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 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδη-

γίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για 

το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες 

διατάξεις .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/89/ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)

1. Σκοπός των άρθρων 1 έως και 15 είναι: α) η εν-
σωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 
2014/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014, «Περί θεσπίσεως 
πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» (ΕΕ L 
257/135/28.8.2014) και β) ο καθορισμός ενός πλαισίου 
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με σκοπό την 
προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των θαλάσσιων 
οικονομιών, τη βιώσιμη ανάπτυξη των θαλάσσιων πε-
ριοχών και τη βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων πόρων.

2. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός εντάσσεται 
στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ως το διατομεακό μέσο πολιτικής που επιτρέ-
πει στις δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερομένους να 
εφαρμόζουν συντονισμένη, ολοκληρωμένη και διασυ-
νοριακή προσέγγιση και συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων του άρθρου 3, σύμφωνα και με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Σύμβαση 
UNCLOS), που κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 (Α’ 136).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)

1. Ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα θαλάσσια ύδατα 
και στις παράκτιες ζώνες, όπως ορίζονται στις παραγρά-
φους 4 και 5 του άρθρου 3.

2. Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε δραστηριότητες 
με αποκλειστικό σκοπό την άμυνα ή την εθνική ασφά-
λεια.

3. Η εφαρμογή του παρόντος δεν θίγει τη χάραξη και 
την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Άρθρο 3

Ορισμοί

(άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ)

Α. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής 
ορισμοί:

1. «ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική»: η πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο να προαγάγει τη 
συντονισμένη και συνεπή λήψη αποφάσεων με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της οικονομι-
κής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των κρατών-
μελών, ιδίως σε οτιδήποτε αφορά τις παράκτιες, νησιω-
τικές και εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς και τους θαλάσσιους τομείς της, μέσω 
συνεκτικών και συνδεόμενων με τη θάλασσα πολιτικών 
και μέσω της διεθνούς συνεργασίας,

2. «θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός»: η διαδικασία 
με την οποία η αρμόδια αρχή αναλύει και οργανώνει 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις θαλάσσιες και πα-
ράκτιες περιοχές για να επιτευχθεί η σύνθεση οικολο-
γικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και 
πολιτιστικών παραμέτρων με στόχο την προώθηση της 
βιώσιμης ανάπτυξης,

3. «θαλάσσια περιοχή ή υποπεριοχή»: η θαλάσσια 
περιοχή ή υποπεριοχή, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3983/2011 (Α’ 144),

4.α. «θαλάσσια ύδατα»: τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός 
και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011,

β. «παράκτια ύδατα»: τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός 
και το υπέδαφος, όπως ορίζονται στην περίπτωση β’ της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3983/2011.

Β. Λοιποί ορισμοί
5. «Παράκτια ζώνη»: η γεωμορφολογική περιοχή εκα-

τέρωθεν της ακτογραμμής, στην οποία η αλληλεπίδραση 
μεταξύ του θαλάσσιου και του χερσαίου τμήματος απο-
κτά τη μορφή πολύπλοκων συστημάτων οικολογικών 
στοιχείων και πόρων αποτελούμενων από βιοτικές και 
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κού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ή των κατά τόπους δασικών υπηρεσιών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

3. Στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, η Γενική Διεύθυν-
ση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποστέλλει απολογιστική 
έκθεση στο Πράσινο Ταμείο με αντικείμενο τη διάθεση 
του ποσού της παραγράφου 1 για την εξόφληση των 
προβλεπομένων σε αυτή δαπανών.».

Άρθρο 38

Αναπροσαρμογή και θέσπιση παραβόλων,

τελών και προστίμων

1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 2Α του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:

«βα) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο-
νής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 15 και ως στελέχη της επένδυσης της παρ. 
Α΄ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014,

ββ) πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν άδεια διαμο-
νής στην ελληνική επικράτεια, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 17, 19 παράγραφος 7, 61, 64, 98, 114 και 
122 του ν. 4251/2014.».

2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 
4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
εκατό (100) ευρώ.».

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4251/2014 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Μαζί με την αίτηση ο εργοδότης καταθέτει αποδει-
κτικό καταβολής τέλους ύψους διακοσίων (200) ευρώ 
για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απασχολή-
σει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και δεν 
επιστρέφεται.».

4. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 4251/2014, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 7 του ν. 4332/2015, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αποδεικτικό καταβολής τέλους ύψους εκατό (100) 
ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που θέλει να απα-
σχολήσει, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και 
δεν επιστρέφεται.»

5. Η παρ. 4 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014 αντικα-
θίσταται ως εξής:

«4. Για την εξέταση αιτήσεως χορήγησης άδειας δια-
μονής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται 
παράβολο. Εξαιρείται η αίτηση που υποβάλλεται για τη 
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, σύμφωνα με 
την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου ή της παρ. 47 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015, 
η οποία συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) 
ευρώ.».

6. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμο-
νής επενδυτή του άρθρου 16 του ν. 4251/2014 συνοδεύ-
εται από παράβολο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

7. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας δι-
αμονής της παρ. Α΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 
συνοδεύεται από παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

8. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας δια-
μονής της παρ. Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4251/2014 συ-

νοδεύεται από παράβολο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) 
ευρώ.

9. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν εκπληρώ-
νουν τις υποχρεώσεις τους, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
εκατό (100) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής ύψους 
διακοσίων (200) ευρώ.».

10. Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4251/2014 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αιτήσεις θεραπείας συνοδεύονται από παράβολο 
ύψους πενήντα (50) ευρώ.».

11. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του
ν. 4251/2014 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε. έχουν καταβάλει παράβολο, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του παρό-
ντος νόμου, μόνο αν πρόκειται για διαμονή με σκοπό 
τις σπουδές.».

12. Η παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«2. Δεν υπόκεινται στην καταβολή του ανωτέρω πα-
ραβόλου όσοι κατέχουν ήδη άδεια διαμονής αόριστης, 
δεκαετούς ή πενταετούς διάρκειας του άρθρου 108 και 
ζητούν να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν δι-
αμένοντος.

Ειδικά, όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση 
άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 138 καταβάλλουν παράβολο 
ύψους εννιακοσίων (900) ευρώ, ενώ για την ανανέωση 
της εν λόγω άδειας καταβάλλεται κάθε φορά παράβολο 
ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση ή ανα-
νέωση άδειας διαμονής του άρθρου 108 καταβάλλουν 
παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ.».

13. Η αίτηση για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας 
διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 
16Α, ως στελέχη της επένδυσης, 17, 19 παράγραφος 7, 
33, 34, 35, 37, 61, 62, 64, 72, 73, 90, 98, 114 και 122 του
ν. 4251/2014 συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν 
ορίζεται διαφορετικά.

14. Η αίτηση για την επανέκδοση άδειας διαμονής, 
όλων των κατηγοριών με εξαίρεση αυτές οι οποίες απαλ-
λάσσονται από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου, 
συνοδεύονται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ.

15. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ-
χίζει τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή του στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 39

Λοιπές διατάξεις του ν. 4251/2014

1. Στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 
προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:

«Τα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών μετά την ενηλι-
κίωσή τους, συνεχίζουν να ασφαλίζονται για υγειονομική 
περίθαλψη ως έμμεσα μέλη, στον οικείο ασφαλιστικό 
φορέα του γονέα, σύμφωνα με την ασφαλιστική νομο-
θεσία για υγειονομική περίθαλψη που ισχύει για τους 
ημεδαπούς και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της 
μόνιμης και νόμιμης διαμονής στη χώρα.».


