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Άρθρο 10 

Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ∆ραστηριοτήτων 
 
1. Το άρθρο 24 του v. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο15 του άρθρου 98 
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') και την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του v. 2300/1995 (ΦΕΚ 
69 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:  
1. Ως περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.∆.) 
χαρακτηρίζονται θαλάσσιες εκτάσεις, καθώς και χερσαίες περιοχές, που είναι πρόσφορες, 
σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, για την ανάπτυξη παραγωγικών 
και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τοµέα, 
καθώς και δραστηριοτήτων ή επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών πειραµατικού χαρακτήρα.   
Οι περιοχές αυτές µπορεί να εξειδικεύονται κατά κλάδο δραστηριότητας ή τοµέα παραγωγής 
ή είδος και προορισµό λειτουργίας και να διακρίνονται σε περιοχές αποκλειστικής χρήσης, 
στις οποίες απαγορεύεται κάθε άλλη δραστηριότητα εκτός από εκείνη στην οποία αποβλέπει 
ο χαρακτηρισµός τους και σε περιοχές κύριας χρήσης, όπου επιτρέπονται και άλλες 
δραστηριότητες υπό όρους.  
2. Οι περιοχές της προηγούµενης παραγράφου χαρακτηρίζονται και οριοθετούνται µε αίτηση 
φορέα, οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τον οποίο συνιστούν ή στον οποίο συµµετέχουν 
φυσικό πρόσωπα ή νοµικό πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου 
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του v. 
2190/1994,καθώς και ενώσεις, σύνδεσµοι ή κοινοπραξίες των ανωτέρω σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
Η εδαφική έκταση των προς ανάπτυξη περιοχών της παραγράφου 1 πρέπει να ανήκει στην 
κυριότητα του συνιστώµενου κατά την παρούσα παράγραφο φορέα ή να έχει παραχωρηθεί 
σε αυτόν κατά χρήση µε µακροχρόνια µίσθωση κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 
χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της εκτάσεως σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο.  Ειδικά 
για τη δηµιουργία περιοχών ανάπτυξης µονάδων υδατοκαλλιεργειών, η προβλεπόµενη από 
τις οικείες διατάξεις εκµίσθωση ή παραχώρηση χερσαίων εκτάσεων και υδάτινων επιφανειών 
επιτρέπεται να γίνεται και µετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης 
παραγράφου. Στις περιπτώσεις αυτές, την αίτηση χαρακτηρισµού και οριοθέτησης της Π 
Ο.Α.Π.∆. προσυπογράφει επιπλέον και ο κύριος της έκδοσης, ο οποίος δηλώνει ρητά ότι 
αποδέχεται να παραχωρήσει ή να εκµισθώσει την έκταση σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) 
µηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της επόµενης παραγράφου. Εάν παρέλθει 
άπρακτη η προθεσµία αυτή, η εγκριτική απόφαση της Π.Ο.Α.Π.∆. ανακαλείται.  
3. α. Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση εκτάσεων, ως Π.Ο.Α.Π.∆. γίνεται, σύµφωνα µε τις 
κατευθύνσεις εγκεκριµένων Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης. Έως την έγκριση των προαναφερόµενων πλαισίων, ο χαρακτηρισµός και η 
οριοθέτηση των περιοχών της παραγράφου 1 γίνεται µετά από στάθµευση των διαθέσιµων 
στοιχείων ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού και ιδίως αυτών που απορρέουν από 
υφιστάµενα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράµµατα και υπό εξέλιξη χωροταξικές µελέτες. 
β. Για το χαρακτηρισµό και οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. υποβάλλεται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων 'Έργων αίτηση από το φορέα της παραγράφου 2. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων ‘Έργων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και έγγραφα 
που θα συνοδεύουν την αίτηση του φορέα, ο τύπος και το περιεχόµενο της αιτήσεως, ο 
χρόνος και τα στάδια ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι 
αναγκαία για την εφαρµογή αυτής της παραγράφου. Εάν για τη δηµιουργία Π.Ο.Α.Π.∆. 
