

ος για την ανάδειξή τους σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα, έ-

χει δε αφ’ ενός προληπτικό και αφ’ ετέρου κατασταλτικό χαρακτήρα, στην

τελευταία δε περίπτωση περιλαµβάνει την υποχρέωση άρσης της προσβο-

λής του πολιτιστικού µνηµείου και αποκατάστασης της προστατευόµενης

µορφής του (ΣΕ 2102-03/2019 Ολοµ., 3004/2015, 3735/2013, 569/2012 κ.ά.)

Εποµένως, κάθε επέµβαση επί ή πλησίον αρχαίου ή νεώτερου µνηµείου πρέ-

πει κατ’ αρχήν να αποβλέπει στην προστασία και ανάδειξη αυτού, να ενερ-

γείται δε εν όψει των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του και βάσει των δεδο-

µένων της αρχαιολογικής επιστήµης, απαγορευοµένων επεµβάσεων και

χρήσεων µη συµβατών προς την κατά προορισµό χρήση του µνηµείου και

του περιβάλλοντος αυτό χώρου (ΣΕ 2102-03/2019, 676/2005 Ολοµ.,

2926/2011 κ.ά.)» (ΣτΕ 706/2020). 

Επίσης, στη διάταξη γίνεται λόγος για µη προσκόµιση, ουσιαστικά, των

βεβαιώσεων της δασικής ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας, χωρίς να διευκρι-

νίζεται η περίπτωση κατά την οποία έχει µεν εκδοθεί βεβαίωση της δασικής

υπηρεσίας περί του δασικού χαρακτήρα ορισµένης περιοχής ή αντίστοιχη

βεβαίωση της αρχαιολογικής υπηρεσίας, αλλά δεν προσκοµίζεται από τον

ενδιαφερόµενο.

Περαιτέρω, στην παρ. 1 περ. αβ΄, για λόγους συντακτικής πληρότητας,

µετά τις λέξεις εντός παρενθέσεων «(Δ΄ 141)» και «ελάχιστο πρόσωπο»

χρήσιµο είναι να διαγραφεί το κόµµα και να τεθούν οι λέξεις: «και εφόσον έ-

χουν».

11. Επί των άρθρων 44 παρ. 1 και 45

Στο πρώτο εδάφιο της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 44, ορθός χρόνος

του ρήµατος είναι ο παρακείµενος («δεν έχουν περιληφθεί»), εφόσον, για

την εφαρµογή της διάταξης, η µη συµπερίληψη των χρήσεων στην Εθνική Ο-
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νοµατολογία Χρήσεων Γης θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει, και όχι ο υ-

περσυντέλικος.

Εξ άλλου, παρατηρούνται τα εξής: 

Ενώ το άρθρο 43 θέτει το πλαίσιο λειτουργίας των γενικών και των ειδι-

κών χρήσεων γης, µε το επόµενο άρθρο, 44, του νοµοσχεδίου, θεσπίζονται

εξαιρέσεις από αυτό. Ειδικότερα, τα τοπικά και ειδικά πολεοδοµικά σχέδια

µπορούν να προβλέπουν χρήσεις µη συµπεριλαµβανόµενες στην Εθνική Ο-

νοµατολογία Χρήσεων Γης, «κατόπιν γνώµης του Κεντρικού Συµβουλίου

Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων και εφόσον αυτό είναι απαραί-

τητο εάν πρόκειται για χρήσεις που έχουν προκύψει από µεταβαλλόµενες

κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες ή εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άµυ-

νας. Με την ίδια διαδικασία µπορούν να προβλέψουν σε έκταση που καλύ-

πτεται από συγκεκριµένη γενική κατηγορία χρήσεων γης και µία ειδική κα-

τηγορία χρήσεων γης που δεν συµπεριλαµβάνεται στη γενική κατηγορία, αν

η περιοχή αυτή παρουσιάζει ασυνήθη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εξαιρούµε-

νων των Ζωνών Α΄ κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3028/2002 (Α΄

153) τα οποία ειδικώς για την περιοχή αυτή καθιστούν την κατ’ εξαίρεση ε-

πιλεγόµενη ειδική κατηγορία χρήσεων συµβατή µε τις υπόλοιπες κατηγο-

ρίες, οι οποίες αντιστοιχούν στη γενική χρήση της περιοχής, ή εάν µε την

πρόβλεψη αυτή εξυπηρετούνται σκοποί εθνικής άµυνας». Επίσης, στην παρ.

