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Αριθ.
Διεκπ.

Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα – ρυθµίσεις Πολεοδοµικής
νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ
Άρθρο 1
Ορισµοί
Για την εφαρµογή του παρόντος νόµου, οι ακόλουθοι
ορισµοί έχουν την εξής έννοια:
1. Υδατορέµατα ή υδατορεύµατα ή ρέµατα (µη πλεύσιµοι ποταµοί, χείµµαροι, ρέµατα και ρυάκια): οι φυσικές ή
διευθετηµένες διαµορφώσεις της επιφάνειας του εδάφους που είναι κύριοι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής και διασφαλίζουν τη διόδευσή τους
προς άλλους υδάτινους αποδέκτες σε χαµηλότερες
στάθµες. Στην έννοια του υδατορέµατος δεν περιλαµβάνονται τα εγγειοβελτιωτικά έργα, όπως αρδευτικές και
αποστραγγιστικές τάφροι.
2. Μικρά υδατορέµατα (επιφανειακές πτυχώσεις απορροής): οι επιφανειακές πτυχώσεις του εδάφους που είναι αποδέκτες των υδάτων της επιφανειακής απορροής,
µε έκταση λεκάνης απορροής µικρότερης ή ίσης του 1,0
τ.x., όταν βρίσκονται εκτός ορίων οικισµών ή σχεδίων
πόλεως ή µικρότερης ή ίσης των 0,50 τ.χ. όταν βρίσκονται εντός ορίων οικισµών ή σχεδίων πόλεως. Ως σηµείο
έναρξης της µέτρησης της λεκάνης απορροής ορίζεται
κάθε σηµείο της βαθιάς γραµµής της επιφανειακής πτύχωσης.
3. Κοίτη: η φυσική ή διευθετηµένη διαµόρφωση του εδάφους στην οποία ρέει µόνιµα ή περιοδικά το νερό του
υδατορέµατος. Δεν περιλαµβάνονται στην έννοια αυτή
οι περιοχές µόνιµης ή περιοδικής κατάκλυσης των υγροτόπων.
4. Όχθη (οχθιογραµµή): η γραµµή που ενώνει τα άνω
άκρα κάθε πρανούς της κοίτης (φρύδι), όπου αυτή αποτελεί διακριτό µορφολογικό στοιχείο του περιβάλλοντος

χώρου του υδατορέµατος.
5. Βαθιά γραµµή ή άξονας: η γραµµή που ενώνει, τα
βαθύτερα σηµεία της κοίτης του υδατορέµατος. Αν η φυσική κοίτη έχει αντικατασταθεί µε τεχνικό έργο, βαθιά
γραµµή νοείται ο άξονας του τεχνικού έργου.
6. Παροχή σχεδιασµού: η παροχή πληµµύρας, όπως υπολογίζεται για συγκεκριµένη περίοδο επαναφοράς (Τ),
µε την οποία θα µελετηθεί η δίαιτα του υδατορέµατος
και τα πιθανά αντιπληµµυρικά έργα, µε βάση την οποία
θα καθοριστούν οι γραµµές πληµµύρας.
7. Γραµµές πληµµύρας: οι γραµµές και από τις δύο
πλευρές της βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος, που
προκύπτουν ύστερα από την υδραυλική µελέτη και περικλείουν τη ζώνη πληµµύρας.
8. Ζώνη πληµµύρας: η εδαφική περιοχή η οποία κατακλύζεται από τα πληµµυρικά νερά για συγκεκριµένη κάθε φορά περίοδο επαναφοράς και περικλείεται από τις
γραµµές πληµµύρας.
9. Οριογραµµές υδατορέµατος: οι πολυγωνικές γραµµές και από τις δύο πλευρές της βαθιάς γραµµής του υδατορέµατος, που περιβάλλουν σωρευτικά: α) τις όχθες
του υδατορέµατος, β) τις γραµµές πληµµύρας και γ) οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό στοιχείο, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του υδατορέµατος, το οποίο έχει περιβαλλοντική αξία και χρήζει προστασίας.
10. Καθορισµός των οριογραµµών: η αποτύπωση των
οριογραµµών στο οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό διάγραµµα που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2.
11. Οριοθέτηση: Η διαδικασία και η επικύρωση του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 3, µε στόχο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των επιφανειακών νερών και την περιβαλλοντική προστασία του υδατορέµατος.
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12. Ζώνη υδατορέµατος: η εδαφική περιοχή που περικλείεται από τις οριογραµµές του υδατορέµατος.
13. Διευθέτηση υδατορέµατος: η επέµβαση στο υδατόρεµα, µε την εκτέλεση των αναγκαίων έργων µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ροής, τη µείωση των κινδύνων από πληµµύρες και τον έλεγχο των διαβρώσεων
και των αποθέσεων φερτών υλικών. Στα έργα αυτά περιλαµβάνεται και η εκτροπή του υδατορέµατος, καθώς και
η υποκατάστασή του µε κλειστό ή ανοιχτό τεχνικό έργο
στην ίδια ή διαφορετική θέση.
Άρθρο 2
Φάκελος Οριοθέτησης- Πρόταση Οριοθέτησης
1. Για την οριοθέτηση των υδατορεµάτων απαιτείται η
εκπόνηση και υποβολή σε συµβατική και ηλεκτρονική
µορφή Φακέλου Οριοθέτησης, ο οποίος περιλαµβάνει τα
ακόλουθα:
α) Οριζοντιογραφικό και υψοµετρικό τοπογραφικό διάγραµµα αποτύπωσης του προς οριοθέτηση υδατορέµατος, σε κατάλληλη κλίµακα, το οποίο εξαρτάται από το
Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ
87) ή WGS84 µε αναγραφή των κτηµατολογικών στοιχείων που κατά περίπτωση τυχόν απαιτούνται.
β) Υδρολογική και Υδραυλική µελέτη µε τις οποίες περιγράφονται οι συνθήκες στη λεκάνη απορροής του υδατορέµατος, υπολογίζεται η πληµµυρική παροχή και
προσδιορίζονται οι γραµµές πληµµύρας στο τµήµα του
υδατορέµατος που οριοθετείται. Αν στην Υδραυλική µελέτη προβλέπονται έργα διευθέτησης, στο τοπογραφικό
διάγραµµα που αναφέρεται στην περίπτωση α΄, αποτυπώνονται επιπλέον και οι γραµµές πληµµύρας, που προκύπτουν µε την κατασκευή των εν λόγω έργων. Για τα
έργα αυτά σε επίπεδο προµελέτης σχεδιασµού εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις µε ενέργειες και επεµβάσεις
που προτείνονται, κατά το δυνατόν φιλικές στο περιβάλλον, και καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών.
γ) Συνοπτική Τεχνική Έκθεση η οποία περιλαµβάνει:
αα) στοιχεία σχετικά µε τις γεωλογικές, γεωµορφολογικές συνθήκες της περιοχής του προς οριοθέτηση υδατορέµατος,
ββ) έκθεση περιβάλλοντος, στην οποία περιγράφεται η
υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της προς οριοθέτηση περιοχής και της
λεκάνης απορροής του υδατορέµατος. Στη σχετική έκθεση εντοπίζονται και αξιολογούνται τα σηµαντικότερα
στοιχεία της περιοχής, που επηρεάζουν συνολικά το υδατόρεµα και επηρεάζονται από αυτό, και περιγράφεται
η οικολογική κατάσταση του υδατορέµατος σε ολόκληρο το µήκος του.
δ) Πρόταση για τον καθορισµό των οριογραµµών (Πρόταση Οριοθέτησης) του υδατορέµατος, µε βάση τις µελέτες και τα στοιχεία που προβλέπονται στα ανωτέρω εδάφια της παρούσας παραγράφου, η οποία συνοδεύεται
και από τις προτάσεις για τυχόν έργα διευθέτησης. Η
πρόταση αυτή απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 και περιλαµβάνει για
συγκεκριµένη περίοδο επαναφοράς:
αα) τις γραµµές πληµµύρας, χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης,

ββ) τις γραµµές πληµµύρας µε την κατασκευή τυχόν
έργων διευθέτησης,
γγ) τις οριογραµµές του υδατορέµατος χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης,
δδ) τις οριογραµµές του υδατορέµατος µε έργα διευθέτησης, εφόσον τέτοια προτείνονται.
Στην ανωτέρω πρόταση συµπεριλαµβάνονται και οι
παρεµβάσεις που τυχόν απαιτούνται µε σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεµα για τη συντήρησή του και την
κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόµενη µελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης.
2. Στη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης λαµβάνονται υπόψη τα µέτρα, οι όροι, οι περιορισµοί και οι δεσµεύσεις που τυχόν προβλέπονται:
α) στο σχέδιο διαχείρισης της λεκάνης απορροής ποταµού, στην οποία υπάγεται το προς οριοθέτηση υδατόρεµα, που έχει εγκριθεί σύµφωνα µε το άρθρο 10 του
π.δ. 51/2007 (Α΄ 54), καθώς και
β) στο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας
της εν λόγω περιοχής λεκάνης απορροής και στους χάρτες κινδύνου και επικινδυνότητας πληµµύρας που συντάσσονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αριθµ.
31822/1542/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών-Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Προστασίας του Πολίτη (Β΄ 1108).
3. Η οριοθέτηση µπορεί να γίνεται και σε τµήµατα των
υδατορεµάτων (τµηµατική οριοθέτηση). Στην περίπτωση
αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική µελέτη για το σύνολο του ανάντη τµήµατος του υδατορέµατος, από υδραυλική µελέτη στην οποία λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέµατος µέχρι το σηµείο οριοθέτησης, για τον ασφαλή προσδιορισµό των γραµµών πληµµύρας, καθώς και από έκθεση περιβάλλοντος για την προς οριοθέτηση περιοχή.
4. Ο Φάκελος Οριοθέτησης µπορεί να συντάσσεται µε
µέριµνα:
α) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) ή
β) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.)
του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων
(ΥΠ.Υ.ME.ΔI.) ή
γ) της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή
δ) της Περιφέρειας ή
ε) του οικείου ΟΤΑ ή
στ) φυσικών ή νοµικών προσώπων.
Στην Περιφέρεια Αττικής, για τις ανωτέρω γ΄, δ΄, ε΄,
και στ΄ περιπτώσεις, απαιτείται και η σύµφωνη γνώµη
της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.
Τα δικαιολογητικά του Φακέλου Οριοθέτησης συντάσσονται και υπογράφονται από µελετητές που διαθέτουν
τα απαιτούµενα από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία
προσόντα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του περιεχοµένου του Φακέλου Οριοθέτησης, κα-
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θώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου. Με την ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές της υδραυλικής µελέτης που απαιτείται για την προσωρινή οριοθέτηση της
παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
Άρθρο 3
Διαδικασία Οριοθέτησης
Α. Διαδικασία Οριοθέτησης των υδατορεµάτων χωρίς
κατασκευή έργων διευθέτησης επ’ αυτών:
1. Ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τις αναφερόµενες στην παρ. 4 του άρθρου 2 αρχές, εκτός από τις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ της ίδιας παραγράφου όπου ο Φάκελος Οριοθέτησης ελέγχεται και θεωρείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρµόδιας Περιφέρειας εντός προθεσµίας τριάντα εργασίµων ηµερών
από την υποβολή του.
2. Μετά τη θεώρηση του Φακέλου Οριοθέτησης καθορίζονται, στο διάγραµµα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 οι οριογραµµές του υδατορέµατος, ως εξής:
2.1α. Από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εκτός αν µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ορίζεται άλλη προς τούτο αρµόδια
Υπηρεσία. Για τη θεώρηση απαιτείται γνώµη της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, Δασικής.
Η ως άνω διαδικασία εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που
ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται από τις Υπηρεσίες
ή φορείς των περιπτώσεων γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου.
2.1β. Από τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και
άλλης κατά περίπτωση συναρµόδιας Υπηρεσίας, όπως
Αρχαιολογικής, Δασικής, σε περίπτωση που ο Φάκελος
Οριοθέτησης συντάσσεται µε µέριµνα των Υπηρεσιών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2.1γ. Από τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων
(Δ7) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν
γνωµοδότησης της αρµόδιας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή και άλλης κατά περίπτωση
συναρµόδιας Υπηρεσίας, όπως Αρχαιολογικής, Δασικής,
σε περίπτωση που ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται
µε µέριµνα των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων.
2.1δ.Οι γνωµοδοτήσεις των συναρµόδιων υπηρεσιών
που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους (2.1α,
2.1β, 2.1γ) παρέχονται εντός χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε εργασίµων ηµερών από τη διαβίβαση του
σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια αρχή καθορίζει
τις οριογραµµές χωρίς τη γνώµη των Υπηρεσιών αυτών.
Δεν απαιτείται αποστολή του Φακέλου Οριοθέτησης για
παροχή γνωµοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκοµισθεί
µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου κατά την υποβολή του
φακέλου.
2.2 Σε περίπτωση που τµήµα του προς οριοθέτηση υ-

δατορεύµατος εµπίπτει, εν µέρει ή στο σύνολό του σε
περιοχές NATURA 2000, ο Φάκελος Οριοθέτησης διαβιβάζεται για γνωµοδότηση και στην αρµόδια για την προστασία της φύσης Υπηρεσία, Τµήµα Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και στον κατά περίπτωση
αρµόδιο Φορέα Διαχείρισης της προστατευόµενης περιοχής, οι οποίοι γνωµοδοτούν εντός χρονικού διαστήµατος σαράντα πέντε εργασίµων ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη η αρµόδια αρχή
καθορίζει τις οριογραµµές χωρίς τη γνώµη των ως άνω
φορέων και υπηρεσιών.
2.3 Για τον καθορισµό των οριογραµµών απαιτείται
γνώµη του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου,
σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός από τη διαβίβαση του
σχετικού φακέλου. Εντός της προθεσµίας αυτής ο Δήµος ή η Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση
του προβλεπόµενου στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου τοπογραφικού
διαγράµµατος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η αρµόδια αρχή καθορίζει τις οριογραµµές χωρίς τη γνώµη αυτή.
3. Μετά την ανωτέρω διαδικασία εκδίδεται πράξη επικύρωσης του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος (οριοθέτηση) από:
3.1 Τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην περίπτωση 2.1α του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
3.2 Τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής στην περίπτωση 2.1β του παρόντος άρθρου, µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3.3 Τον Υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
στην περίπτωση 2.1γ του παρόντος άρθρου µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ7), της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων. Η πράξη επικύρωσης του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραµµα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του
άρθρου 2 και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Κατ’ εξαίρεση, όταν το προς οριοθέτηση τµήµα του
υδατορέµατος ευρίσκεται σε κηρυγµένο αρχαιολογικό
χώρο ή σε παραδοσιακό οικισµό, η επικύρωση του καθορισµού των οριογραµµών του υδατορέµατος γίνεται µε
προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού.
Για την έκδοση απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση της
Διεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται µε µέριµνα
της Υπηρεσίας αυτής, ή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, όταν ο Φάκελος Οριοθέτησης συντάσσεται
µε µέριµνα της Υπηρεσίας αυτής, καθώς και στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του παρόντος.
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Στην περίπτωση 2.1α της παρ. 2 του παρόντος ο φάκελος µε τη θεωρηµένη µελέτη οριοθέτησης, καθώς και τις
προβλεπόµενες κατά περίπτωση γνωµοδοτήσεις διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασµού της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης
προς τη Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, προκειµένου η Υπηρεσία αυτή να µεριµνήσει
για τη διαδικασία έκδοσης του οικείου προεδρικού διατάγµατος. Για τις περιοχές Natura και για τα δάση δεν ακολουθείται η ως άνω διαδικασία, διότι τα εντός των περιοχών αυτών υδατορέµατα προστατεύονται από ειδικότερες και δεσµευτικές διατάξεις σχετικές και µε τη διαχείριση των περιοχών αυτών.
5. Στις περιπτώσεις έγκρισης ή τροποποίησης σχεδίου
πόλης και οικισµών ή έγκρισης πολεοδοµικής µελέτης
Οικοδοµικών Συνεταιρισµών και Ιδιωτικών Πολεοδοµήσεων, η οριοθέτηση των υδατορεµάτων που εµπίπτουν
σε αυτά, µπορεί να γίνεται µε τη διοικητική πράξη έγκρισης ή τροποποίησης του σχεδίου ή της έγκρισης της πολεοδοµικής µελέτης, αντίστοιχα. Και στην περίπτωση
αυτή η διαδικασία οριοθέτησης ολοκληρώνεται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 2 και 3 του παρόντος.
6. Η διαδικασία οριοθέτησης των υδατορεµάτων δεν υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής αδειοδότησης
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και των κανονιστικών πράξεων
που έχουν εκδοθεί ή εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού, εκτός αν πρόκειται για έργα διευθέτησης/ αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία προβλέπονται για την οριοθέτηση
υδατορέµατος.
Β. Διαδικασία Οριοθέτησης υδατορέµατος σε περίπτωση έργων διευθέτησης επ΄ αυτού:
1. Σε περίπτωση που από την υδραυλική µελέτη του
φακέλου της οριοθέτησης, προβλέπονται έργα διευθέτησης/ αντιπληµµυρικά έργα, τα οποία κατατάσσονται
στην Α΄ κατηγορία έργων, σύµφωνα µε την 1958/
13.1.2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την έγκριση της υδραυλικής µελέτης
απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των έργων αυτών από την αρµόδια
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
1.1 Στην ως άνω περίπτωση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) των έργων διευθέτησης περιλαµβάνει επιπλέον την πρόταση οριοθέτησης για τον καθορισµό των οριογραµµών του υδατορέµµατος, καθώς
και συνοπτική έκθεση του φακέλου οριοθέτησης.
1.2 Σε κάθε περίπτωση πριν την εκτέλεση τεχνικών έργων πλησίον υδατορέµατος απαιτείται ο καθορισµός των
οριογραµµών του (οριοθέτηση), σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο.
ολοκληρώνεται η διαδικασία οριοθέτησης του υδατορέµατος, σύµφωνα µε τα εδάφια 2 και 3 της παρ. Α΄ του
παρόντος άρθρου. Δεν απαιτείται αποστολή του Φακέλου Οριοθέτησης για παροχή γνωµοδοτήσεων εάν αυτές
έχουν προσκοµισθεί µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου
κατά την υποβολή του φακέλου ή εάν οι αρµόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη γνωµοδοτήσει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
2. Στην περίπτωση που τα προβλεπόµενα, από την υδραυλική µελέτη για την οριοθέτηση, έργα διευθέτησης
κατατάσσονται στη Β΄ κατηγορία της 1958/13.1.2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

