ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.3937 ΦΕΚ Α 60/31.3.2011
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός των ρυθµίσεων είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσµατική διατήρηση της
βιοποικιλότητας, ως πολύτιµου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σηµασίας εθνικού
κεφαλαίου.
2. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας προϋποθέτει διαδικασίες προγραµµατισµού και
διαχείρισης, στο πλαίσιο των οποίων εξασφαλίζεται ευρεία φάση διαβούλευσης, ώστε να
αξιοποιείται η βέλτιστη επιστηµονική γνώση και η διαθέσιµη τεχνογνωσία.
3. Οι ειδικότεροι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
α) Αποτελεσµατική εφαρµογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου
για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
β) Ενσωµάτωση στόχων διατήρησης της βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασµού και
στις τοµεακές και αναπτυξιακές πολιτικές της χώρας.
γ) Απόκτηση επαρκούς γνώσης για την κατάσταση των ειδών και οικοσυστηµάτων, ως κύριο
εργαλείο για την αποτελεσµατική διατήρηση και διαχείριση της βιοποικιλότητας.
δ) Αποτελεσµατική διατήρηση και διαχείριση των σηµαντικών περιοχών για τη
βιοποικιλότητα, µέσα από τη βέλτιστη οργάνωση και λειτουργία του εθνικού συστήµατος
προστατευόµενων περιοχών
ε) Επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης της βιοποικιλότητας, στην οποία
περιλαµβάνονται οι οικότοποι και τα είδη χλωρίδας και πανίδας και άλλων οµάδων
οργανισµών, ιδίως εκείνα που χαρακτηρίζονται ως σηµαντικά, σπάνια ή απειλούµενα.
στ) Αποτελεσµατικοί µηχανισµοί επιτήρησης, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρµογή του
θεσµικού πλαισίου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
ζ) Προώθηση της σηµασίας της διατήρησης της βιοποικιλότητας και των προστατευόµενων
περιοχών γενικότερα στην κοινωνία.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Κατά την έννοια του παρόντος νόµου, νοούνται ως:
1. Βιολογική ποικιλότητα ή βιοποικιλότητα: η ποικιλία των ζώντων οργανισµών πάσης
προελεύσεως, περιλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων
υδατικών οικοσυστηµάτων και οικολογικών συµπλεγµάτων, των οποίων αποτελούν µέρος.
Επίσης, περιλαµβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, µεταξύ ειδών και οικοσυστηµάτων
(άρθρο 2 του ν. 2204/1994. ΦΕΚ 59 Α`). Στη βιολογική ποικιλότητα περιλαµβάνεται τέλος η
ποικιλότητα των γονιδίων µέσα και µεταξύ των ειδών.
2. Γεώτοποι: οι γεωλογικές-γεωµορφολογικές δοµές που συνιστούν φυσικούς σχηµατισµούς
και αντιπροσωπεύουν σηµαντικές στιγµές της γεωλογικής ιστορίας της γης, είναι σηµαντικοί
µάρτυρες της µακράς εξέλιξης της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές, γεωλογικές διεργασίες που
συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της Γης.
3. Εκτός τόπου (ex situ) διατήρηση: Είναι η διαδικασία της διατήρησης πολλαπλασιαστικού
υλικού ή βιώσιµων πληθυσµών, αυτοχθόνων φυτικών ή ζωικών ειδών εκτός του φυσικού
τους περιβάλλοντος, σε ειδικά διαµορφωµένα ανθρωπογενή περιβάλλοντα όπως οι βοτανικοί
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κήποι και οι τράπεζες γενετικού υλικού. Το υλικό αυτό µπορεί να παρέχει τη δυνατότητα
επαναφοράς ατόµων στο φυσικό περιβάλλον για ενίσχυση των φυσικών πληθυσµών, όποτε
και αν κριθεί απαραίτητο.
4. Εισβάλλον ξενικό είδος: Είδος φυτού, ζώου ή άλλου οργανισµού που εισάγεται, εκούσια ή
ακούσια, από τον άνθρωπο, σε περιοχές εκτός του ιστορικά γνωστού εύρους εξάπλωσης του
και το οποίο, επεκτεινόµενο µέσω της διασποράς, εγκαθιστά πληθυσµούς, εκτός του σηµείου
πρώτης εισαγωγής του σε φυσικά ή ηµιφυσικά οικοσυστήµατα, επηρεάζοντας αρνητικά τη
δοµή και λειτουργία τους.
5. Επιτόπια (in situ) διατήρηση: Είναι η διατήρηση των οικοσυστηµάτων και των φυσικών
οικοτόπων και, όταν πρόκειται για άγρια είδη, η συντήρηση και αποκατάσταση βιώσιµων
πληθυσµών των ειδών στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ για την περίπτωση
καλλιεργούµενων φυτικών ειδών, η διατήρηση στο περιβάλλον, όπου έχουν αναπτυχθεί οι
διακριτοί τους χαρακτήρες.
6. Ζώνη Ειδικής Προστασίας: Περιοχή προστασίας µε βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ, η
οποία περιλαµβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ.
7. Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης είδους: Η κατάσταση ενός είδους, για το οποίο: (α)
τα δεδοµένα της δυναµικής των πληθυσµών του καταδεικνύουν τη συνέχιση της ύπαρξης
του, σε µακροπρόθεσµη βάση, ως ζωτικό συστατικό στοιχείο των τύπων φυσικών οικοτόπων
στους οποίους ανήκει, β) το γεωγραφικό εύρος κατανοµής του δεν παρουσιάζει µείωση, ούτε
υπάρχει κίνδυνος να µειωθεί στο άµεσο µέλλον, και γ) υπάρχει και θα συνεχίσει πιθανώς να
υπάρχει ένα ενδιαίτηµα επαρκούς έκτασης ώστε οι πληθυσµοί του να διατηρηθούν
µακροπρόθεσµα.
8. Ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης οικοτόπου: Η κατάσταση της διατήρησης ενός
φυσικού οικοτόπου θεωρείται «ικανοποιητική» όταν η περιοχή της φυσικής κατανοµής του
και οι εκτάσεις που περιέχει µένουν σταθερές ή αυξάνονται ενώ η δοµή και οι ειδικές
λειτουργίες που απαιτούνται για τη µακροπρόθεσµη διατήρηση του υφίστανται και είναι
δυνατόν να συνεχίσουν να υφίστανται κατά το προβλεπτό µέλλον και η κατάσταση της
διατήρησης των χαρακτηριστικών ειδών κρίνεται ικανοποιητική κατά την έννοια του
προηγούµενου στοιχείου.
9. Κόκκινος κατάλογος: Κατάλογος που παρέχει πληροφορίες για την ταξινοµία, την
κατάσταση διατήρησης και την κατανοµή ειδών χλωρίδας και πανίδας, και άλλων στοιχείων
της βιοποικιλότητας, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες επικινδυνότητας, σύµφωνα µε
κριτήρια που έχει θέσει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN), όπως
προσαρµόζονται για περιφερειακές αξιολογήσεις (regional assessments).
10. Κρίσιµη παράκτια ζώνη: Το τµήµα της παράκτιας ζώνης, στο οποίο συναντώνται σε
άµεση µεταξύ τους σχέση και αλληλεπίδραση το θαλάσσιο και το χερσαίο τµήµα αυτής.
Περιλαµβάνονται ιδίως γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, εκτάσεις που αποτελούνται από
υλικά διάβρωσης των γειτονικών περιοχών ή τη µεταφορά του ανέµου και από
χαρακτηριστική χλωρίδα ή διαβρώνονται µε τέτοιο ρυθµό, ώστε να προκύπτει κίνδυνος για
ανθρωπογενείς εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες.
11. Οικολογικός διάδροµος: Διάδροµος γης που συνδέει υπάρχουσες προστατευόµενες
περιοχές και επιτρέπει την ισορροπηµένη ελευθεροεπικοινωνία των ειδών. Ενας οικολογικός
διάδροµος πρέπει να παρέχει περιβάλλον παρόµοιο µε εκείνο των δύο περιοχών
12. Παράκτια ζώνη: Χερσαία και υδάτινα τµήµατα, εκατέρωθεν της ακτογραµµής στα οποία
η αλληλεπίδραση µεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τµήµατος αποκτά τη µορφή
πολύπλοκων συστηµάτων οικολογικών στοιχείων και πόρων αποτελούµενων από βιοτικές και
αβιοτικές συνιστώσες που συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν µε τις ανθρώπινες κοινότητες και
τις σχετικές κοινωνικο-οικονοµικές δραστηριότητες. Η παράκτια ζώνη είναι δυνατόν να
περιλαµβάνει φυσικούς σχηµατισµούς ή µικρά νησιά στο σύνολο τους.
13. Τοπική ποικιλία: Το φυτικό σύνολο, εντός της χαµηλότερης γνωστής βοτανικής
ταξινοµικής ιεράρχησης, που ορίζεται από την αναπαραγώγιµη έκφραση των διακριτών και
άλλων γενετικών χαρακτηριστικών (ν. 3165/ 2003, ΦΕΚ 177 Α`), το οποίο δεν είναι προϊόν
σύγχρονης γενετικής βελτίωσης φυτών και το οποίο καλλιεργείται µε περισσότερο
παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Άρθρο 3
Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών
1. Το Εθνικό σύστηµα προστατευόµενων περιοχών αποτελείται από όλες τις περιοχές που
υπάγονται σε µια ή περισσότερες από τις κατηγορίες του άρθρου 19 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ
160 Α`), µε στόχο την αποτελεσµατική προστασία της βιοποικιλότητας και των λοιπών
οικολογικών αξιών τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Η εποπτεία της
λειτουργίας και ο κεντρικός συντονισµός του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων
Περιοχών ανήκει στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τηρεί βάση δεδοµένων
µε όλα τα διαθέσιµα στοιχεία για την οικολογική κατάσταση και την κατάσταση διαχείρισης
όλων των προστατευόµενων περιοχών ανά την Επικράτεια και δίνει τις κατευθύνσεις για την
αειφορική διαχείριση των περιοχών αυτών, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής «Φύση
2000» (άρθρο 5 κ.υ.α. της 11.12.1998, ΦΕΚ 1289 Β`).
Άρθρο 4
Αντικατάσταση του άρθρου 18 του ν. 1650/1986
Το άρθρο 18 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η βιοποικιλότητα, η φύση και το τοπίο προστατεύονται και διατηρούνται, ώστε να
διασφαλίζονται οι φυσικές διεργασίες, η αποδοτικότητα των φυσικών πόρων, η ισορροπία και
η εξέλιξη των οικοσυστηµάτων, καθώς και η ποικιλοµορφία, η ιδιαιτερότητα ή η
µοναδικότητα των συνιστωσών τους. Αντικείµενα προστασίας και διατήρησης αποτελούν
επίσης τα σηµαντικά είδη της αυτοφυούς χλωρίδας, στα οποία συµπεριλαµβάνονται τα άγρια
είδη και είδη συγγενή των καλλιεργούµενων ειδών, της άγριας πανίδας, των αυτοχθόνων
φυλών αγροτικών ζώων και άλλων οµάδων οργανισµών
2. Χερσαίες, υγροτοπικές, θαλάσσιες ή µεικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή
σύνολα της φύσης και του τοπίου, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και
διατήρησης λόγω της οικολογικής, βιολογικής, γεωλογικής, γεωµορφολογικής, εν γένει
επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους.
3. Οι περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της παραγράφου 2 µπορούν να χαρακτηρίζονται,
σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 19, ως: - Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης Περιοχές προστασίας της φύσης - Φυσικά πάρκα και ειδικότερα ως: εθνικά ή περιφερειακά
πάρκα - Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών και ειδικότερα ως: ειδικές ζώνες
διατήρησης (Ε.Ζ.Δ.), ζώνες ειδικής προστασίας (Ζ.Ε.Π.) ή καταφύγια άγριας ζωής ή
συνδυασµός αυτών. - Προστατευόµενα τοπία και στοιχεία τοπίου ή προστατευόµενοι
φυσικοί σχηµατισµοί.
4. Αν για την προστασία και διατήρηση των περιοχών των στοιχείων ή των συνόλων της
παραγράφου 3 επιβάλλεται παράλληλα η εφαρµογή ορισµένων µέτρων σε γειτονικές
εκτάσεις, οι παραπάνω περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα αποτελούν κεντρικό τµήµα µιας
ευρύτερης περιοχής, στην οποία τα αναγκαία µέτρα προστασίας κλιµακώνονται κατά ζώνες.
5. α) Για τα αντικείµενα προστασίας και διατήρησης της παραγράφου 3 και τις ζώνες που τα
περιβάλλουν καταρτίζονται σχέδια διαχείρισης, µε τα οποία, στο πλαίσιο των όρων και
προϋποθέσεων που τίθενται στις πράξεις χαρακτηρισµού:
(α) καθορίζονται τα αναγκαία µέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των
αντικειµένων που προστατεύονται, (β) εξειδικεύονται οι όροι και περιΟρισµοί άσκησης
δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 19
και της παραγράφου 9 του άρθρου 21 και (γ) προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και
οι προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και µέτρων που απαιτούνται για την
αποτελεσµατική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειµένων που
προστατεύονται κατά περίπτωση. Τα σχέδια διαχείρισης συνοδεύονται από σχέδια δράσης,
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στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία µέτρα, δράσεις, έργα και προγράµµατα, οι φάσεις, το
κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηµατοδότησης τους, καθώς και το χρονοδιάγραµµα
εκτέλεσης τους και οι φορείς εφαρµογής τους.