5 του άρθρου 45 ορίζεται ότι χρήσεις γης «που δεν έχουν συµπεριληφθεί

στην Εθνική Ονοµατολογία Χρήσεων Γης και εγκρίνονται στο πλαίσιο των

διαδικασιών της παρ. 1 του άρθρου 44 προστίθενται σ’ αυτήν µε διαπιστωτι-

κή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Υπό το φως των ανωτέρω, η διάταξη επιτρέπει εξαιρέσεις από το σύστη-

µα των γενικών και ειδικών χρήσεων, για λόγους προσαρµογής των χρήσε-

ων στις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες ή διά της ερµηνείας και εφαρµογής

της αόριστης έννοιας «ασυνήθη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά» επί συγκεκριµέ-

νων περιοχών. Στο άρθρο 45 ως Εθνική Ονοµατολογία Χρήσεων Γης ορίζε-

ται το σύνολο των κατηγοριών χρήσεων γης του π.δ/τος το οποίο θα καθο-

ρίσει τις κατηγορίες και το περιεχόµενο των χρήσεων γης, σύµφωνα µε τη

γενική και την ειδική τους πολεοδοµική λειτουργία. Με τη διαδικασία της 44

παρ. 1, τα τοπικά και τα ειδικά πολεοδοµικά σχέδια, που επίσης εγκρίνονται

µε π.δ., µπορούν να τροποποιούν κατ’ ουσίαν το περιεχόµενο του π.δ/τος

του άρθρου 45, διευρύνοντας τις κατηγορίες χρήσεων γης, όπως θα διαπι-

στώνεται και µε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία, αν

και δεν είναι διατυπωµένο σαφώς, τυπικά θα τροποποιεί το π.δ. του άρθρου

45. Εξ άλλου, οι κατηγορίες και το περιεχόµενο χρήσεων γης ορίζονται στο

προσφάτως τροποποιηθέν π.δ. 59/2018 (βλ. άρθρο 44 του ν. 4685/2020). Για

31



λόγους εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων, χρήσιµο θα ήταν να διευκρινι-

σθεί αν το σύνολο των κατηγοριών χρήσεων γης του π.δ/τος 59/2018 θα συ-

νιστά την Εθνική Ονοµατολογία Χρήσεων Γης κατά την έννοια της παρ. 1

του άρθρου, ή, τουλάχιστον, µέχρι εκδόσεως νέου π.δ/τος περί Εθνικής Ο-

νοµατολογίας Χρήσεων Γης.

12. Επί του άρθρου 69

Δεδοµένου ότι τροποποιούνται και οι περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 64 του ν.

4495/2017, σκόπιµη θα ήταν η συµπερίληψή τους µεταξύ των αναφερόµε-

νων ως τροποποιούµενων περιπτώσεων.

13. Επί του άρθρου 71

Στην παρ. 1 του άρθρου 68 το οποίο τροποποιείται διά του παρόντος, για

λόγους ορολογικής συνέπειας, µε την αναδιατύπωση των ορισµών στο άρ-

θρο 64 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιείται διά του άρθρου 69, θα ήταν

χρήσιµο αντί του όρου «το δικαίωµα µεταφοράς συντελεστή δόµησης», να

χρησιµοποιηθεί ο όρος «το δικαίωµα για πραγµατοποίηση Μ.Σ.Δ.», και να τε-

θεί επεξηγηµατικώς εντός παρενθέσεων στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου

68 του ν. 4495/2017 ο όρος «Τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόµησης» (βλ.

στοιχ. δ΄ και ε΄ στους ορισµούς του άρθρου 64 του ν. 4495/2017, ως ανωτέ-

ρω).

