χζδιο νόμου
του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ
με τίτλο «Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Χωροταξικισ και Πολεοδομικισ Νομοκεςίασ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Απλοφςτευςθ, επιτάχυνςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ χωροταξικοφ
και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ
Άρκρο 1
κοπόσ
Σκοπόσ των διατάξεων του παρόντοσ κεφαλαίου είναι θ απλοφςτευςθ και επιτάχυνςθ τθσ
διαδικαςίασ κατάρτιςθσ, ανακεϊρθςθσ και τροποποίθςθσ χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν ςχεδίων
κάκε επιπζδου, κακϊσ και θ διαςαφινιςθ των μεταξφ τουσ ςχζςεων.
Άρκρο 2
Οριςμοί – Σροποποίθςθ του άρκρου 1 του ν. 4447/2016
1. Το άρκρο 1 του ν. 4447/2016 (Α' 241) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 1
Οριςμοί
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
α) βιϊςιμθ ανάπτυξθ: θ ανάπτυξθ που ςυνκζτει και ςτακμίηει κοινωνικοφσ, οικονομικοφσ και
περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ με ςκοπό τθν:
αα) επίτευξθ διατθριςιμθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ με τθ δθμιουργία ιςχυρισ παραγωγικισ βάςθσ
και ζμφαςθ ςτθν καινοτομία και τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ,
ββ) εδαφικι και κοινωνικι ςυνοχι, δίκαιθ κατανομι πόρων και άρςθ των αποκλειςμϊν,
γγ) προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, τθσ βιοποικιλότθτασ, του τοπίου και
τθν αειφόρο χριςθ των φυςικϊν πόρων.
β) βιϊςιμθ χωρικι ανάπτυξθ: οι χωρικζσ, εδαφικζσ και περιβαλλοντικζσ διαςτάςεισ τθσ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ, κακϊσ και αυτζσ που ςχετίηονται με τθν ορκολογικι οργάνωςθ του χϊρου.
γ) ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ: το κυρίωσ ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνει το
ςφνολο των χωροταξικϊν πλαιςίων και πολεοδομικϊν ςχεδίων που περιγράφονται ςτισ διατάξεισ
του παρόντοσ και ςτθ λοιπι κείμενθ νομοκεςία, όπωσ αυτά διαρκρϊνονται ςυςτθματικά και
ιεραρχοφνται ςε επίπεδα, με βάςθ τθ γεωγραφικι κλίμακα ςτθν οποία αναφζρονται, τθν
αποςτολι και το περιεχόμενό τουσ. Το ευρφτερο ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ περιλαμβάνει το
ςφνολο των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν πράξεων χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ.
δ) χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ: ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ που εκπονείται ςε εκνικι ι περιφερειακι
κλίμακα, με τθ μορφι πλαιςίων, με τα οποία τίκενται οι μεςοπρόκεςμοι ι και μακροπρόκεςμοι
ςτόχοι τθσ ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ του χϊρου, κακϊσ και οι κατευκφνςεισ και οι αναγκαίεσ,
όπου απαιτείται, ρυκμίςεισ, για τθ διαμόρφωςθ των οικιςτικϊν περιοχϊν, των περιοχϊν αςκιςεωσ
παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και των προςτατευόμενων περιοχϊν. Ο
χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ είναι κυρίωσ ςτρατθγικοφ χαρακτιρα και περιλαμβάνει κατευκφνςεισ και,
όπου απαιτείται, ρυκμίςεισ.
ε) πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ: ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ με τον οποίο τίκενται, μζςω ςχεδίων, κανόνεσ
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και όροι για τθ χριςθ, τθ δόμθςθ και τθν εν γζνει εκμετάλλευςθ του εδάφουσ ςτον αςτικό χϊρο
και τθν φπαικρο και περιλαμβάνει κυρίωσ ρυκμίςεισ.
ςτ) κατεφκυνςθ (χωρικοφ ςχεδιαςμοφ): κατευκυντιρια πρόβλεψθ ενόσ πλαιςίου ι ςχεδίου, με τθν
οποία επιδιϊκεται θ επίτευξθ ςυγκεκριμζνου αποτελζςματοσ και θ οποία δεςμεφει, ςτον βακμό
και με τον τρόπο που θ ίδια προςδιορίηει, τον υποκείμενο χωρικό ςχεδιαςμό, τισ αποφάςεισ
ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων και τθ χωροκζτθςθ και αδειοδότθςθ παραγωγικϊν
δραςτθριοτιτων. Τα αρμόδια για τον ςχεδιαςμό, τισ εγκρίςεισ και αδειοδοτιςεισ όργανα οφείλουν
να ακολουκοφν τισ κατευκφνςεισ. Ο βακμόσ δεςμευτικότθτασ μιασ κατεφκυνςθσ είναι ςυνάρτθςθ
τθσ ςαφινειασ και τθσ κανονιςτικισ τθσ πυκνότθτασ και διαβακμίηεται ωσ εξισ: (αα) υποχρζωςθ
πλιρουσ ευκυγράμμιςθσ (ςυμμόρφωςθσ), (ββ) υποχρζωςθ μθ αντίκεςθσ (ςυμβατότθτασ), (γγ)
υποχρζωςθ λιψθσ υπόψιν αυτισ από τα υποκείμενα ςχζδια και όργανα χωρίσ να είναι
υποχρεωτικι θ ευκυγράμμιςθ ι θ μθ αντίκεςθ. Ο χαρακτιρασ κάκε κατεφκυνςθσ, από τθν άποψθ
τθσ δεςμευτικότθτάσ τθσ, προςδιορίηεται από το κατά περίπτωςθ πλαίςιο ι ςχζδιο, το οποίο
μπορεί να προςδιορίηει και όρια ι κριτιρια για τθ δυνατότθτα του υποκείμενου ςχεδιαςμοφ να
τροποποιιςει, ςυμπλθρϊςει ι εξειδικεφςει μια κατεφκυνςθ.
η) ρφκμιςθ (χωρικοφ ςχεδιαςμοφ): πρόβλεψθ ενόσ πλαιςίου ι ςχεδίου που είναι δεςμευτικι και
αμζςωσ εφαρμοςτζα, χωρίσ να χριηει περαιτζρω εξειδίκευςθσ.
θ) εξειδίκευςθ μιασ κατεφκυνςθσ ι ρφκμιςθσ: αναλυτικότερθ διατφπωςθ μιασ κατεφκυνςθσ ι
ρφκμιςθσ του υπερκείμενου ςχεδιαςμοφ από τον υποκείμενο ςχεδιαςμό, που μπορεί να
περιλαμβάνει και διαφοροποίθςθ ορίων ηωνϊν ι περιοχϊν που ζχουν κακοριςτεί από τον
υπερκείμενο ςχεδιαςμό.
κ) ςυμπλιρωςθ μιασ κατεφκυνςθσ ι ρφκμιςθσ: προςκικθ νζων ςτοιχείων ςε μια κατεφκυνςθ ι
ρφκμιςθ του υπερκείμενου ςχεδιαςμοφ από τον υποκείμενο ςχεδιαςμό, που δεν ζρχονται ςε
αντίκεςθ με τον πυρινα τθσ.
ι) τροποποίθςθ μιασ κατεφκυνςθσ ι ρφκμιςθσ: αλλαγι ι αφαίρεςθ μθ βαςικϊν ςτοιχείων μιασ
κατεφκυνςθσ ι ρφκμιςθσ του υπερκείμενου ςχεδιαςμοφ από τον υποκείμενο ςχεδιαςμό, που δεν
ζρχονται ςε αντίκεςθ με τον πυρινα τθσ.
ια) ανακεϊρθςθ ενόσ πλαιςίου ι ςχεδίου: θ αντικατάςταςθ ενόσ πλαιςίου ι ςχεδίου ςτο ςφνολό
του.
ιβ) ανάδραςθ από υποκείμενο προσ υπερκείμενο πλαίςιο ι ςχζδιο: πρόταςθ για εξειδίκευςθ,
ςυμπλιρωςθ, τροποποίθςθ ι άλλθ αλλαγι ιςχφουςασ κατεφκυνςθσ ι ρφκμιςθσ του υπερκείμενου
πλαιςίου ι ςχεδίου. Οι προτάςεισ ανάδραςθσ δεν ζχουν δεςμευτικό περιεχόμενο και θ τυχόν
υιοκζτθςι τουσ είναι ςτθ διακριτικι ευχζρεια του υπερκείμενου πλαιςίου ι ςχεδίου.
ιγ) οργανωμζνοι υποδοχείσ δραςτθριοτιτων: οι περιοχζσ που αναπτφςςονται βάςει
ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ, προκειμζνου να λειτουργιςουν κατά κφρια ι αποκλειςτικι χριςθ ωσ
οργανωμζνοι χϊροι ανάπτυξθσ παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Ωσ
οργανωμζνοι υποδοχείσ δραςτθριοτιτων νοοφνται ιδίωσ οι Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ
Ανάπτυξθσ (ΡΟΤΑ) του άρκρου 29 του ν. 2545/1997(Α' 254), οι Ρεριοχζσ Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ
Ραραγωγικϊν Δραςτθριοτιτων (ΡΟΑΡΔ) του άρκρου 24 του ν. 1650/1986 (Α' 160), οι
Οργανωμζνοι Υποδοχείσ Μεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ παρ. 4 του
άρκρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), τα Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Δθμοςίων Ακινιτων
(ΕΣΧΑΔΑ) του άρκρου 12 του ν. 3986/2011 (Α' 152) και τα Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ
Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρκρου 24 του ν. 3894/2010 (Α' 204).
ιδ) οργανωμζνεσ μορφζσ ανάπτυξθσ: οι οργανωμζνοι υποδοχείσ δραςτθριοτιτων τθσ περ. ιγ) και
τα Σφνκετα Τουριςτικά Καταλφματα του άρκρου 8 του ν. 4002/2011 (Α' 180).».
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Άρκρο 3
Εκνικι Χωρικι τρατθγικι – Σροποποίθςθ του άρκρου 3 του ν. 4447/2016
Οι παρ. 1, 3 και 4 του άρκρου 3 του ν. 4447/2016 αντικακίςτανται και το άρκρο 3 διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 3
Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι
1. Για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και οργάνωςθ του εκνικοφ χϊρου, το Υπουργικό Συμβοφλιο
διαμορφϊνει Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι, που αναφζρεται ςτον χερςαίο και τον καλάςςιο χϊρο. Θ
Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι αποτελεί κείμενο βαςικϊν αρχϊν πολιτικισ για τθν ανάπτυξθ και τον
ςχεδιαςμό του χϊρου, κακϊσ και για τον ςυντονιςμό των διαφόρων πολιτικϊν με χωρικζσ
επιπτϊςεισ. Ρεριλαμβάνει ενδεικτικζσ κατευκφνςεισ χωρικισ οργάνωςθσ, τουσ βαςικοφσ άξονεσ,
κακϊσ και τουσ μεςοπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ χωρικισ ανάπτυξθσ ςτο επίπεδο
τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των επιμζρουσ φορζων τθσ. Ενςωματϊνει, επίςθσ, τθν εκνικι
καλάςςια χωρικι ςτρατθγικι και προτείνει τισ υποδιαιρζςεισ του καλάςςιου χϊρου.
Θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι δεν ζχει δεςμευτικό χαρακτιρα. Αποτελεί ενδεικτικι βάςθ για τουσ
μακροχρόνιουσ ςτόχουσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ κακϊσ και άλλων πολιτικϊν με χωρικζσ
επιπτϊςεισ, και για τον ςυντονιςμό των χωροταξικϊν πλαιςίων, των επιμζρουσ επενδυτικϊν
ςχεδίων και προγραμμάτων του Κράτουσ, των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βακμοφ και των δθμόςιων νομικϊν
προςϊπων, κακϊσ και πλαιςίων, ςχεδίων και προγραμμάτων που ζχουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ
ςτθν ανάπτυξθ και ςυνοχι του εκνικοφ χϊρου.
2. Θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι καταρτίηεται υπό τθν ευκφνθ και εποπτεία του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία και εγκρίνεται από το
Υπουργικό Συμβοφλιο φςτερα από γνϊμθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ. Θ Εκνικι Χωρικι
Στρατθγικι μετά από τθν ζγκριςι τθσ ανακοινϊνεται ςτθ Βουλι.
3. Για τθν κατάρτιςθ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ λαμβάνονται υπόψθ τα προγράμματα
οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ τθσ παρ. 8 του άρκρου 79 του Συντάγματοσ, το Εκνικό
Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ, το πλαίςιο δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ και το εκνικό πρόγραμμα
δθμοςίων επενδφςεων, το Εκνικό Σχζδιο Ενζργειασ και Κλίματοσ, οι διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και
εκνικζσ πολιτικζσ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και άλλα γενικά ι ειδικά
προγράμματα εκνικισ ι διαπεριφερειακισ κλίμακασ που επθρεάηουν ςθμαντικά τθ διάρκρωςθ και
ανάπτυξθ του εκνικοφ χϊρου.
4. Οι αρχζσ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ των Ειδικϊν
και Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και των Καλάςςιων Χωροταξικϊν Ρλαιςίων.».
Άρκρο 4
Εκνικό υμβοφλιο Χωροταξίασ – Σροποποίθςθ του άρκρου 4 του ν. 4447/2016
Οι παρ. 1, 4, 5, 7 και 9 του άρκρου 4 του ν. 4447/2016 αντικακίςτανται και το άρκρο 4
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 4
Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ
1. Συςτινεται ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ, το οποίο
αποτελείται από είκοςι δφο (22) μζλθ:
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α) Ζναν (1) επιςτιμονα αναγνωριςμζνου κφρουσ, ευρείασ αποδοχισ και εμπειρίασ ςε κζματα
χωροταξίασ ωσ Ρρόεδρο, που ορίηεται με τον αναπλθρωτι του, από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ.
β) Εκπροςϊπουσ από τουσ εξισ φορείσ: Ζνωςθ Ρεριφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝΡΕ), Κεντρικι Ζνωςθ
Διμων Ελλάδοσ (ΚΕΔΕ), Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΤΕΕ), Γεωτεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ
(ΓΕΩΤΕΕ), Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΟΕΕ), Ξενοδοχειακό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ (ΞΕΕ),
Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ), Σφνδεςμο Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν
(ΣΕΒ), Ελλθνικό Σφνδεςμο Επιχειρθματικϊν Ράρκων (ΕΣΕΡΡΑ), Ελλθνικι Συνομοςπονδία Εμπορίου
και Επιχειρθματικότθτασ (ΕΣΕΕ), Ρανελλινια Ομοςπονδία Λδιοκτθτϊν Ακινιτων (ΡΟΜΛΔΑ), Γενικι
Συνομοςπονδία Εργατϊν Ελλάδοσ (ΓΣΕΕ), Γενικι Συνομοςπονδία Επαγγελματιϊν Βιοτεχνϊν
Εμπόρων Ελλάδασ (ΓΣΕΒΕΕ), Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ (ΚΕΕΕ), Ρανελλινια
Συνομοςπονδία Ενϊςεων Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν (ΡΑΣΕΓΕΣ), Σφλλογο Ελλινων Μθχανικϊν
Ρολεοδομίασ, Χωροταξίασ και Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΣΕΜΡΧΡΑ), Σφλλογο Ελλινων
Ρολεοδόμων και Χωροτακτϊν (ΣΕΡΟΧ).
γ) Εκπροςϊπουσ από δφο (2) μθ κυβερνθτικζσ περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ (ΜΚΟ), οι οποίεσ
επιλζγονται από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με βάςθ τα κριτιρια τθσ ςυςτθματικισ
εναςχόλθςθσ με κζματα χωροταξίασ και τθσ αντιπροςωπευτικότθτασ.
δ) Δφο (2) διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ με εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ, από τουσ οποίουσ ο
ζνασ τουλάχιςτον πρζπει να είναι εν ενεργεία μζλοσ Διδακτικοφ Ερευνθτικοφ Ρροςωπικοφ (ΔΕΡ)
πολυτεχνικισ ι νομικισ ςχολισ ι τμιματοσ ΑΕΛ, που ζχει εκλεγεί ςτο γνωςτικό αντικείμενο τθσ
χωροταξίασ, οι οποίοι ορίηονται από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
Οι εκπρόςωποι των φορζων των περ. β) και γ) ορίηονται, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, από τισ
διοικιςεισ τουσ μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν αποςτολι ςχετικισ πρόςκλθςθσ
από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Μετά από τθν πάροδο τθσ ανωτζρω προκεςμίασ
το Συμβοφλιο ςυγκροτείται και λειτουργεί ακόμθ και εάν δεν ζχουν οριςτεί ζνασ ι περιςςότεροι
εκπρόςωποι των φορζων των ανωτζρω περιπτϊςεων. Σε κάκε περίπτωςθ, για τθ νόμιμθ
ςυγκρότθςθ του Συμβουλίου απαιτείται να ζχει οριςκεί τουλάχιςτον το πενιντα τοισ εκατό (50%)
των μελϊν του.
2. …
3. Το Συμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
4. Θ γραμματειακι και τεχνικι υποςτιριξι του Συμβουλίου παρζχεται από το Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Το Συμβοφλιο ςυνεδριάηει τουλάχιςτον δφο (2) φορζσ το χρόνο ι
εκτάκτωσ κατά τθν κρίςθ του Ρροζδρου του.
5. Θ κθτεία των μελϊν του Συμβουλίου είναι τριετισ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ μπορεί να παρατείνεται θ κθτεία των μελϊν του Συμβουλίου για διάςτθμα ενόσ (1)
επιπλζον ζτουσ. Κάκε μζλοσ μπορεί να ςυμμετάςχει ςτο Συμβοφλιο μόνο για ζωσ δφο (2)
ςυνεχόμενεσ κθτείεσ, με τθν ίδια ιδιότθτα.
6. Το Συμβοφλιο αποτελεί όργανο κοινωνικοφ διαλόγου και διαβοφλευςθσ για κζματα ιδιαίτερθσ
ςθμαςίασ που αφοροφν τθν άςκθςθ τθσ εκνικισ χωροταξικισ πολιτικισ και πολιτικισ βιϊςιμθσ
ανάπτυξθσ. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τθ διατφπωςθ γνϊμθσ επί τθσ Εκνικισ Χωρικισ
Στρατθγικισ και των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων. Εκφζρει γνϊμθ κατά τθ διαδικαςία
κατάρτιςθσ των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων, φςτερα από ερϊτθμα του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να ηθτά από το
Συμβοφλιο τθ γνϊμθ ι τθν υποβολι προτάςεων και επί άλλων κεμάτων χωροταξικοφ και
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ.
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7. Το Συμβοφλιο μπορεί να εκφζρει γνϊμθ για ςθμαντικά ηθτιματα ευρφτερθσ χωρικισ πολιτικισ
με πρωτοβουλία του Ρροζδρου του ι φςτερα από αίτθμα ζντεκα (11) τουλάχιςτον μελϊν του.
8. Οι απόψεισ, οι παρατθριςεισ και γνϊμεσ του Συμβουλίου υποβάλλονται προσ τον Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
9. Για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του, το Συμβοφλιο μπορεί να ηθτεί ςτοιχεία και πλθροφορίεσ
από τουσ αρμόδιουσ φορείσ και υπθρεςίεσ του δθμόςιου ι του ιδιωτικοφ τομζα κακϊσ και από
μεμονωμζνα άτομα με ιδιαίτερθ γνϊςθ των υπό ςυηιτθςθ κεμάτων. Ο Ρρόεδροσ του Συμβουλίου
μπορεί να καλεί τουσ προαναφερόμενουσ να αναπτφξουν προφορικά τισ απόψεισ τουσ ςτισ
ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου.»
Άρκρο 5
Κεντρικό υμβοφλιο Χωροταξικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΚΕ.Τ.ΧΩ.Θ.Α.) – Σροποποίθςθ
του ν. 4447/2016
Μετά το άρκρο 4 του ν. 4447/2016 προςτίκεται άρκρο 4Α, ωσ εξισ:
«Άρκρο 4Α
Κεντρικό Συμβοφλιο Χωροταξικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α.)
1. Στο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςυςτινεται Κεντρικό Συμβοφλιο Χωροταξικϊν
Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α.), το οποίο αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματζα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ωσ Ρρόεδρο,
β) τον Γενικό Διευκυντι Χωροταξίασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον
εκάςτοτε οριηόμενο αναπλθρωτι του. Ο Γενικόσ Διευκυντισ Χωροταξίασ του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ορίηεται και ωσ αναπλθρωτισ του Ρροζδρου του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α..
γ) τον Νομικό Σφμβουλο του Κράτουσ ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ο οποίοσ
αναπλθρϊνεται από άλλο Νομικό Σφμβουλο ι Ράρεδρο του Γραφείου του Νομικοφ Συμβοφλου
ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
δ) τον Ρρόεδρο του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ, ο οποίοσ αναπλθρϊνεται από τον
αναπλθρωτι του ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ,
ε) τον Γενικό Διευκυντι Ρολεοδομίασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον
εκάςτοτε οριηόμενο αναπλθρωτι του,
ςτ) τον Γενικό Διευκυντι Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον
εκάςτοτε οριηόμενο αναπλθρωτι του,
η) τον Διευκυντι Χωροταξίασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον εκάςτοτε
οριηόμενο αναπλθρωτι του,
θ) ζναν από τουσ δφο διακεκριμζνουσ επιςτιμονεσ με εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ που ζχουν
οριςκεί ωσ μζλθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ,
κ) ζναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Τουριςμοφ, ζναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, ζναν εκπρόςωπο του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, και ζναν εκπρόςωπο
του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ωσ μζλθ.
Σε περίπτωςθ που ςυηθτοφνται κζματα που αφοροφν Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια, ςυμμετζχουν
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνεδριάςεισ και εκπρόςωποι των Υπουργείων που ζχουν ςυνυπογράψει τα
κατά περίπτωςθ Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια, αν δεν ςυμμετζχουν ιδθ ςε αυτό με βάςθ τθν
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παροφςα. Τα μζλθ αυτισ τθσ περίπτωςθσ ορίηονται από τουσ οικείουσ Υπουργοφσ.
Σε περίπτωςθ που ςυηθτοφνται κζματα που αφοροφν Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια,
ςυμμετζχει ςτισ ςυνεδριάςεισ και εκπρόςωποσ τθσ αντίςτοιχθσ Ρεριφζρειασ. Τα μζλθ αυτισ τθσ
περίπτωςθσ ορίηονται από τουσ οικείουσ Ρεριφερειάρχεσ.
2. Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α. ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τθν
οποία ρυκμίηονται όλεσ οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ που αφοροφν ςτθ ςφνκεςθ και λειτουργία του.
Τα μζλθ του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α. που προζρχονται από το Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ
αντικακίςτανται, μόλισ λιξει θ κθτεία τουσ ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ.
Οι εκπρόςωποι των Υπουργείων και Ρεριφερειϊν, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ορίηονται με
αποφάςεισ των αντίςτοιχων Υπουργϊν και Ρεριφερειαρχϊν εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ ςχετικι ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ. Εάν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ και δεν ζχουν ανακοινωκεί ςτον Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ εκπρόςωποι αυτϊν των περιπτϊςεων, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α. ςυγκροτείται
από τα λοιπά μζλθ και λειτουργεί κανονικά μζχρι τθν υπόδειξθ και τον διοριςμό των ελλειπόντων
εκπροςϊπων.
3. Κφρια αρμοδιότθτα του ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α. είναι θ, κατόπιν αιτιματοσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ ι του Γενικοφ Γραμματζα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ, παροχι
γνϊμθσ ςε περίπτωςθ αντικρουόμενων ι αςαφϊν διατάξεων μεταξφ χωροταξικϊν πλαιςίων, ι
ςχετικά με τθ ςυμβατότθτα χωρικϊν πλαιςίων ι ςχεδίων όλων των κατθγοριϊν και επιπζδων προσ
τον υπερκείμενο χωροταξικό ςχεδιαςμό, ι παράλειψθσ ι ζκδοςθσ αντικρουόμενων
γνωμοδοτιςεων ι ερμθνειϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι επί οποιουδιποτε άλλου ηθτιματοσ
ςχετικοφ με χωροταξικά κζματα, τα οποία παραπζμπονται προσ γνωμοδότθςθ από τον Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Γνωμοδοτεί, επίςθσ, για τθν οριοκζτθςθ Ρεριοχϊν Οργανωμζνθσ
Ανάπτυξθσ Υδατοκαλλιεργειϊν (ΡΟΑΥ), για τον χαρακτθριςμό καλάςςιων περιοχϊν (με τον
αντίςτοιχο πυκμζνα) ωσ καταδυτικϊν πάρκων και για τον χαρακτθριςμό και τθν οριοκζτθςθ
Ρεριοχϊν Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΟΤΑ), Ρεριοχϊν Ολοκλθρωμζνθσ Ανάπτυξθσ
Ραραγωγικϊν Δραςτθριοτιτων (ΡΟΑΡΔ) και Σφνκετων Τουριςτικϊν Καταλυμάτων (ΣΤΚ).
Το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α. μπορεί να καλεί ςτισ ςυνεδριάςεισ του όργανα και φορείσ του δθμόςιου τομζα
που ςχετίηονται με τα αντικείμενα, επί των οποίων παρζχει γνϊμθ.»
Άρκρο 6
Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ – Σροποποίθςθ του ν. 4447/2016
Ο τίτλοσ του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4447/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«ΚΕΦΑΛΑΛΟ Β
ΧΩΟΤΑΞΛΚΟΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ»
Άρκρο 7
Ειδικά Χωροταξικά Πλαίςια - Σροποποίθςθ του άρκρου 5 του ν. 4447/2016
Το άρκρο 5 του ν. 4447/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 5
Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια
1. Τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια αποτελοφν ςφνολα κειμζνων και διαγραμμάτων, με τα οποία
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προςδιορίηονται κατευκφνςεισ ςε εκνικό επίπεδο και, όπου απαιτείται, ρυκμίςεισ, ιδίωσ, για:
α) Τθ χωρικι διάρκρωςθ και δομι του οικιςτικοφ δικτφου τθσ Χϊρασ,
β) τθ χωρικι διάρκρωςθ τομζων ι κλάδων παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και γενικότερα τομζων
ανάπτυξθσ εκνικισ ςθμαςίασ,
γ) τθ χωρικι διάρκρωςθ δικτφων και υπθρεςιϊν τεχνικισ και διοικθτικισ υποδομισ,
δ) τθ διαμόρφωςθ πολιτικισ γθσ,
ε) τθν προςταςία του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ τοπίου,
ςτ) τθ χωρικι ανάπτυξθ και οργάνωςθ περιοχϊν του εκνικοφ χϊρου που ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία
από χωροταξικι, περιβαλλοντικι, αναπτυξιακι ι κοινωνικι άποψθ, όπωσ είναι ιδίωσ οι παράκτιεσ,
οι νθςιωτικζσ, οι ορεινζσ και προβλθματικζσ περιοχζσ,
η) τθν προϊκθςθ ςχεδίων, προγραμμάτων ι ζργων χωρικισ ανάπτυξθσ μείηονοσ ςθμαςίασ ι/και
διακρατικισ, διαπεριφερειακισ εμβζλειασ.
Τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια ςυνοδεφονται από πρόγραμμα ενεργειϊν και προτεραιοτιτων, ςτο
οποίο εξειδικεφονται οι απαιτοφμενεσ για τθν εφαρμογι τουσ ενζργειεσ και δράςεισ, το
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςισ τουσ, κακϊσ και οι φορείσ εφαρμογισ τουσ.
2.α) Τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια εκπονοφνται υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και των κατά
περίπτωςθ αρμόδιων Υπουργϊν ςυνιςτϊνται επιτελικζσ επιτροπζσ ςυντονιςμοφ και
παρακολοφκθςθσ των εκπονοφμενων πλαιςίων, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν εκπρόςωποι του
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και των κατά περίπτωςθ αρμόδιων Υπουργείων.
β) Κατά τθν εκπόνθςι τουσ λαμβάνονται υπόψθ θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι, το Εκνικό
Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ, το Ρλαίςιο Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ και το Εκνικό Ρρόγραμμα
Δθμοςίων Επενδφςεων, το Εκνικό Σχζδιο για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, θ Εκνικι Ρολιτικι Μείωςθσ
Κινδφνου Καταςτροφϊν, οι διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και εκνικζσ πολιτικζσ για τθν προςταςία του
περιβάλλοντοσ, κακϊσ και άλλα γενικά ι ειδικά προγράμματα εκνικισ ι διαπεριφερειακισ
κλίμακασ που επθρεάηουν ςθμαντικά τθ διάρκρωςθ και ανάπτυξθ του εκνικοφ χϊρου, ιδίωσ ςτον
τομζα, πεδίο ι τφπο περιοχισ που αποτελεί, κατά περίπτωςθ, το αντικείμενο ρφκμιςθσ κάκε
Ρλαιςίου, κακϊσ και ενωςιακζσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ που επθρεάηουν τθ διάρκρωςθ και
ανάπτυξι του.
3. α) Τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια υπόκεινται ςε διαδικαςία Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ
Εκτίμθςθσ και εγκρίνονται μαηί με τισ ςτρατθγικζσ μελζτεσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων με κοινι
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και των κατά περίπτωςθ αρμοδίων
Υπουργϊν. Οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και των οικείων
Στρατθγικϊν Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων είναι κοινζσ.
β) Το Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ του άρκρου 4 διατυπϊνει γνϊμθ ςχετικά με το περιεχόμενο
των εκπονοφμενων Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν
υποβολι τθσ ςχετικισ ειςιγθςθσ, από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ δεν εμποδίηει τθν πρόοδο τθσ
διαδικαςίασ.
4. Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ είναι αρμόδιο για τθν παρακολοφκθςθ και
αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων. Για τον ςκοπό αυτό,
ςυντάςςονται ανά πενταετία εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι χωρικζσ
επιπτϊςεισ, ο τρόποσ εφαρμογισ και τα πικανά προβλιματα που παρουςιάςτθκαν κατά τθν
εφαρμογι τουσ.
Τα πορίςματα των ωσ άνω εκκζςεων γνωςτοποιοφνται ςτα κακ' φλθν αρμόδια υπουργεία και
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λοιποφσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ και υπθρεςίεσ, προκειμζνου να λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν
άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ που αφοροφν ςτθν εφαρμογι των Ειδικϊν Χωροταξικϊν
Ρλαιςίων.
Εκκζςεισ αξιολόγθςθσ μπορεί να ςυντάςςουν και τα κατά περίπτωςθ αρμόδια υπουργεία, τισ
οποίεσ κοινοποιοφν ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, προκειμζνου να λαμβάνονται
υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ των εκκζςεων αξιολόγθςθσ αρμοδιότθτάσ του.
5. Τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια ανακεωροφνται ανά πενταετία, εφόςον προκφπτει τεκμθριωμζνθ
ανάγκθ προσ τοφτο από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ. Ρριν από τθν πάροδο τθσ πενταετίασ είναι κατ'
εξαίρεςθ δυνατι θ τροποποίθςι τουσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και επικαιροποίθςι τουσ,
προκειμζνου:
α) να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν προϊκθςθ ι εφαρμογι προγραμμάτων
διεκνοφσ, ευρωπαϊκοφ, διαςυνοριακοφ, διακρατικοφ ι διαπεριφερειακοφ χαρακτιρα,
β) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ ανάγκεσ από φυςικζσ ι τεχνολογικζσ καταςτροφζσ και
κινδφνουσ,
γ) να επζλκουν τυχόν ιςςονεσ αλλαγζσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων
τουσ, εφόςον από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ προκφπτει ότι θ εφαρμογι τουσ δεν ζχει οδθγιςει ςτα
αποτελζςματα που επιδιϊκονται,
δ) να προςαρμοςτοφν ςε νομοκετικζσ τροποποιιςεισ μεταγενζςτερεσ τθσ ζγκριςισ τουσ,
ε) να ενςωματϊςουν προτάςεισ μελετϊν Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων ςχεδίων μζςω
τθσ ανάδραςθσ.
Τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια μποροφν να ανακεωροφνται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από τθν
πάροδο επτά (7) ετϊν από τθν θμερομθνία, κατά τθν οποία θ αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ανζκεςε τθ μελζτθ, βάςει τθσ οποίασ ςυντάχκθκαν.
6. α) Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία διαπιςτωκοφν αντιφάςεισ μεταξφ των διατάξεων διαφορετικϊν
Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων, ςυγκαλείται, κατόπιν αιτιματοσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ ι του Γενικοφ Γραμματζα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α., το οποίο διατυπϊνει γνϊμθ ςχετικά
με τισ διατάξεισ που πρζπει να τροποποιθκοφν, προκειμζνου να αρκοφν οι αντιφάςεισ. Κατόπιν,
τροποποιοφνται τα αντίςτοιχα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια, ςτα ςθμεία που κρίκθκε απαραίτθτο,
ςφμφωνα με τθ διαδικαςία με τθν οποία είχαν εγκρικεί.
β) Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του κατά περίπτωςθ
ςυναρμόδιου Υπουργοφ, μπορεί να επζρχονται εντοπιςμζνεσ και μθ ουςιϊδεισ μεταβολζσ ςε
εγκεκριμζνα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια, όπωσ διορκϊςεισ ςφαλμάτων, αποςαφθνίςεισ
διατυπϊςεων, εναρμόνιςθ κειμζνων και διαγραμμάτων
7. α) Ππου ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ αναφζρονται τα «Ειδικά Ρλαίςια Χωροταξικοφ
Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ» (ΕΡΧΣΑΑ) νοοφνται εφεξισ τα Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια
του παρόντοσ.
β) Θ ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ εγκεκριμζνων μζχρι τισ 23.12.2016 Ειδικϊν Ρλαιςίων
Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ γίνεται κατά τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3.
γ) Δεν απαιτείται να ακολουκθκεί θ διαδικαςία ςτρατθγικισ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ για τισ
τροποποιιςεισ των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων, εάν οι αλλαγζσ που επζρχονται είναι ιςςονοσ
ςθμαςίασ.»
Άρκρο 8
Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίςια – Σροποποίθςθ του άρκρου 6 του ν. 4447/2016
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Οι παρ. 1, 3, 5, 9, 11 και 13 του άρκρου 6 του ν. 4447/2016 αντικακίςτανται, προςτίκεται παρ. 14
και το άρκρο 6 του ν. 4447/2016 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 6
Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια
1. Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια αποτελοφν ςφνολα κειμζνων, χαρτϊν ι και
διαγραμμάτων, με τα οποία παρζχονται κατευκφνςεισ χωρικισ ανάπτυξθσ και οργάνωςθσ ςε
περιφερειακό επίπεδο και, όπου απαιτείται, ρυκμίςεισ, ιδίωσ, για:
α) Τθν αποτίμθςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ των ιδιαίτερων αναπτυξιακϊν και γενικότερα χωρικϊν
χαρακτθριςτικϊν κάκε Ρεριφζρειασ για τθν ιςότιμθ ζνταξι τθσ ςτον εκνικό, ενωςιακό και διεκνι
χϊρο,
β) τθ χωρικι διάρκρωςθ των βαςικϊν παραγωγικϊν τομζων και κλάδων,
γ) τθ χωρικι διάρκρωςθ των περιφερειακϊν δικτφων μεταφορϊν και τθσ λοιπισ τεχνικισ
υποδομισ περιφερειακοφ ενδιαφζροντοσ,
δ) τθ διάρκρωςθ του περιφερειακοφ χϊρου (πρότυπο χωρικισ οργάνωςθσ), κακϊσ και τθ χωρικι
οργάνωςθ και δομι του οικιςτικοφ δικτφου,
ε) τθν οικιςτικι ανάπτυξθ και αναςυγκρότθςθ του αςτικοφ χϊρου,
ςτ) τθν ανάδειξθ, προβολι και προςταςία τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, κακϊσ και
του οικιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ περιβάλλοντοσ κάκε Ρεριφζρειασ,
η) τον προςδιοριςμό ενεργϊν παρεμβάςεων και προγραμμάτων χωροταξικοφ και αςτικοφ
χαρακτιρα, όπωσ ιδίωσ οι Ρεριοχζσ Ειδικϊν Χωρικϊν Ραρεμβάςεων (ΡΕΧΡ) και τα Σχζδια
Ολοκλθρωμζνων Αςτικϊν Ραρεμβάςεων (ΣΟΑΡ), των άρκρων 11 και 12 του ν. 2742/1999 (Α' 207),
θ) τθν προςταςία του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ και του τοπίου.