β) Τα σχέδια διαχείρισης εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής για τις κατηγορίες 1, 2, 3, 4.1 και 4.2 και µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τις κατηγορίες 4.3 και 5 του άρθρου 19. Για τις
περιοχές των κατηγοριών 4.1 και 4.2 του άρθρου 19, οι πράξεις έγκρισης των σχεδίων
διαχείρισης λαµβάνουν υπόψη τους εθνικούς στόχους διατήρησης που καθορίζονται µε την
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως αυτή
προσδιορίζεται στο εδάφιο γ` της παραγράφου 4.1 του άρθρου 19. Τα σχέδια διαχείρισης των
περιοχών στις οποίες περιλαµβάνονται ρυθµίσεις που αφορούν στη γεωργική και αλιευτική
δραστηριότητα, εγκρίνονται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας αντίστοιχα.
γ) Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για την κατάρτιση
σχεδίων διαχείρισης για τα προστατευόµενα είδη της χλωρίδας και πανίδας, καθώς και για
τους τύπους οικοτόπων του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (L 206).
δ) Οι προδιαγραφές και το περιεχόµενο των σχεδίων διαχείρισης καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται το
αργότερο µέσα σε ένα έτος από την Έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Οι προδιαγραφές
που αφορούν την άσκηση της γεωργικής και αλιευτικής χρήσης, καθορίζονται από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας αντίστοιχα.
ε) Τα σχέδια διαχείρισης ισχύουν για χρονικό διάστηµα πέντε ετών. Αν η πενταετία παρέλθει
χωρίς να εγκριθεί νέο σχέδιο διαχείρισης, η ισχύς του υφισταµένου παρατείνεται αυτοδικαίως
µέχρι την έγκριση του νέου σχεδίου.»
Άρθρο 5
Αντικατάσταση του άρθρου 19 του ν. 1650/1986
Το άρθρο 19 του ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3851/2010 (ΦΕΚ
85 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου:
1. Ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης (Strict nature reserves) χαρακτηρίζονται
εκτάσεις µε εξαιρετικά ευαίσθητα οικοσυστήµατα, ενδιαιτήµατα σπάνιων ή απειλούµενων µε
εξαφάνιση ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας ή άγριας πανίδας ή εκτάσεις που έχουν
σηµαίνουσα θέση στον κύκλο ζωής σπάνιων ή απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών της άγριας
πανίδας. Οι περιοχές αυτές υπόκεινται σε αυστηρή φύλαξη από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Στις
περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ’ εξαίρεση,
µπορεί να επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις του οικείου σχεδίου
διαχείρισης, η διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθµός
προστασίας, όπως και η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη µη
αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των
προστατευτέων αντικειµένων, ειδών ή οικοτόπων.
2. Ως περιοχές προστασίας της φύσης (Nature reserves) χαρακτηρίζονται εκτάσεις µεγάλης
οικολογικής ή βιολογικής αξίας. Στις περιοχές αυτές προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον
από κάθε δραστηριότητα ή επέµβαση που µπορεί να µεταβάλει ή να αλλοιώσει τη φυσική
κατάσταση, σύνθεση ή εξέλιξή του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
ρυθµίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για
τη µη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των
προστατευτέων αντικειµένων, επιστηµονικών ερευνών και η άσκηση ήπιων ασχολιών και
δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση µε τους σκοπούς προστασίας. Οι περιοχές
προστασίας της φύσης είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν προστατευόµενες περιοχές της
παραγράφου 1.
4

3. α) Ως φυσικά πάρκα (Natural parks) χαρακτηρίζονται χερσαίες, υδάτινες ή µεικτού
χαρακτήρα περιοχές, εφόσον παρουσιάζουν ιδιαίτερη αξία και ενδιαφέρον λόγω της
ποιότητας και ποικιλίας των φυσικών και πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών, ιδίως
βιολογικών, οικολογικών, γεωλογικών, γεωµορφολογικών και αισθητικών και παράλληλα
προσφέρουν σηµαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εναρµονίζονται µε
την προστασία της φύσης και του τοπίου. Τα φυσικά πάρκα διακρίνονται σε εθνικά και
περιφερειακά και είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν προστατευόµενες περιοχές των
παραγράφων 1, 2, 4 και 5.
β) Ο χαρακτηρισµός περιοχών ως φυσικών πάρκων αποσκοπεί στη διαφύλαξη της φυσικής
κληρονοµιάς και της βιοποικιλότητας, καθώς και στη διατήρηση της οικολογικής ποιότητας
ευρύτερων περιοχών της χώρας, µε παράλληλη παροχή στο κοινό δυνατοτήτων
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και φυσιολατρικών δραστηριοτήτων.
γ) Όταν το φυσικό πάρκο ή µεγάλο τµήµα του καταλαµβάνει θαλάσσια ή δασική περιοχή ή
όταν περιλαµβάνει µεγάλης σηµασίας γεωτόπους, µπορεί να ονοµάζεται ειδικότερα θαλάσσιο
πάρκο, εθνικός ή περιφερειακός δρυµός ή γεωπάρκο, αντίστοιχα.
δ) Για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών, λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα και
διεξάγονται επιστηµονικές έρευνες, ώστε οι περιοχές αυτές να προστατεύονται επαρκώς τόσο
από φυσικές αιτίες υποβάθµισης όσο και από ανθρώπινες ενέργειες και επεµβάσεις που
προκαλούν αλλοίωση της κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων αξιών.
ε) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ και της παραγράφου 8, στα φυσικά πάρκα
επιτρέπεται η άσκηση ήπιων ασχολιών και δραστηριοτήτων, οι οποίες προσαρµόζονται στο
φυσικό περιβάλλον και την τοπική αρχιτεκτονική, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
προβλέπονται στην πράξη χαρακτηρισµού και το σχέδιο διαχείρισης.
στ) Μέσα στα φυσικά πάρκα µε την εξαίρεση τµηµάτων τους που αποτελούν περιοχές των
παραγράφων 1 και 2, είναι δυνατόν να επιτρέπονται λατοµικές και µεταλλευτικές
δραστηριότητες, εφόσον συµβάλλουν σηµαντικά στην τοπική οικονοµία και δεν προκαλούν
υποβάθµιση του περιβάλλοντος ασυµβίβαστη µε το χαρακτήρα των περιοχών αυτών.
ζ) Για τη σαφή και κατανοητή από όλους τους χρήστες των περιοχών αυτών προστασία και
διαχείριση µπορεί να προβλέπεται η οριοθέτηση ζωνών προστασίας µέσα στα φυσικά πάρκα
και ο καθορισµός ικανής έκτασης απόλυτης προστασίας ή προστασίας της φύσης (πυρήνας).
Ο καθορισµός ζωνών προστασίας και ανάπτυξης, περιφερειακών του πυρήνα, που
οριοθετούνται σαφώς, ο οποίος τεκµηριωµένα δεν αντιβαίνει στους στόχους προστασίας των
περιοχών αυτών, µε κλιµάκωση του βαθµού προστασίας, γίνεται πάντα µε γνώµονα την
ολοκληρωµένη προστασία των προστατευτέων οικολογικών ή άλλων φυσικών αξιών.
η) Οι εθνικοί δρυµοί που έχουν κηρυχθεί κατά το άρθρο 78 του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν.δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192 Α΄) και οι υγρότοποι
διεθνούς σηµασίας κατά τη Σύµβαση Ραµσάρ, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.δ.
191/1974 (ΦΕΚ 350 Α΄), χαρακτηρίζονται εθνικά πάρκα µε προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
κατά τη διαδικασία του άρθρου 21.
3.1 Εθνικά πάρκα (National parks) Ως εθνικά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές µεγάλης
έκτασης που είτε λόγω της θέσης τους, όπως διασυνοριακές, είτε λόγω της εξέχουσας
οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται ως σηµαντικές σε εθνικό
επίπεδο.
3.2 Περιφερειακά πάρκα (Regional parks)
α) Ως περιφερειακά πάρκα χαρακτηρίζονται περιοχές που είτε λόγω της θέσης τους είτε λόγω
της οικολογικής σπουδαιότητάς τους θεωρούνται σηµαντικές σε περιφερειακό επίπεδο.
β) Ειδικά για τις περιαστικές φυσικές περιοχές που χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά πάρκα,
ως κύρια προστατευτέα αξία ορίζεται η διατήρηση του οικοσυστήµατος σε ικανοποιητική
κατάσταση, ώστε να παρέχει οικολογικές υπηρεσίες, όπως η βελτίωση της ποιότητας του
αέρα, η ρύθµιση του κλίµατος και του κύκλου νερού και η παροχή δυνατοτήτων αναψυχής
στους κατοίκους των αστικών κέντρων. Οι περιοχές αυτές είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται
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ως «ήσυχες περιοχές στην ύπαιθρο», κατά την έννοια του εδαφίου ιγ΄ του άρθρου 3 της
Οδηγίας 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 189).
γ) Στις αγροτικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας που χαρακτηρίζονται ως περιφερειακά
πάρκα, ως κύρια προστατευτέα αξία µπορεί να ορίζεται η διατήρηση των τοπικών ποικιλιών
και των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, καθώς και των δοµικών στοιχείων του
αγροτικού τοπίου, όπως φυτοφράχτες, ακαλλιέργητες λωρίδες στα όρια αγρών και νησίδες
φυσικής βλάστησης.
δ) Τα περιφερειακά πάρκα µπορεί να περιλαµβάνουν οικιστικές ενότητες ως περιφερειακές
ζώνες των προστατευτέων αντικειµένων, οι οποίες ορίζονται ως περιοχές οικοανάπτυξης. Στις
ζώνες αυτές ενισχύεται µε κίνητρα η άσκηση ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών ασχολιών
και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα η αναψυχή, ο τουρισµός φύσης, η
ολοκληρωµένη ή βιολογική γεωργία, η βιολογική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισµών, η
αλιεία µε σαφώς προσδιορισµένα επιλεκτικά εργαλεία, η περιβαλλοντική και πολιτιστική
εκπαίδευση και η µεταποίηση τοπικών προϊόντων.
4. α) Ως περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών (Habitat / species management areas)
χαρακτηρίζονται εκτάσεις χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες που υπόκεινται σε διαχείριση
για τη διασφάλιση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των προστατευτέων οικοτόπων
και ειδών.
β) Διακρίνονται σε Ε. Ζ. Δ., Ζ. Ε. Π. και Καταφύγια Άγριας Ζωής (Κ.Α.Ζ.).
4.1 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (Special Areas of Conservation)
α) Οι περιοχές που περιέχονται στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σηµασίας, ο οποίος
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα 1 της απόφασης 2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (L 259),
χαρακτηρίζονται µε τον παρόντα νόµο ως Ε.Ζ.Δ. και επισυνάπτονται ως παράρτηµα στον
παρόντα νόµο (παράρτηµα). Αναλυτικοί και ψηφιοποιηµένοι χάρτες των Ε.Ζ.Δ. τηρούνται σε
αρχείο και είναι διαθέσιµοι στο κοινό από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως επίσης αναρτώνται και στο
διαδίκτυο.
β) Περιοχές της κατηγορίας αυτής µπορούν επιπλέον να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη
κατηγορία προστασίας του παρόντος άρθρου σύµφωνα, µε τη διαδικασία που προβλέπεται.
Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται ότι η οριοθέτηση, η πιθανή ζώνωση και οι
θεσµοθετούµενες ρυθµίσεις, απαγορεύσεις, όροι και περιορισµοί συνάδουν µε το στόχο
προστασίας τους.
4.2 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Special Protection Areas)
α) Με το παρόντα νόµο, οι περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας που έχουν ταξινοµηθεί ως
Ζ.Ε.Π. βάσει του άρθρου 4 της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (L 20) και περιλαµβάνονται στα
παραρτήµατα Β΄ και Γ΄ του άρθρου 14 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ 1495 Β΄), αποτελούν µέρος
του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000. Με κοινή απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των εκάστοτε συναρµόδιων
υπουργών, ο κατάλογος αυτός µπορεί να συµπληρώνεται µε νέες Ζ.Ε.Π., σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 4 της κ.υ.α. Η.Π. 37338/ 1807/Ε.103/1.9.2010 (ΦΕΚ
1495 Β΄). Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α΄), αναλυτικοί και
ψηφιοποιηµένοι χάρτες των Ζ.Ε.Π. τηρούνται σε αρχείο και είναι διαθέσιµοι στο κοινό από
τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο.
β) Οι Ζ.Ε.Π. µπορούν επιπλέον να ενταχθούν σε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία προστασίας
σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από το παρόν άρθρο διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή,
διασφαλίζεται ότι η οριοθέτηση, η ζώνωση και οι θεσµοθετούµενες ρυθµίσεις, απαγορεύσεις,
όροι και περιορισµοί των προστατευόµενων περιοχών συνάδουν µε το στόχο προστασίας
τους.
γ) Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄, είναι δυνατός ο καθορισµός
ειδικότερων όρων και περιορισµών δόµησης, χρήσεων γης, καθώς και κάθε άλλου ζητήµατος
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που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση των ΖΕΠ µε προεδρικά διατάγµατα
που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σε εφαρµογή ειδικής έκθεσης.
δ) Στην περίπτωση που Ζ.Ε.Π. εµπίπτουν στην αρµοδιότητα φορέα διαχείρισης του άρθρου
15 του ν. 2742/ 1999, όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος, ο οικείος φορέας
διαχείρισης συντονίζει τα προγράµµατα επιστηµονικών ερευνών και τη διαδικασία
εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 18 για τις
Ζ.Ε.Π. αρµοδιότητάς του.