Περαιτέρω, για λόγους διευκόλυνσης της εφαρµογής της διάταξης, θα ή-

ταν χρήσιµη η επεξήγηση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων έκδοσης

τίτλων Μ.Σ.Δ., στον νόµο ή µε κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόµενη διοικητική

πράξη.

14. Επί του άρθρου 74

Μετά το στοιχ. ζ) της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν. 4495/2017, το οποίο

τροποποιείται διά του παρόντος, προστίθεται διάταξη η οποία ορίζει υπο-

χρεωτικό περιεχόµενο για τις εκπονούµενες, ενόψει κήρυξης Ζωνών Υπο-

δοχής Συντελεστή, Σ.Μ.Π.Ε., υπό στοιχ. α), β) και γ). Στο στοιχ. β) αναφέρε-

ται ότι «[πρέπει να τεκµηριώνεται από τη στρατηγική µελέτη περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων ότι, µε τη µεταφορά συντελεστή δόµησης,] δεν απειλείται

η αλλοίωση ευµενών όρων διαβίωσης που έχουν διαµορφωθεί λόγω του ι-

σχύοντος χαµηλού συντελεστή». 

Για λόγους ακριβολογίας, η φράση θα µπορούσε να αναδιατυπωθεί ως ε-

ξής: «δεν απειλείται η επιδείνωση των ευµενών όρων διαβίωσης (…) συντε-

λεστή».
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15. Επί του άρθρου 75

Θεσπίζεται νέο σύστηµα Μ.Σ.Δ., µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος της

Ψηφιακής Τράπεζας Γης, στο οποίο οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες ακινήτων

καταχωρίζουν τα στοιχεία για τα ακίνητα προσφοράς και τα ακίνητα υποδο-

χής Σ.Δ. Στη συνέχεια, το σύστηµα αντιστοιχίζει τα ακίνητα βάσει τριών κρι-

τηρίων (αξία συντελεστή δόµησης βάσει της δοµήσιµης επιφάνειας στην ο-

ποία ο συντελεστής δόµησης αντιστοιχεί, κατά το αντικειµενικό σύστηµα α-

ξιών την ηµέρα της καταχώρισης, χρονολογική σειρά καταχώρισης, θέση α-

κινήτων). Από την αντιστοίχιση προκύπτει το ποσό που οφείλει να καταβά-

λει ο αποδεχόµενος συντελεστή δόµησης, η αποπληρωµή του οποίου επι-

φέρει και την πραγµατοποίηση της Μ.Σ.Δ.

Σχετικώς ερωτάται αν η αντιστοίχιση είναι εξ ολοκλήρου τεχνικό ζήτηµα

του συστήµατος ή οι ιδιοκτήτες ενηµερώνονται και σε ποιο στάδιο της δια-

δικασίας και, περαιτέρω, αν έχουν δικαίωµα επιλογής µεταξύ περισσοτέρων

ακινήτων ή/και δικαιούνται να προβάλλουν ενστάσεις κατά της επιλογής

που θα προκύψει ως άνω. Επίσης, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί το εν-

διάµεσο καθεστώς µεταξύ της αντιστοίχισης των ακινήτων και της αποπλη-

ρωµής του ποσού αξίας συντελεστή δόµησης, ειδικότερα αν υπάρχει δικαί-

ωµα προσδοκίας του προσφέροντος τον συντελεστή δόµησης κατά τη διάρ-

κεια της προθεσµίας αποπληρωµής της αξίας του συντελεστή δόµησης (η ο-

ποία προθεσµία θα ορισθεί µε κ.υ.α., βλ. άρθρο 79 παρ. 2 του ν. 4495/2017,

όπως τροποποιείται διά του άρθρου 78 του νοµοσχεδίου). Διευκρίνιση που

καθίσταται χρήσιµη για όσον χρόνο το ακίνητο έχει «δεσµευθεί» ως έχον υ-

ποστεί αντιστοίχιση στο σύστηµα, και δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο

αντιστοίχισης µε άλλο ακίνητο (βλ. και ενδεχόµενη σχέση µε τον νέο ορι-

σµό στο άρθρο 64 του ν. 4495/2017, όπως τροποποιείται διά του άρθρου 69

του νοµοσχεδίου, «δικαίωµα για πραγµατοποίηση ΜΔΣ» ως το δικαίωµα

προς µη χρηµατική ικανοποίηση που παρέχεται στους ιδιοκτήτες ακινήτων

προσφοράς συντελεστή δόµησης).

