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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 249
25 Νοεµβρίου 2011

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4030
Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου
κατασκευών και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι ακόλουθοι
όροι έχουν τo εξής περιεχόµενο:
α) έγκριση δόµησης: η πιστοποίηση του δικαιώµατος
δόµησης σύµφωνα µε τους όρους δόµησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόµησης,
β) άδεια δόµησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση
των οικοδοµικών εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν
και στις µελέτες που τη συνοδεύουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 2
Αρµόδια όργανα χορήγησης
Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης είναι οι Υπηρεσίες ∆όµησης
(Υ.∆ΟΜ.) των ∆ήµων, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις ορίζεται διαφορετικά.
Άρθρο 3
∆ικαιολογητικά στοιχεία και µελέτες
1. Έγκριση ∆όµησης
Για τη χορήγηση έγκρισης δόµησης, υποβάλλονται τα
ακόλουθα δικαιολογητικά και µελέτες:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα
µε τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων και φύλλο ελέγχου.
β) Τοπογραφικό διάγραµµα και διάγραµµα δόµησης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 9.
γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων

για τις υπηρεσίες µηχανικού.
Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό απόσπασµα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νοµιµότητας
των υφιστάµενων κτισµάτων σε περίπτωση προσθήκης
και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.
2. Άδεια ∆όµησης
Για την έκδοση άδειας δόµησης υποβάλλονται η έγκριση δόµησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και µελέτες, όπου απαιτούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία:
α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα
µε τις δηλώσεις αναθέσεων - αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.
β) Αρχιτεκτονική µελέτη, στην οποία εµπεριέχεται η
µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η µελέτη προσβασιµότητας για άτοµα µε αναπηρία όπου απαιτείται.
γ) Στατική µελέτη.
δ) Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.
ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.
στ) Μελέτη χρονικού προγραµµατισµού εκτέλεσης έργου.
ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.
η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρηµένη
από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
θ) Μελέτη καυσίµου αερίου, εγκεκριµένη από την αρµόδια εταιρεία παροχής αερίου.
ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε µελετητή µηχανικού, στην
οποία αναφέρεται ότι:
Οι µελέτες συντάχθηκαν σύµφωνα µε τις γενικές και
ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και κανονισµούς, είναι
πλήρεις και τα στοιχεία τους συµφωνούν µε τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς που ισχύουν.
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Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των µελετών ταυτίζονται µε τις διαστάσεις και τα στοιχεία του
διαγράµµατος δόµησης και του τοπογραφικού διαγράµµατος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόµησης.
Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισµών είναι πλήρεις και σύµφωνες µε τις προδιαγραφές
που ισχύουν.
ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, µε ορισµό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212).
ιβ) Συµβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόµενων
χώρων στάθµευσης, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 1221/
1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό µεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηµατολογικό
γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συµβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής
της απαιτούµενης εισφοράς.
ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3
του ν. 1577/1985 (Α΄ 210).
ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής
εισφορών των µελετητών.
ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.
3. Η αίτηση, καθώς και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται:
α) η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενηµέρωσης και πληροφόρησης σχετικά µε την Πολεοδοµική Νοµοθεσία,
β) ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας µεταξύ των δηµοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων που χορηγούν εγκρίσεις και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις δηµόσιες αρχές,
γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.
Άρθρο 4
Υποβολή δικαιολογητικών και στοιχείων Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
1. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών και του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζεται η διαδικασία έντυπης υποβολής.
2. Με κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών και του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής., έπειτα από γνώµη του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), καθορίζεται:
α) η κατάργηση της υποχρέωσης έντυπης υποβολής
και η αποκλειστικά ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων
των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3,
β) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών και στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών
αρχείων,
γ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπη-

ρεσίες που θα προσφέρονται προς τους ενδιαφερόµενους και τους πολίτες,
δ) το πληροφοριακό σύστηµα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα προσφέρονται προς τις δηµόσιες αρχές
για την έκδοση των αναγκαίων διοικητικών πράξεων για
την έκδοση της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης,
ε) οι διαδικασίες και τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιοποίησης του αρχείου των Υ.∆ΟΜ.,
στ) οι όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήµατα, ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πληροφορίες
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο,
ζ) κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την ηλεκτρονική
εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων και των µηχανικών
µε σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
3. Με τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 2
ισχύουν τα ακόλουθα:
α) κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή
στοιχείων µεταξύ δηµοσίων αρχών και πολιτών για την
έκδοση, ενηµέρωση, αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
β) η διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης, ενηµέρωσης, αναθεώρησης, ανάκλησης και ακύρωσης έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης των άρθρων 5, 6 και 7
εκτελείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και µε τεχνικά µέσα που προσφέρουν ιχνηλασιµότητα και διαφάνεια σε
κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο και ενδιάµεσο βήµα,
απόφαση ή στάδιο δηµοσιεύονται αµελλητί στο διαδίκτυο.
4. Τα αναγκαία κοινά χαρτογραφικά υπόβαθρα και κάθε άλλο είδος γεωχωρικών δεδοµένων που απαιτούνται
για την εξασφάλιση της οµοιογένειας και ποιότητας των
στοιχείων και δικαιολογητικών των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 3, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
παρέχονται µέσω του Οργανισµού Κτηµατολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ), σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3882/2010 (Α΄ 166).
Άρθρο 5
Έλεγχος δικαιολογητικών στοιχείων
1. α. Η έγκριση δόµησης χορηγείται µέσα σε πέντε ηµέρες, από την υποβολή των απαιτούµενων µελετών και
δικαιολογητικών ύστερα από έλεγχο:
αα) του τίτλου ιδιοκτησίας για τη διαπίστωση του χρόνου κατάτµησης σε κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα και
των αποδεικτικών στοιχείων νοµιµότητας τυχών υφιστάµενων κτισµάτων στο ακίνητο,
ββ) του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος δόµησης σε ότι αφορά την τήρηση των γενικών
και ειδικών πολεοδοµικών διατάξεων και προδιαγραφών
και των στοιχείων και των υπολογισµών που αναγράφονται σε αυτά,
γγ) των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες µηχανικού.
β. Ο έλεγχος των απαιτούµενων στοιχείων για την έγκριση δόµησης γίνεται από εξουσιοδοτηµένους από
τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους διπλωµατούχους µηχανικούς Α.Ε.Ι. και µόνο σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω, από πτυχιούχους µηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή από τεχνικούς κατωτέρων
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βαθµίδων µηχανικούς κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ.
γ. Παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο διατυπώνονται µε αιτιολογία
στο φύλλο ελέγχου και καλούνται ο ιδιοκτήτης και ο µελετητής µηχανικός προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητες συµπληρώσεις - διορθώσεις, µέσα σε δύο µήνες από
την υποβολή της αίτησης.
Αν η αίτηση για έγκριση δόµησης δεν συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά στοιχεία της παραγράφου 1 του
άρθρου 3, δεν γίνεται δεκτή και επιστρέφεται ακόµη και αν
έχει πρωτοκολληθεί.
2. Για την έκδοσή της άδειας δόµησης η Υ.∆ΟΜ. διαπιστώνει την πληρότητα του υποβαλλόµενου φακέλου και
ελέγχει τα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
3. Η άδεια δόµησης εκδίδεται µέσα σε δύο ηµέρες από
την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και
µελετών.
3. Ο φάκελος για την έκδοση άδειας δόµησης υποβάλλεται µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία χορήγησης της έγκρισης δόµησης, σύµφωνα µε τις γενικές
και ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις και κανονισµούς που
ισχύουν κατά τη χορήγησή της.
4. Αν διακοπούν οι οικοδοµικές εργασίες µετά την έκδοση σχετικού πορίσµατος από Ελεγκτή ∆όµησης, ελέγχονται από την Υ.∆ΟΜ. όλες οι µελέτες και τα στοιχεία
που υποβλήθηκαν για την έκδοση της άδειας δόµησης.
5. Η έγκριση και η άδεια δόµησης έργου αποτελούν ενιαίο έντυπο. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται
πρότυπο για τη µορφή και το περιεχόµενο του ενιαίου εντύπου της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης.
Οι εγκρίσεις και οι άδειες δόµησης αναρτώνται στο διαδίκτυο σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112). Οι άδειες κατεδάφισης των κτιρίων δεν θεωρούνται από το Αστυνοµικό
Τµήµα και δεν εκτελούνται πριν να συµπληρωθούν είκοσι ηµέρες από την ανάρτηση του σώµατός τους στο διαδίκτυο που συνοδεύεται από φωτογραφίες του προς κατεδάφιση κτιρίου και συνοπτική περιγραφή αυτού.
6. Το τοπογραφικό διάγραµµα και το διάγραµµα δόµησης που υποβλήθηκαν για την έγκριση δόµησης, η έγκριση δόµησης και η άδεια δόµησης αποστέλλονται ηλεκτρονικά από την Υ.∆ΟΜ. στη ∆ιεύθυνση Οικοδοµικού
και Κτιριοδοµικού Κανονισµού (∆.Ο.Κ.Κ.), στον Ο.Κ.Χ.Ε.
και στην Κτηµατολόγιο Α.Ε.. Ο τρόπος ηλεκτρονικής αποστολής και συνεργασίας µεταξύ των Υ.∆ΟΜ., του ΟΚΧΕ και της Κτηµατολόγιο Α.Ε., καθώς και οι τεχνικές
προδιαγραφές των αρχείων αυτών καθορίζονται στην
κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 3.
Άρθρο 6
Ισχύς, αναθεώρηση και ενηµέρωση
1. Η έγκριση δόµησης ισχύει για ένα έτος για κτίρια επιφάνειας έως 2.000 τ.µ. και για δύο έτη για κτίρια επιφάνειας µεγαλύτερης των 2.000 τ.µ..
Η άδεια δόµησης ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της. Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων µε συνολική επιφάνεια µεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών µέτρων ισχύει για έξι χρόνια.
Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαµορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και ά-
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δεια δόµησης και ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή
της.
2. Η έγκριση δόµησης αναθεωρείται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου µέσα στο χρόνο ισχύος της, αν τροποποιηθούν δικαιολογητικά στοιχεία ή διαγράµµατα που
έχει εγκρίνει η Υ.∆ΟΜ..
3. Αν τροποποιηθούν διαγράµµατα ή αρχιτεκτονική µελέτη, ή µεταβληθούν ριζικά οι λοιπές µελέτες, ή αν απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς, η έγκριση δόµησης και η άδεια δόµησης αναθεωρούνται µέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας δόµησης.
4. Η άδεια δόµησης αναθεωρείται, µετά τη λήξη της,
για την παράταση της ισχύος της, ύστερα από αίτηση
του δικαιούχου και κατόπιν αυτοψίας:
α. Για τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία λήξης της και
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο
έκδοσης της πράξης αναθεώρησης, αν µέχρι τη λήξη της
ισχύος της άδειας δεν έχει περατωθεί ο φέρων οργανισµός του κτιρίου.
β. Για τέσσερα έτη από την ηµεροµηνία λήξης της και
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν µέχρι τη λήξη της ισχύος της άδειας, έχει
περατωθεί ο φέρων οργανισµός του κτιρίου.
γ. Για αόριστο χρόνο και σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής της, αν µέχρι τη λήξη της
ισχύος της άδειας ή της πράξης αναθεώρησής της, έχουν
περατωθεί ο φέρων οργανισµός, οι όψεις του κτιρίου και η
στέγη του κτιρίου, όπου αυτή είναι υποχρεωτική.
δ. Για ένα έτος για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, επιχώσεις, διαµορφώσεις, κοπή δέντρων. Η άδεια παύει να ισχύει µε το πέρας και του δεύτερου έτους.
ε. Αν κατασκευές, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές µε
τουριστικές εγκαταστάσεις, σε παραδοσιακά τµήµατα
πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, και παραµένουν ηµιτελείς µετά τη λήξη ισχύος της άδειας δόµησης, επηρεάζοντας σηµαντικά
το άµεσο ή το ευρύτερο περιβάλλον, ο ∆ήµος καλεί τον
ιδιοκτήτη να προβεί σε ολοκλήρωση της κατασκευής το
αργότερο µέσα σε τέσσερις µήνες. Αν παρέλθει άπρακτη
η παραπάνω προθεσµία, ο ∆ήµος τάσσει νέα προθεσµία
όχι µεγαλύτερη του ενός µηνός, µετά την πάροδο της οποίας, προβαίνει στην εκτέλεση εργασιών και κατασκευών, κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δόµησης του ∆ήµου, στον περιβάλλοντα χώρο ή
στο όριο του οικοπέδου της ηµιτελούς κατασκευής, µε
σκοπό τη µη αισθητική υποβάθµιση του περιβάλλοντος
χώρου του. Οι κατασκευές αυτές επιτρέπεται να είναι από όποιο υλικό συνάδει κατά περίπτωση, όπως ξύλινα
πάνελ, επιφάνειες από διάτρητη λαµαρίνα, σύνθετες κατασκευές µε ορθοστάτες και πλήρωση των κενών µε ξύλο, καραβόπανο ή όποιο άλλο υλικό κρίνει η τεχνική και
η υπηρεσία δόµησης του ∆ήµου ότι: α. αποκόπτει την αισθητικά επαχθή ηµιτελή κατασκευή από τη δηµόσια θέα,
β. αναβαθµίζει αισθητικά τον περιβάλλοντα χώρο, γ. είναι γενικότερα καλαίσθητη και δ. έχει τέτοια κατασκευαστική δοµή ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των πολιτών. Η δαπάνη για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕ∆Ε. Επιπλέον, επιβάλλεται
πρόστιµο, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και
κάθε άλλη σχετικό θέµα για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
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του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού. Αν ο ∆ήµος
παραλείπει να προβεί στις παραπάνω ενέργειες, τις ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης
Αυθαιρέτων του άρθρου 28 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) είτε αυτεπαγγέλτως είτε µετά από καταγγελία.
Αν δεν ολοκληρωθούν οι όψεις σε διάστηµα έξι ετών
από την ηµεροµηνία έκδοσης της άδειας δόµησης, µπορεί να επιβάλλεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ετήσιο πρόστιµο διατήρησης, το ύψος του οποίου, η διαδικασία επιβολής και
κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παρούσας
διάταξης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το πρόστιµο διαγράφεται αν οι όψεις αποπερατωθούν µέσα σε
έξι µήνες από την επιβολή του.
5. Η άδεια δόµησης αναθεωρείται κατά το χρόνο ισχύος της αν αλλάξει ο επιβλέπων µηχανικός, µε αίτηση
που συνοδεύεται από:
α) λεπτοµερή τεχνική έκθεση του νέου επιβλέποντος
µηχανικού, στην οποία περιέχεται η περιγραφή του σταδίου των εργασιών και φωτογραφίες της κατασκευής και
του περιβάλλοντος χώρου,
β) δήλωση του µηχανικού, που αντικαθίσταται για τη
σύννοµη περάτωση των εργασιών που έχει επιβλέψει,
που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση, φωτογραφίες της
κατασκευής και του περιβάλλοντος χώρου.
6. Αν υποβληθεί δήλωση παραίτησης του επιβλέποντος µηχανικού, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση µε τις εκτελεσθείσες εργασίες, διακόπτονται αµέσως οι
οικοδοµικές εργασίες και η συνέχισή τους επιτρέπεται µόνο
µετά την αναθεώρηση της αδείας.
7. Ο επιβλέπων θεωρείται ότι απέχει από την επίβλεψη
των εργασιών δόµησης που ανέλαβε και απαλλάσσεται
των ευθυνών του, µόνο εάν δηλώσει εγγράφως την αποχή από την επίβλεψη στην αρµόδια Υ.∆ΟΜ..
Αν ο επιβλέπων µηχανικός απέχει χωρίς την παραπάνω δήλωση, η Υ.∆ΟΜ. µετά από αίτηση του κυρίου ή του
έχοντος νόµιµο δικαίωµα, µπορεί να προχωρήσει στην αντικατάστασή του, ύστερα από έλεγχο που διενεργείται
από Ελεγκτή ∆όµησης για την πιστοποίηση του σταδίου
των εργασιών και καταβολής της αµοιβής. Στο διάστηµα
µέχρι τη χορήγηση της αναθεώρησης δεν εκτελούνται
οικοδοµικές εργασίες. Όταν συντρέχει λόγος διακοπής
των οικοδοµικών εργασιών η αρµόδια υπηρεσία δόµησης
εκδίδει σήµα διακοπής εργασιών, το οποίο γνωστοποιείται αµέσως στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, η οποία το
κοινοποιεί.
8. Οι κρατήσεις και οι εισφορές που καταβλήθηκαν κατά την έκδοση των αδειών συµψηφίζονται κατά την έκδοση της αναθεώρησής τους.
9. Ενηµέρωση του φακέλου της άδειας δόµησης, κατά
τον χρόνο ισχύος της άδειας δόµησης, πραγµατοποιείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αλλαγή ονόµατος ιδιοκτήτη.
β) Τροποποιήσεις των µελετών, που δεν αλλάζουν το
διάγραµµα δόµησης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις από άλλους φορείς.
γ) Μεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου ή του οικοπέδου, εφόσον µε τις αποκλίσεις αυτές δεν παραβιάζονται οι διατάξεις που καθορίζουν την επιτρεπόµενη κάλυψη, το συντελεστή δόµησης και το συντελεστή κατ’ όγκο εκµετάλλευσης (σ.ο.) ή τις υποχρεωτικές αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του οικοπέδου. Οι αποκλίσεις αυτές δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερες του 2%