Κλιµατικής Αλλαγής, όπως εκάστοτε ισχύει, τότε για την
έγκριση της υδραυλικής µελέτης απαιτείται η τήρηση
διαδικασίας υπαγωγής στις προβλεπόµενες στο άρθρο 8
του ν. 4014/2011 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (Π.Π.Δ.) για την κατηγορία των έργων αυτών.
3. Εφόσον για την εξασφάλιση της τεχνικής αρτιότητας και της ασφαλούς λειτουργίας έργων προτείνεται διευθέτηση της ροής υδάτων σε άλλη θέση (εκτροπή υδατορέµατος) η οριοθέτηση υλοποιείται στη νέα θέση του
υδατορέµατος, καθώς και στην παλιά, εφόσον από τη
µελέτη προβλέπεται η διατήρηση της υφιστάµενης κοίτης.
Άρθρο 4
Εξαιρέσεις από την Οριοθέτηση
1. Δεν απαιτείται οριοθέτηση των υδατορεµάτων:
1.1. Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών
άρσης προσχώσεων, εξαιρουµένων των αµµοληψιών, καθαρισµού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και επισκευής υφισταµένων αντιπληµµυρικών έργων. Ως καθαρισµός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέµατος νοείται κάθε έργο, µε εξαίρεση τις αµµοληψίες,
που αποσκοπεί στον καθαρισµό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα εµπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέµατος.
1.2. Για την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης αυθαιρέτων κατασκευών.
1.3. Για την κατασκευή φραγµάτων ταµίευσης υδάτων,
όπως άρδευσης, ύδρευσης, αντιπληµµυρικής προστασίας, εµπλουτισµού υδροφόρων οριζόντων προς παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και υδροληψιών, υδροηλεκτρικών σταθµών, εφόσον αυτοί βρίσκονται πάνω στο σώµα του φράγµατος, και αναβαθµών συγκράτησης φερτών υλών στις ορεινές κοίτες.
1.4. Για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και οχετών, καθώς και άλλων έργων προστασίας θεµελιώσεων γεφυρών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά συνοδεύονται από υδραυλική µελέτη µε την οποία καθορίζονται οι γραµµές πληµµύρας για συγκεκριµένη περίοδο
επαναφοράς και εντοπίζονται οι επιπτώσεις από την κατασκευή των έργων, στην οµαλή ροή των πληµµυρικών
παροχών. Στην περίπτωση αυτή η πάκτωση των ακρόβαθρων των γεφυρών, υλοποιείται έξω από τις εν λόγω
γραµµές πληµµύρας.
1.5. Για την κατασκευή έργων υποδοµής που δεν επηρεάζουν την υφιστάµενη φυσική ή διαµορφωµένη κοίτη
του υδατορέµατος και γενικά την παροχετευτικότητά
του, όπως σίφωνες και υπόγειοι αγωγοί, καθώς και αγωγοί υδροληψίας και διάθεσης αποβλήτων.
1.6. Για την κατασκευή των έργων ορεινής υδρονοµίας, εκτός από τις περιπτώσεις που οι αρµόδιες δασικές
υπηρεσίες τεκµηριωµένα κρίνουν απαραίτητη την οριοθέτηση, λόγω κατασκευής συγκεκριµένου έργου, καθώς
και δασοτεχνικών έργων.
1.7. Για έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν
σκοπούς Εθνικής Άµυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άµεση αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4014/2011.
2. Για µικρά υδατορέµατα, όπως αυτά ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, δεν απαιτείται η οριοθέτησή τους. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν
ειδικοί λόγοι προστασίας αυτών, είναι δυνατή η οριοθέ-
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τησή τους µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 και 3 του
παρόντος. Για τις περιπτώσεις µικρών υδατορέµατων, εντός της Περιφέρειας Αττικής απαιτείται και η σύµφωνη
γνώµη της Κεντρικής Συντονιστικής Επιτροπής του άρθρου 140 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82).
Άρθρο 5
Ειδικές διατάξεις
1. Τα υδατορέµατα των οποίων οι οριογραµµές έχουν
καθοριστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 880/1979 (Α΄ 58) και του άρθρου 5 του ν. 3010/2002
(Α΄ 91), εφόσον έχει επέλθει σηµαντική µεταβολή των
πραγµατικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδοµικών δεδοµένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, µπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Για την κίνηση της διαδικασίας της εκ νέου οριοθέτησης απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε την
επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος.
2. Στα υδατορέµατα που οι οριογραµµές τους δεν έχουν καθοριστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
µπορεί, κατ’ εξαίρεση, ύστερα από αίτηµα ενδιαφερόµενου – επισπεύδοντα, φορέα ή ιδιώτη, για έκδοση οικοδοµικής άδειας δόµησης πλησίον αυτών, να γίνει από την
αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης µε την επιφύλαξη της προβλεπόµενης στην παρ. 4 του άρθρου 3, του παρόντος νόµου διαδικασίας, προσωρινής, οριοθέτησης, υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
2.1 της υποβολής, µε µέριµνα του ενδιαφερόµενου
φορέα ή ιδιώτη, υδραυλικής µελέτης για το σύνολο της
λεκάνης απορροής του υδατορέµατος µέχρι του σηµείου
της προσωρινής οριοθέτησης, η οποία συντάσσεται από
αρµόδιο µελετητή,
2.2 του ορισµού σε τοπογραφικό διάγραµµα, µε βάση
την ανωτέρω υδραυλική µελέτη και µε βάση τη φυσική
διαµόρφωση του υδατορέµατος, χωρίς έργα διευθέτησης, των γραµµών πληµµύρας για περίοδο επαναφοράς
πενήντα ετών και
2.3 του ελέγχου και της θεώρησης τόσο της ανωτέρω
υδραυλικής µελέτης όσο και του τοπογραφικού διαγράµµατος µε τις προτεινόµενες γραµµές πληµµύρας, από
την Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, η οποία
και ενηµερώνει και τη Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Σε κάθε περίπτωση η δόµηση επιτρέπεται εκτός των
ως άνω γραµµών πληµµύρας και των όχθεων του υδατορέµατος και σε απόσταση από αυτές που καθορίζεται
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79), µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 9
του παρόντος νόµου.
3. Τµήµατα υδατορεµάτων, εντός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών, που κατ’ εξαίρεση
προτείνονται να διευθετηθούν µε τεχνικά έργα κλειστής
διατοµής, οριοθετούνται µε ελάχιστο όριο το εύρος καταλήψεως των τεχνικών έργων. Η επιφάνεια της ζώνης

του υδατορέµατος πάνω από την κλειστή διευθετηµένη
διατοµή, χαρακτηρίζεται κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος
δεν προσµετράται στο απαιτούµενο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων της πόλης ή του οικισµού, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις.
4. Σε κάθε Αποκεντρωµένη Διοίκηση τηρείται συµβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο µε ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορεµάτων συνοδευόµενες
από τους αντίστοιχους φακέλους οριοθέτησης. Τα αρχεία οριοθετήσεων που τηρούνταν µέχρι σήµερα από
άλλες Υπηρεσίες, µε ευθύνη τους, µεταφέρονται εντός
ενός εξαµήνου στις Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Άρθρο 6
Ενιαία βάση δεδοµένων
Οι διοικητικές πράξεις και οι αιτήσεις για την οριοθέτηση, οριστική ή προσωρινή, του παρόντος νόµου καταχωρούνται σε ενιαία βάση δεδοµένων σε πληροφοριακό
σύστηµα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή άλλης αρµόδιας δηµόσιας αρχής,
η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο αυτό. Η βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος συνδέεται µε
τη βάση δεδοµένων και τα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηµατολογίου. Η ενηµέρωση των στοιχείων γίνεται από το
αρµόδιο, κάθε φορά, για την έκδοση της πράξης, όργανο
χωρίς χρονική υστέρηση.
Για τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής προστασίας
του οικιστικού περιβάλλοντος και την καταγραφή των
σχετικών δράσεων της πολιτείας, εγκαθίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δυναµικό σύστηµα αναφορών και γραφηµάτων
για τη λήψη επιχειρησιακών δεδοµένων. Κάθε έτος παράγονται, από την αρµόδια για το πληροφοριακό σύστηµα αρχή, δείκτες και στατιστικά για την παρακολούθηση
οριοθέτησης των υδατορεµάτων.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται εντός
τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την τεχνική
λειτουργία και τη δηµιουργία των βάσεων δεδοµένων
για την εφαρµογή του παρόντος. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τις
Αποκεντρωµένες Διοικήσεις παρακολουθούνται ηλεκτρονικά, µέσω πληροφοριακού συστήµατος, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης, ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων, ο
χρόνος έκδοσης των εγκρίσεων, καθώς και η διαδικασία
και η πορεία υλοποίησης τυχόν έργων που απαιτούνται.
Άρθρο 7
Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας
1. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς επίσης και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων και οι αρµόδιες Υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, µπορεί να µελετούν
και να εκτελούν έργα διευθέτησης / αντιπληµµυρικής
προστασίας και εργασίες συντήρησης σε υδατορέµατα ή
να τα αναθέτουν, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
2. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να ανατίθενται οι ανωτέρω αρµο-
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διότητες –µελέτης, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων διευθέτησης/αντιπληµµυρικής προστασίας και εργασίες συντήρησης - και στους ακόλουθους φορείς:
2.1. στους οικείους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, όταν το υπό µελέτη υδατόρεµα βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στα διοικητικά τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέµατος,
2.2. στις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, όταν το υπό
µελέτη υδατόρεµα βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στα διοικητικά τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέµατος,
2.3. στις οικείες Περιφέρειες, όταν το υπό µελέτη υδατόρεµα βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στα διοικητικά
τους όρια και δεν αποτελεί κλάδο άλλου υδατορέµατος.
Σε περίπτωση που το υπό µελέτη υδατόρεµα βρίσκεται
µέσα στα διοικητικά όρια περισσότερων Περιφερειών µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να ανατίθεται η µελέτη και η εκτέλεση των
έργων διευθέτησης/αντιπληµµυρικής προστασίας και
των εργασιών συντήρησης στις αρµόδιες υπηρεσίες της
οικείας Περιφέρειας, για το τµήµα του υδατορέµατος
που βρίσκεται µέσα στα διοικητικά τους όρια.
3.1. Κατ’ εξαίρεση, έργα διευθέτησης και αντιπληµµυρικής προστασίας υδατορεµάτων µπορεί να πραγµατοποιούνται και από ιδιώτες µε την επιφύλαξη της προβλεπόµενης, στην παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου,
διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται στην
αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας:
α) σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου,
β) φάκελος οριοθέτησης του υδατορέµατος,
γ) πρόταση για τον καθορισµό των οριογραµµών,
δ) η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία περιβαλλοντική άδεια ή έγκριση των έργων διευθέτησης, αν
απαιτούνται.
3.2. Η αρµόδια ως άνω Τεχνική Υπηρεσία, αφού ελέγξει και θεωρήσει το φάκελο οριοθέτησης, τη διαβιβάζει
στην αρµόδια Υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα
εδάφια 2 και 3 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 3 του παρόντος.
Ο φάκελος οριοθέτησης, η µελέτη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων διευθέτησης και η υλοποίηση των
έργων χρηµατοδοτούνται από τον επισπεύδοντα ιδιώτη.
Άρθρο 8
Εντός των επιχειρηµατικών πάρκων ή των οργανωµένων υποδοχέων µεταποιητικών και επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, που διέπονται από τις διατάξεις του
ν. 4458/1965, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 742/1977, το
ν. 2545/1997, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3982/2011,
επιτρέπεται η διευθέτηση υδατορεµάτων ιδίως για λόγους υδραυλικής λειτουργίας. Στην περίπτωση που κατ’
εξαίρεση από την υδραυλική µελέτη προκύψει ότι για
την προστασία των περιοχών αυτών απαιτείται η εκτροπή υδατορέµατος σε άλλη θέση (δηµιουργία νέας κοίτης) τότε η αρχική κοίτη προσµετράται στην αρτιότητα
του γηπέδου και αφήνεται ακάλυπτος χώρος ο οποίος
και προσµετρά στον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του
γηπέδου, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές πολεοδοµικές διατάξεις.
Στην περίπτωση αυτή, οι διαδικασίες οριοθέτησης και
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων διευθέτησης

γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Άρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις
1. Επικυρώσεις του καθορισµού των οριογραµµών υδατορεµάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκκρεµούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες και
εµπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 3, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις.
2. Επικυρώσεις του καθορισµού των οριογραµµών υδατορεµάτων οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, εκκρεµούν στις αρµόδιες Υπηρεσίες και
δεν εµπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 3
του παρόντος, δύναται να ολοκληρώνονται σύµφωνα µε
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έναρξης της διαδικασίας καθορισµού ή µε τις διατάξεις του παρόντος.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης των Υπουργών της
παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος, µε την οποία θα καθοριστούν οι τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης των δικαιολογητικών του Φακέλου Οριοθέτησης, εφαρµόζονται τα αναφερόµενα στις υφιστάµενες σχετικές διατάξεις.
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος
που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 28 του
ν. 4067/2012, οι αποστάσεις δόµησης από τις γραµµές
πληµµύρας που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5
του παρόντος ορίζονται ως εξής:
Α. Για τις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισµών περιοχές, απόσταση 10 µέτρων από κάθε µία των γραµµών
πληµµύρας και
Β. για τις εκτός σχεδίου περιοχές, απόσταση 20 µέτρων από κάθε µία των γραµµών πληµµύρας.
Άρθρο 10
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται:
α) οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α΄ 58),
όπως ισχύουν,
β) η παρ. 2 του άρθρου 6 της απόφασης 3046/304/
1989 του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Κτιριοδοµικός Κανονισµός,
(Δ΄ 59)),
γ) κάθε άλλη διάταξη που τελεί σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 11
Διατάξεις έκδοσης εγκρίσεων και αδειών δόµησης
1. Το άρθρο 47Α του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 4122/2013 (Α΄ 49), αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν µέχρι την ηµεροµηνία ενάρξεως του ν. 4067/2012
έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 1577/1985 ως τροποποιήθηκε, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, η προθεσµία έκδοσης παρατείνεται έως 8.2.2015.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 του
ν. 4030/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

7
«Αν µέχρι τη δηµοσίευση του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) έχει υποβληθεί φάκελος για την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών η προθεσµία έκδοσής της παρατείνεται έως 8.2.2015.»
3. Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών οι οποίες λήγουν
εντός του 2014, 2015 και έως την 29η/2/2016 παρατείνεται κατά τρία έτη.
4. Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισµάτων σε σεισµόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν
σύµφωνα µε ειδικές ρυθµίσεις υπουργικών αποφάσεων
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1190/1981 (Α΄ 203), ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011 παρατείνεται έως 8.2.2015.
5. Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν µετά τις 6.10.2013 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος από ενεργειακούς επιθεωρητές µε προσωρινή άδεια θεωρούνται έγκυρα για κάθε συνέπεια.
6. Οι παράγραφοι 2α και 2β του άρθρου 2 του π.δ. της
24/31.5.1985 (Δ΄270), «Τροποποίηση των όρων και περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός
των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους 1923 οικισµών», αντικαθίσταται ως εξής:
«2α. Εγκαταστάσεις ξηραντήριων καπνών Βιρτζίνια
και Θερµοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και κηπευτικών προϊόντων, καθώς και εγκαταστάσεις για την εκτροφή σαλιγκαριών, σύµφωνα προς τις εγκεκριµένες µελέτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων,
κατασκευάζονται χωρίς άδεια και περιορισµό ως προς το
ποσοστό κάλυψης του γηπέδου, το µέγιστο ύψος και τον
αριθµό των κατασκευών.
2β. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούµενου
εδάφιου προκειµένου για την κατασκευή θερµοκηπίων από γυαλί, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου
ορίζονται σε 2,50 µέτρα.»
7. Στο άρθρο 2 του π.δ. της 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«Επιτρέπεται η εγκατάσταση εκτροφείων σαλιγκαριών
και η καλλιέργεια αυτών στις καθορισµένες από ειδικές
διατάξεις ή Ζ.Ο.Ε. ή Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια περιοχές ως Γεωργικές ή Αγροτικές Γαίες ή περιοχές αποκλειστικά γεωργικής καλλιέργειας, καθώς και σε όλες τις περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση και η κατασκευή
θερµοκηπίων.»
8. Το εδάφιο «Δ. Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Προϊστάµενος» του άρθρου 20 του π.δ. 51/1988
«Οργανισµός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων (Α΄ 19)» τροποποιείται ως ακολούθως:
«Δ. Διεύθυνση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Προϊστάµενος ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Αρχιτεκτόνων».
9. Κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 39 και
47 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) το σύνολο των ποσών του
ενιαίου ειδικού προστίµου, που εισπράττεται κατά τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ως άνω νόµου για αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεις επί
ακινήτων, στους Δήµους Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε ειδικό
κωδικό αριθµό υπό τον τίτλο «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο»
και διατίθεται για την αντιστάθµιση των δυσµενών συνεπειών κατά τα οριζόµενα στο Κεφάλαιο Β΄ του ιδίου νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την

εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
10. Σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων
οικισµού που ρυθµίζονται από ειδικότερες διατάξεις
κοινής υπουργικής απόφασης ή προεδρικού διατάγµατος κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 1650/1986 ή του νοµοθετικού διατάγµατος 17.7.1923 ή του ν. 4067/2012, ως
ισχύει, και σε κάθε περίπτωση εκτός ζωνών απολύτου
προστασίας, εφόσον δεν απαγορεύεται η δόµηση και η
χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισµός,
η επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων ή η δηµιουργία νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόµησης
που ισχύουν, (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου),
καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4014/2011, εφόσον δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα (ως προς τις
οικολογικές της λειτουργίες) της προστατευόµενης περιοχής σε σχέση µε τους στόχους διατήρησης, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Εκδίδεται απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την παρέκκλιση, µετά από
γνωµοδότηση του αρµοδίου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Β) Ειδικά, η έγκριση και η άδεια δόµησης και επέκτασης υφισταµένων εγκαταστάσεων εκδίδονται σύµφωνα
µε τους όρους δόµησης που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω άδειας, εφόσον εξακολουθεί να είναι
σε ισχύ και δεν µεταβάλλεται ο βαθµός όχλησης κατά
τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 12
Άδειες Δόµησης Εκκλησιαστικών Ακινήτων
της Εκκλησίας Κρήτης
1. Για την έκδοση της άδειας δόµησης και της έγκρισης δόµησης ακινήτων των νοµικών προσώπων του
ν. 4149/1961 (Α΄ 41) «Περί Καταστατικού Νόµου της εν
Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4030/ 2011 (Α΄
249).
2. Ειδικώς, για κάθε οικοδοµική εργασία που αφορά σε
Ιερούς Ναούς, Ιερές Μονές και τα υφιστάµενα Μετόχια
αυτών, Μητροπολιτικά Μέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη), που ανήκουν αποκλειστικά και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 4149/1961 ειδικά όσον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και
εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή, η έγκριση δόµησης εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριακών Κανονισµών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
3. Για τα ως άνω έργα η γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών εκδίδεται πριν την έγκριση δόµησης
από το Συµβούλιο Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου της επόµενης παραγράφου.
4. Συστήνεται στην Εκκλησία της Κρήτης Συµβούλιο
Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου που αποτελείται από:
α) έναν κληρικό ή καθηγητή Αρχιτεκτονικής σε Πολυτεχνική Σχολή, ως Πρόεδρο,
β) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που ορίζεται από τον Υπουργό µε τον αναπληρωτή του,
γ) έναν Αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται µε τον αναπληρωτή
του από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε.,
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δ) έναν Αρχιτέκτονα Μηχανικό, µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,
ε) έναν Πολιτικό Μηχανικό ή Μηχανολόγο Μηχανικό ή
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, µέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. αναλόγως
προς το θέµα της συνεδρίας,
στ) έναν αγιογράφο ή ξυλογλύπτη ή µαρµαρογλύπτη
αναλόγως προς το θέµα της συνεδρίας,
ζ) έναν Αρχιτέκτονα, υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, που ορίζεται από τον Υπουργό
µε τον αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος, τα µέλη, µε τους αναπληρωτές τους,
πλην των περιπτώσεων β΄ και ζ΄, και ο γραµµατέας του
Συµβουλίου διορίζονται από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο
της Εκκλησίας Κρήτης, κατόπιν σύµφωνης γνώµης του
Οικουµενικού Πατριαρχείου, µε διετή θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται.
5. Μετά την έγκριση δόµησης η άδεια δόµησης και η άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης µη
λατρευτικών χώρων εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου από την Υπηρεσία Δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) της
Εκκλησίας Κρήτης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Για την έναρξη εκτέλεσης των οικοδοµικών εργασιών, πέραν όσων προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, η άδεια δόµησης αποστέλλεται στην κατά
τόπον αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης και αποτελεί αρχείο
της για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών κατά τις διατάξεις του ν. 4030/2011.
6. Συστήνεται στην Εκκλησία Κρήτης και των Ιερών
Μητροπόλεων Δωδεκανήσου, Υπηρεσία Δόµησης
(Υ.ΔΟΜ.), η οποία ασκεί τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιών Δόµησης του ν. 4030/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν, και εκδίδει την άδεια δόµησης χωρικής δικαιοδοσίας
της Εκκλησίας Κρήτης αποκλειστικά και µόνο για τα:
α) Μητροπολιτικά µέγαρα (ένα (1) σε κάθε Μητρόπολη).
β) Τους Ιερούς Ναούς εφόσον ανήκουν αποκλειστικά
και µόνο σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 4149/
1961 και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου και τα
προσκτίσµατά τους. Η ανέγερση προσκτίσµατος επιτρέπεται µόνο σε Ιερούς Ναούς, που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νοµικά πρόσωπα του ν. 4149/1961 και εφόσον αποτελούν ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο µε τον Ιερό Ναό και
εξυπηρετούν τον Ιερό Ναό.
γ) Τις Ιερές Μονές ειδικά όσον αφορά τον περίβολο
και ό,τι περικλείεται εντός αυτού και εξυπηρετεί την κοινοβιακή ζωή.
δ) Σε κάθε περίπτωση η έγκριση δόµησης και η έκδοση
άδειας δόµησης για ιδιωτικούς Ιερούς Ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρµόδιες κατά τόπους υπηρεσίες δόµησης (Υ.ΔΟΜ.) των δήµων.
Η άδεια χρήσης λατρευτικών χώρων ή η άδεια χρήσης
µη λατρευτικών χώρων αποτελούν νόµιµη προϋπόθεση
για την έναρξη των εργασιών ή χρήσεων που αδειοδοτούνται µε την άδεια δόµησης και είναι δυνατόν να ενσωµατώνονται στο ίδιο στέλεχος.
7. Η ανωτέρω Υπηρεσία Δόµησης της Εκκλησίας Κρήτης υπάγεται στην εποπτεία και έλεγχο του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Το
προσωπικό της υπηρεσίας προσλαµβάνεται και µισθοδοτείται από την Εκκλησία Κρήτης. Η Υπηρεσία Δόµησης
είναι ενταγµένη στο εκάστοτε ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστηµα, στο οποίο είναι συνδεδεµένες και οι λοιπές
Υ.ΔΟΜ..
8. Ο ενδιαφερόµενος, για την υποβολή αίτησης για έκ-

δοση της έγκρισης δόµησης, υποβάλλει αίτηση και φάκελο στην αρµόδια Υ.ΔΟΜ. µέσω της κατά τόπον αρµόδιας
Ιεράς Μητροπόλεως, εφόσον διατυπώνεται και σύµφωνη
γνώµη του επιχωρίου Μητροπολίτου. Η παραπάνω διαδικασία τηρείται για κάθε Ιερή Μονή ή Ιερό Ναό, που ακολουθεί το δόγµα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας
του Χριστού είτε ανήκει σε εκκλησιαστικό νοµικό πρόσωπο είτε σε φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου εντός χωρικής αρµοδιότητας της Εκκλησίας
της Κρήτης και των Ιερών Μητροπόλεων Δωδεκανήσου.
9. Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοσµο όλων των
Ιερών Μονών και Ιερών Ναών, που αποτελεί καλλιτεχνική εργασία, απαιτείται επίσης άδεια από την Υ.ΔΟΜ. της
Εκκλησίας της Κρήτης και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής της Εκκλησίας
Κρήτης και Δωδεκανήσου.
10. Κανονισµός της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της
Εκκλησίας Κρήτης που εκδίδεται, κατόπιν σύµφωνης
γνώµης του Οικουµενικού Πατριαρχείου εξειδικεύει τη
συγκρότηση, οργάνωση, αρµοδιότητες, τη διοικητική υποστήριξη, τη λειτουργία και το υπηρεσιακό καθεστώς
των παραπάνω υπηρεσιών και οργάνων, τη δηµιουργία
και τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου τους. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος ενηµέρωσης, διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδοµένων του αρχείου της
Υπηρεσίας Δόµησης µε τις αρχές, που είναι υπεύθυνες
για την τήρηση των διατάξεων 1 - 4 του ν. 3843/2010 (Α΄
62) και των εκτελεστικών του κανονιστικών πράξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν.
11. Τα κτίρια της παραγράφου 2 είναι ειδικά κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος και επιτρέπονται παρεκκλίσεις µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, κατά το άρθρο 27 του ν. 4067/2012,
όπως εκάστοτε ισχύει, µετά από γνώµη και του Συµβουλίου Εκκλησιαστικής Αρχιτεκτονικής Κρήτης και Δωδεκανήσου.
12. Για την κατασκευή ή επισκευή των οικοδοµών της
περίπτωσης Β΄, αντί του τίτλου ιδιοκτησίας, οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται να προσκοµίσουν, προκειµένης
της έκδοσης έγκρισης και άδειας δόµησης, στην αρµόδια Υπηρεσία τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα:
Α. Πιστοποιητικό από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο
περί µη διεκδικήσεως του ακινήτου από το Δηµόσιο ή
Ο.Τ.Α..
Β. Συµβολαιογραφική πράξη, που συντάσσεται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 7 του ν. 3800/1957 (Α΄ 256) ή
88 του α.ν. 2200/1940 (Α΄42), υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού νοµικού προσώπου
και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραµµα. Πράξη κατά τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσεται και για ακίνητα
Ιερών Μονών.
Γ. Προκειµένου για υφιστάµενα κτίρια υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσής τους.
13. Τα προβλεπόµενα στις ανωτέρω παραγράφους για
τα ακίνητα των νοµικών προσώπων του ν. 4149/1961 (Α΄
41) «Περί Καταστατικού Νόµου της εν Κρήτη Ορθοδόξου
Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων» ισχύουν και για
ακίνητα Ιερών Μητροπόλεων του Οικουµενικού Πατριαρχείου της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτµου. Για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτµου την αίτηση για έκδοση της έγκρισης δόµησης της παραγράφου 8 του παρόντος, µε
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το σχετικό φάκελο, υποβάλλει στην αρµόδια Υ.ΔΟΜ. ο
Πατριαρχικός Έξαρχος, µε την προηγούµενη σύµφωνη
γνώµη του Οικουµενικού Πατριαρχείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Άρθρο 13
Ορισµός
Για την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου, ως υφιστάµενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις Ποδοσφαίρου
(Α.Ε.Π.) εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων νοούνται όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδοµές που
βρίσκονται σε οικοδοµικά τετράγωνα εντός σχεδίου πόλεως ή σε γήπεδα που περιβάλλονται από το σχέδιο πόλης, οι οποίες κατασκευάστηκαν προ της ισχύος του
ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ.) και πέραν των λοιπών αθλητικών
δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται και για τη διενέργεια
αγώνων των επαγγελµατικών πρωταθληµάτων ποδοσφαίρου της A΄ και B΄ Εθνικής Κατηγορίας (ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα των Super League και Football League)
και για τις οποίες απαιτούνται ειδικές προδιαγραφές των
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τους ειδικούς ελληνικούς
κανονισµούς και τους διεθνείς κανονισµούς της αρµόδιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας (U.E.F.A.). Εξαιρετικά,
εντός προθεσµίας δύο ετών από την έναρξη εφαρµογής της ταυτότητας κτηρίου, κατά τις διατάξεις του
ν. 3843/2010, µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων καταγράφονται όλες οι Α.Ε.Π. του παρόντος άρθρου. Με απόφαση των αρµοδίων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτισµού και Αθλητισµού
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 14
Κίνητρα µετεγκατάστασης
Καθορίζονται κίνητρα µετεγκατάστασης των Α.Ε.Π. σε
προβλεπόµενη εκ του ισχύοντος σχεδίου χωροταξικού
χαρακτήρα ή χρήσεων γης κατά τις κείµενες διατάξεις
σε εκτός σχεδίου περιοχή εφόσον κατεδαφιστούν τα υπάρχοντα κτίσµατα και εγκαταστάσεις και αποδοθούν σε
κοινή χρήση ως πάρκα και άλση ως εξής:
α. Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών πολεοδοµικών
διατάξεων, σύµφωνα µε τις οποίες καθορίζονται τα πολεοδοµικά µεγέθη κάλυψης, συντελεστή δόµησης και
όγκου του κτιρίου µέσω της διαδικασίας της Τράπεζας
Γης των άρθρων 32 έως 37 του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 4178/2013, δύναται να µεταφέρεται, επιπλέον των οριζοµένων, συντελεστής δόµησης λαµβάνοντας υπόψη
τον υφιστάµενο της Α.Ε.Π. κατά το χρόνο κατεδάφισης.
β. Η έκταση της Α.Ε.Π. που κατεδαφίζεται παραχωρείται στο Ελληνικό Δηµόσιο για τη δηµιουργία πάρκου και
άλσους και παραδίδεται στην αρµόδια κατά τόπον υπηρεσία Δασών για τη διαχείριση αυτής.
Άρθρο 15
Πυρασφάλεια-Στατική Επάρκεια-Πρόσβαση Α.Μ.Ε.Α.
1. Για την εξασφάλιση των απαιτούµενων προδιαγραφών πυρασφάλειας, στατικής επάρκειας και πρόσβασης
Α.Μ.Ε.Α., σύµφωνα µε τους εθνικούς και διεθνείς κανο-

νισµούς που διέπουν την αδειοδότηση και λειτουργία
των Α.Ε.Π. για τη διεξαγωγή αγώνων, επιτρέπονται εργασίες κατά παρέκκλιση των οριζοµένων σε κάθε άλλη
πολεοδοµική διάταξη σύµφωνα µε τις επόµενες παραγράφους.
2. Επιτρέπεται η κατασκευή κλιµάκων κινδύνου και κάθε άλλη απαραίτητη προσθήκη ή διαµόρφωση των Α.Ε.Π.
για την εξασφάλιση των απαιτούµενων εξόδων διαφυγής και την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία ή εµποδιζόµενων ατόµων, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδοµικής διάταξης, σύµφωνα µε τις σχετικές µελέτες
πυρασφάλειας και προσβασιµότητας Α.Μ.Ε.Α. που καλύπτουν τις προδιαγραφές των εκάστοτε κανονισµών.
3. Σε περιπτώσεις όπου, από την απαιτούµενη µελέτη
αποκατάστασης ή/και ενίσχυσης του φέροντος οργανισµού και προκειµένου να εξασφαλιστεί η στατική επάρκεια των Α.Ε.Π., απαιτείται η εκτέλεση σχετικών οικοδοµικών εργασιών, επιτρέπεται τα δοµικά στοιχεία των
Α.Ε.Π. να επεκταθούν και εκτός του νοµίµου περιγράµµατος του κτιρίου και όχι πέραν του 1,50 µ..
4. Εκτός του νοµίµου περιγράµµατος του κτιρίου (ή
των κτιρίων) και καθ’ υπέρβαση των ισχυόντων πολεοδοµικών διατάξεων, δύναται να υλοποιούνται και άλλες κατασκευές που αναβαθµίζουν τις Α.Ε.Π. ή είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία τους και την ασφάλεια
των θεατών, όπως αντηρίδες, στέγαστρα, διαπλατύνσεις
εισόδου και πυλώνες φωτισµού.
Άρθρο 16
Στέγαστρα- Ενεργειακή Αναβάθµιση-Α.Π.Ε.
Πυλώνες Φωτισµού
Κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας πολεοδοµικής διάταξης, επιτρέπεται η προσθήκη των προβλεποµένων από
τη µελέτη ΚΕΝΑΚ εγκαταστάσεων για την ενεργειακή αναβάθµιση των Α.Ε.Π., σύµφωνα όµως µε τις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων.
Επί των στεγάστρων των Α.Ε.Π. επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Μεµονωµένα
στοιχεία απαραίτητα για τη λειτουργία των Α.Ε.Π., όπως
είναι οι πυλώνες φωτισµού, δύνανται κατά περίπτωση να
ανέρχονται στο ύψος που απαιτείται για τη λειτουργία
τους καθ’ υπέρβαση του επιτρεποµένου ύψους της περιοχής που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Οι σχετικές εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών της αθλητικής εγκατάστασης, απαγορευµένου άλλου οικονοµικού σκοπού. Σε περίπτωση
κατασκευής στεγάστρων οι εγκαταστάσεις φωτισµού
ενσωµατώνονται υποχρεωτικά στα στέγαστρα και κατεδαφίζονται οι υφιστάµενοι πυλώνες εκτός αν η διατήρησή τους είναι απαραίτητη σύµφωνα µε εγκεκριµένη σχετική µελέτη φωτισµού.
Άρθρο 17
Εµπορικές χρήσεις
Επιτρέπεται στις Α.Ε.Π. η εγκατάσταση συνοδευτικών
χρήσεων των αθλητικών δραστηριοτήτων µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους, καθώς και εµπορικές
δραστηριότητες µε τους αντίστοιχους κλειστούς διαδρόµους (ενδεικτικά: αναψυκτήρια - café, εστιατόρια, µαγειρεία, εµπορικά καταστήµατα, ένα συνεδριακό κέντρο έως 300 θέσεις, ένας κινηµατογράφος έως 300 θέσεις,
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χώροι ψυχαγωγίας και αναψυχής κ.λπ.). Οι σύνοδες χρήσεις και οι εµπορικές δραστηριότητες δεν µπορούν να υπερβαίνουν σε κάθε περίπτωση ως ποσοστό το 15% του
συνολικού ποσοστού της υφιστάµενης υλοποιηµένης
δόµησης των Α.Ε.Π.. Οι ως άνω χρήσεις επιτρέπονται
καθ’ υπέρβαση των επιτρεποµένων χρήσεων γης του οικοπέδου – οικοδοµικού τετραγώνου και της περιοχής
που βρίσκονται οι Α.Ε.Π.. Κατά τα λοιπά για τις απαιτούµενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εφαρµόζεται η
31252/22.7.2009 (ΑΑΠ 396 )απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.
Άρθρο 18
Χωρητικότητα των Α.Ε.Π.
1. Επιτρέπεται η διαµόρφωση των υφισταµένων κερκίδων για την προσθήκη ή µετατροπή υπαρχόντων θέσεων, καθώς και η προσθήκη νέων κερκίδων µε τους υποστηρικτικούς βοηθητικούς χώρους αυτών σύµφωνα µε
τις ειδικές προδιαγραφές και τους ειδικούς εθνικούς κανονισµούς και τους κανονισµούς της αρµόδιας ευρωπαϊκής οµοσπονδίας (U.E.F.A.) οι οποίες επαυξάνουν τη
χωρητικότητα των Α.Ε.Π. και εφόσον ο αριθµός των απαιτούµενων πρόσθετων θέσεων δεν υπερβαίνει ως ποσοστό το 40% των υπαρχόντων θέσεων.
2. Σε κάθε περίπτωση, οι ανωτέρω προσθήκες επί των
Α.Ε.Π. δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος στην όµορη περιοχή του ακινήτου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και ύστερα από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής δύναται να χορηγείται παρέκκλιση όσον αφορά στο ύψος και τον όγκο των
Α.Ε.Π., των κερκίδων µε τα στέγαστρά τους και των πυλώνων φωτισµού, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ.2
του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
3. Επιτρέπεται η προέκταση εξεδρών – κερκίδων εκτός του νοµίµου περιγράµµατος των Α.Ε.Π. και άνωθεν
κοινοχρήστων χώρων υπό την προϋπόθεση τοποθέτησης
σε ύψος τουλάχιστον πέντε (5) µέτρων από τη στάθµη
του πεζοδροµίου. Η ανωτέρω προέκταση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να ξεπερνά σε οριζόντια προβολή το
άκρο του κρασπέδου του πεζοδροµίου. Σε περίπτωση
που η ανωτέρω προέκταση κείται άνωθεν πεζοδρόµου,
οι κατασκευές δεν δύναται να προεξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής έως το 1/10 του πλάτους του πεζοδρόµου.
4. Σε περίπτωση προσθήκης κερκίδων και εµπορικών
χρήσεων κατά τα προηγούµενα άρθρα σε υφιστάµενες
Α.Ε.Π. του παρόντος κεφαλαίου δεν υπάρχει η υποχρέωση δέσµευσης νέων χώρων στάθµευσης, κατ’ εφαρµογή
του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76 ) για την Περιφέρεια Αττικής
και του π.δ. 350/1996 (Α΄ 230), για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Άρθρο 19
Διαδικασία αδειοδότησης
1. Για όλες τις περιπτώσεις εκτελέσεως οικοδοµικών
εργασιών των άρθρων 2 έως 7 του παρόντος, αρµόδια
για την έκδοση της έγκρισης δόµησης είναι η ΔΟΚΚ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και για την άδεια δόµησης η Γενική Γραµµατεία
Αθλητισµού.
2. Για τις ως άνω εργασίες των άρθρων 2 έως 7 του
παρόντος επί κοινοχρήστων χώρων ή άνωθεν αυτών, κα-