Εξ άλλου, στην παρ. 2 στοιχ. α του άρθρου 74 του ν. 4495/2017 το οποίο

τροποποιείται διά του παρόντος, η αντωνυµία «αυτό» πρέπει να τεθεί στο

αρσενικό γένος «αυτός», εφόσον αναφέρεται στον συντελεστή δόµησης.

16. Επί του άρθρου 80

Το στοιχ. δγ) προστίθεται διά του παρόντος στην Κατηγορία 4 (δ΄) των πε-

ριπτώσεων στις οποίες υπάγονται κατασκευές και χρήσεις οι οποίες µπο-

ρούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στις διατάξεις του άρθρου 96 του ν.

4495/2017, και να εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση. Πρόκειται περί

αυθαίρετων κατασκευών «σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδοµική άδεια, ανε-
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ξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόµησης, όταν αυ-

τές δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τ.µ. σε συνολική δόµηση». 

Παρατηρείται ότι, λόγω της γενικότητας της διατύπωσης, δύνανται να υ-

παχθούν στην κατηγορία  κατασκευές διάφορων τύπων, οι οποίες, ενδεχο-

µένως, µπορούν να υπαχθούν σε άλλη, ήδη υφιστάµενη, κατηγορία, και, ε-

ποµένως, η νέα κατηγορία ενδέχεται να υπερκαλύπτει επιµέρους ειδικότε-

ρες υφιστάµενες κατηγορίες.

Περαιτέρω, είναι αδύνατος ο έλεγχος εκ των προτέρων του είδους των

κατασκευών που θα νοµιµοποιηθούν, υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε κατα-

σκευή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης, αρκεί µην υπερβαίνει τα

50 τ.µ. σε συνολική δόµηση.

17. Επί του άρθρου 82

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017, η ο-

ποία τροποποιείται διά του παρόντος, πρέπει να τεθεί ο αριθµός του άρθρου

του ν. 1078/1980 στον οποίο γίνεται αναφορά για τον προσδιορισµό των

στεγαστικών αναγκών, προκειµένου να εφαρµοσθεί το µειωµένο ενιαίο ειδι-

κό πρόστιµο.

18. Επί του άρθρου 83

Δοθέντος ότι τροποποιείται και η παρ. 2 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017,

χρήσιµο θα ήταν να αναφερθεί µαζί µε την (επίσης τροποποιούµενη) παρ. 1

της ρύθµισης.

19. Επί του άρθρου 85

Στην παρ. 2 του άρθρου του νοµοσχεδίου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο

της παρ. 1 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017. Για λόγους συντακτικής πλη-

ρότητας, χρήσιµη θα ήταν η αναδιατύπωση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1

του άρθρου 117 του ν. 4495/2017 ως εξής: «Στις διατάξεις του παρόντος υ-

πάγονται αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται µέσα στον όγκο

των διατηρητέων κτηρίων ή προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση σε ποσο-

στό που αθροιστικά δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής

δόµησης εντός του ακινήτου, καθώς και αυθαίρετα µεµονωµένα κτίσµατα ε-

ντός του ακινήτου στο οποίο υφίσταται διατηρητέο κτήριο σε απόσταση από

αυτό µεγαλύτερη του Δ».

20. Επί των άρθρων 87 - 93 

Η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση, όπως και η προσκύρωση και η τακτοποίηση,

αποτελούν µεθόδους εφαρµογής του πολεοδοµικού σχεδιασµού, σύµφωνα
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µε τις διατάξεις του ν.δ/τος της 17.07.1923 οι οποίες τις προέβλεψαν αρχι-

κώς. Η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση συνιστά µορφή αναγκαστικής απαλλο-

τρίωσης επιβαλλόµενης προς τον σκοπό της δηµιουργίας κοινόχρηστων χώ-

ρων της πόλης ή του οικισµού, µε ιδιαιτερότητες ως προς τη διαδικασία κή-

ρυξης, καθορισµού υποχρέων προς αποζηµίωση και άρσης της σε περίπτω-

ση µη συντέλεσης της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης. Η απαλλοτρίωση των

ρυµοτοµούµενων ακινήτων κηρύσσεται µε την εγκριτική πράξη του σχεδίου

πόλεως στο οποίο καθορίζονται οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι (βλ.