2. Στα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια περιλαμβάνονται και οι εγκεκριμζνοι οργανωμζνοι
υποδοχείσ δραςτθριοτιτων, κακϊσ και τα εγκεκριμζνα ςχζδια δθμόςιων ι ιδιωτικϊν επενδφςεων
μεγάλθσ κλίμακασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που τισ διζπουν.
3. Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια περιλαμβάνουν ςε ειδικό Ραράρτθμα, που ςυνοδεφεται
από κείμενα και διαγράμματα κατάλλθλθσ κλίμακασ, κατευκφνςεισ ανά Διμο που αφοροφν ιδίωσ:
α) τθ χωροταξικι και αναπτυξιακι φυςιογνωμία του Διμου και των επιμζρουσ δθμοτικϊν
ενοτιτων,
β) τθ διάρκρωςθ και δομι του οικιςτικοφ δικτφου και τθν οικιςτικι ανάπτυξθ,
γ) τθν προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ, πολιτιςτικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ,
δ) τα υπερτοπικά/διαδθμοτικά δίκτυα υποδομισ,
ε) τθ χωρικι οργάνωςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων ι άλλων χριςεων ςτον μθ αςτικό,
ιδίωσ, χϊρο,
ςτ) τισ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ δόμθςθσ,
η) τθν προςταςία, διαχείριςθ και ςχεδιαςμό του τοπίου,
θ) τθ βιϊςιμθ αξιοποίθςθ του ενεργειακοφ δυναμικοφ των περιφερειϊν, με προτεραιότθτα ςτισ
ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.
Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια και τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια που εγκρίνονται ςε κάκε
Ρεριφζρεια πρζπει να εναρμονίηονται με τισ αντίςτοιχεσ κατευκφνςεισ, ανά Διμο ι δθμοτικι
ενότθτα, του οικείου Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου.
4. Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια ςυνοδεφονται από Ρρόγραμμα Ζργων, Ενεργειϊν και
Ρροτεραιοτιτων, ςτο οποίο εξειδικεφονται οι απαιτοφμενεσ για τθν εφαρμογι τουσ ενζργειεσ,
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ζργα, ρυκμίςεισ, μζτρα και προγράμματα, κακϊσ και οι φορείσ και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογισ
τουσ.
5. Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια δεςμεφονται από τισ ρυκμίςεισ και εναρμονίηονται προσ
τισ κατευκφνςεισ των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων, τισ οποίεσ ςυντονίηουν, εξειδικεφουν,
ςυμπλθρϊνουν ι, όταν προβλζπεται ςχετικϊσ, τροποποιοφν. Κατά τθν κατάρτιςι τουσ
λαμβάνονται υπόψθ θ Εκνικι Χωρικι Στρατθγικι, το περιφερειακό πρόγραμμα δθμοςίων
επενδφςεων, τα προγράμματα περιφερειακισ ανάπτυξθσ, το περιφερειακό ςχζδιο προςαρμογισ
ςτθν Κλιματικι Αλλαγι, το Εκνικό Σχζδιο Ρροςαρμογισ ςτθν Κλιματικι Αλλαγι, το Εκνικό Σχζδιο
για τθν Ενζργεια και το Κλίμα, τα Ρλαίςια Διαχείριςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν, κακϊσ και άλλα γενικά ι
ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ που επθρεάηουν τθ διάρκρωςθ και
ανάπτυξθ του χϊρου.
Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν αςάφειεσ ι αντικρουόμενεσ κατευκφνςεισ μεταξφ διαφορετικϊν
Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων όμορων Ρεριφερειϊν ςυγκαλείται, κατόπιν αιτιματοσ του
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι του Γενικοφ Γραμματζα Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και
Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, το ΚΕ.ΣΥ.ΧΩ.Κ.Α., το οποίο
γνωμοδοτεί για τθν άρςθ τθσ αςάφειασ ι αντίκρουςθσ. Κατόπιν τροποποιοφνται τα αντίςτοιχα
Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια, ςτα ςθμεία που κρίκθκε απαραίτθτο, ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία με τθν οποία είχαν εγκρικεί. Δεν απαιτείται να ακολουκθκεί διαδικαςία ςτρατθγικισ
περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ, εάν οι αλλαγζσ είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ.
6. Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα κάκε Ρεριφζρειασ περιλαμβάνονται κατά προτεραιότθτα τα ζργα
και οι δράςεισ που προωκοφν τθν εφαρμογι των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων,
ςφμφωνα και με το πρόγραμμα ενεργειϊν και προτεραιοτιτων των τελευταίων.
7. α) Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια εκπονοφνται υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ φςτερα από ςχετικι ενθμζρωςθ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ και υπό τθν
επίβλεψθ κοινϊν με τθν Ρεριφζρεια επιτροπϊν.
β) Για τθν ζγκριςθ των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων απαιτείται θ γνϊμθ του οικείου
Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, θ οποία παρζχεται μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τθ λιψθ
τθσ ςχετικισ μελζτθσ, που του διαβιβάηεται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Μετά
τθν παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται χωρίσ τθ ςχετικι γνϊμθ. Ειδικά
για τθ χωρικι διάρκρωςθ παραγωγικϊν τομζων ι κλάδων και περιφερειακϊν δικτφων μεταφορϊν
και λοιπισ τεχνικισ υποδομισ απαιτείται επιπλζον θ γνϊμθ των κατά περίπτωςθ αρμόδιων
υπουργείων, θ οποία παρζχεται εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθ λιψθ τθσ ςχετικισ
μελζτθσ που του διαβιβάηεται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Μετά τθν
παρζλευςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται χωρίσ τθ ςχετικι γνϊμθ.
γ) Το Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ διατυπϊνει γνϊμθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 του
άρκρου 4, για το περιεχόμενο των εκπονοφμενων Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων εντόσ
προκεςμίασ ενόσ (1) μθνόσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ ερωτιματοσ. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ
ανωτζρω προκεςμίασ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται χωρίσ τθ ςχετικι γνϊμθ.
δ) Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια υπόκεινται ςε διαδικαςία Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ
Εκτίμθςθσ και εγκρίνονται μαηί με τισ ςχετικζσ Στρατθγικζσ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ με
αποφάςεισ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Οι διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ των
Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και των οικείων Στρατθγικϊν Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν
Επιπτϊςεων είναι κοινζσ.
8. Το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με τθ ςυνδρομι των Ρεριφερειϊν παρακολουκεί και
αξιολογεί τθν εφαρμογι των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων. Για τον ςκοπό αυτό,
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ςυντάςςει τουλάχιςτον ανά πενταετία εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ, ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο
τρόποσ εφαρμογισ, τα προβλιματα που παρουςιάςτθκαν, κακϊσ και ο βακμόσ ενςωμάτωςθσ των
κατευκφνςεϊν τουσ ςτα υποκείμενα επίπεδα ςχεδιαςμοφ. Στισ ίδιεσ εκκζςεισ υποδεικνφονται
ενζργειεσ και δράςεισ που κατά περίπτωςθ απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των
Ρεριφερειακϊν Στρατθγικϊν και κατευκφνςεων και επιςθμαίνονται ενζργειεσ και δράςεισ που δεν
εναρμονίηονται με αυτζσ τισ κατευκφνςεισ.
Τα πορίςματα των εκκζςεων αυτϊν διαβιβάηονται ςτα ςυναρμόδια υπουργεία, ςτισ περιφζρειεσ
και τουσ φορείσ και υπθρεςίεσ, προκειμζνου να λαμβάνονται υπόψθ ςτισ δράςεισ και ζργα που
άπτονται των αρμοδιοτιτων τουσ.
9. Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια ανακεωροφνται ανά πενταετία, εφόςον προκφπτει
τεκμθριωμζνθ ανάγκθ προσ τοφτο από τισ εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ. Κατά το χρονικό αυτό
διάςτθμα είναι κατ' εξαίρεςθ δυνατι θ τροποποίθςι τουσ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ και
επικαιροποίθςι τουσ, προκειμζνου:
α) να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν προϊκθςθ ι εφαρμογι προγραμμάτων
διεκνοφσ, ευρωπαϊκοφ, διαςυνοριακοφ, διακρατικοφ ι διαπεριφερειακοφ χαρακτιρα,
β) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ ανάγκεσ από φυςικζσ ι τεχνολογικζσ καταςτροφζσ και
κινδφνουσ, ςτο επίπεδο τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ,
γ) να επζλκουν τυχόν ιςςονεσ αλλαγζσ που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ των αποτελεςμάτων
τουσ, εφόςον από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ προκφπτει ότι θ εφαρμογι τουσ δεν ζχει οδθγιςει ςτα
αποτελζςματα που επιδιϊκονται,
δ) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ και απρόβλεπτεσ ανάγκεσ και νζα δεδομζνα, για ζργα εκνικισ ι
περιφερειακισ ςθμαςίασ τα οποία δεν περιλαμβάνονταν ςτον αρχικό ςχεδιαςμό,
ε) να προςαρμοςτοφν ςε νομοκετικζσ τροποποιιςεισ μεταγενζςτερεσ τθσ ζγκριςισ τουσ ι ςε νζα
δεδομζνα και κατευκφνςεισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ που προκφπτουν από τθν ζγκριςθ, ανακεϊρθςθ
ι τροποποίθςθ Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων.
Τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια μποροφν να ανακεωροφνται ςε κάκε περίπτωςθ μετά τθν
πάροδο επτά (7) ετϊν από τθν θμερομθνία, κατά τθν οποία το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ ανζκεςε τθ μελζτθ, βάςει τθσ οποίασ ςυντάχκθκαν.
Για τθν ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων ακολουκείται θ
διαδικαςία τθσ παρ. 7.
10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να επζρχονται εντοπιςμζνεσ
και μθ ουςιϊδεισ μεταβολζσ ςτα εγκεκριμζνα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια, όπωσ
διορκϊςεισ ςφαλμάτων, αποςαφθνίςεισ διατυπϊςεων, εναρμόνιςθ κειμζνων και διαγραμμάτων.
11. α. Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια εκπονοφνται για όλεσ τισ Ρεριφζρειεσ τθσ Χϊρασ, πλθν
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. Για τθν Ρεριφζρεια Αττικισ κζςθ Ρεριφερειακοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου
επζχει το υκμιςτικό Σχζδιο τθσ Ακινασ.
β. Κατά τθν εκπόνθςθ των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων εξετάηονται ηθτιματα
αλλθλεπίδραςθσ και επικαλφψεων μεταξφ ςχεδίων όμορων Ρεριφερειϊν.
γ. Το Ρεριφερειακό Χωροταξικό Ρλαίςιο Κεντρικισ Μακεδονίασ περιλαμβάνει ειδικό Ραράρτθμα
για τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό τθσ Μθτροπολιτικισ Ρεριοχισ Κεςςαλονίκθσ. Το Ραράρτθμα αυτό
λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ των πολεοδομικϊν ςχεδίων πρϊτου επιπζδου ςτθν
περιοχι αυτι.
12. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται προδιαγραφζσ για τθν
εκπόνθςθ, αξιολόγθςθ και τροποποίθςθ των Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και κάκε άλλο
ςχετικό κζμα.
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13. Ππου ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ αναφζρονται τα «Ρεριφερειακά Ρλαίςια
Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ» νοοφνται εφεξισ τα Ρεριφερειακά
Χωροταξικά Ρλαίςια του παρόντοσ άρκρου.
Θ ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ των εγκεκριμζνων, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ,
Ρεριφερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ, γίνεται με τθ
διαδικαςία τθσ παρ. 7.
Εάν οι αλλαγζσ που επζρχονται είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ, δεν απαιτείται να ακολουκθκεί θ
διαδικαςία ςτρατθγικισ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ για τισ τροποποιιςεισ των Ρεριφερειακϊν
Χωροταξικϊν Ρλαιςίων.
14. Τα Καλάςςια Χωροταξικά Ρλαίςια τοποκετοφνται ςτο ίδιο επίπεδο ςχεδιαςμοφ με τα
Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια. Θ εκπόνθςθ, ζγκριςθ και το περιεχόμενό τουσ διζπονται από
τισ παρ. 4, 5, 6, τισ περ. α’, γ’ και δ’ τθσ παρ. 7 του παρόντοσ, κακϊσ και τον ν. 4546/2018 (Α' 101).»
Άρκρο 9
Πολεοδομικόσ χεδιαςμόσ – Σροποποίθςθ του ν. 4447/2016
Ο τίτλοσ του Κεφαλαίου Γ’ του ν. 4447/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«ΚΕΦΑΛΑΛΟ Γ
ΡΟΛΕΟΔΟΜΛΚΟΣ ΣΧΕΔΛΑΣΜΟΣ».
Άρκρο 10
Σοπικά Πολεοδομικά χζδια – Σροποποίθςθ του άρκρου 7 του ν. 4447/2016
Το άρκρο 7 του ν. 4447/2016, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 7
Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια
1. Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια (ΤΡΣ) αποτελοφν ςφνολα κειμζνων, χαρτϊν και διαγραμμάτων
με τα οποία κακορίηονται το πρότυπο χωρικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ και τα βαςικά
προγραμματικά μεγζκθ, όρια πολεοδομικϊν ενοτιτων και οικιςμϊν, οι χριςεισ γθσ, οι όροι και
περιοριςμοί δόμθςθσ, οι ςθμαντικζσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ, Ηϊνεσ Υποδοχισ Συντελεςτι
Δόμθςθσ (ΗΥΣ), ηϊνεσ ειδικϊν πολεοδομικϊν κινιτρων, το οδικό δίκτυο, τα μεταφορικά, τεχνικά
και περιβαλλοντικά δίκτυα και υποδομζσ, μζτρα προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, μζτρα
υποςτθρικτικά τθσ αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν και διαχείριςθσ ςυνεπειϊν φυςικϊν και
τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και λοιπϊν απειλϊν, κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο, όροσ ι περιοριςμόσ
που απαιτείται για τθν ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ και οργάνωςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ.
2. Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια καλφπτουν τθν ζκταςθ μιασ ι περιςςοτζρων Δθμοτικϊν
Ενοτιτων ενόσ Διμου. Μπορεί επίςθσ να καλφπτουν και τθν ζκταςθ Δθμοτικϊν Ενοτιτων που
βρίςκονται ςε όμορουσ Διμουσ, ζπειτα από ςχετικζσ αποφάςεισ των οικείων Δθμοτικϊν
Συμβουλίων. Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια εναρμονίηονται με τισ κατευκφνςεισ των
Ρεριφερειακϊν και των Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και περιζχουν τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ για
τθν επίτευξθ των ςκοπϊν τουσ.
3. Με τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια κακορίηονται για κάκε δθμοτικι ενότθτα οι ακόλουκεσ
κατθγορίεσ περιοχϊν:
α) Οικιςτικζσ Ρεριοχζσ (ΟΛΚ):
αα) Ωσ οικιςτικζσ περιοχζσ νοοφνται οι περιοχζσ που εξυπθρετοφν τθ διαβίωςθ και τθν
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οργανωμζνθ οικονομικι και κοινωνικι ηωι και δραςτθριότθτα του ανκρϊπου. Στισ οικιςτικζσ
περιοχζσ περιλαμβάνονται όλεσ οι πολεοδομθμζνεσ, εντόσ εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων,
περιοχζσ, οι οικιςμοί προ του 1923 ι με πλθκυςμό κάτω των δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων,
κακϊσ και οι προσ πολεοδόμθςθ περιοχζσ. Ρεριλαμβάνονται επίςθσ οι Ρεριοχζσ Ειδικά
υκμιηόμενθσ Ρολεοδόμθςθσ (ΡΕΡΟ) του άρκρου 24 του ν. 2508/1997 (Α' 124) με χριςθ πρϊτθσ
ι δεφτερθσ κατοικίασ, οι Ρεριοχζσ Ρεριβαλλοντικισ Αναβάκμιςθσ και Λδιωτικισ Ρολεοδόμθςθσ
(ΡΡΑΛΡ), Ειδικζσ Ρεριοχζσ Ρεριβαλλοντικισ Αναβάκμιςθσ και Λδιωτικισ Ρολεοδόμθςθσ (ΕΡΡΑΛΡ),
και τα Ειδικά Σχζδια Ρεριβαλλοντικισ Αναβάκμιςθσ και Ανάπτυξθσ (ΕΣΡΕΑΑ) των άρκρων 1, 7 και
16 του ν. 4280/2014 (Α' 159).
αβ) Στισ προσ πολεοδόμθςθ περιοχζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ κακορίηονται με τα Τοπικά
Ρολεοδομικά Σχζδια όρια πολεοδομικϊν ενοτιτων και θ γενικι πρόταςθ πολεοδομικισ
οργάνωςισ τουσ, ιτοι οι επιτρεπόμενεσ εντόσ αυτϊν κατθγορίεσ χριςεων γθσ -γενικϊν, και κατά
περίπτωςθ ειδικϊν- θ πυκνότθτα, ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ -μζςοσ ςε επίπεδο πολεοδομικισ
ενότθτασ, και δυνθτικά και τελικόσ για ςυγκεκριμζνα τμιματα τθσ πολεοδομικισ ενότθτασ- και οι
λοιποί όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, κακϊσ και θ γενικι εκτίμθςθ των αναγκϊν κάκε
πολεοδομικισ ενότθτασ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, κοινωφελείσ εξυπθρετιςεισ και εν γζνει
δθμόςιεσ υποδομζσ και δίκτυα.
αγ) Οι οικιςμοί προ του 1923 ι με πλθκυςμό κάτω των δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων
οριοκετοφνται υποχρεωτικά όταν δεν είναι οριοκετθμζνοι, και μποροφν να κακορίηονται
επιλεκτικά ωσ περιοχζσ προσ πολεοδόμθςθ. Στθν τελευταία περίπτωςθ ακολουκείται θ διαδικαςία
τθσ υποπερ. ββ).
β) Ρεριοχζσ παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (ΡΕΔ):
βα) Ωσ περιοχζσ παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (ΡΕΔ) μπορεί να κακορίηονται
οι εντόσ ι και εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν περιοχζσ, οι οποίεσ, εν όψει τθσ κζςθσ, των
υφιςτάμενων χριςεων, λειτουργιϊν και υποδομϊν, κακϊσ και των λοιπϊν χωρικϊν τουσ
χαρακτθριςτικϊν, προςφζρονται για τθ χωροκζτθςθ μεμονωμζνων ι οργανωμζνων παραγωγικϊν
και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι δυνατόν να πολεοδομοφνται
ανάλογα με το ιδιαίτερο κακεςτϊσ που τισ διζπει.
ββ) Στισ περιοχζσ αυτζσ με το Τοπικό Ρολεοδομικό Σχζδιο κακορίηονται οι επιτρεπόμενεσ εντόσ
αυτϊν κατθγορίεσ χριςεων γθσ, ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ, κακϊσ και οι λοιποί όροι και περιοριςμοί
δόμθςθσ που απαιτοφνται για τθν ανάπτυξι τουσ
βγ) Στισ περιοχζσ τθσ κατθγορίασ αυτισ εντάςςονται, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ που τισ
διζπουν, και εγκεκριμζνα Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Δθμοςίων Ακινιτων (ΕΣΧΑΔΑ), Ειδικά
Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΣΧΑΣΕ), Επιχειρθματικά Ράρκα, άλλοι
οργανωμζνοι υποδοχείσ δραςτθριοτιτων και Σφνκετα Τουριςτικά Καταλφματα. Οι περιοχζσ αυτζσ
μποροφν να ενςωματϊνονται ςτο Τοπικό Ρολεοδομικό Σχζδιο χωρίσ τροποποιιςεισ.
γ) Ρεριοχζσ Ρροςταςίασ (ΡΕΡ) και Ρεριοχζσ με ειδικό νομικό κακεςτϊσ (ΡΕΚ):
γα) Ωσ περιοχζσ προςταςίασ (ΡΕΡ) μπορεί να κακορίηονται οι περιοχζσ οι οποίεσ διακζτουν
ιδιαιτζρωσ αξιόλογα φυςικά ι πολιτιςτικά ςτοιχεία που χριηουν προςταςίασ, προβολισ και
ανάδειξθσ. Οι περιοχζσ αυτζσ οριοκετοφνται και κακορίηονται για αυτζσ, οι επιτρεπόμενεσ εντόσ
αυτϊν κατθγορίεσ χριςεων γθσ, ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ και οι λοιποί όροι και περιοριςμοί ι και
απαγορεφςεισ ςτισ χριςεισ γθσ και ςτθ δόμθςθ, κακϊσ και ςτθν εν γζνει άςκθςθ δραςτθριοτιτων
και λειτουργιϊν, για λόγουσ προςταςίασ του φυςικοφ ι πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και τοπίου.
γβ) Στισ περιοχζσ αυτζσ εντάςςονται και εκτάςεισ που υπάγονται ςε ειδικά νομικά κακεςτϊτα
προςταςίασ (ΡΕΚ), όπωσ είναι ιδίωσ χϊροι αρχαιολογικοφ ι ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, δάςθ και
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δαςικζσ εκτάςεισ, αιγιαλόσ και παραλία, ποταμοί-λίμνεσ-ρζματα, κακϊσ και προςτατευόμενεσ
περιοχζσ του άρκρου 19 του ν. 1650/1986 (Α' 160), οι οποίεσ διζπονται, όςον αφορά τισ χριςεισ
γθσ και τουσ όρουσ δόμθςθσ, από τα ειδικά κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ. Οι περιοχζσ αυτζσ
ενςωματϊνονται ςτο Τοπικό Ρολεοδομικό Σχζδιο χωρίσ να μεταβάλλεται το προςτατευτικό τουσ
κακεςτϊσ. Στθν κατθγορία αυτι ςυμπεριλαμβάνονται και οι περιοχζσ που ζχουν χαρακτθριςκεί, με
διοικθτικι πράξθ, ωσ περιοχζσ αγροτικισ ι γεωργικισ γθσ υψθλισ παραγωγικότθτασ.
δ) Ρεριοχζσ ελζγχου χριςεων γθσ (ΡΕΧ)
Ωσ περιοχζσ ελζγχου χριςεων γθσ (ΡΕΧ) νοοφνται οι μθ πολεοδομθμζνεσ και προσ πολεοδόμθςθ
(εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν) περιοχζσ, πζριξ των οικιςτικϊν περιοχϊν ι των περιοχϊν
παραγωγικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, που δεν εμπίπτουν ςε μια από τισ
προαναφερόμενεσ κατθγορίεσ (α), (β) και (γ), για τισ οποίεσ κακορίηονται ειδικοί περιοριςμοί ςτισ
χριςεισ γθσ και ςτουσ όρουσ δόμθςθσ, με ςκοπό τθν ορκολογικι κατανομι και ςυςχζτιςθ των
χριςεων γθσ, ϊςτε να αποφεφγονται πικανζσ μεταξφ τουσ ςυγκροφςεισ και ανεξζλεγκτθ
κατανάλωςθ φυςικϊν πόρων.
4. Μετά τθν ζγκριςθ των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, κάκε οικιςτικι, παραγωγικι ι άλλθ
ανάπτυξθ επιτρζπεται μόνον εφόςον είναι ςυμβατι με τισ χριςεισ γθσ και τουσ λοιποφσ όρουσ και
περιοριςμοφσ που κακορίηονται με αυτά.
5. Κατά τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, ο Υπουργόσ Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ, με απόφαςι του που εκδίδεται φςτερα από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και
γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, μπορεί να
αναςτείλει τθ χοριγθςθ οικοδομικϊν αδειϊν ι και εργαςιϊν ςτθν περιοχι ι ςε τμιματά τθσ και να
απαγορεφςει τισ κατατμιςεισ των ιδιοκτθςιϊν πζρα από το οριηόμενο ςτθν ίδια απόφαςθ όριο
εμβαδοφ. Θ κατά το προθγοφμενο εδάφιο αναςτολι και απαγόρευςθ ιςχφει μζχρι τθν ζγκριςθ του
Τοπικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου και πάντωσ για χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τα δφο (2)
ζτθ. Ρεραιτζρω παράταςθ τθσ αναςτολισ αυτισ είναι δυνατόν να χορθγείται, για ζνα (1) ακόμα
ζτοσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του υπουργοφ εφόςον διαπιςτωκεί ότι οι εργαςίεσ εκπόνθςθσ
του Τοπικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου προόδευςαν ςθμαντικά, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν
ολοκλιρωςθ και ζγκριςι του. Ο ςυνολικόσ χρόνοσ ιςχφοσ των ανωτζρω αποφάςεων αναςτολισ
δεν δφναται ςε καμία περίπτωςθ να ξεπερνά τα τρία (3) ζτθ.
6.α) Θ κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθ ςφνταξθ Τοπικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου γίνεται από το
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι από τον οικείο Διμο. Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια
υπόκεινται ςε διαδικαςία Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ.
β) Θ ζγκριςθ των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Κεντρικοφ
Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων. Για τισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ τθσ
Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ, αρμόδιο όργανο για τθ γνϊμθ του προθγοφμενου εδαφίου είναι το
Συμβοφλιο Μθτροπολιτικοφ Σχεδιαςμοφ. Θ αρμόδια υπθρεςία και το Κεντρικό Συμβοφλιο
Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων ελζγχουν και τθν εναρμόνιςθ του περιεχομζνου των
Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων με τα Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια, κακϊσ και τθν ζλλειψθ
αντιφάςεων με αντίςτοιχα ςχζδια όμορων Δθμοτικϊν Ενοτιτων.
Επίςθσ, με το ανωτζρω προεδρικό διάταγμα:
(αα) εγκρίνονται και οι κατευκφνςεισ, όροι και μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τα
οποία πρζπει να τθροφνται κατά τθν εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν
Σχεδίων, ςφμφωνα με τθ ςχετικι Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων.
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ββ) οριοκετοφνται προςωρινά οι οριογραμμζσ των τυχόν υφιςτάμενων εντόσ των προσ
πολεοδόμθςθ περιοχϊν υδατορεμάτων, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 4258/2014
(Α' 94), φςτερα από υποβολι φακζλου, ςφμφωνα με το άρκρο 6 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
υπ’ αρ. 140055/2017 (Β' 428).
γγ) εγκρίνεται προκαταρκτικι μελζτθ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ.
7. Πρια και ρυκμίςεισ εγκεκριμζνων Ηωνϊν Οικιςτικοφ Ελζγχου, που ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα
με το άρκρο 29 του ν. 1337/1983 (Α' 33), περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο των Τοπικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων και μπορεί να τροποποιοφνται με τα προεδρικά διατάγματα ζγκριςισ τουσ,
εφόςον τοφτο κρίνεται πολεοδομικϊσ απαραίτθτο για τθν κάλυψθ αναγκϊν οικιςτικισ,
παραγωγικισ ι επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ και αναςυγκρότθςθσ εντόσ τθσ οικείασ δθμοτικισ
ενότθτασ. Μετά από τθν ζγκριςθ των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, οι Ηϊνεσ Οικιςτικοφ
Ελζγχου που ζχουν ενςωματωκεί ςε αυτά παφουν να ιςχφουν ωσ αυτοτελείσ ρυκμίςεισ και ιςχφουν
οι ρυκμίςεισ του Τοπικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου.
8. Πρια και ρυκμίςεισ προεδρικϊν διαταγμάτων που ζχουν εκδοκεί δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου
4 του ν. 1577/1985 (Α' 210), περιλαμβάνονται ςτο περιεχόμενο του Τοπικοφ Ρολεοδομικοφ
Σχεδίου και μπορεί να ςυμπλθρϊνονται ι να τροποποιοφνται με τα προεδρικά διατάγματα τθσ
παρ. 6, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 του άρκρου 6 του ν. 4067/2012 (Α' 79).
9. Θ οικεία Ρεριφζρεια παρακολουκεί και αξιολογεί τθν εφαρμογι των ρυκμίςεων των Τοπικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων. Για τον ςκοπό αυτό, ςυντάςςει ανά πενταετία τουλάχιςτον εκκζςεισ
αξιολόγθςθσ, με τισ οποίεσ αποτιμάται ο τρόποσ εφαρμογισ των κατευκφνςεων και ρυκμίςεων των
ανωτζρω ςχεδίων, καταγράφονται αςτοχίεσ, αδυναμίεσ και προβλιματα που εντοπίςτθκαν κατά
τθν εφαρμογι τουσ και διατυπϊνονται προτάςεισ αντιμετϊπιςισ τουσ. Με τισ εκκζςεισ
αξιολόγθςθσ καταγράφεται επίςθσ θ αναγκαιότθτα προςαρμογισ του Τοπικοφ Ρολεοδομικοφ
Σχεδίου ςε νζα δεδομζνα, κακϊσ και ςε κατευκφνςεισ που προκφπτουν από τθν ζγκριςθ,
ανακεϊρθςθ ι τροποποίθςθ Ειδικϊν και Ρεριφερειακϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων. Οι ανωτζρω
εκκζςεισ κοινοποιοφνται ςτον οικείο Διμο, ςτθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ςτο
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, προκειμζνου να λαμβάνονται υπόψθ ςε ςχετικζσ
ενζργειεσ και δράςεισ που άπτονται των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τουσ.
10. Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια ανακεωροφνται ανά πενταετία, εφόςον προκφψει
τεκμθριωμζνθ προσ τοφτο ανάγκθ από τθν αξιολόγθςθ που διενεργείται κατά τθν παρ. 9.
α) Ρριν από τθν πάροδο τθσ πενταετίασ είναι κατ' εξαίρεςθ δυνατι θ τροποποίθςι τουσ
προκειμζνου:
αα) Να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν προϊκθςθ ι εφαρμογι
προγραμμάτων και δράςεων διεκνοφσ, ευρωπαϊκοφ, διακρατικοφ, διαπεριφερειακοφ ι
διαδθμοτικοφ χαρακτιρα,
αβ) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ πολεοδομικζσ ανάγκεσ από φυςικζσ ι τεχνολογικζσ
καταςτροφζσ και κινδφνουσ,
αγ) να αντιμετωπιςτοφν πρόςκετεσ ανάγκεσ ςε κοινωνικό εξοπλιςμό,
αδ) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ και απρόβλεπτεσ ανάγκεσ και νζα δεδομζνα που αφοροφν
ςτθν εφαρμογι ςχεδίων, ζργων και προγραμμάτων ι παρεμβάςεων μεγάλθσ κλίμακασ ι
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ.
αε) να προςαρμοςτοφν ςε νομοκετικζσ τροποποιιςεισ μεταγενζςτερεσ τθσ ζγκριςισ τουσ ι ςε νζα
δεδομζνα και κατευκφνςεισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ που προκφπτουν από τθν ζγκριςθ, ανακεϊρθςθ
ι τροποποίθςθ Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων.
β) Τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια μποροφν να ανακεωροφνται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από τθν
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πάροδο δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία, κατά τθν οποία ζγινε θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ, βάςει
τθσ οποίασ ςυντάχκθκαν.
γ) Γενικά Ρολεοδομικά Σχζδια και Σχζδια Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτϊν Ρόλεων του
ν. 2508/1997 (Α' 124) μπορεί να ανακεωρθκοφν ι τροποποιθκοφν χωρίσ να ιςχφουν οι πιο πάνω
προκεςμίεσ και προχποκζςεισ.
δ) Για τθν ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων ακολουκείται θ
διαδικαςία τθσ παρ. 6. Δεν απαιτείται να διενεργθκεί ςτρατθγικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ, εάν οι
τροποποιιςεισ είναι ιςςονοσ ςθμαςίασ.
11. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ
του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, μπορεί να γίνονται
διορκϊςεισ ςφαλμάτων, αποςαφθνίςεισ διατυπϊςεων, εναρμόνιςθ κειμζνων και διαγραμμάτων,
εφόςον δεν ςυνιςτοφν τροποποίθςθ.
12. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται οι προδιαγραφζσ και
κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν εκπόνθςθ, αξιολόγθςθ και τροποποίθςθ των Τοπικϊν Χωρικϊν
Σχεδίων.
13. Θ ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ εγκεκριμζνων ζωσ τισ 23.12.2016 Γενικϊν Ρολεοδομικϊν
Σχεδίων και Σχεδίων Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ γίνεται κατά τισ διατάξεισ
του παρόντοσ.
14. Ππου ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ αναφζρεται το «Γενικό Ρολεοδομικό Σχζδιο» ι
το «Σχζδιο Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ» ι το «Τοπικό Ρολεοδομικό Σχζδιο»
νοείται εφεξισ το Τοπικό Ρολεοδομικά Σχζδιο του παρόντοσ.»
Άρκρο 11
Ειδικά Πολεοδομικά χζδια – Σροποποίθςθ του άρκρο 8 του ν. 4447/2016
Το άρκρο 8 του ν. 4447/2016, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 8
Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια
1. α. Για τθ χωρικι οργάνωςθ και ανάπτυξθ περιοχϊν ανεξαρτιτωσ διοικθτικϊν ορίων που μπορεί
να λειτουργιςουν ωσ υποδοχείσ ςχεδίων, ζργων και προγραμμάτων υπερτοπικισ κλίμακασ ι
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ, για τισ οποίεσ απαιτείται ειδικι ρφκμιςθ των χριςεων γθσ και των λοιπϊν
όρων ανάπτυξισ τουσ καταρτίηονται Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια (ΕΡΣ). Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια
μπορεί να καταρτιςτοφν και: (α) για προγράμματα αςτικισ ανάπλαςθσ ι περιβαλλοντικισ
προςταςίασ ι αντιμετϊπιςθσ των ςυνεπειϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ, (β) για περιοχζσ
παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ε.Ε. όπωσ οι
Ολοκλθρωμζνεσ Χωρικζσ Ραρεμβάςεισ, και (γ) ςε περίπτωςθ ανάγκθσ ταχείασ ολοκλιρωςθσ του
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ πρϊτου επιπζδου από τθν πολιτεία, λόγω κρίςιμων χωρικϊν
προβλθμάτων που επιβάλλουν τθν άμεςθ αντιμετϊπιςθ ι τθν αποτροπι δθμιουργίασ
τετελεςμζνων καταςτάςεων που οφείλονται ςε τυχόν ζλλειψθ ι ανεπάρκεια πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ.
Θ περιοχι για τθν οποία καταρτίηεται ζνα ΕΡΣ ονομάηεται περιοχι επζμβαςθσ. Το ςφνολο τθσ
δθμοτικισ ενότθτασ που περιλαμβάνει τθν περιοχι επζμβαςθσ αποτελεί τθν ευρφτερθ περιοχι του
ΕΡΣ. Σε περίπτωςθ που θ περιοχι επζμβαςθσ εμπίπτει ςτα διοικθτικά όρια περιςςότερων
δθμοτικϊν ενοτιτων, το ςφνολο των δθμοτικϊν ενοτιτων αποτελεί τθν ευρφτερθ περιοχι του ΕΡΣ.
