ΝΟΜΟΧΕΔΙΟ
«Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ χεδιαςμόσ. Εναρμόνιςη με την Οδηγία
2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τησ
23ησ Ιουλίου 2014»

Άρθρο 1
Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και των κανονιςτικϊν πράξεων που
προβλζπεται να εκδοκοφν κατϋ εξουςιοδότθςι του, εναρμονίηεται το εκνικό δίκαιο
προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου τθσ 23θσ Ιουλίου 2014, «Περί κεςπίςεωσ πλαιςίου για το καλάςςιο
χωροταξικό ςχεδιαςμό» (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L
257/135/28-8-2014) και κεςπίηονται κανόνεσ, όροι και διαδικαςίεσ που
αποςκοποφν ςτθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ,
όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4.

ΜΕΡΟ Α’
ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΕΝΩΙΑΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Άρθρο 2
(άρθρο 1 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Αντικείμενο
1. Με τον παρόντα νόμο κακορίηεται το κεςμικό πλαίςιο για το Θαλάςςιο
Χωροταξικό Σχεδιαςμό (ΘΧΣ), ο οποίοσ ωσ διατομεακό μζςο πολιτικισ
αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των καλάςςιων
οικονομιϊν, τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των καλάςςιων περιοχϊν και τθ βιϊςιμθ
χριςθ των καλάςςιων πόρων.
2. Ο Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ (ΘΧΣ) αποτελεί μζςο υλοποίθςθσ τθσ
ολοκλθρωμζνθσ καλάςςιασ πολιτικισ τθσ ΕΕ και ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ
των ςτόχων του άρκρου 5, είναι ςυνυφαςμζνοσ με τθν ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ των παράκτιων ηωνϊν ςτο πλαίςιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ ξθράσκάλαςςασ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Πρωτόκολλο για τθν
Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των Παράκτιων Ηωνϊν τθσ Μεςογείου, όπωσ
αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 4, και ςτθν ενιςχυμζνθ
διαςυνοριακι ςυνεργαςία, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ
των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Θάλαςςασ (Σφμβαςθ UNCLOS), που
κυρϊκθκε με το ν. 2321/1995 (Αϋ136).

Άρθρο 3
(άρθρο 2 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Πεδίο εφαρμογήσ
1. Ο νόμοσ εφαρμόηεται ςτα καλάςςια φδατα και ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ όπωσ
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 4 και 8 του άρκρου 4, με τθν επιφφλαξθ άλλθσ
ςυναφοφσ εκνικισ νομοκεςίασ και νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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2. Ο νόμοσ δεν εφαρμόηεται ςε δραςτθριότθτεσ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν
άμυνα ι τθν εκνικι αςφάλεια.
3. Θ αρμόδια αρχι ςχεδιάηει και κακορίηει, εντόσ των καλάςςιων υδάτων και
παράκτιων ηωνϊν, τθν ζκταςθ και το περιεχόμενο του καλάςςιου
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.
4. Ο νόμοσ δεν κίγει τα κυριαρχικά δικαιϊματα και τθν άςκθςθ δικαιοδοςίασ
τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ ι άλλων κρατϊν μελϊν επί των καλαςςίων
υδάτων, τα οποία απορρζουν από τισ ςχετικζσ διατάξεισ του διεκνοφσ
δικαίου και ιδίωσ από τθν Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ
Θάλαςςασ, που κυρϊκθκε με το ν. 2321/1995 (Αϋ136).
Ειδικότερα, θ εφαρμογι του νόμου δεν κίγει τθ χάραξθ και τθν οριοκζτθςθ
των καλάςςιων ηωνϊν από τθν Ελλθνικι Δθμοκρατία ςφμφωνα με τισ
ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ
Θάλαςςασ.
5. Ο νόμοσ εφαρμόηεται με τθν επιφφλαξθ του Πρωτοκόλλου για τθν
Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ τθσ Παράκτιασ Ηϊνθσ τθσ Μεςογείου ςτθ
Σφμβαςθ για τθν Προςταςία του Θαλάςςιου Περιβάλλοντοσ και των
Παράκτιων Περιοχϊν τθσ Μεςογείου, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 7 του
άρκρου 4.