εκτενέστερα σε Κ. Χοροµίδη, Το δίκαιο της ρυµοτοµίας και του πολεοδοµι-

κού σχεδιασµού, εκδ. Σάκκουλα, Θεσ/νίκη 2002 σελ. 294 επ., ΣτΕ

4089/2014, 707/2016 σε ΤΝΠ NOMOS).  Όπως έχει γίνει δεκτό από τη νοµο-

λογία, «(…) ο θεσπιζόµενος µε τα άρθρα 17 παρ. 4 του Συντάγµατος και 11

παρ. 3 του Κ.Α.Α.Α. κανόνας της αυτοδίκαιης άρσης των αναγκαστικών α-

παλλοτριώσεων στην περίπτωση µη συντέλεσής τους εντός ενός και ηµίσε-

ος έτους από τη δηµοσίευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού ή ορι-

στικού καθορισµού της σχετικής αποζηµίωσης ισχύει και επί ρυµοτοµικών α-

παλλοτριώσεων, όπως συνάγεται τόσο από την αδιάστικτη διατύπωση της

παραπάνω συνταγµατικής διάταξης, η οποία δεν διακρίνει µεταξύ ρυµοτοµι-

κών και λοιπών απαλλοτριώσεων, όσο και από το γεγονός ότι, ενώ η διάτα-

ξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Κ.Α.Α.Α. ρητώς εξαιρεί, µεταξύ άλλων, τις ρυ-

µοτοµικές απαλλοτριώσεις από το κανόνα της αυτοδίκαιης ανάκλησης των

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, λόγω µη υποβολής αιτήσεως δικαστικού

καθορισµού της αποζηµιώσεως ή µη καθορισµού της εξωδίκως εντός τετρα-

ετίας από την κήρυξή τους, η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου 11 δεν δια-

λαµβάνει παρόµοια εξαίρεση από τον προαναφερόµενο κανόνα της αυτοδί-

καιης άρσης τις παραπάνω περιπτώσεις (…)» (ΣτΕ Ολ 603/2008).  Όπως, ε-

πίσης, έχει κριθεί, «(…) κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 17 και

24 του Συντάγµατος, τα εµπράγµατα δικαιώµατα επί ακινήτου, όπως η κυ-

ριότητα, προστατεύονται στο πλαίσιο του προορισµού του ακινήτου, που πε-

ριλαµβάνει το φάσµα των δυνατοτήτων εκµετάλλευσής του. Οι δυνατότητες

αυτές καθορίζονται κυριαρχικώς, είτε απευθείας από συνταγµατικές διατά-

ξεις, είτε από τον νοµοθέτη, είτε από τη διοίκηση κατ’ εξουσιοδότηση νό-

µου. Προκειµένου δε να επιτευχθεί ο συνταγµατικός στόχος της διαφύλα-

ξης του περιβάλλοντος, επιτρέπεται η λήψη µέτρων τα οποία είναι δυνατόν

να συνίστανται, εκτός άλλων, και στον περιορισµό της έντασης της εκµε-

τάλλευσης του ακινήτου. Τα µέτρα αυτά, που υπαγορεύονται από το δηµό-

σιο συµφέρον, συνιστάµενο, όπως προεκτέθηκε, στην προστασία του περι-

βάλλοντος και στην εξασφάλιση των καλύτερων δυνατόν όρων διαβίωσης,

πρέπει να θεσπίζονται µε αντικειµενικά κριτήρια και κατά τρόπο σύµφωνο
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προς τη συνταγµατική αρχή της αναλογικότητας, πρέπει δηλαδή να είναι α-

ναγκαία και πρόσφορα για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού δηµοσίου συµ-