4.3 Καταφύγια Άγριας Ζωής (Wildlife refuges) α) Ως καταφύγια άγριας ζωής
χαρακτηρίζονται φυσικές περιοχές (χερσαίες, υγροτοπικές ή θαλάσσιες), που έχουν ιδιαίτερη
σηµασία ως σηµαντικοί τόποι ανάπτυξης της άγριας χλωρίδας ή ως βιότοποι αναπαραγωγής,
διατροφής, διαχείµασης ειδών της άγριας πανίδας, ή ως περιοχές αναπαραγωγής ψαριών και
συγκέντρωσης γόνου, ή, τέλος, ως σηµαντικοί θαλάσσιοι οικότοποι. Ως καταφύγια άγριας
ζωής µπορούν να χαρακτηρίζονται και οι οικολογικοί διάδροµοι µεταξύ άλλων κατηγοριών
προστατευόµενων περιοχών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5.
β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών
ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας
χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης µε φυσική βλάστηση µε κάθε τρόπο, η καταστροφή των
φυτοφρακτών, η αµµοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωµάτωση και αποξήρανση ελωδών
εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστηµάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η
ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, καθώς και η υπαγωγή
έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδοµικό ή ρυµοτοµικό σχεδιασµό. Επιτρέπεται η
εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας.
Η εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόµων επιτρέπεται
εάν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις
σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας.
γ) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής, οι αρµόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες µπορούν να
εγκρίνουν ή να προγραµµατίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και
έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας
πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων
εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων µε τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα
αναβάθµισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δηµιουργία και ανάπτυξη ζωνών
φυσικής βλάστησης, δηµιουργία δενδροστοιχιών κατά µήκος των αγροτικών δρόµων και
ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές µελέτες διαχείρισης, οι οποίες
εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Οι
προδιαγραφές για τη σύνταξή τους καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
5. α) Ως προστατευόµενα τοπία (Protected landscapes / seascapes) χαρακτηρίζονται περιοχές
µεγάλης οικολογικής, γεωλογικής, αισθητικής ή πολιτισµικής αξίας και εκτάσεις που είναι
ιδιαίτερα πρόσφορες για αναψυχή του κοινού ή συµβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων
λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους. Στα προστατευόµενα
τοπία µπορεί να δίνονται µε βάση τα κύρια χαρακτηριστικά τους, ειδικότερες ονοµασίες,
όπως αισθητικό δάσος, γεωπάρκο, τοπίο άγριας φύσης, τοπίο αγροτικό, αστικό. Ως
προστατευόµενα στοιχεία του τοπίου χαρακτηρίζονται τµήµατα ή συστατικά στοιχεία του
τοπίου που έχουν ιδιαίτερη οικολογική, αισθητική ή πολιτισµική αξία ή συµβάλλουν στην
προστασία φυσικών πόρων λόγω των ιδιαίτερων φυσικών ή ανθρωπογενών χαρακτηριστικών
τους, όπως αλσύλια, παραδοσιακές καλλιέργειες, αγροικίες, µονοπάτια, πέτρινοι φράχτες,
ξερολιθιές και αναβαθµίδες, κρήνες.
β) Ως προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί (Protected natural formations) χαρακτηρίζονται
λειτουργικά τµήµατα της φύσης ή µεµονωµένα δηµιουργήµατά της, που έχουν ιδιαίτερη
επιστηµονική, οικολογική, γεωλογική, γεωµορφολογική, ή αισθητική αξία ή συµβάλλουν στη
διατήρηση των φυσικών διεργασιών και στην προστασία φυσικών πόρων, όπως δέντρα,
συστάδες δέντρων και θάµνων, θαλάσσια, προστατευτική βλάστηση, παρόχθια και παράκτια
βλάστηση, φυσικοί φράχτες, καταρράκτες, πηγές, φαράγγια, θίνες, ύφαλοι, σπηλιές, βράχοι,
απολιθωµένα δάση, δέντρα ή τµήµατά τους, παλαιοντολογικά ευρήµατα, κοραλλιογενείς,
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γεωµορφολογικοί σχηµατισµοί, γεώτοποι και οικότοποι προτεραιότητας κοινοτικού
ενδιαφέροντος. Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί που έχουν µνηµειακό χαρακτήρα,
χαρακτηρίζονται ειδικότερα ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης (Protected natural
monuments). Ενέργειες ή δραστηριότητες που µπορούν να επιφέρουν καταστροφή, φθορά ή
αλλοίωση των προστατευόµενων φυσικών σχηµατισµών, όπως και των προστατευόµενων
τοπίων ή των επί µέρους στοιχείων τους, απαγορεύονται, σύµφωνα µε τις ειδικότερες
ρυθµίσεις προστασίας της απόφασης χαρακτηρισµού.
γ) Τοπία που έχουν κηρυχθεί ως αισθητικά δάση, ως περιαστικά δάση, ως προστατευόµενα
δάση και ως διατηρητέα µνηµεία της φύσης, εντάσσονται δια του παρόντος στην αντίστοιχη
κατηγορία. Για τα ήδη κηρυγµένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, µε απόφαση Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ρυθµίζονται οι όροι ένταξής τους.
6. Οι περιοχές των περιπτώσεων 1 και 2 µπορεί να περιβάλλονται από περιφερειακή –
ρυθµιστική ζώνη προστασίας, επαρκούς έκτασης, ώστε να κλιµακώνονται οι όροι και
περιορισµοί για την καλύτερη διασφάλιση του προστατευτέου αντικειµένου.
7. Στις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3.1 δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση Περιοχών
Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης.
8. Στις περιοχές: (α) των παραγράφων 3, 4, 5 και 6, µε την εξαίρεση τµηµάτων τους που
αποτελούν περιοχές των παραγράφων 1 και 2, υγροτόπων διεθνούς σηµασίας (υγρότοποι
RAMSAR) και οικοτόπων προτεραιότητας περιοχών της Επικράτειας που έχουν ενταχθεί στο
δίκτυο Natura 2000, σύµφωνα µε την απόφαση 2006/613/ ΕΚ της Επιτροπής, καθώς και (β)
στις γειτονικές εκτάσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18, επιτρέπεται η εγκατάσταση
σταθµών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ως µέσο για την προστασία του κλίµατος, εφόσον
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα πλαίσια της έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων του σταθµού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου
αντικειµένου της περιοχής.»
Όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.10 Άρθρο 31 του νόµου 4014/2011 και ισχύει από
21/9/2011

Άρθρο 6
Αντικατάσταση του άρθρου 21 του ν. 1650/1986
Το άρθρο 21 του ν. 1650/1986 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από γνώµη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σε εφαρµογή ειδικής
περιβαλλοντικής µελέτης (Ε.Π.Μ.), γίνεται ο χαρακτηρισµός των προστατευόµενων
περιοχών 1, 2 και 3.1 του άρθρου 19. καθώς και η οριοθέτηση και ο καθορισµός χρήσεων γης
και δραστηριοτήτων µέσα σε αυτές. Η ανάθεση της σύνταξης Ε.Π.Μ. και η τελική έγκριση
της πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
β) Για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως περιφερειακού πάρκου, την οριοθέτηση και τον
καθορισµό όρων δόµησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων µέσα σε αυτήν εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προεδρικό
διάταγµα, ύστερα από γνώµη της «Επιτροπής Φύση 2000» και του Γενικού Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε βάση ειδική έκθεση που τεκµηριώνει την οικολογική
σηµασία και τις προστατευτέες αξίες της. Ειδικά για το χαρακτηρισµό αγροτικών περιοχών
υψηλής φυσικής αξίας ως περιφερειακών πάρκων, το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε
πρόταση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής. Ειδικά για το χαρακτηρισµό θαλάσσιων περιοχών ως περιφερειακά
πάρκα το προεδρικό διάταγµα εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών θαλασσίων Υποθέσεων
Νήσων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
γ) Ειδικά ο χαρακτηρισµός και ο καθορισµός των ορίων και των ζωνών προστασίας
περιοχών, στοιχείων ή συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαµβάνονται σε ζώνη
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οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ) γίνεται µε την πράξη καθορισµού της ΖΟΕ και µε τη διαδικασία
του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α`).
2. Για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως καταφυγίου άγριας ζωής εκδίδεται απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε βάση ειδική έκθεση που
τεκµηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία της περιοχής. Στην πράξη χαρακτηρισµού
καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιοχή. Σε περιοχές, στις οποίες
λειτουργεί αεροδρόµιο, για το χαρακτηρισµό και την οριοθέτηση τους απαιτείται η σύµφωνη
γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Αποχαρακτηρισµός ή µείωση της έκτασης της
προστατευόµενης περιοχής επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού ύστερα
από αιτιολογηµένη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3. Για το χαρακτηρισµό µιας περιοχής ως προστατευόµενου τοπίου ή ως προστατευόµενου
φυσικού σχηµατισµού εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης
Διοίκησης µε βάση ειδική έκθεση που τεκµηριώνει την οικολογική ή άλλη φυσική αξία του
προστατευτέου αντικειµένου και γνώµη του αιρετού Περιφερειάρχη. Στην πράξη
χαρακτηρισµού καθορίζονται προτεραιότητες διατήρησης. Αποχαρακτηρισµός ή µείωση της
έκτασης του προστατευτέου αντικειµένου επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου
Υπουργού ύστερα από αιτιολογηµένη γνώµη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
εξειδικεύονται τα γενικά και ειδικά µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 της
Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου που κυρώθηκε µε το ν. 3827/2010 (ΦΕΚ 30 Α`).
Ειδικότερα, κατ` εφαρµογή της παρ. Ε`του άρθρου 6 του ν.3827/2010 όταν πρόκειται για
γενικούς όρους και περιορισµούς, αυτοί θεσπίζονται µε προεδρικά διατάγµατα ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Στην
περίπτωση αυτή, ο χαρακτηρισµός µιας περιοχής ως προστατευόµενου τοπίου ή ως
προστατευόµενου φυσικού σχηµατισµού µπορεί να γίνεται µε το ίδιο διάταγµα.
5. α) Κανονιστικές πράξεις χαρακτηρισµού προστατευοµένων περιοχών που εγκρίθηκαν από
αναρµόδιο όργανο, µπορούν να εγκριθούν µε προεδρικά διατάγµατα ως έχουν, µε την
επιφύλαξη της τήρησης των προβλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ύστερα από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των
συναρµόδιων Υπουργών και µετά από εισήγηση της αρµόδιας Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος ότι δεν έχουν επέλθει ιδιαίτερα σηµαντικές αλλαγές στην κατάσταση
διατήρησης του προστατευτέου αντικειµένου. Η ισχύς των παραπάνω προεδρικών
διαταγµάτων, πλην της τήρησης των προβλέψεων της πάραγράφου 2 του άρθρου 9,
ανατρέχει στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες
καταργούνται ρητά µε τα ίδια προεδρικά διατάγµατα.
β) Εφόσον πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν εγκριθεί από τη Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες για περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 19, τα προεδρικά διατάγµατα της περιπτώσεως α`της παραγράφου 1 εκδίδονται, σε
εφαρµογή των µελετών αυτών εντός δύο ετών.
γ) Έως την έκδοση των προεδρικών διαταγµάτων του προηγουµένου εδαφίου το περιεχόµενο
των εγκεκριµένων ειδικών περιβαλλοντικών µελετών λαµβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τη
χωροθέτηση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας µέσα στην περιοχή προστασίας.
δ) Προεδρικά διατάγµατα προστασίας περιοχών, σχέδια των οποίων διαβιβάζονται εντός έξι
µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στο Συµβούλιο της Επικρατείας για την κατά νόµο
επεξεργασία, καταλαµβάνονται από τις προϊσχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις
εκδόσεως τους.
6. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι προδιαγραφές των ειδικών
περιβαλλοντικών µελετών και των ειδικών εκθέσεων ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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7. Τα σχέδια προεδρικών διαταγµάτων των πράξεων χαρακτηρισµού της παραγράφου 1
ανακοινώνονται πριν από την οριστική διατύπωση τους στους αρµόδιους Οργανισµούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατατίθενται υποχρεωτικά σε δηµόσια διαβούλευση για
διάστηµα ενός µηνός, στη διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Ενδιαφερόµενοι πολίτες, αρµόδιες
δηµόσιες υπηρεσίες και φορείς έχουν τη δυνατότητα εντός του οριζοµένου χρονικού
διαστήµατος να εκφράσουν εγγράφως τη γνώµη τους. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί
πολιτικό αεροδρόµιο, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
8. Σε περίπτωση που η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου αφορά σε περιοχές
ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας και των νοµικών προσώπων που
εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαµβάνουν στρατιωτικές υποδοµές και εκτάσεις που
χρησιµοποιούνται για σκοπούς εθνικής άµυνας και ασφάλειας, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη
του Υπουργείου Εθνικής Αµυνας.
9. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η
διαδικασία χαρακτηρισµού µε προεδρικό διάταγµα και έως ότου εκδοθεί η πράξη
χαρακτηρισµού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε
απόφαση του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µπορεί να καθορίζει
όρους και περιορισµούς για επεµβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν
βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα. Η ισχύς της υπουργικής
αυτής απόφασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η
προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται, µε όµοια υπουργική απόφαση, για ένα ακόµη έτος.»
Άρθρο 7
Διαχείριση προστατευόµενων περιοχών
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 17 του ν. 2742/1999
1. Η διοίκηση και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών των κατηγοριών 1, 2, 3, 4.1 και
4.2 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, ανήκουν στους φορείς του άρθρου 15 του ν. 2742/1999
(ΦΕΚ 207 Α`). Με τα προεδρικά διατάγµατα της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986, η
διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών µπορεί να ανατίθεται σε δηµόσιες υπηρεσίες ή
νοµικά πρόσωπα, κατά τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτωση γ` του άρθρου 15 του ν.
2742/1999. Για τις κατηγορίες 4.3 και 5, η διαχείριση ανήκει κατά περίπτωση στις οικείες
αρχές, ανάλογα µε το είδος και το χαρακτήρα του προστατευτέου αντικειµένου.