Άρθρο 4
(άρθρο 3 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Οριςμοί
Κατά τθν ζννοια του νόμου αυτοφ και των κανονιςτικϊν πράξεων που προβλζπεται
να εκδοκοφν κατ’ εξουςιοδότθςι του, νοοφνται ωσ :
1. «ολοκλθρωμζνθ καλάςςια πολιτικι» (ΟΘΠ): θ πολιτικι τθσ Ζνωςθσ που ζχει
ωσ ςτόχο να προαγάγει τθ ςυντονιςμζνθ και ςυνεπι λιψθ αποφάςεων με
ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τθσ οικονομικισ
ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ των κρατϊν μελϊν, ιδίωσ ςε ό,τι
αφορά τισ παράκτιεσ, νθςιωτικζσ και εξόχωσ απόκεντρεσ περιοχζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και τουσ καλάςςιουσ τομείσ τθσ, μζςω
ςυνεκτικϊν και ςυνδεόμενων με τθ κάλαςςα πολιτικϊν και μζςω τθσ
διεκνοφσ ςυνεργαςίασ,
2. «καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ»: θ διαδικαςία με τθν οποία θ
αρμόδια αρχι αναλφει και οργανϊνει τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ
καλάςςιεσ και παράκτιεσ περιοχζσ προκειμζνου να επιτευχκεί θ ςφνκεςθ
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οικολογικϊν, περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν
ςτόχων,
3. «καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι»: θ καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι όπωσ
ορίηεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 4 του ν. 3983/2011,
4. «καλάςςια φδατα»: τα φδατα, ο καλάςςιοσ βυκόσ και το υπζδαφοσ, όπωσ
ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (α) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν.
3983/2011,
«παράκτια φδατα»: τα φδατα, ο καλάςςιοσ βυκόσ και το υπζδαφοσ, όπωσ
ορίηονται ςτθν περίπτωςθ (β) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 4 του ν.
3983/2011,
5. «περιφερειακι ςυνεργαςία»: θ ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ
δραςτθριοτιτων μεταξφ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και Κρατϊν Μελϊν και,
όταν είναι δυνατόν, με τρίτεσ χϊρεσ που μοιράηονται τθν ίδια καλάςςια
περιοχι ι υποπεριοχι, με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι καλάςςιου
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ,
6. «Περιφερειακι ςφμβαςθ για τθ κάλαςςα»: οποιαδιποτε διεκνισ ςφμβαςθ ι
διεκνισ ςυμφωνία με το διευκφνον όργανό τθσ που ζχει ςυςτακεί με ςκοπό
τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ τθσ καλάςςιασ περιοχισ και
των υποπεριοχϊν,
Για τθν περιοχι τθσ Μεςογείου Θάλαςςασ ωσ Περιφερειακι Σφμβαςθ
νοείται θ Σφμβαςθ για τθν Προςταςία του Θαλάςςιου Περιβάλλοντοσ και
των Παράκτιων Περιοχϊν τθσ Μεςογείου Θαλάςςθσ «Σφμβαςθ τθσ
Βαρκελϊνθσ» θ οποία ζχει κυρωκεί με το ν. 855/1978 (Αϋ235) και τα
Πρωτόκολλά τθσ ςτα οποία θ Ελλθνικι Δθμοκρατία είναι Συμβαλλόμενο
Μζροσ,
7. «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ»: όπωσ ορίηεται ςτο
εδάφιο (ςτ) του άρκρου 2 του Πρωτοκόλλου για τθν Ολοκλθρωμζνθ
Διαχείριςθ των Παράκτιων Ηωνϊν τθσ Μεςογείου ςτθ Σφμβαςθ για τθν
προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και των παράκτιων περιοχϊν τθσ
Μεςογείου, που ζχει εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τθν Απόφαςθ
2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Σεπτεμβρίου 2010 (ΕΕL
279/23.10.2010),
8. «Παράκτια ηϊνθ»: όπωσ ορίηεται ςτο εδάφιο (ε) του άρκρου 2 του
Πρωτοκόλλου για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των Παράκτιων Ηωνϊν τθσ
Μεςογείου ςτθ Σφμβαςθ για τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ
και των παράκτιων περιοχϊν τθσ Μεςογείου, που ζχει εγκρικεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ με τθν Απόφαςθ 2010/631/ΕΕ του Συμβουλίου τθσ 13θσ
Σεπτεμβρίου 2010 (ΕΕL 279/23.10.2010),
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9. «κοινό»: ζνα ι περιςςότερα φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κακϊσ και οι φορείσ
(ενϊςεισ , οργανϊςεισ ι ομάδεσ αυτϊν) εκπροςϊπθςισ τουσ,
10. «αρμόδια αρχι»: θ Γενικι Γραμματεία Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ
Περιβάλλοντοσ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με
τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του άρκρου 15.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΘΑΛΑΙΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ

Άρθρο 5
(άρθρο 5 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
τόχοι του θαλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
1. Κατά τθν εκπόνθςθ και εφαρμογι του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ,
λαμβάνεται υπόψθ θ ςφνκεςθ των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και
περιβαλλοντικϊν παραμζτρων για τθ ςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ και παράκτιεσ ηϊνεσ, εφαρμόηοντασ μία
προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτο οικοςφςτθμα, ςφμφωνα και με τισ αρχζσ τθσ
αειφορίασ.
2. Ο Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλλει ςτθ
βιϊςιμθ ανάπτυξθ των ενεργειακϊν τομζων ςτθ κάλαςςα, των καλάςςιων
μεταφορϊν, των τομζων τθσ αλιείασ και τθσ υδατοκαλλιζργειασ, ςτθν
προϊκθςθ του βιϊςιμου τουριςμοφ, τθσ βιϊςιμθσ εξόρυξθσ πρϊτων υλϊν,
κακϊσ και ςτθ διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ,
περιλαμβανομζνθσ τθσ ανκεκτικότθτασ ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ
αλλαγισ.

