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Τίτλος 
Για τις περιφράξεις γηπέδων µέσα σε ζώνη πλάτους 500 µέτρων από την ακτή ή την όχθη δηµοσίων 
λιµνών σύµφωνα µε το άρθρ. 23 παρ. 1 του Νόµ. 1337/83.  

Προοίµιο 
Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 "Επέκταση των πολεοδοµικών σχεδίων, οικιστική 
ανάπτυξη και σχετικές ρυθµίσεις" (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα του άρθρ. 23 (παρ. 1). 2. Τις αριθ. 
558/1983 και 723/1983 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατεία, µε πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Γεωργίας και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουµε:  

Θέµατα 
Περιφράξεις γηπέδων σε ακτές ή όχθες δηµοσίων λιµνών  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ  

 
Αρθρο: 1 

Ηµ/νία: 22.05.1984 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

Κείµενο Αρθρου 

1. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της παρ. 1 εδάφ. α του άρθρ. 23 του Νόµ. 1337/1983 επιτρέπονται 
οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 µ. από την ακτή ή την όχθη δηµόσιας λίµνης για την προστασία 
των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:  

Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την 
προστασία του κοινού από φυτοφάρµακα. Οι φυτοκαλλιέργειες αυτές είναι Κηπευτικά, οπωροφόρα, 
εσπεριδοειδή, ανθοκοµικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες φυτώρια.  

Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών 
δραστηριοτήτων.  

Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.  



Βιοµηχανικών εγκαταστάσεων.  

Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισµών:  

α) Βιολογικού καθαρισµού  

β) Εγκαταστάσεων και δεξαµενών ύδρευσης.  

γ) Εγκαταστάσεων ∆ΕΗ, ΟΤΕ.  

Στρατιωτικών εγκαταστάσεων.  

Μεγάλων συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων (λιµάνια, αεροδρόµια, κλπ). Αρχαιολογικών χώρων.  

Μνηµείων της φύσης, υγροτόπων, υδροβιοτόπων, σηµαντικών πηγών γλυκού νερού.  

Εκτροφείων θηραµάτων  

Κτιρίων εκπαίδευσης - σχολεία κλπ.  

Κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθµοί - παιδικές κατασκηνώσεις - άσυλα κλπ)  

Κτιρίων περίθαλψης (νοσοκοµεία, κλινικές, κλπ.).  

Αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. πισίνες, τέννις, κλπ.).  

Οργανωµένων πλαζ.  

Παιδικών Χαρών - Παιδοτόπων.  

Φυλακών - Σωφρονιστικών ιδρυµάτων.  

Νεκροταφείων.  

Μονών.  

Κτιρίων δηµοσίων ή κοινωφελών σκοπών.  

Χώρων συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα κινηµατογράφοι). Χώρων εκθέσεων και αγοράς.  

Λατοµικών χώρων µόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των µετώπων εκµετάλλευσης.  

2. Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 µέτρων από τη γραµµή αιγιαλού ή την 
όχθη δηµόσιας λίµνης.  

α) Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, µεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, ειδικές 
περιπτώσεις βιοµηχανικών συγκροτηµάτων (µεταλλουργίες, πετρελαιοειδή, µονάδες παραγωγής 
τσιµέντου κλπ.), οι σκάλες φόρτωσης υλικών εξορυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι λοιπές 
χρήσεις που κατά την κρίση της πολεοδοµικής υπηρεσίας και µετά από πρόταση του αρµόδιου για 
τη χρήση του γηπέδου φορέα, η περίφραξή τους σε απόσταση µικρότερη των 50 µ. από την ακτή 
κλπ. είναι απόλυτα απαραίτητη για τη λειτουργία τους.  

β) Για τις ειδικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η περίφραξή τους και σε απόσταση µικρότερη των 50 µ. 
όταν δε παρεµποδίζεται η παράλληλη προς τη γραµµή αιγιαλού ή την όχθη της λίµνης, προσπέλαση 
του κοινού. Η απόσταση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους Πολεοδοµικές 



Υπηρεσίες ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 1,5 µέτρα.  

3. Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε απόσταση όχι µεγαλύτερη από 5 
µέτρα γύρω από το περίγραµµα του κτιρίου ή γύρω από τα ακραία κτίσµατα του συγκροτήµατος των 
οικίσκων, όταν πρόκειται για διεσπαρµένα κτίρια. Για τα CAMPINGS και τις κατασκηνώσεις οι 
περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδοµικές υπηρεσίες, ύστερα από πρόταση 
του ΕΟΤ.  

 
Αρθρο: 2 

Ηµ/νία: 22.05.1984 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

Κείµενο Αρθρου 

1. ∆εν επιτρέπεται η περίφραξη ολόκληρου του γηπέδου στις καλλιέργειες ή ειδικές χρήσεις που 
αναφέρονται στο άρθρ. 1 του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται να αφήνεται απερίφρακτο 
τµήµα γηπέδου πλάτους 3 µέτρων, τουλάχιστον στο ένα όριο του γηπέδου.  

Οπου από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται απόσταση κτίσµατος από τα όρια του γηπέδου 2,5 
µέτρα, τότε το πλάτος του µη περιφρασσόµενου τµήµατος του γηπέδου ορίζεται σε 2,5 µέτρα.  

2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο του γηπέδου το παράλληλο προς την ακτή είναι µεγαλύτερο ή 
ίσο µε 300 µέτρα, επιβάλλεται σε κάθε τµήµα γηπέδου που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από 300 
µ. να διακόπτεται η περίφραξη και να αφήνεται απερίφρακτο τµήµα του γηπέδου κάθετο προς την 
ακτή, πλάτους τουλάχιστον 3 µέτρα.  