Εάν τα όρια τθσ περιοχισ επζμβαςθσ ταυτίηονται με τα διοικθτικά όρια μιασ δθμοτικισ ενότθτασ, θ
ςυνολικι ζκταςθ του οικείου Διμου αποτελεί τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ παραγράφου αυτισ.
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Θ περιοχι που περιβάλλει τθν περιοχι επζμβαςθσ και βρίςκεται ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με αυτιν
λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ των πολεοδομικϊν και λοιπϊν λειτουργιϊν τθσ, ονομάηεται ηϊνθ
άμεςθσ επιρροισ.
β. Τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια αποτελοφν ςφνολα κειμζνων, χαρτϊν και διαγραμμάτων με τα
οποία κακορίηονται το πρότυπο χωρικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ και τα βαςικά προγραμματικά
μεγζκθ, όρια πολεοδομικϊν ενοτιτων και οικιςμϊν, οι χριςεισ γθσ, οι όροι και περιοριςμοί
δόμθςθσ, οι ςθμαντικζσ πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ, ηϊνεσ ειδικϊν πολεοδομικϊν κινιτρων, το
βαςικό/κφριο οδικό δίκτυο, τα λοιπά μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και
υποδομζσ, τα μζτρα προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, μζτρα υποςτθρικτικά τθσ
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν και διαχείριςθσ ςυνεπειϊν φυςικϊν και τεχνολογικϊν
καταςτροφϊν και λοιπϊν απειλϊν, κακϊσ και κάκε άλλο μζτρο, όροσ ι περιοριςμόσ που
απαιτείται, ϊςτε να καταςτεί θ περιοχι επζμβαςισ τουσ κατάλλθλθ είτε για τθ δθμιουργία
οργανωμζνων υποδοχζων δραςτθριοτιτων ι για τθν πραγματοποίθςθ των προγραμμάτων και
παρεμβάςεων τθσ παρ. 1. Στθν περίπτωςθ που θ περιοχι μελζτθσ του ΕΡΣ περιλαμβάνει
ολόκλθρεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ, μπορεί επίςθσ να κακορίηονται ςε αυτζσ Ηϊνεσ Υποδοχισ
Συντελεςτι Δόμθςθσ (ΗΥΣ).
γ. Τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια εναρμονίηονται με τισ κατευκφνςεισ των Ρεριφερειακϊν και των
Ειδικϊν Χωροταξικϊν Ρλαιςίων και περιζχουν τισ αναγκαίεσ ρυκμίςεισ για τθν επίτευξθ των
ςκοπϊν τουσ, εντόσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ. Εκτόσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ είναι κατ' εξαίρεςθ
επιτρεπτό τα ΕΡΣ να προςδιορίηουν υποδομζσ, μζτρα και όρουσ που είναι αναγκαίοι για τθν
οργανικι ενςωμάτωςθ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι που τθν περιβάλλει.
δ. Τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια εντάςςονται ςτο ίδιο επίπεδο ςχεδιαςμοφ με τα Τοπικά
Ρολεοδομικά Σχζδια, μποροφν να περιλαμβάνουν ρυκμίςεισ για όλα τα κζματα που ρυκμίηονται
από Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια και μποροφν να τροποποιοφν τισ ρυκμίςεισ των εγκεκριμζνων
Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων.
ε. Ρριν από τθν ζγκριςθ ενόσ Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου, με ςκοπό να κρικεί θ καταρχιν
δυνατότθτα χωροκζτθςισ του, είναι δυνατόν να προθγθκεί θ εξισ διαδικαςία προζγκριςθσ: μετά
από υποβολι αίτθςθσ προζγκριςθσ από τον φορζα υλοποίθςθσ του Ειδικοφ Χωρικοφ Σχεδίου,
χορθγείται ςχετικι προζγκριςθ με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα
από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και ςφμφωνθ γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου
Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων. Θ απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου εκδίδεται
εντόσ επτά (7) εργάςιμων θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ γνϊμθσ του Κεντρικοφ Συμβουλίου
Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων.
Θ αίτθςθ ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ που περιλαμβάνει τθν πρόταςθ χωρικοφ προοριςμοφ
τθσ περιοχισ επζμβαςθσ, τισ κατευκφνςεισ του ιςχφοντοσ χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, τισ
υφιςτάμενεσ, κεςμικζσ και πραγματικζσ, χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ
ςτθν περιοχι επζμβαςθσ και ςτθ ηϊνθ άμεςθσ επιρροισ, τα βαςικά μεταφορικά και τεχνικά δίκτυα
και περιβαλλοντικζσ υποδομζσ, τουσ κοινόχρθςτουσ και κοινωφελείσ χϊρουσ, και γενικά κάκε
πλθροφορία που είναι αναγκαία για τθν τεκμθρίωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόταςθσ χωρικισ
ανάπτυξθσ και ςχετικοφσ χάρτεσ -υφιςτάμενθ κατάςταςθ και πρόταςθ- κλίμακασ 1:5000.
Θ απόφαςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων αφορά τθν
αναγκαιότθτα και ςκοπιμότθτα του προτεινόμενου χωρικοφ προοριςμοφ ενόψει του ειδικοφ
χαρακτιρα τθσ επιδιωκόμενθσ ανάπτυξθσ και τθσ κάλυψθσ αναγκϊν παραγωγικισ ι
επιχειρθματικισ ανάπτυξθσ και αναςυγκρότθςθσ εντόσ τθσ περιοχισ επζμβαςθσ, αφοφ λάβει
υπόψθ τουσ ςτόχουσ του Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου και τθν εξαςφάλιςθ τθσ μθ ανατροπισ τθσ
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πολεοδομικισ και χωροταξικισ λειτουργίασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ
Σχεδίου. Πταν με τθν προζγκριςθ προβλζπονται ηϊνεσ χριςεων γθσ, ςε κάκε ηϊνθ επιτρζπεται
καταρχιν ο κακοριςμόσ μόνο μιασ γενικισ χριςθσ. Κατ' εξαίρεςθ, είναι δυνατόν να προβλζπονται
περιςςότερεσ τθσ μιασ γενικζσ χριςεισ γθσ ςτθν ίδια ηϊνθ. Θ απόφαςθ προζγκριςθσ κρίνει
αποκλειςτικά τθν καταρχιν δυνατότθτα χωροκζτθςθσ του Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου και δεν
εξετάηει τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, οι οποίεσ κρίνονται ςτο ςτάδιο τθσ οριςτικισ ζγκριςθσ
αυτοφ.
Το Κεντρικό Συμβοφλιο Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ
προζγκριςθσ τθσ υποπαραγράφου αυτισ, ςυνεδριάηει τουλάχιςτον τζςςερισ (4) φορζσ ετθςίωσ ςε
τακτικι ςυνεδρίαςθ, με αποκλειςτικό ςκοπό τθ γνωμοδότθςθ επί των αιτιςεων προζγκριςθσ και
διαςφαλίηει ότι θ διαδικαςία αίτθςθσ προζγκριςθσ περατοφται υποχρεωτικά εντόσ ζξι (6) μθνϊν
από τθν υποβολι τθσ.
2.α. Για τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι περ. α’ ζωσ δ’ τθσ παρ. 3
του άρκρου 7, ςε ςυνάρτθςθ με τουσ επιδιωκόμενουσ κάκε φορά ςτόχουσ. Καταγράφονται
αναλυτικά τα προσ ρφκμιςθ ςτοιχεία, προκειμζνου να επιτευχκοφν οι επιδιωκόμενοι ςτόχοι ςτο
πλαίςιο τθσ πρόταςθσ χωρικοφ προοριςμοφ του ςυγκεκριμζνου Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου.
β. Για τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια εφαρμόηονται αναλογικά οι παρ. 4, 5, 7, και 8 του άρκρου 7,
λαμβανομζνων υπόψθ του χαρακτιρα τθσ περιοχισ επζμβαςθσ και τθσ/των δθμοτικϊν ενοτιτων
ςτισ οποίεσ αυτι εντάςςεται και των ςτόχων των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων.
3.α. Θ διαδικαςία εκπόνθςθσ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων εκκινεί από το Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι από τον οικείο Διμο ι τθν οικεία Ρεριφζρεια ι από ΝΡΔΔ που
εποπτεφονται από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι από τον φορζα υλοποίθςθσ του
ςχεδίου, ζργου ι προγράμματοσ. Τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια υπόκεινται ςε διαδικαςία
Στρατθγικισ Ρεριβαλλοντικισ Εκτίμθςθσ.
β. Θ ζγκριςθ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνϊμθ του Κεντρικοφ
Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων. Για τισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ τθσ
Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ, αρμόδιο όργανο για τθ γνϊμθ του προθγοφμενου εδαφίου είναι το
Συμβοφλιο Μθτροπολιτικοφ Σχεδιαςμοφ. Θ αρμόδια υπθρεςία και τα αρμόδια Συμβοφλια ελζγχουν
και τθν εναρμόνιςθ του περιεχομζνου των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων με τα Ρεριφερειακά
Χωροταξικά Ρλαίςια, κακϊσ και τθ ςυμβατότθτα με αντίςτοιχα ςχζδια (ΓΡΣ, ΣΧΟΟΑΡ, ΤΡΣ, ΕΡΣ)
ςτθν ίδια και ςε όμορεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. Με το ανωτζρω προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται
επίςθσ οι κατευκφνςεισ, οι όροι και τα μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τα οποία
πρζπει να τθροφνται κατά τθν εξειδίκευςθ και υλοποίθςθ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων,
ςφμφωνα με τθ ςχετικι Στρατθγικι Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων.
γ. Με το προεδρικό διάταγμα ζγκριςθσ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων μπορεί να εγκρίνεται
και το υμοτομικό Σχζδιο εφαρμογισ, όπου αυτό απαιτείται.
δ. Στθν περίπτωςθ που ο φορζασ κίνθςθσ τθσ διαδικαςίασ του Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου είναι
κφριοσ τθσ προσ πολεοδόμθςθ ζκταςθσ θ διαδικαςία δθμοςιότθτασ τθσ περ. β' τθσ παρ. 4 του
άρκρου 10 παραλείπεται.
4. Θ οικεία Ρεριφζρεια παρακολουκεί και αξιολογεί τθν εφαρμογι των ρυκμίςεων των Ειδικϊν
Ρολεοδομικϊν Σχεδίων. Για τον ςκοπό αυτόν, μπορεί να ςυντάςςει μετά από τθν παρζλευςθ
τουλάχιςτον πενταετίασ, εκκζςεισ αξιολόγθςθσ, με τισ οποίεσ αποτιμάται ο τρόποσ εφαρμογισ των
κατευκφνςεων και ρυκμίςεων των ανωτζρω ςχεδίων, καταγράφονται αςτοχίεσ, αδυναμίεσ και
προβλιματα που εντοπίςτθκαν κατά τθν εφαρμογι τουσ και διατυπϊνονται προτάςεισ
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αντιμετϊπιςισ τουσ. Με τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ καταγράφεται επίςθσ θ αναγκαιότθτα
προςαρμογισ του Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου ςε νζα δεδομζνα, κακϊσ και ςε κατευκφνςεισ
που προκφπτουν από τθν ζγκριςθ, ανακεϊρθςθ ι τροποποίθςθ Ειδικϊν και Ρεριφερειακϊν
Χωροταξικϊν Ρλαιςίων. Οι ανωτζρω εκκζςεισ κοινοποιοφνται ςτον οικείο Διμο, ςτθν οικεία
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και ςτον φορζα του
Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου, προκειμζνου να λαμβάνονται υπόψθ ςε ςχετικζσ ενζργειεσ και
δράςεισ που άπτονται των ςχετικϊν αρμοδιοτιτων τουσ. Αντίςτοιχεσ εκκζςεισ μπορεί να
ςυντάςςει το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που κοινοποιοφνται ςτον οικείο Διμο, ςτθν
οικεία Ρεριφζρεια, ςτθν οικεία Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ςτον φορζα του Ειδικοφ
Ρολεοδομικοφ Σχεδίου.
5. α. Τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια ανακεωροφνται ανά πενταετία, εφόςον προκφψει
τεκμθριωμζνθ προσ τοφτο ανάγκθ από τθν αξιολόγθςθ που διενεργείται κατά τθν παρ. 4. Στο
χρονικό αυτό διάςτθμα είναι δυνατι θ τροποποίθςι τουσ προκειμζνου:
αα) Να αντιμετωπιςτοφν ηθτιματα που ανακφπτουν από τθν προϊκθςθ ι εφαρμογι
προγραμμάτων και δράςεων διεκνοφσ, ευρωπαϊκοφ, διακρατικοφ, διαπεριφερειακοφ ι
διαδθμοτικοφ χαρακτιρα,
αβ) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ πολεοδομικζσ ανάγκεσ από φυςικζσ ι τεχνολογικζσ
καταςτροφζσ και κινδφνουσ,
αγ) να αντιμετωπιςτοφν πρόςκετεσ ανάγκεσ ςε κοινωνικό εξοπλιςμό,
αδ) να αντιμετωπιςτοφν εξαιρετικζσ και απρόβλεπτεσ ανάγκεσ και νζα δεδομζνα που αφοροφν
ςτθν εφαρμογι ςχεδίων, ζργων και προγραμμάτων ι παρεμβάςεων μεγάλθσ κλίμακασ ι
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ.
αε) να προςαρμοςτοφν ςε νομοκετικζσ τροποποιιςεισ μεταγενζςτερεσ τθσ ζγκριςισ τουσ ι ςε νζα
δεδομζνα και κατευκφνςεισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ που προκφπτουν από τθν ζγκριςθ, ανακεϊρθςθ
ι τροποποίθςθ Χωροταξικϊν Ρλαιςίων κακϊσ και Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων.
β. Τα Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια μποροφν να ανακεωροφνται ςε κάκε περίπτωςθ μετά από τθν
πάροδο δζκα (10) ετϊν από τθν θμερομθνία, κατά τθν οποία ζγινε θ ανάκεςθ τθσ μελζτθσ, βάςει
τθσ οποίασ ςυντάχκθκαν.
γ. Για τθν ανακεϊρθςθ και τροποποίθςθ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων ακολουκείται θ
διαδικαςία τθσ παρ. 3.
8. Οι ρυκμίςεισ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων είναι δεςμευτικζσ για όλα τα εκπονοφμενα
Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια, κακϊσ και για κάκε ζνταξθ των περιοχϊν που καλφπτονται από Ειδικό
Χωρικό Σχζδιο ςε ςχζδιο πόλεωσ. Κατ' εξαίρεςθ, με τα Τοπικά Ρολεοδομικά Σχζδια μπορεί να
τροποποιοφνται όρια και ρυκμίςεισ των Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων φςτερα από ειδικι
αιτιολογία και ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα ανάπτυξθσ ι διοίκθςθσ τθσ περιοχισ που ζχει ενταχκεί
ςε Ειδικό Σχζδιο. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, το προεδρικό διάταγμα για τθν ζγκριςθ του Τοπικοφ
Χωρικοφ Σχεδίου προτείνεται και από τον κακ' φλθν αρμόδιο για το τροποποιοφμενο Ειδικό
Ρολεοδομικό Σχζδιο Υπουργό.
9. Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια, κατά τθν ζννοια του παρόντοσ άρκρου, αποτελοφν επίςθσ:
α) Οι Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (ΡΟΤΑ) του άρκρου 29 του ν. 2545/1997,
οι Ρεριοχζσ Οργανωμζνθσ Ανάπτυξθσ Ραραγωγικϊν Δραςτθριοτιτων (ΡΟΑΡΔ) του άρκρου 24 του
ν. 1650/1986, τα Τοπικά υμοτομικά Σχζδια του άρκρου 26 του ν. 1337/1983.
β) Οι Οργανωμζνοι Υποδοχείσ Μεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων τθσ παρ. 4 του
άρκρου 41 του ν. 3982/2011.
γ) Τα Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Δθμοςίων Ακινιτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρκρου 12 του ν.
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3986/2011 (Α' 152), τα Ειδικά Σχζδια Χωρικισ Ανάπτυξθσ Στρατθγικϊν Επενδφςεων (ΕΣΧΑΣΕ) του
άρκρου 24 του ν. 3894/2010 (Α' 204).
Για τθ χωρικι οργάνωςθ των περιοχϊν των περ. α' και β' εφαρμόηονται οι οικείεσ για κάκε
κατθγορία υποδοχζα διατάξεισ, κακϊσ και θ διαδικαςία τθσ περ. ε’ τθσ παρ. 1. Για τον ςχεδιαςμό
και τθ χωρικι οργάνωςθ των περιοχϊν τθσ περ. γ' εφαρμόηεται αποκλειςτικά το οικείο κεςμικό
τουσ πλαίςιο. Στισ περιπτϊςεισ των ανωτζρω υποδοχζων των περ. α' , β' και γ' θ οριοκζτθςθ των
υδατορεμάτων που εμπίπτουν ςε αυτοφσ, γίνεται με τθ διοικθτικι πράξθ ζγκριςθσ εκάςτου
υποδοχζα, φςτερα από υποβολι φακζλου οριοκζτθςθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2 του ν.
4258/2014.».
Άρκρο 12
Οριοκζτθςθ οικιςμϊν - Σροποποίθςθ του ν. 4447/2016
Μετά το άρκρο 9 του ν. 4447/2016 προςτίκεται άρκρο 9α ωσ εξισ:
«Άρκρο 9α
Οριοκζτθςθ οικιςμϊν
1. Οικιςμοί που προχπάρχουν του 1923 και δεν ζχουν οριοκετθκεί, κακϊσ και οικιςμοί κάτω των
δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων που δεν ζχουν οριοκετθκεί αλλά υφίςτανται νομίμωσ,
κακορίηονται με ενιαία διαδικαςία και προδιαγραφζσ, με προεδρικό διάταγμα που προτείνεται
από τον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, το οποίο εκδίδεται κατόπιν ειδικισ μελζτθσ ι ςτο
πλαίςιο Τοπικοφ ι Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου.
2. Για τον προςδιοριςμό των ορίων των οικιςμϊν, βάςει τθσ παρ. 1, λαμβάνεται υπόψθ θ
πραγματικι κατάςταςθ, και ειδικότερα τα υπάρχοντα κτίςματα και οι υπάρχοντεσ δρόμοι, κατά το
ζτοσ 1981, βάςει χαρτογραφικϊν υποβάκρων.».
Άρκρο 13
Ρυμοτομικά χζδια Εφαρμογισ – Σροποποίθςθ του άρκρου 10 του ν. 4447/2016
Το άρκρο 10 του ν. 4447/2016 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 10
υμοτομικά Σχζδια Εφαρμογισ
1. Για τθν πολεοδόμθςθ οριςμζνθσ περιοχισ απαιτείται θ ςφνταξθ και ζγκριςθ υμοτομικοφ
Σχεδίου Εφαρμογισ, το οποίο περιλαμβάνει το υμοτομικό Σχζδιο και Ρράξθ Εφαρμογισ. Με τα
ςχζδια αυτά εξειδικεφονται, ςε κλίμακα πόλθσ ι οικιςμοφ ι τμθμάτων αυτϊν ι ςε ηϊνεσ και
περιοχζσ ειδικϊν χριςεων, οι ρυκμίςεισ των Τοπικϊν ι Ειδικϊν Χωρικϊν Σχεδίων περί χριςεων
γθσ και όρων δόμθςθσ και κακορίηονται επακριβϊσ οι κοινόχρθςτοι, κοινωφελείσ και
οικοδομιςιμοι χϊροι τθσ προσ πολεοδόμθςθ περιοχισ, κακϊσ και τα διαγράμματα των δικτφων
υποδομισ.
2. Για τθν κατάρτιςθ υμοτομικοφ Σχεδίου Εφαρμογισ απαιτείται θ φπαρξθ εγκεκριμζνων Τοπικϊν
ι Ειδικϊν Χωρικϊν Σχεδίων των άρκρων 7 και 8. Αν δεν ζχει εγκρικεί για τθν προσ πολεοδόμθςθ
περιοχι Τοπικό ι Ειδικό Χωρικό Σχζδιο και θ περιοχι ςυνεχίηει να καλφπτεται από ιςχφον Γενικό
υμοτομικό Σχζδιο ι Σχζδιο Χωρικισ και Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοικτισ Ρόλθσ, ακολουκείται θ
διαδικαςία πολεοδόμθςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 7, 8 ζωσ 14, 15 και 19 του ν. 2508/1997 (Α' 124),
αν πρόκειται για περιοχι που ζχει κακοριςκεί ωσ περιοχι ανάπλαςθσ ι αν πρόκειται για
προβλθματικι περιοχι προσ ρυμοτομικι αναμόρφωςθ ι αν πρόκειται για οικιςμό κάτω των δφο
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χιλιάδων (2.000) κατοίκων, αντίςτοιχα.
3. Τα υμοτομικά Σχζδια Εφαρμογισ καταρτίηονται για το ςφνολο των περιοχϊν των Τοπικϊν ι
Ειδικϊν Χωρικϊν Σχεδίων που προορίηονται για πολεοδόμθςθ ι και για τμιμα αυτϊν, το οποίο
πρζπει πάντωσ να αποτελεί ρυμοτομικι ενότθτα, όπωσ αυτι κακορίηεται ςτο οικείο Τοπικό ι
Ειδικό Χωρικό Σχζδιο.
4. α) Θ κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφνταξθσ των υμοτομικϊν Σχεδίων Εφαρμογισ γίνεται από τον
οικείο Διμο. Θ διαδικαςία μπορεί να κινθκεί και από το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι
τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, φςτερα από ςχετικι ενθμζρωςθ του οικείου Διμου.
β) Τα υμοτομικά Σχζδια Εφαρμογισ, πριν από τθν ζγκριςι τουσ, εκτίκενται με το ςχετικό
κτθματογραφικό διάγραμμα ςτον οικείο Διμο επί είκοςι (20) εργάςιμεσ θμζρεσ. Για το γεγονόσ
αυτό ειδοποιείται το κοινό με ςχετικι δθμοςίευςθ ςε δφο (2) εφθμερίδεσ, τοπικισ ι εκνικισ
κυκλοφορίασ και ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου. Κατ' εξαίρεςθ θ πιο πάνω προκεςμία μπορεί να
παρατακεί ζωσ και πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ φςτερα από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ
υπθρεςίασ του Διμου. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι να λάβουν γνϊςθ
των παραπάνω ςτοιχείων και να υποβάλουν εγγράφωσ ι θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του οικείου
Διμου ενςτάςεισ, τισ οποίεσ ο Διμοσ οφείλει να εξετάςει εντόσ ςαράντα (40) εργάςιμων θμερϊν
από τθ λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ. Εφόςον, μετά από τθν εξζταςθ των ενςτάςεων, προκφπτει
ανάγκθ τροποποίθςθσ των υμοτομικϊν Σχεδίων, αυτά αναρτϊνται εκ νζου για δζκα (10)
εργάςιμεσ θμζρεσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ. Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο των ωσ άνω
προκεςμιϊν, τα υμοτομικά Σχζδια προωκοφνται προσ ζγκριςθ.
γ) Θ ζγκριςθ των υμοτομικϊν Σχεδίων Εφαρμογισ γίνεται με απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, φςτερα από γνϊμθ του οικείου Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων
και Αμφιςβθτιςεων, και ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ. Θ ανωτζρω
γνϊμθ παρζχεται υποχρεωτικϊσ μζςα ςε προκεςμία δφο (2) μθνϊν από τότε που περιζρχεται ςτο
οικείο ςυμβοφλιο ο ςχετικόσ φάκελοσ προσ γνωμοδότθςθ. Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ
ανωτζρω προκεςμίασ, θ διαδικαςία μπορεί να ςυνεχίηεται χωρίσ τθ ςχετικι γνϊμθ.
δ) Με τθν απόφαςθ τθσ περ. γ' κυρϊνεται και θ οικεία Ρράξθ Εφαρμογισ, όπου απαιτείται, θ
οποία ςυντάςςεται ταυτόχρονα και ςε άμεςθ ςυςχζτιςθ με τα υμοτομικά Σχζδια Εφαρμογισ,
κατά τα οριηόμενα ειδικότερα ςτα άρκρα 8 και 9 του ν. 1337/1983.
ε) Θ ζγκριςθ του υμοτομικοφ Σχεδίου Εφαρμογισ ζχει τισ ςυνζπειεσ ζγκριςθσ ςχεδίου πόλθσ κατά
τισ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 17-7/16.8.1923 (Α' 228).
5. α) Θ ζγκριςθ υμοτομικοφ Σχεδίου Εφαρμογισ ςε περιοχζσ που διζπονται από ειδικότερεσ
ρυκμίςεισ γίνεται ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςε αυτζσ.
β) Θ ζγκριςθ υμοτομικοφ Σχεδίου Εφαρμογισ ςε περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςε Ειδικά
Ρολεοδομικά Σχζδια μπορεί να γίνει και με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
φςτερα από γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων. Στθν
περίπτωςθ αυτι, τα υμοτομικά Σχζδια Εφαρμογισ, πριν από τθν ζγκριςι τουσ, εκτίκενται με το
ςχετικό κτθματογραφικό διάγραμμα ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ επί είκοςι (20)
εργάςιμεσ θμζρεσ, κακϊσ και ςτθν ιςτοςελίδα του για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. Για το γεγονόσ
αυτό ειδοποιείται το κοινό με ςχετικι δθμοςίευςθ ςε δφο (2) εφθμερίδεσ, τοπικισ ι εκνικισ
κυκλοφορίασ και ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Θ πιο πάνω
προκεςμία μπορεί να παρατακεί ζωσ και πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ φςτερα από αιτιολογθμζνθ
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν μζςα ςτθν προκεςμία αυτι να λάβουν γνϊςθ των παραπάνω
ςτοιχείων και να υποβάλουν εγγράφωσ ι θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου
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Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ενςτάςεισ, τισ οποίεσ το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
οφείλει να εξετάςει εντόσ ςαράντα (40) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιξθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ.
Εφόςον, μετά από τθν εξζταςθ των ενςτάςεων, προκφπτει ανάγκθ τροποποίθςθσ των υμοτομικϊν
Σχεδίων, αυτά αναρτϊνται εκ νζου για δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ προσ ενθμζρωςθ του κοινοφ.
Μετά από τθν άπρακτθ πάροδο των ωσ άνω προκεςμιϊν, τα υμοτομικά Σχζδια Εφαρμογισ
προωκοφνται προσ ζγκριςθ, ςφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ.
6. Μετά από τθν ζγκριςθ των υμοτομικϊν Σχεδίων Εφαρμογισ απαγορεφεται θ τροποποίθςι τουσ
για μία πενταετία, εκτόσ από εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τισ οποίεσ κακίςτανται αναγκαίεσ
ειδικότερεσ επιμζρουσ τροποποιιςεισ τουσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ εφαρμογισ του ςχεδιαςμοφ
ςτθν περιοχι.
7. Ππου ςτισ διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ αναφζρεται θ «υμοτομικι Μελζτθ» νοείται
εφεξισ το υμοτομικό Σχζδιο Εφαρμογισ του παρόντοσ.
8. Κατά τθ διαδικαςία εκπόνθςθσ υμοτομικοφ Σχεδίου Εφαρμογισ μπορεί να επιβάλλεται
αναςτολι οικοδομικϊν αδειϊν και εργαςιϊν κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 7 με απόφαςθ του
Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.».
Άρκρο 14
χεδιαςμόσ και χαρακτθριςμόσ δθμοτικϊν οδϊν – Σροποποίθςθ του άρκρου 4 του ν. 3155/1955
Το άρκρο 4 του ν. 3155/1955 (Α’ 63) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 4
Χαρακτθριςμόσ Δθμοτικϊν οδϊν
1. Δθμοτικζσ οδοί είναι οι οδοί που εξυπθρετοφν τισ κάκε είδουσ ανάγκεσ οδικϊν μετακινιςεων
ενόσ διμου ι δθμοτικισ ενότθτασ, εντόσ των ορίων τουσ. Οι ανάγκεσ αυτζσ αφοροφν, κυρίωσ, τισ
ςυνδζςεισ μεταξφ οικιςμϊν, οργανωμζνων υποδοχζων, άλλων ςθμαντικϊν ςυγκεντρϊςεων
δραςτθριοτιτων και μεγάλων εγκαταςτάςεων, κοινοχριςτων χϊρων και ςθμαντικϊν τοποςιμων.
Αφοροφν επίςθσ τισ ςυνδζςεισ μεταξφ των ςθμείων του προθγοφμενου εδαφίου με δθμοτικζσ
οδοφσ όμορων διμων και δθμοτικϊν κοινοτιτων ι με εκνικζσ και επαρχιακζσ οδοφσ.
2. Οι δθμοτικζσ οδοί διακρίνονται ςε δφο κατθγορίεσ: Δθμοτικζσ οδοί κατθγορίασ Α και Δθμοτικζσ
οδοί κατθγορίασ Β.
3.α. Οι δθμοτικζσ οδοί κατθγορίασ Α παρζχουν δικαίωμα προςϊπου για τθ δόμθςθ ςε παρόδια
γιπεδα. Χαρακτθρίηονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από ειδικι μελζτθ και φςτερα από γνϊμθ του οικείου ΣΥΡΟΚΑ.
Οδοί που προχφίςτανται του ζτουσ 1923 ςτθν εκτόσ εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου περιοχι,
εκτόσ των οριοκετθμζνων οικιςμϊν και εκτόσ των οικιςμϊν που προχφίςτανται του 1923 μποροφν,
με το ίδιο διάταγμα και τθν ίδια διαδικαςία, να χαρακτθρίηονται ωσ δθμοτικζσ οδοί κατθγορίασ Α.
β. Οι δθμοτικζσ οδοί κατθγορίασ Β ςυνδζουν οδοφσ κατθγορίασ Α, ι επαρχιακζσ ι εκνικζσ, με
οργανωμζνουσ υποδοχείσ, και λειτουργοφν ωσ δίοδοι που παρζχουν δικαίωμα προςϊπου ςε
οργανωμζνουσ υποδοχείσ. Δεν παρζχουν δικαίωμα προςϊπου ςτα υπόλοιπα παρόδια γιπεδα.
Χαρακτθρίηονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ μετά από ειδικι μελζτθ και φςτερα από γνϊμθ του οικείου ΣΥΡΟΚΑ.
4. Οι δθμοτικζσ οδοί κατθγορίασ Α και Β μποροφν επίςθσ να κακορίηονται με τθ διαδικαςία και τα
προεδρικά διατάγματα ζγκριςθσ Τοπικϊν ι Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, χωρίσ να απαιτείται
ειδικότερθ γνϊμθ του ΣΥΡΟΚΑ.
5. Οι δθμοτικζσ οδοί που κακορίηονται εφεξισ πρζπει να ζχουν πλάτοσ τουλάχιςτον ζξι (6) μζτρα,
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αν είναι κατθγορίασ Α και πζντε (5) μζτρα, αν είναι κατθγορίασ Β. Δφο παράλλθλεσ οδοί που ζχουν
κοινά ςθμεία αφετθρίασ και τερματιςμοφ και αντίκετθ μεταξφ τουσ φορά αποτελοφν ενιαία
Δθμοτικι οδό κατθγορίασ Α' , εφόςον θ κάκε μία από τισ δφο οδοφσ ζχει πλάτοσ τουλάχιςτον
τεςςάρων (4) μζτρων, ι ενιαία Δθμοτικι οδό Β,' εφόςον θ κάκε μία από τισ δφο οδοφσ ζχει πλάτοσ
τουλάχιςτον τριάμιςθ (3,5) μζτρων.
6. Είναι δυνατόσ ο χαρακτθριςμόσ δθμοτικϊν οδϊν, με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται ςτο
παρόν άρκρο, ακόμθ και προτοφ διαμορφωκοφν το ελάχιςτο πλάτοσ και τα λοιπά γεωμετρικά
χαρακτθριςτικά τθσ παρ. 5, αλλά οι ζννομεσ ςυνζπειεσ ωσ προσ το δικαίωμα δόμθςθσ που
ςυναρτάται με τθν φπαρξθ προςϊπου ενόσ γθπζδου επί των οδϊν αυτϊν, επζρχονται μόλισ
διαμορφωκοφν το ελάχιςτο πλάτοσ και τα λοιπά αναγκαία γεωμετρικά χαρακτθριςτικά και εκδοκεί
ςχετικι διαπιςτωτικι πράξθ του οικείου Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
7. Στον Ενιαίο Ψθφιακό Χάρτθ του Μζρουσ Γ’ του ν. 4635/2019 (Α' 167), και, ειδικότερα, ςτα
γεωχωρικά δεδομζνα που εντάςςονται ςτον Ενιαίο Ψθφιακό Χάρτθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του
άρκρου 6 του ωσ άνω νόμου, περιλαμβάνονται και οι χαρακτθριςμζνοι δρόμοι του εκνικοφ,
επαρχιακοφ και δθμοτικοφ δικτφου.
8. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται οι προδιαγραφζσ και
κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τον ςχεδιαςμό και τον χαρακτθριςμό δθμοτικϊν οδϊν του παρόντοσ.».
Άρκρο 15
Εναρμόνιςθ χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν διατάξεων προσ το νζο ςφςτθμα χωρικοφ
ςχεδιαςμοφ – Σροποποίθςθ του άρκρου 12 του ν. 4447/2016
Στο άρκρο 12 του ν. 4447/2016 προςτίκεται παρ. 5 και το άρκρο 12 του ν. 4447/2016
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 12
Εναρμόνιςθ χωροταξικϊν και πολεοδομικϊν διατάξεων προσ το νζο ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ
1. α) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, εξειδικεφονται το ειδικό περιεχόμενο, θ διαδικαςία και οι προκεςμίεσ ζγκριςθσ,
ανακεϊρθςθσ, τροποποίθςθσ, κακϊσ και τα αρμόδια όργανα ζγκριςθσ των πλαιςίων και ςχεδίων
του ςυςτιματοσ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ του παρόντοσ νόμου.
β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, τροποποιοφνται, ςυμπλθρϊνονται και
αναμορφϊνονται, προκειμζνου να προςαρμοςτοφν προσ τθν ορολογία, τα επίπεδα, τα μζςα και τισ
διαδικαςίεσ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ που κακορίηονται με τον παρόντα νόμο, οι διατάξεισ των άρκρων
10, 11 και 12 του ν. 2742/1999 (Α' 207) και των άρκρων 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 και
23 του ν. 2508/1997 (Α’ 124).
2. Τα πολεοδομικά ςτακερότυπα που ζχουν εγκρικεί με τθν υπ' αρικμ. 10788/2004 απόφαςθ του
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Δ' 285), ανακεωροφνται, προκειμζνου
να εναρμονιςτοφν με τισ διατάξεισ του παρόντοσ, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, που εκδίδεται φςτερα από γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων
και Αμφιςβθτιςεων, εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.
3. Το ιςχφον Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ που εγκρίκθκε με
τθν υπ' αρικμ. 6876/4871/2008 απόφαςθ τθσ Βουλισ (Α' 128) επζχει εφεξισ κζςθ Εκνικισ Χωρικισ
Στρατθγικισ και μπορεί να τροποποιείται και να ςυμπλθρϊνεται με τθ διαδικαςία του άρκρου 3.
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Μετά τθν ζγκριςθ τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ, το Γενικό Ρλαίςιο Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ
και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ενςωματϊνεται ςε αυτιν και παφει να ιςχφει.