Άρθρο 6
(άρθρα 4, 6 παρ. 3 και 15 παρ.3 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Θζςπιςη και Εφαρμογή του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ
1. Θ αρμόδια αρχι ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ, αξιολόγθςθ, ςυντονιςμό
και εφαρμογι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ προβλζψεισ του Κεφαλαίου αυτοφ, λαμβάνοντασ δεόντωσ
υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των καλάςςιων περιοχϊν και παράκτιων ηωνϊν,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 8, τισ ςυναφείσ υπάρχουςεσ και
μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ και χριςεισ και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο
περιβάλλον και ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ.
2. Ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει ωσ ςκοπό να ςυμβάλει ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων του άρκρου 5 και πρζπει να πλθροί τισ απαιτιςεισ των
άρκρων 7 και 9.
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3. Ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει:
α) τθν Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο και
β) τα Θαλάςςια Χωροταξικά Σχζδια
3.1. Θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο αποτελεί οργανικό
μζροσ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ του άρκρου 3 του ν. 4269/2014
όπωσ ιςχφει. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ νόμου, θ κατάρτιςθ
και ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο Χϊρο, χωρεί
και χωρίσ τθν φπαρξθ εγκεκριμζνθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ.
Θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο:
α) προςδιορίηει τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ για τισ καλάςςιεσ
περιοχζσ και τισ παράκτιεσ ηϊνεσ, που ςτοχεφουν ςτθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ,
β) υποδεικνφει τθν αναγκαιότθτα ι μθ για τθν εκπόνθςθ Θαλάςςιων
Χωροταξικϊν Σχεδίων ςε επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ, με βάςθ:
αα) τισ υποδιαιρζςεισ του καλάςςιου χϊρου, που προβλζπονται
ςτα άρκρα 5 και 20 του ν. 3983/2011, ι/και
ββ) διαφορετικζσ από τισ προαναφερόμενεσ υποδιαιρζςεισ,
εφόςον προκφπτει ότι ο προςδιοριςμόσ τουσ είναι αναγκαίοσ για
τθν επίτευξθ των ςτόχων του άρκρου 5, ι/ και επιβάλλεται ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ του Πρωτοκόλλου για τθν Ολοκλθρωμζνθ
Διαχείριςθ των Παράκτιων Ηωνϊν τθσ Μεςογείου, όπωσ αυτι
ορίηεται ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 4.
3.1.1. Θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο, καταρτίηεται με
ευκφνθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ
Περιβάλλοντοσ του Υπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, εγκρίνεται
με Πράξθ του Υπουργικοφ Συμβουλίου και ανακοινϊνεται ςτθ Βουλι
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.
3.1.2. Πριν τθν υποβολι τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο
Χϊρο ςτο Υπουργικό Συμβοφλιο για ζγκριςθ, απαιτείται:
α) τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και
ςυμμετοχισ του κοινοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.1. του
άρκρου 10,
β) γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ του
άρκρου 4 του ν.4269/2014, όπωσ ιςχφει, θ οποία παρζχεται μζςα
ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν.
Για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ αυτισ, ςτο Εκνικό
Συμβοφλιο Χωροταξίασ μπορεί να ςυμμετζχουν χωρίσ δικαίωμα
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ψιφου, μετά από πρόςκλθςθ του Προζδρου του, εκπρόςωποι και
άλλων δθμόςιων αρχϊν και φορζων προκειμζνου να αναπτφξουν
τισ απόψεισ τουσ κατά τισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου.