µε µέγιστο τα 10 εκατοστά όσον αφορά το κτίσµα ή µεγαλύτερες του 2% µε µέγιστο τα 20 εκατοστά όσον αφορά τα µήκη των πλευρών του οικοπέδου.
10. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ενηµερώνεται
το Ηλεκτρονικό Μητρώο του Έργου (Η.Μ.Ε.), και η Ταυτότητα Κτιρίου. Για την ενηµέρωση του Ηλεκτρονικού
Μητρώου του Έργου (Η.Μ.Ε.) υποβάλλονται µόνο όσα
στοιχεία µεταβάλλονται. Μετά την έκδοση της αναθεώρησης, η αρχική άδεια δόµησης και οποιεσδήποτε προγενέστερες αναθεωρήσεις δεν έχουν ισχύ ως προς τα
µεταβαλλόµενα στοιχεία.
11. Αν οι οικοδοµικές εργασίες διακοπούν χωρίς υπαιτιότητα του δικαιούχου της άδειας είτε κατά το χρόνο
αρχικής ισχύος της άδειας είτε κατά το χρόνο ισχύος
της µετά από αναθεώρηση, η ισχύς της άδειας δόµησης
παρατείνεται αναλόγως, µε απόφαση του Συµβουλίου
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων του Κεφαλαίου Γ΄.
Άρθρο 7
Έλεγχος των εργασιών δόµησης
1. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα:
α. θεώρηση του σχεδίου και του φακέλου ασφάλειας
και υγείας του έργου από την αρµόδια Επιθεώρησης Εργασίας,
β. θεώρηση της άδειας δόµησης από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα.
2. Με την έκδοση της άδειας δόµησης τοποθετείται σε
πλαίσιο, πινακίδα του έργου από κατάλληλο σταθερό υλικό, στην οποία αναγράφεται µε ευκρίνεια ο αριθµός και
η χρονολογία έκδοσης της άδειας, η εκδούσα Αρχή, τα
στοιχεία των µελετητών και των επιβλεπόντων µηχανικών, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας τους. Η πινακίδα ελάχιστων διαστάσεων 0.50Χ0.70 µ. τοποθετείται σε εµφανές σηµείο του ακινήτου, σε ύψος άνω του 1.20 µ. από το έδαφος.
Στο εργοτάξιο επιβάλλεται η διατήρηση αντιγράφων
της άδειας δόµησης και των µελετών, σύµφωνα µε τις οποίες εκτελούνται οι εργασίες.
Η µη τήρηση των παραπάνω αποτελεί λόγο άµεσης
διακοπής οικοδοµικών εργασιών από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, η οποία ενηµερώνει άµεσα και την αρµόδια αστυνοµική αρχή.
3. Ο έλεγχος είναι υποχρεωτικός για κάθε έργο που εκτελείται µε άδεια δόµησης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από διαφορετικό κάθε φορά Ελεγκτή ∆όµησης µε αυτοψία και έλεγχο της εφαρµογής των µελετών βάσει των
οποίων εκδόθηκε η άδεια δόµησης.
4. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα εξής στάδια:
α) Αµέσως µετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, οπλισµού θεµελίωσης και τοιχίων υπογείου.
Ο έλεγχος αφορά στην τήρηση του ξυλοτύπου, του
βάθους θεµελίωσης, της θέσης, των πλαγίων αποστάσεων και των διαστάσεων του κτιρίου.
β) Αµέσως µετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισµού και της τοιχοποιίας.
Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, το ύψος, τη θέση του κτιρίου, το είδος της τοιχοποιίας, της
θερµοµόνωσης του κτιρίου, την τήρηση του εύρους του
αντισεισµικού αρµού, τις διαστάσεις των εξωστών και
την υποδοµή εγκαταστάσεων.
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γ) Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου.
Ο έλεγχος αφορά στις εξωτερικές διαστάσεις, τις όψεις, το συνολικό ύψος, τις διαστάσεις των ηµιυπαιθρίων χώρων, τις τελικές στάθµες, την διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου και τις προβλεπόµενες εγκαταστάσεις.
5. Ο αριθµός των ελέγχων καθορίζεται ανάλογα µε το
είδος των εργασιών που προβλέπονται από την άδεια
δόµησης. Σε κάθε περίπτωση γίνεται τουλάχιστον ένας
έλεγχος µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο αριθµός των ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργου, η διενέργεια
των ελέγχων ανά ειδικότητα µηχανικού και έργο, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος.
6. Ο γενικός επιβλέπων βάσει της άδειας δόµησης υποχρεούται να ενηµερώνει δέκα ηµέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου την Υ.∆ΟΜ.. Οι έλεγχοι διενεργούνται το αργότερο µέσα σε πέντε ηµέρες από την ορισθείσα ηµεροµηνία ολοκλήρωσης κάθε σταδίου.
7. Η Υ.∆ΟΜ. ενηµερώνει ηλεκτρονικά την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας του άρθρου
16, η οποία ορίζει αυθηµερόν µε ηλεκτρονική κλήρωση
τον ελεγκτή δόµησης και τον ενηµερώνει σχετικά, καθώς και τον κύριο του έργου και τον γενικό επιβλέποντα.
8. Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι διενεργούνται από τον ορισθέντα ελεγκτή δόµησης µε την παρουσία των επιβλεπόντων µηχανικών και αφού προηγουµένως έχουν συµπληρωθεί από αυτούς τα προβλεπόµενα στοιχεία για τη
δηµιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου.
9. α. Αν:
αα) Οι υποβαλλόµενες µελέτες δεν εκπονήθηκαν σύµφωνα µε τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις ή σύµφωνα
µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος δόµησης, επιβάλλεται σε
βάρος του µελετητή µηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της
απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 3 έως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
ββ) Οι οικοδοµικές εργασίες δεν εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις µελέτες που υποβλήθηκαν ή σύµφωνα µε τα
εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος
και του διαγράµµατος δόµησης επιβάλλεται σε βάρος
του επιβλέποντος µηχανικού η κύρωση της απαγόρευσης εκπόνησης και υπογραφής µελετών για την έκδοση
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης και η κύρωση της
απαγόρευσης επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 3 έως 12 µήνες ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης.
β. Κύρωση σε βάρος του επιβλέποντος µηχανικού δεν
επιβάλλεται αν ο ίδιος είχε προηγουµένως ενηµερώσει
εγγράφως την αρµόδια υπηρεσία δόµησης και την Ειδική
Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας του άρθρου 16 για τις σχετικές παραβάσεις των οικοδοµικών
εργασιών.
γ. Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού συµβουλίου
του άρθρου 17 και προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφερόµενου, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 2690/1999 (Α΄
45), καταγράφονται στο µητρώο του άρθρου 8 και κοινοποιούνται στις Υ.∆ΟΜ., οι οποίες τηρούν µητρώο των µηχανικών, στους οποίους επιβάλλονται οι ποινές της παρούσας παραγράφου και µεριµνούν για την εκτέλεσή
τους.
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δ. Σε περίπτωση υποτροπής, καθώς και όταν οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν οικοδοµικές εργασίες σε παραδοσιακούς οικισµούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και µνηµεία, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού
κάλλους και σε προστατευόµενη περιοχή του άρθρου 19
του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), τα
όρια των κυρώσεων διπλασιάζονται.
ε. Σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής οι παραπάνω
κυρώσεις είναι οριστικές.
στ. Οι αρµόδιοι ελεγκτές δόµησης και οι υπάλληλοι
των υπηρεσιών δόµησης υποχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν εγγράφως το εποπτικό συµβούλιο του άρθρου 17 µόλις διαπιστώσουν την τέλεση παραβάσεων
της παρούσας παραγράφου.
10. Για µικρές παραβάσεις στη δόµηση επιβάλλεται σε
βάρος του επιβλέποντος µηχανικού χρηµατικό πρόστιµο
ύψους από 1.000 έως 20.000 ευρώ, υπέρ του ∆ηµοσίου,
ανάλογα µε το βαθµό του πταίσµατος, τις ειδικότερες
συνθήκες τέλεσης της πράξης και τις συνέπειες αυτής.
Οι παραπάνω κυρώσεις επιβάλλονται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από εισήγηση του εποπτικού συµβουλίου του άρθρου
17 και προηγούµενη ακρόαση του ενδιαφεροµένου.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι παραβάσεις
που χαρακτηρίζονται µικρές κατά την έννοια του προηγούµενου εδαφίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναπροσαρµόζεται κάθε δύο έτη το ύψος
των προστίµων του πρώτου εδαφίου.
11. Οι επιβλέποντες µηχανικοί σφραγίζουν το πιστοποιητικό πληρότητας που προβλέπεται στο άρθρο 3 του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και διενεργείται η τελευταία αυτοψία.
Μετά την τελευταία αυτοψία, εκδίδεται από την
Υ.∆ΟΜ. το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.)
και ενηµερώνεται ηλεκτρονικά η αρµόδια υπηρεσία του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και ο κύριος του έργου για να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις.
12. Μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευής, για τη σύνδεση µε τα δίκτυα κοινής ωφελείας
υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση στην Υ.∆ΟΜ., η
οποία ελέγχει τα αποδεικτικά κατάθεσης αµοιβών και
κρατήσεων των επιβλέψεων των µηχανικών και θεωρεί
την άδεια δόµησης.
13. Η οικοδοµή ή τµήµα της µε αυτοτελή λειτουργία
θεωρούνται περατωµένα αν υπολείπονται εργασίες για τις
οποίες δεν απαιτείται άδεια δόµησης, σύµφωνα µε τον
ισχύοντα οικοδοµικό κανονισµό.
14. Θεώρηση της άδειας δόµησης µπορεί να γίνει και
για περατωµένο τµήµα της οικοδοµής, εφόσον αποτελείται από χώρους µε αυτοτελή λειτουργία.
Μετά τη θεώρησή της, η έγκριση και η άδεια δόµησης
παύουν να ισχύουν για το τµήµα το οποίο αποπερατώθηκε.
Άρθρο 8
Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών
και καθήκοντα
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τηρείται µητρώο στο οποίο παρέχεται
δηµόσια πρόσβαση, µε τα στοιχεία των µηχανικών. Αυτό
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περιλαµβάνει τα επαγγελµατικά προσόντα µηχανικού,
τον τίτλο σπουδών, την ειδικότητα, την άδεια άσκησης
και τα ειδικά επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Ο αριθµός του µητρώου είναι µοναδικός για κάθε µηχανικό, ενώ η δήλωσή του και ο έλεγχος του στοιχείου
από την Υ.∆ΟΜ. αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση
της έγκρισης και της άδειας δόµησης.
2. Οι µελετητές µηχανικοί ευθύνονται για την εκπόνηση όλων των επί µέρους µελετών σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Για τις άδειες δόµησης που αφορούν κτίρια σε παραδοσιακό οικισµό, παραδοσιακό ή ιστορικό
τµήµα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί
ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο, καθώς και κηρυγµένα
διατηρητέα κτίρια ή νεότερα µνηµεία οι αρχιτεκτονικές
µελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες µηχανικούς και οι στατικές µελέτες από
τους αρµόδιους πολιτικούς µηχανικούς.
3. Οι επιβλέποντες µηχανικοί ευθύνονται ανά τοµέα επίβλεψης:
α) Για την επίβλεψη των οικοδοµικών εργασιών σύµφωνα µε τις µελέτες που συνοδεύουν την έγκριση δόµησης και την άδεια δόµησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 341 και 342 του Κώδικα Βασικής
Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (π.δ. της 14.7.1999, ∆΄ 580).
β) Για τη συµπλήρωση των προβλεπόµενων στοιχείων
της Ταυτότητας του Κτιρίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3843/2010.
γ) Για την ενηµέρωση της Υ.∆ΟΜ. για τον ορισµό της
ηµεροµηνίας ελέγχου.
Άρθρο 9
Ειδικές διατάξεις
1. Για τα τµήµατα της οικοδοµής που περιλαµβάνουν
επαγγελµατικούς χώρους (καταστήµατα, γραφεία κ.λπ.)
ενσωµατώνονται τα στοιχεία της βεβαίωσης χώρου κυρίας χρήσεως στα έντυπα της ταυτότητας κτιρίου.
2. Οι κύριοι ή οι έχοντες νόµιµο δικαίωµα δηλώνουν ενυπογράφως στο τοπογραφικό διάγραµµα και ευθύνονται για την ακρίβεια των δηλουµένων ορίων των οικοπέδων τους και για την ύπαρξη και την αιτία του δικαιώµατος τους να ζητήσουν την έκδοση άδειας δόµησης.
3. Το τοπογραφικό διάγραµµα, επιπλέον των όσων ορίζονται µε τις ισχύουσες διατάξεις των προδιαγραφών,
περιλαµβάνει:
α. εξάρτηση των κορυφών της ιδιοκτησίας από το ισχύον κρατικό τριγωνοµετρικό δίκτυο,
β. περίγραµµα του προς οικοδόµηση έργου µονοσήµαντα ορισµένο µε ορθογώνιες συντεταγµένες στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων,
γ. πλήρη φωτογραφική αποτύπωση,
δ. υψοµετρική αποτύπωση.
4. Το διάγραµµα δόµησης υποβάλλεται σε κλίµακα
1:100 ή 1:200 ή 1: 500, για κτίρια µε συνολική επιφάνεια
µεγαλύτερη των 5.000 τ.µ. και περιλαµβάνει:
α) Το οικόπεδο ή γήπεδο µε τις διαστάσεις και το εµβαδόν του.
β) Τους υπολογισµούς της επιτρεπόµενης και πραγµατοποιούµενης κάλυψης και δόµησης, το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και
τον υπολογισµό των αναγκών σε χώρους στάθµευσης.
γ) Τα περιγράµµατα όλων των επιπέδων του κτιρίου, υπόγειων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους
σε σχέση µε τις οικοδοµικές γραµµές και τα πλάγια όρια
του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απα-

ραίτητο για τον υπολογισµό της κάλυψης, της δόµησης,
του ύψους κ.λπ. του κτιρίου.
Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά
κτίσµατα µε όλα τα παραπάνω στοιχεία, οι αριθµοί των
αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή
αναστολής κατεδάφισης αν είναι αυθαίρετα.
δ) Τα περιγράµµατα επιφανειών και ο υπολογισµός εµβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που απαιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.
ε) Την τοµή για την ένδειξη του µέγιστου ύψους του
κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου σε σχέση µε το οριστικά διαµορφωµένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγµατοποιούµενο ύψος του κτίσµατος και το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος.
στ) Ενδεικτικές όψεις.
ζ) Τη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε τις απαραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισµό της φύτευσης
και της στάθµης εδάφους σε κάθε διαµορφούµενο επίπεδο.
η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευής, µε γραµµικό ή µε ελεύθερο σχεδιασµό.
Στην περίπτωση που απαιτείται γνωµοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραµµα δόµησης
πρέπει να περιλαµβάνει και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς.
5. Η Υ.∆ΟΜ. βεβαιώνει την οριστική στάθµη του κρασπέδου (βεβαίωση υψοµέτρου) στο τοπογραφικό διάγραµµα.
6. Ο τρόπος σύνταξης και παρουσίασης των µελετών
γίνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ορίζονται οι προδιαγραφές που αφορούν στη
σύνταξη και παρουσίαση της µελέτης προσβασιµότητας
της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
7. Στην έννοια των οικοδοµικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδοµής ή προσθήκης σε υφιστάµενη οικοδοµή, περιλαµβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που
καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων, ή περιφράξεων,
βόθρων, υπογείων δεξαµενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, κοπής δένδρων.
8. Απαιτείται άδεια για αυτοτελείς εργασίες περιτοιχίσεων, επιχώσεων ή εκσκαφών ως και για την κοπή δένδρων, σύµφωνα µε το άρθρο 40 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ
Άρθρο 10
Ιδιότητα
Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης αποκτάται µε τη χορήγηση Άδειας Ελεγκτή ∆όµησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και την
εγγραφή του στο Μητρώο Ελεγκτών ∆όµησης.
Η ιδιότητα του ελεγκτή δόµησης είναι ασυµβίβαστη µε
την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου
Ν.Π.∆.∆. ή υπαλλήλου στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε
σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
Οι Ελεγκτές ∆όµησης υποχρεούνται στην υποβολή
δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3213/2003 (Α΄ 309).
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Άρθρο 11
Αρµοδιότητες
1. Οι ελεγκτές δόµησης έχουν τις αρµοδιότητες:
α) ελέγχου όλων των κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόµησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ως προς την ορθή εφαρµογή και τήρηση των µελετών σύµφωνα µε τις οποίες εκδόθηκε η άδεια,
β) ελέγχου όλων των κατασκευών, ύστερα από επώνυµη καταγγελία ή εντολή της ΕΥΕ∆ΕΝ ή του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Κατά την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων από
τους Ελεγκτές ∆όµησης εφαρµόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 7 του ν. 2690/1999. Ενδεικτικά απαγορεύεται η
διενέργεια ελέγχου από ελεγκτή δόµησης, σε κτίριο ή
τµήµατα αυτού εφόσον:
α) στη µελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή
λειτουργία ή συντήρηση συµµετείχε µε οποιοδήποτε
τρόπο ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή
εταίρος ή υπάλληλος,
β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος ή
συγγενής του έως β΄ βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.
Άρθρο 12
Προϋποθέσεις απόκτησης άδειας
1. Ο υποψήφιος ελεγκτής δόµησης πρέπει να διαθέτει τα
παρακάτω προσόντα:
α) να είναι διπλωµατούχος µηχανικός, µέλος του ΤΕΕ
ή πτυχιούχος µηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, µέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’
εφαρµογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νοµοθεσίας,
β) να διαθέτει αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία σε
θέµατα µελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων
τουλάχιστον δύο (2) ετών για την απόκτηση άδειας ελεγκτή δόµησης σε άδειες, που αφορούν κτίρια έως 1.000
τ.µ. και τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για την απόκτηση άδειας ελεγκτή δόµησης σε άδειες, που αφορούν κτίρια µεγαλύτερα των 1.000 τ.µ..
2. Οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα µπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευµένα σεµινάρια για τις διαδικασίες και τον έλεγχο οικοδοµών, κατασκευών και ηλεκτρολογικών και µηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι ελεγκτές δόµησης
υποβάλλονται σε εξετάσεις και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά επιτυχούς εξέτασης.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται η ύλη των σεµιναρίων, οι
φορείς διενέργειας των σεµιναρίων και των εξετάσεων,
οι κατηγορίες των ελεγκτών, ανάλογα µε τα προσόντα
τους, καθώς και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της
παρούσας.
Άρθρο 13
Άδεια Ελεγκτή ∆όµησης
Η άδεια ελεγκτή δόµησης χορηγείται σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις και διαθέτουν το Πιστοποιητικό
Επιτυχούς Εξέτασης του άρθρου 12.
Η άδεια ελεγκτή δόµησης ισχύει για δύο έτη από την
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έκδοσή της. ∆εν είναι δυνατή η απόκτηση νέας άδειας ελεγκτή δόµησης από το ίδιο πρόσωπο αν δεν παρεµβληθεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δύο ετών από τη
λήξη της προηγούµενης άδειάς του.
Άρθρο 14
Μητρώο Ελεγκτών ∆όµησης
1. Το Μητρώο Ελεγκτών ∆όµησης καταρτίζεται και τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης
του άρθρου 16, µε τη µορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων, όπου εγγράφονται µε αύξοντα Αριθµό Μητρώου
οι Ελεγκτές ∆όµησης στους οποίους χορηγείται η Άδεια
Ελεγκτή ∆όµησης. Η κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά αποκεντρωµένη διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας
του Μηχανικού.
Κάθε Ελεγκτής ∆όµησης, κατά την εγγραφή του στο
Μητρώο, υποχρεούται να δηλώσει την επαγγελµατική
του έδρα.
2. Ο αριθµός Μητρώου των ελεγκτών δόµησης αναγράφεται υποχρεωτικά στις πράξεις των ελεγκτών δόµησης.
Άρθρο 15
Πόρισµα Ελεγκτή ∆όµησης
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
11, συντάσσεται από τον ελεγκτή δόµησης πόρισµα το
οποίο αποστέλλεται στην Υ.∆ΟΜ. και αντίγραφο αυτού
στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών ∆όµησης της ΕΥΕ∆ΕΝ.
2. Αν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις συντάσσεται από
τον ελεγκτή δόµησης πόρισµα που αποστέλλεται στην
Υ.∆ΟΜ.. Η Υ.∆ΟΜ. ενηµερώνει τον κύριο του έργου και
τον επιβλέποντα µηχανικό για τη συνέχιση των εργασιών.
3. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις:
α. Η Υ.∆ΟΜ. επιβάλλει τις προβλεπόµενες κυρώσεις
και πρόστιµα κατά το πόρισµα του ελεγκτή δόµησης.
β. Αντίγραφο της πράξης της Υ.∆ΟΜ., στην οποία επισυνάπτεται το πόρισµα του ελεγκτή δόµησης, αποστέλλεται στον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα µηχανικό και στην αρµόδια αστυνοµική αρχή, η οποία διακόπτει
χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδοµικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής.
γ. Ο ∆ήµος της αρµόδιας Υ.∆ΟΜ. υποχρεούται να τοιχοκολλήσει την ίδια ηµέρα το πόρισµα στο δηµοτικό κατάστηµα και να τη διατηρήσει για 20 ηµέρες. Η µη τοιχοκόλληση από το ∆ήµο της έκθεσης δεν εµποδίζει την
πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195).
4. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
11, συντάσσεται από τον ελεγκτή δόµησης πόρισµα το
οποίο αποστέλλεται στην Υ.∆ΟΜ., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους. Οι διατάξεις
του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ εφαρµόζονται αναλόγως.
Άρθρο 16
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης
και Ενέργειας (ΕΥΕ∆ΕΝ)
1. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου των Ελεγκτών ∆όµησης και της ορθής εκτέλεσης των καθηκό-
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ντων τους γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ν. 3818/2010 (Α΄ 17) και η
οποία µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
∆όµησης και Ενέργειας (ΕΥΕ∆ΕΝ), µέσω αυτεπάγγελτων δειγµατοληπτικών ελέγχων ή ύστερα από καταγγελία σε κτίρια που έχουν ελέγξει ελεγκτές δόµησης.
2. Το έργο της ΕΥΕ∆ΕΝ ασκείται µέσω της Γενικής Επιθεώρησης του π.δ. 72/2010 (Α΄ 132) στην οποία ανατίθενται και οι αρµοδιότητες του παρόντος, καθώς και δύο
αυτόνοµων ενιαίων διοικητικών µονάδων:
α. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης
(ΕΥΕ∆), που συνιστάται µε το παρόν, και
β. της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας
(ΕΥΕΠΕN), που έχει συγκροτηθεί σύµφωνα µε το π.δ.
72/2010 και οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Γενικό
Επιθεωρητή της ΕΥΕΠΕΝ, που µετονοµάζεται σε Γενικό
Επιθεωρητή της ΕΥΕ∆ΕΝ, ο οποίος εποπτεύει και ελέγχει το έργο της ΕΥΕ∆ΕΝ. Η τοποθέτηση του Γενικού Επιθεωρητή γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από
εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Της ΕΥΕ∆ και της ΕΥΕΠΕΝ προΐστανται Βοηθοί Γενικοί Επιθεωρητές ∆όµησης και Ενέργειας αντίστοιχα,
που είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ
Μηχανικών µε βαθµό Α΄ και εφόσον δεν υπάρχουν, του
κλάδου ΤΕ µηχανικών µε βαθµό Α΄, αντίστοιχου επιστηµονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εµπειρίας και
έχουν τουλάχιστον τετραετή θητεία σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος, µε πενταετή θητεία, η οποία µπορεί να
παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Η τοποθέτηση των Επιθεωρητών ∆όµησης γίνεται µε
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και των Επιθεωρητών Ενέργειας ύστερα από σχετική εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι αποδοχές των Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών καθορίζονται σε ποσοστό 75% του ύψους των αποδοχών που
προβλέπονται κάθε φορά για Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου. Ο χρόνος της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή και
των δύο Βοηθών Γενικών Επιθεωρητών θεωρείται ως
χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Υπουργείου.
4. Η ΕΥΕ∆ έχει την ίδια διοικητική δοµή µε αυτήν της
ΕΥΕΠΕN και συγκροτείται σε ενιαίους διοικητικούς τοµείς, γεωγραφικά κατανεµηµένους, µε έδρες στις αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας και µε χωρική αρµοδιότητα στις περιοχές εποπτείας των αντίστοιχων Περιφερειών, που υπάγονται στη Γενική Επιθεώρηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης και Ενέργειας
(ΕΥΕ∆ΕΝ).
Κατά προτεραιότητα συγκροτούνται δύο διακριτοί Τοµείς, ως εξής:
α. Τοµέας Νοτίου Ελλάδας µε χωρική αρµοδιότητα
στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, ∆υτικής
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.
β. Τοµέας Βορείου Ελλάδας µε χωρική αρµοδιότητα
στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, ∆υτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