4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται για κάκε κατθγορία
χωρικϊν ςχεδίων του παρόντοσ, το είδοσ των απαιτοφμενων ειδικϊν μελετϊν για τθν κατάρτιςι
τουσ, οι προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ αυτϊν, οι ειδικότθτεσ των μελετθτϊν και κάκε άλλο κζμα που
αφορά τθν εκπόνθςθ, ζλεγχο και εφαρμογι αυτϊν.
5. Το Κεντρικό Συμβοφλιο Χωροταξικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων καταρτίηει κανονιςμό που
ρυκμίηει τα κζματα λειτουργίασ του, ο οποίοσ εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Διατάξεισ για τθ καλάςςια χωροταξία
Άρκρο 16
Πεδίο εφαρμογισ – Σροποποίθςθ του άρκρου 2 του ν. 4546/2018
Τροποποιείται θ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 2
Ρεδίο εφαρμογισ (άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
1. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςτα καλάςςια φδατα, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 3.
2. Ο νόμοσ αυτόσ δεν εφαρμόηεται ςε δραςτθριότθτεσ με αποκλειςτικό ςκοπό τθν άμυνα ι τθν
εκνικι αςφάλεια.
3. Θ εφαρμογι του παρόντοσ δεν κίγει τθ χάραξθ και τθν οριοκζτθςθ των καλάςςιων ηωνϊν,
ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ τθσ Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ
Κάλαςςασ.».
Άρκρο 17
Οριςμοί – Σροποποίθςθ του άρκρου 3 του ν. 4546/2018
Το άρκρο 3 του ν. 4546/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 3
Οριςμοί (άρκρο 3 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ ιςχφουν οι εξισ οριςμοί:
1. «Ολοκλθρωμζνθ καλάςςια πολιτικι»: θ πολιτικι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ζχει ωσ ςτόχο να
προαγάγει τθ ςυντονιςμζνθ και ςυνεπι λιψθ αποφάςεων με ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ των κρατϊν- μελϊν,
ιδίωσ ςε οτιδιποτε αφορά τισ παράκτιεσ, νθςιωτικζσ και εξόχωσ απόκεντρεσ περιοχζσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και τουσ καλάςςιουσ τομείσ τθσ, μζςω ςυνεκτικϊν και ςυνδεόμενων
με τθ κάλαςςα πολιτικϊν και μζςω τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ,
2. «Καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ»: θ διαδικαςία με τθν οποία θ αρμόδια αρχι αναλφει και
οργανϊνει τισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ για να επιτευχκεί θ ςφνκεςθ
οικολογικϊν, περιβαλλοντικϊν, οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν παραμζτρων με ςτόχο
τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ των καλάςςιων οικονομιϊν και των καλάςςιων περιοχϊν
και τθ βιϊςιμθ χριςθ των καλάςςιων πόρων.
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3. «Καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι»: θ καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι, όπωσ ορίηεται ςτθν
παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 3983/2011 (Α' 144),
4. α. «Καλάςςια φδατα»: τα φδατα, ο καλάςςιοσ βυκόσ και το υπζδαφοσ, όπωσ ορίηονται ςτθν περ.
α' τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3983/2011,
β. «Ραράκτια φδατα»: τα φδατα, ο καλάςςιοσ βυκόσ και το υπζδαφοσ, όπωσ ορίηονται ςτθν περ. β'
τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 3983/2011.
5. «Ραράκτια ηϊνθ»: θ γεωμορφολογικι περιοχι εκατζρωκεν τθσ ακτογραμμισ, ςτθν οποία θ
αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του καλάςςιου και του χερςαίου τμιματοσ αποκτά τθ μορφι πολφπλοκων
ςυςτθμάτων οικολογικϊν ςτοιχείων και πόρων αποτελοφμενων από βιοτικζσ και αβιοτικζσ
ςυνιςτϊςεσ που ςυνυπάρχουν και αλλθλεπιδροφν με τισ ανκρϊπινεσ κοινότθτεσ και τισ ςχετικζσ
κοινωνικοοικονομικζσ δραςτθριότθτεσ.
6. «Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ»: δυναμικι διαδικαςία με ςκοπό τθν αειφόρο
διαχείριςθ και χριςθ των παράκτιων ηωνϊν, κατά τθν οποία λαμβάνονται ταυτόχρονα υπόψθ θ
ευπακισ φφςθ των παράκτιων οικοςυςτθμάτων και τοπίων, θ ποικιλομορφία των δραςτθριοτιτων
και χριςεων, οι αλλθλεπιδράςεισ τουσ, ο καλάςςιοσ προςανατολιςμόσ οριςμζνων
δραςτθριοτιτων και χριςεων και ο αντίκτυπόσ τουσ ςτο καλάςςιο και το χερςαίο τμιμα.».

Άρκρο 18
τόχοι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ – Σροποποίθςθ του άρκρου 4 του ν. 4546/2018
Αντικακίςταται θ παρ. 2 του άρκρου 4 του ν. 4546/2018, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 4
Στόχοι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ (άρκρο 5 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
1. Θ ςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ χωρικισ ςυνοχισ μεταξφ του
καλάςςιου και του παράκτιου χϊρου, μζςα από τθ ςφνκεςθ των οικολογικϊν, περιβαλλοντικϊν,
οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςμικϊν παραμζτρων, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αλλθλεπιδράςεισ
ξθράσ-κάλαςςασ, τθν οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ και γενικότερα τισ αρχζσ τθσ αειφορικισ
διαχείριςθσ.
2. Θ ορκολογικι και ολοκλθρωμζνθ χωρικι ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων ςτο καλάςςιο χϊρο, όπωσ
είναι, μεταξφ άλλων, ο ενεργειακόσ τομζασ, οι καλάςςιεσ μεταφορζσ και γενικότερα θ ναυτιλία, θ
αλιεία και θ υδατοκαλλιζργεια, ο βιϊςιμοσ τουριςμόσ, θ βιϊςιμθ εξόρυξθ πρϊτων υλϊν, κακϊσ
και θ διατιρθςθ, προςταςία και βελτίωςθ του φυςικοφ, ανκρωπογενοφσ και πολιτιςτικοφ
περιβάλλοντοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ εν γζνει τθν ενάλια πολιτιςτικι κλθρονομιά. Στο πλαίςιο αυτό
επιδιϊκεται θ αρμονικι ςυνφπαρξθ όλων των ςχετικϊν δραςτθριοτιτων και χριςεων και
διαςφαλίηεται θ ανκεκτικότθτα ςτισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.»

Άρκρο 19
Θζςπιςθ και εφαρμογι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ – Σροποποίθςθ του άρκρου 5
του ν. 4546/2018
Το άρκρο 5 του ν. 4546/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 5
Κζςπιςθ και εφαρμογι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ (άρκρα 4, 6 παρ. 3 και 15 παρ. 3
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τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
1. Θ αρμόδια αρχι του άρκρου 14 ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ, εφαρμογι και αξιολόγθςθ
του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ των
καλάςςιων περιοχϊν, κακϊσ και τισ ςυναφείσ υπάρχουςεσ και μελλοντικζσ δραςτθριότθτεσ και
χριςεισ, κακϊσ και τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο περιβάλλον, ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και εν γζνει ςτθν
πολιτιςτικι κλθρονομιά. Λαμβάνει επίςθσ υπόψθ τισ αλλθλεπιδράςεισ ξθράσ - κάλαςςασ.
2. Ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει:
α) τθν εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για τον καλάςςιο χϊρο του άρκρου 6 και
β) τα καλάςςια χωροταξικά Ρλαίςια του άρκρου 6.
Κατά τθν εκπόνθςθ τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για τον καλάςςιο χϊρο και των καλάςςιων
χωροταξικϊν πλαιςίων, μπορεί να περιλαμβάνονται και να αξιοποιοφνται υφιςτάμενεσ εκνικζσ
πολιτικζσ και ιδίωσ θ νθςιωτικι πολιτικι, κανονιςμοί και μθχανιςμοί, εφόςον ςυμβάλλουν ςτθν
επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ολοκλθρωμζνθσ Καλάςςιασ Ρολιτικισ και ςυμμορφϊνονται με τισ
απαιτιςεισ του άρκρου 7.
3. Ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ολοκλθρϊνεται το ςυντομότερο δυνατόν και το αργότερο
ζωσ τισ 31 Μαρτίου 2021.
4. Θ αρμόδια αρχι του άρκρου 14 αξιολογεί κάκε πζντε (5) ζτθ τθν εφαρμογι του καλάςςιου
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, με τθν κατάρτιςθ ςχετικισ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, με τθν οποία
τεκμθριϊνεται θ αναγκαιότθτα ι μθ τθσ ανακεϊρθςισ του. Θ ζκκεςθ αξιολόγθςθσ υποβάλλεται
ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, διαβιβάηεται ςτα εμπλεκόμενα Υπουργεία και τισ
Ρεριφζρειεσ και δθμοςιοποιείται ςτο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ. Σε κάκε περίπτωςθ, ανακεωρείται τουλάχιςτον κάκε δζκα (10) ζτθ, ανεξάρτθτα από τθν
φπαρξθ ι μθ ζκκεςθσ αξιολόγθςισ του, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ παρ. 4, 5
και 6 του άρκρου 6.».
Άρκρο 20
Δομι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ – Σροποποίθςθ του άρκρου 6 του ν. 4546/2018
Αντικακίςτανται οι παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 6 του ν. 4546/2018, το οποίο διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 6
Δομι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ
1. α. Θ εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για τον καλάςςιο χϊρο αποτελεί μζροσ τθσ εκνικισ χωρικισ
ςτρατθγικισ του άρκρου 3 του ν. 4447/2016. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ, είναι
δυνατι θ κατάρτιςθ και ζγκριςθ τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για το καλάςςιο χϊρο, χωρίσ τθν
φπαρξθ εγκεκριμζνθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ.
β. Θ εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για τον καλάςςιο χϊρο αποτελεί κείμενο αρχϊν για τθν ανάπτυξθ
και τον ςχεδιαςμό του καλάςςιου χϊρου, για τισ αλλθλεπιδράςεισ του καλάςςιου χϊρου με τον
παράκτιο χϊρο, και για το ςυντονιςμό των διαφόρων πολιτικϊν με καλάςςιεσ χωρικζσ επιπτϊςεισ.
Ρεριλαμβάνει ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ, μεςοπρόκεςμουσ και μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ
οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ του καλάςςιου χϊρου ςτο επίπεδο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ και των
επιμζρουσ φορζων τθσ. Επίςθσ, υποδεικνφει και αιτιολογεί τισ προτεραιότθτεσ για τθν εκπόνθςθ
καλάςςιων χωροταξικϊν πλαιςίων ςε επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ με βάςθ:
βα) τισ υποδιαιρζςεισ του καλάςςιου χϊρου, που προβλζπονται ςτα άρκρα 5 και 20 του ν.
3983/2011, ι
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ββ) διαφορετικζσ από τισ προαναφερόμενεσ υποδιαιρζςεισ, εφόςον προκφπτει ότι ο
προςδιοριςμόσ τουσ είναι αναγκαίοσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων του άρκρου 4 του ν. 3983/2011.
2. Θ εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για τον καλάςςιο χϊρο καταρτίηεται από τθν αρμόδια αρχι του
άρκρου 14 ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, εγκρίνεται με πράξθ του υπουργικοφ
ςυμβουλίου, φςτερα από ειςιγθςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και
ανακοινϊνεται, μετά από τθν ζγκριςι τθσ, ςτθ Βουλι.
3. Ρριν από τθν υποβολι τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για το καλάςςιο χϊρο προσ το
Υπουργικό Συμβοφλιο απαιτείται:
α) τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ και ςυμμετοχισ του κοινοφ, ςφμφωνα με τθν
περ. α' τθσ παρ. 1 του άρκρου 9,
β) γνωμοδότθςθ του εκνικοφ ςυμβουλίου χωροταξίασ του άρκρου 4 του ν. 4447/2016, θ οποία
παρζχεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υποβολι του ςχεδίου προσ αυτό. Αν θ προκεςμία αυτι
παρζλκει άπρακτθ, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ. Για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ τθσ
διάταξθσ αυτισ, ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ μπορεί να ςυμμετζχουν, χωρίσ δικαίωμα
ψιφου, φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του, εκπρόςωποι και άλλων δθμόςιων αρχϊν και
φορζων, κακϊσ και επαγγελματικϊν και επιςτθμονικϊν φορζων για να αναπτφξουν τισ απόψεισ
τουσ κατά τισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου,
γ) γνωμοδότθςθ των εμπλεκόμενων Υπουργείων μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν υποβολι του
ςχεδίου προσ αυτά. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ
διαδικαςίασ. Τα εμπλεκόμενα Υπουργεία είναι τα εξισ: Υπουργείο Εςωτερικϊν, Υπουργείο Εκνικισ
Άμυνασ, Υπουργείο Οικονομικϊν, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Υπουργείο Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων, Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Υπουργείο Τουριςμοφ. Είναι δυνατόν, φςτερα
από πρόςκλθςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, να ηθτθκεί γνωμοδότθςθ και άλλων
Υπουργείων, εφόςον θ εκνικι χωρικι ςτρατθγικι περιλάβει και κζματά αρμοδιότθτάσ τουσ.
4. Τα καλάςςια χωροταξικά πλαίςια αντιςτοιχοφν ςτο περιφερειακό επίπεδο ςχεδιαςμοφ του
άρκρου 2 του ν. 4447/2016. Αναφζρονται ςε καλάςςιεσ χωρικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ μπορεί να
είναι υποπεριφερειακοφ, περιφερειακοφ ι διαπεριφερειακοφ επιπζδου. Κακορίηονται από τθν
εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για τον καλάςςιο χϊρο. Αν θ εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για τον
καλάςςιο χϊρο δεν ζχει εγκρικεί, ο κακοριςμόσ χωρικϊν ενοτιτων για τθν εκπόνθςθ καλάςςιων
χωροταξικϊν πλαιςίων γίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ υποδιαιρζςεισ του καλάςςιου χϊρου που προβλζπονται ςτθν παρ. 2
του άρκρου 5 και ςτο άρκρο 20 του ν. 3983/2011.
5. Κατά τθν κατάρτιςθ των καλάςςιων χωροταξικϊν πλαιςίων λαμβάνονται υπόψθ οι απαιτιςεισ
του άρκρου 7, οι κατευκφνςεισ τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για τον καλάςςιο χϊρο, εφόςον
ζχει κεςμοκετθκεί, οι άξονεσ και οι ςτόχοι τθσ Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ, εφόςον ζχει
κεςμοκετθκεί, το περιφερειακό πρόγραμμα δθμόςιων επενδφςεων, τα προγράμματα
περιφερειακισ ανάπτυξθσ, κακϊσ και άλλα γενικά ι ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα
ςυγχρθματοδοτοφμενα ι μθ, ςτρατθγικζσ περιφερειακζσ ςυμβάςεισ, διεκνείσ, ευρωπαϊκζσ και
εκνικζσ ςυμφωνίεσ και ςτρατθγικζσ που επθρεάηουν τθ διάρκρωςθ και ανάπτυξθ του χϊρου,
κακϊσ και οι κατευκφνςεισ του υφιςτάμενου Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ του ν. 4447/2016, ςτον βακμό
που αφοροφν τον καλάςςιο χϊρο.
6. Τα καλάςςια χωροταξικά ςχζδια υπόκεινται ςε διαδικαςία ςτρατθγικισ περιβαλλοντικισ
εκτίμθςθσ, ςφμφωνα με τθν ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/οικ.107017/2006 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και του
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Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (Β' 1225) και εγκρίνονται μαηί με
τισ Στρατθγικζσ Μελζτεσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΣΜΡΕ) με ενιαία απόφαςθ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Ρριν από τθν ζγκριςθ τουσ απαιτείται:
α) τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ με τισ δθμόςιεσ αρχζσ, τουσ
ενδιαφερόμενουσ φορείσ και το κοινό, ςφμφωνα με τθν περ. β ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 9,
β) γνωμοδότθςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου Χωροταξίασ του άρκρου 4 του ν. 4447/2016, θ οποία
παρζχεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι του ςχεδίου προσ αυτό. Αν θ προκεςμία αυτι
παρζλκει άπρακτθ, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ διαδικαςίασ. Για τισ ανάγκεσ εφαρμογισ τθσ
διάταξθσ αυτισ, ςτο Εκνικό Συμβοφλιο Χωροταξίασ μπορεί να ςυμμετζχουν, χωρίσ δικαίωμα
ψιφου, φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου του, εκπρόςωποι και άλλων δθμόςιων αρχϊν και
φορζων, κακϊσ και επαγγελματικϊν και επιςτθμονικϊν φορζων, για να αναπτφξουν τισ απόψεισ
τουσ κατά τισ ςυνεδριάςεισ του Συμβουλίου,
γ) γνωμοδότθςθ των εμπλεκόμενων Υπουργείων μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν υποβολι του
ςχεδίου προσ αυτά. Αν θ προκεςμία αυτι παρζλκει άπρακτθ, δεν εμποδίηεται θ πρόοδοσ τθσ
διαδικαςίασ.
7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ εγκρίνονται οι προδιαγραφζσ για τθν
εκπόνθςθ, αξιολόγθςθ και τροποποίθςθ των καλάςςιων χωροταξικϊν ςχεδίων, κακϊσ και κάκε
άλλο κζμα ςχετικό με τθν εφαρμογι του παρόντοσ.».
Άρκρο 21
Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τον καλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό – Σροποποίθςθ του άρκρου 7
του ν. 4546/2018
Το άρκρο 7 του ν. 4546/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 7
Ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τον καλάςςιο χωροταξικό ςχεδιαςμό (άρκρο 6 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι του άρκρου 4 και θ ςυνεκτικότθτα μεταξφ του καλάςςιου
χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ και του χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ του χερςαίου χϊρου, θ αρμόδια αρχι
του άρκρου 14 κατά τθν κατάρτιςθ τθσ «Εκνικισ Χωρικισ Στρατθγικισ για το Καλάςςιο Χϊρο» και
των «Καλάςςιων Χωροταξικϊν Σχεδίων»:
α) λαμβάνει υπόψθ τισ αλλθλεπιδράςεισ ξθράσ-κάλαςςασ,
β) λαμβάνει υπόψθ τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτιςτικζσ παραμζτρουσ,
κακϊσ και ηθτιματα κλιματικισ αλλαγισ και αςφάλειασ,
γ) κζτει ωσ ςτόχο τον αςφαλι ενεργειακό εφοδιαςμό των νθςιωτικϊν περιοχϊν και του
θπειρωτικοφ τμιματοσ τθσ χϊρασ,
δ) κζτει ωσ ςτόχο τθν προϊκθςθ τθσ ςυνεκτικότθτασ μεταξφ του καλάςςιου χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ και των άλλων χωρικϊν ςχεδίων και άλλων διαδικαςιϊν, όπωσ θ ολοκλθρωμζνθ
παράκτια διαχείριςθ περιοχϊν ι ιςοδφναμεσ επίςθμεσ ι ανεπίςθμεσ πρακτικζσ,
ε) εξαςφαλίηει τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων φορζων, ςφμφωνα με το άρκρο 9,
ςτ) οργανϊνει τθ χρθςιμοποίθςθ των βζλτιςτων διακζςιμων δεδομζνων, ςφμφωνα με το άρκρο
10,
η) εξαςφαλίηει τθ διαςυνοριακι ςυνεργαςία με άλλα κράτθ-μζλθ, ςφμφωνα με το άρκρο 11,
θ) προωκεί τθ ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12.»
Άρκρο 22
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Περιεχόμενο του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ – Σροποποίθςθ του άρκρου 8 του ν.
4546/2018
Το άρκρο 8 του ν. 4546/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 8
Ρεριεχόμενο του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ (άρκρο 8 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
1.
Ο καλάςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ προςδιορίηει τθν κατανομι υφιςτάμενων και
μελλοντικϊν δραςτθριοτιτων και χριςεων ςτισ καλάςςιεσ περιοχζσ, για τθν επίτευξθ των ςτόχων
του άρκρου 3.
2. Στο πλαίςιο τθσ παρ. 1 και κατ’ εφαρμογι τθσ περ. α ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14, λαμβάνονται
υπόψθ οι αλλθλεπιδράςεισ των δραςτθριοτιτων και των χριςεων, οι οποίεσ μπορεί μεταξφ άλλων
να περιλαμβάνουν:
α) τθν αλιεία,
β) τθν υδατοκαλλιζργεια,
γ) τισ εγκαταςτάςεισ, τισ υποδομζσ και τα υποκαλάςςια ζργα για τθν ζρευνα, τθν εκμετάλλευςθ
και τθν εξόρυξθ πετρελαίου, φυςικοφ αερίου, κακϊσ και άλλων ενεργειακϊν πόρων, πρϊτων
υλϊν, ορυκτϊν και αδρανϊν υλικϊν και για τθν παραγωγι ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ και
ςυμβατικζσ πθγζσ,
δ) τισ καλάςςιεσ οδοφσ και τισ κυκλοφοριακζσ ροζσ,
ε) τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ κάκε είδουσ,
ςτ) τισ περιοχζσ διεξαγωγισ ςτρατιωτικϊν αςκιςεων,
η) τισ προςτατευόμενεσ περιοχζσ και τισ περιοχζσ όπου εφαρμόηονται θ νομοκεςία για τθν
προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και τα κρίςιμα ενδιαιτιματα των ειδϊν, κακϊσ και οι ςχετικζσ
διεκνείσ ςυμβάςεισ και ςυμφωνίεσ,
θ) τθν επιςτθμονικι ζρευνα,
κ) τισ οδεφςεισ υποβρφχιων καλωδίων και αγωγϊν,
ι) τον τουριςμό,
ια) τουσ προςτατευόμενουσ ενάλιουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και τα ενάλια μνθμεία, ςφμφωνα με
τον ν. 3028/2002.»
Άρκρο 23
Δθμόςια διαβοφλευςθ - ςυμμετοχι του κοινοφ – Σροποποίθςθ των άρκρων 9, 14 και 15 του ν.
4546/2018
1. Αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 9 του ν. 4546/2018, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 9
Δθμόςια διαβοφλευςθ - Συμμετοχι του κοινοφ (άρκρο 9 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
1. Θ αρμόδια αρχι του άρκρου 14 εξαςφαλίηει, ιδθ κατά το πρϊιμο ςτάδιο κατάρτιςθσ του
καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ, τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε δθμόςια διαβοφλευςθ των
δθμόςιων αρχϊν, των ενδιαφερόμενων φορζων, κακϊσ και του κοινοφ. Θ διαδικαςία δθμόςιασ
διαβοφλευςθσ πραγματοποιείται ωσ εξισ:
α) ωσ προσ τθν εκνικι χωρικι ςτρατθγικι για το καλάςςιο χϊρο:
αα) θ αρμόδια αρχι του άρκρου 14 ενθμερϊνει τα κατά περίπτωςθ αρμόδια Υπουργεία ςχετικά με
τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για τον καλάςςιο χϊρο,
ϊςτε να διαςφαλίηει, κατά τθ διαμόρφωςθ του ςχεδίου, τθ ςυνεργαςία με όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ
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δθμόςιεσ αρχζσ,
αβ) το ςχζδιο τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για τον καλάςςιο χϊρο τίκεται ςε δθμόςια
διαβοφλευςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 6 του ν. 4048/ 2012 (Α’ 34). Τα δφο
ςτάδια λαμβάνουν χϊρα ταυτόχρονα, με ςυνολικι χρονικι διάρκεια ενόσ (1) μθνόσ.
β) ωσ προσ τα καλάςςια χωροταξικά πλαίςια:
βα) θ αρμόδια αρχι του άρκρου 14 ενθμερϊνει τα ςυναρμόδια Υπουργεία ςχετικά με τθν ζναρξθ
τθσ διαδικαςίασ εκπόνθςθσ του καλάςςιου χωροταξικοφ πλαιςίου, ϊςτε να διαςφαλίηει, ςε
επίπεδο ςυνδιαμόρφωςθσ ςχεδίου, τθ ςυνεργαςία με όλεσ τισ εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ.
Ραράλλθλα, ενθμερϊνει τισ οικείεσ Ρεριφζρειεσ,
ββ) το καλάςςιο χωροταξικό πλαίςιο τίκεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 6 του ν. 4048/2012. Οι δφο φάςεισ λαμβάνουν χϊρα ταυτόχρονα, με
ςυνολικι χρονικι διάρκεια ενόσ (1) μθνόσ.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να κακορίηεται κάκε κζμα
ςχετικό με τθ διαδικαςία για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 1.».
2. Αντικακίςταται θ περ. β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4546/2018, το οποίο διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 14
Αρμόδια αρχι (άρκρο 13 τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ)
1. Αρμόδια αρχι με αποκλειςτικι ευκφνθ τθν εφαρμογι του παρόντοσ ορίηεται ο Υπουργόσ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Ειδικότερα, θ αρμόδια αρχι ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α) ςχεδιάηει, εντόσ των καλάςςιων υδάτων και παράκτιων ηωνϊν, τθν ζκταςθ και το περιεχόμενο
του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ,
β) μεριμνά, ςε ςυνεργαςία με τα ςυναρμόδια Υπουργεία, για τθν κατάρτιςθ τθσ εκνικισ χωρικισ
ςτρατθγικισ για το καλάςςιο χϊρο και των καλάςςιων χωροταξικϊν πλαιςίων, ςτο πλαίςιο
εφαρμογισ του παρόντοσ,
γ) αξιολογεί τθν εφαρμογι του καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ κατ' εφαρμογι τθσ παρ. 4 του
άρκρου 5 και εκκινεί τθ διαδικαςία τροποποίθςθσ ι ανακεϊρθςισ του, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 6,
δ) διαβουλεφεται με τισ ςυναφείσ αρχζσ άλλων κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τρίτων
χωρϊν ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των άρκρων 11 και 12 για τθ διαμόρφωςθ ςυνεργαςίασ και κοινισ
προςζγγιςθσ, κακϊσ και το ςυντονιςμό των δράςεων τουσ που αφοροφν το καλάςςιο χωροταξικό
ςχεδιαςμό, ςφμφωνα με τισ γενικζσ κατευκφνςεισ τθσ εκνικισ χωρικισ ςτρατθγικισ για το
καλάςςιο χϊρο,
ε) εξαςφαλίηει κάκε πρόςφορο μζςο, διαδικαςία, μθχανιςμό ι πρόγραμμα για τθν εφαρμογι του
παρόντοσ,
ςτ) λαμβάνει κάκε αναγκαίο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυντονιςμζνθσ εφαρμογισ του
καλάςςιου χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ από τισ εμπλεκόμενεσ δθμόςιεσ αρχζσ και φορείσ ςε όλα τα
επίπεδα διακυβζρνθςθσ (εκνικό, περιφερειακό και διεκνζσ ι διακρατικό επίπεδο),
η) αποτελεί ςθμείο επαφισ προσ τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τα αρμόδια όργανά τθσ για κζματα που
αφοροφν τθν εφαρμογι τθσ Οδθγίασ 2014/89/ΕΕ,
θ) ςυμμετζχει ςε εκνικά, διακρατικά και διαςυνοριακά προγράμματα, ςτο πλαίςιο των
αρμοδιοτιτων τθσ,
κ) εποπτεφει και ςυντονίηει προγράμματα και μελζτεσ που άπτονται του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και
υλοποιοφνται ςτον εκνικό καλάςςιο και παράκτιο χϊρο,
ι) οφείλει να ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για μεταβολζσ των πλθροφοριϊν που αφοροφν
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τθ νομικι και διοικθτικι τθσ υπόςταςθ, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα του παρόντοσ, μζςα ςε ζξι (6)
μινεσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ μεταβολισ.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται θ αρμόδια Υπθρεςία για τθν
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ και μεταβιβάηεται ςε αυτιν θ άςκθςθ των ςχετικϊν
αρμοδιοτιτων.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να ςυνιςτϊνται ςτθ Γενικι
Γραμματεία Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ για τθν υποςτιριξθ του ζργου τθσ μθ
αμειβόμενεσ ομάδεσ εργαςίασ εμπειρογνωμόνων με ςυμμετοχι, κατά περίπτωςθ, εκπροςϊπων
εμπλεκόμενων δθμόςιων αρχϊν και φορζων, κακϊσ επίςθσ και επιςτθμονικϊν φορζων.»
Άρκρο 24
Εκνικι ςτρατθγικι για τθ διαχείριςθ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ – Σροποποίθςθ των άρκρων
4 και 20 του ν. 3983/2011
1. Αντικακίςτανται οι περ. 2 και 11 του άρκρου 4 του ν. 3983/2011 (Α’ 144), το οποίο
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 4
(άρκρο 3 Οδθγίασ 2008/56/ΕΚ) Οριςμοί
Κατά τθν ζννοια του νόμου αυτοφ και των κανονιςτικϊν πράξεων που εκδίδονται κατ'
εξουςιοδότθςθ του νοοφνται ωσ:
1. «Καλάςςια φδατα»:
α) τα φδατα, ο καλάςςιοσ βυκόσ και το υπζδαφοσ ςτθ καλάςςια πλευρά τθσ γραμμισ βάςθσ από
τθν οποία μετριζται το εφροσ τθσ αιγιαλίτιδασ ηϊνθσ, ζωσ τα όρια τθσ περιοχισ όπου θ Ελλθνικι
Δθμοκρατία ι άλλο κράτοσ - μζλοσ ζχει κυριαρχικά δικαιϊματα ι / και αςκεί δικαιοδοςία,
ςφμφωνα με τθ Σφμβαςθ των Θνωμζνων Εκνϊν για το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ, που κυρϊκθκε με το
ν. 2321/1995 (Α' 136), και
β) τα παράκτια φδατα, όπωσ ορίηονται ςτθν περ. η’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3199/2003 (Α'
280), ο πυκμζνασ και το υπζδαφοσ του, ςτο βακμό που ιδιαίτερεσ πτυχζσ τθσ περιβαλλοντικισ
κατάςταςθσ του καλάςςιου περιβάλλοντοσ δεν αποτελοφν αντικείμενο ρφκμιςθσ από τον εν λόγω
νόμο και το π.δ. 51/2007 (Α' 54) ι από άλλεσ εκνικζσ ι κοινοτικζσ διατάξεισ.
2. «Καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι»: μια καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι που προςδιορίηεται
ςφμφωνα με το άρκρο 5. Θ καλάςςια περιοχι και οι υποπεριοχζσ τθσ ορίηονται με ςκοπό τθν
ευκολότερθ εφαρμογι του νόμου και οριοκετοφνται με ςυνεκτίμθςθ υδρολογικϊν,
ωκεανογραφικϊν, βιογεωγραφικϊν, περιβαλλοντικϊν, χωροταξικϊν και αναπτυξιακϊν
χαρακτθριςτικϊν.
3. «Καλάςςια ςτρατθγικι»: θ ςτρατθγικι που χαράςςεται και εφαρμόηεται για κάκε ςυγκεκριμζνθ
καλάςςια υποπεριοχι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6.
4. «Ρεριβαλλοντικι κατάςταςθ»: θ ςυνολικι κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτα καλάςςια φδατα,
λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δομι, τθ λειτουργία και τισ διεργαςίεσ των ςυςτατικϊν των καλάςςιων
οικοςυςτθμάτων από κοινοφ με τουσ φυςικοφσ φυςιογραφικοφσ, γεωγραφικοφσ, βιολογικοφσ,
γεωλογικοφσ και κλιματικοφσ παράγοντεσ, κακϊσ και τισ φυςικζσ, θχθτικζσ και χθμικζσ ςυνκικεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και εκείνων που οφείλονται ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ μζςα ι ζξω
από μια ςυγκεκριμζνθ υποπεριοχι.
5. «Καλι περιβαλλοντικι κατάςταςθ»: θ περιβαλλοντικι κατάςταςθ των καλάςςιων υδάτων, ςτθν
οποία τα φδατα αυτά παρζχουν οικολογικά ποικίλουσ και δυναμικοφσ ωκεανοφσ και κάλαςςεσ

31

κακαρζσ, υγιείσ και παραγωγικζσ ςτα πλαίςια των εγγενϊν ςυνκθκϊν τουσ και όπου θ χριςθ του
καλάςςιου περιβάλλοντοσ βρίςκεται ςε επίπεδο αειφορίασ, διαςφαλίηοντασ ζτςι τισ δυνατότθτεσ
για χριςεισ και δραςτθριότθτεσ από τθ ςθμερινι και τισ μελλοντικζσ γενεζσ, δθλαδι:
α) δομι, λειτουργίεσ και διεργαςίεσ των ςυςτατικϊν των καλάςςιων οικοςυςτθμάτων, από κοινοφ
με τουσ ςυνδεδεμζνουσ φυςιογραφικοφσ, γεωγραφικοφσ, γεωλογικοφσ και κλιματικοφσ
παράγοντεσ, που επιτρζπουν ςτα εν λόγω οικοςυςτιματα να λειτουργοφν πλιρωσ και να
διατθροφν τθν ανκεκτικότθτα τουσ απζναντι ςτθν ανκρωπογενι περιβαλλοντικι αλλαγι. Τα
καλάςςια είδθ και οι οικότοποι / ενδιαιτιματα προςτατεφονται, θ ανκρωπογενισ υποβάκμιςθ τθσ
βιοποικιλότθτασ προλαμβάνεται και τα διάφορα βιολογικά ςτοιχεία που ςυνκζτουν το
οικοςφςτθμα λειτουργοφν ςε ιςορροπία,
β) υδρομορφολογικζσ, φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ των οικοςυςτθμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων
των ιδιοτιτων εκείνων που προκφπτουν από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ
υποπεριοχι, οι οποίεσ υποςτθρίηουν τα εν λόγω οικοςυςτιματα. Οι ανκρωπογενείσ εναποκζςεισ
ουςιϊν και ενζργειασ, περιλαμβανομζνου του κορφβου ςτο καλάςςιο περιβάλλον δεν προκαλοφν
επιπτϊςεισ ρφπανςθσ.
Θ καλι περιβαλλοντικι κατάςταςθ προςδιορίηεται ςτο επίπεδο τθσ καλάςςιασ υποπεριοχισ
ςφμφωνα με το άρκρο 5, με βάςθ τα χαρακτθριςτικά ποιοτικισ περιγραφισ του Ραραρτιματοσ Λ.
Για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ καλισ περιβαλλοντικισ κατάςταςθσ εφαρμόηεται θ κατάλλθλθ
διαχείριςθ με βάςθ τθν οικοςυςτθμικι προςζγγιςθ.
6. «Κριτιρια»: διακριτά τεχνικά γνωρίςματα τα οποία είναι ςυναφι με χαρακτθριςτικά ποιοτικισ
περιγραφισ.
7. «Ρεριβαλλοντικόσ ςτόχοσ»: θ ποιοτικι ι ποςοτικι αναφορά ςτθν επικυμθτι κατάςταςθ των
διαφόρων ςυςτατικϊν των καλάςςιων υδάτων και των πιζςεων και επιδράςεων ςτα φδατα αυτά,
ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ καλάςςια υποπεριοχι. Οι περιβαλλοντικοί ςτόχοι κακορίηονται ςφμφωνα
με το άρκρο 10.