3. Ο ειδικότερος προσδιορισµός της έκτασης και της θέσης της περίφραξης του γηπέδου καθορίζεται 
κατά περίπτωση από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή.  

 
Αρθρο: 3 

Ηµ/νία: 22.05.1984 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 
Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

Κείµενο Αρθρου 

1. Το συνολικό ύψος της περίφραξης δεν µπορεί να υπερβεί τα 2,5 µέτρα και δεν µπορεί σε καµµιά 
περίπτωση η κατασκευή της να είναι συµπαγής. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται συµπαγές περίφραγµα 
όπου αυτό επιβάλλεται από την αρχαιολογική υπηρεσία και σε ύψος σύµφωνα µε απόφαση της 
οικείας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή του Αρχαιολογικού Συµβουλίου.  

Επίσης επιτρέπεται για τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µονές, νεκροταφεία, άσυλα, σωφρονιστικά 
ιδρύµατα και φυλακές οι κατασκευές συµπαγούς τοιχοποιίας συνολικού ύψους 2,5 µ.  

2. Οι ακριβείς διαστάσεις, το ύψος και ο τρόπος κατασκευής των περιφράξεων ορίζονται από την 
κατά τόπους αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία.  

 
Αρθρο: 4 



Ηµ/νία: 22.05.1984 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

Κείµενο Αρθρου 

1. Για οποιδήποτε είδος περίφραξης απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την αρµόδια πολεοδοµική 
υπηρεσία, µετά από γνωµοδότηση του αρµόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, που πρέπει να 
αιτιολογεί πλήρως την αναγκαιότητα και την απαιτούµενη έκταση της περίφραξης.  

2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας για περίφραξη οι ειδικές χρήσεις που 
αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρ. 1 του παρόντος ∆/τος εφ' όσον 
βρίσκονται σε περιοχές όπου συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:  

α) Εχουν αγροτικό ή κτηνοτροφικό χαρακτήρα.  

β) ∆εν είναι πόλοι παραθεριστικού τουριστικού ενδιαφέροντος και δεν γειτνιάζουν ούτε έχουν 
λειτουργική εξάρτητη µε πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακούς οικισµούς και αστικά 
κέντρα.  

Για την εφαρµογή των όρων της παραγράφου αυτής ως παραδοσιακοί οικισ µοί θεωρούνται όσοι 
έχουν χαρακτηρισθεί παραδοσιακοί µε ειδικά δ/τα και έχουν ειδικούς όρους δοµήσεως ή όσοι είναι 
παραδοσιακού χαρακτήρα κατά την κρίση του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος 
του Νοµού και της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Ε.Α.Ε.). Ως πόλοι µε 
παραθεριστικό και τουριστικό ενδιαφέρον θεωρούνται οι περιοχές που παρουσιάζονται ως πόλοι 
τακτικών ή εποχιακών συγκεντρώσεων παραθεριστών και τουριστών.  

Με απόφαση του Νοµάρχη που εκδίδεται µε πρόταση του οικείου ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 
Συµβουλίου και γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού και της 
Ε.Ε.Α.Ε. προσδιορίζονται οι περιοχές κάθε Νοµού που εµπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.  

3. Σε περίπτωση που η περιοχή προστατεύεται ή ελέγχεται από τα Υπουργεία Πολιτισµού και 
Επιστηµών και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος, σαν αρχαιολογικός χώρος, περιοχή 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους κλπ. είναι απαραίτητη η σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής Ενασκήσεως 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για το είδος και τον τρόπο της περίφραξης.  

4. Ειδικά για την περίφραξη των ειδικών καλλιεργειών η άδεια εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση των 
αρµόδιων κατά τόπους υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και τριµελούς επιτροπής που 
συγκροτείται από το Νοµάρχη και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της πολεοδοµικής Υπηρεσίας, 
έναν εκπρόσωπο του ∆ήµου ή της Κοινότητας και έναν εκπρόσωπο της Αγροφυλακής. Η Επιτροπή 
γνωµατεύει µετά από αυτοψία.  

5. Η άδεια για την περίφραξη των περιπτώσεων της παρ. 2 εδάφ. α του άρθρ. 1 του παρόντος 
εκδίδεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µετά από εισήγηση των αρµοδίων φορέων και 
γνωµοδότηση του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού.  

 
Αρθρο: 5 

Ηµ/νία: 22.05.1984 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  



Κείµενο Αρθρου 

Για τα δηµόσια κτίρια ή κτίρια κοινωφελών σκοπών που ανεγείρονται εκτός σχεδίου επιτρέπεται η 
περίφραξή τους ακόµη και αν βρίσκονται µέσα σε ζώνη 500 µ. από την ακτή, εφ' όσον αυτό 
προβλέπεται από το ∆/γµα που καθορίζει το χώρο ανέγερσής τους.  

 
Αρθρο: 6 

Ηµ/νία: 22.05.1984 

Περιγραφή όρου θησαυρού: ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
Λήµµατα 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑ, ΣΧΕ∆ΙΑ ΠΟΛΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ  

Κείµενο Αρθρου 

Οι εξαιρέσεις του άρθρου 1 του παρόντος ∆/τος δεν έχουν εφαρµογή σε εγκαταστάσεις κλπ. που 
βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων.  

 
Αρθρο: 7 

Ηµ/νία: 22.05.1984 

 
Λήµµατα 
Εναρξη ισχύος του παρόντος Π∆ 236/1984  

Κείµενο Αρθρου 

Η ισχύς του παρόντος ∆/τος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