5. Των Τοµέων της ΕΥΕ∆ προΐστανται Τοµεάρχες Επιθεωρητές, οι οποίοι είναι µόνιµοι δηµόσιοι υπάλληλοι,
του κλάδου ΠΕ Μηχανικών µε βαθµό Α΄, αντίστοιχου επιστηµονικού και γνωστικού πεδίου και σχετικής εµπειρίας και έχουν τουλάχιστον τριετή θητεία σε θέση Προϊσταµένου Τµήµατος, µε πενταετή θητεία, η οποία µπορεί
να παραταθεί ή ανανεωθεί, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές
ανάγκες.
Η τοποθέτησή τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από σχετική εισήγηση του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. Ο χρόνος της θητείας των Τοµεαρχών Επιθεωρητών θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης Υπουργείου και τους καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδοµα
θέσης ευθύνης.
6. Η ΕΥΕ∆ΕΝ από της σύστασής της ως ΕΥΕΠΕΝ,
στελεχώνεται µε:
α) µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους, µετά από διορισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)
ή µε µετάταξη από το ∆ηµόσιο ή Ν.Π.∆.∆. ή µε µετακίνηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
β) µε υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µετά από µετάταξη από το ∆ηµόσιο
ή Ν.Π.∆.∆. ή µετακίνηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
π.δ. 410/1988 (Α΄ 191),
γ) µε µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
που υπηρετούν στο ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µετά από απόσπαση, µε απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, χωρίς γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε
τρία έτη και µπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για
υπηρεσιακές ανάγκες.
7. Για τη στελέχωση της ΕΥΕ∆ΕΝ προβλέπονται:
α. Για τη Γενική Επιθεώρηση, επιπρόσθετα, πέντε θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τρεις θέσεις του
κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού.
β. Για την ΕΥΕΠΕN, επιπρόσθετα, πέντε θέσεις του
κλάδου ΠΕ Μηχανικών και τέσσερις θέσεις του κλάδου
ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, εκτός της θέσης του Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή Ενέργειας.
γ. Για την ΕΥΕ∆ προβλέπονται, εκτός της θέσης του
Βοηθού Γενικού Επιθεωρητή ∆όµησης και των δύο Τοµεαρχών των Τοµέων αυτής, πενήντα θέσεις υπαλλήλων
Τακτικού προσωπικού, µε τις παρακάτω ειδικότητες:
- τριάντα δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών,
- οκτώ θέσεις του κλάδου ΤΕ Μηχανικών,
- τέσσερις θέσεις του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού,
- δύο θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,
- τέσσερις θέσεις του κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού - Οικονοµικού µε γνώσεις Η/Υ.
8. Όσοι εκ των υπαλλήλων της ΕΥΕ∆ είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί ή πτυχιούχοι µηχανικοί τεχνολογικής
εκπαίδευσης, ορίζονται ως Επιθεωρητές ∆όµησης αφού
παρακολουθήσουν σεµινάρια ανάλογα αυτών των Ελεγκτών ∆όµησης προκειµένου να µπορούν να διενεργούν
ελέγχους σε κάθε δηµόσιο ή ιδιωτικό κτίριο ή κτιριακό ή
οικιστικό έργο, µε επιτόπια αυτοψία, καθώς και µετρήσεις, και συλλογή κάθε χρήσιµου για τη διενέργεια του
ελέγχου στοιχείου. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από την τυ-
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χόν αρµοδιότητα άλλης αρχής να προβαίνει σε ανάλογο
έλεγχο.
9. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται από τους Επιθεωρητές ∆όµησης που διενήργησαν τον έλεγχο, έκθεση ελέγχου. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις η σχετική
έκθεση επιδίδεται µε συστηµένη πρόσκληση στον ελεγχόµενο ελεγκτή δόµησης, ο οποίος καλείται σε ακρόαση
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του ν. 2690/1999.
Ύστερα από την ακρόαση ή την άπρακτη πάροδο της
προθεσµίας τέλεσής της, ο Επιθεωρητής ∆όµησης συντάσσει αιτιολογηµένη πράξη βεβαίωσης ή µη, της παράβασης, την οποία υπογράφει ο Γενικός Επιθεωρητής της
ΕΥΕ∆ΕΝ.
10. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης παράβασης και ο
πλήρης φάκελος της υπόθεσης αποστέλλεται στο Εποπτικό Συµβούλιο, προκειµένου να ασκηθεί πειθαρχικός έλεγχος.
11. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του
Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕ∆ΕΝ, καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία της ΕΥΕ∆ΕΝ,
στην κατανοµή αρµοδιοτήτων σε Τµήµατα ανά Τοµέα,
καθώς και κάθε σχετικό θέµα.
Άρθρο 17
Σύσταση Εποπτικού Συµβουλίου
1. Συνιστάται πενταµελές Εποπτικό Συµβούλιο, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και αποτελείται από:
α. Τον Ειδικό Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του το Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕ∆ΕΝ.
β. Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µε τον αναπληρωτή του.
γ. Τον Βοηθό Επιθεωρητή ∆όµησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών ∆όµησης της ΕΥΕ∆ΕΝ, µε τον αναπληρωτή του.
δ. ∆ιευθυντή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τον αναπληρωτή του.
ε. Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,
µε τον αναπληρωτή του.
2. Καθήκοντα Γραµµατέα του Εποπτικού Συµβουλίου
εκτελεί υπάλληλος της ΕΥΕ∆ που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια απόφαση.
3. Η θητεία των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου είναι τριετής.
Άρθρο 18
Αρµοδιότητες Εποπτικού Συµβουλίου
1. Το Εποπτικό Συµβούλιο εξετάζει τις παραβάσεις
που διαπιστώνονται στην πράξη βεβαίωσης παράβασης
της ΕΥΕ∆ΕΝ και εφόσον ο ελεγκτής δόµησης:
α. αναγράφει ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία και δικαιολογητικά,
β. παραβιάζει το καθήκον εχεµύθειας και εµπιστευτικότητας, ως προς τη χρήση των στοιχείων και των πληροφοριών που συγκεντρώνει κατά την εκτέλεση του έργου του,
γ. προβαίνει σε µη χρηστή χρήση της ιδιότητάς του,
δ. εκπληρώνει πληµµελώς τα καθήκοντα του, εισηγεί-
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ται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του σχετικού φακέλου που
υποβάλλονται από την ΕΥΕ∆ΕΝ. Επίσης ενηµερώνει το
αρµόδιο πειθαρχικό όργανο και αν υπάρχουν ενδείξεις
για τη τέλεση ποινικών αδικηµάτων, τον αρµόδιο Εισαγγελέα.
2. Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, λαµβάνοντας υπόψη ως κριτήρια ιδίως το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, τις
συνέπειες που προκύπτουν από αυτή, την επιφάνεια του
υπό ελέγχου κτιρίου, το βαθµό υπαιτιότητας ως εξής:
α. καταβολή χρηµατικού προστίµου από 5.000 ευρώ
µέχρι 50.000 ευρώ σε περίπτωση υπέρβασης δόµησης έως 500 τ.µ., καθώς και υπέρβασης καθ΄ύψος µέχρι 2 µέτρα ή παραβίασης των πλάγιων αποστάσεων µέχρι 2 µέτρα και από 50.001 ευρώ µέχρι 500.000 ευρώ σε περίπτωση υπέρβασης δόµησης µεγαλύτερης των 500 τ.µ.,
καθώς και υπέρβασης καθ΄ύψος µεγαλύτερης των 2 µέτρων ή παραβίασης των πλάγιων αποστάσεων µεγαλύτερης των 2 µέτρων,
β. αποκλεισµός του Ελεγκτή ∆όµησης από τη διενέργεια ελέγχων για περίοδο από ένα έως και τρία έτη,
γ. οριστική διαγραφή του Ελεγκτή ∆όµησης από το
Μητρώο, ιδίως στην περίπτωση υποτροπής µετά από αποκλεισµό και
δ. απαγόρευση εκπόνησης και υπογραφής µελετών
για την έκδοση έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης
και απαγόρευση επίβλεψης οικοδοµικών εργασιών από 3
έως 12 µήνες.
3. Κάθε επιβληθείσα διοικητική κύρωση καταγράφεται
στο Μητρώο Ελεγκτών ∆όµησης τα δε επιβαλλόµενα
χρηµατικά πρόστιµα βεβαιώνονται, εισπράττονται υπέρ
του ∆ηµοσίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ε.∆.Ε..
4. Ο Ελεγκτής ∆όµησης στον οποίο επιβλήθηκε αφαίρεση άδειας οφείλει µέσα σε δέκα ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης να καταθέσει την άδειά του.
Άρθρο 19
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζονται:
α. οι κανόνες και οι αρχές που διέπουν την εκτέλεση
του έργου των ελεγκτών δόµησης και η κατανοµή στις αποκεντρωµένες διοικήσεις και η εξειδίκευσή του στο
πλαίσιο του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχείο α΄,
β. ο τρόπος υπολογισµού των αποζηµιώσεων των ελεγκτών δόµησης σε συνάρτηση µε την επιφάνεια, το είδος και την κατηγορία της κατασκευής, ο χρόνος και η
διαδικασία καταβολής τους, η υποχρέωση καταβολής και
το ύψος του παραβόλου για την εξέταση της επώνυµης
καταγγελίας, η απόδοση ποσοστού από το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου αυθαιρέτου για την πληρωµή των
αποζηµιώσεων των ελεγκτών δόµησης και κάθε σχετικό
θέµα,
γ. κάθε σχετικό θέµα που αφορά τις προϋποθέσεις απόκτησης και διατήρησης της ιδιότητας του ελεγκτή δόµησης, την αντικατάστασή τους, τον έλεγχο της τήρησης των καθηκόντων τους, καθώς και την άσκηση του
πειθαρχικού ελέγχου,
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δ. κάθε θέµα σχετικό µε την κατάρτιση και διαχείριση
του Μητρώου Ελεγκτών ∆όµησης,
ε. ο καθορισµός του χρηµατικού ποσού του προστίµου
του άρθρου 18 και η εξειδίκευσή του στο πλαίσιο του άρθρου 18 παρ. 2 στοιχείο α΄,
στ. τα θέµατα της λειτουργίας του Εποπτικού Συµβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Άρθρο 20
Συµβούλια Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)
Συγκρότηση
Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συγκροτούνται «Συµβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ) σε κάθε περιφερειακή ενότητα.
Στις νησιωτικές περιοχές µπορούν να συγκροτούνται
«Συµβούλια Αρχιτεκτονικής» (ΣΑ) µε αρµοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες.
Άρθρο 21
Αρµοδιότητες
1. Τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρµόδια για την
γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών, στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα,
που βρίσκονται σε παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και σε ιερούς ναούς, ιερές µονές, παρεκκλήσια και ειδικά κτίρια.
β. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή χώρους,
που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας ∆όµησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή άλλης αρµόδιας υπηρεσίας µπορούν να χαρακτηρισθούν διατηρητέοι, καθώς και σε κτίρια ή γήπεδα που είναι σε επαφή
µε κτίριο ή χώρο που έχει κηρυχτεί διατηρητέο.
γ. Για κάθε οικοδοµική εργασία, που παραπέµπεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
δ. Για κατασκευαστικά έργα διαµορφώσεων κοινόχρηστων ή αδόµητων χώρων, εκτός από τις περιπτώσεις που
διενεργήθηκε αρχιτεκτονικός διαγωνισµός.
ε. Για αρχιτεκτονικές µελέτες που διαφοροποιούνται
από τα µορφολογικά στοιχεία και την τυπολογία που επιβάλλεται µε ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί ανά
περιοχή.
στ. Για όλες τις περιπτώσεις αδειών κατεδάφισης κτιρίων που ανεγέρθηκαν προ του έτους 1955.
2. Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης επικινδύνως ετοιµόρροπων κατασκευών σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους, καθώς και σε κτίρια ή χώρους, που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή µπορεί να χαρακτηριστούν
διατηρητέοι το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής γνωµοδοτεί

και διατυπώνει προτάσεις µέσα σε 15 ηµέρες, από την υποβολή της, για τη δυνατότητα και τους τρόπους διατήρησής τους.
Άρθρο 22
Σύνθεση
1. Τα «Συµβούλια Αρχιτεκτονικής» είναι τετραµελή,
και αποτελούνται από:
α. Έναν αρχιτέκτονα, υπάλληλο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, ως Πρόεδρο του ΣΑ, µε τον αναπληρωτή του.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει αδυναµία πλήρωσης της
παραπάνω θέσης, µπορεί να ορισθεί Πρόεδρος του ΣΑ
αρχιτέκτονας υπάλληλος της Περιφέρειας ή άλλου κρατικού φορέα.
β. Έναν αρχιτέκτονα µέλος ∆ΕΠ ή υπάλληλο των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής ή Πολιτισµού και Τουρισµού µε αρµοδιότητα
νεωτέρων µνηµείων ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου ή
της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του.
γ. ∆ύο αρχιτέκτονες ιδιώτες µελετητές που πληρούν
τα κριτήρια που περιγράφονται παρακάτω, µε τους αναπληρωτές τους.
2. Τα µέλη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 επιλέγονται µε κλήρωση από µητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, µε µέριµνα του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος και του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και συντάσσονται µε τη γνώµη του ΤΕΕ και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ).
3. Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.
Άρθρο 23
Προσόντα
Στα µητρώα που δηµιουργούνται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που τηρούνται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εγγράφονται όσοι αρχιτέκτονες πληρούν δύο από τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Εξαετή αρχιτεκτονική εµπειρία.
β. ∆ιάκριση σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς.
γ. ∆ηµοσιεύσεις επί αρχιτεκτονικών θεµάτων.
δ. Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό σε αρχιτεκτονικές
σχολές.
Άρθρο 24
Θητεία
1. Η θητεία των µελών των ΣΑ είναι διετής. Μετά τη
λήξη της θητείας δεν επιτρέπεται ο ορισµός των ίδιων
προσώπων ως µελών του ΣΑ, εκτός αν παρεµβληθεί διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων ετών.
2. Σε περίπτωση που µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθµός υποψήφιων µελών µε
τα προβλεπόµενα προσόντα, µπορεί να ανανεώνεται η
θητεία δύο µελών.
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Άρθρο 25
Λειτουργία
1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ηµεροµηνίες συνεδριάσεων των Συµβουλίων. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ειδοποιούνται τα µέλη του Συµβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον γραµµατέα, τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Το συµβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε δεκαπέντε ηµέρες. Το Συµβούλιο εκδίδει την
απόφασή του µέσα σε τριάντα ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του φακέλου της µελέτης.
2. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να παρίστανται στη συνεδρίαση των Συµβουλίων για να εκθέσουν τις
απόψεις τους, όχι όµως κατά τη λήψη της απόφασης. Η
αρνητική γνωµοδότηση πρέπει να αιτιολογείται. Η αιτιολογία καταχωρείται µε λεπτοµέρειες στο σχετικό
πρακτικό συνεδρίασης.
3. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
21 για τη λήψη θετικής γνώµης απαιτείται πλειοψηφία
τριών τετάρτων.
4. Κατά των αποφάσεων του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής που αφορούν στις περιπτώσεις της περίπτωσης ε΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 21, ο ενδιαφερόµενος
µπορεί να ασκήσει ένσταση µέσα σε προθεσµία τριάντα
ηµερών από τη γνώση της. Η ένσταση ασκείται ενώπιον
του Συµβουλίου το οποίο διαβιβάζει το σχετικό φάκελο
στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής.
Άρθρο 26
Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ)
Συγκρότηση
Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ) µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 27
Αρµοδιότητες
Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής
αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για θέµατα
που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής
στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21.
Άρθρο 28
Σύνθεση
Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαµελές και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο

6961

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
γ. δύο αρχιτέκτονες ∆ιευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τους
αναπληρωτές τους,
δ. έναν αρχιτέκτονα του υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού, µε τον αναπληρωτή του,
ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ∆ΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχολής, µε τον αναπληρωτή του,
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπρόσωπους του ΤΕΕ και
ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ αντίστοιχα, µε τους αναπληρωτές τους. Οι
εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα
προσόντα του άρθρου 24 και ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς,
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Προέδρου του Συµβουλίου.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπάλληλος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 29
Λειτουργία
1. Ο Πρόεδρος ορίζει τακτές ηµεροµηνίες συνεδριάσεων του Συµβουλίου. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίασης ειδοποιούνται τα µέλη του Συµβουλίου από τον Πρόεδρο ή τον γραµµατέα, τρεις τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη συνεδρίαση. Το Συµβούλιο εκδίδει την γνωµοδότησή του µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία διαβίβασης του φακέλου της µελέτης από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής.
2. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν το δικαίωµα να παρίστανται στη συνεδρίαση του Συµβουλίου για να εκθέσουν
τις απόψεις τους, όχι όµως κατά τη λήψη της απόφασης. Η
αρνητική γνωµοδότηση πρέπει να αιτιολογείται µε σαφήνεια. Η αιτιολογία καταχωρείται µε λεπτοµέρειες στο
σχετικό πρακτικό συνεδρίασης.
Άρθρο 30
Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)
Συγκρότηση
Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συγκροτούνται «Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων» (ΣΥΠΟΘΑ)
στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας.
Στις νησιωτικές περιοχές µπορούν να συγκροτούνται
«Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων» µε αρµοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 31
Αρµοδιότητες

Τα Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισµάτων
των ελεγκτών δόµησης.
β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.∆ΟΜ., που εκδίδονται
κατ’ εφαρµογή του παρόντος και της νοµοθεσίας περί
αυθαιρέτων.
γ. Ασκούν τις αρµοδιότητες των Συµβουλίων Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του άρθρου 4 της υπ’
αριθµ. 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Β΄ 767).
Θέµατα µείζονος σηµασίας µπορεί να παραπέµπονται
στο Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων του άρθρου 36.
Άρθρο 32
Σύνθεση
Το Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) είναι πενταµελές και αποτελείται από:
α. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην
έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συµβουλίου, µε
τον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει πάρεδρος, από
δικαστικό αντιπρόσωπο. Αν δεν υπάρχει γραφείο του
ΝΣΚ στην έδρα του Συµβουλίου τα παραπάνω µέλη ορίζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή
του.
β. Αντιπρόεδρο, µηχανικό προϊστάµενο της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης για θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας της
οικείας αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή αν δεν υπάρχει,
της οικείας ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, προϊστάµενο τµήµατος της Περιφέρειας, µε τον αναπληρωτή του.
γ. Μηχανικό, υπάλληλο µε βαθµό Α΄, της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης για θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας της
οικείας αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο της οικείας ∆ιεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν
δεν υπάρχει, υπάλληλο τµήµατος της Περιφέρειας, µε
τον αναπληρωτή του.
δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή
του. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλει το ΤΕΕ µετά από ηλεκτρονική κλήρωση.
ε. Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης
∆ήµων, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή,
αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.
Άρθρο 33
Άσκηση προσφυγών
1. Κατά των πορισµάτων των ελεγκτών δόµησης και
των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.∆ΟΜ.,
που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος και της νοµοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προ-

σφυγής για λόγους νοµιµότητας στο αρµόδιο Συµβούλιο
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας.
2. Η προσφυγή ασκείται µέσα σε τριάντα ηµέρες µε
κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας ∆όµησης που
κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα
(50) ευρώ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο
του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Άρθρο 34
∆ιαδικασία εξέτασης προσφυγών
Επιβολή προστίµων
1. Η αρµόδια Υπηρεσία ∆όµησης διαβιβάζει στο αρµόδιο για την έκδοση απόφασης Συµβούλιο Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων, το φάκελο της υπόθεσης.
Κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου καλείται να παραστεί ο προσφεύγων µε την πρόσκληση, που του επιδίδεται τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Η απόφαση λαµβάνεται αφού αποχωρήσει ο προσφεύγων. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται µέσα σε
προθεσµία ενός µηνός από την άσκησή της.
2. Τα πρόστιµα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση
αυθαίρετων κατασκευών και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από τους αρµόδιους υπαλλήλους της
Υ.∆ΟΜ. στην αρµόδια ∆ΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη.
Αντίγραφο των παραπάνω πράξεων αποστέλλεται από
τους αρµόδιους υπαλλήλους της Υ.∆ΟΜ., που τις εξέδωσε, στον Πρόεδρο του αρµόδιου Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων.
Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιµωρείται µε παρακράτηση αποδοχών δεκαπέντε ηµερών µέχρι τριών µηνών. Η πειθαρχική
δίωξη ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε ηµερών.
Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο πειθαρχικός προϊστάµενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόµενου υπαλλήλου κατά τα προηγούµενα
εδάφια.
Άρθρο 35
Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)
Συγκρότηση
Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ)», µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 36
Αρµοδιότητες
Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων ασκεί τις αρµοδιότητες του Κεντρικού
Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος,
του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος (Β΄ 767).
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Άρθρο 37
Σύνθεση
Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και
Αµφισβητήσεων είναι επταµελές, και αποτελείται από:
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή
Πάρεδρο του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
γ. τον Γενικό ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε
τον αναπληρωτή του,
δ. δύο ∆ιευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τους αναπληρωτές
τους,
ε. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του,
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και
πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Προέδρου του Συµβουλίου.
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπάλληλος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 38
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΥΠΕΚΑ)
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 (Α΄ 19)
καταργείται η περίπτωση ε΄.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 µετά την
περίπτωση ιγ΄ προστίθεται περίπτωση ιδ΄ ως ακολούθως:
«ιδ. ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής».
3. Στο Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 καταργείται η περίπτωση ε΄.
4. Στο Κεφάλαιο Β΄ του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 µετά την περίπτωση η΄ προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ. ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής».
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 καταργείται η περίπτωση γ΄.
6. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 µετά την
περίπτωση ε΄ προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής:
«στ. Τµήµα Οργανωµένης Οικιστικής Ανάπτυξης και
Στεγαστικής Πολιτικής.
ζ. Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης».
7. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 καταργείται η περίπτωση γ΄.
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8. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 51/1988 µετά την
περίπτωση ε΄ προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής:
«στ. Τµήµα Οργανωµένης Οικιστικής Ανάπτυξης και
Στεγαστικής Πολιτικής, µε τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Η χάραξη της στεγαστικής πολιτικής στο πλαίσιο
των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής και οικονοµικής
πολιτικής της χώρας σε συνεργασία και µε άλλους συναρµόδιους φορείς και η εισήγηση θεσµικών και άλλων
µέτρων (κίνητρα) για την εφαρµογή της πολιτικής γης
και στέγασης.
ββ) Η παρακολούθηση και ο συντονισµός της έρευνας
στους παραπάνω τοµείς και η εισήγηση για την ανάθεση
µελετών εκπόνησης των ερευνών αυτών.
γγ) Η παρακολούθηση στεγαστικών προγραµµάτων
δηµοσίων φορέων και προγραµµάτων οργανωµένης οικιστικής ανάπτυξης Οικοδοµικών Συνεταιρισµών και Ιδιωτών και η µέριµνα για την έγκριση των σχετικών πολεοδοµικών µελετών και έργων.
δδ) Η έγκριση και εποπτεία εφαρµογής κοινωνικού
προγράµµατος κατασκευής κτιρίων.
εε) Η τήρηση αρχείου µελετών.
ζ) Γραφείο Άρσεων Απαλλοτρίωσης, µε τις εξής αρµοδιότητες: Η µέριµνα για τον έλεγχο, την παροχή κατευθύνσεων σύνταξης και την έγκριση πολεοδοµικών ρυθµίσεων και τροποποιήσεων εγκεκριµένων ρυµοτοµικών
σχεδίων κατόπιν άρσεων απαλλοτρίωσης ή δέσµευσης.»
9. α) Το άρθρο 6 του π.δ. 51/1988 καταργείται.
β) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρµοδιότητες των
Τµηµάτων Στεγαστικής Πολιτικής και Οργανωµένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικών Προγραµµάτων της
∆ιεύθυνσης Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, πλην αυτών για τη διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισµών,
µεταφέρονται στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και ασκούνται από το νέο Τµήµα Οργανωµένης Οικιστικής Ανάπτυξης και Στεγαστικής Πολιτικής.
γ) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρµοδιότητες του
Τµήµατος Κτιριολογίας και Προτύπων Κατοικίας µεταφέρονται στη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής και ασκούνται από το
νέο Τµήµα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.
δ) Οι θέσεις, το προσωπικό και οι αρµοδιότητες του
Τµήµατος Οικοδοµικών Συνεταιρισµών µεταφέρονται
στο Τµήµα Μικρών Οικισµών και Παραθεριστικής Κατοικίας της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού.
10. Οι θέσεις και το προσωπικό του τµήµατος Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, µεταφέρονται στο τµήµα Παραδοσιακών Οικισµών
της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικής.
11. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 καταργείται η περίπτωση ε΄.
12. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 καταργείται η περίπτωση ε΄.
13. Το Γραφείο «Ιστορικού Κέντρου της πόλεως των Αθηνών» του Τµήµατος Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού που συστάθηκε µε
την υπ' αριθµ. 85782/5435/1996 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων
(Β΄ 693) καταργείται. Οι θέσεις και το προσωπικό του καταργούµενου γραφείου µεταφέρονται στη ∆ιεύθυνση
Αρχιτεκτονικής και κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
14. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τµήµατος Παραδοσιακών Οικισµών της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδια-
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σµού και του Τµήµατος Μεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης της ∆ιεύθυνσης Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών µεταφέρονται στα αντίστοιχα τµήµατα της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικής.
15. Μετά το άρθρο 9 του π.δ. 51/1988 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής:
«Άρθρο 9Α
∆ιάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικής
1. Τη ∆ιεύθυνση Αρχιτεκτονικής απαρτίζουν τα παρακάτω τµήµατα:
α) Τµήµα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τµηµάτων Πόλεων).
β) Τµήµα Παραδοσιακών Οικισµών.
γ) Τµήµα ∆ιατηρητέων Κτιρίων.
δ) Τµήµα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής.
ε) Τµήµα Μεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης (Μ.Σ.∆.).
2. Η αρµοδιότητα της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικής ανάγεται στα παρακάτω θέµατα που κατανέµονται µεταξύ
των τµηµάτων ως εξής:
α) Τµήµα Ιστορικών Κέντρων (Παραδοσιακών Τµηµάτων Πόλεων), µε τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Η µελέτη και η µέριµνα για τον χαρακτηρισµό τµηµάτων πόλεων (Ιστορικών Κέντρων) ως παραδοσιακών
και ο καθορισµός ζωνών προστασίας αυτών.
ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,
κανονισµών και ειδικών µελετών και προγραµµάτων, τα
οποία αναφέρονται στην πολεοδοµική συγκρότηση, το
σχέδιο πόλεως, τους όρους δόµησης, τις χρήσεις γης
και τη µορφολογική κατάσταση των Ιστορικών Κέντρων
και των ζωνών προστασίας αυτών.
β) Τµήµα Παραδοσιακών Οικισµών, µε τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Η µελέτη και η µέριµνα για τον χαρακτηρισµό οικισµών ή τµηµάτων τους ως παραδοσιακών και ο καθορισµός ζωνών προστασίας αυτών.
ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,
κανονισµών και ειδικών µελετών και προγραµµάτων, τα
οποία αναφέρονται στην πολεοδοµική συγκρότηση, το
σχέδιο πόλεως, τους όρους δόµησης, τις χρήσεις γης,
την µορφολογική κατάσταση, την ανάδειξη, την αναστήλωση και την ανάπλαση των παραδοσιακών οικισµών,
των ζωνών προστασίας αυτών ως και των αρχαιολογικών
χώρων και ιστορικών τόπων του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
γγ) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των ΟΤΑ και
άλλων αρµόδιων φορέων σε θέµατα παραδοσιακών οικισµών.
δδ) Η εισήγηση προγραµµάτων για την εφαρµογή της
πολιτικής στον τοµέα αυτόν.
γ) Τµήµα ∆ιατηρητέων Κτιρίων, µε τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Η µελέτη και η µέριµνα για τον χαρακτηρισµό αρχιτεκτονικών συνόλων, κτιρίων ή τµηµάτων τους και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ως
διατηρητέων, ως και ο καθορισµός ζωνών προστασίας
αυτών.
ββ) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,
κανονισµών και ειδικών µελετών και προγραµµάτων, τα
οποία αναφέρονται σε ειδικούς όρους δόµησης, τις χρήσεις, την µορφολογική κατάσταση και την ανάδειξη διατηρητέων κτιρίων και λοιπών στοιχείων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