απαιτείται η σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , αυτή καταρτίζεται κατά τις 
κείµενες διατάξεις και υποβάλλεται µαζί µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικό της παραγράφου 
αυτής.  



Ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτηση εκτάσεων ως Π.Ο.Α.Π.∆. γίνονται µε κοινή απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και του κατά περίπτωση 
αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώµη του οικείου νοµαρχιακού συµβουλίου και του 
Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Κ.Σ.Χ.Ο.Π). Ειδικά για τη 
σύνταξη Π.Ο.Α.Π.∆. στις περιοχές των ρυθµιστικών σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αντί 
για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. γνωµοδοτεί η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισµού Αθήνας ή 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις λειτουργίας των οργανισµών του άρθρου 3 του ν. 
2508/1997, γνωµοδοτούν αντί για το Κ.Σ.Χ.Ο.Π. οι Εκτελεστικές Επιτροπές των οργανισµών 
αυτών για τις περιοχές αρµοδιότητάς τους. Η γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου πρέπει να 
περιέρχεται στο Υπουργείο το αργότερο µέσα σε δύο (2) µήνες,από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης ή πρότασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η υπουργική 
απόφαση εκδίδεται χωρίς τη γνώµη του νοµαρχιακού συµβουλίου. Η παραπάνω εγκριτική 
απόφαση αποτελεί και προέγκριση χωροθέτησης τόσο για τις Π.Ο.Α.Π.∆. όσο και για την 
εγκατάσταση ή επέκταση σε αυτές παραγωγικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων.  
γ. Με την παραπάνω απόφαση, καθορίζονται ειδικότερα: 
- η θέση, η έκταση και τα όρια της Π.Ο.Α.Π.∆., 
- οι κατηγορίες παραγωγικών ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που επιτρέπεται να 
εγκατασταθούν στην Π.Ο.Α.Π.∆.,  
- ειδικές ζώνες προστασίας γύρω από τις οριοθετούµενες σύµφωνα µε τα παραπάνω 
περιοχές, στις οποίες µπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί στις χρήσεις γης, 
στους όρους δόµησης και στην εν γένει εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών και 
- οι ειδικότεροι όροι και τα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από την Ίδρυση και 
λειτουργία της Π.Ο.Α.Π.∆..  
Η µεταβολή της έκτασης και των ορίων της Π.Ο.Α.Π.∆. επιτρέπεται µε την τήρηση των 
διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος όρθρου για την οριοθέτηση 
και χαρακτηρισµό της, ύστερα από αιτιολογηµένη αίτηση του φορέα Π.Ο.Α.Π.∆..  
4. Για Π.Ο.Α.Π.∆. που βρίσκονται µέσα σε εγκεκριµένο Γενικά Πολεοδοµικό Σχέδια σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983 ή του ν.2508/1997 ή µέσα σε Σχέδιο χωρικής και Οικιστικής 
Οργάνωσης Πόλεων, ο χαρακτηρισµός και η οριοθέτησή τους γίνονται σε περιοχές οι οποίες, 
µε βάση τα σχέδια αυτά προορίζονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων 
και σύµφωνα µε τις ειδικότερες χρήσεις που προσδιορίζονται σε αυτό. Ρυθµίσεις Ζωνών 
Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.),που προβλέπονται για τις περιοχές της παραγράφου 1, µπορεί 
να τροποποιούνται µε την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, µε εξαίρεση τις 
περιοχές που προστατεύονται µε τις ρυθµίσεις της Ζ.Ο.Ε. λόγω του ειδικού χαρακτήρα τους, 
όπως είναι ιδίως χώροι αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού, ιστορικού ή λαογραφικού 
ενδιαφέροντος, παραθαλάσσιες ή παραποτάµιες ζώνες, βιότοποι και τόποι ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους, δάση και δασικές εκτάσεις.  