3.2. Τα Θαλάςςια Χωροταξικά Σχζδια αντιςτοιχοφν ςε Περιφερειακό Επίπεδο
Σχεδιαςμοφ του άρκρου 2 του ν. 4269/2014 όπωσ ιςχφει, και αναφζρονται
ςε καλάςςιεσ και παράκτιεσ χωρικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ δεν ςυνδζονται με
τα διοικθτικά όρια των Περιφερειϊν που ιςχφουν, ςφμφωνα με τισ
εκάςτοτε κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ, για το χερςαίο χϊρο. Οι εν λόγω
χωρικζσ ενότθτεσ που μπορεί να είναι υπο-περιφερειακοφ, περιφερειακοφ
ι διαπεριφερειακοφ επιπζδου, ταυτίηονται με τισ υποδιαιρζςεισ του
καλάςςιου χϊρου που προβλζπονται ςτα άρκρα 5 (παρ. 2) και 20 του ν.
3983/2011, ι/και με άλλεσ καλάςςιεσ και παράκτιεσ χωρικζσ ενότθτεσ οι
οποίεσ κακορίηονται, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ παραγράφου 3.1.
(παρ. β, εδ. ββ), ςτθν Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο. Σε
περίπτωςθ που θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο δεν ζχει
εγκρικεί ι εάν μετά τθν ζγκριςι τθσ, ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, ανακφπτει θ
αναγκαιότθτα προςδιοριςμοφ των εν λόγω καλάςςιων και παράκτιων
χωρικϊν ενοτιτων, ο κακοριςμόσ τουσ γίνεται με Απόφαςθ του Υπουργοφ
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα
Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ.
3.2.1. Κατά τθν κατάρτιςθ των Θαλάςςιων Χωροταξικϊν Σχεδίων λαμβάνονται
υπόψθ οι απαιτιςεισ του άρκρου 7, οι κατευκφνςεισ τθσ Εκνικισ
Χωρικισ Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο Χϊρο -εφόςον ζχει κεςμοκετθκεί,
οι κατευκφνςεισ των Περιφερειακϊν Χωροταξικϊν Πλαιςίων που
προβλζπονται ςτο άρκρο 6 του ν. 4269/2014 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
εφόςον αυτζσ αφοροφν ςτον παράκτιο και καλάςςιο χϊρο και
ικανοποιοφν τισ αρχζσ και τουσ ςτόχουσ του καλάςςιου χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 5. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει
εγκρικεί θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο, θ αρμόδια
αρχι κατά τθν κατάρτιςθ των Θαλάςςιων Χωροταξικϊν Σχεδίων,
επιδιϊκει τθν ικανοποίθςθ των ςτόχων του άρκρου 5. Υποβάλλονται ςε
διαδικαςία Στρατθγικισ Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ, ςφμφωνα με τισ
ειδικότερεσ προβλζψεισ τθσ υπ. αρικ. 107017/2006 Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ (Β’1225), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
3.2.2. Πριν τθν ζγκριςθ του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδίου απαιτείται:
α) τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με τισ
δθμόςιεσ αρχζσ, τουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ και το κοινό
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.2. του άρκρου 10 και,
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β) γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ του
άρκρου 4 του ν. 4269/2014, όπωσ ιςχφει, θ οποία παρζχεται
μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν.
Για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ τθσ διάταξθσ αυτισ, ςτο Εκνικό Συμβοφλιο
Χωροταξίασ μπορεί να ςυμμετζχουν χωρίσ δικαίωμα ψιφου, μετά από
πρόςκλθςθ του Προζδρου του, εκπρόςωποι και άλλων δθμόςιων αρχϊν
και φορζων προκειμζνου να αναπτφξουν τισ απόψεισ τουσ κατά τισ
ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου.
3.2.3. Τα Θαλάςςια Χωροταξικά Σχζδια υποβάλλονται ςε διαδικαςία
Στρατθγικισ Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ
προβλζψεισ τθσ υπ. αρικ. 107017/2006 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ
(Β’1225), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
3.2.4. Τα Θαλάςςια Χωροταξικά Σχζδια εγκρίνονται μαηί με τισ Στρατθγικζσ
Μελζτεσ Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΠΕ) με ενιαία απόφαςθ του
Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
4. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από
ειςιγθςθ του Γενικοφ Γραμματζα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ
Περιβάλλοντοσ, είναι δυνατόν να τροποποιείται το περιεχόμενο τθσ Εκνικισ
Χωρικισ Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο Χϊρο ι/και των Θαλάςςιων
Χωροταξικϊν Σχεδίων.
5. Ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ κεςπίηεται το ςυντομότερο δυνατό
και το αργότερο ζωσ τθν 31θ Μαρτίου 2021 και, με τθν επιφφλαξθ τθσ
παραγράφου 6, ανακεωρείται τουλάχιςτον κάκε δζκα (10) χρόνια με τθν
ίδια διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 (υποπαράγραφοι 3.1.
και 3.2.) του παρόντοσ άρκρου.
6. Θ αρμόδια αρχι αξιολογεί κάκε πζντε (5) χρόνια τθν εφαρμογι του
Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ, με τθν κατάρτιςθ ςχετικισ ζκκεςθσ
αξιολόγθςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14, με τθν οποία
τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα ι μθ τθσ ανακεϊρθςισ του και πριν τθ
προκεςμία που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 5.

Άρθρο 7
(άρθρο 6 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Ελάχιςτεσ απαιτήςεισ για τον θαλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό
1. Προκειμζνου να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του άρκρου 5, θ αρμόδια αρχι, κατά
τθν κατάρτιςθ τθσ «Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο Χϊρο» και
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των «Θαλάςςιων Χωροταξικϊν Σχεδίων», λαμβάνει υπόψθ τισ ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ και χριςεισ ςτα καλάςςια φδατα και ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ,
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 4.
2. Στο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ παραγράφου 1, θ αρμόδια αρχι:
α) λαμβάνει υπόψθ τισ αλλθλεπιδράςεισ ξθράσ-κάλαςςασ, ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 8,
β) λαμβάνει υπόψθ, ςυνδυαςτικά, τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ
και κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ παραμζτρουσ, κακϊσ και ηθτιματα
αςφάλειασ,
γ) κζτει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ μεταξφ του
καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και του χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ του χερςαίου χϊρου, ι άλλων διαδικαςιϊν, όπωσ θ
Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των Παράκτιων Ηωνϊν, όπωσ ορίηεται
ςτθν παράγραφο 7 του άρκρου 4,
δ) εξαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων
ςφμφωνα με τα άρκρα 6 (παρ. 3.1.2. και 3.2.2.) και 10,
ε) οργανϊνει τθ χριςθ των βζλτιςτων διακζςιμων δεδομζνων,
ςφμφωνα με το άρκρο 11,
ςτ) εξαςφαλίηει τθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία με άλλα κράτθ μζλθ
ςφμφωνα με το άρκρο 12,
η) προωκεί τθ ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ ςφμφωνα με το άρκρο 13.