2. Μετά την περίπτωση γ` της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999, προστίθεται
περίπτωση δ`, ως εξής: «δ. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, Δηµόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ιδρύονται Διευθύνσεις Συντονισµού
Προστατευόµενων Περιοχών σε επίπεδο Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε αρµοδιότητα την
εποπτεία και διαχείριση των προστατευόµενων περιοχών που υπάγονται στη χωρική
αρµοδιότητα των οικείων αποκεντρωµένων διοικήσεων, το συντονισµό της φύλαξης από τα
χωρικά αρµόδια σώµατα ασφαλείας, καθώς και το σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων και
δράσεων διαχείρισης, έρευνας, προστασίας και ενηµέρωσης. Οι διευθύνσεις µπορούν να
συνεπικουρούνται από συµβουλευτική επιτροπή που δεν αµείβεται και αποτελείται από
επιστήµονες ακαδηµαϊκών ή ερευνητικών ιδρυµάτων, ειδικούς σε γνωστικά αντικείµενα
συναφή µε το χαρακτήρα και τις οικολογικές απαιτήσεις των υπό διαχείριση
προστατευόµενων περιοχών, καθώς και εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων µε
αποδεδειγµένη εµπειρία, τεχνογνωσία και επιστηµονική επάρκεια σε θέµατα οικολογίας και
διαχείρισης της βιοποικιλότητας.»
3. Η περίπτωση γ` της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «γ.
Η παροχή αιτιολογηµένων γνωµοδοτήσεων πριν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων
των έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης τους ή των οποίων οι
επιπτώσεις επηρεάζουν, άµεσα ή έµµεσα, τις περιοχές αυτές, καθώς και σε κάθε άλλο θέµα
για το οποίο ζητείται η γνώµη τους από τις αρµόδιες αρχές.»
4.
Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α` της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999
αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής πρόσωπο µε αναγνωρισµένη επιστηµονική επάρκεια,
εµπειρία και ενεργό δράση στα ζητήµατα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, το οποίο
δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα πληµµελήµατα που
προβλέπονται στο ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α`), π.δ. 55/ 1998 (ΦΕΚ 58 Α`), ν. 998/1979
(ΦΕΚ 289 Α`), ν.δ. 86 /1969 (ΦΕΚ 7 Α`) και στη νοµοθεσία περί αυθαιρέτων (άρθρο 29 παρ.
1 του ν. 2242/1994, άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 2344/1940, άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985, ν.
1337/ 1983, ν. 1892/1990, ν. 2791/2001.»
5. Από την περίπτωση δ` της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 απαλείφονται οι λέξεις
«αποδίδεται ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ..»
6. Μετά την περίπτωση ε` της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 προστίθεται περίπτωση
στ` ως εξής: «στ. Στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συστήνεται διοικητική µονάδα σε
επίπεδο τµήµατος για το συντονισµό και την υποστήριξη των διοικητικών σχηµάτων
διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών. Το τµήµα αυτό ασκεί τις αρµοδιότητες του
συντονισµού, της νοµικής και διοικητικής υποστήριξης των φορέων διαχείρισης, της
παρακολούθησης των προγραµµάτων τους, καθώς και της διευκόλυνσης της οικονοµικής
λειτουργίας τους. Προϊστάµενος του τµήµατος ορίζεται υπάλληλος της ειδικότητας ΠΕ
Περιβαλλοντολόγων ή ΠΕ Βιολόγων -Φυσιογνωστών ή ΠΕ Δασολόγων ή ΠΕ Γεωλόγων.»
7.
Στο άρθρο 17 του ν. 2742/1999 προστίθενται περι πτώσεις στ` και ζ` ως εξής: «στ.
Επιβλέπει τα προγράµµατα επιστηµονικής παρακολούθησης και διαχείρισης της
βιοποικιλότητας και συνεργάζεται µε τους αρµόδιους για την εφαρµογή τους φορείς, ώστε να
διασφαλίσει ότι τα παρεχόµενα δεδοµένα και οι διαθέσιµες πληροφορίες για την κατάσταση
διατήρησης των προστατευόµενων ειδών και οικοτόπων είναι αξιοποιήσιµα για την
αποτελεσµατική διαχείριση τους.»
«ζ. Συνεργάζεται µε τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για τη διατύπωση προδιαγραφών για την απογραφή της
ελληνικής βιοποικιλότητας, η οποία συντάσσεται ανά δεκαετία.»
Άρθρο 8
Διαχείριση προστατευόµενων περιοχών
Ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση των ΕΖΔ κατ` εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/
ΕΟΚ, όπως κυρώθηκε µε την κ.υ.α. της 28/12/1998 (ΦΕΚ 1289 Β) Για την καλύτερη
εφαρµογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ:
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν
γνωµοδότησης της Επιτροπής «Φύση 2000», καθορίζονται εθνικοί στόχοι διατήρησης των
τύπων οικοτόπων και των ειδών κοινοτικής σηµασίας (Παραρτήµατα Ι και II της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ) που απαντώνται στην Ελληνική Επικράτεια µε στόχο την επίτευξη
ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης τους στο σύνολο της εξάπλωσης τους µέχρι το 2020.
Με την ίδια ή άλλες αποφάσεις ανά ΕΖΔ ή οµάδες τέτοιων, καθορίζονται επίσης στόχοι
διατήρησης, µε στόχο την επίτευξη ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων και των ειδών που απαντώνται σε κάθε µια περιοχή, και περιγράφονται στο
τυποποιηµένο έντυπο δεδοµένων, µε εξαίρεση εκείνα που θεωρούνται µη σηµαντικά
σύµφωνα µε το τυποποιηµένο έντυπο δεδοµένων µέχρι το 2020, µε βάση τα παρακάτω
κριτήρια:
α. τις οικολογικές απαιτήσεις τους.
β. την κατάσταση διατήρησης τους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ. τις απειλές και τους κινδύνους υποβάθµισης, καταστροφής ή όχλησης τους.
δ. την εθνική και ευρωπαϊκή σηµασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
ε. τη συνολική συνοχή του δικτύου «Natura 2000».
2. Οι στόχοι διατήρησης είναι µετρήσιµοι, ενδεδειγµένοι για την κάθε ΕΖΔ, περιεκτικοί και
συνεκτικοί. Στις περιπτώσεις που η κατάσταση διατήρησης ενός τύπου οικοτόπου ή ενός
είδους δεν είναι γνωστή, οι αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
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και Κλιµατικής Αλλαγής εκπονούν κατά προτεραιότητα προγράµµατα έρευνας και
συγκέντρωσης στοιχείων και πληροφοριών, µε στόχο τον εµπλουτισµό της γνώσης ώστε να
καθοριστεί η κατάσταση διατήρησης του.
3. Οι στόχοι και τα µέτρα διατήρησης των ΕΖΔ ενσωµατώνονται στο σχέδιο διαχείρισης που
προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 18, από τις εποπτεύουσες υπηρεσίες, κατόπιν
αξιολόγησης των δεδοµένων για την κάθε περιοχή και των σχετικών στόχων διατήρησης.
4. Στην περίπτωση που ΕΖΔ εµπίπτουν στην αρµοδιότητα φορέα διαχείρισης του άρθρου 15
του ν. 2742/1999. όπως τροποποιείται µε το άρθρο 7 του παρόντος, ο οικείος φορέας
διαχείρισης συντονίζει τα προγράµµατα του εδαφίου δ` και τη διαδικασία εκπόνησης των
σχεδίων διαχείρισης που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 18 για τις ΕΖΔ
αρµοδιότητας του.
5. Η υλοποίηση δράσεων διαχείρισης των ΕΖΔ ξεκινά το συντοµότερο δυνατό και όχι
αργότερα από τις 20 Σεπτεµβρίου 2012.
6. Εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως 4.1.β, του άρθρου 5 είναι
δυνατός ο καθορισµός ειδικότερων όρων και περιορισµών δόµησης χρήσεων γης, καθώς και
κάθε άλλου ζητήµατος που αφορά στην προστασία και οικολογική διαχείριση των ΕΖΔ µε
προεδρικά διατάγµατα που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και σε εφαρµογή ειδικής έκθεσης.
7. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εγκρίνονται σε χάρτη τα ακριβή όρια των ΕΖΔ. Στο
διάταγµα περιλαµβάνονται τα είδη και οι τύποι οικοτόπων χαρακτηρισµού, καθώς και οι
στόχοι διατήρησης ανά περιοχή. Υποχρεωτικά το σχέδιο του διατάγµατος τίθεται σε δηµόσια
διαβούλευση για τουλάχιστον ένα µήνα.
Άρθρο 9
Ρυθµίσεις για την προστασία και διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, στις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 ισχύουν οι
εξής περιορισµοί:
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιοµηχανικών
εγκαταστάσεων που εµπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ (L 10).
β) Απαγορεύεται η εγκατάσταση βιοµηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης, όπως αυτές
ορίζονται στο Παράρτηµα της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087 Β΄).
γ) Απαγορεύεται η αλιεία µε δίχτυα τράτας, δράγες, πεζότρατες ή παρόµοια δίχτυα και µε
στατικά δίχτυα πάνω από κοραλλιογενή ενδιαιτήµατα και ασβεστοφυκικούς βυθούς.
δ) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών σε λιβάδια ποσειδωνίας.
ε) Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων, πλην εκείνων που ενηµερώνουν
τον επισκέπτη για την περιοχή ή προωθούν τις ήπιες φυσιολατρικές δραστηριότητες.
2. α) Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων
οικισµών νοµίµως προϋφιστάµενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι
2.000 κατοίκους και εµπίπτουν σε ΕΖΔ ή Ζ.Ε.Π., το ελάχιστο όριο αρτιότητας και
κατάτµησης των γηπέδων ορίζεται σε 10.000 τ.µ., εφαρµοζοµένης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει
της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. της 24−31.5.1985 (ΦΕΚ 270 Δ΄). Κατ’ εξαίρεση,
θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4.000
τ.µ., τα οποία, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα,
σύµφωνα µε τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις.
β) Το πιο πάνω καθοριζόµενο ελάχιστο εµβαδόν γηπέδων δεν ισχύει για την ανόρυξη
φρεάτων, την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων, µικρών γεωργικών αποθηκών και
υδατοδε ξαµενών και την εγκατάσταση συνοδών έργων σταθµών ηλεκτροπαραγωγής από
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
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γ) Ειδικότερες υφιστάµενες διατάξεις ρύθµισης του χώρου, οι οποίες προβλέπουν µεγαλύτερα
όρια αρτιότητας ή περιορίζουν τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης, διατηρούνται σε ισχύ.
δ) Σηµ.: η περ δ΄ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 Άρθρο 8 του νόµου 4164/2013 και ισχύει από 9/7/2013
3. Οι γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες υπόκεινται σε περιορισµούς, οι οποίοι
υποχρεωτικά περιλαµβάνουν τα ήδη οριζόµενα στον κανονισµό 146/2010 (L 47) περί
καθεστώτος της πολλαπλής συµµόρφωσης. Στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο,
εφαρµόζονται συµπληρωµατικές κατά περίπτωση διατάξεις µε ευθύνη του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Τα ίδια ισχύουν και για τις δραστηριότητες του
αλιευτικού τοµέα και όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρµόζονται συµπληρωµατικές διατάξεις µε
ευθύνη του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
4. Δάση και δασικές εκτάσεις, συµπεριλαµβανοµένων των χορτολιβαδικών και των
βραχωδών εκτάσεων, εντός των περιοχών των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 19
του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, µπορούν να διατίθενται σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, για
τη δηµιουργία ορειβατικών καταφυγίων και χιονοδροµικών κέντρων, σύµφωνα µε διαδικασία
ανάλογη µε την προβλεπόµενη του άρθρου 51 του ν. 998/1979, καθώς και για τις χρήσεις τις
προβλεπόµενες στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του ως άνω νόµου, εφόσον οι παραπάνω
χρήσεις επιτρέπονται από τις πράξεις χαρακτηρισµού και οριοθέτησης τους κατά το άρθρο 21
του ν. 1650/1986 και το άρθρο 8 του παρόντος.
Όπως καταργήθηκε µε την παρ.1 Άρθρο 53 του νόµου 4280/2014 και ισχύει από 8/8/2014
5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας,
Εµπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισµού της 11.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β΄) τροποποιείται ως εξής:
«Στις ΕΖΔ και τις Ζ.Ε.Π., εκτός οικοτόπων προτεραιότητας και ενδιαιτηµάτων των ειδών
προτεραιότητας, επιτρέπεται, κατά περίπτωση, η χωροθέτηση έργων και η έγκριση σχεδίων,
των οποίων οι επιπτώσεις έχουν εκτιµηθεί ως πολύ σηµαντικές στην αντίστοιχη µελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µόνο εάν, στη βάση επαρκούς τεκµηρίωσης, αξιολογηθούν ως
επιτακτικού δηµόσιου οικονοµικού ή κοινωνικού συµφέροντος, δεν υπάρχει εναλλακτική
λύση και έχουν προβλεφθεί ικανά για την περίπτωση αντισταθµιστικά µέτρα, ώστε να
διασφαλισθεί η συνολική συνοχή του δικτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000.
Μέσα σε δύο µήνες από την έγκριση των έργων και σχεδίων αυτών, ο Υπουργός
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τις αναµενόµενες επιπτώσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα που ελήφθησαν.»