φέροντος και να µην είναι δυσανάλογα σε σχέση προς αυτόν (πρβλ. ΣτΕ

2133/2016 Επτ., 2650/2013, 2923/2011, 2035/2011 Ολ, 216/2011, 3111/2008

Επτ., κ.α.). Περαιτέρω εφόσον τα µέτρα αυτά, που προβλέπονται από την

πολεοδοµική νοµοθεσία, αφενός µεν θεσπίζονται µε αντικειµενικά κριτήρια

χάριν της προστασίας του δηµοσίου συµφέροντος και τεκµηριώνονται από

τα στοιχεία του φακέλου, χωρίς να συντρέχει περίπτωση πλάνης περί τα

πράγµατα, αφετέρου δε δεν καθιστούν την ιδιοκτησία αδρανή σε σχέση µε

τον προορισµό της, δεν προσκρούουν στο άρθρο 17 του Συντάγµατος ούτε

στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύµβα-

σης των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (…)» (ΣτΕ 1661/2018 σε NOMOS). 

Υπόχρεοι καταβολής αποζηµίωσης σε περίπτωση ρυµοτοµικής απαλλο-

τρίωσης είναι οι οικείοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και οι ι-

διοκτήτες των οικοπέδων τα οποία αποκτούν πρόσωπο στον κοινόχρηστο

χώρο ο οποίος δηµιουργείται από το απαλλοτριωθέν ακίνητο. Είναι προφα-

νές ότι η ωφέλεια των παροδίων ιδιοκτητών συνίσταται στην επαύξηση της

αξίας των ακινήτων τους ως εκ της γειτνιάσεώς τους µε κοινοχρήστους χώ-

ρους (βλ. ΣτΕ 3766/2007 κ.α.). Η ρυµοτοµική απαλλοτρίωση συντελείται µε

τον τρόπο µε τον οποίο συντελούνται και οι κοινές απαλλοτριώσεις, ήτοι µε

την καταβολή της αποζηµίωσης (προσωρινής ή/και οριστικής) στον αναγνω-

ρισθέντα δικαιούχο της, καθώς και την κατάθεση της οφειλόµενης αποζη-

µίωσης σε αυτόν. Σε περίπτωση µη συντέλεσης της ρυµοτοµικής απαλλο-

τρίωσης εντός χρονικού διαστήµατος δεκαοκτώ (18) µηνών από τη δηµοσί-

ευση της δικαστικής απόφασης προσωρινού ή οριστικού καθορισµού της α-

ποζηµίωσης, αυτή αίρεται.  

Επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 89, προβλέπεται η

δυνατότητα επιβολής εκ νέου απαλλοτρίωσης επί του ιδίου ακινήτου, είτε

εν µέρει είτε και ολικώς. Όπως έχει κριθεί συναφώς «(…) Κατά την έρευνα

της συνδροµής σοβαρής πολεοδοµικής ανάγκης που επιβάλλει την εκ νέου

δέσµευση του ακινήτου και σοβαρής πρόθεσης και δυνατότητας για άµεση

περαίωση της διαδικασίας συντέλεσης της αναγκαστικής απαλλοτρίωσής

του, πρέπει να συνεκτιµάται η συµπεριφορά της Διοίκησης κατά το χρονικό

διάστηµα που διέρρευσε από την αρχική επιβολή του ρυµοτοµικού βάρους

µέχρι την άρση του, αλλά και το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µέχρι την

εκ νέου επιβολή του βάρους αυτού. Εξάλλου, η υπό τις ανωτέρω προϋποθέ-

σεις επιβαλλόµενη νέα απαλλοτρίωση δεν αντιβαίνει ούτε προς τις συνταγ-

µατικές διατάξεις περί προστασίας της ιδιοκτησίας ούτε προς την υποχρέω-

ση της Διοικήσεως να συµµορφώνεται µε τις ακυρωτικές αποφάσεις των δι-
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οικητικών δικαστηρίων (πρβλ. ΣτΕ 2867/2015, 1803/2015, 776/2008,

3935/2006, 3731/2005, 2297/2004)» (ΣτΕ 647/2016, 64/2017).