Άρθρο 8
(άρθρο 7 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Αλληλεπιδράςεισ χερςαίου και θαλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
1. Ο Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ ςτο πλαίςιο τθσ αλλθλεπίδραςθσ
ξθράσ-κάλαςςασ, λαμβάνει υπόψθ του τουσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ που
προβλζπονται ςτο Πρωτόκολλο για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ των
Παράκτιων Ηωνϊν τθσ Μεςογείου, τθσ Σφμβαςθσ για τθν Προςταςία του
Θαλάςςιου Περιβάλλοντοσ και των Παράκτιων Περιοχϊν τθσ Μεςογείου.
2. Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 3 παρ. 3, μζςω του καλάςςιου χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ, αποςκοπείται θ προϊκθςθ τθσ ςυνοχισ του καλάςςιου
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ με τον χωροταξικό ςχεδιαςμό του χερςαίου
χϊρου, κακϊσ και με άλλα διαχειριςτικά ςχζδια και προγράμματα που
προκφπτουν ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ του
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ν.3983/2011, του ν.3937/2011, τθσ υπ. αρικ. 33318/3028/1998 κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ και τθσ υπ. αρικ. 37338/1807/2010 κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ, κακϊσ και ςτο πλαίςιο διεκνϊν ι περιφερειακϊν
ςυμβάςεων και ςυμφωνιϊν, ςτισ οποίεσ είναι θ Ελλθνικι Επικράτεια είναι
Συμβαλλόμενο Μζροσ.

Άρθρο 9
(άρθρο 8 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Περιεχόμενο του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ
1. Ο Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ προςδιορίηει τθν κατανομι ςχετικϊν
υφιςτάμενων και μελλοντικϊν δραςτθριοτιτων και χριςεων ςτισ καλάςςιεσ
περιοχζσ και ςτισ παράκτιεσ ηϊνεσ, ςυμβάλλοντασ ςτουσ ςτόχουσ του
άρκρου 5.
2. Στο πλαίςιο τθσ ανωτζρω παραγράφου και κατ’ εφαρμογι του άρκρου 3
παρ. 3, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι αλλθλεπιδράςεισ των
δραςτθριοτιτων και των χριςεων, οι οποίεσ δφναται μεταξφ άλλων να
περιλαμβάνουν:
α) τισ περιοχζσ υδατοκαλλιζργειασ,
β) τισ περιοχζσ αλιείασ,
γ) τισ εγκαταςτάςεισ και τισ υποδομζσ για τθν ζρευνα, τθν
εκμετάλλευςθ και τθν εξόρυξθ πετρελαίου, φυςικοφ αερίου κακϊσ
και άλλων ενεργειακϊν πόρων, ορυκτϊν και αδρανϊν υλικϊν, και για
τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ,
δ) τισ οδοφσ καλάςςιασ μεταφοράσ και τισ κυκλοφοριακζσ ροζσ,
ε) τισ περιοχζσ διεξαγωγισ ςτρατιωτικϊν αςκιςεων,
ςτ) τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ, τισ περιοχζσ όπου εφαρμόηεται θ
νομοκεςία για τθν προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και τα κρίςιμα
ενδιαιτιματα των ειδϊν
η) τισ περιοχζσ εξόρυξθσ πρϊτων υλϊν,
θ) τθν επιςτθμονικι ζρευνα,
κ) τισ διαδρομζσ υποβρφχιων καλωδίων και αγωγϊν,
ι) τον τουριςμό,
ια) τθν υποκαλάςςια πολιτιςτικι κλθρονομιά.
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3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ εγκρίνονται οι
ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τθν εκπόνθςθ, αξιολόγθςθ και τροποποίθςθ
των Θαλάςςιων Χωροταξικϊν Σχεδίων. Με τθν ίδια ι άλλθ απόφαςθ
κακορίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι των διατάξεων
του παρόντοσ άρκρου.