θώς και για τις εργασίες εκτός του νοµίµου περιγράµµατος των Α.Ε.Π., για την έκδοση της έγκρισης δόµησης
πέραν των λοιπών δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις
του ν. 4030/2011 απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του
ΚΕΣΥΠΟΘΑ στην οποία θα πρέπει να αιτιολογείται ότι εξασφαλίζεται ο βασικός σκοπός των κοινοχρήστων χώρων και η αδιάλειπτη και απρόσκοπτη χρήση αυτών.
3. Για τις υφιστάµενες αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του από
14.5.2013 προεδρικού διατάγµατος (ΑΑΠ 161) η έγκριση
δόµησης και η άδεια δόµησης εκδίδονται σύµφωνα µε το
προϊσχύον ρυµοτοµικό σχέδιο κατά την υπ΄αριθµ.40584/2009 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (ΑΑΠ 510) και µε
την επιφύλαξη των λοιπών οριζοµένων στο ως άνω προεδρικό διάταγµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 20
Τροποποιήσεις του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) (Ν.Ο.Κ.)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περιοχές εκτός εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου εφαρµόζονται οι ακόλουθες διατάξεις του παρόντος:
α) το άρθρο 2, εξαιρουµένων των παραγράφων που αναφέρονται στην εντός σχεδίου δόµηση,
β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου,
γ) το άρθρο 4,
δ) το άρθρο 5,
ε) το άρθρο 6,
στ) η παράγραφος 3 του άρθρου 8,
ζ) το άρθρο 11 εκτός από την παράγραφο 2 και τις παραγράφους 6ιγ, 6ιζ, 6ιστ για το άρθρο 19 όπως αναφέρεται σε αυτήν,
η) οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12,
θ) το άρθρο 13,
ι) το άρθρο 16, εκτός των παραγράφων 5γ,6,
ια) το άρθρο 17 εκτός από την παράγραφο 2α, 2β, 2στ,
3β, 6β και 8,
ιβ) το άρθρο 21,
ιγ) το άρθρο 23,
ιδ) το άρθρο 25,
ιε) το άρθρο 26,
ιστ) το άρθρο 28,
ιζ) τα άρθρα 29 έως 37.»
2. H περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) οι παράγραφοι 4 και 5 του παρόντος άρθρου».
3. Ο υπό στοιχείο Η΄ ορισµός του άρθρου 3 του ν.
4067/ 2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η: είναι το µέγιστο πραγµατοποιούµενο ύψος του κτιρίου, σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης ή αυτό στο οποίο προβλέπεται να εξαντληθεί µελλοντικά ο συντελεστής δόµησης, όπως απεικονίζεται
στο διάγραµµα δόµησης της άδειας δόµησης ή το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος, σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόµησης.»
4. H παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
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«1. Άδεια Δόµησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249 ), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόµησης, όπως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τµήµα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραµµα δόµησης.
β. Εκσκαφές ή επιχώσεις µεγαλύτερες του συν/πλην
0,80 µέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαµορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων µε σκοπό τη δόµηση.
γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτηµάτων τους.
δ. Κατασκευή πισίνας.
ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσµενέστερο, στα στοιχεία του διαγράµµατος δόµησης ή στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή αλλαγή µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως
προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
στ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται µε
την παράγραφο 3ζ.
ζ. Κατασκευή υπόγειων δεξαµενών.
η. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή και προσθήκη που
δεν ορίζεται µε τις παραγράφους 2, 3 και 4.
Δεν απαιτείται άδεια δόµησης νέας κατασκευής ή και
προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες
διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόµησης, έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή ενηµέρωση
κατά το παρόν για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωµατισµών, µικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή µεµονωµένων επισκευών για λόγους χρήσης και
υγιεινής, ιδίως µεµονωµένης επισκευής µικρού τµήµατος υδρορροής, επισκευή επικόλλησης διακοσµητικών
στοιχείων κ.α..»
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενηµέρωση της
αρµόδιας Υπηρεσίας Δόµησης η οποία γνωστοποιείται
και στο οικείο αστυνοµικό τµήµα, για την εκτέλεση των
ακόλουθων εργασιών.»
6. H περίπτωση στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών ή δωµάτων χωρίς
χρήση ικριωµάτων.»
7. Η περίπτωση i της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«i. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονόµηση κατ’
οίκον», εργασίες τοποθέτησης εξωτερικής θερµοµόνωσης ή θερµοµόνωση στεγών ή τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστηµάτων ή αντικατάσταση εξωτερικών κουφωµάτων ή τοποθέτησης/αντικατάστασης καµινάδων
στις εξωτερικές όψεις υφισταµένων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωµάτων. Για τις ανωτέρω εργασίες της παρούσας
περίπτωσης όπου απαιτείται η χρήση ικριωµάτων απαιτείται: α) κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου ασφάλειας και
υγείας του έργου µε ορισµό του υπεύθυνου συντονιστή
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) και
δήλωση ανάληψης της ευθύνης από µηχανικό για την επίβλεψη του έργου και β) έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας της παραγράφου 3.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µπορούν να καθορίζονται επιπλέον των παραπάνω και άλλες περιπτώσεις, όπου δεν
απαιτείται άδεια δόµησης, αλλά έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας ή ενηµέρωση της αρµόδιας Υ.ΔΟΜ..»

8. H παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί
τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νοµιµοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση
ή ενηµέρωση της άδειας δόµησης είτε µετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στις
περιπτώσεις νοµιµοποίησης αυθαιρέτων εργασιών της
παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µόνο µε την υποβολή τεχνικής έκθεσης. Μετά την
έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόµησης, η
κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα.
Πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε
περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόµησης, που βρίσκεται
σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραµµα της οικοδοµής,
ο συντελεστής δόµησης και ο συντελεστής όγκου.»
9. Το άρθρο 5 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 5
Χρήση κτιρίων
1. Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή µέρους του επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των οριζοµένων στις επόµενες παραγράφους, µόνον αν η νέα χρήση προβλέπεται από τις οικείες πολεοδοµικές διατάξεις. Εάν από τη
µεταβολή επέρχεται αλλαγή προς το δυσµενέστερο, στα
στοιχεία του διαγράµµατος δόµησης ή στα φορτία σχεδιασµού της στατικής µελέτης ή αλλαγή των τεχνικών –
µηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις
τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους απαιτείται έκδοση Άδειας Δόµησης και ενηµέρωση της
Ταυτότητας Κτιρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται αυθαίρετη.
2. Χώροι για τους οποίους έχει χορηγηθεί Άδεια Δόµησης µε συγκεκριµένη χρήση, µπορούν να µεταβάλουν τη
χρήση τους, εφόσον η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και δεν επέρχονται
αλλαγές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Σε
αυτήν την περίπτωση απαιτείται ενηµέρωση της Ταυτότητας Κτιρίου και δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Δόµησης.
3. Σε κτίρια νοµίµως υφιστάµενα εντός εγκεκριµένου
σχεδίου ή οικισµού, είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σύµφωνα µε το ισχύον ρυµοτοµικό σχέδιο, τις ισχύουσες
χρήσεις γης της περιοχής και ανεξάρτητα από τυχόν µεταβολές λοιπών όρων δόµησης. Σε κτίρια νοµίµως υφιστάµενα εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµού, είναι
δυνατή η αλλαγή χρήσης σύµφωνα τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόµενα της νέας χρήσης µεγέθη.
4. Σε κάθε περίπτωση µεταβολής της χρήσης κτιρίου ή
χώρου κτιρίου πρέπει να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η
προσβασιµότητα στα άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου µε
την προϋπόθεση να µην θίγεται ο φέρων οργανισµός του
κτιρίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή θεωρείται
αυθαίρετη.»
10. Στο τέλος της παρ. 9β του άρθρου 7 του ν. 4067/2012
(Α΄79) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό, όταν δεν µπορούν δια τακτοποιήσεως να απο-
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κτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριµένης οδού, επιτρέπεται
να οικοδοµούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µόνον εφόσον η έλλειψη
του προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ του ν. 651/1977
χωρίς υπαιτιότητα του αιτούντος.»
11. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύµφωνα µε τον
κτιριοδοµικό κανονισµό κοινόχρηστων κλιµακοστασίων
συµπεριλαµβανοµένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τ.µ. ανά όροφο και ανά κλιµακοστάσιο και 40 τ.µ. στο επίπεδο της εισόδου
του κτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο.
Σε περίπτωση προσθήκης σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 10 τ.µ., καθώς και
σε περίπτωση νοµιµοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών
σε υφιστάµενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν
στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών
του υπάρχοντος κλιµακοστασίου σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα µεγέθη και µε την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.7.2011.»
12. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Η επιφάνεια έως 12 τ.µ. συνολικά σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία όταν δεν υπάρχει κοινόχρηστο κλιµακοστάσιο στο κτίριο.
Σε προσθήκες σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια της παρούσας περίπτωσης που έχουν υπόλοιπο συντελεστή
δόµησης, καθώς και σε περίπτωση νοµιµοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάµενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιµακοστασίου
σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα µεγέθη και µε την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.7.2011.»
13. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Κλίµακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισµού πυροπροστασίας, µε τις ελάχιστες διαστάσεις
τους.»
14. Η περίπτωση η΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως
διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.µ. για τη συλλογή και εξυπηρέτηση των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς
και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των διαµπερών ανοιγµάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως
αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως καµινάδες εξαερισµού, για το δροσισµό του κτιρίου.»
15. Η περίπτωση ιβ΄ 1 της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ. 1. Για ειδικά κτίρια, ο πρώτος υπόγειος όροφος κύριας χρήσης κτιρίου θεάτρου, µουσείου, νοσοκοµείου ή
θεραπευτηρίου, εκπαιδευτηρίου πλην της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, ερευνητικού κέντρου, πολυκινηµατογράφων, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού
φωτισµού - αερισµού, επιφάνειας ίσης µε εκείνη που καταλαµβάνει το κτίριο, καθώς και αυτής εκτός του περιγράµµατος της ανωδοµής σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της
παραγράφου 6 του άρθρου 17, εφόσον στο εκτός του
περιγράµµατος τµήµα εξυπηρετούνται χώροι µηχανολογικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του κτιρίου ή
και απαραίτητων για την υποστήριξη του ενεργειακού

σχεδιασµού του κτιρίου της διαχείρισης και εξοικονόµησης νερού και των Α.Π.Ε. ή και Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), όπως
ορίζεται από τους ειδικούς κανονισµούς που διέπουν τις
εγκαταστάσεις αυτές.»
16. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιδ. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) µε συνολικό εµβαδόν µικρότερο ή ίσο του 10% της δόµησης του κτιρίου,
χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο, χωρίς να δηµιουργούν ανεξάρτητη ιδιοκτησία και εφόσον ο χώρος κάτω από αυτόν διασφαλίζει προϋποθέσεις ύψους χώρου
κύριας χρήσης. Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε νοµίµως υφιστάµενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο συντελεστή δόµησης, µε συνολικό εµβαδόν µικρότερο ή ίσο του 10% της επιτρεπόµενης δόµησης σύµφωνα µε τους όρους δόµησης που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας δόµησης
προσθήκης.»
17. Η περίπτωση ιε΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιε. Σοφίτες µε συνολικό εµβαδόν µικρότερο ή ίσο του
1/2 του χώρου του υποκείµενου ορόφου µε τον οποίο
συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το µέσο ελεύθερο ύψος είναι µικρότερο από 2,20 µ..»
18. Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ. Ο ελεύθερος χώρος που δηµιουργείται όταν το
κτίριο κατασκευάζεται σε υποστηλώµατα (πυλωτή) και
που µπορεί και να εκτείνεται και σε διαφορετικά επίπεδα, εφόσον έχει:
i) επιφάνεια τουλάχιστον ίση µε το 50% της επιφάνειας που καταλαµβάνει το κτίριο,
ii) στάθµη δαπέδου έως 0,50 µ. πάνω ή κάτω (± 0,50 µ.)
από την οριστική στάθµη εδάφους σε κάθε σηµείο του,
iii) ελεύθερο ύψος τουλάχιστον το προβλεπόµενο για
χώρο κύριας χρήσης και εφόσον,
iv) υπάρχει λειτουργική σύνδεση όλων των επιπέδων
όπου εκτείνεται.
Στην παρούσα περίπτωση δεν προσµετρούνται επίσης
χώροι κλιµακοστασίων, ανελκυστήρων, εισόδων και αποθήκης εξυπηρέτησης περιβάλλοντα χώρου επιφάνειας έως 40 τ.µ. για κάθε συγκρότηµα κλιµακοστασίου.»
19. Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ. Η επιφάνεια θερµοµόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές
νέων κτιρίων.»
20. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012
(Α΄ 79), προστίθεται περίπτωση λα΄ ως εξής:
«λα. Οι κατασκευές που επιβάλλονται µετά την ανεύρεση αρχαίων µνηµείων, για την προστασία και ανάδειξη
αυτών από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
21. H παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στον υπολογισµό της επιτρεπόµενης κάλυψης του
οικοπέδου δεν προσµετρώνται οι επιφάνειες των ορθών
προβολών σε οριζόντιο επίπεδο:
α. Τµηµάτων του ακάλυπτου χώρου που εισέχουν στο
κτίριο, ανεξάρτητα από το πλάτος και το βάθος τους, ακόµη και εάν περιλαµβάνουν φέρον στοιχείο.
β. Ανοιχτών και κλειστών εξωστών.
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γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κε΄, κστ΄, κη΄, λα΄, της παραγράφου 6 του άρθρου 11.
δ. Χώρων και κατασκευών όπως ορίζονται στα άρθρα
16 και 17 µε τις ελάχιστες διαστάσεις που προβλέπονται
σε αυτά.
ε. Αίθριων και οποιασδήποτε µορφής διαµπερών ανοιγµάτων του κτιρίου, ανεξαιρέτως διαστάσεων στην
περίπτωση που ξεκινούν από την στάθµη του οριστικά
διαµορφωµένου εδάφους και µόνο για το τµήµα εκείνο
που δεν καλύπτεται µε ανωδοµή.
στ. Το 50% της επιφάνειας των υπόσκαφων κτιρίων ή
τµήµατος κτιρίων για χρήση κατοικίας και το 20% για άλλες χρήσεις. Σε περίπτωση κατασκευής υπόσκαφου κτιρίου το ποσοστό κάλυψης δύναται να αυξάνεται, χωρίς
όµως να υπερβαίνει το 70%.
ζ. Η επιφάνεια της στοάς όταν κατασκευάζεται χωρίς
υποστυλώµατα και χωρίς την κατασκευή ορόφου πάνω
από την επιφάνεια αυτή.
η. Κλίµακες κινδύνου εφόσον απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος κανονισµού πυροπροστασίας και µόνο σε υφιστάµενα πριν την
ισχύ του κανονισµού κτίρια στα οποία έχει εξαντληθεί το
µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου.»
22. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79),
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για τον υπολογισµό του πραγµατοποιούµενου συντελεστή όγκου σ.ο.:
α) Προσµετράται:
- ο όγκος των χώρων που προσµετρώνται στο συντελεστή δόµησης,
- ο όγκος των ανοικτών ηµιυπαίθριων χώρων,
- ο όγκος των χώρων που ορίζονται στα εδάφια β΄, δ΄,
ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11,
- ο χώρος της στέγης µόνον όταν αυτή δεν είναι υποχρεωτική,
- ο χώρος υπογείου από την οριστική στάθµη εδάφους
και άνω.
β) Δεν προσµετρώνται:
- όλες οι περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου
11 εκτός των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, ιδ΄, ιε΄, κζ΄, λ΄.»
23. Τo άρθρο 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Ύψος Κτιρίου-αφετηρία µέτρησης υψών
-πλάτος δρόµου
1. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος του κτιρίου ορίζεται
σε συνάρτηση µε τον επιτρεπόµενο συντελεστή δόµησης της περιοχής ως εξής:
για συντελεστή δόµησης έως και 0,4 ύψος 10,75 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 0,8 ύψος 14,00 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 1,2 ύψος 17,25 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 1,6 ύψος 19,50 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 2,0 ύψος 22,75 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 2,4 ύψος 26,00 µ.
για συντελεστή δόµησης 2,4 και άνω, το δεκαπλάσιο
του επιτρεπόµενου συντελεστή µε µέγιστο ύψος 32,00
µ..
Σε περιπτώσεις κατασκευής φυτεµένων δωµάτων επιφάνειας µεγαλύτερης του 50% της καθαρής επιφάνειας
δώµατος επιτρέπεται η υπέρβαση του ύψους όπως αυτό