8. «φπανςθ»: θ άμεςθ ι ζμμεςθ ειςαγωγι ουςιϊν ι ενζργειασ ςτο καλάςςιο περιβάλλον ωσ
αποτζλεςμα ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ανκρωπογενοφσ
υποκαλάςςιου κορφβου, οι επιπτϊςεισ των οποίων ζχουν ωσ αποτζλεςμα ι ενδζχεται:
α) να είναι επιβλαβείσ για τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και τα καλάςςια οικοςυςτιματα,
καταλιγοντασ ιδίωσ ςτθν απϊλεια βιοποικιλότθτασ,
β) να κζτουν ςε κίνδυνο τθν ανκρϊπινθ υγεία,
γ) να εμποδίηουν τισ καλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ αλιεία, ο τουριςμόσ και θ αναψυχι, κακϊσ
και άλλεσ νόμιμεσ χριςεισ τθσ κάλαςςασ,
δ) να υποβακμίηουν ποιοτικά τθ χριςθ των καλάςςιων υδάτων και να μειϊνουν τθν ελκυςτικότθτά
τουσ ι γενικότερα να υποβακμίηουν τθν αειφόρο χριςθ των καλάςςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν.
9. «Ρεριφερειακι ςυνεργαςία»: θ ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ δραςτθριοτιτων μεταξφ
Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και κρατϊν - μελϊν και, όταν είναι δυνατόν, με τρίτεσ χϊρεσ που
μοιράηονται τθν ίδια καλάςςια περιοχι ι υποπεριοχι, με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι
καλάςςιων ςτρατθγικϊν για το περιβάλλον.
10. «Ρεριφερειακι ςφμβαςθ για τθ κάλαςςα»: οποιαδιποτε διεκνισ ςφμβαςθ ι διεκνισ
ςυμφωνία με το διευκφνον όργανο τθσ που ζχει ςυςτακεί με ςκοπό τθν προςταςία του καλάςςιου
περιβάλλοντοσ, τθσ καλάςςιασ περιοχισ και των υποπεριοχϊν που αναφζρονται ςτο άρκρο 5.
Για τθν περιοχι τθσ Μεςογείου Καλάςςθσ ωσ Ρεριφερειακι Σφμβαςθ νοείται θ Σφμβαςθ για τθν
Ρροςταςία του Καλάςςιου Ρεριβάλλοντοσ και των Ραράκτιων Ρεριοχϊν τθσ Μεςογείου Καλάςςθσ
«Σφμβαςθ τθσ Βαρκελϊνθσ», θ οποία ζχει κυρωκεί με το ν. 855/1978 (Α' 235) και τα Ρρωτόκολλά
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τθσ ςτα οποία θ Ελλθνικι Δθμοκρατία είναι Συμβαλλόμενο Μζροσ.
11. «Αρμόδια αρχι»: θ Γενικι Γραμματεία Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ και Υδάτων του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 19.»
2. Αντικακίςταται θ παρ. 1 του άρκρου 20 του ν. 3983/2011, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 20
Κακοριςμόσ υποδιαιρζςεων των καλάςςιων υποπεριοχϊν (άρκρο 4 παρ. 2β τθσ Οδθγίασ
2008/56/ΕΚ)
1. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από γνϊμθ του Εκνικοφ
Συμβουλίου Χωροταξίασ του άρκρου 4 του ν. 4447/2016, οι καλάςςιεσ υποπεριοχζσ που ορίηονται
ςτθν παρ. 2 του άρκρου 5 και εμφανίηονται ςτον χάρτθ του Ραραρτιματοσ ΛΛ, μπορεί, κατ’
εφαρμογι του ίδιου άρκρου, να υποδιαιροφνται ςε καλάςςια διαμερίςματα, με κριτιρια
επιςτθμονικά που ςυνεκτιμοφν υδρολογικά, ωκεανογραφικά, βιογεωγραφικά, περιβαλλοντικά,
χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά.
2. Οι υποδιαιρζςεισ των καλάςςιων υποπεριοχϊν που κακορίηονται ςφμφωνα με τθν παρ. 1,
μπορεί να επαναπροςδιορίηονται, με τθν ίδια ωσ άνω διαδικαςία, μετά από επανεξζταςθ,
ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 5.»
Άρκρο 25
Καταργοφμενεσ διατάξεισ
Το άρκρο 18 του ν. 3983/2011 καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ρυκμίςεισ για τθν εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ και τουσ οργανωμζνουσ υποδοχείσ
Άρκρο 26
κοπόσ
Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Κεφαλαίου επιδιϊκονται ο ςταδιακόσ περιοριςμόσ τθσ δόμθςθσ ςε
περιοχζσ, για τισ οποίεσ δεν υπάρχει καμιάσ μορφισ ςχεδιαςμόσ και θ παροχι κινιτρων για τθ
ςυγκζντρωςθ περιβαλλοντικϊσ οχλθρϊν δραςτθριοτιτων ςε οργανωμζνουσ υποδοχισ.
Άρκρο 27
Εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ
1. Τα γιπεδα που βρίςκονται εκτόσ ςχεδίων πόλεωσ, εκτόσ ορίων των νομίμωσ υφιςταμζνων
οικιςμϊν προ του 1923 που ςτεροφνται ρυμοτομικοφ ςχεδίου και εκτόσ περιοχϊν ςτισ οποίεσ
ζχουν κακοριςκεί χριςεισ γθσ από εργαλεία πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ πρϊτου επιπζδου,
καταρχιν δεν προορίηονται για δόμθςθ.
2. Στα γιπεδα τθσ παρ. 1, οι οικοδομικζσ άδειεσ επιβαρφνονται με τζλοσ πζντε τοισ εκατό (5%) επί
του κόςτουσ τθσ οικοδομικισ άδειασ, το οποίο αποδίδεται ςτο Ρράςινο Ταμείο, για τθν
χρθματοδότθςθ δράςεων ςτισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ που αντιςτακμίηουν τθν επιβάρυνςθ του
περιβάλλοντοσ από το γεγονόσ ότι δομοφνται περιοχζσ που καταρχιν δεν προορίηονται για
δόμθςθ.
3. Στα γιπεδα που βρίςκονται εκτόσ ςχεδίων πόλεωσ, εκτόσ ορίων των νομίμωσ υφιςταμζνων
οικιςμϊν προ του 1923 που ςτεροφνται ρυμοτομικοφ ςχεδίου, αλλά εντόσ περιοχϊν ςτισ οποίεσ
ζχουν κακοριςκεί χριςεισ γθσ από εργαλεία πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ πρϊτου επιπζδου, θ
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δόμθςθ είναι δυνατι για τισ χριςεισ γθσ και με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ που
προβλζπονται από το ςχζδιο χριςεων γθσ. Οι επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ πρζπει να ςυνάδουν με
τα χωρικά και περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά κάκε περιοχισ, και να μθν λειτουργοφν
ανταγωνιςτικά προσ τισ χριςεισ γθσ ςτισ περιοχζσ εντόσ ςχεδίου, εντόσ ορίων οικιςμϊν και εντόσ
οργανωμζνων μορφϊν ανάπτυξθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Οι όροι δόμθςθσ και ιδίωσ ο
ςυντελεςτισ δόμθςθσ μποροφν να είναι, κατά μζγιςτον, ευνοϊκότεροι για τθ δόμθςθ από τουσ
προβλεπόμενουσ ςτα γιπεδα τθσ παρ. 1 μζχρι 10%. Σε κάκε περίπτωςθ, οι όροι αυτοί δεν
επιτρζπεται να είναι ευνοϊκότεροι, δθλαδι να κακιςτοφν ευχερζςτερθ τθ δόμθςθ, ςε ςχζςθ προσ
τουσ ιςχφοντεσ ςτισ περιοχζσ εντόσ ςχεδίου, εντόσ ορίων οικιςμϊν και εντόσ οργανωμζνων μορφϊν
ανάπτυξθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι, ι να οδθγοφν ςτθν εν τοισ πράγμαςι δθμιουργία νζων
οικιςμϊν χωρίσ εγκεκριμζνο πολεοδομικό ςχζδιο.

Άρκρο 28
Διατάξεισ γενικισ εφαρμογισ ςτθν εκτόσ ςχεδίου δόμθςθ
1. Για τισ ανάγκεσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα τα γιπεδα, με
ελάχιςτο εμβαδόν γθπζδου τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000) τετραγωνικά μζτρα, πρόςωπο ςε εκνικι,
επαρχιακι, δθμοτικι οδό κατθγορίασ Α ι ςε κοινόχρθςτο χϊρο τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) μ.
και ελάχιςτο βάκοσ πενιντα (50) μ. Ειδικά για χριςεισ τθσ περίπτωςθσ 15. Τουριςτικά καταλφµατα,
εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδοµισ και λοιπζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ (ν. 4276/2014)
τθσ παρ. ΛΛ του άρκρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) το ελάχιςτον εμβαδόν που πρζπει να ζχουν τα
γιπεδα, ϊςτε να κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα, είναι οκτϊ χιλιάδεσ (8.000) τ.μ.. Κατ’
εξαίρεςθ, κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα γιπεδα εμβαδοφ κάτω των οκτϊ χιλιάδων (8.000)
τ.μ. και ελάχιςτου εμβαδοφ τεςςάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. για τθν ανζγερςθ ξενοδοχειακϊν
καταλυμάτων, εφόςον πλθροφν ενεργειακά, περιβαλλοντικά ι πολεοδομικά κριτιρια που
ορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
2. Οι ρυκμίςεισ τθσ παρ. 1 που αφοροφν ςτο ελάχιςτο πρόςωπο δεν ιςχφουν για τθν ανζγερςθ
εγκαταςτάςεων αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων και δραςτθριοτιτων τθσ περ. 24 τθσ παρ. ΛΛ του
άρκρου 1 π.δ. 59/2018, εφόςον εξυπθρετοφνται από αγροτικοφσ ι δαςικοφσ δρόμουσ, κακϊσ και
ορειβατικϊν καταφυγίων, θ ανζγερςθ των οποίων επιτρζπεται και ςε γιπεδα που εξυπθρετοφνται
αποκλειςτικά από μονοπάτια.
3. Κατ' εξαίρεςθ των προβλεπόμενων ςτθν παρ. 1, κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα και εφόςον
ζχουν πρόςωπο ςε δθμοτικι οδό κατθγορίασ Β, γιπεδα ςτα οποία ανεγείρονται:
α. Ξενοδοχεία ιδιαιτζρωσ αναβακμιςμζνα ι αναβακμιςμζνα, κατά τθν ζννοια του άρκρου 107,
β. Εμπορικζσ αποκικεσ,
γ. Κτίρια και εγκαταςτάςεισ των εξισ ειδικϊν χριςεων τθσ παρ. ΛΛ του άρκρου 1 του π.δ. 59/2018:
γα. νοςοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοςοκομεία - κζντρα υγείασ τθσ περ. 8.2.1,
γβ. ιδιωτικζσ κλινικζσ τθσ περ. 8.2.2,
γγ. κτίρια εμπορικϊν καταςτθμάτων τθσ περ. 10, και αμιγϊν κτιρίων γραφείων, θ μζγιςτθ
εκμετάλλευςθ,
γδ. κζντρα δεδομζνων (Data Centres) τθσ περ. 21.Α,
γε. επαγγελματικά εργαςτιρια τθσ περ. 22,
γςτ. βιοτεχνικζσ, βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ περ. 23,
3. Οι ελάχιςτεσ αποςτάςεισ του κτιρίου ορίηονται ωσ εξισ:
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α) Από τα όρια του γθπζδου δεκαπζντε (15) μζτρα τουλάχιςτον.
β) Κατά παρζκκλιςθ των ανωτζρω:
βα) Ρροκειμζνου για ανζγερςθ κατοικίασ, ςε γιπεδα που υφίςτανται κατά τθν 15θ.4.1981, θμζρα
δθμοςίευςθσ του από 27.3.1981 π.δ. (Δ' 209), με ελάχιςτο εμβαδόν τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000) τ.μ.,
οι πλάγιεσ αποςτάςεισ του κτιρίου από τα όρια του γθπζδου ορίηονται ςε 7,50 μζτρα, εφόςον,
τθρουμζνθσ τθσ απόςταςθσ των δεκαπζντε (15) μζτρων, δεν είναι δυνατι θ οικοδόμθςθ. Το
μζγιςτο πλάτοσ του κτιρίου ςτθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να μθν υπερβαίνει τα δζκα (10) μζτρα.
ββ) Οι πλάγιεσ και οπίςκιεσ αποςτάςεισ των κατά παρζκκλιςθ άρτιων και οικοδομιςιμων γθπζδων
τθσ παρ. 2 ορίηονται ςε πζντε (5) μζτρα τουλάχιςτον για τα γιπεδα.
Για τα γιπεδα τθσ περ. β’ οι αποςτάςεισ αυτζσ ιςχφουν μόνον εφόςον τα μικθ προςϊπου και
βάκουσ του γθπζδου είναι μικρότερα των: είκοςι (20) μζτρων για το πρόςωπο και τριάντα πζντε
(35) μζτρων για το βάκοσ για τα γιπεδα τθσ υποπερ. αα’ και ςαράντα πζντε (45) μζτρα για το
πρόςωπο και πενιντα (50) μζτρα για το βάκοσ για τα γιπεδα τθσ υποπερ. ββ’.
γ) Οι αποςτάςεισ του κτιρίου ορίηονται εκ του ορίου τθσ ηϊνθσ απαλλοτριϊςεωσ για τθ
ςιδθροδρομικι γραμμι δεκαπζντε (15) μζτρα τουλάχιςτον, από τθν όχκθ τυχόν ρζματοσ δζκα (10)
μζτρα τουλάχιςτον και δζκα (10) μζτρα τουλάχιςτον από τα όρια δαςικισ ζκταςθσ. Οι αποςτάςεισ
αυτζσ υπεριςχφουν των αποςτάςεων τθσ περ. β’ για γιπεδα, όπου το όριο τθσ ιδιοκτθςίασ
ταυτίηεται με το όριο τθσ ηϊνθσ απαλλοτριϊςεωσ για τθ ςιδθροδρομικι γραμμι, τθν όχκθ ρζματοσ
ι το όριο δαςικισ ζκταςθσ.
5. Σε κάκε περίπτωςθ, θ ελάχιςτθ απόςταςθ των κάκε είδουσ κτιρίων, ςυμπεριλαμβανόμενων και
των περιφράξεων με μόνιμθ καταςκευι, πρζπει να ανζρχεται ςε τουλάχιςτον εννζα (9) μζτρα από
τον άξονα των δρόμων που περιβάλλουν το γιπεδο.
6. Το κτίριο που ανεγείρεται εντόσ του γθπζδου πρζπει να είναι ενιαίο, ςτισ προςτατευόμενεσ
περιοχζσ, ςε απόςταςθ ενόσ χιλιομζτρου (1 χλμ.) από τθν ακτογραμμι και ςε απόςταςθ ενόσ
χιλιομζτρου (1 χλμ.) από παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, επιτρζπεται θ
διάςπαςι τουσ ςε περιςςότερα κτίρια μόνο μετά από γνϊμθ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
7.α Το ανϊτατο φψοσ των κτιςμάτων απαγορεφεται να υπερβαίνει τον υδροκρίτθ. Εξαιροφνται οι
κεραίεσ ραδιοεπικοινωνίασ και κινθτισ τθλεφωνίασ με τισ απαραίτθτεσ κτιριακζσ υποδομζσ για τθ
λειτουργία τουσ, οι εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ ςτακμϊν θλεκτροπαραγωγισ ανανεϊςιμων
πθγϊν ενζργειασ, κακϊσ και οι εγκαταςτάςεισ και υποδομζσ αςτεροςκοπείων ιδιοκτθςίασ
Δθμόςιων φορζων ι φορζων του ευρφτερου Δθμόςιου τομζα που εξυπθρετοφν τθ λειτουργία
τουσ. Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ, ωσ υδροκρίτθσ ορίηεται θ νοθτι γραμμι που ςυνδζει τα
υψθλότερα ςθμεία τθσ επιφάνειασ και διαχωρίηει δυο υδρολογικζσ λεκάνεσ απορροισ, όπωσ
αναλυτικότερα κακορίηεται ςτο Τεφχοσ Τεχνικϊν Οδθγιϊν για τθν εφαρμογι του ν. 4067/2012
(ΝΟΚ) που εγκρίκθκε με τθν υπ' αρ. οικ. 63234/ 19.12.2012 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ.
8. Απαγορεφεται θ ανζγερςθ κτιςμάτων ςε υποςτυλϊματα (PΛLΟΤΛS).
9. Το μζγιςτο ποςοςτό κάλυψθσ των γθπζδων ορίηεται ςε δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ επιφανείασ
τουσ.
Άρκρο 29
Μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ
1. Για τισ ανάγκεσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν επιτρεπόμενων παρεκκλίςεων, ανζρχεται κατ' αρχιν ςε
0,18.
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2. Για τισ πιο κάτω περιπτϊςεισ, ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ προςδιορίηεται ωσ εξισ:
α. Σε 0,8, για κτίρια και εγκαταςτάςεισ των εξισ ειδικϊν χριςεων τθσ παρ. ΛΛ του άρκρου 1 του π.δ.
59/2028 (Α' 114):
αα. κζντρα δεδομζνων (Data Centres) τθσ περ. 21.Α,
αβ. επαγγελματικά εργαςτιρια τθσ περ. 22,
αγ. αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ - εγκαταςτάςεισ και δραςτθριότθτεσ τθσ περ. 24 (πλθν των ςιλό, για
τα οποία ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ ορίηεται ςε 0,4),
αδ. ςτακμοί αςτικϊν Υπεραςτικϊν Λεωφορείων, Τρόλεϊ, Τραμ τθσ περ. 26.6,
αςτ. κζντρα τεχνικοφ ελζγχου οχθμάτων (ΚΤΕΟ, ΛΚΤΕΟ) τθσ περ. 27,
β. Σε 0,6 για βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ τθσ περ. 23 τθσ παρ. ΛΛ του άρκρου 1 του
π.δ. 59/2018,
γ. Σε 0,54 για κτίρια και εγκαταςτάςεισ των εξισ ειδικϊν χριςεων τθσ παρ. ΛΛ του άρκρου 1 του π.δ.
59/2018:
γα. νοςοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοςοκομεία - κζντρα υγείασ τθσ περ. 8.2.1,
γβ. ιδιωτικζσ κλινικζσ τθσ περ. 8.2.2,
δ. Σε 0,27 για κτίρια και εγκαταςτάςεισ των εξισ ειδικϊν χριςεων τθσ παρ. ΛΛ του άρκρου 1 του π.δ.
59/2028 (Α' 114):
δα. κοινωνικι πρόνοια τθσ περ. 2,
δβ. εκπαίδευςθ τθσ περ. 3,
ε. Στθν περίπτωςθ αμιγϊν κτιρίων εμπορικϊν καταςτθμάτων τθσ περ. 10, και αμιγϊν κτιρίων
γραφείων, θ μζγιςτθ εκμετάλλευςθ ανζρχεται ςε 600 τ.μ.,
ςτ. Για τα ξενοδοχεία τθσ υποπερ. αα’ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 (A'
155):
ςτα) για γιπεδα εμβαδοφ μζχρι 50 ςτρζμματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,18.
ςτβ) για γιπεδα εμβαδοφ μζχρι 100 ςτρζμματα για μεν τα πρϊτα 50 ςτρζμματα ορίηεται όπωσ
ςτθν περ. α', για δε τα επιπλζον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,15.
ςτγ) για γιπεδα εμβαδοφ μεγαλφτερου των 100 ςτρεμμάτων δια μεν τα πρϊτα 100 ςτρζμματα
ορίηεται όπωσ ςτθν υποπερ. ςτβ' για δε τα επιπλζον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,10.
ςτδ) προκειμζνου περί ξενοδοχείων ιδιαιτζρωσ αναβακμιςμζνων ι αναβακμιςμζνων, κατά τθν
ζννοια του άρκρου 107, ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει, αντιςτοίχωσ, το 0,2 και
το 0,19, ςε όλθ τθν ζκταςθ του γθπζδου.
η. Για τισ οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ τθσ υποπερ. ββ’ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του ν. 4276/2014, ορίηεται ςε 0,1.
Άρκρο 30
Κατοικία
Για τισ ανάγκεσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ, για τα κτίρια κατοικίασ τθσ περ. ΛΛ.1 του άρκρου 1 του
π.δ. 59/2028 (Α' 114), θ μεγίςτθ επιτρεπομζνθ επιφάνεια του κτιρίου ωσ και θ ςυνολικι επιφάνεια
των ορόφων δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει:
1. Για γιπεδα εμβαδοφ μζχρι 2.000 τ.μ. τα 150 τ.μ.
Για γιπεδα εμβαδοφ μεγαλφτερου των 2.000 τ.μ. μζχρι και 4.000 τ.μ., για μεν τα πρϊτα 2.000 τ.μ.
τα 150 τ.μ., για δε τα λοιπά ίςθ με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδοφ του γθπζδου επί τον
ςυντελεςτι δόμθςθσ 0,018.
Για γιπεδα εμβαδοφ μεγαλφτερου των 4.000 τ.μ. μζχρι και 8.000 τ.μ., για μεν τα πρϊτα 4.000 τ.μ.
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τα 186 τ.μ., για δε τα λοιπά ίςθ με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδοφ του γθπζδου επί τον
ςυντελεςτι δόμθςθσ 0,018.
Για γιπεδα εμβαδοφ μεγαλυτζρου των 8.000 τ.μ., για μεν τα πρϊτα 8.000 τ.μ. τα 258 τ.μ., για δε τα
λοιπά ίςθ με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδοφ του γθπζδου επί τον ςυντελεςτι δόμθςθσ 0,009
μθ δυναμζνθ ςε καμία περίπτωςθ να υπερβεί τα 360 τ.μ.
2. Για γιπεδα με εμβαδόν πολλαπλάςιο του κατά κανόνα αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία
ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ κατάτμθςθσ, θ μζγιςτθ επιφάνεια κτιρίου ιςοφται με το άκροιςμα
του εμβαδοφ των κτιρίων που κα επιτρεπόταν να ανεγερκοφν ςε κάκε γιπεδο μετά τθν
κατάτμθςθ, μειωμζνθ κατά 15%, και υπό τισ προχποκζςεισ ότι: α) κα ανεγερκεί μια οικοδομι, και
β) το γιπεδο κα παραμείνει ενιαίο. Μεταβιβάςεισ κατά παράβαςθ των προχποκζςεων αυτϊν
είναι αυτοδικαίωσ άκυρεσ.
3. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι δόμθςθσ του άρκρου 28.
Άρκρο 31
υντελεςτισ δόμθςθσ ςτισ οργανωμζνεσ μορφζσ ανάπτυξθσ δραςτθριοτιτων – Σροποποίθςθ του
άρκρου 52 του ν. 3982/2011
1. Τροποποιοφνται οι παρ. 2, 3, 6 και 9 του άρκρου 52 του ν. 3982/2011 (Α’ 143), το οποίο
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 52
Ρολεοδόμθςθ των Επιχειρθματικϊν Ράρκων
1. Μετά τθ δθμοςίευςθ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 47 παρ. 1, τα
Επιχειρθματικά Ράρκα του άρκρου 41 παρ. α' ζωσ ε' πολεοδομοφνται. Για τθν πολεοδόμθςθ του
Επιχειρθματικοφ Ράρκου καταρτίηεται από τθν ΕΑΝΕΡ πολεοδομικι μελζτθ με βάςθ
οριηοντιογραφία και υψομετρικό τοπογραφικό και κτθματογραφικό διάγραμμα. Θ πολεοδομικι
μελζτθ περιλαμβάνει το πολεοδομικό - ρυμοτομικό ςχζδιο, τον πολεοδομικό κανονιςμό, ζκκεςθ
που περιγράφει και αιτιολογεί τισ προτεινόμενεσ ρυκμίςεισ, τουσ όρουσ δόμθςθσ, τισ χριςεισ γθσ
και τουσ ςχετικοφσ περιοριςμοφσ ι απαγορεφςεισ ι υποχρεϊςεισ και κάκε άλλθ ρφκμιςθ που
επιβάλλεται από πολεοδομικοφσ λόγουσ.
2. Οι όροι δόμθςθσ προςδιορίηονται ςτθν απόφαςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 46. Σε κάκε περίπτωςθ
τθροφνται τα παρακάτω όρια:
α. Ροςοςτό κάλυψθσ μζχρι 70%.
β. Συντελεςτισ δόμθςθσ μζχρι 2,0 για τισ βιοτεχνικζσ και βιομθχανικζσ χριςεισ, 1,6 για τα
επαγγελματικά εργαςτιρια και τισ χριςεισ εφοδιαςτικισ και 1,4 για τισ υπόλοιπεσ χριςεισ.
γ. Ελάχιςτο ποςοςτό κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων 25%, υπολογιηόμενο επί τθσ ςυνολικισ
επιφάνειασ του ΕΡ. Στο ποςοςτό αυτό περιλαμβάνονται χϊροι εντόσ του ΕΡ με ιδθ διαμορφωμζνθ
τζτοια χριςθ (ενδεικτικά αυτοκινθτόδρομοι, εκνικζσ και επαρχιακζσ οδοί, κόμβοι), κακϊσ και
κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι που περιλαμβάνονται ςε ηϊνθ κατά μικοσ του Ενεργοφ
Δικτφου τθσ Εκνικισ Σιδθροδρομικισ Υποδομισ όπωσ αυτό ορίηεται ςτο άρκρο 9 του ν. 3891/2010
και για τθ χριςθ που προβλζπεται ςτο ςτοιχείο ε' τθσ παρ. 1 του άρκρου 6α του ιδίου αυτοφ
νόμου. Οι χϊροι υψθλοφ πραςίνου περιμετρικά του ΕΡ ορίηονται ςε 6% κατ' ελάχιςτον επί τθσ
ςυνολικισ επιφάνειασ για ΕΡ Τφπου Α' και ςε 5% επί τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ για ΕΡ Τφπου Β' και
Γ' . Οι χϊροι υψθλοφ πραςίνου περιμετρικά του ΕΡ ςυνυπολογίηονται ςτθν ζκταςθ των
κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων του ΕΡ. Οι χϊροι κοινωφελϊν εγκαταςτάςεων και κτιρίων
ανζρχονται κατά ανϊτατο όριο ςε 3% ςτθ ςυνολικι επιφάνεια του ΕΡ.
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δ. Πταν ςτθν πολεοδομικι μελζτθ που εγκρίνεται, προβλζπεται θ δθμιουργία υπαίκριων ι
ςτεγαςμζνων χϊρων ςτάκμευςθσ ςε κοινόχρθςτουσ ι κοινωφελείσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ του
επιχειρθματικοφ πάρκου, θ χωρθτικότθτά τουσ υπολογίηεται με βάςθ τισ προβλεπόμενεσ
διαςτάςεισ και μεγζκθ των υπαίκριων ι ςτεγαςμζνων ςτακμϊν αυτοκινιτων, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του π.δ. 455/1976 (Α' 169). Στα κτίρια που ανεγείρονται ςε επιχειρθματικό πάρκο, όπου
προβλζπεται θ φπαρξθ κοινοχριςτων χϊρων ςτάκμευςθσ, ο αρικμόσ των κζςεων ςτάκμευςθσ που
επιβάλλεται να καταςκευαςτεί για τισ ανάγκεσ του κάκε κτιρίου, υπολογίηεται ςφμφωνα με το
προθγοφμενο εδάφιο, αφοφ προθγουμζνωσ αφαιρεκεί ο αναλογοφν αρικμόσ κοινόχρθςτων
κζςεων ςτάκμευςθσ. Θ αναλογία αυτι αντιςτοιχεί ςτο κλάςμα τθσ επιφάνειασ του οικοπζδου που
καταςκευάηεται το κτίριο, δια τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ των οικοπζδων που προκφπτει από τθν
πολεοδομικι μελζτθ, μετά τθν αφαίρεςθ των κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν επιφανειϊν. Θ
διάταξθ αυτι εφαρμόηεται και για ΒΛΡΕ του ν. 4458/1965, ΒΕΡΕ του ν. 2545/1997 και ΕΡ του ν.
3982/2011 που καταςκευάςτθκαν με βάςθ προϊςχφουςεσ διατάξεισ.
ε. Κατ' εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ κακ' φψοσ υπζρβαςθ για τθν ανζγερςθ αποκθκϊν κατακόρυφου
τφπου (SILOS) ςυναρμολογοφμενων (βιδωτϊν), δεξαμενϊν υγρϊν καυςίμων, κακϊσ και καμινάδων
βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων. Το φψοσ αυτό δεν δφναται να υπερβαίνει τα τριάντα δφο (32)
μζτρα.
3. α) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 9, θ πολεοδομικι μελζτθ εγκρίνεται με απόφαςθ του Συντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ φςτερα από γνϊμθ του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίασ, Οικιςμοφ
και Ρεριβάλλοντοσ.
β) Θ εφαρμογι τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ πραγματοποιείται με τθν κατάρτιςθ από τθν ΕΑΝΕΡ τθσ
πράξθσ εφαρμογισ, θ οποία εγκρίνεται με απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.
γ) Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 9, θ εγκεκριμζνθ πράξθ εφαρμογισ κοινοποιείται από τθν ΕΑΝΕΡ
ςτθν αρμόδια Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ μζςα ςε τρία (3) ζτθ από τθ
δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου 47. Ραράταςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ χορθγείται
με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και
για χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά τα δφο (2) ζτθ. Με όμοια απόφαςθ χορθγείται παράταςθ
για χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά τα δφο (2) ζτθ και ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει εκδοκεί θ
διαπιςτωτικι πράξθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 61.
4. Οι ιδιοκτιτεσ των ακινιτων που βρίςκονται μζςα ςτα όρια του Επιχειρθματικοφ Ράρκου και
εντάςςονται ςτο πολεοδομικό ςχζδιο οφείλουν να ςυμμετάςχουν ςτισ δαπάνεσ για τθ δθμιουργία
των κοινόχρθςτων χϊρων και των ζργων υποδομισ με ειςφορζσ ςε γθ και ςε χριμα.
5. Θ ειςφορά ςε γθ αποτελείται από ποςοςτό επιφάνειασ κάκε ιδιοκτθςίασ πριν από τθν
πολεοδόμθςι τθσ, το οποίο ανζρχεται ςε είκοςι πζντε τοισ εκατό (25 %) τθσ αρχικισ ζκταςθσ τθσ
ιδιοκτθςίασ.
Σε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ εξ αδιαιρζτου, τα ποςοςτά ειςφοράσ ςε γθ εφαρμόηονται ςτο
εμβαδόν που αντιςτοιχεί ςτο ιδανικό μερίδιο κάκε ςυνιδιοκτιτθ, όπωσ ζχει διαμορφωκεί κατά τθν
θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ ανάπτυξθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου. Ωσ
εμβαδόν ιδιοκτθςίασ για τον υπολογιςμό τθσ ειςφοράσ ςε γθ κεωροφνται τα εμβαδά που ζχουν οι
ιδιοκτθςίεσ κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 47 παρ. 1. Σε ειςφορά ςε γθ
υποχρεοφνται και οι ιδιοκτθςίεσ που ανικουν ςτο Δθμόςιο, τουσ Ο.Τ.Α. ι άλλα νομικά πρόςωπα
του δθμόςιου τομζα. Οι κοινόχρθςτοι χϊροι, που υφίςτανται μζςα ςτα Επιχειρθματικά Ράρκα
κατά τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 47 παρ. 1, ςυνυπολογίηονται για τον
προςδιοριςμό τθσ ειςφοράσ ςε γθ των ιδιοκτθτϊν, θ οποία μειϊνεται κατά αντίςτοιχο ποςοςτό, με
εξαίρεςθ τουσ δρόμουσ του εκνικοφ και επαρχιακοφ οδικοφ δικτφου και τισ εκτάςεισ γθσ που
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ανικουν ςτο Δθμόςιο ι τουσ Ο.Τ.Α. και μποροφν να αξιοποιθκοφν από τθν πολεοδομικι μελζτθ
για τισ δραςτθριότθτεσ του άρκρου 43. Τα εδαφικά τμιματα που προζρχονται από ειςφορά ςε γθ
διατίκενται για τθ δθμιουργία άλλων κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων μζςα ςτα
Επιχειρθματικά Ράρκα.
6. Θ ειςφορά ςε χριμα υπολογίηεται ςτο εμβαδόν τθσ ιδιοκτθςίασ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται με
τθν πράξθ εφαρμογισ και ανζρχεται ςτο δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αξίασ που ζχει αυτι, κατά
τον χρόνο τθσ ζγκριςθσ τθσ πράξθσ εφαρμογισ. Θ ειςφορά αυτι βεβαιϊνεται με ατομικι
διοικθτικι πράξθ από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και καταβάλλεται,
μετά τθν ζγκριςθ τθσ πράξθσ εφαρμογισ, ςε ειδικό λογαριαςμό τθσ ΕΑΝΕΡ που τθρείται για τον
ςκοπό αυτό, ςε ζξι (6) ιςόποςεσ εξαμθνιαίεσ δόςεισ για τθν υλοποίθςθ των κοινόχρθςτων χϊρων
και των ζργων υποδομισ. Με τθν ίδια πράξθ κακορίηονται και τα ςχετικά διαςτιματα καταβολισ
των ζξι (6) δόςεων. Οι δόςεισ καταβάλλονται εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τισ
προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ καταβολισ. Θ ΕΑΝΕΡ ενθμερϊνει τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ για
τισ ειςπράξεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί, ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ανά υπόχρεο και χρζοσ.
Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ κάποιασ δόςθσ, θ οφειλι κακίςταται λθξιπρόκεςμθ και
με ευκφνθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ενθμερϊνεται θ αρμόδια, για τθν ζκδοςθ του
αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ, Δ.Ο.Υ. του οφειλζτθ, για τθ δζςμευςθ αυτισ, με ανάλογθ εφαρμογι
τθσ παρ. 3 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 43). Θ άρςθ τθσ δζςμευςθσ χοριγθςθσ του
αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ γίνεται αν εξοφλθκοφν ολικά οι βεβαιωμζνεσ οφειλζσ προσ τθν
ΕΑΝΕΡ.
Σε περιοχζσ όπου δεν εφαρμόηεται αντικειμενικό ςφςτθμα αξιϊν, θ αξία τθσ ζκταςθσ
προςδιορίηεται από τθν οικεία Δ.Ο.Υ. Αν τα ποςά που ςυγκεντρϊνονται από τισ ειςφορζσ, μαηί με
τισ λοιπζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, δεν επαρκοφν για τθν υλοποίθςθ των ζργων υποδομισ, μπορεί
να ορίηεται πρόςκετθ ειςφορά ςε χριμα. Αν τα ποςά που ςυγκεντρϊνονται από τισ ειςφορζσ
υπερκαλφπτουν τα απαιτοφμενα για τθν υλοποίθςθ των ζργων υποδομισ, το πλεόναςμα
περιζρχεται ςτθν ΕΑΝΕΡ για τουσ ςκοποφσ τθσ, και κατατίκεται ςτον ειδικό λογαριαςμό που
τθρείται, ςφμφωνα με τθν περ. ιβ' τθσ παρ. 2 του άρκρου 59.
Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων κακϊσ και του
Διοικθτι τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων δφναται να κακορίηονται ειδικότερεσ
λεπτομζρειεσ για τθ διαδικαςία είςπραξθσ των ειςφορϊν ςε χριμα, δζςμευςθσ χοριγθςθσ του
αποδεικτικοφ ενθμερότθτασ και άρςθσ αυτισ, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.