γγ) Ο έλεγχος αιτηµάτων κατεδάφισης αξιόλογων κτιρίων.
δδ) Η τήρηση αρχείου των ∆ιατηρητέων Κτιρίων, των
Παραδοσιακών Συνόλων και των µελετών της ∆ιεύθυνσης.
εε) Η παροχή κατευθύνσεων σε φορείς των ΟΤΑ και
άλλων αρµόδιων φορέων σε θέµατα Αρχιτεκτονικής.
δ) Τµήµα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής, µε τις εξής αρµοδιότητες:
αα) Η σύνταξη και έγκριση προτύπων, προδιαγραφών,
κανονισµών και ειδικών µελετών και προγραµµάτων, τα
οποία αναφέρονται στη σύγχρονη κτιριακή αρχιτεκτονική δηµιουργία και τον αστικό εξοπλισµό του δηµοσίου ελευθέρου χώρου, µε ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και
υλικών δόµησης φιλικών προς το περιβάλλον.
ββ) Η µέριµνα για την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στους τοµείς της σύγχρονης αρχιτεκτονικής,
της δηµιουργικής ενσωµάτωσης παραδοσιακών προτύπων, νέων τεχνολογιών και υλικών δόµησης σε αυτήν
και την εν γένει προαγωγή της αρχιτεκτονικής µε τη
διοργάνωση αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, εκθέσεων και
άλλων δραστηριοτήτων.
γγ) Η µέριµνα για τις διεθνείς σχέσεις, τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του Υπουργείου όσον αφορά
στο αντικείµενο και τις αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης.
ε) Τµήµα Μεταφοράς Συντελεστή ∆όµησης (Μ.Σ.∆.),
µε αρµοδιότητα όλα τα θέµατα που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου, έγκρισης και τεκµηρίωσης αιτηµάτων µεταφοράς συντελεστή δόµησης και παροχής σχετικών οδηγιών.»
16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Τµήµα Ρυθµιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής
∆οµής».
17. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Τµήµα Ρυθµιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής
∆οµής, στο οποίο υπάγονται:
α) Η προώθηση προς έγκριση των Ρυθµιστικών Σχεδίων και Προγραµµάτων Προστασίας Περιβάλλοντος
των αστικών συγκροτηµάτων της χώρας, η εποπτεία και
ο συντονισµός µε τους Οργανισµούς εφαρµογής των
σχεδίων αυτών και η παρακολούθηση των προγραµµάτων τους.
β) Η εναρµόνιση µε την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον αστικό χώρο, η παρακολούθηση της αστικής ανάπτυξης
µε έλεγχο των αστικών παρεµβάσεων και των προγραµµάτων αστικής αναγέννησης σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις των Ρυθµιστικών Σχεδίων και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής και η διαµόρφωση δεικτών παρακολούθησης αστικών περιβαλλοντικών παρεµβάσεων µεσαίων αστικών
κέντρων.
γ) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής η οποία
συνοδεύεται από τις αντίστοιχες εκθέσεις των Οργανισµών Ρυθµιστικών Σχεδίων και περιλαµβάνει αξιολόγηση της πορείας δράσης των Οργανισµών και της αστικής
ανάπτυξης και τυχόν προτάσεις για νέο πλαίσιο αστικών
παρεµβάσεων στα οικιστικά συγκροτήµατα των Ρυθµιστικών Σχεδίων.
δ) Η αξιολόγηση, ο έλεγχος και η προώθηση για έγκριση τυχόν τροποποιήσεων και εξειδικεύσεων των αρχικών προεδρικών διαταγµάτων των Ρυθµιστικών Σχεδίων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
ε) Ο σχεδιασµός των Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ των ∆ήµων
(πρότυπα, προδιαγραφές, οδηγίες, συντονισµός κ.λπ.).
στ) Η µέριµνα για την παρακολούθηση της εκπόνησης,
την παροχή κατευθύνσεων σύνταξης και την έγκριση µελετών Ρυθµιστικών Σχεδίων.
ζ) Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Οικιστικής ∆οµής.
18. Οι θέσεις και το προσωπικό του Τµήµατος Οικιστικής ∆οµής µεταφέρονται στο Τµήµα Ρυθµιστικών Σχεδίων Πόλεως και Οικιστικής ∆οµής.
19. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Τµήµα Αρχείου Αδειών ∆όµησης».
20. Στην παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 51/1988 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) Τµήµα Αρχείου Αδειών ∆όµησης στο οποίο υπάγονται η τήρηση και ενηµέρωση ηλεκτρονικού αρχείου
των αδειών δόµησης. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
του τµήµατος.»
21. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να κατανέµονται
και να ανακατανέµονται οι ανωτέρω αρµοδιότητες των
∆ιευθύνσεων Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικής µεταξύ των υποκείµενων οργανικών µονάδων
τους. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µπορεί να τροποποιείται ο Οργανισµός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
22. Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 51/1988 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως ακολούθως:
«στ. Γραφείο Μελετών για άτοµα µε Αναπηρίες (Γρ.
ΑµεΑ). Το Γραφείο ΑµεΑ µε αντικείµενο την αντιµετώπιση των αναγκών για την αυτόνοµη διακίνηση και διαβίωση των Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στο δοµηµένο περιβάλλον υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
i. Τη σύνταξη σχετικών προδιαγραφών, οδηγιών σχεδιασµού και κανονιστικών ρυθµίσεων για θέµατα ασφαλούς και αυτόνοµης διαβίωσης και διακίνησης.
ii. Το συντονισµό των Εθνικών, Τεχνικών και Αναπηρικών Φορέων σε σχετικά θέµατα.
iii. Την παρακολούθηση σχετικών Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και συµµετοχή σε Κοινοτικά Χρηµατοδοτικά
Προγράµµατα.
iv. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία µε
Τοπικούς, Εθνικούς, Κοινοτικούς και ∆ιεθνείς Φορείς.
v. Τη συστηµατική ενηµέρωση των εµπλεκοµένων στο
αντικείµενο των Φορέων και Ατόµων.
vi. Την ανάπτυξη συνεργασίας κάθε µορφής µε άλλες
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου
∆ικαίου, επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου, εταιρείες του ∆ηµοσίου, Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους
φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, για την προώθηση της αυτόνοµης διακίνησης και διαβίωσης των Ατόµων
µε Αναπηρίες.»
Άρθρο 39
Ρύθµιση θεµάτων Οικοδοµικών Συνεταιρισµών
1. Η εποπτεία των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών (Ο.Σ.)
ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε το
ν. 1667/1986 (Α΄ 196). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε-
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νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ασκεί εποπτεία επί
των Ο.Σ. µόνο για θέµατα αρµοδιοτήτων του, δηλαδή ιδίως ως προς τις διαδικασίες χωροθέτησης, πολεοδόµησης, τον καθορισµό όρων και περιορισµών δόµησης, έγκριση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και θέµατα ενέργειας.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύσταση των Οικοδοµικών Συνεταιρισµών είναι η έκδοση βεβαίωσης της
αρµόδιας ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ότι η προτεινόµενη
έκταση είναι µέσα σε περιοχή ειδικά ρυθµιζόµενης πολεοδόµησης (ΠΕΡΠΟ).
3. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα ετών από
την έγκριση της πολεοδοµικής µελέτης πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί τα έργα τεχνικής υποδοµής στις εκτάσεις
των Ο.Σ..
4. Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στα
διοικητικά όρια των οποίων υπάγονται οι εκτάσεις των
Ο.Σ. µπορούν να αναλάβουν να εκτελέσουν ή να ολοκληρώσουν τα έργα τεχνικής υποδοµής, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές µελέτες έργων, τις πολεοδοµικές µελέτες και τα αντίστοιχα προγράµµατα ολοκλήρωσης αυτών. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του Ο.Σ., καθώς και απόφαση του αρµόδιου συµβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α..
5. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 το αντισταθµιστικό µέτρο της απαλλαγής των Ο.Σ. από την εισφορά
σε χρήµα παύει να ισχύει. Για την κατασκευή των έργων
τεχνικής υποδοµής επιβάλλεται υπέρ του οικείου Ο.Τ.Α.
η καταβολή χρηµατικού ποσού, το οποίο βεβαιώνεται από την αρµόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. και εισπράττεται µε
τη διαδικασία περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων. Υπόχρεοι σε καταβολή του παραπάνω χρηµατικού ποσού είναι οι ιδιοκτήτες των συνεταιρικών µερίδων, όπως αυτές
έχουν υλοποιηθεί από την εφαρµογή του ρυµοτοµικού
σχεδίου, καθώς και οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που έχουν αδιανέµητες συνεταιρικές µερίδες στην ιδιοκτησία
τους. Το ύψος του ποσού αυτού τελεί σε αναλογία µε
την αξία των έργων που θα κατασκευαστούν.
6. Για την εφαρµογή των παραγράφων 4 και 5 απαιτείται οι αρµόδιες υπηρεσίες του οικείου Ο.Τ.Α. να προβούν
σε προκαταρκτική εκτίµηση των έργων τεχνικής υποδοµής από οικονοµοτεχνική άποψη.
Η παραπάνω εκτίµηση επικυρώνεται µε απόφαση του
αρµόδιου συµβουλίου, η οποία επέχει θέση απόφασης ανάληψης των εν λόγω έργων υποδοµής.
Η απόφαση ανάληψης των εν λόγω έργων υποδοµής
κοινοποιείται αµελλητί µε ευθύνη του Ο.Τ.Α. στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες, µε παραγγελία να επιβάλουν την αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών για όσο διάστηµα είναι απαραίτητο στους Ο.Τ.Α. να προβούν
στη σύνταξη µελετών για τα έργα υποδοµής, προκειµένου να µην παρεµποδίζεται η πραγµατοποίησή τους και να
διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση αυτών.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας οι
Ο.Τ.Α. αναλαµβάνουν την εκπόνηση των έργων τεχνικής
υποδοµής στις οικιστικές περιοχές των Ο.Σ. και εντάσσουν αυτά στους προϋπολογισµούς και τα προγράµµατά
τους σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
7. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις προηγούµενες
παραγράφους οι Ο.Σ. µπορούν µέσα σε έξι µήνες από τη
δηµοσίευση του παρόντος, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών τους, να επιλέξουν τη σύναψη συµβάσεων µε τους Ο.Τ.Α. για την κα-
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τασκευή έργων από κοινού ή µε όποιον άλλον τρόπο δεσµευτούν συµβατικά. Με τις σχετικές συµβάσεις καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις κατασκευής των έργων
υποδοµής, η σύναψη τυχόν δανείων, επιβαρύνσεις, καταβολές εισφορών, ο µηχανισµός είσπραξης και οι κυρώσεις για την επιβολή αυτής, η τυχόν από κοινού επιλογή
φορέα κατασκευής των έργων, η ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τις ήδη ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις
των Ο.Σ., οι χρόνοι και οι προθεσµίες, µέτρα και ασφαλιστικές δικλείδες για την τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων, θέµατα εποπτείας και ελέγχου των έργων,
σύµπραξη µε άλλους φορείς δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, συµβατικές υποκαταστάσεις, επίλυση διαφορών.
8. Σε κάθε περίπτωση µετά την παρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3, η εκτέλεση των έργων υποδοµής υπάγεται στον οικείο Ο.Τ.Α.. Στην περίπτωση αυτή
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 5.
9. Η αρµοδιότητα ελέγχου και εποπτείας των έργων
υποδοµής (προϋπολογισµός, καλή κατασκευή, πρόγραµµα ολοκλήρωσης) ανήκει στην Περιφέρεια, στην οποία
υπάγεται ο ∆ήµος όπου ο Ο.Σ. έχει την έκτασή του.
10. Η ολοκλήρωση των έργων υποδοµής αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, για τους οικοδοµικούς συνεταιρισµούς που συστάθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του π.δ.93/1987 (16.4.1987).
Για τους προϋφιστάµενους της 16.4.1987 οικοδοµικούς
συνεταιρισµούς αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση
οικοδοµικών αδειών αποτελεί η ολοκλήρωση της χάραξης του οδικού δικτύου, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη
πολεοδοµική µελέτη.
11. Όταν οι Ο.Σ. επιτελέσουν το σκοπό τους, µπορεί µε
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών τους να
λειτουργήσουν για δέκα κατ’ ανώτατο όριο έτη ως σωµατείο-σύλλογος για την περαιτέρω διαχείριση των κοινών. Κατόπιν οι εκτάσεις τους και η ευθύνη συντήρησης
των κοινόχρηστων χώρων και τεχνικών έργων περιέρχονται στους οικείους ∆ήµους.
12. Για όσους Ο.Σ. δεν εφαρµόσουν τη πολεοδοµική
µελέτη µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 3, ανακαλείται η πολεοδοµική τους µελέτη και επέρχεται αυτοδίκαια η διάλυσή τους, µετά από διαπιστωτική πράξη του
αρµόδιου Περιφερειάρχη. Όσοι Ο.Σ. αναλάβουν την εκτέλεση των έργων υποδοµής στην έκτασή τους, αλλά η
εν λόγω προθεσµία εκπνεύσει άπρακτη, διαλύονται κατόπιν σχετικής απόφασης του αρµόδιου δικαστηρίου µετά από αίτηση της Περιφέρειας και τα έργα αναλαµβάνει
ο Ο.Τ.Α..
13. Οι προϋφιστάµενοι της 16.1.1984 Ο.Σ. µε εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν. 1667/1986. Όσοι από αυτούς δεν έχουν ολοκληρώσει µέχρι σήµερα τα έργα υποδοµής, οφείλουν να
τα ολοκληρώσουν είτε οι ίδιοι είτε σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 4 - 7 µέσα σε δώδεκα µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος. Μετά την παρέλευση
της παραπάνω προθεσµίας την ολοκλήρωση των έργων
αναλαµβάνουν αυτοδίκαια και αποκλειστικά οι οικείοι
Ο.Τ.Α..
14. Παρατείνεται για δύο έτη η διάρκεια των Ο.Σ. προκειµένου να εναρµονίσουν τα καταστατικά τους σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και να υποβάλουν χρονοδιάγραµµα -έκθεση έργων υποδοµής προς έγκριση στην Περιφέρεια.

Άρθρο 40
Θέµατα σχετικά µε απόβλητα από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων επεξεργασίας
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) σε ανενεργά λατοµεία ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους, για τους σκοπούς της
παραγράφου 2. Στα λατοµεία αυτά συµπεριλαµβάνονται
και τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του ν. 3164/2003 (Α΄ 176)
ως θέσεις κατάλληλες για εγκαταστάσεις ολοκληρωµένης διαχείρισης αποβλήτων (ΟΕ∆Α). Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των ΑΕΚΚ σε λατοµεία
δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν του χρόνου αποκατάστασης του λατοµείου που ορίζεται µε τη σύµβαση ανάθεσης του αναδόχου.
2. Επιτρέπεται η απόθεση προϊόντων εκσκαφών από
την κατασκευή δηµόσιων έργων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα έργα µε σύµβαση παραχώρησης, σε ανενεργά λατοµεία για τη µερική ή ολική αποκατάστασή
τους µετά από εκπόνηση µελέτης αποκατάστασης που
περιλαµβάνει και τη φυτοτεχνική µελέτη, καθώς και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ).
3. Η αποκατάσταση των χώρων που ανήκουν στο ∆ηµόσιο γίνεται µε δαπάνη και µέριµνα των εγκεκριµένων
συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ. Για την αποκατάσταση ενός εκάστου λατοµείου προκηρύσσεται
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση διαγωνισµός κατά τις
κείµενες διατάξεις, µε προσφορές που υποβάλλονται
στη βάση µελέτης αποκατάστασης. Η επίβλεψη της αποκατάστασης πραγµατοποιείται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
4. Καταργείται η παράγραφος 11 του άρθρου 11 της απόφασης 36259/1757/Ε103/2010 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β΄ 1312).
5. Καταργείται η εξαίρεση των αποβλήτων της κατηγορίας 17 05 06 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων
από τους ποσοτικούς στόχους για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις
του άρθρου 12 της απόφασης 36259/1757/Ε103/2010
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας.
Άρθρο 41
Συµπληρώσεις του ν. 2742/1999
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2742/1999
(Α΄ 207), όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 8 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), και µετά την περίπτωση ιβ΄ τίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής:
«ιγ. Η ολοκληρωµένη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου σε συνάρτηση µε τις παράκτιες περιοχές, µε το συντονισµό και την εναρµόνιση των επί µέρους πολιτικών,
προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων άθλησης και αναψυχής που ασκούνται από διάφορους φορείς στην ίδια περιοχή, µε στόχο την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος και την προώθηση
της ολοκληρωµένης και αειφόρου ανάπτυξης.»
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2. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 2742/1999 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«- ορισµένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου, όπως ο θαλάσσιος χώρος, οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, οι ορεινές και προβληµατικές ζώνες, οι περιοχές
που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συµβάσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιµα
περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήµατα.»
3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2742/1999 (Α΄
207) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Από τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Πρόεδρο,».
Άρθρο 42
Λοιπές διατάξεις
1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. της
13.4.1929 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η επιτροπή είναι τριµελής και αποτελείται από δύο
πολιτικούς µηχανικούς δηµοσίους υπαλλήλους και έναν
ιδιώτη αρχιτέκτονα µηχανικό µε ειδίκευση ή εµπερία σε
θέµατα συντήρησης και αποκατάστασης παραδοσιακών
κτιρίων. Την επιτροπή διορίζει ο Γενικός Γραµµατέας της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.»
β. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
εξειδικεύονται τα ανωτέρω.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 εφαρµόζεται και για τα Συµβούλια Χωροταξίας, Οικισµού και
Περιβάλλοντος της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τη δηµοσίευση του παρόντος
λήγει η θητεία των µελών των ανωτέρω συµβουλίων.
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του π.δ. της
24/31.5.1985 (∆΄ 270) (άρθρο 166 Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η ανέγερση αµιγούς χρήσεως ειδικών
καταστηµάτων (υπεραγορές, καταστήµατα, που προορίζονται για τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων) κατά παρέκκλιση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και του άρθρου 1 που αφορά σε:
α) το ποσοστό καλύψεως που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20%,
β) το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 9 µέτρα,
γ) τη συνολική επιφάνεια ορόφων που δύναται να υπερβαίνει τα 600 τ.µ. µε την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δόµησης δεν υπερβαίνει το 0,2.
Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται µε απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και γνώµη του αρµόδιου οργάνου.»
4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) προστίθενται εδάφια ως
ακολούθως:
«Ως τιµή ζώνης του οικοπέδου για την εφαρµογή του
προηγούµενου εδαφίου νοείται:
α) Στις περιοχές όπου ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα
προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων
του Υπουργείου Οικονοµικών, η ανά τετραγωνικό µέτρο
αξία του οικοπέδου η οποία προκύπτει από την «Τιµή οικοπέδου (Τ.Ο.)» συναρτήσει της Τιµής Ζώνης (Τ.Ζ.) και
του Συντελεστή Αξιοποίησης του Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.)
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πολλαπλασιαζόµενης µε το Συντελεστή του Οικοπέδου
(Σ.Ο.), όπως καθορίζονται στους πίνακες τιµών των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών, που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982.
β) Στις περιοχές όπου δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, η ανά τετραγωνικό µέτρο αξία των ακινήτων όπως αυτή προσδιορίζεται από την επιτροπή του
π.δ. 5/1986 (Α΄ 2).»
5. Η παράγραφος 13 του άρθρου 12 του ν. 1337/1983,
που προστέθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του
ν. 3212/2003 (Α΄ 308), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Ο προσδιορισµός της αξίας των τµηµάτων που
µετατρέπονται σε χρηµατική εισφορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 8 γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του κεφαλαίου ∆΄ του
ν. 2882/2001 (Α΄ 17). Τα ποσά από τη µετατροπή διατίθενται αποκλειστικά για την αποζηµίωση ρυµοτοµούµενων
τµηµάτων ιδιοκτησιών της ίδιας περιοχής. Κάθε διάθεση
των ποσών αυτών για άλλο σκοπό είναι άκυρη.»
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 21 του ν. 1577/1985
(Α΄ 210) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι παραπάνω παρεκκλίσεις εγκρίνονται µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αιτιολογηµένη πρόταση του
φορέα, στον οποίο υπάγεται από άποψη λειτουργίας το
συγκεκριµένο κτίριο, ή από την πολεοδοµική υπηρεσία
για τα κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει αρµόδιος φορέας.»
7. Στις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 2
του ν. 2621/1998 (Α΄ 136), όπως αυτή αντικαταστάθηκε
µε την παράγραφο 11 του άρθρου 58 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), υπάγεται και το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για τις συµβάσεις
µίσθωσης έργου του προσωπικού που συνάπτονται στο
πλαίσιο συγκεκριµένου επιδοτούµενου, συγχρηµατοδοτούµενου ή αυτοχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος.
8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
ν. 1561/1985 (Α΄ 148), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του µε την παράγραφο 5 του άρθρου 13 του
ν. 3212/2003 (Α΄ 308), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται µετά από
γνώµη του Κεντρικού ΣΧΟΠ και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, κατατάσσονται και υπάγονται,
σύµφωνα µε τη γενική πολεοδοµική ή άλλη ειδική λειτουργία τους, συγκεκριµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις στις χρήσεις των προεδρικών διαταγµάτων
της παραγράφου αυτής.»
9. Οι προθεσµίες που προβλέπονται στην παράγραφο 5
του άρθρου 18 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303), όπως παρατάθηκαν µε την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του ν.
3467/2006 (Α΄ 128) και το άρθρο 24 του ν. 3748/2009 (Α΄
29), παρατείνονται µέχρι τις 31.12.2013.
10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 3889/2010
(Α΄ 182), µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ένα µέλος είναι εκπρόσωπος είτε φορέα των µηχανικών είτε περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής εµβέλειας
και µετά τη λήξη της θητείας του τοποθετείται ως µέλος
εκπρόσωπος του άλλου από τους προαναφερόµενους
φορείς.»
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11. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η διάρκεια της απόσπασης µπορεί να ορίζεται µέχρι
δύο έτη. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου και µε τη διαδικασία του προηγούµενου εδαφίου, οι αποσπάσεις µπορεί να παρατείνονται
µια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτονται. Για το
προσωπικό που έχει ήδη διατεθεί ή αποσπασθεί στο
Πράσινο Ταµείο, οι σχετικές αποφάσεις µπορούν να παραταθούν µία ή περισσότερες φορές σύµφωνα µε τα ως
άνω οριζόµενα.»
12. Στην αρχή της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν.
3889/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η δικαστική εκπροσώπηση του Πράσινου Ταµείου ενώπιον κάθε αρµόδιου ∆ικαστηρίου διεξάγεται από το
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους.»
13. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
12 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά
την κινητή και ακίνητη περιουσία του νοµικού προσώπου,
όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ο επιµερισµός και η απόδοσή της στο
Πράσινο Ταµείο, στο Ταµείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας,
στην Ειδική Γραµµατεία ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στις
Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας.»
14. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60) δεν εφαρµόζεται για όσες αιτήσεις
έχουν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες πριν από τη δηµοσίευση του
ν. 3937/2011.
15. Σε επαγγελµατικά εργαστήρια µε δραστηριότητες
χαµηλής όχλησης (αρτοποιεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής κ.λπ.) και συνεργεία οχηµάτων τα οποία λειτουργούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν τη δηµοσίευση του
παρόντος και βρίσκονται σε περιοχές που εκκρεµούν
διαδικασίες τροποποίησης ή αναθεώρησης ΓΠΣ, εφόσον
πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις υγιεινής, πυρασφάλειας και αποδεδειγµένης λειτουργίας, χορηγείται
από τις αρµόδιες υπηρεσίες προσωρινή άδεια διάρκειας
τριών ετών, δυνάµενη να παραταθεί µε απόφαση των αρµόδιων Υπουργών.
Κατά το διάστηµα προσωρινής λειτουργίας τους, δεν
επιτρέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεών τους ή η
µεταβίβαση της προσωρινής τους άδειας.
16. Η διαδικασία κύρωσης του δικτύου κοινόχρηστων
χώρων του άρθρου 35 του ν. 3937/2011 µπορεί να περιλάβει και τµήµατα ακινήτων που είχαν τεθεί, µέχρι τη δηµοσίευση του προαναφερθέντος νόµου, σε κοινή χρήση,
ακόµα και αν οι σχετικές πράξεις παραχώρησης δεν έχουν µεταγραφεί, εφόσον πρόκειται για συµβολαιογραφικές πράξεις που έχουν συνταχθεί πριν την 29.1.2010,
τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων του άρθρου
35 του ν. 3937/2011.
17. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του π.δ. 31/2009 (Α΄ 49) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Εντός υφιστάµενων ή ιδρυόµενων κοιµητηρίων ή
σε επαφή µε αυτά.»
18. α) Η έκταση επιφάνειας 38.335,32 τετραγωνικών
µέτρων που κείται στη θέση «Κατσουλιέρη» του ∆ήµου
Πεντέλης, όπως αποτυπώνεται στο από Μάρτιο 2011 τοπογραφικό διάγραµµα σε κλίµακα 1:1.000 που έχει θεω-