εκάστοτε ισχύει, κατά 1,00 µ. και των στεγών κατά 0,40
µ. και οµοίως σε υφιστάµενα κτίρια στα οποία έχει γίνει
εξάντληση ύψους περιοχής.
2. Επιτρέπονται παρεκκλίσεις ως προς το ύψος και το
συντελεστή όγκου µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ύστερα από
γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής:
α) για τα ειδικά κτίρια πλην των γραφείων, στις περιοχές µε συντελεστή δόµησης έως 1,2 και αιτιολογηµένη
πρόταση του αρµόδιου φορέα, µε τις ακόλουθες µέγιστες τιµές:
για συντελεστή δόµησης έως και 0,4 ύψος 13,00 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 0,8 ύψος 18,00 µ.
για συντελεστή δόµησης έως και 1,2 ύψος 21,00 µ.,
β) σε περίπτωση προσθήκης καθ’ ύψος σε κτίριο που έχει ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια, εφόσον δεν
έχει εξαντληθεί ο συντελεστής δόµησης.
3. Το µέγιστο ύψος του κτιρίου σε κάθε σηµείο των όψεών του µετριέται από την οριστική στάθµη του εδάφους σε οποιοδήποτε σηµείο µέτρησης ή από τη στάθµη
του πεζοδροµίου, αν οι όψεις τοποθετούνται επί της ρυµοτοµικής γραµµής.
Σε οικόπεδα µε πρόσωπα σε περισσότερους του ενός
κοινόχρηστους χώρους, για τα οποία ισχύουν διαφορετικά µέγιστα επιτρεπόµενα ύψη και το ένα τουλάχιστον από αυτά δεν ορίζεται βάσει της παραγράφου αυτής, επιβάλλεται η τήρηση του µικρότερου από τα επιτρεπόµενα
ύψη µέχρι την απόσταση των 9,0 µ. από την οικοδοµική
γραµµή στην οποία αντιστοιχεί αυτό, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από τους ειδικούς όρους δόµησης της περιοχής. Σε περίπτωση υπογείου µε ύπαρξη χαµηλωµένης
αυλής (coursanglaises) η αφετηρία µέτρησης του ύψους
γίνεται από την οριστική στάθµη εδάφους του ισογείου
στην αντίστοιχη θέση.
4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέπεται η µερική εκσκαφή ή επιχωµάτωση του φυσικού εδάφους για την προσαρµογή του κτιρίου σε αυτό µε την
προϋπόθεση ότι σε κανένα σηµείο η οριστική στάθµη του
εδάφους δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαµηλότερα από
το 1,50 µ. από την φυσική στάθµη του.
Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα µε κλίση µεγαλύτερη
του 20%, η στάθµη του φυσικού εδάφους µπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 µ. και να επιχωθεί µέχρι 1,00
µ.. Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα
παραπάνω όρια, για κτίρια δηµόσιου ενδιαφέροντος και
σηµασίας, επιτρέπεται ύστερα από γνωµοδότηση του
Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.
5. Το κτίριο (πλην εξωστών) που µπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται στο ιδεατό
στερεό, που καθορίζεται:
α) στα πρόσωπα του οικοπέδου, από την κατακόρυφη
επιφάνεια που περνά από την οικοδοµική γραµµή και της
οποίας τα ανώτατα σηµεία βρίσκονται σε ύψος 1,5 Π που
δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 7,5 µ., από τα αντίστοιχα σηµεία του κρασπέδου του πεζοδροµίου,
β) από κεκλιµένη επιφάνεια που περνά από τα ανώτατα σηµεία της κατακόρυφης επιφάνειας που ορίζεται
στην προηγούµενη παράγραφο και σχηµατίζει µε αυτήν
οξεία γωνία εφαπτοµένης 1: 1,5,
γ) στις υπόλοιπες πλευρές του οικοπέδου από κατακόρυφες επιφάνειες που περνούν από τα όρια του οικοπέδου ή από τα όρια των αποστάσεων που επιβάλλονται.
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6. Σε περιπτώσεις πλατειών ή διευρύνσεων λόγω συµβολής οδών µε ή χωρίς απότµηση, για τον καθορισµό
του ύψους της πρόσοψης των κτιρίων στο τµήµα που
βλέπει στη διεύρυνση ή την πλατεία, λαµβάνεται το µεγαλύτερο µέγεθος Π από όλα τα προκύπτοντα στο σηµείο της συµβολής.
Όταν ο εγκεκριµένος κοινόχρηστος χώρος περιβάλλεται κατά το µεγαλύτερο µέρος του από οικοδοµικό τετράγωνο και επικοινωνεί µε άλλο κοινόχρηστο χώρο από
δίοδο, ως µέγεθος Π για τον καθορισµό του ύψους της
πρόσοψης των κτιρίων που βλέπουν σε αυτόν λαµβάνεται το πλάτος της διόδου στο σηµείο συµβολής της µε το
χώρο αυτόν.
7. Τα ύψη για την εφαρµογή του ιδεατού στερεού, µετρώνται από κάθε σηµείο της ρυµοτοµικής γραµµής στη
στάθµη του οριστικά διαµορφωµένου πεζοδροµίου, όπως αυτή βεβαιώνεται από τον µελετητή µηχανικό και εγκρίνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα και το διάγραµµα
κάλυψης από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου.
Αν δεν υπάρχει οριστικά διαµορφωµένο πεζοδρόµιο, η
στάθµη αυτή καθορίζεται από την εγκεκριµένη υψοµετρική µελέτη της οδού.
Αν δεν υπάρχει υψοµετρική µελέτη της οδού, η µελέτη
συντάσσεται από ιδιώτη µηχανικό και αυτή εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. Επιτρέπεται η σύνταξη νέας υψοµετρικής µελέτης στην περίπτωση διαφοροποίησης του ύψους της οδού.
8. Επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει, µέχρι 1,00 µ., στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτιρίου χρησιµοποιείται κατά ποσοστό 50%
τουλάχιστον για στάθµευση αυτοκινήτων. Το ίδιο ισχύει
όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο κατασκευάζεται
σε υποστυλώµατα (πυλωτές) κατ’ εφαρµογή της παραγράφου 6 ιζ΄ του άρθρου 11 του παρόντος νόµου και ο ελεύθερος ηµιυπαίθριος χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθµευση αυτοκινήτων.»
24. Τo άρθρο 16 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοσµητικά στοιχεία στις
όψεις του κτιρίου
1. Στις όψεις επί του κελύφους του κτιρίου τόσο για τα
νέα κτίρια όσο και για τις προσθήκες σε υφιστάµενα κτίρια και εφόσον δεν δηµιουργούν κλειστούς ή ανοικτούς
χώρους χρήσης του κτιρίου, επιτρέπονται και διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε θέση και σύµφωνα µε τον
αρχιτεκτονικό σχεδιασµό:
α) αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,
β) ογκοπλαστικές προεξοχές και διακοσµητικά στοιχεία,
γ) κινητά ή σταθερά συστήµατα σκίασης και ρύθµισης
του φυσικού φωτισµού µε τα στηρίγµατά τους,
δ) κατασκευές για τη συντήρηση του κελύφους,
ε) εµφανούς τύπου αγωγοί τεχνικών συστηµάτων, όπως καµινάδες, αεραγωγοί, υδρορροές βάση των προβλεποµένων προδιαγραφών, µέγιστου πλάτους ίσου µε
1/4 Δ ή 1/4 δ. Η απόσταση των παραπάνω στοιχείων από
τα όρια του οικοπέδου δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
1,00 µ..
2. Εξώστες και στεγασµένοι χώροι κτιρίων µε τυχόν οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτε-

κτονικά στοιχεία, ή κινητά συστήµατα ηλιοπροστασίας,
διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε όψη και όροφο
του κτιρίου.
3. Οι ανοικτοί εξώστες µπορούν να προεξέχουν της οικοδοµικής γραµµής έως πλάτους 1/10 Π και όχι περισσότερο των 2,00 µ.. Όταν αυτή ταυτίζεται µε τη ρυµοτοµική
γραµµή πρέπει να κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3,00 µέτρων από τη στάθµη του πεζοδροµίου. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεωτικά ακαλύπτων τµηµάτων του οικοπέδου µπορούν να κατασκευάζονται µέχρι
πλάτους 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και
λοιπά δοµικά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, αν εξέχουν της ρυµοτοµικής γραµµής, πρέπει
να απέχουν τουλάχιστον 0,50 µ. από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδροµίου και προς την πλευρά της ρυµοτοµικής γραµµής σε οριζόντια προβολή.
4. Κατακόρυφα στηρίγµατα κινητών προστεγασµάτων
επιτρέπεται να κατασκευάζονται σε οποιαδήποτε θέση,
ακόµα και σε τµήµατα εξωστών που βρίσκονται πάνω από κοινόχρηστους χώρους, εφόσον τα στηρίγµατα αυτά
εδράζονται στους εξώστες και δεν εξέχουν από το περίγραµµά τους.
5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται µε τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Το άθροισµα των επιφανειών των ορθών προβολών
σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.
β) Η µέγιστη προεξοχή να µην υπερβαίνει το 0,80 µ..
γ) Σε περίπτωση που η οικοδοµική γραµµή συµπίπτει
µε τη ρυµοτοµική γραµµή και το κτίριο τοποθετείται σε
αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται µόνο για πλάτος
δρόµου άνω των 8 µέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει
να βρίσκεται πάνω από 5,00 µέτρα από την οριστική
στάθµη του πεζοδροµίου.
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των πλαγίων υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00
µ..
ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε
προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όµως η κατασκευή ανοικτών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από κλειστό εξώστη.
6. Σε πεζόδροµους και δρόµους ήπιας κυκλοφορίας επιτρέπεται η κατασκευή των στοιχείων των προηγούµενων παραγράφων σε ύψος µεγαλύτερο των 3,00 µ., µετά
από βεβαίωση του αρµόδιου δήµου ότι δεν παρεµποδίζουν τη λειτουργία του πεζόδροµου.
7. Σε καταστήµατα και εισόδους κτιρίων πάνω από κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται να κατασκευάζονται
µόνιµα προστεγάσµατα χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα.
Μέσα στις αποστάσεις Δ του κτιρίου από τα όρια ή από
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου τα παραπάνω προστεγάσµατα επιτρέπεται να κατασκευάζονται µε πλάτος µέχρι 1/2 Δ ή 1/2 δ.
8. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ ή δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται κατασκευές για
την εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία ή/και εµποδιζόµενων ατόµων.
9. Μεταξύ των ανοιχτών στεγασµένων χώρων, στους
εξώστες και στους υπαίθριους χώρους των κτιρίων, επιτρέπονται στηθαία και διαχωριστικά στοιχεία µεταξύ των
όµορων ιδιοκτησιών ή των συνιδιοκτησιών.
10. Τεχνικά συστήµατα κλιµατισµού ή θέρµανσης και
παραγωγής Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ), όπως επίτοιχοι
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λέβητες αερίου, στις περιπτώσεις νέων κατασκευών θα
πρέπει να ενσωµατώνονται στο κέλυφος του κτιρίου και
να µην προεξέχουν από την επιφάνεια των όψεων του
κτιρίου.
Σε υφιστάµενα κτίρια επιτρέπεται να εξέχουν µέχρι
πενήντα (50) εκατοστά και µόνο όταν δεν µπορούν να
τοποθετηθούν επί των εξωστών ή των δωµάτων, να τοποθετούνται σε ύψος µεγαλύτερο των τριών (3,00) µ. µέτρων από τη στάθµη του πεζοδροµίου και µε πρόβλεψη
κατάλληλης απορροής των παραγόµενων συµπυκνωµένων υδρατµών για κτίρια που βρίσκονται στην οικοδοµική γραµµή και η λειτουργία τους δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόµενα όρια θορύβου. Στις όψεις επί του κελύφους
του κτιρίου επιτρέπεται η εγκατάσταση µετρητικών και
ρυθµιστικών διατάξεων των τεχνικών συστηµάτων του
κτιρίου.»
25. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) αν προϋφίσταται του βασιλικού διατάγµατος της
9.8.1955 ή εξαιρέθηκε µε τις διατάξεις του ν. 1337/1983
ή εξαιρέθηκε οριστικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4178/2013.»
26. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Διατάξεις του παρόντος νόµου που αφορούν στην
κατασκευή στοιχείων που ορίζονται µε τον παρόντα νόµο και δεν είχαν οριστεί κατά το χρόνο κατασκευής του
υφιστάµενου κτίσµατος, όπως είναι οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια), οι σοφίτες κ.ά., κατά τη µελέτη της προσθήκης κατισχύουν των διατάξεων του εδαφίου α΄ του
παρόντος άρθρου.»
27. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κατ’ επέκταση ή και καθ’ ύψος σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου και σύµφωνα µε τις ειδικές
πολεοδοµικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή. Η
συνολική εκµετάλλευση δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ισχύοντα, κατά το χρόνο χορήγησης της άδειας δόµησης
προσθήκης, συντελεστή δόµησης της περιοχής µε την επιφύλαξη των προβλεποµένων στις παραγράφους 1 και
2 του άρθρου 25 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).»
28. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 23 του
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Ειδικότερα, η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται να
εκτείνεται έως το περίγραµµα του κτιρίου, έστω και αν
το τελευταίο υπερβαίνει τα όρια του οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου, όπως αυτά καθορίζονται από τον
παρόντα νόµο ή από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν
στην περιοχή. Ειδικά για τα κτίρια της παραγράφου 1δ
του άρθρου 23 του παρόντος νόµου η επέκταση καθ’ ύψος επιτρέπεται να εκτείνεται έως το νόµιµο περίγραµµα αυτών όπου αυτό ορίζεται ως το τµήµα εκείνο το οποίο δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε
εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του, εάν
αυτές είναι ευµενέστερες.»
29. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση συναίνεσης ιδιοκτητών µε αυξηµένη
πλειοψηφία (67%) όµορων οικοπέδων είναι δυνατή η λειτουργική ενοποίηση των κτισµάτων των ιδιοκτησιών για
όσο χρονικό διάστηµα προβλέπεται από την ιδιωτική

σύµβαση εφόσον διασφαλίζεται η στατική επάρκεια των
κτισµάτων µετά τις προβλεπόµενες διαρρυθµίσεις.
Σε περίπτωση συναίνεσης µε αυξηµένη πλειοψηφία
(67%) ιδιοκτητών αυτοτελών ιδιοκτησιών του ιδίου κτιρίου είναι δυνατή η λειτουργική τους ενοποίηση εφόσον
διασφαλίζεται η στατική επάρκεια του κτίσµατος µετά
τις προβλεπόµενες διαρρυθµίσεις.»
30. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η στέγαση κολυµβητικών δεξαµενών
ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., της
Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων κοινωφελούς
χαρακτήρα µε πέργκολες που καλύπτονται µε ελαφρά
εύκαµπτα υλικά ή µε αρθρωτές κινούµενες κατασκευές.»
31. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Απολήξεις κλιµακοστασίων µε στάση ανελκυστήρα
στο δώµα και φρεάτων ανελκυστήρων µε τις ελάχιστες
αναγκαίες διαστάσεις και µέγιστο εξωτερικό ύψος 3,80
µ. από την τελικά διαµορφωµένη επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Πάνω στις απολήξεις αυτές απογορεύεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε κατασκευής ή
εγκατάστασης.
32. Σε πέργκολα που υφίσταται νοµίµως µετά από έγκριση της αρµόδιας αρχιτεκτονικής επιτροπής και πριν
την ισχύ του ν. 4067/2012 (Α΄79) δύναται να αντικαθίσταται η εγκεκριµένη κάλυψή της µε προστατευτικό υλικό του οποίου το πάχος δεν δύναται να υπερβαίνει εκείνο της στέψης του εγκεκριµένου σκελετού της.
Άρθρο 21
Τροποποιήσεις διατάξεων περί Συµβουλίων
Αρχιτεκτονικής και Συµβουλίων Πολεοδοµικών
Θεµάτων και Αµφισβητήσεων
1. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.Τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρµόδια για τη
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 και ειδικά κτίρια. Η γνωµοδότηση δεν απαιτείται
προκειµένου για οικοδοµικές εργασίες ή τεχνικά ή άλλα
έργα στο εσωτερικό υφιστάµενου κτιρίου οι οποίες δεν
επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού.
β. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή χώρους που
έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόµησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραµµατέα της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης 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 σε
αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής ή τις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
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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.
ζ. Για τη διάσπαση του ενιαίου κτιρίου της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 24/
31.5.1985 (Δ΄ 270).
η. Για την οικοδόµηση σε µη άρτια οικόπεδα του άρθρου 25 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύει.
θ. Για την οικοδόµηση µε βάση τις διατάξεις περί οικογενειακής στέγης του άρθρου 41 του ν. 1337/1983, όπως
ισχύει.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω περιπτώσεων και
µετά την κατάργηση των ΕΠΑΕ κατά το άρθρο 45 παράγραφος 2α του παρόντος νόµου, παύει η διαδικασία ελέγχου των αρχιτεκτονικών µελετών που προβλέπεται
από ισχύοντες νόµους και άλλες κανονιστικές πράξεις
της διοίκησης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζεται
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη διαδικασία έκδοσης
γνωµοδότησης των Συµβουλίων, καθώς και η έκδοση
τεύχους οδηγιών προς τα µέλη των Συµβουλίων.»
3. Καταργείται η παρ. 3 του άρθρου 25 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και η παράγραφος 4 αναριθµείται
σε παράγραφο 3.
4. Το άρθρο 27 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον αρµόδιο Υπουργό
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 του παρόντος,
καθώς και των περιπτώσεων του άρθρου 10 του
ν. 4067/2012, 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 του παρόντος και των
περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012.
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου έχει
τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21 του παρόντος,

που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής,
γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται
κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής.
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας
και Θράκης έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για θέµατα που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από
σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης,
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από
εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, καθώς και των
περιπτώσεων του άρθρου 10 του ν. 4067/2012, 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 και των περιπτώσεων
του άρθρου 10 του ν. 4067/2012.»
5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης.»
6. Τα τρία τελευταία εδάφια του άρθρου 32 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίστανται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το αναφερόµενο υπό β΄ πρόσωπο και στο Συµβούλιο συµµετέχει επίσης και ένας δικηγόρος οριζόµενος κατά τα κατωτέρω. Σε περίπτωση που συµµετέχει ως µέλος δικηγόρος, αυτός επιλέγεται µε κλήρωση από µητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, µε µέριµνα του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης και συντάσσονται µε τη γνώµη του Οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων τροποποίησης της συγκρότησης των οργάνων για τη συµµετοχή Δικηγόρου, αυτά λειτουργούν µε την προηγούµενη
σύνθεση.»
Άρθρο 22
Τροποποιήσεις ειδικών πολεοδοµικών ρυθµίσεων
1.1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ.
24/31.5.1985 (Δ΄ 270 ) τροποποιείται ως εξής:
«α) Επιτρέπεται η διάσπαση του ενιαίου κτιρίου µετά
τη σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής και
µε τις εξής προϋποθέσεις: αα) Τα επί µέρους, µετά τη
διάσπαση, κτίρια σε κάθε περίπτωση αποτελούν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σύνολο, ββ) Στην περίπτωση που προβλέπεται ενιαίο κτίριο το οποίο αποτελεί σύνθεση περισσοτέρων όγκων, η σύνδεση αυτών επιβάλλεται να έχει
πλάτος κατ’ ελάχιστον 1,20 µ. και προσµετράται τουλάχιστον σε έναν από τους συντελεστές δόµησης ή κάλυψης ή και σε περίπτωση που προβλέπονται περισσότερα
ανεξάρτητα κτίρια αυτά δεν δύναται να είναι περισσότερα από τρία και δεν δύνανται να απέχουν, ανά δύο, απόσταση µεγαλύτερη του 2Δ, όπως το Δ ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 4067/2012. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και κάθε άλλου συναρµόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
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παρούσας, καθώς και περιπτώσεις τυχόν εξαιρέσεων όταν αυτές επιβάλλονται από εγκρίσεις άλλων φορέων ή
υπηρεσιών σύµφωνα µε ειδικότερες διατάξεις.»
1.2. Άδειες δόµησης ανέγερσης ή και προσθήκης κατασκευών επί ακινήτων για τα οποία είχε εκδοθεί άδεια
κατά τις προγενέστερες διατάξεις σύµφωνα µε χορηγηθείσα έγκριση διάσπασης του όγκου µε απόφαση ΕΠΑΕ
εκδίδονται και εκτελούνται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που από την εφαρµογή της παρούσας
προκύπτουν περισσότερες από τέσσερις (4) απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης για ένα διαµέρισµα ή µία κατοικία, τότε οι επιπλέον των τεσσάρων θέσεις που εξυπηρετούν το συγκεκριµένο διαµέρισµα ή τη συγκεκριµένη µονοκατοικία µπορεί να διατάσσονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 98728/7722/93 (Δ΄ 167), απόφασης του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 1 του, από 24/31.5.1985, προεδρικού διατάγµατος, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε γήπεδα που βρίσκονται σε κορυφογραµµές το
ανώτατο υψόµετρο των κτισµάτων απαγορεύεται να υπερβαίνει την κορυφογραµµή. Εξαιρούνται οι κεραίες
ραδιοεπικοινωνίας και κινητής τηλεφωνίας µε τις απαραίτητες κτιριακές υποδοµές για τη λειτουργία τους, οι
εγκαταστάσεις και υποδοµές σταθµών ηλεκτροπαραγωγής ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς και οι εγκαταστάσεις και υποδοµές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας
Δηµόσιων φορέων ή φορέων του ευρύτερου Δηµόσιου
τοµέα που εξυπηρετούν τη λειτουργία τους.»
4.1. Δύναται να εκδοθεί έγκριση δόµησης και άδεια
δόµησης επί ακινήτων εντός των ορίων οικισµών ή τµηµάτων αυτών, όπως τα όρια αυτά φαίνονται στα διαγράµµατα και στις αποφάσεις των αρµόδιων νοµαρχών βάσει
των διατάξεων του, από 24.4.1985, προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 181/ 3.5.1985) και οι οποίοι παλαιότερα έχουν
χαρακτηριστεί ως κατολισθαίνοντες µόνον υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
α. Μετά από αίτηση του αρµόδιου δήµου εγκρίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης ειδική γεωλογική µελέτη καταλληλότητας για το σύνολο
του οικισµού προκειµένου να καθοριστούν τα τµήµατα
του οικισµού ως κατάλληλα για δόµηση.
β. Σε περίπτωση που επιβάλλονται από τη µελέτη έργα
αποκατάστασης για τα τµήµατα του οικισµού που έχουν
χαρακτηριστεί κατάλληλα υπό προϋποθέσεις για δόµηση
για την έκδοση εγκρίσεων και αδειών δόµησης από την
αρµόδια ΥΔΟΜ στο σύνολο ή σε τµήµατα του οικισµού απαιτείται η προηγούµενη έκδοση διαπιστωτικής απόφασης από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για την ολοκλήρωση των έργων µετά από γνωµοδότηση της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας.
4.2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύναται να καθορίζονται ειδικές προδιαγραφές εκπόνησης και έγκρισης της
ειδικής γεωλογικής µελέτης.
5. Παρατείνεται η ισχύς των συµβουλίων που συγκροτήθηκαν κατά τις διατάξεις των άρθρων 20, 26, 30 και 35