7. Σε περίπτωςθ αδυναμίασ ειςφοράσ ςε χριμα, ο ιδιοκτιτθσ υποχρεοφται ςε αντίςτοιχθ ειςφορά
γθσ. Αν τα οικόπεδα που προζρχονται από μετατροπι χρθματικισ ειςφοράσ ςε ειςφορά ςε γθ
πλεονάηουν, θ ΕΑΝΕΡ μπορεί να χρθςιμοποιεί τθ γθ αυτι για τισ χριςεισ που επιτρζπονται ςτο
Επιχειρθματικό Ράρκο ι να τθν εκποιεί ι να παραχωρεί τθ χριςθ τθσ. Επίςθσ, αν κρικεί από τθν
αρμόδια υπθρεςία ότι θ ειςφορά ςε γθ πρζπει να λθφκεί από μθ ρυμοτομοφμενο τμιμα
ιδιοκτθςίασ, πλθν όμωσ το τμιμα αυτό δεν είναι αξιοποιιςιμο πολεοδομικά ι δεν προβλζπεται
από τθν πολεοδομικι μελζτθ ι θ αφαίρεςι του είναι φανερά επιηιμια για τθν ιδιοκτθςία, μπορεί
να μετατρζπεται ςε ιςάξια ειςφορά ςε χριμα που διατίκεται αποκλειςτικά για τθ δθμιουργία
κοινόχρθςτων χϊρων ι ζργων υποδομισ ςτο Επιχειρθματικό Ράρκο.
8. Μόλισ θ ΕΑΝΕΡ καταρτίςει τθν πολεοδομικι μελζτθ και τθν πράξθ εφαρμογισ, ζχει υποχρζωςθ
να τισ δθμοςιοποιιςει. Ενςτάςεισ κατά τθσ υπό ζγκριςθ πολεοδομικισ μελζτθσ ι τθσ πράξθσ
εφαρμογισ υποβάλλονται ςτον Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ο οποίοσ αποφαςίηει
επ' αυτϊν πριν από τθν ζγκριςθ. Οι προδιαγραφζσ, ο τφποσ, το περιεχόμενο των πολεοδομικϊν
μελετϊν και τα ζγγραφα που τισ ςυνοδεφουν, θ διαδικαςία δθμοςιοποίθςθσ τθσ πολεοδομικισ

39

μελζτθσ και τθσ πράξθσ εφαρμογισ, υποβολισ και εκδίκαςθσ των ενςτάςεων, οι ςχετικζσ
προκεςμίεσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα ρυκμίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 6 του άρκρου 46.
9. Αν θ ΕΑΝΕΡ καταςτεί κυρία του ςυνόλου τθσ ζκταςθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου, θ
πολεοδόμθςθ γίνεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 2, χωρίσ τθ
ςφνταξθ πράξθσ εφαρμογισ, και θ πολεοδομικι μελζτθ μπορεί να κατατίκεται ςτθν αρμόδια
Διεφκυνςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και
να εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων, Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ και των κακ' φλθν ςυναρμόδιων υπουργϊν, είτε κατά τθν παρ. 1 του άρκρου 47 είτε ςε
χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το ζνα ζτοσ από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ του ΕΡ
τθσ παρ. 1 του άρκρου 47. Σε περίπτωςθ που θ πολεοδομικι μελζτθ κατατίκεται για ζγκριςθ ςτθν
αρμόδια υπθρεςία τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. α' τθσ παρ. 3, τίκεται
προκεςμία ενόσ (1) ζτουσ από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ τθσ παρ. 1 του άρκρου
47 για τθν κατάρτιςθ και τθν υποβολι τθσ. Θ ΕΑΝΕΡ, ωσ μοναδικόσ ιδιοκτιτθσ, υποχρεοφται να
διακζςει τθν απαιτοφμενθ από τθν πολεοδομικι μελζτθ, ζκταςθ για τουσ δρόμουσ, το πράςινο και
τουσ λοιποφσ κοινόχρθςτουσ και κοινωφελείσ χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ.
Στθν περίπτωςθ που θ ΕΑΝΕΡ αιτείται τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ του ΕΡ μαηί με τθν
κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 47, θ διαδικαςία γνωμοδοτιςεων του Συμβουλίου
Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Ρεριβάλλοντοσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (ΣΧΟ-ΡΑΔ) και του Διμου
διενεργείται και ολοκλθρϊνεται παράλλθλα με τθ διαδικαςία γνωμοδοτιςεων του Ρεριφερειακοφ
Συμβουλίου, των Διευκφνςεων Χωροταξίασ και ΕΑΚ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ και του αρμοδίου Οργανιςμοφ υκμιςτικοφ Σχεδίου (όπου απαιτείται). Οι
γνωμοδοτιςεισ αυτζσ αποςτζλλονται ςτθ Διεφκυνςθ Βιομθχανικισ Χωροκεςίασ και Ρεριβάλλοντοσ
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Βιομθχανίασ για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. Θ τελικι ειςιγθςθ προσ τουσ
αρμόδιουσ Υπουργοφσ για τθν ζγκριςθ τθσ πολεοδομικισ μελζτθσ με τθν κοινι υπουργικι
απόφαςθ του άρκρου 47, γίνεται ςε αυτιν τθν περίπτωςθ από τθ Διεφκυνςθ Ρολεοδομικοφ
Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
10. Επιχειρθματικά Ράρκα του παρόντοσ νόμου μπορεί να ιδρφονται και ςε περιοχζσ με
εγκεκριμζνεσ πολεοδομικζσ μελζτεσ βάςει του ν. 1337/1983 (Α' 33) ι άλλων νόμων, εφόςον
υπάρχει ςυμβατότθτα ωσ προσ τισ χριςεισ γθσ. Οι ΕΑΝΕΡ ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ακολουκοφν τθ
λοιπι διαδικαςία ίδρυςθσ ΕΡ που προβλζπεται από τον παρόντα νόμο.
11. Θ ειςφορά ςε χριμα των ιδιοκτθτϊν ακινιτων που βρίςκονται ςτα όρια Επιχειρθματικοφ
Ράρκου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου εντόσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ
υπολογίηεται ςτο εμβαδόν τθσ ιδιοκτθςίασ, όπωσ αυτι διαμορφϊνεται με τθν πράξθ εφαρμογισ
και ανζρχεται ςτο δζκα τοισ εκατό (10%) τθσ αξίασ που ζχει αυτι κατά το χρόνο τθσ ζγκριςθσ τθσ
πράξθσ εφαρμογισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο.
12. Κατά τα λοιπά, για ό,τι δε ρυκμίηεται ρθτά ςτο παρόν άρκρο, που ιςχφει κατά παρζκκλιςθ,
εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 1337/1983 (Α' 33) και άλλων γενικϊν πολεοδομικϊν διατάξεων.».
Άρκρο 32
Ρυκμίςεισ για οργανωμζνθ τουριςτικι ανάπτυξθ – Σροποποίθςθ του άρκρου 29 του ν.
2545/1997 και του του άρκρου 9 του ν. 4002/2011
1. Αντικακίςταται το άρκρο 29 του ν. 2545/1997 (Α' 254), το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 29
Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Ο.Τ.Α.)
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1. α. Ωσ Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (Ρ.Ο.Τ.Α.) κατά τθν ζννοια των άρκρων 2
παρ. 1 περ. λ' και 9 παρ. 12 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), χαρακτθρίηονται δθμόςιεσ ι ιδιωτικζσ
εκτάςεισ εκτόσ εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων, εκτόσ ορίων οικιςμϊν προχφιςτάμενων του 1923
και εκτόσ ορίων οικιςμϊν κάτω των δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, όπου δθμιουργείται ζνα
ςφνολο τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, αποτελοφμενο από ξενοδοχεία διαφόρων λειτουργικϊν
μορφϊν, εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014
(Α’ 155), κακϊσ και ςυμπλθρωματικζσ εγκαταςτάςεισ αναψυχισ, άκλθςθσ και γενικά υπθρεςιϊν
διάκεςθσ του ελεφκερου χρόνου των τουριςτϊν.
Οι Ρ.Ο.Τ.Α. αποτελοφν Ειδικό Χωρικό Σχζδιο του άρκρου 8 του ν. 4447/2016 (Α' 241). Για τθ χωρικι
οργάνωςι τουσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και θ διαδικαςία τθσ παρ.
5 του άρκρου 8 του ν. 4447/2016.
β. Δρόμοι ι άλλα φυςικά εμπόδια ι τεχνθτά ζργα, κακϊσ και ρζματα που διαπερνοφν εκτάςεισ
που χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία Ρ.Ο.Τ.Α. δεν ςυνιςτοφν κατάτμθςθ αυτϊν. Για τθ
διατιρθςθ του ενιαίου τθσ ζκταςθσ και εφόςον το φυςικό ι τεχνθτό εμπόδιο παρουςιάηει ςτοιχεία
υψθλισ επικινδυνότθτασ (εκνικζσ οδοί, επαρχιακζσ οδοί μεγάλθσ κυκλοφορίασ, ποταμοί,
χείμαρροι, κ.λπ.), πρζπει να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα λειτουργικισ ενοποίθςθσ του/των
γθπζδου/ων μζςω γεφφρωςθσ του ρζματοσ ι του δρόμου ι ενοποίθςθσ των τμθμάτων με
κατάλλθλο τεχνικό ζργο. Με το προεδρικό διάταγμα τθσ περ. α' τθσ παρ. 3 του άρκρου αυτοφ για
τον χαρακτθριςμό και τθν οριοκζτθςθ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. κακορίηονται τα αναγκαία, για τθν
αποκατάςταςθ τθσ λειτουργικισ ενοποίθςθσ του γθπζδου, τεχνικά ζργα. Με το ίδιο προεδρικό
διάταγμα, το οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι προτείνεται και από τον Υπουργό Υποδομϊν και
Μεταφορϊν, οδοί που διαςχίηουν τισ Ρ.Ο.Τ.Α. μποροφν να μετατοπίηονται κατά το ςχιμα, τθν
ζκταςθ και τθ κζςθ τουσ για τθν καλφτερθ λειτουργικι εξυπθρζτθςθ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. και εξαςφάλιςθ
τθσ ςυνζχειασ των εκτάςεϊν τθσ, κακϊσ και να κακορίηονται τα απαραίτθτα ζργα για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ τρίτων ιδιοκτθτϊν και άλλων χρθςτϊν που εξυπθρετοφνταν από τισ
μετατοπιηόμενεσ οδοφσ. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα, τα εντόσ των ορίων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. τμιματα
των οδϊν αυτϊν, εφόςον κρίνεται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ότι θ διατιρθςι τουσ δεν είναι
αναγκαία για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ι τρίτων, μποροφν να καταργοφνται και να
ενςωματϊνονται ςτθν ζκταςθ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α.. Θ απόκτθςθ τθσ κυριότθτασ των τμθμάτων των
καταργοφμενων οδϊν από τον φορζα τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. κεωρείται δθμόςιασ ωφζλειασ και για τθν
ιδιοκτθςιακι ενςωμάτωςι τουσ ςτθν ζκταςθ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί
αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων.
2.α. Οι Ρ.Ο.Τ.Α. αναπτφςςονται από τον ίδιο φορζα ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ ςε ζνα ι
περιςςότερα τμιματα εντόσ τθσ ίδιασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ. Θ ζκταςθ ςτθν οποία
αναπτφςςεται θ Ρ.Ο.Τ.Α. ι, ςε περίπτωςθ που αποτελείται από περιςςότερα τμιματα, το
μεγαλφτερο τμιμα αυτισ, πρζπει να ζχει επιφάνεια τουλάχιςτον οκτακόςια (800) ςτρζμματα και
να είναι ιδιόκτθτο κατά 80% τουλάχιςτον.
β. Οι Ρ.Ο.Τ.Α. αποτελοφν οργανωμζνο υποδοχζα τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, οι οποίεσ πρζπει
να περιζχουν τουριςτικζσ επενδφςεισ που να εξαςφαλίηουν τθ βιωςιμότθτα του προγράμματοσ
ανάπτυξθσ. Θ επάρκεια των επενδφςεων αυτϊν κρίνεται κατά τθ διαδικαςία οριοκζτθςθσ και
χαρακτθριςμοφ Ρ.Ο.Τ.Α..
γ. Στισ Ρ.Ο.Τ.Α. επιτρζπεται να περιλαμβάνονται όλεσ οι κατθγορίεσ και το περιεχόμενο των
χριςεων γθσ τθσ κατθγορίασ «Τουριςμόσ αναψυχι», που ορίηονται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
νομοκετικό πλαίςιο, κατά τθν θμερομθνία ζκδοςθσ του προεδρικοφ διατάγματοσ χαρακτθριςμοφ
και οριοκζτθςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α..
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Εκ των ωσ άνω χριςεων θ χριςθ κατοικίασ επιτρζπεται εντόσ Ρ.Ο.Τ.Α. μόνον υπό τθν προχπόκεςθ
ότι το πρόγραμμα τουριςτικισ ανάπτυξθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τουριςτικά
καταλφματα κατθγορίασ πζντε ι/και τεςςάρων αςτζρων με ςυνολικι δυναμικότθτα τουλάχιςτον
χιλίων (1.000) κλινϊν και δφο τουλάχιςτον εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ.
Εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ που αποτελοφν τμιμα Σφνκετων Τουριςτικϊν
Καταλυμάτων εντόσ Ρ.Ο.Τ.Α. λαμβάνονται υπόψθ για τθν ικανοποίθςθ τθσ προχπόκεςθσ αυτισ.
3.α. Ο χαρακτθριςμόσ και θ οριοκζτθςθ των Ρ.Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από αίτθςθ φυςικϊν ι νομικϊν
προςϊπων του ιδιωτικοφ ι και του δθμόςιου τομζα με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με
πρόταςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ
φςτερα από γνϊμθ του οικείου περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Θ ανωτζρω γνϊμθ παρζχεται το
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν παραλαβι του ςχετικοφ φακζλου. Ραρερχομζνθσ
απράκτου τθσ προκεςμίασ αυτισ, το ωσ άνω προεδρικό διάταγμα εκδίδεται χωρίσ τθ γνϊμθ του
περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Εφόςον ςτθν Ρ.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται και εκτάςεισ που υπάγονται
ςε ειδικά κακεςτϊτα, όπωσ είναι ιδίωσ χϊροι αρχαιολογικοφ ι ιςτορικοφ ενδιαφζροντοσ, δάςθ και
δαςικζσ εκτάςεισ, ι περιοχζσ προςταςίασ τθσ φφςθσ και του τοπίου, θ ζνταξθ των οποίων εντόσ
των ορίων Ρ.Ο.Τ.Α. δεν αντίκειται ςτθν ιςχφουςα νομοκεςία, το προεδρικό διάταγμα
προςυπογράφουν επιπλζον και οι κακ' φλθν αρμόδιοι Υπουργοί.
β. Τθσ προτάςεωσ για τθν ζκδοςθ του πιο πάνω προεδρικοφ διατάγματοσ προθγείται θ ζγκριςθ
Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που ορίηεται ςτθν
υπ' αρ. ΥΡΕΧΩΔΕ/ΕΥΡΕ/ οικ. 107017/28.8.2006 κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και
Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων και του Υφυπουργοφ Εςωτερικϊν,
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ (Β' 1225).
γ. Ο χαρακτθριςμόσ εκτάςεων ωσ Ρ.Ο.Τ.Α. εναρμονίηεται με τισ κατευκφνςεισ των εγκεκριμζνων
χωροταξικϊν ςχεδίων εκνικοφ ι περιφερειακοφ επιπζδου, με τισ χριςεισ γθσ και λειτουργίεσ τθσ
ευρφτερθσ περιοχισ, κακϊσ και με τουσ ευρφτερουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ.
δ. Οι εκτάςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ Ρ.Ο.Τ.Α. μπορεί να πολεοδομοφνται, ςτο ςφνολο ι ςε
τμιμα τουσ.
4.α. Με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα κακορίηονται και εγκρίνονται τα εξισ: αα. Οι
επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 2 και θ μζγιςτθ ανά
χριςθ εκμετάλλευςθ, κακϊσ και οι τυχόν πρόςκετοι περιοριςμοί που αποςκοποφν ςτον ζλεγχο τθσ
ζνταςθσ κάκε χριςθσ.
αβ. Θ γενικι διάταξθ των προβλεπόμενων εγκαταςτάςεων, με ζνδειξθ των τμθμάτων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α.
που τυχόν κα πολεοδομθκοφν και τθσ μζγιςτθσ ανά χριςθ εκμετάλλευςθσ ςτα τμιματα τθσ
Ρ.Ο.Τ.Α. που δεν πολεοδομοφνται, κακϊσ και τα διαγράμματα των δικτφων υποδομισ.
αγ. Ο φορζασ ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α..
αδ. Ειδικζσ ηϊνεσ προςταςίασ περιμετρικά τθσ οριοκετοφμενθσ Ρ.Ο.Τ.Α., ςτισ οποίεσ μπορεί να
κακορίηονται ειδικοί όροι και περιοριςμοί ςτισ χριςεισ γθσ, ςτουσ όρουσ δόμθςθσ και ςτθν εν γζνει
άςκθςθ δραςτθριοτιτων και λειτουργιϊν.
β. Θ μεταβολι τθσ ζκταςθσ και των ορίων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. επιτρζπεται μόνον εφόςον τθρθκοφν οι
διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ για τθν ίδρυςι τθσ. Με κοινζσ
αποφάςεισ των ςυναρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και
Τουριςμοφ, επιτρζπονται, μετά τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ, μεταβολζσ τθσ ζκταςθσ
και των ορίων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α., χωρίσ μεταβολι των προβλεπόμενων ςυνολικϊν χριςεων ι τθσ
μζγιςτθσ ανά χριςθ εκμετάλλευςθσ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
αα. θ προκφπτουςα, λόγω τθσ μεταβολισ των ορίων, μετά τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ
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διατάγματοσ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ, μείωςθ ι αφξθςθ τθσ ζκταςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. δεν
υπερβαίνει ακροιςτικά το 15% τθσ αρχικϊσ οριοκετθκείςασ ζκταςθσ και ββ. δεν περιλαμβάνονται
ςτθν περιοχι επζκταςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. εκτάςεισ υπαγόμενεσ ςε ειδικά νομικά κακεςτϊτα ι εκτάςεισ
για τισ οποίεσ ζχουν κακοριςτεί μθ ςυμβατζσ με τθν Ρ.Ο.Τ.Α. χριςεισ γθσ.
Δεν κεωρείται μεταβολι χριςεωσ θ αντικατάςταςθ μζρουσ τθσ επιτρεπόμενθσ εντόσ Ρ.Ο.Τ.Α.
ςυνολικισ δυναμικότθτασ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων με αυτοεξυπθρετοφμενα
καταλφματα - τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ τθσ υποπερ. ββ' τθσ περ. β' τθσ παρ. 2 του
άρκρου 2 του ν. 4276/2014 με ςκοπό τθ δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων.
γ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και
Τουριςμοφ, κακορίηονται οι ειδικότερεσ προχποκζςεισ και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, κακϊσ
και θ διαδικαςία για τον ζλεγχο τθσ ςυμβατότθτασ τθσ αιτιςεωσ με τα δεδομζνα του χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ και ρυκμίηονται οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ
παραγράφου αυτισ.
δ. Θ μεταβολι του φορζα ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ Ρ.Ο.Τ.Α. επιτρζπεται με απόφαςθ του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουριςμοφ, θ οποία εκδίδεται κατόπιν κοινοφ αιτιματοσ του
ιδθ εγκρικζντοσ φορζα ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ Ρ.Ο.Τ.Α. και του προτεινόμενου νζου φορζα,
μετά από αξιολόγθςθ από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Τουριςμοφ τθσ καταλλθλότθτασ
και επιχειρθματικισ επάρκειασ του νζου φορζα, χωρίσ να απαιτείται θ τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του
άρκρου 2 τθσ υπ' αρ. 339/13.2.2012 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ και Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ (Β' 1209). Για τθν ζγκριςθ τθσ μεταβολισ του
φορζα ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ υποβάλλονται προσ τθν αρμόδια υπθρεςία τα δικαιολογθτικά
των περ. β' και ια' του άρκρου 1 τθσ υπ' αρ. 339/13.2.2012 κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν
Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ. Με τθν απόφαςθ
του πρϊτου εδαφίου μπορεί να χορθγείται προκεςμία ζωσ ζξι (6) μινεσ για τθ μεταβίβαςθ του
ςυνόλου των εκτάςεων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. ςτο νζο φορζα. Σε περίπτωςθ που δεν καταςτεί δυνατι, εντόσ
τθσ παραπάνω προκεςμίασ, θ κατά τα άνω μεταβίβαςθ, θ απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου
ανακαλείται και φορζασ ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. παραμζνει ο φορζασ που ζχει
ιδθ κακοριςκεί με τθν πράξθ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ
μεταβίβαςθσ των εκτάςεων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. ςτον νζο φορζα εκδίδεται διαπιςτωτικι πράξθ του
Ρροϊςταμζνου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Ρροϊκθςθσ και Αδειοδότθςθσ Τουριςτικϊν Επενδφςεων του
άρκρου 12 του ν. 4002/2011 (Α' 180). Σε περίπτωςθ μεταβολισ του φορζα ίδρυςθσ και
εκμετάλλευςθσ ςφμφωνα με τα προθγοφμενα εδάφια ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 και 2 του
άρκρου 15 του νόμου αυτοφ, τα δικαιϊματα δε που απολαμβάνει ο αρχικόσ φορζασ, κακϊσ και οι
υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν ςυνεχίηονται ςτο πρόςωπο του νζου φορζα.
ε. Ζνα ι περιςςότερα τμιματα ιδθ εγκεκριμζνθσ Ρ.Ο.Τ.Α., που ζχει οριοκετθκεί και χαρακτθριςκεί
με βάςθ τισ διατάξεισ και τισ διαδικαςίεσ τθσ παρ. 3, μποροφν να αποςπϊνται, να χαρακτθρίηονται
και να οριοκετοφνται ωσ νζα αυτοτελισ Ρ.Ο.Τ.Α., εφόςον πλθροφνται οι προχποκζςεισ τθσ περ. α'
τθσ παρ. 1 και εφόςον τόςο ςτα αποςπϊμενα όςο και ςτα απομζνοντα τμιματα τθσ αρχικϊσ
χαρακτθριςκείςασ και οριοκετθκείςασ Ρ.Ο.Τ.Α. απομζνουν ενιαίεσ εκτάςεισ με ελάχιςτθ επιφάνεια
οκτακοςίων (800) ςτρεμμάτων.
Για τθν απόςπαςθ τμιματοσ ι τμθμάτων οριοκετθκείςασ Ρ.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτθριςμό και
οριοκζτθςθ αυτοφ/αυτϊν ωσ νζασ αυτοτελοφσ Ρ.Ο.Τ.Α. υποβάλλεται ςτθν αρμόδια υπθρεςία του
Υπουργείου Τουριςμοφ αίτθμα από τον φορζα ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α.,
ςυνοδευόμενο από τα δικαιολογθτικά των Ομάδων Β και Γ τθσ υπ' αρ. 339/13.2.2012 κοινισ
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Ρολιτιςμοφ και
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Τουριςμοφ (Β' 1209), κακϊσ και τα ςτοιχεία του τυχόν προτεινόμενου νζου φορζα του
αποςπϊμενου τμιματοσ ι των αποςπϊμενων τμθμάτων Ρ.Ο.Τ.Α. Για τθν απόςπαςθ τμιματοσ ι
τμθμάτων οριοκετθκείςασ Ρ.Ο.Τ.Α. και τον χαρακτθριςμό και τθν οριοκζτθςθ αυτοφ ι αυτϊν ωσ
νζασ αυτοτελοφσ Ρ.Ο.Τ.Α. εκδίδεται προεδρικό διάταγμα φςτερα από ζγκριςθ ενιαίασ Στρατθγικισ
Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων κατά τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3. Εφόςον με το προεδρικό
διάταγμα του προθγοφμενου εδαφίου κακορίηεται διαφορετικόσ φορζασ ίδρυςθσ και
εκμετάλλευςθσ τθσ νζασ αυτοτελοφσ Ρ.Ο.Τ.Α. παρζχεται προκεςμία μζχρι ζξι (6) μινεσ για τθ
μεταβίβαςθ των εκτάςεων του αποςπϊμενου τμιματοσ ι των αποςπϊμενων τμθμάτων ςτον νζο
φορζα. Σε περίπτωςθ που θ κατά τα άνω μεταβίβαςθ δεν καταςτεί δυνατι εντόσ τθσ παραπάνω
προκεςμίασ, φορζασ ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ νζασ αυτοτελοφσ Ρ.Ο.Τ.Α. παραμζνει ο
φορζασ που ζχει ιδθ κακοριςκεί με τθν πράξθ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ τθσ αρχικισ
Ρ.Ο.Τ.Α. Για τθ διαπίςτωςθ τθσ μεταβίβαςθσ των παραπάνω εκτάςεων ςτον νζο φορζα εκδίδεται
διαπιςτωτικι πράξθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Ρροϊκθςθσ και Αδειοδότθςθσ
Τουριςτικϊν Επενδφςεων του άρκρου 12 του ν. 4002/2011. Σε περίπτωςθ απόςπαςθσ τμιματοσ ι
τμθμάτων οριοκετθκείςασ Ρ.Ο.Τ.Α. και χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςθσ αυτοφ/αυτϊν ωσ νζασ
αυτοτελοφσ Ρ.Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τα προθγοφμενα εδάφια ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 και 2
του άρκρου 15, τα δικαιϊματα δε που απολαμβάνει ο φορζασ τθσ αρχικισ Ρ.Ο.Τ.Α., κακϊσ και οι
υποχρεϊςεισ που τον βαρφνουν ςυνεχίηονται ςτο πρόςωπο του φορζα τθσ νζασ αποςπϊμενθσ
Ρ.Ο.Τ.Α.
5.α. Στθν περίπτωςθ που θ ζκταςθ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. δεν πολεοδομείται, επιτρζπεται: αα) θ ςφςταςθ
διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν (οριηοντίων και κακζτων) επί των τυχόν εγκρινόμενων μθ αμιγϊσ
τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, αβ) θ ςφςταςθ μόνο κάκετων ιδιοκτθςιϊν επί των τουριςτικϊν
εγκαταςτάςεων, κακϊσ και αγ) θ δια ςυμβάςεων, καταρτιηόμενων μεταξφ του φορζα τθσ Ρ.Ο.Τ.Α.
και τρίτων, παραχϊρθςθ ςε τρίτουσ ενοχικϊν και εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτϊν.
Κατ' εξαίρεςθ, επιτρζπεται θ ςφςταςθ οριηόντιων διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν και επί των τουριςτικϊν
εγκαταςτάςεων, εφόςον πρόκειται για τμιματα δθμιουργοφμενων ςφνκετων τουριςτικϊν
καταλυμάτων ι και τμιματα υφιςτάμενων τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων, τα οποία μετατρζπονται
ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 9 του ν. 4002/2011 ςε ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα, τμιματα των
οποίων, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ του νόμου αυτοφ, μπορεί να μεταβιβάηονται ι να
εκμιςκϊνονται μακροχρόνια ςε τρίτουσ.
Ρροχπόκεςθ για τθ ςφςταςθ των αυτοτελϊν κατά τα παραπάνω διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν ι τθν
παραχϊρθςθ ςε τρίτουσ δικαιωμάτων επί αυτϊν αποτελεί θ ολοκλιρωςθ των βαςικϊν ζργων
υποδομισ, τθν εκτζλεςθ των οποίων ζχει αναλάβει ο φορζασ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α., κακϊσ και θ κατάρτιςθ
με ςυμβολαιογραφικι πράξθ Κανονιςμοφ Συνιδιοκτθςίασ και Λειτουργίασ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α., κατά τα
πρότυπα του Κανονιςμοφ Συνιδιοκτθςίασ και Λειτουργίασ ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων
που κεςπίςτθκε με τθν υπ' αρ. 125/25.1.2012 απόφαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ
(Β' 195). Ο Κανονιςμόσ αυτόσ ιςχφει για το ςφνολο των εντόσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. ι του διακεκριμζνου
τμιματοσ αυτισ εκτάςεων και λειτουργιϊν ανεξάρτθτα από τον τυχόν διαχωριςμό τουσ από
φυςικά ι τεχνθτά εμπόδια, δρόμουσ, ρζματα κ.λπ..
Πλεσ οι επιτρεπόμενεσ να εγκαταςτακοφν ςε αυτι χριςεισ υπόκεινται ςτουσ όρουσ και
περιοριςμοφσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων του από 20.1.1988 π.δ. (Δ'
61) με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται διαφορετικά παρακάτω. Θ παραχωροφμενθ, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ τθσ παρ. 7 τθσ ενότθτασ Ε' (ειδικζσ διατάξεισ και περιοριςμοί) του προαναφερόμενου
προεδρικοφ διατάγματοσ ςτουσ οικείουσ Ο.Τ.Α., ζκταςθ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% τθσ εντόσ
των ορίων του οικείου Ο.Τ.Α. περιεχόμενθσ ζκταςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. Για τον υπολογιςμό τθσ μζγιςτθσ
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εκμετάλλευςθσ και των λοιπϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, οι εκτάςεισ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. νοοφνται
ωσ ενιαίο ςφνολο.
β. Εάν θ ζκταςθ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. πρόκειται να πολεοδομθκεί, ιςχφουν οι όροι και οι περιοριςμοί
δόμθςθσ τθσ παρ. 6.
γ. Σε περίπτωςθ που θ Ρ.Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει εκτάςεισ θ τμιματα εκτάςεων που υπάγονται ςε
ειδικό νομικό κακεςτϊσ, όπωσ δαςικζσ εκτάςεισ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, εφαρμόηονται επ' αυτϊν
οι οικείεσ διατάξεισ.
6. Στθν περίπτωςθ που θ Ρ.Ο.Τ.Α. ι τμιμα τθσ Ρ.Ο.Τ.Α. πολεοδομείται, θ πολεοδόμθςθ εγκρίνεται,
μετά από τθν ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ οριοκζτθςθσ και χαρακτθριςμοφ τθσ παρ. 3, με
κοινι απόφαςθ των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και
Τουριςμοφ, φςτερα από τθ ςφνταξθ κοινοφ πρακτικοφ μεταξφ των αρμόδιων υπθρεςιϊν του
Υπουργείου Τουριςμοφ και του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Με τθν απόφαςθ του
προθγοφμενου εδαφίου μπορεί επιπλζον να εγκρίνονται και οι περιβαλλοντικοί όροι των ζργων
και δραςτθριοτιτων που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν υπό πολεοδόμθςθ περιοχι ι τμιμα,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των κοινόχρθςτων ζργων υποδομισ, φςτερα από τθν υποβολι ενιαίασ
μελζτθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων για το ςφνολο των υπό πραγματοποίθςθ ζργων.
Θ μελζτθ ςυντάςςεται από τον φορζα ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν οικεία απόφαςθ χαρακτθριςμοφ και οριοκζτθςισ τθσ, και πρζπει να περιλαμβάνει.
α. Τισ χριςεισ γθσ και τισ τυχόν πρόςκετεσ απαγορεφςεισ ι υποχρεϊςεισ.
β. Τα διαγράμματα των δικτφων υποδομισ.
γ. Τουσ προβλεπόμενουσ κοινόχρθςτουσ ι κοινωφελείσ χϊρουσ, που καταλαμβάνουν το 50%
τουλάχιςτον τθσ ςυνολικισ προσ πολεοδόμθςθ ζκταςθσ, κακϊσ και τουσ οικοδομιςιμουσ χϊρουσ.
δ. Τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ, οι οποίοι μπορεί να ορίηονται ανά
οικοδομικό τετράγωνο ι και ανά τμιμα του οικοδομικοφ τετραγϊνου, εφόςον αυτό επιβάλλεται
από τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ ι τισ ανάγκεσ προςταςίασ του φυςικοφ ι πολιτιςτικοφ
περιβάλλοντοσ ι άλλεσ ειδικζσ πολεοδομικζσ ανάγκεσ. Ο επιτρεπόμενοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ δεν
μπορεί να υπερβαίνει ςε καμία περίπτωςθ το 0,25 του ςυνόλου τθσ ζκταςθσ τθσ Ρ.Ο.Τ.Α.
Θ μελζτθ πολεοδόμθςθσ ςυνοδεφεται από πολεοδομικό ςχζδιο, ςυνταςςόμενο ςε
οριηοντιογραφικά και υψομετρικό τοπογραφικό διάγραμμα, και ζχει τισ ςυνζπειεσ ζγκριςθσ
ςχεδίου πόλεωσ κατά τισ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 17.7.1923 (Α’ 228). Οι κοινόχρθςτοι χϊροι τθσ
ζκταςθσ περιζρχονται κατά κυριότθτα ςτον οικείο ι τουσ οικείουσ Ο.Τ.Α., ενϊ θ φροντίδα τθσ
ςυντιρθςισ τουσ ανικει ςτουσ ιδιοκτιτεσ των ακινιτων τθσ Ρ.Ο.Τ.Α.
Ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ ςτθν περίπτωςθ των Ρεριοχϊν Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ
που δεν πολεοδομοφνται ορίηεται ςε 0,2.
7. Οι τυχόν εγκρινόμενεσ κατά τισ διαδικαςίεσ των προθγοφμενων παραγράφων μθ αμιγϊσ
τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ των Ρ.Ο.Τ.Α. δεν επιτρζπεται να υπερβαίνουν το 20% τθσ ςυνολικισ
κατά περίπτωςθ νόμιμθσ εκμετάλλευςθσ.
8. Οι διατάξεισ των άρκρων 3 παρ. 1, 8 παρ. 1 και 2 και 14 του παρόντοσ νόμου εφαρμόηονται
αναλόγωσ και ςτισ Ρ.Ο.Τ.Α.. Αντί του αναφερόμενου, ςτθν παρ. 2 του άρκρου 14 του παρόντοσ
νόμου, άρκρου 56 παρ.2 του ν. 998/1979 ςτισ Ρ.Ο.Τ.Α. εφαρμόηεται το άρκρο 51 του ίδιου νόμου.
9. Θ εποπτεία των φορζων ίδρυςθσ και εκμετάλλευςθσ των Ρ.Ο.Τ.Α. αςκείται από τον Υπουργό
Ανάπτυξθσ.
10. Θ παρ. 6 του άρκρου 3 του π.δ. 456/1995 (Α’ 269) καταργείται.
11. Οι απαλλαγζσ και εξαιρζςεισ που ορίηουν οι παρ. 1 και 2 του άρκρου 15 του παρόντοσ νόμου
ιςχφουν και εφαρμόηονται ανάλογα για τισ Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ
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(Ρ.Ο.Τ.Α.).
12. Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ και λειτουργία βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν μονάδων μζςθσ
και υψθλισ όχλθςθσ ςε ηϊνθ πεντακοςίων (500) μζτρων, κακϊσ και δραςτθριοτιτων με μθ
ςυμβατζσ προσ τθ λειτουργία των Ρ.Ο.Τ.Α. χριςεισ ςε ηϊνθ επτακοςίων (700) μζτρων περιμετρικά
των ορίων υφιςτάμενων ι δθμιουργοφμενων Ρ.Ο.Τ.Α..»
2. Αντικακίςταται το άρκρο 9 του ν. 4002/2011 (Α' 180), ωσ εξισ:
«Άρκρο 9
Προι δόμθςθσ και προδιαγραφζσ ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων
1. α. Για τθ δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων εκδίδεται κοινι απόφαςθ των
Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ και του κατά
περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ. Με τθν απόφαςθ αυτι κακορίηονται:
αα. Οι ειδικότερεσ κατθγορίεσ ζργων, δραςτθριοτιτων και εγκαταςτάςεων που πρόκειται να
ανεγερκοφν ςτθν ζκταςθ του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ.