6. Ο εθνικός κατάλογος των περιοχών που έχουν ενταχθεί στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000
είναι ο εξής:
(Σηµ.: ο πίνακας εµφανίζεται στο νόµο σε µορφή pdf )
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
«ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή
ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ σε εθνικό επίπεδο και καθορίζεται
τήρησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

και Κλιµατικής Αλλαγής, που
ανατίθεται στην εταιρεία
µετονοµάζεται, η τήρηση των
η διαδικασία ενηµέρωσης και

Όπως προστέθηκε µε την παρ.2 Άρθρο 8 του νόµου 4164/2013 και ισχύει από 9/7/2013

8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα όρια των περιοχών του
Δικτύου Natura 2000 στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται. Μετά τον ως άνω καθορισµό, η εντός/
εκτός ορίων ΕΖΔ και ΖΕΠ έκταση βεβαιώνεται από σχετικό πιστοποιητικό που χορηγείται
από το οικείο κτηµατολογικό γραφείο, µετά τη σύστασή του κατά τις διατάξεις του Ν.
2664/1998 ή, εφόσον τέτοιο δεν υφίσταται, από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή µετονοµάζεται.
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Όπως προστέθηκε µε την παρ.2 Άρθρο 8 του νόµου 4164/2013 και ισχύει από 9/7/2013
9. Κατ' εξαίρεση των αναφερόµενων στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3316/2005 και µέχρι
την εφαρµογή του ν. 4281/201 4, οι τεχνικές προδιαγραφές των µελετών που αφορούν στην
οριοθέτηση των χερσαίων περιοχών του δικτύου «Natura 2000», καθώς και η παροχή
σχετικών λοιπών υπηρεσιών και ο έλεγχος και παρακολούθηση της εξέλιξής τους,
καθορίζονται µε αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας «Εθνικό Κτηµατολόγιο
και Χαρτογράφηση Α. Ε.» (ΕΚΧΑ ΑΕ) και εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Όπως προστέθηκε µε την παρ.3 Άρθρο 37 του νόµου 4315/2014 και ισχύει από 24/12/2014
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΙΔΑΣ
Άρθρο 10
Σηµαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων,
Νήσων και Αλιείας, συντάσσει εθνικό κατάλογο σηµαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και
άλλων οµάδων οργανισµών, καθώς και τύπων φυσικών οικοτόπων, ο οποίος αποτελεί µέρος
της εθνικής απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 17 παράγραφος 3
περίπτωση β`, υποδιαιρείται σε κατηγορίες προστασίας και εγκρίνεται µε απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων. Ως κατηγορίες προστασίας θεωρούνται οι κατηγορίες κινδύνου των εθνικών
κόκκινων καταλόγων. Οι πιο πρόσφατοι κόκκινοι κατάλογοι θεωρούνται οι κύριοι κατάλογοι
απειλούµενων ειδών.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε
συναρµόδια Υπουργεία και άλλους αρµόδιους φορείς, εκπονεί και εφαρµόζει σχέδια δράσης,
δίνοντας προτεραιότητα:
α) Στα είδη των οποίων η προστασία και διαχείριση επιβάλλεται από τις διεθνείς συµβάσεις
που έχει κυρώσει η Ελλάδα, και από τη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Στα είδη που περιλαµβάνονται στις κατηγορίες κινδύνου του εθνικού και των διεθνών
κόκκινων καταλόγων.
γ) Στα ενδηµικά είδη.
δ) Στα είδη που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κατακερµατισµένη κατανοµή.
ε) Στα είδη που είναι σηµαντικά για τις τοπικές κοινωνίες (τροφή, πρώτες ύλες, παραδοσιακά
φάρµακα), ακόµα και αν δεν περιλαµβάνονται στους κόκκινους καταλόγους.
στ) Στις αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων και τις τοπικές ποικιλίες φυτικών ειδών.
Άρθρο 11
Προστασία της ενδηµικής βιοποικιλότητας
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συντάσσει εθνικό
κατάλογο ενδηµικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων οµάδων οργανισµών και τύπων
φυσικών οικοτόπων, ο οποίος εγκρίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τροποποιεί αναλόγως
τους πίνακες Α` και Β` του π.δ. 67/1981 (ΦΕΚ23 Α`), του οποίου η εξουσιοδοτική διάταξη
(άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 998/1979) παραµένει σε ισχύ. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί µέρος της
εθνικής απογραφής της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 17 παράγραφος 3 περίπτωση
β` και υποδιαιρείται σε κατηγορίες προστασίας. Ως κατηγορίες προστασίας θεωρούνται οι
κατηγορίες κινδύνου των κόκκινων καταλόγων. Οι πιο πρόσφατοι κόκκινοι κατάλογοι
θεωρούνται οι κύριοι κατάλογοι απειλούµενων ειδών.
2. Για τη διατήρηση των ενδηµικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων οµάδων οργανισµών,
απαγορεύεται η αποκοµιδή, συλλογή, κοπή, εκρίζωση, κατοχή, µεταφορά δειγµάτων κάθε
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είδους, εµπορία, βλάβη, καταστροφή και η απευθείας ή έµµεση θανάτωση τους, σε κάθε
στάδιο του βιολογικού τους κύκλου. Εξαιρούνται είδη της χλωρίδας, τοπικές ποικιλίες
φυτικών ειδών και αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων που είναι σηµαντικά για την τοπική
παραγωγή και κατανάλωση, εκτός αν η κείµενη εθνική νοµοθεσία και η νοµοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σχέδιο δράσης για τα είδη αυτά προβλέπουν διαφορετικά. Ως
συµπληρωµατική δράση της επιτόπιας (in situ) διατήρησης, επιδιώκεται επιπρόσθετα η εκτός
τόπου (ex situ) διατήρηση των σηµαντικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων οµάδων
οργανισµών σε βοτανικούς κήπους ή / και τράπεζες γενετικού υλικού.
3. Αιτήσεις για έκδοση αδειών για την εκπόνηση ερευνών ή µελετών που αφορούν ενδηµικά
είδη χλωρίδας, πανίδας και άλλων οµάδων οργανισµών εγκρίνονται από την αρµόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Στις αιτήσεις περιγράφονται αναλυτικά η µεθοδολογία που θα εφαρµοστεί και τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα. Με τη λήξη της έρευνας ή µελέτης τα αποτελέσµατα για την
ενδηµική βιοποικιλότητα κοινοποιούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής. Η σχετική άδεια εκδίδεται εφόσον το ενδηµικό είδος ή άλλα
προστατευόµενα είδη και προστατευόµενοι οικότοποι της περιοχής δεν υφίστανται βλάβη.
Προϋπόθεση έκδοσης της άδειας αποτελεί, επίσης, η παραίτηση από δικαιώµατα
δικαιοχρησίας που προκύπτουν προς όφελος του Δηµοσίου.
4. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε
φορείς µε εγνωσµένη εµπειρία και γνώση στο αντικείµενο, συγκεκριµένα µε ακαδηµαϊκά
ιδρύµατα, ερευνητικά ιδρύµατα, επιστηµονικές εταιρείες ή µη κυβερνητικές οργανώσεις που
διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία, τεχνογνωσία και επιστηµονική επάρκεια, καταρτίζει
οδηγούς αναγνώρισης των κυριότερων ενδηµικών ειδών χλωρίδας, πανίδας και άλλων
οµάδων οργανισµών ανά κατηγορία κινδύνου. Τους οδηγούς αυτούς αποστέλλει στις
αρµόδιες αρχές και τα τελωνεία όλης της χώρας, ώστε να διευκολύνει το έργο του εντοπισµού
των συναφών εγκληµατικών πράξεων.
Άρθρο 12
Ειδικές ρυθµίσεις για τα εισβάλλοντα ξενικά είδη
1. Με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή το Υπουργείο
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση εκπονείται έρευνα
επικινδυνότητας και συντάσσεται κατάλογος των εισβαλλόντων ξενικών ειδών στα
οικοσυστήµατα της χώρας. Ο κατάλογος αυτός αποτελεί παράρτηµα της εθνικής απογραφής
της ελληνικής βιοποικιλότητας του άρθρου 16 παράγραφος 3 περίπτωση β`.
2. Τα εισβάλλοντα ξενικά είδη υποδιαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα µε τον κίνδυνο
εξάπλωσης τους και τις εκτιµώµενες επιπτώσεις στη δοµή και λειτουργία των
οικοσυστηµάτων.
3. Ανάλογα µε την κατηγορία κινδύνου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής συντάσσει σχέδια διαχείρισης των αντίστοιχων εισβαλλόντων ξενικών
ειδών. Τα σχέδια περιλαµβάνουν ρυθµίσεις για τα εξής θέµατα:
α) Την πρόληψη εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ειδών, την ενηµέρωση και την ανταλλαγή
πληροφοριών.
β) Τον έγκαιρο εντοπισµό και την εξάλειψη, στην οποία συµπεριλαµβάνεται και η πρόληψη
της διάδοσης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
γ) Την παρακολούθηση, τον έλεγχο και το µακροπρόθεσµο περιορισµό της εξάπλωσης των
εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
δ) Την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των οικοσυστηµάτων που επηρεάστηκαν από την
εγκατάσταση πληθυσµών εισβαλλόντων ξενικών ειδών.
4. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων καθώς και τα κατά περίπτωση αρµόδια Υπουργεία, εκδίδουν
εκλαϊκευµένους οδηγούς αναγνώρισης των εισβαλλόντων ξενικών ειδών που αξιολογούνται
ως ιδιαίτερα επικίνδυνα για την κατάσταση διατήρησης των ιθαγενών ειδών και οικοτόπων
15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
Άρθρο 13
Ειδικές ρυθµίσεις για την προστασία του φυσικού χώρου
1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκπονεί εθνικό σχέδιο
προσαρµογής των δράσεων διαχείρισης οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας ανάλογα
µε τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
2. Ειδικότερα, όσον αφορά τον παράκτιο χώρο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής εκδίδει οδηγίες προς τις αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή των αρχών
της ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της σύστασης
2002/413/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 148).
3. α) Οι µικροί υγρότοποι που βρίσκονται στο νησιωτικό ή ηπειρωτικό τµήµα της χώρας και
έχουν επιφάνεια έως ογδόντα (80) στρέµµατα προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και καταρτίζεται κατάλογος αυτών. Η ύπαρξη των υγροτόπων
αυτών πιστοποιείται µε βάση τα ακόλουθα ιδίως κριτήρια:
αα) τις υδρολογικές συνθήκες, εφόσον οδηγούν είτε σε κατάκλυση είτε σε κορεσµό των
εδαφών µε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, σε συχνότητα και διάρκεια ικανή να στηρίζει
υγροτοπική κυρίως βλάστηση προσαρµοσµένη σε συνθήκες κορεσµένου εδάφους ή.
αβ) την παρουσία υδροµορφικών εδαφών ή.
αγ) την ύπαρξη αλοφυτικής ή υδροφυτικής ή υπερυδατικής ή παρυδάτιας βλάστησης.
β) Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, θεωρεί τον κατάλογο των υγροτόπων της περίπτωσης α` της Ελληνικής
Επικράτειας, ο οποίος καταρτίζεται µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία των συναρµόδιων
υπηρεσιών και την υπάρχουσα επιστηµονική τεκµηρίωση. Οι υγρότοποι εντάσσονται στον
κατάλογο αυτόν ανά κατηγορία, σύµφωνα µε τα επιµέρους οικολογικά χαρακτηριστικά τους
και περιγράφονται κατά επιφάνεια, θέση και όρια.
γ) Η αποτελεσµατική φύλαξη των παράκτιων υγροτόπων των προηγουµένων περιπτώσεων
αποτελεί αρµοδιότητα των οικείων τοπικών αρχών. Ειδικά η κατεδάφιση αυθαίρετων
κατασκευών µέσα σε αυτούς γίνεται µε ευθύνη του Γενικού Γραµµατέα της οικείας
Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
4.α) Δεν επιτρέπεται η κίνηση µηχανοκίνητων οχηµάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά
ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, µόνιµες ή εποχικές λίµνες και τέλµατα και οι ακτές
τους, ο αιγιαλός, οι αµµοθίνες, ποτάµια, ρέµατα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι, οι
οικότοποι προτεραιότητας του παραρτήµατος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, καθώς και σε
µονοπάτια που βρίσκονται σε τέτοιες περιοχές. Εξαιρείται η απολύτως αναγκαία κίνηση για
την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών και ατυχηµάτων, πυρκαγιών, καθώς και για λόγους
εθνικής ασφάλειας και άµυνας, καθώς και οχηµάτων του φορέα διαχείρισης των περιοχών
αυτών. Εξαιρείται επίσης, η απολύτως αναγκαία κίνηση για την πρόσβαση σε
καλλιεργούµενες εκτάσεις, για την εξυπηρέτηση της ποιµενικής κτηνοτροφίας και για τη
διενέργεια υλοτοµιών και τη µεταφορά δασικών προϊόντων ή εργαλείων επαγγελµατικής
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Επιτρέπεται επίσης η κίνηση οχηµάτων χιονιού σε πίστες
χιονοδροµικών κέντρων.
β) Δεν επιτρέπεται η, µέσω της κίνησης µηχανοκίνητων οχηµάτων, αυτόβουλη δηµιουργία
νέων ή η επέκταση υφιστάµενων δρόµων σε δασικά, χορτολιβαδικά και παράκτια
οικοσυστήµατα.
5. Στην κρίσιµη παράκτια ζώνη της χώρας, όπως αυτή οριοθετείται µε τα προεδρικά
διατάγµατα της παραγράφου 8 του άρθρου 20 επιτρέπονται µόνο ήπιες και χαµηλής έντασης
χρήσεις, οι οποίες δεν θίγουν το φυσικό ανάγλυφο και δεν προκαλούν οικολογική
επιβάρυνση, µε την επιφύλαξη των έργων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 2971/2001.
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6. Για την πραγµατοποίηση αναδασµών µέσα στα όρια προστατευόµενων περιοχών
ακολουθείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται στις
διατάξεις του ν. 1650/1986. Σε κάθε περίπτωση κατοχυρώνεται η διατήρηση της φυσικής
βλάστησης σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε αυτό που προϋπήρχε του αναδασµού.