ρηθεί από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής και σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο, υπό τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1 παραχωρείται κατά κυριότητα στο Ν.Π.∆.∆. «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» για τη δηµιουργία, εγκατάσταση, εκσυγχρονισµό και λειτουργία του Νοσοκοµείου αυτού.
β) Η αναδάσωση της ανωτέρω έκτασης αίρεται.
γ) Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του γηπέδου καθορίζονται ως εξής:
- Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 20%.
- Μέγιστος συντελεστής δόµησης 0,40.
- Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 12,00 µέτρα. Επιπλέον
του ως άνω ύψους επιτρέπεται κατασκευή στέγης µέχρι
2,00 µέτρα.
- Αποστάσεις των κτιρίων µεταξύ τους και από τα όρια
του γηπέδου 5,00 µέτρα.
- Επιτρέπεται η διάσπαση των κτιρίων.
- Επιτρέπεται η ένταξη χώρων κύριας χρήσης στα υπόγεια.
19.α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Στη Γενική Γραµµατεία Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής συνιστάται Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα Α.Π.Ε., στην οποία εντάσσεται
το Τµήµα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας
που µετονοµάζεται σε ∆ιεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης
και Εξοικονόµησης Ενέργειας. Στην Υπηρεσία Α.Π.Ε. συνιστάται θέση µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό 2ο της
κατηγορίας ειδικών θέσεων, ο οποίος προΐσταται της υπηρεσίας και λαµβάνει τις αντίστοιχες αποδοχές. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται κατά παρέκκλιση από
κάθε άλλη σχετική διάταξη είτε µε διορισµό είτε µε τοποθέτηση υπαλλήλου της Γενικής Γραµµατείας Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είτε µε απόσπαση υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του ∆ηµοσίου, νοµικών
προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ανεξάρτητης
αρχής, ύστερα από γνώµη του αρµόδιου οργάνου διοίκησης της υπηρεσίας, του νοµικού προσώπου ή της αρχής.
Ο µετακλητός υπάλληλος ορίζεται µε θητεία διάρκειας
µέχρι τρία έτη µε δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης.
Προσόντα για το διορισµό, την τοποθέτηση ή την απόσπαση είναι η κατοχή πτυχίου Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύµατος και σηµαντική εµπειρία σε έργα Α.Π.Ε..
Η κάλυψη των εισφορών του αποσπώµενου σε φορείς
κοινωνικής ασφάλισης βαρύνει τον προϋπολογισµό του
φορέα από τον οποίο προέρχεται. Η θητεία του αποσπώµενου στην ανωτέρω θέση λογίζεται ως πραγµατική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της
δεν διακόπτεται η βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Ο αποσπώµενος επανέρχεται αυτοδικαίως µετά τη
για οποιονδήποτε λόγο λήξη της θητείας του στη θέση
που κατείχε πριν από το διορισµό του. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει
καταργηθεί, επανέρχεται σε τουλάχιστον οµοιόβαθµη ή
αντίστοιχη, µε βάση την εξέλιξη του οργανογράµµατος,
θέση του κλάδου του, η οποία τυχόν είναι κενή ή άλλως
συνιστάται προσωποπαγής θέση µε απόφαση των αρµόδιων Υπουργών και καταργείται µε την αποχώρησή του
από τον φορέα.»
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β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 3468/2006 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Μέχρι να πληρωθούν οι θέσεις που συνιστώνται µε
το προεδρικό διάταγµα που προβλέπεται στην παράγραφο 3, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων από υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και Ανεξάρτητες Αρχές,
µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία έτη µε δυνατότητα ανανέωσης
για ίσο χρονικό διάστηµα.»
20. Η παρ. 17 του άρθρου 15 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85)
αντικαθίσταται ως εξής:
«17.α) Μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν υποβάλλονται αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιες αιολικές εγκαταστάσεις. Εκκρεµείς αιτήσεις εξετάζονται από τη ΡΑΕ µε βάση
τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006. Ειδικότερα για την αξιολόγηση των κριτηρίων (α) και (β)
λαµβάνονται υπόψη και οι γνωµοδοτήσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 2 του
άρθρου 6Α όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6. Μετά τη λήψη της άδειας παραγωγής, η αδειοδότηση των ανωτέρω
σταθµών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3468/
2006.
β) Η παραγόµενη ενέργεια των σταθµών της περίπτωσης α΄ τιµολογείται µε τιµή βάσης τα 108.30 ευρώ ανά
µεγαβατώρα. Η τιµή αυτή προσαυξάνεται και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
3468/2006 και του άρθρου 5 του ν. 3851/2010.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν γνώµης της ΡΑΕ, η
οποία εκδίδεται πριν την υπογραφή της οικείας σύµβασης πώλησης, είναι δυνατόν η ανωτέρω τιµή να προσαυξάνεται, για κάθε σταθµό ξεχωριστά, έως και 30% της τιµής βάσης. Η γνώµη της ΡΑΕ λαµβάνει υπόψη ιδίως τα
στοιχεία κόστους επένδυσης τα οποία παρατίθενται αναλυτικά σε τεχνο-οικονοµική µελέτη που υποβάλλει ο κάτοχος της άδειας παραγωγής του σταθµού για την τεκµηρίωση της αναγκαιότητας του αιτούµενου ποσοστού
προσαύξησης.»
21. Το έκτο και τα επόµενα εδάφια της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Κατά της απόφασης αυτής χωρεί αίτηση αναθεώρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν.
4001/2011.»
22. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 35
του ν. 3734/2009 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορεί να συνιστάται Επιτροπή, σε σχέση µε το έργο «Αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη» που προβλέπεται από τη διεθνή Τριµερή Συµφωνία
που κυρώθηκε µε το ν. 3558/2007 (Α΄101), η οποία αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή τον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, τον ∆ήµαρχο Αλεξανδρούπολης, από εκπροσώπους της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από εκπροσώπους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθµού, επαγγελµατικών και άλλων φορέων του Νοµού Έβρου.
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκδίδεται σχετική α-
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πόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.»
23. α) Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να χορηγήσει άδειες προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και για περίοδο πλέον
της ηµεροµηνίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 7 του π.δ. 100/2010 και η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος. Οι προσωρινές άδειες της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2010 µπορούν να
χορηγηθούν και σε έχοντες αποδεδειγµένη πενταετή επαγγελµατική ή και επιστηµονική εµπειρία. Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών που έχουν εκδοθεί και λήγουν στις 6.10.2011, παρατείνεται έως τις 6.10.2012.
β) Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα
µε όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85),
είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.∆.∆. ή υπαλλήλου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα µε σχέση δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
γ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«(δ) να διαθέτει τουλάχιστον διετή αποδεδειγµένη επαγγελµατική ή/και επιστηµονική εµπειρία, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, σε θέµατα µελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων
ή/και συστηµάτων ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασµού κτιρίων και
ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.»
24. Από τη δηµοσίευση του παρόντος επαναφέρεται
σε ισχύ η µε αριθµό 49567/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
(∆΄ 1071) µε εξαίρεση τις διατάξεις του Μέρους Β΄περίπτωση 3 Ζώνη ΙΙΙ υποπερίπτωση 1 µέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος, που προβλέπεται στο άρθρο
21 του ν. 1650/1986, για τη ρύθµιση των θεµάτων, που
ρυθµίζονται από αυτή, και αν αυτό δεν εκδοθεί, µέχρι πέντε έτη.
25. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12
του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Κατά τη σύνταξη του κτηµατογραφικού διαγράµµατος της πολεοδοµικής µελέτης, οι κύριοι ή νοµείς ακινήτων υποχρεούνται, κατόπιν προσκλήσεως, να υποβάλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον οικείο ∆ήµο προσκοµίζοντας συγχρόνως τίτλους κτήσεως, πιστοποιητικό µεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων και τοπογραφικό διάγραµµα. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται µέχρι την κύρωση της πράξης εφαρµογής, η παράλειψη δε αυτής συνεπάγεται τα εξής:
α 1. Κάθε δικαιοπραξία εν ζωή είναι άκυρη, εάν δεν επισυνάπτεται σε αυτή πιστοποιητικό του οικείου ∆ήµου,
µε το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας. Η ακυρότητα αυτή αίρεται µε την υποβολή
εκ των υστέρων της σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση
αυτή, εφόσον ο ιδιοκτήτης είχε προσκληθεί και αµέλησε
να υποβάλει εγκαίρως δήλωση υποχρεούται σε καταβολή εφάπαξ προστίµου καθοριζοµένου από τον οικείο
Ο.Τ.Α..
β 1. ∆εν χορηγείται άδεια οικοδοµής στο ακίνητο χωρίς την υποβολή κυρωµένου αντιγράφου της δήλωσης ιδιοκτησίας και του ανωτέρω πιστοποιητικού.
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Μετά την κύρωση της πράξης εφαρµογής, η προσάρτηση του ως άνω πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας απαιτείται να γίνεται στην πρώτη δικαιοπραξία εν ζωή, η οποία καταρτίζεται και µεταγράφεται στα
οικεία βιβλία του Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρίζεται
στο κτηµατολογικό φύλλο του ακινήτου, µετά τη µεταγραφή ή την καταχώριση της πράξης εφαρµογής. Σε κάθε επόµενη δικαιοπραξία εν ζωή αρκεί να γίνεται η σχετική µνεία της προσάρτησής του στην αρχική ως άνω δικαιοπραξία.»
Άρθρο 43
Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στην
περιοχή Γεράνι στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
Α. Ιδιοκτήτες Ακινήτων
1. Από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτων στην περιοχή «Γεράνι», η οποία ορίζεται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει κατά περίπτωση:
α) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού ακινήτου µε χρήση κατοικίας και κόστους έργων ύψους έως 600 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής
δαπάνης και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.
β) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού ακινήτου µε χρήση γραφείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστους
έργων ύψους µέχρι 500 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για
χρονικό διάστηµα δέκα ετών. Η µείωση αυτή διενεργείται µε την προϋπόθεση ότι δεν εφαρµόζονται συγχρόνως οι µειώσεις της παραγράφου Β1.
γ) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού του ισογείου ακινήτου µε
χρήση του τριτογενούς τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ∆) και κόστους έργων έως 300 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της
συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.
δ) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης των όψεων και των κοινόχρηστων χώρων οικοδοµής στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία και
κόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.µ. το οποίο επιµερίζεται ανάλογα µε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας της κάθε
οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την
απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πιο
πάνω µειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισµός του ακινήτου να υλοποιηθεί µέχρι 31.12.2015.
2. Από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που είναι ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 1577/1985 και της παρ. 1 του ν. 3028/2002 στην
περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας ανεξαρτήτως της χρήσεώς τους, εκπίπτει ποσό ίσο µε τη δαπάνη
αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού αυτού και κόστους
έργων ύψους µέχρι 2.000 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για
χρονικό διάστηµα δέκα ετών. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό της µείωσης αυτής επιµερίζεται ανάλογα
µε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Επίσης, δικαιούχος της

µείωσης αυτής εκτός από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, µε
τις πιο πάνω προϋποθέσεις, µπορεί να είναι ο µισθωτής, ο
οποίος, µε σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη, προβαίνει στη
δαπάνη των έργων αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού, καθώς και στις τεχνικές, αρχιτεκτονικές και λειτουργικές διαµορφώσεις του κτιρίου. Το δικαίωµα έκπτωσης του µισθωτή διατηρείται ακόµη και µετά την πιθανή εγκατάλειψη του ακινήτου από αυτόν.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στις περιπτώσεις
για κτίρια στα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα οι όψεις
τους ή τα κελύφη τους µέχρι προσαύξησης 15% επί του
αρχικού όγκου τους. H όποια νόµιµη υπέρβαση δεν εµπίπτει στη διάταξη.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της
παραγράφου Α1 και των παραγράφων Β1 και Β2.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πιο
πάνω µειώσεων είναι:
α) για την αποκατάσταση των έργων να τηρούνται όλες οι διατάξεις και διαδικασίες των διατηρητέων κτιρίων,
β) οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας αποκατάστασης να έχουν κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες από τη
δηµοσίευση του παρόντος µέχρι 31.12.2014 και η αποκατάσταση του ακινήτου να υλοποιηθεί µέσα σε τρία έτη από την έκδοση των σχετικών αδειών.
Τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής µπορούν να επιλέξουν την εφαρµογή των πιο πάνω κινήτρων ή των κινήτρων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, Α΄ 151).
3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται τα
οριζόµενα κίνητρα για το αντίστοιχο έτος.
4. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου δικαιούχος των εκπτώσεων και µειώσεων της παραγράφου Α΄
καθίσταται ο νέος κύριος.
Β. Μισθωτές Ακινήτων
1. Από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που µισθώνουν ακίνητα για χρήση κατοικιών και
γραφείων σε όροφο οικοδοµής στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει
ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού αυτού και κόστους έργων ύψους έως 500 ευρώ/τ.µ. για δέκα έτη, εφόσον η δαπάνη
αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού υλοποιηθεί µέχρι
31.12.2014. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται συγχρόνως µε τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της
παραγράφου Α1.
Για τους µισθωτές ακινήτων ισχύουν ως έχουν τα οριζόµενα στην παράγραφο Α2.
2. Για µία πενταετία από το φόρο εισοδήµατος των επιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ∆΄ που εγκαθίστανται σε κτίρια
στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο µε το διπλάσιο του µισθώµατος που καταβάλλεται για τη χρήση
του ακινήτου.
Γ. Επιπλέον κίνητρα
1. Σε συµβάσεις αγοράς ακινήτων ή εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή
της παραγράφου Α1, επιβάλλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων µε συντελεστή 3% επί της αντικειµενικής τους
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αξίας ή επί του τυχόν δηλωθέντος τιµήµατος, αν αυτό είναι µεγαλύτερο της αντικειµενικής αξίας, για χρονικό
διάστηµα δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Για την περιοχή «Γεράνι» που ορίζεται στο άρθρο
αυτό, µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών οι τιµές
ζώνης που καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (Α΄ 43), µπορούν να
ορίζονται µειώσεις για το χρονικό διάστηµα µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2014.
∆. Τα ανωτέρω φορολογικά κίνητρα αφορούν σε κτίρια
και χώρους νοµίµως υφιστάµενους, στους οποίους επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η εγκατάσταση
χρήσεων που προβλέπονται στο π.δ. της 2/13.7.1994 (∆΄
704), µε την εξαίρεση των χρήσεων εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων διασκεδάσεων, αναψυχής, χώρων συναθροίσεων κοινού και καταστηµάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και εφόσον η νέα χρήση δεν περιλαµβάνεται στις επιδοτούµενες, παύει η απόδοση του κινήτρου προς τον δικαιούχο.
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και ο χρόνος υλοποίησης που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 44
Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων
στην περιοχή Μεταξουργείο
στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας
Α. Ιδιοκτήτες Ακινήτων
1. Από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που είναι κύριοι ή συγκύριοι ακινήτων σε τµήµα
της περιοχής «Μεταξουργείο» το οποίο ορίζεται από
τους οδικούς άξονες Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως,
Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς, Ιερά Οδός εκπίπτει κατά
περίπτωση:
α) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού ακινήτου µε χρήση κατοικίας και κόστους έργων ύψους έως 300 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής
δαπάνης και κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.
β) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού ακινήτου µε χρήση γραφείου σε όροφο κτιρίου εκτός του ισογείου και κόστους
έργων ύψους µέχρι 300 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για
χρονικό διάστηµα δέκα ετών. Η µείωση αυτή διενεργείται µε την προϋπόθεση ότι δεν εφαρµόζεται συγχρόνως η
µείωση της παραγράφου Β1.
γ) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού του ισογείου ακινήτου µε
χρήση του τριτογενούς τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ∆΄ και κόστους έργων έως 300 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της
συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.
δ) Ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης των όψεων και των κοινοχρήστων χώρων οικοδοµής, στην οποία συστάθηκε οριζόντια ιδιοκτησία και
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κόστους έργων ύψους έως 100 ευρώ/τ.µ. το οποίο επιµερίζεται ανάλογα µε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η έκπτωση φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης και για χρονικό διάστηµα δέκα ετών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πιο
πάνω µειώσεων είναι η αποκατάσταση και ο εκσυγχρονισµός του ακινήτου να υλοποιηθεί µέχρι 31.12.2015.
2. Από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που είναι ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4
του ν. 1577/1985 και του ν. 3028/2002 στην περιοχή της
παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας ανεξαρτήτως της χρήσεώς τους, εκπίπτει ποσό ίσο µε τη δαπάνη αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού αυτού και κόστους έργων ύψους µέχρι 2.000 ευρώ/τ.µ.. Η έκπτωση
φόρου ισχύει έως την απόσβεση της συνολικής δαπάνης
και για χρονικό διάστηµα δέκα ετών. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό της µείωσης αυτής επιµερίζεται ανάλογα µε τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Επίσης, δικαιούχος
της µείωσης αυτής εκτός από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, µε τις πιο πάνω προϋποθέσεις, µπορεί να είναι ο µισθωτής, ο οποίος, µε σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη,
προβαίνει στη δαπάνη των έργων αποκατάστασης και
εκσυγχρονισµού, καθώς και στις τεχνικές, αρχιτεκτονικές και λειτουργικές διαµορφώσεις του κτιρίου. Το δικαίωµα έκπτωσης του µισθωτή διατηρείται ακόµη και µετά
την πιθανή εγκατάλειψη του ακινήτου από αυτόν.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν στις περιπτώσεις
για κτίρια στα οποία έχουν κηρυχθεί διατηρητέα οι όψεις
τους ή τα κελύφη τους µέχρι προσαύξησης 15% επί του
αρχικού όγκου τους. Η όποια νόµιµη υπέρβαση δεν εµπίπτει στη διάταξη.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των
παραγράφων Α1 και Β1.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή των πιο
πάνω µειώσεων είναι:
α) για την αποκατάσταση των έργων να τηρούνται όλες οι διατάξεις και διαδικασίες των διατηρητέων κτιρίων,
β) οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας αποκατάστασης να έχουν κατατεθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες από τη
δηµοσίευση του παρόντος µέχρι 31.12.2014 και η αποκατάσταση του ακινήτου να υλοποιηθεί µέσα σε τρία έτη από την έκδοση των σχετικών αδειών.
Τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής µπορούν να επιλέξουν την εφαρµογή των πιο πάνω κινήτρων ή των κινήτρων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε..
3. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται τα
οριζόµενα κίνητρα για το αντίστοιχο έτος.
4. Αν µεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου δικαιούχος των εκπτώσεων και µειώσεων της παραγράφου Α΄
καθίσταται ο νέος κύριος.
Β. Μισθωτές Ακινήτων
1. Από το φόρο εισοδήµατος φυσικών ή νοµικών προσώπων που µισθώνουν ακίνητα για χρήση κατοικιών και
γραφείων σε όροφο οικοδοµής στην περιοχή της παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει
ποσό ίσο µε το 80% της συνολικής δαπάνης αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού αυτού και κόστους έργων ύψους έως 300 ευρώ/τ.µ. για δέκα έτη, εφόσον η δαπάνη
αποκατάστασης και εκσυγχρονισµού υλοποιηθεί µέχρι
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31.12.2014. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται συγχρόνως µε τη µείωση των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου Α1.
2. Για µία πενταετία από το φόρο εισοδήµατος των επιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο ∆΄) που εγκαθίστανται σε κτίρια
εντός της περιοχής της παραγράφου Α1 του Ιστορικού
Κέντρου της Αθήνας εκπίπτει ετησίως ποσό ίσο µε το διπλάσιο του µισθώµατος που καταβάλλεται για τη χρήση
του ακινήτου.
3. Για τους µισθωτές ακινήτων ισχύουν ως έχουν τα οριζόµενα στην ως άνω παράγραφο Α2.
Γ. Επιπλέον κίνητρα
Σε συµβάσεις αγοράς ακινήτων ή εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή της
παραγράφου Α1 του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, επιβάλλεται φόρος µεταβίβασης ακινήτων µε συντελεστή
3% επί της αντικειµενικής τους αξίας ή επί του τυχόν δηλωθέντος τιµήµατος, αν αυτό είναι µεγαλύτερο της αντικειµενικής αξίας, για χρονικό διάστηµα δύο ετών από
την έναρξη ισχύος του παρόντος.
∆. Τα ανωτέρω φορολογικά κίνητρα αφορούν σε κτίρια
και χώρους νοµίµως υφιστάµενους, στους οποίους επιτρέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η εγκατάσταση
χρήσεων που προβλέπονται στο π.δ. της 13.7/19.8.1998
(∆΄ 616), µε την εξαίρεση των χρήσεων εστιατορίων, αναψυκτηρίων, κέντρων διασκεδάσεων αναψυχής, χώρων
συναθροίσεων κοινού και καταστηµάτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης και εφόσον η νέα χρήση δεν περιλαµβάνεται στις επιδοτούµενες, παύει η απόδοση του κινήτρου προς τον δικαιούχο.
Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες, τα
δικαιολογητικά και ο χρόνος υλοποίησης που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 45
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται:
α. Τα Συµβούλια Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και οι διατάξεις που
καθορίζουν την αρµοδιότητά τους.
β. Το Ανώτατο Πολεοδοµικό και Αρχιτεκτονικό Συµβούλιο (Α.Π.Α.Σ.), που θεσπίστηκε στην παράγραφο 3
του άρθρου 2 του ν. 2831/2000 (Α΄ 140).
γ. Κάθε διάταξη που αναφέρεται σε θέµα ρυθµιζόµενο
από αυτόν.
2. Με την έκδοση απόφασης συγκρότησης:
α. του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής σε κάθε περιφερειακή ενότητα καταργείται η αντίστοιχη ΕΠΑΕ,
β. του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων σε κάθε περιφερειακή ενότητα, καταργείται
το αντίστοιχο Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος,
γ. του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων
και Αµφισβητήσεων, καταργείται το Κεντρικό Συµβούλιο
Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος.
3. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται όλες οι ά-