5. α. Οι χερσαίες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως Π.Ο.Α.Π.∆. µπορούν να πολεοδοµούνται 
για τους σκοπούς της παραγράφου 1. Η πολεοδοµική µελέτη εκπονείται µε πρωτοβουλία του 
φορέα της παραγράφου 2 και αποτελείται από.  
- το πολεοδοµικό σχέδιο που συντάσσεται µε βάση οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό 
τοπογραφικό διάγραµµα,  
- τον πολεοδοµικό κανονισµό και  
- έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόµενες από τη µελέτη ρυθµίσεις.  
Η πολεοδοµική µελέτη συντάσσεται, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που θα ορισθούν µε την 
απόφαση της παρούσας παραγράφου και περιέχει ιδίως τις χρήσεις γης και τις τυχόν 
πρόσθετες απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα διαγράµµατα των δικτύων υποδοµής, τους 
ειδικούς και γενικούς όρους δόµησης και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που 
πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 40% της συνολικής έκτασης της Π.Ο.Α.Π.∆.. 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι ειδικές προδιαγραφές 
εκπόνησης της πολεοδοµικής µελέτης των Π.Ο.Α.Π ∆.και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.  
β. Ο συντελεστής δόµησης που ορίζεται για τις περιοχές που προορίζονται για βιοµηχανικές 
και εν γένει επιχειρηµατικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τοµέα δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 1,6,για τις περιοχές όπου ασκούνται δραστηριότητες χονδρικού εµπορίου το1,2 
και για τις υπόλοιπες περιοχές δραστηριοτήτων του τριτογενούς τοµέα το 0,6 αντίστοιχα.  
γ. Η πολεοδοµική µελέτη εγκρίνεται και τροποποιείται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται 
µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων, µετά 
από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος και γνώµη 



του Οικείου οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας, η οποία υποβάλλεται στο 
Υπουργείο σε προθεσµία δύο (2) µηνών από τότε που περιέρχεται στον οργανισµό αυτόν η 
σχετική µελέτη. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, η πολεοδοµική µελέτη µπορεί να 
εγκρίνεται χωρίς τη γνώµη του παραπάνω οργανισµού. Η πολεοδοµική µελέτη έχει τις 
συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7/ 16.8.1923. Από την 
έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης οι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται σε κοινή χρήση, χωρίς 
να απαιτείται ρητή παραίτηση του φορέα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 από την 
κυριότητα, νοµή και κατοχή τους.  
δ. Η εφαρµογή της πολεοδοµικής µελέτης γίνεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων 
της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού και ελέγχεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία 
κατά τις κείµενες διατάξεις. Μετά την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης, οι προαναφερόµενοι 
φορείς εκτελούν το έργο διαµόρφωσης του χώρου, καθώς και τα έργο υποδοµής, όπως αυτά 
προβλέπονται στην πολεοδοµική µελέτη. ∆ιατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση 
εισφοράς σε γη και χρήµα δεν έχουν εφαρµογή στις περιπτώσεις πολεοδόµησης µε βάση το 
παρόν άρθρο.  
6. Η εκτέλεση και συντήρηση των βασικών έργων κοινωνικής και τεχνικής υποδοµής µέσα 
στις περιοχές αυτές γίνεται από τους φορείς της παραγράφου 2». 
2. Ο χαρακτηρισµός, η οριοθέτηση, η πολεοδόµηση, η οργάνωση και λειτουργία, η εκτέλεση 
έργων και η εποπτεία των Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (B.E.ΠE.) και των 
Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) γίνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α.) οι οποίες δεν θίγονται από τον παρόντα νόµο.  
3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 
του ν. 2115/1993, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 142 του ν.δ. 210/1973 δεν θίγονται. 
Κατά τον καθορισµό µεταλλευτικών και λατοµικών περιοχών ή ζωνών σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και να σταθµίζονται και το 
διαθέσιµο στοιχεία του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού. 