7. Η θαλάσσια κυκλοφορία παρακολουθείται, ελέγχεται και υπόκειται σε διαχείριση µέσω
της λειτουργίας εθνικού πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης της κίνησης των
σκαφών VTMIS (Vessel Traffic Monitoring Information System). Η λειτουργία του
συστήµατος αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Άρθρο 14
Περιβαλλοντική βιοασφάλεια
1. Η διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι ασύµβατη µε την επιµόλυνση των φυσικών ειδών
από γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς.
2. Οι έλεγχοι για την παρουσία προσµίξεων στο πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούµενων
φυτικών ειδών διενεργούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Γεωργίας 332657/
16.2.2001 (ΦΕΚ176Β`).
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων επιβάλλονται κυρώσεις
σε εταιρείες, όταν σε δύο και πλέον συνεχείς ελέγχους διαπιστώνονται επιµολύνσεις στο
υλικό που διακινούν
Άρθρο 15
Ευθύνη για την προστασία της βιοποικιλότητας
1. Το κράτος λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου
απειλεί τη δοµή των οικοσυστηµάτων και αποτρέπει, µειώνει ή αποκαθιστά την όποια
περιβαλλοντική ζηµία.
2. Αρµόδιος φορέας του κράτους για την προστασία της βιοποικιλότητας και την εφαρµογή
της σχετικής νοµοθεσίας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, στους σκοπούς του οποίου περιλαµβάνονται και η ανάπτυξη της ατοµικής ευθύνης
και του πνεύµατος εθελοντισµού.
3. Η προστασία της αγροτικής βιοποικιλότητας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται τα άγρια
και συγγενή των καλλιεργούµενων ειδών και η εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας ανήκει
στην αρµοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
4. Η ενσωµάτωση της προστασίας της βιοποικιλότητας σε όλες τις τοµεακές πολιτικές που
µπορεί να επιφέρουν επιπτώσεις στα είδη και τους οικότοπους, αποτελεί υποχρέωση όλων
των αρµόδιων Υπουργείων. Προτεραιότητα δίνεται στην ενσωµάτωση αυστηρών µέτρων
προστασίας της βιοποικιλότητας στις τοµεακές πολιτικές για την οικιστική, αγροτική και
αλιευτική πολιτική, τις µεταφορές, τη βιοµηχανία, τον τουρισµό και την ενέργεια.
5. Ο συντονισµός των συναρµόδιων Υπουργείων για την ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική
προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί υποχρέωση της Κυβέρνησης και ακολουθεί τις
κατευθυντήριες γραµµές που δίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
6. Το σύνολο των γενετικών πόρων της Ελλάδας λογίζεται ως προστατευόµενο εθνικό
κεφάλαιο. Η χρήση του υπόκειται στους όρους και περιορισµούς, για την πρόσβαση στους
γενετικούς πόρους, καθώς και το δίκαιο και ισότιµο καταµερισµό των ωφελειών που
προκύπτουν από τη χρήση τους, σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του σχετικού Πρωτοκόλλου
που ψηφίστηκε στη Ναγκογια της Ιαπωνίας τον Οκτώβριο του 2010, όπως θα κυρωθεί από
την Ελλάδα, στο πλαίσιο της Σύµβασης για τη Βιο-ποικιλότητα, και της Συνθήκης του
Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO) για τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή
και τη γεωργία, όπως η τελευταία κυρώθηκε µε το ν. 2014/1992 (ΦΕΚ 29 Α`). Η χρήση των
γενετικών πόρων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
17

Άρθρο 16
Τροποποίηση των άρθρων 22 και 28 του ν. 1650/1986
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160
Α`) αντικαθίστανται ως εξής: «Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µετά από
τεκµηριωµένη εισήγηση της αρµόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η απαλλοτρίωση συντελείται µε
επιµέλεια της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής Γραµµατείας Χωροταξίας
και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και η δαπάνη µπορεί να βαρύνει το Πράσινο Ταµείο ή να εντάσσεται στα
συγχρηµατοδοτούµενα από κοινοτικούς πόρους προγράµµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής τα οποία αφορούν την προστασία και
διατήρηση του περιβάλλοντος.» Το άρθρο 22 του ν. 1650/1986 τροποποιείται ως εξής:
2.
Μετά την παρ. 8 του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«Με πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, εκδίδεται προεδρικό διάταγµα για τη θεσµοθέτηση οικονοµικών κινήτρων για τη
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, στα οποία περιλαµβάνεται,
ενδεχοµένως, και σύστηµα ανταποδοτικών οφελών ως κίνητρο σε ιδιώτες ή τοπικές κοινωνίες
για τη διατήρηση τους, µε στόχο την αναγνώριση της αξίας των υπηρεσιών και των
λειτουργιών που προσφέρουν τα οικοσυστήµατα, ειδικότερα όταν διατηρούνται σε
ικανοποιητική κατάσταση.» Το άρθρο 28 του ν. 1650/1986 τροποποιείται ως εξής:
3. Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 προστίθεται στις περιπτώσεις α` και β`
εδάφιο που έχει ως εξής: « Ως υποβάθµιση του περιβάλλοντος θεωρείται επίσης η πρόκληση
περιβαλλοντικής ζηµίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190 Α`) περί
περιβαλλοντικής ευθύνης.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 τροποποιείται και προστίθενται περιπτώσεις β`
και γ` ως εξής: «Ειδικότερα, όσον αφορά στα εγκλήµατα της παραγράφου 1:
α) αν από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σηµασία της
υποβάθµισης του περιβάλλοντος δηµιουργήθηκε κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωµατικής
βλάβης επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηµατική ποινή. Αν επήλθε βαριά
σωµατική βλάβη ή θάνατος ανθρώπου, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν η βαριά
σωµατική βλάβη ή ο θάνατος αφορά έµβρυο, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών
και χρηµατική ποινή.
β) αν η υποβάθµιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα µέσα στις περιοχές του άρθρου 19 του ν.
1650/1986 επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 µηνών και χρηµατική ποινή. γ) αν η
υποβάθµιση του περιβάλλοντος έλαβε χώρα µέσα σε παράκτια ζώνη, µικρούς παράκτιους
υγρότοπους και αµµώδεις εκτάσεις, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 8 µηνών και
χρηµατική ποινή.»
5.
Η παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 1650/1986, τροποποιείται ως εξής: «Στις περιπτώσεις
εγκληµάτων κατά της βιοποικιλότητας, του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος εν
γένει, ως πολιτικώς ενάγων µπορεί να παρίσταται το Δηµόσιο, καθώς και οι οργανισµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια των οποίων τελέστηκε το έγκληµα, το Τεχνικό
Επιµελητήριο της Ελλάδας, το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, πανεπιστήµια, άλλοι
επιστηµονικοί φορείς, δικηγορικοί σύλλογοι, φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών,
µη κυβερνητικές οργανώσεις και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί
περιουσιακή ζηµιά, µε αίτηµα την αποκατάσταση των πραγµάτων, στο µέτρο που αυτή είναι
δυνατή. Εγγραφη προδικασία δεν απαιτείται.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Άρθρο 17
Επιστηµονική έρευνα
1. Η πολιτεία λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας
που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού προστασίας της βιοποικιλότητας.
2. Η έρευνα για την κατάσταση και τη χρήση των συστατικών της βιοποικιλότητας, στα
οποία συµπεριλαµβάνονται και οι γενετικοί πόροι, αδειοδοτείται, ελέγχεται και ενθαρρύνεται
από το κράτος.
3. Ως βασικά εργαλεία διαχείρισης της βιοποικιλότητας ορίζονται τα εξής:
α) Η εθνική στρατηνική για τη βιοποικιλότητα. Αυτή καθορίζει τις στρατηγικές στοχεύσεις,
τις γενικές κατευθύνσεις και τους ειδικότερους στόχους για τη διαχείριση και προστασία της
βιολογικής ποικιλότητας σε εθνικό επίπεδο. Η εθνική στρατηγική για τη βιοποικιλότητα
εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από γνώµη της
Επιτροπής «Φύση 2000» της κ.υ.α. 33318/3028/11.12.1998 (Β' 1289), ανά δεκαπέντε έτη.
Στην εθνική αυτή στρατηγική περιλαµβάνεται και αναλυτικό σχέδιο δράσης, το οποίο
επικαιροποιείται ανά πενταετία.
β) Εθνική απογραφή βιοποικιλότητας ανά δεκαετία. Το έργο της απογραφής αναλαµβάνει η
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Χωροταξίας και Προστασίας Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και τη Γενική Διεύθυνση Αλιείας του
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εφόσον πρόκειται για αλιεύσιµα
είδη, η οποία µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µε φορείς µε εγνωσµένη εµπειρία και γνώση στο
αντικείµενο, συγκεκριµένα µε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά ιδρύµατα, επιστηµονικές
εταιρείες ή φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών που διαθέτουν αποδεδειγµένη
εµπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια για την επιστηµονική τεκµηρίωση θεµατικών ενοτήτων
της απογραφής.
Η εθνική απογραφή βιοποικιλότητας περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο εκτίµηση της κατάστασης
διατήρησης των ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται βάσει των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/ΕΚ, κατάλογο και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των σηµαντικών ειδών
χλωρίδας και πανίδας του άρθρου 7, κατάλογο και εκτίµηση της κατάστασης διατήρησης των
ενδηµικών ειδών, καθώς και παράρτηµα µε τα εισβάλλοντα ξενικά είδη και την εξάπλωσή
τους.
γ) Σχέδια επιστηµονικής παρακολούθησης σηµαντικών οικοτόπων και ειδών µε δεκαετή
ορίζοντα. Τα στάδια εκπόνησης των σχεδίων παρακολούθησης και το βασικό περιεχόµενό
τους ορίζονται µε σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες
Υπηρεσίες των συναρµόδιων Υπουργείων και τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, εφόσον πρόκειται για δασικά
οικοσυστήµατα. Τα σχέδια επιστηµονικής παρακολούθησης αποσκοπούν στην
παρακολούθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της αποτελεσµατικότητας της διαχείρισης.
Διαµορφώνονται από ειδικούς επιστήµονες των ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων
της χώρας ή και µέλη επιστηµονικών εταιρειών µε εγνωσµένη εµπειρία και γνώση στο
αντικείµενο ή µη κυβερνητικών οργανώσεων που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία,
τεχνογνωσία και επιστηµονική επάρκεια και αναλαµβάνουν την εφαρµογή τους, σε
συνεργασία µε τους αρµόδιους τοπικούς φορείς. Τα σχέδια εγκρίνονται από τη Γενική
Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Για τα αποτελέσµατα της επιστηµονικής παρακολούθησης οικοτόπων και ειδών
συντάσσεται ετήσια έκθεση, που υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος του
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Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Σε περιοχές δικαιοδοσίας
φορέων διαχείρισης, η εφαρµογή των σχεδίων αυτών ανήκει στην αρµοδιότητά τους.
δ) Κόκκινοι κατάλογοι των απειλούµενων ειδών πανίδας και χλωρίδας ή άλλων οµάδων
οργανισµών και τακτική επικαιροποίηση αυτών, ανά πενταετία, σύµφωνα µε τα κριτήρια της
Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Η σύνταξη των καταλόγων αυτών
συνιστά αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και µπορεί να ανατίθεται σε φορείς µε εγνωσµένη εµπειρία και γνώση στο αντικείµενο,
συγκεκριµένα σε ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, ερευνητικά ιδρύµατα, επιστηµονικές εταιρείες ή µη
κυβερνητικές οργανώσεις που διαθέτουν αποδεδειγµένη εµπειρία, τεχνογνωσία και επάρκεια
για τη σχετική επιστηµονική τεκµηρίωση.
Όπως τροποποιήθηκε µε το Άρθρο 58 του νόµου 4277/2014 και ισχύει από 1/8/2014
4. Οι άδειες για την εκπόνηση προγραµµάτων και σχεδίων επιστηµονικής έρευνας για είδη
και οικοτόπους εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.
998/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄), του π.δ. 67/1981 περί προστασίας της Ελληνικής Άγριας Πανίδας και
του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Β΄). Οι άδειες για την εκπόνηση ερευνών για προστατευόµενα
αγροτικά είδη, φυλές και ποικιλίες εκδίδονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Οι άδειες για την εκπόνηση ερευνών για αγροτικά είδη που περιλαµβάνονται στη Διεθνή
Συνθήκη σχετικά µε τους Φυτογενετικούς Πόρους, τη διατροφή και τη γεωργία όπως
κυρώθηκε µε το ν. 3165/2003, για τις φυλές και ποικιλίες εγκρίνονται από τις αρµόδιες
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Για τα άγρια είδη και
συγγενή των καλλιεργούµενων ειδών, οι άδειες εκδίδονται από την Διεύθυνση Χωροταξίας
και Προστασίας Περιβάλλοντος µετά από τη σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Τράπεζας
Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Ειδικά για τα ενδηµικά είδη ισχύει η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του
αρθρου 11. Για τη διενέργεια ερευνητικών έργων και σχεδίων µέσα στα όρια αρµοδιότητας
φορέων διαχείρισης, απαιτείται έγγραφη άδεια από τον οικείο φορέα, µε την οποία
βεβαιώνεται ότι δεν αναµένεται να προκληθεί διατάραξη της ισορροπίας του
οικοσυστήµατος.
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σε χρονικό διάστηµα έξι
ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οφείλει:
α) Να απογράψει, κατά τον επιστηµονικά πληρέστερο δυνατό τρόπο, τη βιοποικιλότητα της
Ελλάδας και να εκτιµήσει τις τάσεις και τις απειλές (καθώς και τα εισβάλλοντα ξενικά είδη).