Άρθρο 10
(άρθρο 9 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Δημόςια διαβοφλευςη-υμμετοχή του κοινοφ
1. H αρμόδια αρχι εξαςφαλίηει, ιδθ κατά το αρχικό/πρϊιμο ςτάδιο
κατάρτιςθσ του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ, τθ δυνατότθτα
ςυμμετοχισ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ των δθμόςιων αρχϊν, των
ενδιαφερόμενων φορζων, κακϊσ και του κοινοφ. Θ διαδικαςία δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ πραγματοποιείται ωσ εξισ:
1.1

Ωσ προσ τθν Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο χϊρο:
α) Θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ςχετικά
με τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ τθσ Εκνικισ Χωρικισ
Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο χϊρο, ϊςτε να διαςφαλίηει, κατά τθ
διαμόρφωςθ του ςχεδίου, τθ ςυνεργαςία με όλεσ τισ ανωτζρω
εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ.
β) Το ςχζδιο τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο χϊρο
τίκεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 6 του ν. 4048/2012 (Αϋ34), χρονικισ διάρκειασ δφο (2) μθνϊν.
Θ ζναρξθ τθσ διαβοφλευςθσ πραγματοποιείται με ζγγραφθ
ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων Υπουργείων προκειμζνου να
διατυπϊςουν τα ςχόλιά τουσ.
γ) Μετά τθν αξιολόγθςθ των ςχολίων τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ θ
αρμόδια αρχι οριςτικοποιεί το περιεχόμενο τθσ Εκνικισ Χωρικισ
Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο χϊρο προκειμζνου να ακολουκιςει θ
γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, ςφμφωνα με τθν
υποπαράγραφο 3.1.2.β του άρκρου 6.

1.2

Ωσ προσ τα Θαλάςςια Χωροταξικά Σχζδια:
α) Θ αρμόδια αρχι ενθμερϊνει τα ςυναρμόδια Υπουργεία ςχετικά με
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ
Σχεδίου, ϊςτε να διαςφαλίηει, ςε επίπεδο διαμόρφωςθσ ςχεδίου, τθ
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ςυνεργαςία με όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Παράλλθλα,
ενθμερϊνει τισ οικείεσ Περιφζρειεσ.
β) Το ςχζδιο του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδίου τίκεται ςε
δθμόςια διαβοφλευςθ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6
του ν. 4048/2012 (Αϋ34), χρονικισ διάρκειασ ενόσ (1) μθνόσ. Θ ζναρξθ
τθσ διαβοφλευςθσ πραγματοποιείται με ζγγραφθ ενθμζρωςθ των
εμπλεκόμενων Υπουργείων, των οικείων Περιφερειϊν και των
οικείων Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων προκειμζνου να διατυπϊςουν
τα ςχόλιά τουσ.
γ) Τα οικεία Περιφερειακά Συμβοφλια δθμοςιοποιοφν ζγκαιρα και με
κάκε πρόςφορο και κατάλλθλο μζςο, το Θαλάςςιο Χωροταξικό
Σχζδιο προκειμζνου το κοινό να πλθροφορθκεί το περιεχόμενό του
και να ςυμμετζχει ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ.
δ) Μετά τθν αξιολόγθςθ των ςχολίων τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ, θ
αρμόδια αρχι οριςτικοποιεί το περιεχόμενο του Θαλάςςιου
Χωροταξικοφ Σχεδίου προκειμζνου να ακολουκιςει θ διαδικαςία
γνωμοδότθςθσ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 3.2.2.β του άρκρου 6, και ςτθ ςυνζχεια θ διαδικαςία
Στρατθγικισ Περιβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ (ΣΠΕ).
2. Το κοινό ζχει δικαίωμα ζνδικθσ προςταςίασ κατά πράξεων ι παραλείψεων
τθσ Διοίκθςθσ ςχετικά με κζματα ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ του κατά τθ
διαδικαςία κατάρτιςθσ των καλάςςιων χωροταξικϊν ςχεδίων, ςφμφωνα με
τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του άρκρου 3 τθσ υπ. αρικ. 9269/470/2007 κοινισ
υπουργικισ απόφαςθσ με τθν οποία ενςωματϊκθκαν ςτο εκνικό δίκαιο τα
άρκρα 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) τθσ οδθγίασ 2003/35/ΕΚ.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να
κακορίηεται κάκε αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 1.
4. Θ αρμόδια αρχι οφείλει να διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ των ενδιαφερόμενων
φορζων, αρχϊν και κοινοφ ςτα ςτοιχεία και πλθροφορίεσ που αφοροφν ςτο
Θαλάςςιο Χωροταξικό Σχεδιαςμό, τόςο κατά το ςτάδιο τθσ διαβοφλευςθσ,
κακϊσ και μετά τθν ζγκριςι του, ςφμφωνα με τθν παρ. 5.
5. Για τθν πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ που αφοροφν το περιβάλλον,
εφαρμόηεται θ 11764/653/2006 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, Οικονομίασ και Οικονομικϊν,
Περιβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και Δικαιοςφνθσ (Βϋ327),
που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία 2003/4/ΕΚ.
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Άρθρο 11
(άρθρο 10 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Χρήςη και ανταλλαγή δεδομζνων
1. Θ αρμόδια αρχι, οργανϊνει και χρθςιμοποιεί τα βζλτιςτα διακζςιμα
δεδομζνα και ςυντονίηει τθ διαδικαςία τθσ απαιτοφμενθσ ανταλλαγισ των
πλθροφοριϊν, για τθν κατάρτιςθ του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ.
2. Τα δεδομζνα τθσ παραγράφου 1 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξφ
άλλων:
α) περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομζνα που ζχουν
ςυλλεχκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ και ενωςιακισ
νομοκεςίασ που διζπει τισ δραςτθριότθτεσ του άρκρου 9·
β) καλάςςια φυςικά δεδομζνα για τα καλάςςια φδατα.
3. Κατά τθν εφαρμογι τθσ παράγραφο 1, θ αρμόδια αρχι χρθςιμοποιεί τα
ςχετικά μζςα και εργαλεία, περιλαμβανομζνων αυτϊν που είναι ιδθ
διακζςιμα ςφμφωνα με τθν Ολοκλθρωμζνθ Θαλάςςια Πολιτικι τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και άλλεσ ςυναφείσ πολιτικζσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,
όπωσ το ν. 3882/2010 (Αϋ166) που εκδόκθκε ςε ςυμμόρφωςθ με τθν Οδθγία
2007/2/ΕΚ.
4. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και ενδεχομζνωσ
του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου Υπουργοφ μπορεί να κακορίηεται κάκε
αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι του άρκρου αυτοφ.