του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) κατά ένα έτος από τη λήξη της
θητείας τους ανεξαρτήτως εάν έχει λήξει η θητεία αυτών κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
6.1. Διαδικασίες αδειοδότησης µονάδων υδατοκαλλιεργειών, των οποίων οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι αποφάσεις µίσθωσης εκδόθηκαν
πριν την έγκριση του ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες ολοκληρώνονται µε τις προϋφιστάµενες διατάξεις.
6.2. Πράξεις αδειοδότησης εκδοθείσες µετά τις
4.11.2011 που εµπίπτουν στις ως άνω προϋποθέσεις θεωρούνται νόµιµες.
7. Οικόπεδα ευρισκόµενα εντός οικοδοµικών τετραγώνων σχηµατισθέντων σε ρυµοτοµικά σχέδια οριστικών
διανοµών του Υπουργείου Γεωργίας που εγκρίθηκαν
πριν από το έτος 1975, θεωρούνται από το χρόνο έγκρισης των εν λόγω ρυµοτοµικών σχεδίων ως οικόπεδα εντός σχεδίου, ανεξαρτήτως εάν περιλαµβάνονται ή όχι
τα ίδια στον πίνακα διανοµής. Τα οικόπεδα αυτά συµµετέχουν στον πολεοδοµικό σχεδιασµό και δοµούνται µε
τους ίδιους όρους και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις µε τις
οποίες συµµετέχουν και δοµούνται και τα οικόπεδα του
πίνακα διανοµής. Στην περίπτωση αυτή ως προς την έννοια του οικοδοµικού τετραγώνου ισχύουν οι διατάξεις
των παραγράφων 48, 49, 53 και 76 του άρθρου 2 και της
παρ. 1α του άρθρου 8 του ν. 4067/2012 (Ν.Ο.Κ). Γήπεδα
ευρισκόµενα έναντι των οικοδοµικών τετραγώνων του
προηγούµενου εδαφίου δοµούνται σύµφωνα µε τις γενικές και ειδικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόµηση.
8. Η παρ.6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114)
«Κύρωση του Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων» αντικαθίσταται ως εξής:
«6.Κατά παρέκκλιση των πολεοδοµικών διατάξεων, τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση δήµων ή κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.)
και Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων, τα οποία
προβλέπονται από τεχνικές µελέτες, δεν υπόκεινται
στους όρους και περιορισµούς των διατάξεων αυτών και
για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας
δόµησης από τις αρµόδιες αρχές. Όσα από τα τεχνικά
έργα και τις εγκαταστάσεις αυτές έχουν µεγάλο όγκο ή
ύψος εκτελούνται ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.»
9. Σε περιοχές Ζωνών ρυθµιζόµενων από προεδρικά
διατάγµατα όπου απαγορεύεται η δόµηση όταν σε ακραία σηµεία ρυµοτοµικών σχεδίων προβλέπεται η ύπαρξη δρόµου, τα ακίνητα που έχουν πρόσωπο στο δρόµο
αυτό είναι οικοδοµήσιµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες προ
της δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος διατάξεις
και υπό τις προϋποθέσεις ότι είχε υποβληθεί, προ της
δηµοσίευσης του προεδρικού διατάγµατος, φάκελος µελέτης για έκδοση οικοδοµικής άδειας και επιτρεπόταν η
χρήση και η δόµηση αυτών. Τα ακίνητα αυτά οικοδοµούνται σύµφωνα µε τα ως άνω κατά παρέκκλιση των ειδικών οριζοµένων διατάξεων και ανεξαρτήτως των ρυθµίσεων της σχετικής Ζώνης. Κατά τα λοιπά απαιτούνται όλες οι προβλεπόµενες από τις οικείες διατάξεις εγκρίσεις.
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10. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του
ν. 4067/ 2012 (Α΄ 79) µετά τη λέξη «Ηρακλείου» προστίθεται η λέξη «Χανίων».
11. Τροποποιείται το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 22 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ως εξής:
«Σε περίπτωση όπου από τη σχετική διαπιστωτική πράξη προκύπτει ότι η µέγιστη τιµή ζώνης υπερβαίνει τα δύο
χιλιάδες διακόσια (2.200) ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο
του 10% της έκτασης της οικείας δηµοτικής κοινότητας,
λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει
στην έκταση του οικείου δήµου.»
12. Προστίθεται εδάφιο στην παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ως εξής:
«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, λαµβάνεται υπόψη η ελάχιστη
τιµή ζώνης, που ισχύει στον οικείο δήµο και εάν δεν έχει
καθοριστεί σε αυτόν η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιφερειακή ενότητα, εφόσον στην οικεία δηµοτική κοινότητα του ακινήτου η µέγιστη τιµή ζώνης δεν υπερβαίνει τα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% της έκτασης της οικείας δηµοτικής
κοινότητας. Για τη συνδροµή της παραπάνω προϋπόθεσης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δήµου.»
13. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) ως εξής:
«4. Αυθαίρετες κατασκευές προ 28.7.2011, που έχουν
κατεδαφιστεί υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του
παρόντος µε την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ.»
14. Διαγράφεται η λέξη «βεβαιωµένες» στο πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4178/2013 (Α΄
174).
15.α. Πράξεις εφαρµογής που κυρώθηκαν από αναρµόδια όργανα µπορούν να κυρωθούν µε αποφάσεις των
αρµοδίων Περιφερειαρχών υπό την προϋπόθεση ότι κυρώνονται ως είχαν κατά το χρόνο κυρώσεώς τους από
τα αναρµόδια όργανα. Η ισχύς των αποφάσεων αυτών ανατρέχει στην ηµεροµηνία έκδοσης των αρχικών διοικητικών πράξεων οι οποίες µετά την έκδοση των σχετικών
αποφάσεων των περιφερειαρχών καταργούνται αυτοδικαίως.
15.β. Η παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πολεοδοµικές ρυθµίσεις (όπως πολεοδοµικές µελέτες επεκτάσεων, τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες αναθεώρησης ρυµοτοµικών σχεδίων, όρων δόµησης και χρήσεων γης) που εγκρίθηκαν µε διοικητικές πράξεις από αναρµόδια όργανα εγκρίνονται µε
προεδρικά διατάγµατα, τα οποία εκδίδονται ύστερα από
πρόταση του αρµόδιου Υπουργού και γνωµοδότηση µόνο του αρµόδιου ΣΥΠΟΘΑ, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται ως έχουν εφόσον µετά από διαπίστωση της
αρµόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας προκύπτει ότι είναι δυνατή η επανέγκριση του σχεδίου ως έχει. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των σχεδίων των παραπάνω
ρυθµίσεων απαιτείται και η τήρηση της διαδικασίας του
άρθρου 3 του προεδρικού διατάγµατος της 17.7.1923.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις
και οι προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για την
επανέγκριση των σχεδίων αυτών. Η ισχύς των παραπάνω προεδρικών διαταγµάτων ανατρέχει στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης των πρώτων διοικητικών πράξεων, οι οποίες καταργούνται ρητά µε τα ίδια προεδρικά διατάγµατα. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε
τις ανωτέρω διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από αναρµόδιο όργανο, θεωρούνται νόµιµες και ισχυρές και εκτελούνται νοµίµως οι οικοδοµικές εργασίες που προβλέπονται σε αυτές. Επιτρέπεται η ενηµέρωση και η αναθεώρηση αδειών σε ισχύ ή η έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας σύµφωνα µε τους όρους δόµησης
που χορηγήθηκε η άδεια. Αναθεωρήσεις για παράταση ισχύος των οικοδοµικών αδειών αυτών, έως την έκδοση
του σχετικού προεδρικού διατάγµατος, επιτρέπονται εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός του κτιρίου για την ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών. Οικοδοµικές άδειες και αναθεωρήσεις αυτών επί οικοπέδων οµόρων σε υδατορέµατα εκδίδονται εφόσον οριοθετηθούν αυτά σύµφωνα, µε τις ειδικότερες διατάξεις
περί υδατορεµάτων.»
16. Η παρ. 3 του άρθρου 189 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3.1. Σε περιοχές που έχουν εκδοθεί προεδρικά διατάγµατα για τον καθορισµό Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου
(Ζ.Ο.Ε.), προεδρικά διατάγµατα προστασίας ή Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια, η απόσταση που πρέπει να τηρείται ανάµεσα στη γραµµή αιγιαλού και στη γραµµή δόµησης
κτιρίων και εγκαταστάσεων σε γήπεδο όπου έχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί ή εγκατασταθεί κτίριο ή εγκατάσταση του δικτύου µεταφοράς ή διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται στα 30 µ..
3.2. Επιτρέπεται η µη τήρηση των αποστάσεων που ορίζονται από τα ως άνω σχέδια όταν πρόκειται για επεκτάσεις υφιστάµενων Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας εντός του ιδίου γηπέδου. Σε κάθε περίπτωση
η απόσταση δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 30 µ. από
τη γραµµή αιγιαλού. Από τις ρυθµίσεις της παρούσας
δεν θίγονται οι διατάξεις του ν.δ. 439/1970 (Α΄ 36).
3.3. Πέραν των ανωτέρω µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, δύναται να εκδίδεται παρέκκλιση από τους όρους δόµησης που προβλέπονται από τις ειδικότερες διατάξεις των ως άνω διοικητικών πράξεων και µε την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί η οικεία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.»
17. Σε δηµοτικά ακίνητα και ακίνητα Ν.Π.Δ.Δ. εντός εγκεκριµένου σχεδίου που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων
επιτρέπεται η χρήση ανοιχτών χώρων στάθµευσης έως
την έκδοση της άδειας δόµησης ανέγερσης των κοινωφελών κτιρίων και σε κάθε περίπτωση έως 3 χρόνια από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.
18.1. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 947/1979 (Α΄ 169)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν εντός πενταετίας από της δηµοσιεύσεως του
κατ’ άρθρον 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγµατος
δεν τέθηκε σε εφαρµογή κατά τις ειδικότερες διατάξεις
το πρόγραµµα της ενεργού πολεοδοµίας µε τη διευθέτηση του χώρου των οικοδοµικών εργασιών, αίρεται ο χα-
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ρακτηρισµός της όλης εκτάσεως, ως ζώνης ενεργού πολεοδοµίας µετά από αίτηση στο Τριµελές Διοικητικό
Πρωτοδικείο της περιφέρειας της ΖΕΠ, οποιουδήποτε έχει αποδεδειγµένα εµπράγµατα δικαιώµατα επί της εκτάσεως. Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών, από την πάροδο της πενταετίας
µε αφετηρία τη δηµοσίευση του κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγµατος. Στις περιπτώσεις εκδόσεως προεδρικών διαταγµάτων πριν τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
18.2. Σε περίπτωση που έχει ήδη, κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, αρθεί αυτοδικαίως ο χαρακτηρισµός της εκτάσεως ως ζώνης ενεργού πολεοδοµίας,
κατ’ εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 25 παρ. 2
του ν. 947/1979, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή
της και µε την προϋπόθεση ότι η διευθέτηση του χώρου
των οικοδοµικών εργασιών είχε πραγµατοποιηθεί από Εταιρία Μικτής Οικονοµίας, εντός της πενταετίας από της
δηµοσιεύσεως του κατ’ άρθρον 14 παράγραφος 1 προεδρικού διατάγµατος, ο χαρακτηρισµός της Ζώνης Ενεργού Πολεοδοµίας ανακτάται, δια της εκδόσεως αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός τριών µηνών από
την υποβολή σχετικής αίτησης του οικείου Ο.Τ.Α.. Με
την απόφαση αυτή, πέραν των ανωτέρω: α) εγκρίνεται η
σύµβαση συστάσεως της Εταιρίας Μικτής Οικονοµίας
και ανάληψης του οικείου έργου, καθώς και τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις της, β) καθορίζονται τυχόν επιπρόσθετες υποχρεώσεις της Εταιρίας Μικτής Οικονοµίας εκ των αναφεροµένων στο άρθρο 28 του
ν. 947/1979. Στην περίπτωση αυτή, θεωρούνται νόµιµα
καταρτισθείσες όλες οι µεταβιβάσεις εµπραγµάτων δικαιωµάτων στη ΖΕΠ, που έλαβαν χώρα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, από την οποία αρχίζει εκ νέου και η
πενταετία του άρθρου 26 παρ. 2 του ν. 947/1979.
19. Υπόκεινται στον περιορισµό του ύψους, αλλά δεν
υπόκεινται στον περιορισµό του αριθµού των ορόφων
που τίθεται µε τις διατάξεις του από 24/ 31.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 270) «Τροποποίηση των όρων
και περιορισµών δόµησης των γηπέδων των κειµένων εκτός των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων και εκτός
των ορίων των νοµίµως υφισταµένων προ του έτους
1923 οικισµών», τα βιοµηχανικά κτίρια που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να αναγερθούν κατά τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ως άνω προεδρικού διατάγµατος.
20. Για την εγκατάσταση µεταποιητικών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως βαθµού όχλησης, εντός των ορίων καθορισµένων από σχέδια χρήσεων γης (Γ.Π.Σ., Ζ.Ο.Ε.
κ.λπ.) υποδοχέων βιοµηχανικών – βιοτεχνικών δραστηριοτήτων µέσης ή/και υψηλής όχλησης, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του από
24/31.5.1985 προεδρικού διατάγµατος (Δ΄ 270) περί αποστάσεως από πλησιέστερους οικισµούς και εφαρµόζονται οι ειδικότεροι όροι και περιορισµοί του εγκεκριµένου σχεδίου.
21. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 4178/2013 (Α΄ 174) αντικαθίσταται ως εξής:
«η) i) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών
σε αυτές κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού
και των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν και

ii) αθλητικών εγκαταστάσεων και υποστηρικτικών σε
αυτές κτιρίων που ανήκουν σε Αθλητικά Σωµατεία και έχουν ανεγερθεί σε εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί σε
αυτά από το Δηµόσιο ή από Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α., εποπτεύονται από το Κράτος, επιχορηγούνται για τη συντήρηση ή
επέκταση των εγκαταστάσεών τους από τον τακτικό
προϋπολογισµό και λειτουργούν σε εκτάσεις που τους
έχουν παραχωρηθεί από το Κράτος ή από Ν.Π.Δ.Δ..»
22. 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), το άρθρο 24 του ν. 3748/2009 (Α΄
29) και την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011 (Α΄
249) παρατείνονται µέχρι τις 31.12.2014.
Άρθρο 23
Ακίνητα του Δηµοσίου – Δηµιουργία Περιφερειακών
Πάρκων περιβαλλοντικής προστασίας και αξιοποίησης
1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νοµή
και κατοχή στο Ελληνικό Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν απολέσει το δασικό τους χαρακτήρα πριν τις
11.6.1975 λόγω επεµβάσεων που έλαβαν χώρα µε βάση
σχετική διοικητική πράξη, που καλύπτεται από το τεκµήριο νοµιµότητας, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση και ως
δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. Ως
λόγος απώλειας του χαρακτήρα αυτών νοείται και ένταξη των ακινήτων αυτών στο σχέδιο πόλης και ο χαρακτηρισµός αυτών ως οικοδοµικών τετραγώνων. Με απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Δασών µετά από εισήγηση επιτροπής που συγκροτείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη άρσης τυχόν διοικητικών πράξεων
που εκδόθηκαν για τα ως άνω ακίνητα για την προστασία
της έκτασης στα πλαίσια της δασικής νοµοθεσίας. Η επιτροπή είναι τριµελής, µη αµειβόµενη και αποτελείται από: α) έναν δασολόγο της Διεύθυνσης Δασικών χαρτών
της Ειδικής Γραµµατείας Δασών, β) έναν δασολόγο της
οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και γ) έναν Νοµικό.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο οριζόµενος δασολόγος της Διεύθυνσης της Ειδικής Γραµµατείας Δασών.
2. Για τα ανωτέρω ακίνητα που τυχόν έχουν χαρακτηριστεί δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις επιτρέπεται η αξιοποίησή τους για τη δηµιουργία Περιφερειακού Πάρκου του ν. 3937/2011 και έργων κοινωφελούς χρήσης
κατά τις κείµενες διατάξεις και µόνον υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω παραγράφων.
3.α) Με προεδρικό διάταγµα µετά από πρόταση του
αρµόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή και του συναρµόδιου Υπουργού δύνανται να καθορίζονται στα ως άνω ακίνητα, µε βάση εκπονηθείσα Ειδική Έκθεση, κατά την παρ.1β του άρθρου 6
του ν. 3937/2011, µε την οποία τεκµηριώνεται η οικολογική σηµασία της περιοχής, οι όροι δόµησης, καθώς και
κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόµενη δόµηση και µόνο επί των ακινήτων ή των τµηµάτων αυτών, τα
οποία εντάχθηκαν κατά τα ανωτέρω σε σχέδιο πόλης
δεν υπερβαίνει το συντελεστή δόµησης που καθορίστηκε µε την ένταξη στο σχέδιο πόλης και σε κάθε περίπτωση τον ισχύοντα µέσο συντελεστή δόµησης της περιοχής.
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β) Για τα ως άνω ακίνητα ή τµήµατα αυτών τα οποία
προ του έτους 1975 εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης δεν ισχύουν τα όρια και οι ειδικές ρυθµίσεις που τυχόν προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις προστασίας των
προεδρικών διαταγµάτων που έχουν εκδοθεί µεταγενέστερα. Με το ως άνω προεδρικό διάταγµα της παραγράφου α΄ του παρόντος άρθρου καθορίζονται και τα νέα όρια εφαρµογής των προεδρικών διαταγµάτων προστασίας.
γ) Προ της συνδέσεως των ακινήτων αυτών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας απαιτείται η ολοκλήρωση των
προτεινόµενων έργων προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος του Περιφερειακού Πάρκου, σύµφωνα µε την, κατά την παρ. 1β του άρθρου 6 του
ν. 3937/2011, ειδική έκθεση τεκµηρίωσης οικολογικής
σηµασίας. Η ολοκλήρωση των έργων διαπιστώνεται µε
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης, η
οποία συστήνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Με την αυτή
υπουργική απόφαση καθορίζονται η σύνθεση, οι αρµοδιότητες και η διαδικασία ελέγχου και παραλαβής των
έργων, σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγµα.
Άρθρο 24
Προσωρινά καταλύµατα σε καλλιεργούµενες εκτάσεις
1. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των όρων δόµησης
και των χρήσεων γης που ισχύουν για κάθε περιοχή η τοποθέτηση προσωρινών καταλυµάτων διαµονής εντός αγροκτήµατος, σύµφωνα µε τους όρους, τους περιορισµούς και τη διαδικασία αδειοδότησης που περιγράφονται στις επόµενες παραγράφους.
2. Ως προσωρινό κατάλυµα για τις ανάγκες του παρόντος νοείται η προσωρινή κατασκευή που αποτελείται εξ
ολοκλήρου από ξηρή δόµηση (όπως κοχλιωτές κατασκευές, ξυλοκατασκευές, container εγκεκριµένου τύπου), η οποία εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή µε σηµειακή θεµελίωση και στην οποία διαµένουν εργάτες που απασχολούνται µε την καλλιέργεια της γης.
3. Ως αγρόκτηµα για τις ανάγκες του παρόντος νοείται
η συνεχής και ενιαία καλλιεργούµενη έκταση που ανήκει
σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ή είναι µισθωµένη.
Η ενιαία αυτή έκταση δύναται να αποτελείται από επιµέρους τµήµατα αγροτικής γης που ανήκουν σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες ή είναι µισθωµένα.
4. Το ελάχιστο εµβαδό στο οποίο επιτρέπεται η τοποθέτηση προσωρινών καταλυµάτων ορίζεται σε 10 στρέµµατα ανά αγρόκτηµα.
5. Τα προσωρινά καταλύµατα είναι µόνον ισόγεια µε
µέγιστο ύψος 4 µέτρα και δεν δύνανται να καλύπτουν
πέραν του 1% του αγροκτήµατος, ανεξαρτήτως νοµίµως
υφισταµένων κτισµάτων ή που προβλέπεται να ανεγερθούν βάσει των οικείων διατάξεων. Εντός αυτής της ζώνης και πέραν της προβλεπόµενης ως άνω κάλυψης επιτρέπεται η τοποθέτηση γεννήτριας, υδατοδεξαµενής και
χηµικής τουαλέτας ή/και τουαλέτας κοµποστοποίησης.
6. Πέραν του ανωτέρου καθοριζόµενου µέγιστου ύψους επιτρέπεται η κατασκευή στέγης έως 1,5 µ., στηθαίου, φωτοβολταϊκών – ηλιακών θερµοσίφωνων και κα-