β) Να απογράψει τις ιδιωτικές και δηµόσιες επιστηµονικές ή µη συλλογές (γονιδιακό υλικό,
σπέρµατα και γαµετικό υλικό, είδη φυτών, ζώων και άλλων οµάδων οργανισµών), καθώς και
τους βοτανικούς και ζωολογικούς κήπους, τα φυτώρια κ.λπ..
γ) Να καταχωρίσει όλα τα παραπάνω σε µια βάση
δεδοµένων για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου.
6. Το Υπουργείο Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, µετά τη δηµοσίευση του
προεδρικού διατάγµατος µε αντικείµενο την προστασία και αειφόρο διαχείριση των
αλιευτικών πόρων, οφείλει:
α) Να απογράψει την κατάσταση των ιχθυαποθεµάτων της Ελλάδας.
β) Να απογράψει τους δηµόσιους, επιστηµονικούς ή µη συλλόγους, όπως θα ορίζονται στο εν
λόγω διάταγµα.
γ) Να καταχωρίσει όλα τα παραπάνω σε µία βάση δεδοµένων για τους αλιευτικούς πόρους
της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Άρθρο 18
Ενηµέρωση της κοινωνίας
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1. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής παιδείας και ενηµέρωσης είναι υποχρέωση του κράτους.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δηµιουργεί ειδική
διαδικτυακή πύλη ελεύθερης πρόσβασης, στην οποία αναρτά κάθε διαθέσιµη πληροφορία για
την κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.
3. Τα ακαδηµαϊκά ιδρύµατα, τα ερευνητικά ιδρύµατα, οι επιστηµονικές εταιρείες, οι
περιβαλλοντικές µη κυβερνητικές οργανώσεις και γενικότερα όλοι οι φορείς που διεξάγουν
προγράµµατα έρευνας και διαχείρισης της βιοποικιλότητας, διαθέτουν προς το κοινό όλα τα
διαθέσιµα επιστηµονικά δεδοµένα που προκύπτουν από το έργο τους. Ως πλέον πρόσφορο
µέσο για τη διάθεση της επιστηµονικής πληροφορίας προκρίνεται το διαδίκτυο. Από την
υποχρέωση δηµοσιοποίησης της επιστηµονικής πληροφορίας που προκύπτει από τα
προγράµµατα έρευνας και διαχείρισης, εξαιρούνται δεδοµένα, των οποίων η δηµοσίευση
θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των απειλούµενων ειδών, όπως για παράδειγµα οι
συντεταγµένες κρίσιµων σηµείων των ενδιαιτηµάτων τους.
4. Διατηρούνται κέντρα ενηµέρωσης ή πληροφόρησης για προστατευόµενες περιοχές, τα
οποία κρίνονται λειτουργικά, και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά µε τη
βιοποικιλότητα που αυτά διαθέτουν. Διατηρούνται βοτανικοί κήποι οι οποίοι ανήκουν στη
διαδικασία των αρµόδιων Υπουργείων και επικαιροποιούνται οι πληροφορίες σχετικά µε τα
αυτόχθονα είδη που διατηρούν και προστατεύουν εκτός τόπου.
5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκδίδει εκλαϊκευµένους
οδηγούς αναγνώρισης οικοτόπων και ειδών, οι οποίοι αναρτώνται και διαδικτυακά, µε σκοπό
την εξοικείωση του κοινού µε το προστατευτέο αντικείµενο των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και
2009/147/Ε Κ.
Άρθρο 19
Επιτροπή «Φύση 2000»
1. Η απρόσκοπτη λειτουργία της Επιτροπής «Φύση 2000» του άρθρου 5 της κοινής
υπουργικής απόφασης της 11.12.1998, οι αρµοδιότητες της οποίας συµπληρώθηκαν µε το
άρθρο 17 του ν. 2742/1999, αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση του εκάστοτε Υπουργού
Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. ΗΕπιτροπή «Φύση 2000» αποτελεί το κεντρικό επιστηµονικό γνωµοδοτικό όργανο του
Κράτους για το συντονισµό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών και µέτρων
προστασίας της ελληνικής βιοποικιλότητας.
Άρθρο 19α
Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά Τροποποιηµένων
Οργανισµών
Όπως προστέθηκε µε το Άρθρο 60 του νόµου 4277/2014 και ισχύει από 1/8/2014
1. Συστήνεται άµισθη Εθνική Επιτροπή για την Αποτροπή της Καλλιέργειας Γενετικά
Τροποποιηµένων Οργανισµών (ΓΤΟ) στην Ελλάδα, η οποία εισηγείται προς τις αρµόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και Υγείας, τις πολιτικές για την ανάσχεση της καλλιέργειας ΓΤΟ
και τα τυχόν απαιτούµενα εθνικά µέτρα απαγόρευσης της καλλιέργειας των ΓΤΟ. Η
Επιτροπή είναι ενδεκαµελής και αποτελείται από:
(α) το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ως συντονιστή της Επιτροπής,
(β) το Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
(γ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της Βουλής,
(δ) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,
(ε) τον Πρόεδρο ή έναν εκπρόσωπο τής Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής,
(στ) τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής,
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(ζ) τον Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής, (η) τον Γενικό Διευθυντή Γεωργικών
Εφαρµογών και Έρευνας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
(θ) τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας,
(ι) έναν εκπρόσωπο µίας από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα στα θέµατα των ΓΤΟ,
(ια) έναν εκπρόσωπο της πανεπιστηµιακής κοινότητας, οριζόµενο από τη Σύνοδο των
Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστηµίων.
Όπως προστέθηκε µε το Άρθρο 60 του νόµου 4277/2014 και ισχύει από 1/8/2014
2. Η Επιτροπή συγκροτείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται και αναπληρωτές όλων των µελών της Επιτροπής. Οι αναπληρωτές των µελών των
περιπτώσεων (γ), (δ), (ε), (ι) και (ια) της προηγούµενης παραγράφου υποδεικνύονται από
τους φορείς που υποδεικνύουν και τα αντίστοιχα τακτικά µέλη.
Όπως προστέθηκε µε το Άρθρο 60 του νόµου 4277/2014 και ισχύει από 1/8/2014
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζεται κάθε
λεπτοµέρεια αναγκαία για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και το έργο της Επιτροπής.
Όπως προστέθηκε µε το Άρθρο 60 του νόµου 4277/2014 και ισχύει από 1/8/2014
Άρθρο 20
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του
Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση καθορίζονται
κριτήρια και ρυθµίσεις για τη λειτουργία ή την αποµάκρυνση των υπαρχουσών
εγκαταστάσεων των α΄ έως ε΄ περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 9.
2. α) Το περιεχόµενο των σχεδίων δράσης της παραγράφου 2 του άρθρου10 για τα σηµαντικά
είδη που απειλούνται, καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών: α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και γ) Θαλασσίων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας κατά περίπτωση. Τα σχέδια δράσης καταρτίζονται υπό την
εποπτεία των αρµόδιων υπηρεσιών των συναρµόδιων υπουργείων και εγκρίνονται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από τη σύµφωνη
γνώµη της Επιτροπής «Φύση 2000».
β) Με απόφαση τού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται µέτρα για
την επιτόπια προστασία των αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων και των αυτοφυών άγριων
φυτικών ειδών, συγγενών καλλιεργούµενων, που απειλούνται. Ως ζώνες προστασίας
ορίζονται οι περιοχές που αυτοφύονται άγρια συγγενή των καλλιεργούµενων φυτικών ειδών.
Μέσα στην ίδια απόφαση ορίζονται και µέτρα προστασίας, ιδίως περιορισµοί στη συλλογή
και κοπή των φυτών αυτών, περιορισµοί στη βόσκηση, προστασία από πυρκαγιές,
περιορισµός της διάβρωσης του εδάφους, εκτός τόπου (ex situ) διατήρησή τους σε
βοτανικούς κήπους ή / και σε τράπεζες γενετικού υλικού και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών: α) Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και β)
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκπονούνται και εγκρίνονται σχέδια
ανάκαµψης για τα άκρως µεταναστευτικά είδη θαλάσσιων ιχθύων. Τα σχέδια ανάκαµψης
εξειδικεύουν τεχνικά µέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη µε υψηλές πιθανότητες, των τριών
κριτηρίων αξιολόγησης της προόδου προς την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
πληθυσµών ειδών ιχθύων που αποτελούν αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης, καθώς και
των αντιστοίχως χρησιµοποιούµενων δεικτών της Οδηγίας 2008/56/ΕΚ. Τα τεχνικά µέτρα
µπορούν να περιλαµβάνουν περιορισµούς στη χρήση σκαφών και εργαλείων, ελάχιστα
µεγέθη ιχθύων, τοπικούς και χρονικούς περιορισµούς.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών:
α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
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β) Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και
γ) Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται ειδικότεροι όροι διαχείρισης και απόρριψης του
έρµατος των πλοίων για τον περιορισµό της εισαγωγής εισβαλλόντων ξενικών ειδών
θαλάσσιας πανίδας και χλωρίδας και µικροοργανισµών, σύµφωνα τη Διεθνή Σύµβαση για τον
Έλεγχο και τη Διαχείριση των νερών έρµατος και των κατακαθισµάτων πλοίων του Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), η οποία δεν έχει κυρωθεί από την Ελλάδα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών:
α) Οικονοµικών,
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και
γ) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο υπόχρεος προς καταβολή των δαπανών µεταγωγής, υποδοχής,
τροφοδοσίας, φύλαξης, περίθαλψης και, προκειµένου περί ξενικών δειγµάτων,
επαναπατρισµού των δειγµάτων άγριας πανίδας, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης για την
προστασία τους δαπάνης που πραγµατοποιείται µετά την κατά τη διάταξη του άρθρου 288α
του ν.δ. 86/1969 κατάσχεση αυτών. Επίσης, ορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των δαπανών και
εν γένει η διαδικασία απόδοσής τους στα Κέντρα Περίθαλψης Ειδών Άγριας Πανίδας υ.α.
336107/14.2.2000 (ΦΕΚ 223 Β΄), εάν αυτά έχουν προβεί στις ανωτέρω ενέργειες.
6. α) Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εγκρίνεται ο κατάλογος της περίπτωσης α΄ παράγραφος 3
του άρθρου 13 και καθορίζονται συνολικά ή κατά κατηγορία οι αναγκαίοι όροι και
περιορισµοί για την προστασία και την ανάδειξη των µικρών παράκτιων υγρότοπων που
περιλαµβάνονται σε αυτόν, οι οποίοι µπορεί να αφορούν και γειτονικές περιοχές. Με
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής εξειδικεύονται οι πιο πάνω όροι και περιορισµοί κατά περίπτωση.
β) Μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της περίπτωσης α΄, ο κατάλογος των
µικρών παράκτιων υγρότοπων συµπληρώνεται µε υπουργική απόφαση ύστερα από
εισηγήσεις της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή των υπηρεσιών περιβάλλοντος των χωρικά αρµόδιων
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
γ) Παράκτιοι µικροί υγρότοποι που εγκρίνονται κατά θέση και όρια µε το προεδρικό
διάταγµα της περίπτωσης α΄ εφόσον κείνται εν όλω ή εν µέρει µέσα σε νοµίµως
οριοθετηµένους οικισµούς, εξαιρούνται αυτοδικαίως, µετά την έκδοση του εν λόγω
διατάγµατος, των ορίων των οικισµών αυτών, τροποποιουµένων αναλόγως των κατά
περίπτωση αποφάσεων ή προεδρικών διαταγµάτων µε το οποίο έχουν οριοθετηθεί οι οικισµοί
αυτοί.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε βάση
τα διαθέσιµα στοιχεία των συναρµόδιων υπηρεσιών και την υπάρχουσα επιστηµονική
τεκµηρίωση, καταρτίζονται κατάλογοι υγρότοπων µε επιφάνεια µεγαλύτερη των 80
στρεµµάτων, εφόσον αυτοί δεν έχουν οριοθετηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.
1650/1986. Ο κατάλογος που περιλαµβάνει τα ιδιαίτερα οικολογικά χαρακτηριστικά, το
µέγεθος και τη θέση κάθε υγρότοπου, συνεκτιµάται υποχρεωτικά από τις υπηρεσίες της
κρατικής και αποκεντρωµένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη λήψη
αποφάσεων που µπορεί να επηρεάζουν αµέσως ή εµµέσως τις εκτάσεις αυτές. Για τον
καθορισµό όρων δόµησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων µέσα στους υγρότοπους αυτούς
εφόσον δεν έχουν θεσπιστεί τέτοιοι στα πλαίσια ένταξής τους σε ευρύτερη προστατευόµενη
περιοχή ή απαιτείται τροποποίησή τους εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21
παρ. 1β του ν.1650/1986. Για τους υγροτόπους αυτούς µέχρι την έκδοση των προεδρικών
διαταγµάτων απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση αποστράγγισή τους και η µερική ή ολική
επιχωµάτωσή τους.
7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ρυθµίζεται κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 4 του άρθρου 13 όσον
αφορά στις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την τιθέµενη απαγόρευση. Κατά τα λοιπά, η
διάταξη εφαρµόζεται από της ισχύος του νόµου αυτού. Με απόφαση του ιδίου µπορεί ακόµη
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να απαγορεύεται η κίνηση συγκεκριµένων κατηγοριών µηχανοκίνητων οχηµάτων σε
συγκεκριµένους δρόµους για ολόκληρο το έτος ή συγκεκριµένες εποχές του έτους, µε σκοπό
την προστασία των εδαφών από τη διάβρωση και τη διατήρηση των οικότοπων, της χλωρίδας
και της πανίδας.