21. Επί του  άρθρου 97

Για λόγους νοηµατικής αρτιότητας, η φράση «(…) αναρτώνται από την ί-

δια σε ειδικά προς τούτο καταχωρισµένο στον δικτυακό τόπο του Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» θα ήταν ορθό να αντικατασταθεί από τη

φράση «(…) αναρτώνται από την ίδια σε ειδικό προς τούτο χώρο στον δι-

κτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

22. Επί του  άρθρου 120

Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του παρόντος αναφέρεται ότι τροποποι-

ούνται οι παρ. 2 και 4 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012, ενώ πρόκειται περί

των παρ. 2 και 5 του εν λόγω άρθρου.

23. Επί του άρθρου 132 παρ. 3

Στην παρ. 3.β. ορίζεται ότι στο τέλος της παρ. 2 της περ. VII Περιοχές µε

στοιχείο Γ2 της παρ. 1 του άρθρου 2 του από 20.2.2003 π.δ/τος προστίθενται

όροι δόµησης, πέραν της αναφερόµενης χρήσης εκπαίδευσης, και για τα δη-

µόσια και δηµοτικά αναψυκτήρια, ενώ έχουν παραλειφθεί οι ισχύοντες όροι

δόµησης για τις χρήσεις θερµοκηπίου, κτηνοτροφικών και σταυλικών εγκα-

ταστάσεων και εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών, κατασκηνώσεων, οργα-

νωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων (campings) χωρίς οικίσκους και παι-

δικών κατασκηνώσεων χωρίς οικίσκους, κέντρων περίθαλψης ατόµων µε ει-

δικές ανάγκες, εγκαταστάσεων παραγωγής αιολικής ενέργειας και εγκατα-

στάσεων µετεωρολογικών και γεωδυναµικών σταθµών. 

Επίσης, πρέπει να διορθωθεί η αρίθµηση των περιπτώσεων (ως επόµενη

της περ. γ΄ εµφανίζεται η περ. η΄).

24. Επί του άρθρου 134

Με την προτεινόµενη διάταξη, αντικαθίσταται η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.

2308/1995, «ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στις επιτροπές ενστάσεων να

συνεδριάζουν µε τηλεδιάσκεψη» (βλ. Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 211). 

Υπό την ισχύουσα µορφή της, η διάταξη ορίζει ότι «Η Επιτροπή µπορεί,

δια του γραµµατέα της, να καλεί µε κάθε πρόσφορο µέσο, δέκα (10) τουλά-

χιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση να παραστούν στη συζήτηση οι έχο-

ντες έννοµο συµφέρον. Ενώπιον των Επιτροπών οι ενδιαφερόµενοι µπο-

ρούν να παρίστανται, είτε αυτοπροσώπως, είτε µετά ή δια πληρεξουσίου δι-

κηγόρου. Στη διαδικασία αυτή επιτρέπεται η συµµετοχή τεχνικών συµβού-

37



λων των παρισταµένων». Με την προτεινόµενη διατύπωση παρέχεται η δυ-

νατότητα στις Επιτροπές να συνεδριάζουν µε τη διαδικασία τηλεδιάσκεψης

και ορίζονται τα σχετικά.

Δοθέντος ότι οι Επιτροπές δύνανται εξίσου να συνεδριάζουν µε φυσική

παρουσία των µελών τους, σκόπιµη θα ήταν, για λόγους πληρότητας, η ανα-

διατύπωση της διάταξης, ώστε να καλύπτεται και η περίπτωση αυτή. 

25. Επί του άρθρου 135

Δοθέντος ότι τροποποιείται η παρ. 14 του άρθρου 37 του ν. 4512/2018,

πρέπει να διορθωθεί το τίτλος του άρθρου.

Αθήνα, 2 Δεκεµβρίου 2020

Οι Εισηγητές

Αλεξάνδρα Καρέτσου

Επιστηµονική Συνεργάτις
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Αναπληρωτής Καθηγητής 

του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου

Ο Προϊστάµενος της Α΄ Διεύθυνσης 

Επιστηµονικών Μελετών

Αντώνης Παντελής 

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής

Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου

Κώστας Μαυριάς

Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών
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