πνοδόχων.
7. Στα προσωρινά καταλύµατα περιλαµβάνονται υποχρεωτικά χώροι που εξασφαλίζουν συνθήκες υγιεινής
και διαβίωσης όπως χώροι υγιεινής, κουζίνα, υπνοδωµάτια.
8. Τα προσωρινά καταλύµατα τοποθετούνται σε ελάχιστη υποχρεωτική απόσταση 2,5 µ. από τα όρια του αγροκτήµατος και σε µέγιστη 10 µ..
9. Σε περίπτωση που το αγρόκτηµα έχει πρόσβαση σε
εθνική, επαρχιακή και δηµοτική οδό η τοποθέτηση των
προσωρινών καταλυµάτων γίνεται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις σωρευτικά:
α. δεν είναι δυνατόν να τοποθετούνται επί της πλευράς του αγροκτήµατος που έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή και δηµοτική οδό,
β. τηρούνται υποχρεωτικά οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου αποστάσεις.
10. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του οικείου Δήµου και µετά από γνωµοδότηση από το αρµόδιο
Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) εγκρίνεται πρότυπη αρχιτεκτονική µελέτη, στην οποία περιγράφονται µε σαφήνεια οι µορφολογικοί κανόνες, το είδος, το µέγεθος και
τα χρησιµοποιούµενα υλικά.
11. Για την αδειοδότηση της τοποθέτησης της κατασκευής εκδίδεται από την αρµόδια ΥΔΟΜ έγκριση εργασιών µικρής κλίµακας µετά από αίτηση του καλλιεργητή
και υποβολή των ακολούθων δικαιολογητικών:
α. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας της οικείας Περιφέρειας για την καλλιέργεια του αγροκτήµατος ή δήλωση ΟΣΔΕ συνοδευόµενη από Υπεύθυνη Δήλωση του
καλλιεργητή περί της συνέχισης της καλλιέργειας.
β. Υπεύθυνη δήλωση του καλλιεργητή, µε την οποία
βεβαιώνει ότι είναι ο µοναδικός ιδιοκτήτης του αγροκτήµατος ή σε διαφορετική περίπτωση υπεύθυνη δήλωση
του/των ιδιοκτήτη/τών (για τα µισθωµένα τµήµατα), περί
της σύµφωνης γνώµης του/των για την τοποθέτηση του
προσωρινού καταλύµατος.
γ. Τίτλοι ιδιοκτησίας και λοιπά στοιχεία νοµιµότητας.
δ. Τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο, µε την υπό
κλίµακα σκαριφηµατική αποτύπωση των προσωρινών καταλυµάτων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.).
ε. Αντίγραφο πρότυπης αρχιτεκτονικής µελέτης, όπως
εγκρίθηκε από το ΣΑ και τον αρµόδιο δήµο.
στ. Σχηµατική κάτοψη/τοµή υπό κλίµακα 1/100.
ζ. Υπεύθυνη Δήλωση µηχανικού, στην οποία βεβαιώνεται ότι το προσωρινό κατάλυµα πληροί τις προδιαγραφές
του παρόντος.
12. Η Υπηρεσία δόµησης µετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση µικρής κλίµακας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 55174/
4.10.2013 (Β΄ 2605) υπουργική απόφαση. Μετά το πέρας
των τριών ετών από την έκδοση της έγκρισης εργασιών
µικρής κλίµακας µε ευθύνη του προσώπου, στο οποίο εκδόθηκε αυτή, επιβάλλεται η αποµάκρυνση των προσωρινών καταλυµάτων, άλλως ακολουθείται η διαδικασία της
κείµενης νοµοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών.
13. Με την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης
των προσωρινών καταλυµάτων προσκοµίζεται στην αρµόδια ΥΔΟΜ υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού, µε την οποία
βεβαιώνεται ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στην εκδοθείσα έγκριση, διαφορε-
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τικά η αρµόδια ΥΔΟΜ προβαίνει στις νόµιµες ενέργειες.
Είναι δυνατή η ανανέωση της ανωτέρω προθεσµίας ανά
διετία, µε αίτηση του ενδιαφεροµένου στην αρµόδια Υπηρεσία Δόµησης µε την οποία συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωσή του περί µη αλλαγής των στοιχείων της έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας, καθώς και βεβαίωση
της αρµόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας περί της συνέχισης
της καλλιέργειας του αγροκτήµατος ή δήλωση ΟΣΔΕ συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του καλλιεργητή περί της συνέχισης της καλλιέργειας.
14. Θέµατα τεχνικού και λεπτοµερειακού χαρακτήρα
σχετικά µε την υλοποίηση του παρόντος δύναται να καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη.
Άρθρο 25
Χρηµατοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων
Στο άρθρο 186 Κεφάλαιο Η΄ του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση 22, ως εξής:
«22. Οι περιφέρειες µπορούν να χρηµατοδοτούν
την κατασκευή, εν όλω ή εν µέρει, την ανακαίνιση ή την
επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν, κατά
κυριότητα ή κατά χρήση, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωµατεία ή συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι ανωτέρω φορείς µπορούν να είναι συµβαλλόµενοι
στις Προγραµµατικές Συµβάσεις του άρθρου 100 του
ν. 3852/2010.»
Άρθρο 26
1. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο και ευρίσκονται στις εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ, το Ελληνικό Δηµόσιο στο πλαίσιο
του δικαιώµατός του νοµής και κατοχής σε αυτά, αναθέτει στο Πολεµικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιµών για την πιστοποίησή τους
και την επιχειρησιακή ένταξή τους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 2 έως 7.
2. Οι εργασίες ολοκλήρωσης των Υ/Β θα εκτελεσθούν
στο χώρο των ΕΝΑΕ, όπου ευρίσκονται σήµερα, από
στελέχη του Πολεµικού Ναυτικού, τους εργαζοµένους
των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους υπεργολάβους. Οι απαραίτητοι χώροι των ΕΝΑΕ, οι υποδοµές και ο εξοπλισµός
θα χρησιµοποιηθούν από το Πολεµικό Ναυτικό, άνευ ουδενός ανταλλάγµατος.
3. Το Πολεµικό Ναυτικό θα συµβληθεί µε τους εργαζοµένους των ΕΝΑΕ, προκειµένου να παράσχουν τις απαιτούµενες υπηρεσίες τους, µέχρι την ολοκλήρωση των
εργασιών στα Υ/Β και την επιχειρησιακή τους λειτουργία. Το Πολεµικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις µηνιαίες αµοιβές που θα συµφωνηθεί για κάθε εργαζόµενο πλέον
την αναλογούσα στην αµοιβή ασφαλιστική εισφορά ως
αποζηµίωσή του για τις υπηρεσίες οι οποίες θα παρασχεθούν. Η σχέση αυτή, δεν δηµιουργεί καθεστώς εξαρτηµένης εργασίας µε το Πολεµικό Ναυτικό, ή οποιαδήποτε
διαδοχή του Πολεµικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζοµένων έναντι των ΕΝΑΕ. Οι εργαζόµενοι διατηρούν την υπάρχουσα εργασιακή τους σχέση
µε τα ΕΝΑΕ και όλα τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώµατά

τους. Η σχέση του Πολεµικού Ναυτικού µε τους εργαζοµένους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως µε την
πλήρη ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β.
4. Το Πολεµικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται δια της παρούσης να συνάψει τις τυχόν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου συµβάσεις µε τρίτους προµηθευτές, και υπεργολάβους για κάθε επί µέρους αντικείµενο µε εκείνους οι οποίοι ήταν συµβεβληµένοι µε τα ΕΝΑΕ και έχουν εκτελέσει ήδη εργασίες στα Υ/Β στο ίδιο αντικείµενο, προκειµένου να εκπληρωθούν όλες οι αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και όροι για την πιστοποίηση των
Υ/Β.
5. Όλες οι πληρωµές για την ολοκλήρωση των εργασιών των Υ/Β, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1-4 του παρόντος, θα γίνουν από το Πολεµικό Ναυτικό, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύµφωνα µε την ισχύουσα
ελεγκτική νοµοθεσία και µέχρι ύψους 75,5 εκ. που είναι
ήδη εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας.
6. Ο ν. 3885/2010, συνεχίζει να ισχύει, για τη ρύθµιση
των θεµάτων τα οποία δεν ρυθµίζονται από την παρούσα
διάταξη.
7. Με την επιφύλαξη του παρόντος, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας ουδεµία αρµοδιότητα έχει για τη διαχείριση των θεµάτων των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά.
Άρθρο 27
Λατοµεία σχιστολιθικών πλακών
Το άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), όπως ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται
λατοµεία σχιστολιθικών πλακών, ανεξαρτήτως του αν ενέπιπταν ή όχι στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 34 του
ν. 2115/1993 (Α΄ 15), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 2702/1999 (Α΄ 70), εφόσον µέχρι
σήµερα δεν έχουν λάβει άδεια εκµετάλλευσης ή δεν έχουν συνάψει σύµβαση µίσθωσης µε το Δηµόσιο, κατά
την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 1428/1984, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993, δύνανται να συνεχίσουν την εκµετάλλευση των λατοµείων
αυτών υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) έχουν καταθέσει αίτηση στο αρµόδιο Δασαρχείο για
την αναγνώριση της κυριότητας σε έκταση στην οποία
περιλαµβάνεται ο λατοµικός χώρος, εντός της προθεσµίας που όριζαν είτε το άρθρο 34 του ν. 2115/1993 είτε
το άρθρο 14 του ν. 2702/1999 είτε το άρθρο 58 παρ.1 του
ν. 4030/2011, ή
αα) δεν έχουν καταθέσει αίτηση εντός των προθεσµιών που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις αλλά
εκµεταλλεύονται αποδεδειγµένα το λατοµικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους
1996 ή
ββ) έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωµα αναγνωρισµένο δικαστικά ή διοικητικά αλλά δεν κατέθεσαν αίτηση εντός των
προθεσµιών που προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις
και εκµεταλλεύονται αποδεδειγµένα το λατοµικό χώρο,
όπως αυτός αποτυπώνεται στους ορθοφωτοχάρτες έτους 1996 και
β) έχουν ήδη υποβάλλει ή θα υποβάλλουν αρµοδίως,
εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος:
αα) αίτηση έγκρισης επέµβασης ή παραχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 57 του ν. 998/1979,
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ββ) αίτηση για τη χορήγηση άδειας εκµετάλλευσης,
γγ) τεχνική µελέτη σύµφωνα µε το άρθρο 9 του
ν. 1428/1984 (Α΄ 43),
δδ) µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και
εε) αίτηση για τη σύναψη απευθείας σύµβασης µίσθωσης, αν πρόκειται για δηµόσιο λατοµείο ή αίτηση για αναγνώριση της έκτασης. Την αίτηση µπορεί να υποβάλουν οι εκµεταλλευτές, στην περίπτωση που δεν είναι ιδιοκτήτες των εκτάσεων, αλλά διαθέτουν µισθωτήρια
συµβόλαια και εξουσιοδότηση των φερόµενων ιδιοκτητών,
γ. τα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που εκµεταλλεύονται τα λατοµεία σχιστολιθικών πλακών και έχουν ιδιοκτησιακό δικαίωµα ήδη αναγνωρισµένο Διοικητικά ή Δικαστικά, υποβάλλουν µόνο τα στοιχεία αα-δδ του εδαφίου β΄.
2. Οι χωρικά αρµόδιες διευθύνσεις περιβάλλοντος εξετάζουν κατά προτεραιότητα τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) λατοµείων σχιστολιθικών
πλακών της παραγράφου 1, ώστε να εκδοθούν Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) το αργότερο εντός πέντε (5) µηνών από την κατάθεσή τους. Η
εκµετάλλευση των λατοµείων συνεχίζεται µε βάση την
υποβληθείσα µελέτη µέχρι την τυχόν έκδοση πράξεως
απόρριψής της. Στην περίπτωση που απορριφτεί η αίτηση, διακόπτεται η λειτουργία της επιχείρησης και εκδίδονται οι διοικητικές πράξεις περί προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία.
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 κατά την παράγραφο 1 εκµετάλλευση παύει αυτοδικαίως αν εντός αποκλειστικής, προθεσµίας τριών (3) ετών από τη λήξη της ανωτέρω εξάµηνης προθεσµίας δεν
χορηγηθεί στους αιτήσαντες η άδεια εκµετάλλευσης ή,
αν πρόκειται για δηµόσιο λατοµείο, δεν συναφθεί η αιτηθείσα σύµβαση απευθείας µίσθωσης µε το Δηµόσιο. Στην
περίπτωση σύναψης σύµβασης µε το Δηµόσιο, προϋπόθεση για την ενεργοποίησή της είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύµατος για τα οφειλόµενα στο Δηµόσιο µισθώµατα της περιόδου έως την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στις οποίες διενεργείται η εκµετάλλευση των λατοµείων της
παραγράφου 1.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται το περιεχόµενο
της εγγυητικής επιστολής σε συνάρτηση µε το µίσθωµα,
η διάρκειά της, οι όροι κατάπτωσης αυτής και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια. Έως την αναγνώριση του δικαιώµατος κυριότητας επί των εκτάσεων αυτών, η έγκριση επέµβασης θα εκδίδεται επί δηµοσίας εκτάσεως και θα
καταβάλλεται αντάλλαγµα χρήσης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 12 του άρθρου 45 του ν. 998/1979
(Α΄ 289) σε τέσσερις ισόποσες δόσεις και κατάθεση και
εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύµατος ίση µε το υπόλοιπο των τριών δόσεων, η οποία δύναται να µειώνεται
κατά το αντίστοιχο ποσό καταβολής. Σε περίπτωση µη
καταβολής µιας εκ των δόσεων καταπίπτει η εγγυητική

επιστολή υπέρ του Δηµοσίου και το ποσό κατατίθεται
στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και ο
εκµεταλλευτής του λατοµείου αποβάλλεται µε σχετικό
πρωτόκολλο της οικείας δασικής αρχής. Όταν η αίτηση
για τη χορήγηση της έγκρισης επέµβασης έχει υποβληθεί µετά την ισχύ του ν. 4014/2011, η έγκριση επέµβασης
ενσωµατώνεται στην Α.Ε.Π.Ο..
Μέσα στην ανωτέρω προθεσµία των τριών (3) ετών ετών οι συναρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να έχουν περαιώσει τις κατά νόµο ενέργειές τους και να έχουν αποφανθεί οριστικά επί των υποβληθέντων αιτηµάτων αναφορικά µε τη λειτουργία των λατοµείων σχιστολιθικών
πλακών.
4. Το Συµβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.), στο οποίο
έχουν υποβληθεί αιτήσεις αναγνώρισης κυριότητας ή
άλλου εµπράγµατος δικαιώµατος, σύµφωνα µε την παρ.
1 του άρθρου 34 του ν. 2115/1993 ή µε το άρθρο 14 του
ν. 2702/1999 ή µε την παρ. 1 του άρθρου 58 του
ν. 4030/2011, οφείλει να εκδώσει σχετική απόφαση το
αργότερο εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20)
µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Κατά της
απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του Αναθεωρητικού Συµβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών.
5. Μέχρι την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος
σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους αναστέλλεται:
α. Η είσπραξη των προστίµων που έχουν επιβληθεί σε
αυτούς που εκµεταλλεύονται τα λατοµεία της παραγράφου 1 εκτός από τα πρόστιµα του ν. 1650/1986 και του
άρθρου 15 του ν. 669/1977 (Α΄ 241).
β. Η εκτέλεση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής και των πρωτοκόλλων καθορισµού αποζηµιώσεως
χρήσεως που έχουν επιβληθεί µε τη δασική νοµοθεσία.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης αναδάσωσης, διοικητικές ποινές προστίµων ή ειδικής αποζηµίωσης και κάθε άλλη διοικητική πράξη που
προβλέπεται 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 ανωτέρω διάταξης.
Μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόµενης διαδικασίας,
δεν εκδίδονται διοικητικές πράξεις προστασίας των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, σύµφωνα µε τη δασική νοµοθεσία.»
Άρθρο 28
1. To Γραφείο Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου
Εξωτερικών διατηρείται µέχρι τις 31.12.2014 για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της διαχείρισης των οικονοµικών
του. Ο Επικεφαλής του Γραφείου παραµένει υπεύθυνος
διαχειριστής των δαπανών κατά τον ίδιο χρόνο, µέχρι
την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο.
2. Οι µόνιµοι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του Κλάδου Οδηγών και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΔΕ Ειδικότητας Οδηγών του Υπουργείου Εξωτερικών, υπηρετούν αποκλειστικά στην Κεντρική Υπηρεσία
και τις Περιφερειακές Αρχές του, αποκλειοµένης της δυνατότητας µετάθεσης ή απόσπασης στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας.
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Άρθρο 29
1. Στο άρθρο 4 περίπτωση II. υποπερίπτωση θ΄ του π.δ.
33/2011 (Α΄ 83) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ.
158/2013 (Α΄ 250), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014 (Α΄
κύκλος Αξιολόγησης 2014), εξαιρούµενων των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 13 παρ. 1 περίπτωση β΄ ν. 3908/2011 (Α΄ 8), ο µέσος όρος της βαθµολογίας των δύο αξιολογητών αποτελεί τη βαθµολογία
του επενδυτικού σχεδίου. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται αναλόγως και καθόσον αφορά τον προσδιορισµό του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου.»
2. Ειδικά για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν από τις 1.11.2013 έως 5.3.2014
(Α΄ κύκλος Αξιολόγησης 2014) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του π.δ.
33/2011 (Α΄ 83).