ββ. Θ γενικι διάταξθ των κτιρίων και εγκαταςτάςεων με αναφορά ςε τοπογραφικό διάγραμμα
κλίμακασ 1:5.000. Στθ γενικι διάταξθ πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα, ϊςτε οι τουριςτικζσ
επιπλωμζνεσ κατοικίεσ να αποτελοφν ενότθτα διακριτι από το ξενοδοχειακό κατάλυμα.
γγ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ, φςτερα από τιρθςθ τθσ
διαδικαςίασ που ορίηεται ςτο ν. 1650/1986, όπωσ ιςχφει.
Για τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει, πλζον
των δικαιολογθτικϊν που απαιτοφνται για τθν καταλλθλότθτα γθπζδου ςτθν απόφαςθ
κακοριςμοφ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν τθσ παρ. 5, και ζκκεςθ χωροταξικισ
κεϊρθςθσ ωσ αυτοτελζσ παράρτθμα τθσ ΜΡΕ, ςτθν οποία περιγράφονται και τεκμθριϊνονται οι
βαςικζσ χωροκετικζσ επιλογζσ και θ ζνταξθ ςτο χϊρο του ςχεδιαηόμενου ζργου, ιδίωσ όςον αφορά
τα προτεινόμενα ζργα και τισ δραςτθριότθτεσ ςε ςυνάρτθςθ και με τον χαρακτιρα των ομόρων και
γειτνιαηουςϊν περιοχϊν, τθν υπάρχουςα ςυγκοινωνιακι υποδομι και τισ λοιπζσ εξυπθρετιςεισ,
τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον τομζα του τουριςμοφ με αναφορά ςε ποιοτικά και ποςοτικά
χαρακτθριςτικά, όπωσ μεγζκθ τουριςτικισ ηιτθςθσ και προςφοράσ, κατάςταςθ γενικισ και ειδικισ
τουριςτικισ υποδομισ, κακϊσ και τα βαςικά χωρικά χαρακτθριςτικά τθσ ευρφτερθσ περιοχισ,
τουλάχιςτον ςτο επίπεδο τθσ οικείασ δθμοτικισ ενότθτασ. Σε περίπτωςθ χωροκζτθςθσ ςφνκετου
τουριςτικοφ καταλφματοσ ςε νθςί, πλθν των νιςων Κριτθσ, όδου και Κζρκυρασ, κακϊσ και τθσ
Εφβοιασ ςτθν ζκκεςθ χωροταξικισ κεϊρθςθσ εξετάηονται τα παραπάνω ςτοιχεία και
χαρακτθριςτικά τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του νθςιοφ. Στθν ίδια ζκκεςθ τεκμθριϊνεται επίςθσ θ
ςυμβατότθτα του προτεινόμενου ζργου προσ τα δεδομζνα του υφιςτάμενου χωροταξικοφ και
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ και προσ τουσ ευρφτερουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ εκνικισ,
περιφερειακισ ι τοπικισ κλίμακασ. Με όμοια απόφαςθ, μπορεί να κακορίηονται οι ειδικότερεσ
διαδικαςίεσ και να ρυκμίηονται οι λοιπζσ λεπτομζρειεσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ
παραγράφου αυτισ.
β. Θ δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε γιπεδα μεγαλφτερα των οκτακοςίων
χιλιάδων (800.000) τ.μ. επιτρζπεται μόνο ςε Ρεριοχζσ Ολοκλθρωμζνθσ Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ
(Ρ.Ο.Τ.Α.) που χαρακτθρίηονται και οριοκετοφνται ςφμφωνα με το άρκρο 29 του ν. 2545/1997. Θ
διάταξθ αυτι δεν εφαρμόηεται επί γθπζδων μεγαλφτερων των οκτακοςίων χιλιάδων (800.000) τ.μ.
για τα οποία ζχουν κακοριςτεί, με ειδικζσ διατάξεισ, ειδικά πολεοδομικά κακεςτϊτα τουριςτικισ
ανάπτυξθσ και αξιοποίθςθσ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ, μπορεί να ςυμπλθρϊνονται οι διατάξεισ των ειδικϊν
κακεςτϊτων του προθγοφμενου εδαφίου, οι οποίεσ αφοροφν τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ και
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λειτουργίεσ, κακϊσ και τθ κζςθ και τθ διάταξθ των κτιρίων, προκειμζνου να προςαρμόηονται ςτισ
ειδικότερεσ προβλζψεισ δθμιουργίασ ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων.
γ. Ωσ εμβαδά ιδιοκτθςιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων των περ. α' και β', λαμβάνονται τα
εμβαδά που αυτζσ είχαν ςτισ 31.12.2010. Γιπεδα που δθμιουργοφνται από ςυνζνωςθ μπορεί να
υπάγονται ςτισ διατάξεισ των προθγοφμενων περιπτϊςεων και μετά από τθν πάροδο τθσ
θμερομθνίασ αυτισ. Δρόμοι ι και άλλα τεχνικά ζργα ι φυςικά εμπόδια, κακϊσ και ρζματα που
διαπερνοφν εκτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για τθ δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν
καταλυμάτων δεν ςυνιςτοφν κατάτμθςθ αυτϊν, οφτε προςμετρϊνται για τον υπολογιςμό του
ελάχιςτου εμβαδοφ των ιδιοκτθςιϊν.
δ. Σφνκετα τουριςτικά καταλφματα επιτρζπεται να δθμιουργοφνται και εντόσ εγκαταλελειμμζνων
οικιςμϊν προ του 1923 ι κάτω των δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων ςε ςυνδυαςμό με τθν
ανάπλαςθ τμιματοσ ι και του ςυνόλου του οικιςμοφ. Για τον ςκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι
δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ καταρτίηουν πρόγραμμα τουριςτικισ αξιοποίθςθσ και οικιςτικισ
αναηωογόνθςθσ του οικείου οικιςμοφ, το οποίο εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ φςτερα από γνϊμθ του
ΕΟΤ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ
και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου
Υπουργοφ κακορίηονται τα ειδικότερα κριτιρια επιλογισ των ςχετικϊν οικιςμϊν, οι τρόποι και τα
μζςα πολεοδομικισ επζμβαςθσ, οι τρόποι απόκτθςθσ των απαιτοφμενων ακινιτων, τα
παρεχόμενα πολεοδομικά ι και οικονομικά κίνθτρα, οι φορείσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν
προγραμμάτων και κάκε άλλθ λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ.
ε. Θ δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε περιοχζσ, ςτισ οποίεσ παρατθρείται
ζλλειμμα υδατικϊν πόρων, επιτρζπεται εφόςον καλυφκοφν οι ανάγκεσ τουσ ςε νερό με κατάλλθλο
κατά περίπτωςθ τρόπο, όπωσ δθμιουργία ταμιευτιρων, χριςθ ανακυκλωμζνου νεροφ,
αφαλάτωςθ.
2. α. Θ δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων εναρμονίηεται με τισ κατευκφνςεισ του
εκάςτοτε ιςχφοντοσ Ειδικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον
Τουριςμό και τισ χριςεισ γθσ και λειτουργίεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
του άρκρου 3 του ν. 2742/1999 μπορεί να κακορίηονται ειδικζσ χωροταξικζσ κατευκφνςεισ για τθ
δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων.
υκμίςεισ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ που ζχουν εκδοκεί ι εκδίδονται κατ'
εξουςιοδότθςθ του άρκρου 21 του ν. 1650/1986, κατιςχφουν των κατευκφνςεων του εκάςτοτε
ιςχφοντοσ Ειδικοφ Ρλαιςίου Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον τουριςμό
ωσ προσ τισ χριςεισ γθσ και τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ.
β. Ππου ςτισ διατάξεισ τθσ υπ' αρ. 24208/4.6.2009 απόφαςθσ «Ζγκριςθ Ειδικοφ Ρλαιςίου
Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τον Τουριςμό» (Β' 1138) αναφζρονται οι
«ςφνκετεσ και ολοκλθρωμζνεσ τουριςτικζσ υποδομζσ μικτισ χριςθσ» νοοφνται εφεξισ τα ςφνκετα
τουριςτικά καταλφματα του παρόντοσ.
3. α. Τα ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα υπόκεινται ςτουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ εκτόσ
ςχεδίου δόμθςθσ τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων. Ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ είναι ενιαίοσ για το
ςφνολο του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 και ειδικϊσ
για τα κατοικθμζνα νθςιά, πλθν Κριτθσ, Κζρκυρασ, Εφβοιασ και όδου, το 0,12. Για τον υπολογιςμό
τθσ μζγιςτθσ εκμετάλλευςθσ και των λοιπϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, θ ζκταςθ ςτθν οποία
αναπτφςςεται το ςφνκετο τουριςτικό κατάλυμα νοείται ωσ ενιαίο ςφνολο.
β. Εφόςον ο υλοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ δεν υπερβαίνει το 0,12, το ποςοςτό των
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δυνάμενων να πωλθκοφν ι εκμιςκωκοφν μακροχρονίωσ τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν,
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο προθγοφμενο άρκρο, κακορίηεται ςε 40% τθσ ςυνολικϊσ
δομοφμενθσ επιφάνειασ του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ. Το ποςοςτό αυτό
προςαυξάνεται ςε 60% όταν ο υλοποιοφμενοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ είναι ίςοσ ι μικρότεροσ του
0,07. Ειδικά, εφόςον ςτα ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα περιλαμβάνεται γιπεδο γκολφ 18 οπϊν
τουλάχιςτον, το ποςοςτό των δυνάμενων να πωλθκοφν ι εκμιςκωκοφν μακροχρονίωσ τουριςτικϊν
επιπλωμζνων κατοικιϊν προςαυξάνεται ωσ εξισ:
αα) ςε 55% τθσ ςυνολικϊσ δομοφμενθσ επιφάνειασ του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ,
εφόςον ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,12,
ββ) ςε 70% τθσ ςυνολικϊσ δομοφμενθσ επιφάνειασ του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ,
εφόςον ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ δεν υπερβαίνει το 0,07.
γ. Θ υπαγωγι ςε μία εκ των δφο ανωτζρω περ. α' ι β' είναι δεςμευτικι και για κάκε μεταγενζςτερθ
ανακεϊρθςθ ι τροποποίθςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ.
δ. Ειδικότερεσ διατάξεισ με τισ οποίεσ ζχουν κακοριςτεί μικρότεροι ςυντελεςτζσ δόμθςθσ ι και
αυςτθρότεροι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ για τθν τουριςτικι αξιοποίθςθ ςυγκεκριμζνων
γθπζδων, διατθροφνται ςε ιςχφ.
ε. Το ελάχιςτο απαιτοφμενο εμβαδόν των τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ορίηεται ςε
εβδομιντα (70) τ.μ. ανά αυτοτελι διθρθμζνθ ιδιοκτθςία. Για όλεσ τισ καταςκευζσ τουριςτικϊν
επιπλωμζνων κατοικιϊν ιςχφουν οι όροι δόμθςθσ του Νζου Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ του ν.
4067/2012 (Α' 79). Οι όροι αυτοί δεν εφαρμόηονται για υφιςτάμενα διαμερίςματα - δωμάτια, που
μετατρζπονται ςε τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 8, για
τισ οποίεσ ιςχφουν οι υφιςτάμενεσ κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ αδείασ διατάξεισ.
ςτ. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
και Τουριςμοφ κακορίηονται ειδικζσ ενεργειακζσ προδιαγραφζσ για τα ςφνκετα τουριςτικά
καταλφματα, ιδίωσ όςον αφορά τθν εξοικονόμθςθ νεροφ, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθν εν
γζνει ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων και εγκαταςτάςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτά.
4. Θ επενδυτικι δαπάνθ των προσ μεταβίβαςθ ι μακροχρόνια μίςκωςθ τμθμάτων των ςφνκετων
τουριςτικϊν καταλυμάτων δεν μπορεί να υπάγεται ςτα κίνθτρα τθσ αναπτυξιακισ νομοκεςίασ.
5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ κακορίηονται οι
τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ, κακϊσ και οι λοιποί όροι και προχποκζςεισ, οι οποίεσ
πρζπει να πλθροφνται για τθ δθμιουργία των ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων. Με τισ
προδιαγραφζσ αυτζσ κακορίηονται και οι κοινόχρθςτοι χϊροι των ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων, οι
οποίοι πρζπει να είναι επαρκείσ για τθν κάλυψθ και τθσ δυναμικότθτασ ςε κλίνεσ που αντιςτοιχεί
ςτισ τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ.
6. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ κακορίηονται τα μζτρα και οι προχποκζςεισ για τθν προςταςία και
κάλυψθ των δικαιωμάτων των ςυνιδιοκτθτϊν του ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ, ιδίωσ ςτισ
περιπτϊςεισ που είτε κωλφεται θ ορκι λειτουργία τθσ ςυνιδιοκτθςίασ λόγω ςοβαρισ αδυναμίασ
του φορζα εκμετάλλευςθσ του τουριςτικοφ καταλφματοσ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του προσ
αυτιν είτε εγείρονται αξιϊςεισ τρίτων κατά του πιο πάνω φορζα που κίγουν τα δικαιϊματα
ςυνιδιοκτθςίασ, και ρυκμίηεται κάκε ςχετικό κζμα. Με τθν ζκδοςθ του ωσ άνω προεδρικοφ
διατάγματοσ ρυκμίηονται, μεταξφ άλλων, και κζματα υπαγωγισ των φορζων εκμετάλλευςθσ των
ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων ςε ςυςτιματα χρθματοοικονομικισ αςφάλειασ μζςω των
κατάλλθλων οικονομικϊν και χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων
χρθματοοικονομικϊν εγγυιςεων ςε περίπτωςθ πτωχεφςεωσ ι αφερεγγυότθτασ.
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7. α. Τα άρκρα 610, 616 και 617 του Αςτικοφ Κϊδικα δεν εφαρμόηονται επί μακροχρόνιων
μιςκϊςεων τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ςυναπτόμενων εντόσ ςφνκετων τουριςτικϊν
καταλυμάτων.
β. Οι διατάξεισ των παρ. 1 και 3 του άρκρου 2 του ν. 1652/1986, κακϊσ και οι διατάξεισ του
άρκρου 3 του ιδίου ωσ άνω νόμου, εφαρμόηονται αναλόγωσ και ςτισ μακροχρόνιεσ μιςκϊςεισ που
ςυνάπτονται επί τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 8 του
παρόντοσ.
8. Τα δικαιϊματα μακροχρόνιασ μίςκωςθσ που αποκτϊνται επί των τουριςτικϊν επιπλωμζνων
κατοικιϊν κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του παρόντοσ, ςθμειϊνονται ςτο περικϊριο των οικείων
βιβλίων μεταγραφϊν των αρμόδιων Υποκθκοφυλακείων ι Κτθματολογικϊν Γραφείων.
Μεταγραπτζα πράξθ αποτελοφν τα ςχετικά μιςκωτιρια ςυμβόλαια, τα οποία, επί ποινι
ακυρότθτασ, καταρτίηονται με ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο.
9. Στισ ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ, μπορεί να υπαχκοφν και τουριςτικζσ επενδφςεισ που
διακζτουν ςε ιςχφ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ και οι οποίεσ πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του άρκρου 8. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, δεν ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 1,
πλθν τθσ περ. ε' . Τουριςτικζσ επενδφςεισ που διακζτουν κετικι Ρροκαταρκτικι Ρεριβαλλοντικι
Εκτίμθςθ και Αξιολόγθςθ μπορεί επίςθσ να υπαχκοφν ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ άρκρου,
εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ του άρκρου 8 και ολοκλθρϊςουν τθ διαδικαςία
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςισ τουσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περ. α' τθσ παρ. 1.»
3. Θ περ. α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) αντικακίςταται και το άρκρο 1 του
ν. 4276/2014 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 1
Τουριςτικζσ επιχειριςεισ
1. Ωσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ ορίηονται οι επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του
τουριςμοφ και είναι οι εξισ:
α. Τουριςτικά καταλφματα
β. Εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ
γ. Τουριςτικά γραφεία
δ. Γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων
ε. Επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ Μοτοςικλετϊν, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχθμάτων άνω των 50
κ.εκ.
ςτ. Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ Οδικϊν Μεταφορϊν (Τ.Ε.Ο.Μ.)
η. Ναυλομεςιτικά Γραφεία
θ. Επιβατθγά αυτοκίνθτα δθμοςίασ χριςεωσ χωρίσ μετρθτι (λιμουηίνεσ) με οδθγό
2. Τουριςτικά καταλφματα:
Τουριςτικά καταλφματα είναι οι τουριςτικζσ επιχειριςεισ που υποδζχονται τουρίςτεσ και
παρζχουν ςε αυτοφσ διαμονι και άλλεσ ςυναφείσ προσ τθ διαμονι υπθρεςίεσ, όπωσ εςτίαςθ,
ψυχαγωγία, αναψυχι, άκλθςθ. Τα κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα μπορεί να ανεγερκοφν είτε
αυτοτελϊσ είτε ςε ςυνδυαςμό με ειδικι τουριςτικι υποδομι.
Διακρίνονται ωσ εξισ:
α. Κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα
αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταςτάςεισ διαμονισ που διακζτουν χϊρουσ
διανυκτζρευςθσ ςε δωμάτια ι ςε διαμερίςματα ενόσ ι δφο ι περιςςότερων χϊρων με λουτρό,
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ υποδοχισ, παραμονισ των πελατϊν και αίκουςα παροχισ τουλάχιςτον
πρωινοφ γεφματοσ.
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ββ. Οργανωμζνεσ τουριςτικζσ καταςκθνϊςεισ (camping): Οι οργανωμζνεσ τουριςτικζσ
καταςκθνϊςεισ είναι κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα, υπαίκρια, με ι χωρίσ οικίςκουσ, ςτα οποία
παρζχεται θ δυνατότθτα διαμονισ, εςτίαςθσ και αναψυχισ τουριςτϊν που διακζτουν ι όχι ίδια
καταςκθνωτικά και μεταφορικά μζςα, όπωσ ςυρόμενα ι αυτοκινοφμενα τροχόςπιτα,
ρυμουλκοφμενα ι θμιρυμουλκοφμενα τροχόςπιτα, ςκθνζσ, τροχοςκθνζσ ι ςκθνζσ επί τθσ οροφισ
οχθμάτων, τουριςτικά λεωφορεία διαμορφωμζνα με κοιτϊνεσ (hotel bus) και τουριςτικά
λεωφορεία με ςυρόμενα οχιματα διαμορφωμζνα με κοιτϊνεσ (rotel hotel). Για τθν ίδρυςθ και
λειτουργία των οργανωμζνων τουριςτικϊν καταςκθνϊςεων εκδίδεται εντόσ τριϊν μθνϊν από τθ
δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςχετικι απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ, με τθν οποία κακορίηονται
οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν.
Με τθν ίδια απόφαςθ κακορίηονται ο τρόποσ και θ διαδικαςία κατάταξισ τουσ ςε κατθγορίεσ
αςτζρων, τα βακμολογοφμενα κριτιρια, κζματα ςχετικά με τον τρόπο και τθ διαδικαςία κατάταξθσ
ςτισ νζεσ κατθγορίεσ αςτζρων των υφιςτάμενων οργανωμζνων τουριςτικϊν καταςκθνϊςεων και
κάκε άλλο ςχετικό κζμα.
γγ. Ξενϊνεσ φιλοξενίασ νζων: Ξενϊνεσ φιλοξενίασ νζων είναι κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα τα
οποία ευρίςκονται εντόσ εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεων και οικιςμϊν. Με απόφαςθ του Υπουργοφ
Τουριςμοφ που εκδίδεται εντόσ δφο μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ κακορίηονται οι
τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ των ξενϊνων φιλοξενίασ νζων, οι όροι και οι
προχποκζςεισ λειτουργίασ τουσ, τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά και οι οικονομικζσ επιβαρφνςεισ
για τθ νόμιμθ λειτουργία τουσ, το φψοσ του ποςοφ των παραβόλων για τθν κατάκεςθ αίτθςθσ
χοριγθςθσ Ειδικοφ Σιματοσ Λειτουργίασ, οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ για παράβαςθ των παραπάνω
όρων και προχποκζςεων, τα κριτιρια και θ διαδικαςία κατάταξισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα
για τθν ίδρυςθ και λειτουργία αυτϊν.
Επιτρζπεται θ μετατροπι υφιςτάμενων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων τθσ υποπερ. αα' τθσ περ. α'
τθσ παρ. 1 ι πολυϊροφων οικοδομϊν ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ νζων, εφόςον πλθροφν τισ τεχνικζσ
και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ του προθγοφμενου εδαφίου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ
Τουριςμοφ κακορίηονται ο τρόποσ και θ διαδικαςία μετατροπισ των καταλυμάτων αυτϊν ι των
πολυϊροφων οικοδομϊν ςε ξενϊνεσ φιλοξενίασ νζων.
δδ. Σφνκετα τουριςτικά καταλφματα: Σφνκετα τουριςτικά καταλφματα είναι τα ξενοδοχειακά
καταλφματα τθσ υποπερ. αα' τθσ περ. α' τθσ παρ. 2 που ανεγείρονται ςε ςυνδυαςμό:
α) με τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ τθσ υποπερ. ββ' τθσ περ. β' τθσ παρ. 2 και
β) με εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ. Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των ςφνκετων
τουριςτικϊν καταλυμάτων εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α'
180). Για τθν εφαρμογι του νόμου αυτοφ ωσ εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ
νοοφνται ςυνεδριακά κζντρα, γιπεδα γκολφ, κζντρα καλαςςοκεραπείασ, τουριςτικοί λιμζνεσ,
χιονοδρομικά κζντρα, κεματικά πάρκα, Κζντρα Ρροπονθτικοφ Ακλθτικοφ Τουριςμοφ,
υδροκεραπευτιρια, κακϊσ και οι εξισ εγκαταςτάςεισ ειδικϊν μορφϊν τουριςμοφ: μονάδεσ
ιαματικισ κεραπείασ, κζντρα ιαματικοφ τουριςμοφ - κερμαλιςμοφ, κζντρα αναηωογόνθςθσ, κζντρα
ευεξίασ και αιςκθτικισ και κζντρα καταδυτικοφ τουριςμοφ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ
δφνανται να προςδιορίηονται και άλλα είδθ τουριςτικϊν επιχειριςεων ι εγκαταςτάςεων ωσ
εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ, που αποτελοφν τμιμα των ςφνκετων τουριςτικϊν
καταλυμάτων.
εε. Ξενοδοχεία ςυνιδιοκτθςίασ (condohotels) είναι ξενοδοχειακά καταλφματα τθσ υποπερ. αα' τθσ
περ. α' τθσ παρ. 2, κατθγορίασ τριϊν (3) ι τεςςάρων (4) ι πζντε (5) αςτζρων εντόσ εγκεκριμζνων
ςχεδίων πόλεων και εντόσ ορίων οικιςμϊν πριν από το ζτοσ 1923 ι κάτω των δφο χιλιάδων (2.000)

50

κατοίκων. Επί των ξενοδοχείων αυτϊν, με τθ μορφι δωματίων ι διαμεριςμάτων, επιτρζπεται θ
ςφςταςθ οριηόντιων και κάκετων ιδιοκτθςιϊν και θ ςφςταςθ ι μεταβίβαςθ ενοχικϊν και
εμπραγμάτων δικαιωμάτων ςε τρίτουσ. Θ μακροχρόνια μίςκωςθ ςυνομολογείται για χρονικό
διάςτθμα δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν.
ςτςτ. (ζχει καταργθκεί).
ηη. Μεικτά τουριςτικά καταλφματα μικρισ κλίμακασ: Μεικτά τουριςτικά καταλφματα είναι τα
ξενοδοχειακά καταλφματα τθσ υποπερ. αα' τθσ περ. α' τθσ παρ. 2 που ανεγείρονται ςε ςυνδυαςμό
με τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ τθσ υποπερ. ββ' τθσ περ. β' τθσ παρ. 2.
β. Μθ κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα:
αα. Αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα - τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ επαφλεισ (βίλεσ): Ωσ τουριςτικζσ
επιπλωμζνεσ επαφλεισ (βίλεσ) ορίηονται μονοκατοικίεσ, επιφάνειασ τουλάχιςτον 80 τ.μ., οι οποίεσ
ζχουν ανεξάρτθτθ εξωτερικι προςπζλαςθ και παρουςιάηουν αυτοτζλεια οικοπζδου/γθπζδου και
κτίςματοσ. Δομοφνται με όρουσ δόμθςθσ κατοικίασ. Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των τουριςτικϊν
επιπλωμζνων επαφλεων (βιλϊν) εφαρμόηεται το άρκρο 46 του ν. 4179/2013.
ββ. Αυτοεξυπθρετοφμενα καταλφματα - τουριςτικζσ επιπλωμζνεσ κατοικίεσ: Ωσ τουριςτικζσ
επιπλωμζνεσ κατοικίεσ ορίηονται μεμονωμζνεσ ι ςε ςυγκρότθμα μονοκατοικίεσ, επιφανείασ
τουλάχιςτον 40 τ.μ. εκάςτθ, με αυτοτζλεια λειτουργίασ και ανεξάρτθτθ εξωτερικι προςπζλαςθ.
Δομοφνται με όρουσ δόμθςθσ κατοικίασ. Για τθν ίδρυςθ και λειτουργία των τουριςτικϊν
επιπλωμζνων κατοικιϊν εφαρμόηεται το άρκρο 46 του ν. 4179/2013.
γγ. Ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα δωμάτια - διαμερίςματα: Ωσ ενοικιαηόμενα επιπλωμζνα δωμάτια διαμερίςματα ορίηονται εγκαταςτάςεισ διαμονισ που διακζτουν χϊρουσ διανυκτζρευςθσ ςε
δωμάτια ι και ςε διαμερίςματα ενόσ ι δφο ι περιςςότερων χϊρων με λουτρό.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ κακορίηονται οι τεχνικζσ και λειτουργικζσ προδιαγραφζσ
των ενοικιαηόμενων επιπλωμζνων δωματίων - διαμεριςμάτων.
γ. Τουριςτικά καταλφματα ςε κτίρια αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ: Τουριςτικά καταλφματα
δφνανται να λειτουργοφν και ςε κτίρια που ζχουν χαρακτθριςτεί βάςει τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ
νομοκεςίασ ωσ «διατθρθτζα» ι «νεϊτερα μνθμεία», κακϊσ και ςε προχφιςτάμενα του 1955 κτίρια
για τα οποία το οικείο Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ του άρκρου 7 του ν. 4495/2017, βάςει
αναλυτικισ τεχνικισ ζκκεςθσ, φωτογραφικισ τεκμθρίωςθσ και εμπεριςτατωμζνθσ γνωμοδότθςισ
του, διαπιςτϊνει τον παραδοςιακό αρχιτεκτονικό και μορφολογικό χαρακτιρα τουσ, τθρουμζνων
των προδιαγραφϊν που ιςχφουν για κάκε ςυγκεκριμζνθ μορφι καταλφματοσ και με τθν επιφφλαξθ
του ν. 3028/2002.
Κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα εντόσ των ανωτζρω κτιρίων, που ζχουν αδειοδοτθκεί ζωσ τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 4276/2014, κατατάςςονται αυτοδίκαια ςε κατθγορίεσ αςτζρων ωσ εξισ: τα
ΑΑ' τάξθσ ςτθν κατθγορία 5 αςτζρων, τα Α' τάξθσ ςτθν κατθγορία 4 αςτζρων, τα Β' τάξθσ ςτθν
κατθγορία 3 αςτζρων και τα λοιπά ςτθν κατθγορία των 2 αςτζρων. Θ ανωτζρω κατάταξθ ιςχφει
ζωσ τισ 31.12.2019. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ μπορεί να τροποποιείται θ
καταλθκτικι θμερομθνία κατάταξθσ των ανωτζρω καταλυμάτων.
Μθ κφρια ξενοδοχειακά καταλφματα εντόσ των ωσ άνω κτιρίων κατατάςςονται αντίςτοιχα ωσ εξισ:
τα Α' τάξθσ ςε 4 κλειδιϊν, τα Β' τάξθσ ςε 3 κλειδιϊν και τα Γ' τάξθσ ςε 2 κλειδιϊν.
3. Εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ
Ωσ εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ νοοφνται:
αα. Συνεδριακά κζντρα
ββ. Γιπεδα γκολφ
γγ. Τουριςτικοί λιμζνεσ
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δδ. Χιονοδρομικά κζντρα
εε. Κεματικά πάρκα
ςτ. Εγκαταςτάςεισ Λαματικοφ Τουριςμοφ (Μονάδεσ ιαματικισ κεραπείασ, κζντρα ιαματικοφ
τουριςμοφ - κερμαλιςμοφ, κζντρα καλαςςοκεραπείασ, κζντρα αναηωογόνθςθσ (spa)
ηη. Κζντρα Ρροπονθτικοφ Ακλθτικοφ Τουριςμοφ
θθ. Ορειβατικά καταφφγια
κκ. Αυτοκινθτοδρόμια.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Τουριςμοφ δφνανται να προςδιορίηονται και άλλα είδθ τουριςτικϊν
επιχειριςεων ι εγκαταςτάςεων ωσ εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδομισ. Με ίδια
απόφαςθ ορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων ειδικισ
τουριςτικισ υποδομισ, οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ οικείασ νομοκεςίασ και κάκε
άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια.
4. Τουριςτικά γραφεία:
Τουριςτικά είναι τα γραφεία κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 του ν. 393/1976 (Α' 199).
5. Γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων:
Γραφεία ενοικιάςεωσ αυτοκινιτων είναι επιχειριςεισ ολικισ μίςκωςθσ ιδιωτικισ χριςθσ
αυτοκινιτων.
6. Επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ μοτοςικλετϊν, τρίτροχων και τετράτροχων οχθμάτων άνω των 50 κ.εκ..
Επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ μοτοςικλετϊν, τρίτροχων και τετράτροχων οχθμάτων άνω των 50 κ.εκ.
είναι επιχειριςεισ εκμίςκωςθσ μοτοςικλετϊν, τρίτροχων και τετράτροχων οχθμάτων άνω των 50
κ.εκ..
7. Τουριςτικζσ Επιχειριςεισ Οδικϊν Μεταφορϊν (Τ.Ε.Ο.Μ.)
Τ.Ε.Ο.Μ. είναι τουριςτικζσ επιχειριςεισ τθσ παραγράφου 1 που ζχουν ςτθν κυριότθτα, νομι ι
κατοχι τουσ ζνα ι περιςςότερα ειδικά τουριςτικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
8. Ναυλομεςιτικά γραφεία
Ναυλομεςιτικά γραφεία είναι τουριςτικζσ επιχειριςεισ τθσ παρ. 1 οι οποίεσ αναλαμβάνουν τθν
εκναφλωςθ επαγγελματικϊν πλοίων αναψυχισ.
9. Ππου ςτθν κείμενθ νομοκεςία αναφζρονται οι διατάξεισ των υποπερ. α' , β' , γ' και δ' τθσ περ. Α'
τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 2160/1993, νοοφνται ςτο εξισ τα καταλφματα τθσ υποπερ. αα' τθσ
περ. α' τθσ παρ. 2.»
4. Μετά το άρκρο 10 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), προςτίκεται άρκρο 10Α ωσ εξισ:
«Άρκρο 10Α
Μεικτά τουριςτικά καταλφματα μικρισ κλίμακασ
1.α. Επί των τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν που περιλαμβάνονται ςτα μεικτά τουριςτικά
καταλφματα μικρισ κλίμακασ τθσ περ. ηη' τθσ υποπαρ. α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν.
4276/2014, επιτρζπεται θ ςφςταςθ διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν, οριηοντίων και κακζτων, κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ, και θ ςφςταςθ ι μεταβίβαςθ ςε τρίτουσ ενοχικϊν και εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επ' αυτϊν. Το ποςοςτό των δυνάμενων να πωλθκοφν ι εκμιςκωκοφν μακροχρονίωσ
τουριςτικϊν επιπλωμζνων κατοικιϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει το δζκα τθσ εκατό (10%) τθσ
ςυνολικϊσ δομοφμενθσ επιφάνειασ του μεικτοφ τουριςτικοφ καταλφματοσ μικρισ κλίμακασ. Θ
μακροχρόνια μίςκωςθ ςυνομολογείται για χρονικό διάςτθμα δζκα (10) τουλάχιςτον ετϊν.
β. Θ περ. α' εφαρμόηεται μόνον εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικϊσ οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
αα. τα μεικτά τουριςτικά καταλφματα μικρισ κλίμακασ αναπτφςςονται ςε γιπεδα ίςα ι
μεγαλφτερα των 50.000 τ.μ. και μζχρι 150.000 τ.μ.
ββ. τα ξενοδοχεία που ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά κατατάςςονται ςτθν κατθγορία των
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ιδιαιτζρωσ αναβακμιςμζνων.
2.α Για τθ δθμιουργία μεικτϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων μικρισ κλίμακασ εκδίδεται κοινι
απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Τουριςμοφ και του κατά περίπτωςθ
αρμόδιου Υπουργοφ. Με τθν απόφαςθ αυτι κακορίηονται:
αα. Οι ειδικότερεσ κατθγορίεσ ζργων, δραςτθριοτιτων και εγκαταςτάςεων που πρόκειται να
ανεγερκοφν ςτθν ζκταςθ του μεικτοφ τουριςτικοφ καταλφματοσ μικρισ κλίμακασ.
ββ. Θ γενικι διάταξθ των κτιρίων και εγκαταςτάςεων με αναφορά ςε τοπογραφικό διάγραμμα
κλίμακασ 1:5.000. Στθ γενικι διάταξθ πρζπει να λαμβάνεται μζριμνα ϊςτε οι τουριςτικζσ
επιπλωμζνεσ κατοικίεσ να αποτελοφν ενότθτα διακριτι από το ξενοδοχειακό κατάλυμα.
γγ. Οι περιβαλλοντικοί όροι του μεικτοφ τουριςτικοφ καταλφματοσ μικρισ κλίμακασ, φςτερα από
τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ που ορίηεται ςτο ν. 4014/2011 (Α' 209), όπωσ ιςχφει.
β. Μεικτά τουριςτικά καταλφματα μικρισ κλίμακασ επιτρζπεται να δθμιουργοφνται και εντόσ
εγκαταλελειμμζνων οικιςμϊν προ του 1923 ι κάτω των 2.000 κατοίκων ςε ςυνδυαςμό με τθν
ανάπλαςθ τμιματοσ ι και του ςυνόλου του οικιςμοφ. Για τον ςκοπό αυτόν, οι ενδιαφερόμενοι
δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ καταρτίηουν πρόγραμμα τουριςτικισ αξιοποίθςθσ και οικιςτικισ
αναηωογόνθςθσ του οικείου οικιςμοφ, το οποίο εγκρίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Τουριςμοφ φςτερα από γνϊμθ του ΕΟΤ. Με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ και Τουριςμοφ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ κακορίηονται τα
ειδικότερα κριτιρια επιλογισ των ςχετικϊν οικιςμϊν, οι τρόποι και τα μζςα πολεοδομικισ
επζμβαςθσ, οι τρόποι απόκτθςθσ των απαιτοφμενων ακινιτων, τα παρεχόμενα πολεοδομικά ι και
οικονομικά κίνθτρα, οι φορείσ υλοποίθςθσ των ςχετικϊν προγραμμάτων και κάκε άλλθ
λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου αυτισ.
