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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 πρό−  

ταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι− 

ματικής Αλλαγής, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής 

Φύση 2000» και του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σε εφαρμογή ειδικής περι− 

βαλλοντικής 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 έγκρισή της πραγμα− 

τοποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

β) Για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως περιφερει−  

ακού πάρκου, την οριοθέτηση και τον καθορισμό όρων 

δόμησης, χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε 

αυτήν, εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλο− 

ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προεδρικό διά−  

ταγμα, ύστερα από γνώμη της «Επιτροπής Φύση 2000»  

και του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμέ−  

νης 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 Υπουρ− 

γών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλο−  

ντος, 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 Πε− 

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

γ) Ειδικά ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των ορί− 

ων και των ζωνών προστασίας περιοχών, στοιχείων ή 

 

συνόλων της φύσης και του τοπίου, που περιλαμβάνο− 

νται σε ζώνη 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 καθορί− 

ζονται προτεραιότητες διατήρησης για την κάθε περιο− 

χή. Σε περιοχές, στις οποίες λειτουργεί αεροδρόμιο, για  

το χαρακτηρισμό και την οριοθέτησή τους απαιτείται 

η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο− 

ρίας. Αποχαρακτηρισμός ή μείωση της έκτασης της 

προστατευόμενης περιοχής επιτρέπεται με απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα− 

τικής 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 προστατευ− 

όμενου τοπίου ή ως προστατευόμενου φυσικού σχη− 

ματισμού 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 καθορίζο− 

νται προτεραιότητες διατήρησης. Αποχαρακτηρισμός ή 

μείωση της έκτασης του προστατευτέου αντικειμένου 

επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο− 
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά  

περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ύστερα από αιτιο− 

λογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− 
γειας 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 προστα− 

τευόμενου φυσικού σχηματισμού μπορεί να γίνεται με 

το ίδιο διάταγμα. 

5. α) Κανονιστικές πράξεις χαρακτηρισμού προστα− 

τευομένων περιοχών που εγκρίθηκαν από αναρμόδιο 

όργανο, μπορούν να εγκριθούν με προεδρικά διατάγ− 

ματα 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 Διεύθυν− 

σης Περιβάλλοντος ότι δεν έχουν επέλθει ιδιαίτερα  

σημαντικές αλλαγές στην κατάσταση διατήρησης του 

προστατευτέου αντικειμένου. Η ισχύς των παραπάνω 

προεδρικών διαταγμάτων, πλην της τήρησης των προ−  

βλέψεων της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ανατρέχει 

στην ημερομηνία δημοσίευσης των πρώτων διοικητικών  

πράξεων, οι οποίες καταργούνται ρητά με τα ίδια προ− 

εδρικά διατάγματα. 

β) Εφόσον πριν από τη δημοσίευση του παρόντος  
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νόμου έχουν εγκριθεί από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλ− 

λοντος 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 

παραγραφου 1 εκδίδονται, σε εφαρμογή των μελετών 

αυτών, εντός δύο ετών. 

γ) Έως την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του  

προηγουμένου εδαφίου το περιεχόμενο των εγκεκριμέ−  

νων ειδικών περιβαλλοντικών μελετών λαμβάνεται υπο− 

χρεωτικά υπόψη για τη χωροθέτηση οποιουδήποτε έργου 

ή δραστηριότητας μέσα στην περιοχή προστασίας. 

δ) Προεδρικά διατάγματα προστασίας περιοχών, σχέ− 

δια των οποίων διαβιβάζονται εντός έξι μηνών από τη  

δημοσίευση του παρόντος στο Συμβούλιο της Επικρα− 

τείας για την κατά νόμο επεξεργασία, καταλαμβάνονται 

από τις προϊσχύουσες διατάξεις ως προς τις προϋπο− 

θέσεις εκδόσεώς τους. 

6. Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης, όπως και οι προ− 

διαγραφές των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και των  

ειδικών εκθέσεων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού  

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  

 7. Τα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων των πράξεων 

χαρακτηρισμού της παραγράφου 1 ανακοινώνονται πριν 

από την οριστική διατύπωσή τους στους αρμόδιους Ορ− 

γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατατίθενται υπο−  

χρεωτικά 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 εγγρά− 

φως 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 Άμυνας και των νομικών προσώπων 

που εποπτεύονται από αυτό, οι οποίες περιλαμβάνουν 

στρατιωτικές υποδομές και εκτάσεις που χρησιμοποιού− 

νται για σκοπούς εθνικής άμυνας και ασφάλειας, απαιτεί− 

ται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.  

 9. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του 

τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτη− 

ρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί 

η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με απόφασή 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.» 



 