από την 1η Νοεµβρίου 2013 και κατά την πρώτη εφαρµογή η ανωτέρω κοινή απόφαση εκδίδεται εντός διµήνου
από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
4. Συνιστάται λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον οποίο κατατίθενται χρηµατικά ποσά από οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για
την αρωγή των πληγέντων από τους σεισµούς της 26ης
Ιανουαρίου 2014 και της 3ης Φεβρουαρίου 2014 στις νήσους Κεφαλληνίας και Ιθάκης. Τα κατατιθέµενα στο λογαριασµό αυτόν χρήµατα δεν εντάσσονται στον Κρατικό
Προϋπολογισµό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, ο τρόπος κατανοµής των κονδυλίων σε κάθε κατηγορία αυτών, ο τρόπος και ο χρόνος διάθεσής τους στους δικαιούχους, τα
απαιτούµενα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά, ο τρόπος κίνησης και διαχείρισης του λογαριασµού, καθώς και
το όργανο ελέγχου της διαχείρισής του.
Άρθρο 31

Άρθρο 30
Ρύθµιση θεµάτων δηµοσίων έργων και αντιµετώπισης
των συνεπειών φυσικών καταστροφών
1. Οι βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραµµένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως και 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίες έχουν ηµεροµηνία λήξης έως και τις 30.6.2014 ή έχουν λάβει παράταση, σύµφωνα µε το άρθρο 55 του ν. 4186/2013, παρατείνονται από την ηµεροµηνία λήξης τους µέχρι και τις 30.06.2014,
εφόσον οι επιχειρήσεις υποβάλουν σχετικό αίτηµα έως
και εξήντα (60) ηµέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έχουν υποβάλει στην Υπηρεσία τήρησης του
Μ.Ε.ΕΠ. αίτηση αναθεώρησης. Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από την ψήφισή της.
2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων (κ.ν.
3669/2008), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στις περιπτώσεις εν εξελίξει συµβάσεων, για τις οποίες ο ανάδοχος έχει προσκοµίσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά
το άρθρο 61 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων ή έχει οριστικοποιηθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο 60 της Κωδικοποίησης Νοµοθεσίας Κατασκευής Δηµοσίων Έργων ειδική διαταγή.
3. Στο άρθρο δεύτερο του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7.Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί, σε περιπτώσεις σεισµών, να καθορίζεται ο αναγκαίος αριθµός
των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών εκτός έδρας µετακινήσεων του προσωπικού που υπηρετεί ή και διατίθεται
στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων (Υ.Α.Σ.)
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων για την αποκατάσταση ζηµιών που προκαλούνται από τους σεισµούς, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.
2685/1999 (Α΄ 35). Οι διατάξεις τους παρόντος ισχύουν

1. Εγκρίσεις που έχουν δοθεί σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού
και σε Ν.Π.Ι.Δ. της αυτοδιοίκησης, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012 από
1.1.2013 έως 31.12.2013, µπορούν να υλοποιηθούν έως
31.12.2014.
2. Το προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν, σύµφωνα µε το νόµο, σε εικοσιτετράωρη βάση, δεν εµπίπτει
στον περιορισµό των δεκαέξι (16) ωρών, κατά µήνα, που
προβλέπεται από το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4024/2011.
Για το ανωτέρω προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν µπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30)
ώρες κατά µήνα.
3. Τα µέσα ατοµικής προστασίας και το γάλα παρελθόντων ετών που δεν έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αποτιµώνται σε χρήµα σύµφωνα µε την τιµή του διαγωνισµού και αποδίδονται µε
τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να έχουν πραγµατοποιηθεί διαγωνισµοί και να έχουν κηρυχθεί άγονοι λόγω µη συµµετοχής προµηθευτών ή οι τελευταίοι να έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι µε υπαιτιότητά τους.
β) Να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τους εργαζόµενους από τον οικείο ΟΤΑ.
γ) Να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και οι αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισµούς των ΟΤΑ.
δ) Να δύναται η καταβολή τους έως δώδεκα µηνιαίες
δόσεις.
4. Αποσπάσεις υπαλλήλων σε φορείς οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που έλαβαν χώρα µετά την ισχύ
του ν. 3528/2007 και µέχρι την ισχύ του παρόντος, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 64 του ν.
1416/1984 (Α΄ 18), θεωρούνται ότι πραγµατοποιήθηκαν,
από την έκδοσή τους, επιτρεπτά, κατά τις διατάξεις αυτές και εφόσον η νοµιµότητά τους δεν πάσχει από άλλη
αιτία, επιπλέον δε δεν έχουν ανακληθεί ή ακυρωθεί δικαστικά, παράγουν όλες τις νόµιµες συνέπειες.
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Άρθρο 32
1. α. Στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 159, στην
παράγραφο 1 του άρθρου 159Α στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 235, στην παράγραφο 1 του
άρθρου 236, στην παράγραφο 1 του άρθρου 237 και στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 237Β του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «οποιασδήποτε φύσης ωφέληµα» και «οποιασδήποτε φύσης ωφελήµατος» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «οποιασδήποτε φύσης αθέµιτο ωφέληµα» και
«οποιασδήποτε φύσης αθέµιτου ωφελήµατος» κατά περίπτωση.
β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
235 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 235 του Ποινικού
Κώδικα, οι λέξεις «ή το ωφέληµα» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «ή το αθέµιτο ωφέληµα».
2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 159Α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 237 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις «τιµωρείται µε
φυλάκιση µέχρι τριών ετών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «τιµωρείται µε φυλάκιση».
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 235 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, οι λέξεις
«τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών» και «τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «τιµωρούνται µε φυλάκιση» και «τιµωρείται µε
φυλάκιση» αντίστοιχα.

ποφάσεις του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και άλλους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να δηµοσιεύονται µαζί µε τη δηµοσίευση
της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή
διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτήτως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως της Εταιρείας.»
2. Το άρθρο 21 του ν. 2937/2001, όπως τροποποιήθηκε
µε την υποπαράγραφο ΙΓ.10 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21

Άρθρο 33
Ρυθµίσεις για τον καθορισµό τιµολογίων ΕΥΔΑΠ
και ΕΥΑΘ, Συµπλήρωση διατάξεων για τη Ρυθµιστική
Αρχή των Λιµένων και άλλες διατάξεις
1. Η παρ. 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 4117/2013 (Α΄
29), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 1 της Υποπαραγράφου ΙΓ.9 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«3) Τροποποιήσεις του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄
222), µε το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 19 του
ν. 1068/1980 (Α΄ 190).
α) Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3 του
ν. 2744/1999 (Α΄ 222), µε την οποία αντικαταστάθηκαν οι
παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 19 του ν. 1068/1980 (Α΄
190), ενοποιούνται σε µία παράγραφο που αριθµείται ως
παράγραφος 1 και έχει ως εξής:
«1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιµολόγια των
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση
του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του
Υπουργού Οικονοµικών, µαζί µε την επισυναπτόµενη
πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β) Μετά το τέλος των παραγράφων 1 και 2 της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2744/1999 (Α΄ 222), όπως
ενοποιούνται και αντικαθίστανται µε την ανωτέρω παράγραφο 1 του παρόντος νόµου, προστίθενται νέοι παράγραφοι 2, 3 και 4 που έχουν ως εξής:
«2. Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε α-

1. Μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2015, τα τιµολόγια των
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες
κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µετά από πρόταση
του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων. Οι αποφάσεις αυτές του
Υπουργού Οικονοµικών, µαζί µε την επισυναπτόµενη
πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από την 1η Ιουλίου του 2015 τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών εγκρίνονται µε αποφάσεις του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων µετά από διαβούλευση µε τον Υπουργό Οικονοµικών και άλλους εµπλεκόµενους φορείς, οι οποίες δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που η απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων έχει αποκλίσεις από τις προτάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, όπως εκείνες διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση, πρέπει να αιτιολογούνται και να δηµοσιεύονται µαζί µε τη δηµοσίευση
της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Οι αποφάσεις που αφορούν τα τιµολόγια των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για τις διάφορες κατηγορίες καταναλωτών και χρηστών έχουν πενταετή
διάρκεια και εκδίδονται στο τέλος κάθε περιόδου για κάθε επόµενη πενταετία.
4. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της
Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, δύναται να καθορίζεται ειδικό τιµολόγιο υδρεύσεως
ή αποχετεύσεως για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις και
τους εν γένει χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται εξ ιδίου
δικτύου είτε υδρεύσεως είτε αποχετεύσεως, ανεξαρτή-
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τως του ενιαίου δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως
της Εταιρείας.»
3.α. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από 9 µέλη και επικουρείται
στη λειτουργία της από οργανικές µονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται µε το προεδρικό διάταγµα της παρ. 9β του
παρόντος.
Τα µέλη της Ρ.Α.Λ. ορίζονται µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Η θητεία τους είναι πενταετής. Κατ’ εξαίρεση, η πρώτη θητεία των µελών της Ρ.Α.Λ. είναι διετής και δύναται να ανανεωθεί για µία µόνον φορά για πέντε (5) έτη, µε πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εξ
αυτών ένα µέλος είναι ο Πρόεδρος, ένα ο Αντιπρόεδρος
και δύο Εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
3. Τα µέλη της Ρ.Α.Λ., τα οποία απολαµβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους δεσµεύονται µόνο από το νόµο και τη συνείδησή τους, είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους που διακρίνονται για την επιστηµονική τους
κατάρτιση και την ειδικότερη γνώση της λειτουργίας των
λιµένων και του δικαίου του ανταγωνισµού και διαθέτουν εµπειρία σε ναυτιλιακές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες.
Ο Πρόεδρος της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων είναι ανώτατος κρατικός λειτουργός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελεί, κατά το χρόνο που κατέχει
τη θέση του, σε αναστολή της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. είναι δηµόσιες, καταχωρίζονται σε ειδικό αρχείο, είναι προσβάσιµες µέσω της ιστοσελίδας της Ρ.Α.Λ., και αναρτώνται στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
ν. 3861/2010 (Α΄ 112), εκτός εάν πρόκειται για πράξεις
δηµοσιευτέες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), οπότε δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 43
του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εκτελεστές πράξεις της Ρ.Α.Λ. κοινοποιούνται
στους ενδιαφερόµενους και στον Υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου. Κατ’ αυτών χωρεί αίτηση αναθεώρησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΔΔ, εφόσον θεωρούν
πως η εν λόγω απόφαση αντιτίθεται του νόµου και των
κανονισµών της Ρ.Α.Λ., η οποία ασκείται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη γνώση ή την κοινοποίησή της από
τους ενδιαφερόµενους ή τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.»
δ. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου
43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, προστίθεται ενδιαµέσως του κειµένου µεταξύ κοµµάτων η φράση «τη µέριµνα για την ελεύθερη
πρόσβαση στις λιµενικές υπηρεσίες».

ε. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου
43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. προέρχονται από τέλος, το οποίο
επιβάλλεται ετησίως µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των
Οργανισµών Λιµένων Α.Ε. και των Λιµενικών Ταµείων.»
στ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 12 του άρθρου
43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με αιτιολογηµένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους εγγραφή ή
αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισµό της µε µείωση
άλλων πιστώσεων.»
ζ. Στο τέλος της παραγράφου 13 του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήµερα, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πριν τη µετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, θα αξιολογηθεί ευρύτερα ο ρόλος της και οι
αρµοδιότητές της και θα προωθηθούν όποιες µεταρρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες.»
η. Στο άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οήµερα, προστίθεται παράγραφος
14 ως ακολούθως:
«14. Η µεθοδολογία για την έκδοση ρυθµιστικών πράξεων, συµπεριλαµβανοµένης της τιµολόγησης καθορίζεται µέχρι το τέλος του Ιουνίου 2015 µε απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εισήγηση της
Ρ.Α.Λ., η οποία προσαρτάται στην ως άνω απόφαση. Από
1ης Ιουλίου 2015, οι αντίστοιχες αποφάσεις εκδίδονται
από τη Ρ.Α.Λ., κατόπιν διαβούλευσης µε τον Υπουργό
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλους εµπλεκοµένους. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Λ. εκδώσει απόφαση διαφορετική από τη γνώµη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, αυτή απαιτείται να είναι αιτιολογηµένη και δηµοσιοποιηµένη κατά το χρόνο δηµοσίευσης της απόφασης. Την 1η Ιουλίου 2016 η Ρ.Α.Λ. καθίσταται πλήρως Ανεξάρτητη
Αρχή. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Ναυτιλίας
και Αιγαίου, το οποίο θα εκδοθεί µέχρι τις 31.12.2014 καθορίζονται οι ακριβείς ρυθµιστικές αποφάσεις για την έκδοση των οποίων είναι αρµόδια η Ρ.Α.Λ..»
4.α. To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
22 του ν. 2367/1953 (Α΄ 82) καταργείται.
β. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992 (Α΄ 181) προστίθενται νέα εδάφια, ως εξής:
«Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήµατος, αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης του
πρώτου εδαφίου της παρούσας, εντός του έτους 2014,
τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται αναλογικά για τους υπόλοιπους µήνες µέχρι το τέλος του
έτους, συµπεριλαµβανοµένου του µήνα της άρσης της ακινησίας και πριν την άρση ακινησίας. Με πράξη της αρµόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόµενο ποσό µε βάση την ακριβή ηµεροµηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχηµα.»
5. α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 (Α΄ 38), όπως προστέθηκε µε
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Άρθρο 35

την παράγραφο 2 του άρθρου 93 του ν. 4182/2013, καταργείται από τότε που ίσχυσε.
β. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
17 του ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε µε την υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 3 της Υποπαραγράφου Δ.2
της παραγράφου Δ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) οι λέξεις
«καθώς και στους εξουσιοδοτηµένους υπαλλήλους της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο πλαίσιο
των αρµοδιοτήτων της» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«καθώς και σε εξουσιοδοτηµένο προσωπικό ή εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της, σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του
ν. 3832/ 2010, όπως ισχύει, στην οποία ορίζεται η διασφάλιση σε κάθε περίπτωση, της τήρησης του απορρήτου των στοιχείων.»
6. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 21
του ν. 4123/2013 (Α΄ 43) παρατείνεται µέχρι την 31η
Μαρτίου 2015 για τη µη επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους τήρησης αποθεµάτων έκτακτης ανάγκης του άρθρου 19 του ίδιου νόµου στα παρακάτω προϊόντα των
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002
(Α΄ 230):
α. Άσφαλτος (κατηγορία IV)
β. Υγραέρια - LPG (κατηγορία V)
γ. Λιπαντικά (κατηγορία VI).

1. Η περιοχή «Νέα Ζωή» του Δήµου Μάνδρας της Περιφερείας Αττικής, η οποία εµπίπτει στην Πολεοδοµική
Ενότητα 5 του εγκεκριµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Δήµου Μάνδρας (Υ.Α. 366/2003, Δ΄ 1066), θεωρείται οικιστική και πολεοδοµείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. Αποφάσεις, µε τις οποίες έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες εδαφικές εκτάσεις της
παραπάνω περιοχής, θεωρούνται ως ανακληθείσες από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως και αίρονται οι εκ των πράξεων αυτών συνεπαγόµενες συνέπειες.
2. Με υπουργική απόφαση του αρµόδιου Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
του παρόντος, καθώς και η τεχνική και λεπτοµερής διαδικασία εφαρµογής του ν.δ. 17.7.1923 (Α΄ 228) και δεν
επιβάλλονται εισφορές σε γη, παρά µόνο χρηµατικές εισφορές για την απαλλοτρίωση των κοινωφελών και κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση των έργων υποδοµής, οι οποίες βεβαιώνονται από τον αρµόδιο Δήµο στο
10% της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε διάταξη, η οποία ρυθµίζει τα ανωτέρω θέµατα κατά
διαφορετικό ή αντίθετο τρόπο.

Άρθρο 34

Άρθρο 36

Όταν υπάρχει δικαστική αντιδικία µεταξύ ιδιοκτήτη
κτιρίου και µηχανικού επιβλέποντα για την καταβολή της
αµοιβής αυτού, µετά από αίτηµα του ενδιαφεροµένου
και ορισµό ελεγκτή δόµησης κατά τις διατάξεις του
ν. 4030/2011 εκδίδεται πόρισµα για το σύννοµο της κατασκευής σύµφωνα µε την άδεια και η αρµόδια ΥΔΟΜ οφείλει να προσχωρήσει στη θεώρηση της άδειας δόµησης προσωρινά για ένα έτος προκειµένου να συνδεθεί
µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Η παρούσα διαδικασία επαναλαµβάνεται κάθε έτος µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από το αρµόδιο δικαστήριο και την καταβολή της αµοιβής επίβλεψης σύµφωνα µε το νόµο για
την τελική θεώρηση της άδειας σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις.

Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του
ν. 4164/2013 (Α΄ 156), αντικαθίσταται ως εξής:
1. Μετά τις λέξεις «η δόµηση στα οικόπεδα του πρώτου» προστίθενται οι λέξεις «και δεύτερου».
2. Μετά τις λέξεις «παρούσας παραγράφου» διαγράφονται οι λέξεις «και ανεξαρτήτως της ύπαρξης πράξης
παραχώρησης» και επαναδιατυπώνεται η πρόταση:
«Πέραν των ανωτέρω, κατ' εξαίρεση, η δόµηση στα οικόπεδα του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου µπορεί να επιτρέπεται πριν την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων, εφόσον έχουν
υλοποιηθεί από την αρµόδια δηµόσια αρχή εργασίες ασφαλτόστρωσης ή συντήρησης ή και διέλευσης κοινοχρήστων δικτύων.»
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Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά από τις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα,

2014
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