Άρθρο 12
(άρθρο 11 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
υνεργαςία μεταξφ κρατών μελών
1. Στα πλαίςια τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ, θ αρμόδια αρχι
ςυνεργάηεται με τα κράτθ μζλθ που μοιράηονται καλάςςια φδατα με ςκοπό
να διαςφαλίηεται ότι ο Θαλάςςιοσ Χωροταξικόσ Σχεδιαςμόσ είναι
ςυντονιςμζνοσ και ζχει ςυνοχι ςε όλθ τθ εν λόγω καλάςςια περιοχι. Θ
ςυνεργαςία λαμβάνει υπόψθ, ιδίωσ, ηθτιματα διακρατικοφ χαρακτιρα.
2. Θ ςυνεργαςία κατά τθν παράγραφο 1 επιδιϊκεται μζςω:
α) υφιςτάμενων περιφερειακϊν κεςμικϊν δομϊν ςυνεργαςίασ, όπωσ
οι περιφερειακζσ ςυμβάςεισ για τθ κάλαςςα, και/ι
β) δικτφων ι δομϊν των αρμόδιων αρχϊν των κρατϊν μελϊν, και/ι
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γ) οποιαςδιποτε άλλθσ μεκόδου που πλθροί τισ προδιαγραφζσ τθσ
παράγραφο 1 του παρόντοσ άρκρου, όπωσ ςτο πλαίςιο των
ςτρατθγικϊν για τισ καλάςςιεσ λεκάνεσ.

Άρθρο 13
(άρθρο 12 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
υνεργαςία με τρίτεσ χώρεσ
Θ αρμόδια αρχι όταν αναπτφςςει δράςεισ που αφοροφν ςτο καλάςςιο χωροταξικό
ςχεδιαςμό ςτισ οικείεσ καλάςςιεσ περιοχζσ, καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια
για ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ, ςφμφωνα με το διεκνζσ δίκαιο και τισ διεκνείσ
ςυμβάςεισ, όπωσ με τθν αξιοποίθςθ υφιςτάμενων διεκνϊν φόρουμ ι με
περιφερειακι κεςμικι ςυνεργαςία, μεταξφ των οποίων εντάςςεται θ Περιφερειακι
Σφμβαςθ για τθ Μεςόγειο Θάλαςςα, όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου
4.