8. α). Στην κρίσιµη παράκτια ζώνη περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστο ο αιγιαλός και η παραλία,
η ζώνη εναπόθεσης υλικών από τη δράση της θάλασσας, του ανέµου, των ρεµάτων ή
ποταµών, είτε γενικότερα από τη διάβρωση των γειτονικών, στην παράκτια περιοχή, εδαφών,
τα οποία µπορεί να αποτελούνται από άµµο, αµµοχάλικα, βότσαλα, κροκάλες κ.λπ. και τη
χαρακτηριστική χλωρίδα (που µεταξύ άλλων συµβάλλει στη σταθεροποίηση των αποθέσεων)
και πανίδα των εκτάσεων αυτών. Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνονται επίσης οι αµµώδεις
λωρίδες που ενώνουν ένα νησί µε το ηπειρωτικό τµήµα (tombolo προσάµµωση), τα αµµώδη
βέλη, οι αµµοθίνες, βραχώδεις ή άλλες εκτάσεις, µε ή χωρίς αποθέσεις άλλων υλικών,
τουλάχιστον µέχρι το σηµείο που είναι εµφανής η επίδραση της θάλασσας, καθώς και
απόκρηµνες ακτές. Για την επέµβαση σε χαρακτηρισµένες χερσαίες ζώνες λιµένα ή χώρων
που έχουν εξοµοιωθεί µε ζώνες λιµένα, οι οποίες υπάγονται στην κρίσιµη ζώνη και στις
οποίες δεν έχει γίνει επέµβαση, απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής εξειδικεύονται τα κριτήρια και οι προδιαγραφές για την οριοθέτηση
της παραπάνω ζώνης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
β) Με προεδρικά διατάγµατα τα οποία εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οριοθετείται η κρίσιµη παράκτια ζώνη της χώρας. Στα
ίδια διατάγµατα ή σε διατάγµατα καθορισµού χρήσεων γης και όρων και περιορισµών
δόµησης, µπορεί να καθορίζεται το όριο της παράκτιας ζώνης, µέσα στην οποία εντάσσεται η
κρίσιµη παράκτια ζώνη.
9. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, χωροθετούνται τα Κέντρα Περίθαλψης
Ειδών Άγριας Πανίδας της Υ.Α. 336107/ 14.2.2000 (ΦΕΚ 223 Β΄), µε την επιφύλαξη του
άρθρου 8 παράγραφος 2 της ως άνω απόφασης και καθορίζονται οι ειδικοί όροι δόµησης
αυτών. Μέχρι τη δηµοσίευση κάθε προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται οι εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
10. α) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται, βάσει των διαθέσιµων
επιστηµονικών στοιχείων, µείωση των πληθυσµών ενός ή περισσότερων απειλούµενων ειδών
της άγριας χλωρίδας ή πανίδας, ή άλλης οµάδας οργανισµών, συρρίκνωση του φυσικού
χώρου εξάπλωσής τους, υποβάθµιση της κατάστασης ή συρρίκνωση των οικότοπων που είναι
απαραίτητοι για την επιβίωση των ειδών αυτών ή οικοτόπων προτεραιότητας, σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι της Οδηγίας 92/43/ ΕΟΚ και ανεξαρτήτως του λόγου για τον οποίο αυτό
συµβαίνει, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και των συναρµόδιων κατά περίπτωση Υπουργών µπορεί, ύστερα από
αιτιολογηµένη εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας και λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικούς και
οικονοµικούς λόγους, να καθορίζεται κατεπειγόντως κάθε ενδεδειγµένο µέτρο για την
αντιµετώπιση της κατάστασης και την επαναφορά στην προηγούµενη κατάσταση των
πληθυσµών των ειδών ή του γεωγραφικού χώρου εξάπλωσής τους ή της έκτασης και
κατάστασης διατήρησης των οικότοπων.
Τέτοια µέτρα µπορούν να είναι, ενδεικτικά, η διακοπή κατασκευαστικών εργασιών, η
διακοπή ή τροποποίηση των όρων λειτουργίας έργων, η απαγόρευση της πρόσβασης του
κοινού σε συγκεκριµένες περιοχές, ο περιορισµός ή η απαγόρευση της θήρας, ο περιορισµός
ή απαγόρευση της αµµοληψίας, η µείωση των απολήψιµων ποσοτήτων ύδατος από πηγές,
λίµνες, ποταµούς ή ταµιευτήρες, η εισαγωγή στη φύση ατόµων του απειλούµενου είδους, η
αποµάκρυνση ξενικών εισβαλλόντων ειδών και εν γένει κάθε πρόσφορο κατά περίπτωση
µέτρο. Στην ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια ισχύος των µέτρων που
λαµβάνονται.
β) Η κατάσταση των πιο πάνω στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος και η εφαρµογή και τα
αποτελέσµατα των µέτρων που λαµβάνονται ως συνέπεια της διαπιστωθείσας κατά τα
παραπάνω υποβάθµισης, παρακολουθούνται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
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γ) Η απόφαση της παραγράφου 10α µπορεί να συνοδεύεται από διαχειριστικό σχέδιο µε
αντικείµενο την αποκατάσταση της διαπιστωθείσας υποβάθµισης. Το διαχειριστικό σχέδιο
περιλαµβάνει περιγραφή των απαιτούµενων διαχειριστικών δράσεων για τη διατήρηση του
είδους ή οικότοπου που θίγεται, κριτήρια και δείκτες για την εκτίµηση της πορείας
αποκατάστασης, καθώς και εκτίµηση του χρόνου ισχύος των επειγόντων µέτρων που
απαιτούνται και του κόστους για την εφαρµογή τους.
11. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζει µε απόφασή
του κίνητρα για την προστασία της βιοποικιλότητας και των σηµαντικών οικοσυστηµάτων,
όπως βραβεία, πλαίσιο οικονοµικών ενισχύσεων και µητρώα επιχειρήσεων του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες εφαρµόζουν κατά την παραγωγική διαδικασία υποδειγµατικές
πρακτικές προστασίας της βιοποικιλότητας.
12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που
εκδίδεται µέσα σε έξι µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται οι
ελάχιστες απαιτήσεις των προδιαγραφών συλλογής ερευνητικών ή άλλων δεδοµένων για το
περιβάλλον, σύµφωνα και µε όσα προβλέπονται στο ν. 3882/ 2010 (ΦΕΚ 166 Α΄).
13. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι όροι προστασίας και αειφόρου διαχείρισης των
φυτογενετικών πόρων για τη διατροφή και τη γεωργία, καθώς και η διαδικασία:
α) απογραφής της αγροτικής βιοποικιλότητας της Ελλάδας,
β) απογραφής των ιδιωτικών και δηµόσιων επιστηµονικών ή µη συλλογών, δηλαδή της
Εθνικής Τράπεζας Φυτογενετικού Υλικού (Ε.Τ.Φ.Υ.), των Διαπιστευµένων Τραπεζών
Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Τ.Γ.Υ.) και των Διατηρητών Φυτογενετικού Υλικού (Δ.Γ.Υ.), καθώς
και των βοτανικών κήπων που διατηρούν τέτοιο υλικό και
γ) καταχώρισης όλων των παραπάνω σε µια βάση δεδοµένων για την αγροτική
βιοποικιλότητα της Ελλάδας, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
14. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ιδρύεται στην Ειδική Γραµµατεία Δασών Εθνική Τράπεζα
Δασικού Γενετικού Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) µε σκοπό τη διατήρηση, προστασία και αειφορική
διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων. Έργο της Εθνικής Τράπεζας Δασικού Γενετικού
Υλικού (Ε.Τ.Δ.Γ.Υ.) είναι:
α) Η απογραφή, ο χαρακτηρισµός, η αξιολόγηση, πιστοποίηση και διατήρηση των δασικών
γενετικών πόρων. β) Η δηµιουργία και παρακολούθηση µονάδων προστασίας δασικών
γενετικών πόρων.
β) Η προστασία και παρακολούθηση µονάδων προστασίας δασικών γενετικών πόρων.
γ) Η προστασία και παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της µακκίας βλάστησης.
δ) Η απογραφή των ιδιωτικών και δηµόσιων, επιστηµονικών και µη συλλογών.
ε) Η καταχώριση σε βάση δεδοµένων των δασικών γενετικών πόρων της Ελλάδας, η οποία θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.6 Άρθρο 51 του νόµου 4280/2014 και ισχύει από 8/8/2014
15. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται η έννοια του «κοινόχρηστου δρόµου» του
προεδρικού διατάγµατος της 24-31.5.1985.
Όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.19 Άρθρο 28 του νόµου 4280/2014 και ισχύει από 8/8/2014

Άρθρο 22
Καταργούµενες διατάξεις
1. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2637/ 1998 (ΦΕΚ 200 Α`).
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2. Καταργείται η παρ. Β.2 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών,
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων, Γεωργίας, Εµπορικής
Ναυτιλίας και Πολιτισµού της 11.12.1998 (ΦΕΚ 1289 Β`).
3. Καταργείται η υπ` αριθµ. 71961/3670/1991 υπουργική απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων «Καθορισµός των όρων και της
διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων προεδρικών διαταγµάτων που προβλέπονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986» (ΦΕΚ 541 Β`).
4. Ειδικές ή γενικές διατάξεις που έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος ή
ρυθµίζουν διαφορετικά ίδια θέµατα καταργούνται από την έναρξη ισχύος αυτού,
εξαιρουµένων των προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 23
Νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να
συνιστώνται:
α. Ειδικές επιτροπές και οµάδες εργασίας εντεταλµένες για τη µελέτη, επεξεργασία και
υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, από εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστηµίου, δικηγόρους, υπηρεσιακούς
παράγοντες του ως άνω Υπουργείου ή άλλων υπηρεσιών, καθώς και πρόσωπα τα οποία
διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες γνώσεις ή εµπειρία.
β. Μόνιµη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή και ειδικές νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές από
εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς, Νοµικούς Συµβούλους ή Παρέδρους του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους, καθηγητές Πανεπιστηµίου και δικηγόρους, καθώς και
υπηρεσιακούς παράγοντες του ιδίου Υπουργείου.
2.Οι ειδικές επιτροπές και οµάδες εργασίας της περίπτωσης α` και οι
ειδικέςΝοµοπαρασκευαστικές επιτροπές της περίπτωσης β` της προηγούµενης παραγράφου
συνιστώνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
στην οποία, µεταξύ των άλλων, θα καθορίζεται ο αριθµός των µελών της οικείας επιτροπής
και οµάδας εργασίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της, ενώ
µε την ίδια απόφαση, καθήκοντα γραµµατέων καθεµίας από τις επιτροπές αυτές ανατίθενται
στο προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Στους
προέδρους, τα µέλη και τους γραµµατείς των επιτροπών αυτών και των οµάδων εργασίας
καταβάλλεται αποζηµίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σύµφωνα
µε τις κείµενες, για τις αποζηµιώσεις των µελών συλλογικών οργάνων, διατάξεις.
3. Η µόνιµη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή της περίπτωσης β` της πρώτης παραγράφου
συνιστάται µε κοινή απόφαση Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία µεταξύ άλλων καθορίζεται ο ακριβής αριθµός των µελών
της. που δεν θα υπερβαίνει τα επτά, η αποζηµίωση τους, καθώς και η αποζηµίωση των
γραµµατέων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια
για τη λειτουργία της.
4. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, αναπληρούµενος από
τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου, µπορεί να προεδρεύει στη µόνιµη και στις
άλλεςΝοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που λειτουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Από τις επιτροπές αυτές, εκείνες που δεν έχουν µόνιµο
χαρακτήρα περατώνουν το έργο τους µέσα στην προθεσµία που ορίζει η απόφαση για τη
συγκρότηση τους. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστηµα όχι
ανώτερο των οκτώ µηνών.
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Άρθρο 24
Νοµική κάλυψη υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 3316/2005 (Φ Ε Κ 308 Α`) εφαρµόζονται
αναλόγως και στους υπαλλήλους των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στους
οποίους έχουν ανατεθεί κυρίως τεχνικής φύσεως καθήκοντα ή απασχολούνται σε
υποστηρικτικές των καθηκόντων αυτών δραστηριότητες και εφόσον δεν καλύπτονται από
αντίστοιχη ειδική διάταξη ούτε η νοµική τους υπηρεσία διεξάγεται από το Νοµικό Συµβούλιο
του Κράτους.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι αναγκαίες για
την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ενώ οι καλυπτόµενες δαπάνες και
υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αµοιβής και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια
προβλέπονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 25
Το νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία «Οργανισµός Διοίκησης και
Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση», το οποίο
συστάθηκε µε το π.δ. 184/2002 (ΦΕΚ 172 Α`), κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 15 παρ. 9 του
ν. 2742/1999. ως φορέας διαχείρισης, χρηµατοδοτείται, εκτός των άλλων πόρων που
προβλέπονται στο άρθρο 6 του ιδίου διατάγµατος και από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 26
1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143 Α`)
αντικαθίστανται ως εξής: «1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του
δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο στις
περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήµου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στο
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών
Μεταφορών και Δικτύων, το ανωτέρω δίκτυο µπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές
του Νοµού Αττικής. Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής
µεταφέρονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στο
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων Οι εκκρεµείς διαδικασίες και συµβάσεις
συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές
περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος, εκτελούνται και ολοκληρώνονται από το
Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/ 2002 (ΦΕΚ 143 Α`) προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Το άρθρο 23 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102 Α`) καταργείται.»

Άρθρο 27
Στο τέλος της υποπαραγράφου 8 της παραγράφου Α` του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ
228 Α`) προστίθενται δύο σηµεία και η διάταξη συµπληρώνεται ως εξής: «δ. Ο χρόνος της
θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και του Τοµεάρχη Επιθεωρητή θεωρείται ως χρόνος
άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Διεύθυνσης. ε. Ο χρόνος της θητείας των Επιθεωρητών
Περιβάλλοντος θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένων Τµήµατος.»
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