δειες δόµησης που εκδίδονται µετά την έναρξη ισχύος
του παρόντος. Οικοδοµικές άδειες για τις οποίες έχουν
υποβληθεί πλήρεις φάκελοι στην αρµόδια πολεοδοµική
υπηρεσία µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. Για τις
οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, εφαρµόζονται τα άρθρα 6 και 7.
Αν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος έχει υποβληθεί
φάκελος για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, η προθεσµία έκδοσής της είναι δύο έτη και αρχίζει από τη δηµοσίευση.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται
οι διατάξεις που προβλέπουν την προσµέτρηση του χρόνου της θητείας των Επιθεωρητών της ΕΥΕ∆ΕΝ ως χρόνου άσκησης καθηκόντων Προϊσταµένου Τµήµατος.
5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες των δήµων ανασυγκροτούνται, επανακαθορίζονται βάσει του παρόντος οι αρµοδιότητές τους και
ονοµάζονται Υπηρεσίες ∆όµησης.
6. Όπου στην κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία προβλέπεται, µε πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η έκδοση προεδρικού διατάγµατος µετά από γνωµοδότηση συµβουλίου, ο όρος
αυτός έχει µόνο δυνητική ισχύ και µπορεί να παραλείπεται.
Άρθρο 46
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 12
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στην αρµοδιότητα του πολεοδοµικού γραφείου του
Ε.Ο.Τ. ανήκει η έκδοση και αναθεώρηση αδειών δόµησης, ο έλεγχος µελετών για την έκδοσή τους, καθώς και
συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες για
τις τουριστικές εγκαταστάσεις, που αναφέρονται στην
περίπτωση β΄ της προηγούµενης παραγράφου. Το πολεοδοµικό γραφείο του Ε.Ο.Τ. κοινοποιεί την άδεια δόµησης και αντίγραφα του φακέλου της, καθώς και την
«ταυτότητα» του κτιρίου, µετά την έναρξη ισχύος της,
στην αρµόδια υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου.»
2. Ο έλεγχος των κατασκευών, στις οποίες αφορούν οι
παραπάνω άδειες, διενεργείται από τους Ελεγκτές ∆όµησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7.
3. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 47
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 2508/1997
(Α΄ 124) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός οικισµών
προ του 1923, που είναι πολεοδοµικά προβληµατικές και
συγκεκριµένα περιοχές για τις οποίες συντρέχουν οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 8 ή περιοχές που εντάχθηκαν στο σχέδιο µε τις
διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 και µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος δεν έγινε εφαρµογή του σχεδίου στο µεγαλύτερο τµήµα της περιοχής για οποιονδήποτε λόγο,
µπορεί να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, ως εφαρµογή του σχεδίου νοείται η συντέλεση των σχετικών
απαλλοτριώσεων.
Εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,
οι ιδιοκτησίες µε νόµιµα υφιστάµενα κτήρια, που αποτε-
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λούν το 30% τουλάχιστον της επιτρεπόµενης κάλυψής ή
δόµησης των ιδιοκτησιών αυτών.»
2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 48
1. Οι µελέτες του άρθρου 2Α του ν. 3316/2005 έχουν
ως προς όλες τις έννοµες συνέπειες την ίδια ισχύ µε τις
µελέτες που εκπονούνται µε βάση τις κείµενες διατάξεις
για τους σκοπούς της ένταξης των υπό µελέτη έργων σε
όλα τα επιδοτούµενα και µη ή επιχορηγούµενα και µη
προγράµµατα του ∆ηµοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ, προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων) και
µπορούν να χρησιµοποιούνται αντ’ αυτών, όπου απαιτείται τέτοια µελέτη του ν. 3316/2005.
2.Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 49
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 23
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«∆εν υπάγεται στις εξαιρέσεις της περίπτωσης στ΄
της προηγούµενης παραγράφου η µεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε
ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, άλλη από τις
αναφερόµενες στην παράγραφο 2 και εφόσον:».
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23
του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση βρίσκεται».
3. Η περίπτωση στστ΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«στστ) σε παραδοσιακό οικισµό, µε την επιφύλαξη της
παρ. 24 του άρθρου 24, και σε οικιστικό σύνολο που έχει
χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο».
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µετά τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείµενο
τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος
σε κάθε ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων των ακινήτων
χωρίς κτίσµα εκτός από τα επισυναπτόµενα που προβλέπονται στην παράγραφο 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/
1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και
βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσµα ή
στη διακεκριµένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, µη συµπεριλαµβανοµένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν τη δόµηση, την
κάλυψη και το ύψος της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες
χρήσεις, εµπίπτουν σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 και δεν υπάγονται σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, µπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο
της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούµενου εδαφίου και µπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση µηχανικού αντικαθίστανται µε
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την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) µετά την έναρξη τήρησής της
και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή
της παρούσας παραγράφου.»
5. Το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία αποδεικνύεται
ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Αν δεν υπάρχουν δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, που αποδεικνύουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης, αυτός µπορεί να αποδειχτεί και από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, κατά την έννοια του άρθρου 446 του
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, προ της 31.1.1983.»
6. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής:
«δ. Για παραβάσεις, οι οποίες δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες 1 έως και 12 του πίνακα του Παραρτήµατος του
παρόντος και δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου
(τ.µ.), καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ και το ειδικό
πρόστιµο υπολογίζεται ανά είδος παράβασης µε αναλυτικό προϋπολογισµό. Προϋπολογισµός έως και 5.000 ευρώ θεωρείται µία (1) παράβαση για την οποία καταβάλλεται πρόστιµο 500 ευρώ. Ο αριθµός των παραβάσεων ανά είδος προκύπτει από το πηλίκον του αναλυτικού προϋπολογισµού της δια του ποσού των 5.000 ευρώ, στρογγυλοποιούµενο προς τα άνω. Ο συνολικός αριθµός των
παραβάσεων του ακινήτου σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του Παραρτήµατος.»
7. Το στοιχείο α΄ της παρ. 9 του άρθρου 24 του
ν.4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεοδοµικής ή τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου ως πρόεδρο µε
τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση έλλειψης των παραπάνω ορίζεται ως πρόεδρος µε τον αναπληρωτή του αρχιτέκτονας µηχανικός υπάλληλος της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή περιφέρειας ή του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού ή της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα νησιά αρµοδιότητάς τους.».
8. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α. Για τα ακίνητα τα ευρισκόµενα στην ηπειρωτική
Ελλάδα και στα νησιά Κρήτη και Εύβοια, στην περίπτωση
που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό
της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη
τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα,
όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί
σε αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά δε για
τα ακίνητα του προηγούµενου εδαφίου που βρίσκονται
σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ορίων οικισµού, που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε
το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για τον υπολογισµό των προστίµων λαµβάνεται
υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα
του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα
2.200 ευρώ.
β. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, στην περί-
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πτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης, σύµφωνα µε
το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου
Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στην τοπική ή δηµοτική κοινότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτή, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο
δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη
τιµή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου
βρίσκεται το ακίνητο.»
9. Στο τέλος της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/
2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη σύνδεση κτιρίων ή αυτοτελών ιδιοκτησιών αυτών µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και για τη λήψη βεβαίωσης χώρου κύριας χρήσης υποβάλλεται στον αρµόδιο
οργανισµό και στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία βεβαίωση του TEE, µε την οποία πιστοποιείται η καταβολή
τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου και περιλαµβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιοκτησίας και του κυρίου αυτής.»
10. Η παράγραφος 17 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 5, επιτρέπεται κατά παρέκκλιση από
κάθε ισχύουσα διάταξη η εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής, που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική
βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους.
Η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών αποπεράτωσης και
επισκευής γίνεται ύστερα από έγκριση που δίνεται από
την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες
για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το
κτίσµα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αµελλητί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
11. Μετά την παρ. 23 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
προστίθεται παράγραφος 24 ως εξής:
«24.α. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακό οικισµό ή τµήµα πόλης, εφόσον αυτές έχουν ολοκληρωθεί πριν τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού.
β. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται αυθαίρετες
κατασκευές που βρίσκονται σε παραδοσιακό οικισµό ή
τµήµα πόλης και έχουν ολοκληρωθεί µετά τη δηµοσίευση της διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού του οικισµού
ή τµήµατος πόλης ως παραδοσιακού, σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
βα) Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24 απαιτείται η υποβολή αίτησης στην επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 η
οποία δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση, µε βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το
σύνολο του τυχόν νοµίµως υφιστάµενου κτιρίου, το ευρύτερο δοµηµένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και µορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισµού ή τµήµατος πόλης.
ββ) Η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 24 µπορεί να ε-

πιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρµογής του αυθαίρετου κτίσµατος στους ισχύοντες µορφολογικούς όρους
και περιορισµούς του παραδοσιακού οικισµού ή τµήµατος πόλης κατά τα οριζόµενα στην παρ. 17 του άρθρου
24. Στην περίπτωση αυτή οι εργασίες εκτελούνται µετά
την κοινοποίηση της θετικής κρίσης του συλλογικού οργάνου στον ιδιοκτήτη. Η προθεσµία εξόφλησης του ειδικού προστίµου αρχίζει από την κοινοποίηση της θετικής
κρίσης στον ιδιοκτήτη ή µετά την ολοκλήρωση των εργασιών προσαρµογής της αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες και πιστοποιείται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία.
βγ) Ειδικά για παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους
των 2.000 κατοίκων, η επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου
24 αποφαίνεται µετά τη συγκέντρωση όλων των αιτηµάτων υπαγωγής σε κάθε οικισµό και συνολική αξιολόγηση
της διαµορφωµένης κατάστασης σε σχέση µε τα µορφολογικά στοιχεία και το χαρακτήρα του παραδοσιακού οικισµού, ο οποίος δεν πρέπει να αλλοιώνεται µε την εν
λόγω υπαγωγή.
βδ) Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσµατα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισµούς και πόλεις άνω των 5.000 κατοίκων
και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπόµενων
όρων δόµησης.
γ. Η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές, για τα οποία
απαιτείται έγκριση της επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου
24, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µετά την υποβολή των
δικαιολογητικών του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24. Τη δε υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας αναλαµβάνει ο νέος κύριος µε ειδική µνεία στο σχετικό συµβολαιογραφικό έγγραφο.
δ. Σε παραδοσιακούς οικισµούς µικρότερους των 2.000
κατοίκων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
παρόντος αυτοτελών νέων κατασκευών, µετά την κήρυξη του οικισµού ως παραδοσιακού, οι οποίες έχουν υπέρβαση ύψους µεγαλύτερη του 5% του επιτρεπόµενου,
µετρούµενου από κάθε σηµείο του διαµορφωµένου εδάφους, ή υπέρβαση µεγαλύτερη του 5% οποιουδήποτε όρου δόµησης.
ε. Σε παραδοσιακούς οικισµούς και παραδοσιακά τµήµατα πόλεων δεν επιτρέπεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του παρόντος των πρόχειρων κατασκευών της παρ. 9
του άρθρου 24.»
12. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.
4014/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Ε.Υ.Ε.Κ.Α. εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης,
µε δικά της µηχανικά µέσα ή µε µέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες της αποκεντρωµένης διοίκησης.»
13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990
αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω
εκτάσεις κατεδαφίζονται µετά από απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης που αφορούν σε περιοχές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εκτελούνται από την αρµόδια υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µε το συντονισµό, τη συνδροµή
και την παρακολούθηση της Ε.Υ.Ε.Κ.Α., όπου αυτή απαι-
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τείται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η ροή των
εργασιών µεταξύ των αρµόδιων υπηρεσιών, καθώς και η
διαδικασία ιεράρχησης προτεραιοτήτων για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων.»
14. Στο τέλος του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται παράγραφος 25 ως εξής:
«25. Για τον υπολογισµό του ειδικού προστίµου που αφορά στην υπέρβαση ύψους (κατηγορία 6 του «φύλλου
καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού ενιαίου ειδικού προστίµου» του Παραρτήµατος του παρόντος), στην περίπτωση οικοδοµής µε οικοδοµική άδεια
δεν προσµετράται το πρόσθετο ύψος αυτής, που έχει
προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος
χώρου της ή από εκχωµατώσεις που έχουν εκτελεστεί
σε αυτόν. Το ειδικό πρόστιµο για το ύψος που έχει προκύψει από τη µη ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου
της ή από εκχωµατώσεις υπολογίζεται σύµφωνα µε την
κατηγορία 13 του Παραρτήµατος («Φύλλο καταγραφής
αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού ενιαίου ειδικού
προστίµου»). Ο παραπάνω τρόπος υπολογισµού δεν εφαρµόζεται για τις αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 24
του άρθρου 24.»
15. Η βεβαίωση του µηχανικού που προβλέπεται στο
άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα, εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων.
16. Οι βεβαιώσεις των µηχανικών που προβλέπονται
στο άρθρο 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 έχουν ισχύ δύο (2)
µηνών. Οι παραπάνω βεβαιώσεις πριν τη σύνταξη των
συµβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και λαµβάνουν µοναδικό αριθµό,
που αφορά το ακίνητο. Στα συµβόλαια προσαρτάται η
βεβαίωση και ο µοναδικός αριθµός του ακινήτου.
Μετά την ενεργοποίηση της δυνατότητας του πληροφοριακού συστήµατος, που προβλέπεται στο άρθρο 24
παρ. 23 του ν. 4014/2011, να υποδέχεται τα τοπογραφικά διαγράµµατα της προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλονται ηλεκτρονικά και αυτά, πριν τη σύνταξη των
συµβολαίων, στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και
προσαρτώνται στα συµβόλαια. Για την ενεργοποίηση της
παραπάνω δυνατότητας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του προέδρου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
Οι διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 του
ν. 4014/2011 εφαρµόζονται και για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση, που δεν µπορεί να υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
17. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου
24 του ν. 4014/2011 διαγράφονται οι λέξεις «εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και», καθώς και οι
λέξεις «για τα ακίνητα άλλης χρήσης».
18. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 50
1. Τα πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήµατα ιδιωτικής
χρήσης µικτού βάρους µέχρι τεσσάρων χιλιάδων (4.000)
χιλιογράµµων και τα πετρελαιοκίνητα επιβατικά οχήµατα
ιδιωτικής χρήσης εξαιρούνται των περιορισµών κυκλοφορίας στις περιοχές των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, που καθορίστηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 26
του ν.1959/1991 (Α΄ 123), εφόσον η τεχνολογία τους
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πληροί εκ κατασκευής τις προδιαγραφές του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 (Euro V και
Euro VI) ή µεταγενέστερου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 51
1. Για την εφαρµογή της παρ.1 α του άρθρου 24 του ν.
4014/2011, ως περιοχή του ακινήτου, για τα εντός
σχεδίου πόλεως ευρισκόµενα ακίνητα, νοείται το οικοδοµικό τετράγωνο όπου βρίσκεται το ακίνητο.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4014/
2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους συνιδιοκτήτες και έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη
ιδιοκτησία µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, για τον υπολογισµό των πολεοδοµικών µεγεθών, που αναλογούν
στα ιδανικά µερίδια κάθε συνιδιοκτήτη δεν λαµβάνονται
υπόψη οι κατασκευές που έχουν εκτελεστεί από άλλο
συνιδιοκτήτη.»
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περιπτώσεις υπέρβασης ύψους νοµίµως υφιστάµενων κτιρίων ή τµηµάτων τους, στις οποίες δεν συντρέχει υπέρβαση δόµησης, το πρόστιµο υπολογίζεται χωρίς
να πολλαπλασιάζεται ο συντελεστής της υπέρβασης δόµησης (3α, β, γ, δ), αλλά ο συντελεστής 0,20 για υπερβάσεις αυτών έως 20% του επιτρεπόµενου ύψους και ο
συντελεστής 0,40 για υπερβάσεις µεγαλύτερες του 20%
του επιτρεπόµενου ύψους.»
4. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
το εδάφιο «Καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης
και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου» αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίµων διατήρησης, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου.»
5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4014/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«∆εν συνυπολογίζεται στο χρονικό διάστηµα των
τριών (3) ετών ο χρόνος καθυστέρησης έκδοσης της οικοδοµικής άδειας για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.»
Άρθρο 52
Οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) στις
πολεοδοµικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις
διατάξεις των διατηρούµενων χώρων του ίδιου ως άνω
νόµου παρατείνονται αφότου έληξαν µέχρι τις
30.11.2011.
Άρθρο 53
1. Οι εκµεταλλευτές των λατοµείων αδρανών υλικών
που δραστηριοποιούνταν εντός των ορίων του «Εθνικού
Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς», οφείλουν
να ολοκληρώσουν όλες τις εργασίες διαµόρφωσης του
αναγλύφου και αποκατάστασης - αναδάσωσης των λα-
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τοµικών χώρων µε την προϋπόθεση ότι εξακολουθούν
να έχουν δικαιώµατα ιδιοκτησίας ή µίσθωσης, µέχρι
31.12.2014.
2. Για το σκοπό αυτόν εντός δύο (2) µηνών, από τη δηµοσίευση του παρόντος, υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη διαµόρφωση
του αναγλύφου και την αποκατάσταση - αναδάσωση των
λατοµικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έχουν δικαιώµατα ιδιοκτησίας ή µίσθωσης, η οποία αξιολογείται και εγκρίνεται σύµφωνα µε τις διαδικασίες της
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στη Μ.Π.Ε. αυτή
περιλαµβάνεται εκτός των άλλων αναλυτική φυτοτεχνική µελέτη και αναλυτικό πρόγραµµα αναδάσωσης.
3. Μέχρι την έγκριση της προαναφερθείσας µελέτης
για τις εργασίες διαµόρφωσης του αναγλύφου και αποκατάστασης-αναδάσωσης των λατοµικών χώρων, εφαρµόζονται οι πλέον πρόσφατοι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εκδοθεί για τα εν λόγω λατοµεία,
κατά το µέρος τους που αφορά στη διαµόρφωση του αναγλύφου και στην αποκατάσταση - αναδάσωση των λατοµικών χώρων επί των οποίων εξακολουθούν να έχουν
δικαιώµατα ιδιοκτησίας ή µίσθωσης.
4. Τα εξορυσσόµενα αδρανή υλικά κατά τις ως άνω εργασίες διαµόρφωσης του αναγλύφου διατίθενται κατά
προτεραιότητα για τις εργασίες αποκατάστασης- αναδάσωσης, για την εκτέλεση δηµοσίων έργων ή έργων κατά
δηµόσια παραχώρηση και για την εξόφληση ληξιπρόθεµσων οφειλών των εκµεταλλευτών των λατοµείων προς
το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση που µετά
τη διάθεση των υλικών για τους παραπάνω σκοπούς προκύπτουν πλεονάζουσες ποσότητες, αυτό διαπιστώνεται
µε απόφαση του Περιφερειάρχη µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, οπότε και διατίθενται ελεύθερα, µετά
από επεξεργασία τους στις υφιστάµενες εντός των λατοµικών χώρων ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις,
η άδεια λειτουργίας των οποίων παρατείνεται αντίστοιχα.
5. Η λειτουργία των λατοµικών χώρων του παρόντος
άρθρου δεν µπορεί να παραταθεί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 2014, οπότε και παύει οριστικά η λειτουργία τους.
Άρθρο 54
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του από
16.6.2011 προεδρικού διατάγµατος (∆΄ 187) προστίθεται
εδάφιο εξής:
«Επιτρέπεται η επέκταση υφιστάµενων κοιµητηρίων
κατά τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις. Ειδικότερα στην
έκταση που βρίσκεται στη θέση µε στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗ
εµβαδού 22,3 στρεµµάτων, όπως αυτή αποτυπώνεται µε
τις συντεταγµένες των κορυφών της στο τοπογραφικό
διάγραµµα του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας, που συνοδεύει σε φωτοσµίκρυνση την παρούσα
ρύθµιση, επιτρέπεται η λειτουργία και επέκταση του υφιστάµενου νεκροταφείου του ∆ήµου Αργυρούπολης κατά
παρέκκλιση της κείµενης νοµοθεσίας.»
Άρθρο 55
1. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 3 του άρθρου
13 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρµόδια για την κατάρτιση και διόρθωση του δασικού

χάρτη, την παραλαβή, καταχώριση, επεξεργασία και
προετοιµασία εξέτασης των αντιρρήσεων σύµφωνα µε τα
άρθρα 17 και 18 του παρόντος νόµου είναι η ∆ιεύθυνση ∆ασών της Περιφέρειας στο νοµό.»
2. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου
15 του ν. 3889/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Κατά του περιεχοµένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων µέσα σε
αποκλειστική προθεσµία εξήντα (60) ηµερών και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, η οποία αρχίζει από την τελευταία δηµοσίευση της
σχετικής πρόσκλησης στον τύπο.»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3889/2010
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Αντιρρήσεις υποβάλλονται και στην έδρα της αρµόδιας υπηρεσίας που ενεργεί την ανάρτηση του δασικού χάρτη.»
4. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου
17 του ν. 3889/2010 αναδιατυπώνεται και στη συνέχεια,
προστίθεται τρίτη περίοδος ως εξής:
«Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τµήµατα που αποτυπώνονται µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση.
Για τα τµήµατα που αποτελούν δασικές περιοχές των
παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/
1979 εφαρµόζονται και ισχύουν οι διατάξεις της δασικής
νοµοθεσίας.»
5. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου
18 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αντιρρήσεις µετά την επεξεργασία τους διαβιβάζονται αµέσως στις τριµελείς Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), οι οποίες εξετάζουν τις αντιρρήσεις µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4) µηνών από την
διαβίβασή τους.»
6. Μετά το τέλος της πρώτης περιόδου της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την επιτάχυνση εξέτασης των αντιρρήσεων, η εργασία αυτή µπορεί να ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε ιδιωτικά γραφεία εκπόνησης δασικών µελετών
της κατηγορίας 24 του άρθρου µόνου του π.δ. 541/1978
(Α΄ 116), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου
25 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή κατά την εξέταση των αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α. πρέπει να παρίσταται εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης ∆ασών που έλεγξε ή
θεώρησε το δασικό χάρτη.»
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο δασικός χάρτης, µε αποτυπωµένες τις περιοχές
της αρχικής κύρωσης και όσες συµπληρώθηκαν µε πράσινο περίγραµµα και πράσινη διαγράµµιση µετά την εξέταση των αντιρρήσεων και τη θεώρηση της προηγούµενης παραγράφου, υποβάλλεται από τη ∆ιεύθυνση ∆ασών στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και κυρώνεται, ως προς τη συµπλήρωση ή τη διόρθωσή του, µε απόφαση του τελευταίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες
από την υποβολή του.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 αναδιατυπώνεται ως εξής:
«1.α. Μετά την τµηµατική ή ολική κύρωση του δασικού
χάρτη, δεν επιτρέπεται αναµόρφωσή του, εκτός αν τού-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
το επιβάλλεται από αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναµόρφωση µε την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα
πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόµο, σύµφωνα µε
πράξεις των αρµοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή της δασικής νοµοθεσίας, είτε µε τις αντίστοιχες πράξεις που έπρεπε να συµπεριληφθούν ή εσφαλµένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν. Η κατά τα ανωτέρω αναµόρφωση
του δασικού χάρτη κυρώνεται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που
εκδίδεται ιεραρχικά µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης
∆ασών του οικείου νοµαρχιακού διαµερίσµατος.
β. Επιπλέον, αναµόρφωση του κυρωµένου δασικού
χάρτη, επιτρέπεται µε την προσθήκη νέων περιοχών που
δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά, ή διαπιστώνεται ότι εσφαλµένα δεν συµπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη εκτάσεις δασικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από αντίστοιχες διοικητικές πράξεις, µετά την κύρωσή του, µε εφαρµογή αντιστοίχως της διαδικασίας των άρθρων 13 έως 19, και την κατόπιν τούτου ενηµέρωση και συµπλήρωση του δασολογίου του άρθρου 3 του ν. 3208/2003.
9. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 23 του
ν. 3889/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσµίας αυτής
τεκµαίρεται ότι δεν υπάρχουν τέτοια σχέδια.»
10. Η πρώτη περίοδος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102) αναδιατυπώνεται και στη συνέχεια προστίθεται νέα φράση
ως εξής:
«2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι
δασικοί υπάλληλοι της παραγράφου 1 του άρθρου 39
του παρόντος νόµου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ως και οι υπάλληλοι των κλάδων ΥΕ ∆ασοφυλάκων και
∆Ε Γεωτεχνικών ∆ασοφυλάκων που µετατάχθηκαν από
την Ελληνική Αγροφυλακή κατ’ εφαρµογή του άρθρου
21 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), ...».
11. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ∆ηµόσιο δεν προβάλλει δικαιώµατα κυριότητας σε
δάση, εν γένει δασικές εκτάσεις και στις εκτάσεις των
παραγράφων 6β και 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/1979
που:».
12. Στην παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης στα ως άνω δάση και δασικές εκτάσεις, επιτρέπεται η µετεγκατάσταση νοµίµως λειτουργούντων ελαιοτριβείων λόγω ένταξης των περιοχών λειτουργίας
τους σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου.»
13. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 51 του ν.
998/1979 (Α΄ 289) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«3. Η κατά τα ανωτέρω παραχώρηση ενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής υπό τον όρο της διατηρήσεως της
δασικής µορφής των παραχωρούµενων εκτάσεων, καθοριζοµένων συγχρόνως των υποχρεώσεων του EOT ή του
δια συµβάσεως µε αυτόν αναλαµβάνοντος την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής προς διαφύλαξη, προστασία
και ενίσχυση της δασικής βλαστήσεως. Σε καµία περίπτωση το σύνολο των προς οικοδόµηση διατιθεµένων
χώρων δεν µπορεί να υπερβεί το δέκα τοις εκατό (10%)
του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, η οποία παραχωρείται κατά τα ανωτέρω προς τουριστική αξιοποίηση ούτε ο συντελεστής δοµήσεως, υπολογιζόµενος επί του οι-
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κοδοµήσιµου χώρου, να υπερβεί τη µονάδα. Εάν το δάσος ή η δασική έκταση πρόκειται να εξυπηρετήσει συγχρόνως µε τους σκοπούς της παραγράφου 1 και αθλητικές χρήσεις, το επιτρεπόµενο συνολικώς ποσοστό προς
δηµιουργία των αθλητικών και τουριστικών εγκαταστάσεων δεν µπορεί να υπερβεί το είκοσι τοις εκατό (20%)
του δάσους ή της δασικής εκτάσεως, υπό την προϋπόθεση ότι: α) η συνολική δόµηση δεν υπερβαίνει την προβλεπόµενη στο προηγούµενο εδάφιο, β) τα ανωτέρω δάση και δασικές εκτάσεις καλύπτονται από βλάστηση αειφύλλων ή φυλλοβόλων πλατυφύλλων σε ποσοστό τουλάχιστον 80%, και γ) η συνολική προς αξιοποίηση έκταση είναι µεγαλύτερη των 3.000 στρεµµάτων.
Η κυριότητα των κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου δηµιουργούµενων εγκαταστάσεων, κτιρίων κ.λπ. παραµένει πάντοτε στο ∆ηµόσιο.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η κατά κυριότητα και µε αντάλλαγµα παραχώρηση σε τρίτους των χώρων, οι οποίοι σύµφωνα προς την εγκεκριµένη µελέτη της τουριστικής αξιοποιήσεως καταλαµβάνονται υπό ξενοδοχείων,
ξενώνων ή βοηθητικών τούτων µονίµων εγκαταστάσεων,
απαγορευοµένης της µεταβολής της χρήσεως των παραχωρουµένων χώρων επί ποινή άρσεως της παραχωρήσεως.
4. Η χρησιµοποίηση ιδιωτικών δασών ή δασικών εκτάσεων για τους σκοπούς της παραγράφου 1 επιτρέπεται
επί τη βάσει της εκάστοτε ισχύουσας οικιστικής και τουριστικής νοµοθεσίας και µετά από προηγούµενη έγκριση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής χορηγούµενη υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 56
Στο άρθρο 12 του ν. 3889/2010 «Ρύθµιση θεµάτων του
Ειδικού Φορέα ∆ασών» προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. ∆απάνες από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα ∆ασών
του Πράσινου Ταµείου οικονοµικού έτους 2011, που θα
προκύψουν από τα δασικά έργα και εργασίες που ανατέθηκαν και εκτελέστηκαν από τις ∆ασικές Υπηρεσίες των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων στα πλαίσια υλοποίησης
σχετικών αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Πράσινου Ταµείου εντός του 2011, καταβάλλονται κατά
παρέκκλιση του άρθρου 49 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης του άρθρου 190
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) µέχρι την 30ή Ιουνίου 2012 µε
τη διαδικασία της επιχορήγησής τους από το Πράσινο
Ταµείο, ύστερα από εισήγηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα που θα προκύψουν µετά την
οικονοµική τακτοποίηση και εξόφληση των ανωτέρω δαπανών θα κατατεθούν στον «Ε.∆. - Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδικός Λογαριασµός Αδιάθετων Ποσών των µεταφερόµενων Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης» σε εφαρµογή της κ.υ.α. 33803/25.7.2011 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών «Άνοιγµα Λογαριασµού Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης» (Β΄ 1710) .Ο έλεγχος
της νοµιµότητας και κανονικότητας, η εκκαθάριση, η εντολή πληρωµής και η πληρωµή των δαπανών πραγµατοποιούνται επίσης από τα Περιφερειακά Ταµεία Ανάπτυξης.»
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Άρθρο 57

Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2308/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του
ν. 3481/2006 (Α΄ 162) προστίθεται εδάφιο ε΄ ως εξής:
«ε) Ένσταση που αφορά σε αντικατάσταση (εκτοπισµό) από τους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες
εν όλω ή εν µέρει καταχωρισθέντος δικαιώµατος άλλου
προσώπου δεν διαβιβάζεται από το Γραφείο Κτηµατογράφησης στην Επιτροπή προς κρίση, αλλά διεκπεραιώνεται από αυτό ως αίτηση διορθώσεως σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6, εφόσον ο τρίτος καταχωρισθείς
είτε συγκατατίθεται εγγράφως µε ανάκληση της δήλωσής του ή µε σχετική δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου ή µε υπεύθυνη δήλωσή του, επί της οποίας βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του είτε έχει ζητήσει, λόγω εσφαλµένης καταχώρισης στους προσωρινούς κτηµατολογικούς πίνακες, την ολική ή µερική διαγραφή του δικαιώµατός του επί του ακινήτου που αφορά
η εν λόγω ένσταση.»
Άρθρο 58
Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παρ. 1β του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) έχουν ήδη υποβάλλει ή υποβάλλουν αρµοδίως, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος:
1. αίτηση έγκρισης επέµβασης ή παραχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 998/1979,
2. αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης,
3. τεχνική µελέτη σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν.
1428/1984 (Α΄ 43),
4. µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και
5. αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύµβασης µίσθωσης, αν πρόκειται για δηµόσιο λατοµείο ή αίτηση για αναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση µπορεί να υποβά-

λουν οι εκµεταλλευτές, στην περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν µισθωτήρια
συµβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόµενων ιδιοκτητών.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 συµπληρώνεται ως
εξής:
«Λατοµικός χώρος των λατοµείων της παραγράφου 1
του παρόντος θεωρείται ο αποτυπωµένος στα διαγράµµατα που συνοδεύουν την εγκεκριµένη τεχνική µελέτη
του άρθρου 9 του ν. 1428/1984. Επί αυτού θα εκδοθούν οι
διοικητικές πράξεις της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.»
3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 συµπληρώνεται ως
εξής:
«Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίµων ή ειδικής αποζηµίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που απορρέει από τη δασική νοµοθεσία για την προστασία των
δασικού χαρακτήρα εκτάσεων των περιπτώσεων των λατοµείων της παραγράφου 1 του παρόντος, αίρονται υποχρεωτικά µε πράξη του αρµοδίου οργάνου, εάν έχουν
τηρηθεί οι προϋποθέσεις της ίδιας διάταξης. Μέχρι την
ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας, δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία.»
Άρθρο 59
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από 1ης Μαρτίου
2012, εκτός από τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και των άρθρων 10, 12, 13, 14,
16, 17, 19, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 παράγραφοι 2, 4, 5
και 6 και 51 έως 58, καθώς και κάθε άλλη διάταξη µε την
οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης, η ισχύς των οποίων αρχίζει από τη
δηµοσίευση του παρόντος.
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Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

NIKOΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑi
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ
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ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 22 Νοεµβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

6982

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ψξρµ υ—πµχµχ ϊωππ—ς ψµχ κϊµρκφξ ηχ ψµχ οωθκφςµχκ—χ
Σε έντυπη µορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15
€ ανά σελίδα.
Σε µορφή DVD/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση

Τριµηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση

Τριµηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.∆.

5€

−

-

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

−

100 €

−

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆΄

110 €

30 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

• Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5

€

προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

κψµχξκχ χως φτρκχ ϊ.κ.ο.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

Ο.Π.Κ.

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70

2.250 €

−
€, ποσό το οποίο αφορά

τα ταχυδροµικά έξοδα.

• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό
Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

• Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.
• Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθµιες
επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες
για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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