
 

 

Άρθρο 3: Εθνική Χωρική Στρατηγική - Τροποποίηση των παρ. 1, 3 και 4 του 
άρθρου 3 του ν. 4447/2016 
 
Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) τροποποιούνται και το άρθρο 3 
διαμορφώνεται ως εξής: 
 
«Άρθρο 3 
Εθνική Χωρική Στρατηγική 
1. Για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου, το Υπουργικό Συμβούλιο 
εγκρίνει Εθνική Χωρική Στρατηγική, που αναφέρεται στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο. Η 
Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί κείμενο βασικών αρχών πολιτικής για την ανάπτυξη 
και τον σχεδιασμό του χώρου, καθώς και για τον συντονισμό των διαφόρων πολιτικών με 
χωρικές συνέπειες. Περιλαμβάνει ενδεικτικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, 
τους βασικούς άξονες, καθώς και τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 
χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης και των επιμέρους φορέων της. 
Ενσωματώνει, επίσης, την εθνική θαλάσσια χωρική στρατηγική και προτείνει τις 
υποδιαιρέσεις του θαλάσσιου χώρου. 
Η Εθνική Χωρική Στρατηγική δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα. Αποτελεί 
ενδεικτική βάση για τους μακροχρόνιους στόχους του χωρικού σχεδιασμού, 
καθώς και άλλων πολιτικών με χωρικές συνέπειες και για τον συντονισμό των 
χωροταξικών πλαισίων, των επιμέρους επενδυτικών σχεδίων και προγραμμάτων 
του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού 
και των δημόσιων νομικών προσώπων, καθώς και πλαισίων, σχεδίων και 
προγραμμάτων που έχουν σημαντικές συνέπειες στην ανάπτυξη και συνοχή του 
εθνικού χώρου. 
2. Η Εθνική Χωρική Στρατηγική καταρτίζεται υπό την ευθύνη και εποπτεία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία 
και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας. Η Εθνική Χωρική Στρατηγική μετά την έγκρισή της ανακοινώνεται 
στη Βουλή. 
3. Για την κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη τα 
προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της παρ. 8 του άρθρου 79 του 
Συντάγματος, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 
και το εθνικό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, τα συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, οι διεθνείς, ευρωπαϊκές 
και εθνικές πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλα γενικά ή 
ειδικά προγράμματα εθνικής ή διαπεριφερειακής κλίμακας που επηρεάζουν σημαντικά τη 
διάρθρωση και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. 
4. Οι αρχές της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρτιση 
των Ειδικών και Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων και των Θαλάσσιων 
Χωροταξικών Πλαισίων.» 