Άρθρο 14
(άρθρο 14 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Παρακολοφθηςη και υποβολή εκθζςεων
1. Θ αρμόδια αρχι διαβιβάηει ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςε οποιαδιποτε
άλλα ενδιαφερόμενα κράτθ μζλθ, αντίγραφα τθσ Εκνικισ Χωρικισ
Στρατθγικισ για το Θαλάςςιο Χϊρο και των Θαλάςςιων Χωροταξικϊν
Σχεδίων, μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ζγκριςι τουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου ςχετικοφ επεξθγθματικοφ υλικοφ για τθν εφαρμογι
του νόμου και όλων των επακόλουκων επικαιροποιιςεϊν τουσ. Σε
περίπτωςθ που προκφψουν μεταβολζσ των πλθροφοριϊν που ζχει
διαβιβάςει, τισ αποςτζλλει εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ μεταβολισ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 13 τθσ
Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ.
2. Θ αρμόδια αρχι παρακολουκεί και ελζγχει τθν εφαρμογι του νόμου με τθν
κατάρτιςθ κάκε πζντε (5) χρόνια ςχετικϊν εκκζςεων αξιολόγθςθσ ςτο
πλαίςιο επίτευξθσ των ςτόχων του άρκρου 5, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6
του άρκρου 6. Οι εκκζςεισ αυτζσ υποβάλλονται ςτον Υπουργό
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
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ΜΕΡΟ Β’
ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2014/89/ΕΕ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΣΑΗ-ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 15
(άρθρο 13 Οδηγίασ 2014/89/ΕΕ)
Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχι για τθν εφαρμογι του νόμου ορίηεται θ Γενικι Γραμματεία
Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ του Υπουργείου
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, θ οποία ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν
εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ.
Ειδικότερα, θ αρμόδια αρχι ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:
α) μεριμνά για τθν κατάρτιςθ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το
Θαλάςςιο Χϊρο και των Θαλάςςιων Χωροταξικϊν Σχεδίων, ςτο
πλαίςιο εφαρμογισ των άρκρων 5, 6, 7, 9 και 10,
β) αξιολογεί τθν εφαρμογι του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ
(Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι για το Θαλάςςιο Χϊρο και Θαλάςςια
Χωροταξικά Σχζδια) με τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν εκκζςεων και
προβαίνει ςτθν ανακεϊρθςι του, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 6,
γ) διαβουλεφεται με τισ ςυναφείσ αρχζσ άλλων Κρατϊν Μελϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τρίτων χωρϊν, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των
άρκρων 12 και 13 για τθ διαμόρφωςθ ςυνεργαςίασ και κοινισ
προςζγγιςθσ κακϊσ και το ςυντονιςμό των δράςεϊν τουσ που
αφοροφν ςτο καλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό, ςφμφωνα με τισ
γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το
Θαλάςςιο Χϊρο,
δ) εξαςφαλίηει κάκε πρόςφορο μζςο, διαδικαςία, μθχανιςμό ι
πρόγραμμα, για τθν εφαρμογι, του παρόντοσ νόμου,
ε) λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ
ςυντονιςμζνθσ εφαρμογισ του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ
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από τισ εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ ςε όλα τα επίπεδα
διακυβζρνθςθσ (εκνικό, περιφερειακό και διεκνζσ ι διακρατικό
επίπεδο),
ςτ) ζχει τθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ των ελάχιςτων απαιτιςεων που
προβλζπονται ςτο άρκρο 7 κακϊσ και των αλλθλεπιδράςεων ξθράσκάλαςςασ ςφμφωνα με το άρκρο 8,
η) αποτελεί ςθμείο επαφισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα
αρμόδια όργανά τθσ για κζματα που αφοροφν ςτθν εφαρμογι τθσ
Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ,
θ) ειςθγείται τθν ςυμμετοχι του ΥΠΕΝ ςε διακρατικά/διαςυνοριακά
προγράμματα, με αντικείμενα που άπτονται τθσ Θαλάςςιασ
Χωροταξίασ,
κ) εποπτεφει και ςυντονίηει προγράμματα και μελζτεσ που άπτονται
του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ.
2. H Γενικι Γραμματεία Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ για τθν
υποςτιριξθ του ζργου τθσ, μπορεί να ςυςτινει μθ αμειβόμενεσ ομάδεσ
εργαςίασ εμπειρογνωμόνων με ςυμμετοχι κατά περίπτωςθ εκπροςϊπων
ςυναρμόδιων δθμοςίων αρχϊν και φορζων.
2.1

Θ ςυγκρότθςθ των ομάδων εργαςίασ γίνεται με απόφαςθ του Γενικοφ
Γραμματζα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ & Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ. Με τθν ίδια
απόφαςθ κακορίηεται ο τρόποσ ςφγκλθςθσ των ομάδων εργαςίασ, το
αντικείμενο εργαςιϊν τουσ, το χρονικό πλαίςιο λειτουργίασ τουσ και
κάκε αναγκαία λεπτομζρεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Άρθρο 16
Μεταβατικζσ Διατάξεισ
1. Μζχρι να εκδοκοφν οι κανονιςτικζσ πράξεισ που προβλζπονται ςτον
παρόντα νόμο για τθν ζγκριςθ του Θαλάςςιου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ,
εφαρμόηονται τα εγκεκριμζνα κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ χωροταξικά ςχζδια
και προγράμματα, εφόςον ρυκμίηουν κζματα που πραγματεφεται ο νόμοσ
αυτόσ.
2. Μετά τθν ζκδοςθ των ανωτζρω αναφερόμενων κανονιςτικϊν πράξεων, ο
χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ του χερςαίου χϊρου, οφείλει να λαμβάνει υπόψθ
τισ κατευκφνςεισ του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των παράκτιων ηωνϊν, ςτο πλαίςιο τθσ
αλλθλεπίδραςθσ ξθράσ-κάλαςςασ.
3. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, εγκφκλιοι και κάκε τφπου οδθγίεσ που
εκδίδονται από τισ ςυναρμόδιεσ αρχζσ και φορείσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ
του νόμου, κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτθν αρμόδια αρχι προκειμζνου
να εξετάηεται θ ςυμβατότθτά τουσ με τισ ρυκμίςεισ και τουσ ςτόχουσ του
νόμου.
Άρθρο 17
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
Κάκε διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου ι ανάγεται ςε
κζματα που ορίηονται από αυτόν, καταργείται.
Άρθρο 18
Θ ιςχφσ του νόμου αυτοφ αρχίηει από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, εκτόσ εάν προβλζπεται διαφορετικά ςτισ επί μζρουσ διατάξεισ του.

Ακινα, 2016
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΗ
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