3. Θ δθμιουργία μεικτϊν τουριςτικϊν καταλυμάτων μικρισ κλίμακασ εναρμονίηεται με τισ
κατευκφνςεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ Ειδικοφ Χωροταξικοφ Ρλαιςίου για τον Τουριςμό και τισ
χριςεισ γθσ και λειτουργίεσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Με απόφαςθ Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ και Τουριςμοφ μπορεί να κακορίηονται ειδικζσ χωροταξικζσ κατευκφνςεισ για τθ
δθμιουργία ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων.
4. Τα ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα υπόκεινται ςτουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ εκτόσ ςχεδίου
δόμθςθσ τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων. Ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ είναι ενιαίοσ για το ςφνολο του
ςφνκετου τουριςτικοφ καταλφματοσ και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,2 και ειδικϊσ για τα
κατοικθμζνα νθςιά, πλθν Κριτθσ, Κζρκυρασ, Εφβοιασ και όδου, το 0,12 Για τον υπολογιςμό τθσ
μζγιςτθσ εκμετάλλευςθσ και των λοιπϊν όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ, θ ζκταςθ ςτθν οποία
αναπτφςςεται το ςφνκετο τουριςτικό κατάλυμα νοείται ωσ ενιαίο ςφνολο.
5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Τουριςμοφ κακορίηονται
ειδικζσ ενεργειακζσ προδιαγραφζσ για τα μεικτά τουριςτικά καταλφματα μικρισ κλίμακασ, ιδίωσ
όςον αφορά τθν εξοικονόμθςθ νεροφ, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και τθν εν γζνει ενεργειακι
απόδοςθ των κτιρίων και εγκαταςτάςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτά.
6. Κατά τα άλλα, εφαρμόηονται αναλογικά τα προβλεπόμενα ςτισ υποπερ. γγ' και δδ' και τθν περ. γ'
τθσ υποπαρ. 2, και ςτισ υποπαρ. 3, 4, 5, 7, 8 και 9 τθσ παρ. Γ του ν. 2160/1993, κακϊσ ςτθν υποπαρ.
ε' τθσ παρ. 3 και τισ παρ. 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του ίδιου νόμου.»
Άρκρο 33
Οργανωμζνοι υποδοχείσ ςτα νθςιά – Σροποποίθςθ του άρκρου 44 του ν. 3982/2011
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1. Θ παρ. 4 του άρκρου 44 του ν. 3982/2011 (Α' 143), αντικακίςταται και το άρκρο 44 του ν.
3982/2011 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 44
Χϊροι οργάνωςθσ Επιχειρθματικϊν Ράρκων
1. Τα Επιχειρθματικά Ράρκα των περ. α' ζωσ δ' τθσ παρ. 1 του άρκρου 41 αναπτφςςονται ςε
χϊρουσ υποδοχισ επιχειριςεων, όπωσ ορίηονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 41. Κατά τθ διαδικαςία
εκπόνθςθσ, τροποποίθςθσ και ανακεϊρθςθσ των Γενικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (ΓΡΣ), των
Σχεδίων Οικιςτικισ Οργάνωςθσ Ανοιχτισ Ρόλθσ (ΣΧΟΟΑΡ) και των Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων
και Ειδικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, δεν μποροφν να τροποποιθκοφν τα όρια, οι χριςεισ γθσ και οι
όροι δόμθςθσ των εγκεκριμζνων Οργανωμζνων Υποδοχζων Μεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν
Δραςτθριοτιτων (ΟΥΜΕΔ), χωρίσ τθν ςφμφωνθ γνϊμθ του φορζα ανάπτυξθσ ι διαχείριςθσ του
ΟΥΜΕΔ και των αρμόδιων υπθρεςιϊν που ενζκριναν τθν ανάπτυξθ του ΟΥΜΕΔ.
2. H οργάνωςθ Επιχειρθματικϊν Ράρκων ςε χϊρουσ που προςτατεφονται από τθν κείμενθ
νομοκεςία, όπωσ εντόσ ηϊνθσ προςταςίασ αρχαιολογικϊν χϊρων, τόπων προςτατευμζνων από τισ
διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά και το φυςικό και πολιτιςτικό
περιβάλλον και δαςικζσ εκτάςεισ, όπωσ αυτά ορίηονται από τισ οικείεσ διατάξεισ, ενεργείται μόνον
εφόςον επιτρζπεται από τθ νομοκεςία αυτι και υπόκειται ςτουσ περιοριςμοφσ που κζτουν οι
ςχετικζσ διατάξεισ.
Ειδικότερα, ςε περιοχζσ του δικτφου ΦΥΣΘ (NATURA) 2000, ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται οι Ηϊνεσ
Ειδικισ Ρροςταςίασ (Η.Ε.Ρ.) τθσ ορνικοπανίδασ τθσ Οδθγίασ 79/409/ΕΟΚ, θ οργάνωςθ ΕΡ
ενεργείται μόνον εφόςον επιτρζπεται από τα νομικά κακεςτϊτα προςταςίασ τουσ και υπό τουσ
όρουσ και προχποκζςεισ που κεςπίηουν τα κακεςτϊτα αυτά. Δεν επιτρζπεται θ οργάνωςθ ΕΡ
ςτουσ οικότοπουσ προτεραιότθτασ, ςτισ περιοχζσ απόλυτθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ που
κακορίηονται κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν. 1650/1986, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ επίςθσ και ςτουσ πυρινεσ εκνικϊν δρυμϊν, ςτα διατθρθτζα μνθμεία τθσ
φφςθσ και ςτα τοπία ιδιαίτερου φυςικοφ κάλουσ.
3. Θ ζκταςθ κάκε ΕΡ και οι υποδομζσ του προορίηονται, αποκλειςτικά, για τθν εξυπθρζτθςθ των
ςκοπϊν ανάπτυξθσ του Επιχειρθματικοφ Ράρκου και απαγορεφεται να χρθςιμοποιοφνται χωρίσ τθν
άδεια τθσ ΕΑΝΕΡ ι τθσ ΕΔΕΡ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 49. Για τον ςκοπό αυτόν θ
ΕΑΝΕΡ ι θ ΕΔΕΡ:
(α) Υποχρεοφται να τοποκετεί ςτισ ειςόδουσ τθσ οριοκετθμζνθσ περιοχισ του ΕΡ διακριτι
ςιμανςθ, που να υποδθλϊνει τθν φπαρξθ οργανωμζνου υποδοχζα επιχειρθματικϊν
δραςτθριοτιτων.
(β) Δφναται, κατά τθν κρίςθ τθσ, να εγκακιςτά κατάλλθλα ςυςτιματα ελζγχου τθσ ειςόδου ςτο ΕΡ
και τθσ χριςθσ των υποδομϊν του και να αποτρζπει, εφόςον απαιτείται, τθ μθ αδειοδοτθμζνθ ι
αντιςυμβατικι χριςθ τουσ. Το τελευταίο εδάφιο τθσ παροφςασ παραγράφου εφαρμόηεται και
ςτουσ λοιποφσ Οργανωμζνουσ Υποδοχείσ Μεταποιθτικϊν και Επιχειρθματικϊν Δραςτθριοτιτων
τθσ παρ. 4 του άρκρου 41 του ν. 3982/2011.
4. α. Θ ελάχιςτθ ζκταςθ για τθν ίδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία ΕΡ ορίηεται ςε εκατόν πενιντα
(150) ςτρζμματα για ΕΡ τφπου Α' , ςε εκατό (100) ςτρζμματα για ΕΡ τφπου Β' και ςε πενιντα (50)
ςτρζμματα για ΕΡ Τφπου Γ' και για ΕΡ Ειδικοφ Τφπου.
β. Ειδικά ςτα κατοικθμζνα νθςιά πλθν τθσ Εφβοιασ και τθσ Κριτθσ, θ ελάχιςτθ ζκταςθ για τθν
ίδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία ΕΡ ορίηεται ςε εκατόν πενιντα (150) ςτρζμματα για ΕΡ τφπου
Α' , ςε πενιντα (50) ςτρζμματα για ΕΡ τφπου Β' και ςε τριάντα (30) ςτρζμματα για ΕΡ Τφπου Γ' και
για ΕΡ Ειδικοφ Τφπου. Εντόσ των επιχειρθματικϊν πάρκων τθσ περίπτωςθσ αυτισ επιτρζπονται
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μόνο δραςτθριότθτεσ ιπιασ ανάπτυξθσ, οι οποίεσ είναι ςυμβατζσ με τθ φυςιογνωμία του νθςιοφ,
όπωσ προκφπτει από τθ ςχετικι μελζτθ, και ςφμφωνεσ με τισ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ.
5. Θ ζκταςθ ςτθν οποία δθμιουργείται το ΕΡ μπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα, εφόςον
εξαςφαλίηεται θ λειτουργικι ενότθτά του και θ αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ. Δθμοτικοί, κοινοτικοί
και αγροτικοί δρόμοι μποροφν να ενςωματωκοφν ςτθν ζκταςθ του υποδοχζα, εφόςον αυτό δεν
δθμιουργεί κυκλοφοριακά προβλιματα.
6. Ο χϊροσ που προορίηεται για τθν ανάπτυξθ ΕΡ πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) να είναι κατάλλθλοσ για το αντίςτοιχο είδοσ του ΕΡ. Για τθν καταλλθλότθτα λαμβάνονται υπόψθ
οι υφιςτάμενεσ νόμιμεσ δραςτθριότθτεσ,
β) να είναι ευχερισ θ μεταφορά πρϊτων υλϊν και εμπορευμάτων,
γ) να μθν υπάρχει αυξθμζνοσ κίνδυνοσ για πλθμμφρεσ ι άλλεσ φυςικζσ καταςτροφζσ και
δ) να υπάρχει προςβαςιμότθτα ςτα οδικά, ενεργειακά, τθλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. Επίςθσ
πρζπει να πλθροφνται τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 του Ειδικοφ Ρλαιςίου
Χωροταξικοφ Σχεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ για τθ Βιομθχανία.
7. Σε περιοχζσ για τισ οποίεσ δεν ζχει τθρθκεί θ διαδικαςία ίδρυςθσ και οργάνωςθσ του παρόντοσ
νόμου, απαγορεφεται θ χριςθ του όρου «Επιχειρθματικό Ράρκο» ι οποιαςδιποτε ξενόγλωςςθσ
απόδοςισ του και θ τοποκζτθςθ τθσ διακριτικισ ςιμανςθσ τθσ παρ. 3 με αυτό το περιεχόμενο.
Πποιοσ με πρόκεςθ παραβαίνει τθ διάταξθ αυτισ τθσ παραγράφου τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ
ζωσ δϊδεκα μινεσ.».
Άρκρο 34
Μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ κεωροφνται κατά
παρζκκλιςθ άρτια και οικοδομιςιμα για τθν ανζγερςθ κατοικίασ τα γιπεδα:
α) που κατά τθν θμζρα δθμοςίευςθσ του παρόντοσ ζχουν πρόςωπο ςε διεκνείσ, εκνικζσ,
επαρχιακζσ, δθμοτικζσ και κοινοτικζσ οδοφσ, κακϊσ και ςε εγκαταλελειμζνα τμιματα αυτϊν και ςε
ςιδθροδρομικζσ γραμμζσ και εφόςον ζχουν: αα) Τα γιπεδα που υφίςτανται κατά τθν 12θ.11.1962,
θμζρα δθμοςίευςθσ του από 24.10.1962 βαςιλικοφ διατάγματοσ (Δ' 142), ελάχιςτο πρόςωπο: δζκα
(10) μζτρα, ελάχιςτο βάκοσ: δεκαπζντε (15) μζτρα, ελάχιςτο εμβαδόν: 750 τ.μ.
αβ) που υφίςτανται κατά τθν 12θ.9.1964, θμζρα δθμοςίευςισ του από 21.7.1964 βαςιλικοφ
διατάγματοσ (Δ' 141), ελάχιςτο πρόςωπο: είκοςι (20) μζτρα, ελάχιςτο βάκοσ: τριάντα πζντε (35)
μζτρα, ελάχιςτο εμβαδόν 1.200 τ.μ.
β) που ζχουν πρόςωπο ςε εκνικι, επαρχιακι, ι δθμοτικι οδό εφόςον υφίςτανται κατά τθν
17θ.10.1978, θμζρα δθμοςίευςισ του από 6.10.1978 π.δ. (Δ' 538), και ζχουν ελάχιςτο πρόςωπο:
είκοςι πζντε (25) μ., ελάχιςτο βάκοσ: ςαράντα (40) μ. και ελάχιςτο εμβαδόν 2.000 τ.μ.
γ) που δθμιουργικθκαν από τθν 17θ.10.1978 μζχρι τθν θμζρα δθμοςίευςθσ του παρόντοσ με
ελάχιςτο εμβαδόν 4000 τ.μ.
δ) που ζχουν πρόςωπο ςε εκνικι, επαρχιακι, ι δθμοτικι οδό κατθγορίασ Α, εφόςον υφίςτανται
κατά τθν 17θ.10.1978, και ζχουν ελάχιςτο πρόςωπο: είκοςι πζντε (25) μ., ελάχιςτο βάκοσ:
ςαράντα (40) μ. και ελάχιςτο εμβαδόν 2.000 τ.μ.
ε) που βρίςκονται εντόσ τθσ ηϊνθσ των πόλεων, κωμϊν και οικιςμϊν και είχαν κατά τθν
24θ.4.1977, θμζρα δθμοςίευςθσ του από 5.4.1977 π.δ. (Δ’ 133), ελάχιςτο εμβαδόν: 2.000 τ.μ.,
πρόςωπο ςε εκνικι, επαρχιακι, δθμοτικι κατθγορίασ Α οδό, ι ςε κοινόχρθςτο χϊρο τουλάχιςτον
είκοςι πζντε (25) μ., και ελάχιςτο βάκοσ ςαράντα (40) μ.
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ςτ) που είναι άρτια και οικοδομιςιμα και απομειοφνται ςυνεπεία απαλλοτριϊςεων ι διανοίξεωσ
διεκνϊν, εκνικϊν ι επαρχιακϊν οδϊν, εφόςον μετά από τθν απομείωςθ αυτι ζχουν τα όρια
αρτιότθτασ και τισ λοιπζσ προχποκζςεισ των γθπζδων των περ. γ’ ι δ’.
η) ςε περιπτϊςεισ αναδαςμϊν, γιπεδα που δθμιουργοφνται και δίνονται ςε δικαιοφχουσ ςε
ανταλλαγι αρτίων και οικοδομιςιμων γθπζδων, εφόςον μετά από τον αναδαςμό αυτόν ζχουν τα
όρια αρτιότθτασ και τισ προχποκζςεισ των γθπζδων των περ. γ’ ι δ’.
2. Σε ιδθ υφιςτάμενουσ οργανωμζνουσ υποδοχείσ δραςτθριοτιτων τθσ περ. δ’ του άρκρου 1 του ν.
4447/2016 επιτρζπεται θ προςαρμογι του ςυντελεςτι δόμθςθσ ςτα όρια τθσ παρ. 1 κατόπιν
ςτρατθγικισ περιβαλλοντικισ εκτίμθςθσ, προκειμζνου να ςυνεκτιμθκεί θ επιβάρυνςθ ςτο
περιβάλλον που κα επζλκει από τθν αφξθςθ του ςυντελεςτι.
3. Αναςτζλλεται θ ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν για τθν καταςκευι νζων κτιρίων ςε ςχζςθ με τθν
ειδικι χριςθ (15) Τουριςτικά καταλφµατα, εγκαταςτάςεισ ειδικισ τουριςτικισ υποδοµισ και
λοιπζσ τουριςτικζσ επιχειριςεισ τθσ παρ. II του άρκρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α' 114) ςε περιοχζσ
εκτόσ ςχεδίου ςτα νθςιά Μφκονοσ και Σαντορίνθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ εκπόνθςθσ Τοπικοφ
Ρολεοδομικοφ Σχεδίου του άρκρου 7 του ν. 4495/2017 ι Ειδικοφ Ρολεοδομικοφ Σχεδίου του
άρκρου 8 του ν. 4495/2017. Θ ιςχφσ τθσ αναςτολισ τθσ παροφςασ δεν μπορεί να υπερβαίνει το
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν ζναρξθ εκπόνθςθσ του αντίςτοιχου Τοπικοφ ι Ειδικοφ
Ρολεοδομικοφ Σχεδίου και μπορεί να παρατακεί, με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, για ζνα (1) ακόμθ ζτοσ.
4. Σε βιομθχανικζσ περιοχζσ του ν. 4458/1965 (Α' 33) και ΒΛΡΕ, ΒΛΡΑ, ΒΛΟΡΑ, Τεχνοπόλεισ και άλλεσ
μορφζσ Βιομθχανικϊν και Επιχειρθματικϊν Ρεριοχϊν (ΒΕΡΕ) του ν. 2545/1997 (Α' 254) επιτρζπεται
θ οικοδόμθςθ χωρίσ να ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία πολεοδόμθςθσ τθσ ζκταςισ τουσ υπό τισ
εξισ προχποκζςεισ:
α) ζχει προθγθκεί ςχζδιο γενικισ διάταξθσ,
β) θ οικοδόμθςθ κα γίνει ςε ςυνεχόμενα, όμορα μεταξφ τουσ γιπεδα, ςε ζκταςθ που δεν
υπερβαίνει ακροιςτικά το 20% τθσ ζκταςθσ, για τθν οποία δεν υπάρχει εγκεκριμζνθ πολεοδομικι
μελζτθ και κα είναι ςφμφωνθ με το ςχζδιο γενικισ διάταξθσ,
γ) κα προκφπτει από ςχετικι μελζτθ ότι θ πολεοδόμθςθ είναι ςυμβατι με τουσ ςτόχουσ και τθ
λειτουργία του υποδοχζα, όπωσ αυτοί προκφπτουν από τθν ιδρυτικι πράξθ του και δεν κα
ανατρζπει τον ςχετικό ςχεδιαςμό,
γ) θ οικοδόμθςθ αφορά ςτρατθγικζσ επενδφςεισ του ν. 4608/2019 (Α' 66),
δ) θ οικοδόμθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ εκτόσ ςχεδίου δόμθςθσ.».
Άρκρο 35
Εξουςιοδοτικι διάταξθ
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ εξειδικεφονται οι όροι και
περιοριςμοί που ιςχφουν για τθ δόμθςθ ςτα γιπεδα τθσ παρ. 1 του άρκρου 27.
Κεφάλαιο Δ’
Απλοφςτευςθ και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ χριςεων γθσ
Άρκρο 36
κοπόσ
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Με τισ διατάξεισ του κεφαλαίου αυτοφ απλουςτεφεται και ενοποιείται θ ονοματολογία των
χριςεων γθσ, που περιγράφουν τθ δραςτθριότθτα ςτον χϊρο και αξιοποιοφνται ςε κάκε επίπεδο
ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και ςτθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ.

Άρκρο 37
Εκνικι ονοματολογία χριςεων γθσ
Τα τοπικά πολεοδομικά ςχζδια, τα ειδικά πολεοδομικά ςχζδια, τα προεδρικά διατάγματα τθσ παρ.
4 του άρκρου 21 του ν. 1650/1986 (Α' 160), κακϊσ και κάκε άλλο ειδικό εργαλείο πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ προςδιορίηουν επιτρεπόμενεσ και απαγορευόμενεσ δραςτθριότθτεσ βάςει των
κατθγοριϊν χριςεων γθσ που περιζχονται ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Χριςεων Γθσ, τισ οποίεσ
μποροφν να εξειδικεφουν περαιτζρω. Στα ςχζδια αυτά ενςωματϊνονται ηϊνεσ ι περιοχζσ που
υπόκεινται ςε ειδικά κακεςτϊτα, όπωσ οι δαςικζσ και οι κακοριηόμενεσ μζςω τθσ αρχαιολογικισ
νομοκεςίασ, εντόσ των οποίων δφνανται να προβλζπονται και πρόςκετοι περιοριςμοί, ςε ςχζςθ με
τουσ περιοριςμοφσ του ειδικοφ κακεςτϊτοσ.
Άρκρο 38
Διάρκρωςθ των κατθγοριϊν των χριςεων γθσ
1. Οι χριςεισ γθσ κατατάςςονται ςε δφο επίπεδα, ςφμφωνα με τθ γενικι και ειδικι χωρικι τουσ
λειτουργία.
2. Το πρϊτο επίπεδο χριςεων γθσ αποτελοφν οι γενικζσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ, για τισ οποίεσ
ιςχφουν τα εξισ:
α. Οι γενικζσ κατθγορίεσ χριςεων προςδιορίηουν τον βαςικό χωρικό χαρακτιρα μιασ περιοχισ και,
καταρχιν, καταλαμβάνουν διακριτζσ ηϊνεσ του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ.
β. Κάκε γενικι κατθγορία χριςεων περιλαμβάνει ζναν αρικμό ειδικϊν κατθγοριϊν χριςεων γθσ, οι
οποίεσ είναι λειτουργικά ςυμβατζσ μεταξφ τουσ.
γ. Κατά τον ςχεδιαςμό, ςτθν ζκταςθ που καταλαμβάνει μία γενικι κατθγορία χριςεων
επιτρζπονται οι ειδικζσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ που, ςφμφωνα με τθ μελζτθ, είναι ςυμβατζσ με τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ζκταςθσ αυτισ.
δ. Οι γενικζσ χριςεισ γθσ διακρίνονται ςε:
δα: Γενικζσ χριςεισ που κακορίηονται από τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό, και
δβ: Γενικζσ χριςεισ που κακορίηονται από τον ςχεδιαςμό των προςτατευόμενων περιοχϊν του
άρκρου 19 του ν. 1650/1986.
3. Το δεφτερο επίπεδο χριςεων γθσ αποτελοφν οι ειδικζσ κατθγορίεσ χριςεων γθσ, οι οποίεσ
μποροφν να εξειδικευκοφν περαιτζρω από τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό.
Άρκρο 39
Προςκικεσ ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Χριςεων Γθσ
Τα τοπικά και ειδικά πολεοδομικά ςχζδια μποροφν να προβλζπουν χριςεισ, οι οποίεσ δεν είχαν
περιλθφκεί ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Χριςεων Γθσ, κατόπιν γνϊμθσ του Κεντρικοφ Συμβουλίου
Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, και εφόςον αυτό είναι απαραίτθτο επειδι πρόκειται
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για χριςεισ που ζχουν προκφψει από μεταβαλλόμενεσ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ςυνκικεσ. Με
τθν ίδια διαδικαςία μποροφν να προβλζψουν ςε μια ζκταςθ που καλφπτεται από ςυγκεκριμζνθ
γενικι κατθγορία χριςεων γθσ και μία ειδικι κατθγορία χριςεων γθσ που δεν περιλαμβάνεται ςτθ
γενικι κατθγορία, ςτθν περίπτωςθ που θ περιοχι αυτι παρουςιάηει αςυνικθ ιδιαίτερα
χαρακτθριςτικά, τα οποία ειδικϊσ για τθν περιοχι αυτι κακιςτοφν τθν κατ' εξαίρεςθ επιλεγόμενθ
ειδικι κατθγορία χριςεων ςυμβατι με τισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτθ
γενικι χριςθ τθσ περιοχισ.
Άρκρο 40
Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ κακορίηονται οι κατθγορίεσ και το περιεχόμενο χριςεων γθσ. Το ςφνολο των κατθγοριϊν
χριςεων γθσ του προεδρικοφ διατάγματοσ αποτελεί τθν Εκνικι Ονοματολογία Χριςεων Γθσ.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ οι χριςεισ γθσ τθσ Εκνικισ
Ονοματολογίασ Χριςεων Γθσ αντιςτοιχίηονται με τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ Δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ),
όπωσ αυτοί αναφζρονται ςτθν εκάςτοτε Εκνικι Ονοματολογία Οικονομικϊν Δραςτθριοτιτων.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ οι χριςεισ γθσ τθσ Εκνικισ
Ονοματολογίασ Χριςεων Γθσ αντιςτοιχίηονται με τισ κατθγορίεσ δραςτθριοτιτων τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ.
4. Οι αντιςτοιχίςεισ των παρ. 1 και 2 καταγράφονται ςε πίνακα που αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
Κάκε αλλαγι ΚΑΔ ι περιβαλλοντικισ κατθγορίασ δραςτθριοτιτων κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ
ενςωματϊνεται ςτον ςχετικό πίνακα, δυνάμει ςχετικισ διαπιςτωτικισ απόφαςθσ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
5. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ δφναται να
διαςυνδζονται οι ςχετικζσ με τουσ ΚΑΔ τθροφμενεσ θλεκτρονικζσ βάςεισ των Υπουργείων και να
κακορίηεται θ αυτόματθ διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ των ςχετικϊν ΚΑΔ με τισ χριςεισ γθσ τθσ Εκνικισ
Ονοματολογίασ Χριςεων Γθσ.
6. Χριςεισ γθσ που δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν Εκνικι Ονοματολογία Χριςεων Γθσ και
εγκρίνονται ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν του άρκρου 39 προςτίκενται ς' αυτιν με διαπιςτωτικι
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Ζλεγχοσ και προςταςία του δομθμζνου περιβάλλοντοσ
Άρκρο 41
Γνωμοδοτικζσ αρμοδιότθτεσ Κεντρικοφ υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ – Σροποποίθςθ του άρκρου
14 του ν. 4495/2017
Αντικακίςταται θ περ. ε' τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4495/2017 (A' 167), το οποίο
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 14
Αρμοδιότθτεσ ΚΕ.Σ.Α.
1. Το Κεντρικό Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α) ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ για κζματα που ζχουν
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ςχζςθ με τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του
Υπουργοφ,
β) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικϊν μελετϊν τθσ περ. ε' τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, των μελετϊν
διαμόρφωςθσ ςε περιπτϊςεισ πλατειϊν και κοινοχριςτων χϊρων ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ τθσ περ. δ'
τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, κακϊσ και των περιπτϊςεων του άρκρου 10 του ν. 4067/2012, όταν
διαβιβάηονται ςε αυτό από τα Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ ι από τα Ρεριφερειακά Συμβοφλια
Αρχιτεκτονικισ.
γ) γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικϊν μελετϊν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ που θ χοριγθςθ τθσ
οικοδομικισ άδειασ ανατίκεται ςτθ Διεφκυνςθ Αρχιτεκτονικισ, Οικοδομικϊν Κανονιςμϊν και
Αδειοδοτιςεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
δ) για κάκε άλλθ περίπτωςθ που από γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ απαιτείται γνωμοδότθςθ του
ΚΕ.Σ.Α..
ε) γνωμοδοτεί για τισ περιπτϊςεισ ανζγερςθσ ι επζκταςθσ του άρκρου 7, των οποίων θ ςυνολικι
προςμετρϊμενθ ςτον Συντελεςτι Δόμθςθσ επιφάνεια είναι άνω των 5.000 τ.μ., τθν καταςκευι
μόνιμων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων ζργων ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ και οικιςτικισ ςθμαςίασ,
κακϊσ και ζργων ωσ προσ τα οποία ιςχφουν ειδικοί όροι δόμθςθσ.
2. Το Κεντρικό Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ Αιγαίου ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α) ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτον Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για κζματα
αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του Υπουργοφ
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ,
β) γνωμοδοτεί ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία επί των
αρχιτεκτονικϊν μελετϊν τθσ περ. ε' τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, που διαβιβάηονται ςε αυτό από τα
Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ ι από τα Ρεριφερειακά Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ.
3. Το Κεντρικό Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ Μακεδονίασ - Κράκθσ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ:
α) ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτον Υπουργό Εςωτερικϊν, για κζματα που ζχουν ςχζςθ με τον
αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του ίδιου Υπουργοφ,
β) γνωμοδοτεί ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία επί των
αρχιτεκτονικϊν μελετϊν τθσ περ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, που διαβιβάηονται ςε αυτό από τα
Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ.
γ) για κάκε άλλθ περίπτωςθ που από γενικζσ ι ειδικζσ διατάξεισ απαιτείται γνωμοδότθςθ του
ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Κ.»
Άρκρο 42
Οριςμοί – Σροποποίθςθ του άρκρου 28 του ν. 4495/2017
Αντικακίςτανται οι περ. γ) και δ) του άρκρου 28 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 28
Οριςμοί
α) «Οικοδομικι Άδεια»: Θ διοικθτικι πράξθ που επιτρζπει τθν εκτζλεςθ ςε οικόπεδο ι γιπεδο των
οικοδομικϊν εργαςιϊν που προβλζπονται ςτισ μελζτεσ που τθ ςυνοδεφουν, εφόςον οι εργαςίεσ
αυτζσ είναι ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Στθν ζννοια των οικοδομικϊν εργαςιϊν για
ανζγερςθ νζασ οικοδομισ ι προςκικθσ ςε υφιςτάμενθ οικοδομι περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ
που κακιςτοφν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπωσ οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι περιτοιχίςεων
ι περιφράξεων, βόκρων, υπογείων δεξαμενϊν νεροφ, εκςκαφϊν, επιχϊςεων και κοπισ δζνδρων.
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Στθν ζννοια τθσ οικοδομικισ άδειασ περιλαμβάνονται και άδειεσ οι οποίεσ δεν δθμιουργοφν
δόμθςθ, ιδίωσ θ άδεια κατεδάφιςθσ, θ άδεια αλλαγισ χριςθσ, θ άδεια διαμορφϊςεων, επιςκευισ,
διαςκευισ, ενιςχφςεων, θ άδεια για αυτοτελείσ εργαςίεσ περιτοιχίςεων, επιχϊςεων ι εκςκαφϊν,
κακϊσ και κοπισ δζνδρων. Ωσ οικοδομικι άδεια νοείται και θ άδεια δόμθςθσ.
β) «Ζγκριςθ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ Κλίμακασ»: Θ διοικθτικι πράξθ που επιτρζπει τθν εκτζλεςθ
εργαςιϊν που ορίηονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 29.
γ) «Ρροζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ/άδειασ ανακεϊρθςθσ»: Θ διοικθτικι πράξθ που χορθγείται
για τθν πιςτοποίθςθ του δικαιϊματοσ ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ/άδειασ ανακεϊρθςθσ και τθν
εφαρμογι, κατά τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, των πολεοδομικϊν διατάξεων και πολεοδομικϊν μεγεκϊν
τθσ (δόμθςθ, κάλυψθ, φψοσ), που ιςχφουν κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ προζγκριςθσ, εφόςον θ
οικοδομικι άδεια/άδεια ανακεϊρθςθσ εκδοκεί εντόσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προζγκριςθσ και με
τθν επιφφλαξθ τθσ εξαςφάλιςθσ και υποβολισ των απαιτοφμενων εγκρίςεων που προβλζπονται
ςτθ περ. β) τθσ παρ. 1 του άρκρου 40, κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ αδείασ/άδειασ
ανακεϊρθςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προζγκριςθσ τθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ δεν δφναται να
υπερβαίνει τον χρόνο ιςχφοσ τθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ. Κατ' εξαίρεςθ, ςε περιπτϊςεισ που
αφοροφν τροποποίθςθ ρυμοτομικϊν και οικοδομικϊν γραμμϊν ι τροποποίθςθ οικοδομιςιμων
χϊρων ςε κοινόχρθςτουσ, κακϊσ και ςε περιπτϊςεισ μεταγενζςτερθσ ζνταξθσ τθσ περιοχισ ςε
κακεςτϊσ προςταςίασ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ ι προςταςίασ τθσ φφςθσ, θ προζγκριςθ
πιςτοποιεί το δικαίωμα δόμθςθσ, μόνο κατά τον χρόνο ζκδοςισ τθσ. Για τισ περιπτϊςεισ
χαρακτθριςμζνων κτιρίων ωσ διατθρθτζων προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ/άδειασ ανακεϊρθςθσ
χορθγείται μόνο κατόπιν προθγοφμενθσ ζγκριςθσ από το αρμόδιο για τθν κιρυξθ διατθρθτζου
Υπουργείο.
δ) «Γνωςτοποίθςθ εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν»: Θ κατά τον χρόνο ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ
άδειασ/άδειασ ανακεϊρθςθσ διλωςθ του κυρίου του ζργου, που ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ
του εξουςιοδοτθμζνου επιβλζποντοσ μθχανικοφ, με τθν οποία ενθμερϊνει τθν οικεία Υπθρεςία
Δόμθςθσ ότι προτίκεται να προβεί ςε πρόςκετεσ εργαςίεσ, που επιτρζπονται από τισ πολεοδομικζσ
διατάξεισ, αλλά εκτελοφνται με δικι του ευκφνθ κακ' υπζρβαςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ/άδειασ
ανακεϊρθςθσ. Για τισ πρόςκετεσ αυτζσ εργαςίεσ, ο ιδιοκτιτθσ αναλαμβάνει με δικι του ευκφνθ
τθν υποχρζωςθ να υποβάλει αίτθςθ για ζκδοςθ προζγκριςθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ ι άδειασ
ανακεϊρθςθσ όπου δεν είναι υποχρεωτικι θ προζγκριςθ, εντόσ τεςςάρων (4) μθνϊν.
ε) «Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν»: Θ διοικθτικι πράξθ που επιτρζπει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν τθσ
παρ. 4 του άρκρου 29, φςτερα από υποβολι τεχνικισ ζκκεςθσ και διλωςθσ ανάλθψθσ επίβλεψθσ
από αρμόδιο μθχανικό.
ςτ) «Ζγκριςθ εργαςιϊν αποπεράτωςθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ»: Θ διοικθτικι πράξθ που
επιτρζπει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παρ. 5 του άρκρου 107.
η) «Άδεια Ανακεϊρθςθσ»: Είναι θ διοικθτικι πράξθ που εκδίδεται κατά τθ διάρκεια του χρόνου
ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ αδείασ, για οποιαδιποτε οικοδομικι εργαςία, όπωσ προςκικθ ι
τροποποίθςθ μελετϊν αυτισ, είτε για παράταςθ ιςχφοσ αυτισ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του
παρόντοσ.
θ) «Ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ οικοδομικισ άδειασ»: Είναι θ διοικθτικι πράξθ με τθν οποία
καταχωρίηονται ςτο φάκελο των μελετϊν, ανεξάρτθτα από το χρόνο ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ
άδειασ, τροποποιιςεισ των μελετϊν, που δεν αλλάηουν το διάγραμμα δόμθςθσ και με τθν
προχπόκεςθ ότι δεν είναι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από άλλουσ φορείσ ι ςυλλογικά όργανα, κακϊσ
και θ αλλαγι ιδιοκτιτθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του παρόντοσ.
κ) «Κοινόχρθςτοι χϊροι»: Κοινόχρθςτοι χϊροι ςτον παρόντα νόμο είναι οι κάκε είδουσ δρόμοι,
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πλατείεσ, άλςθ και γενικά οι προοριηόμενοι για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται
από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο του οικιςμοφ ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με οποιοδιποτε
άλλο νόμιμο τρόπο. Ρεραιτζρω, είναι οι προοριςμζνοι χϊροι ςτθν κοινι χριςθ ςε περίπτωςθ
οριηόντιασ ι κάκετθσ ςυνιδιοκτθςίασ.
ι) «Άδεια νομιμοποίθςθσ» είναι θ οικοδομικι άδεια ι θ ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ, που
εκδίδεται, μετά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ι καταςκευϊν ι αλλαγϊν χριςθσ χωρίσ τθν ζκδοςθ τθσ
απαιτοφμενθσ διοικθτικισ πράξθσ, προκειμζνου να νομιμοποιθκοφν αυτζσ, εφόςον είναι
ςφμφωνεσ είτε με τισ ιςχφουςεσ κατά τον χρόνο ζκδοςθσ τθσ άδειασ νομιμοποίθςθσ διατάξεισ, είτε
με αυτζσ που ίςχυαν, κατά τον χρόνο εκτζλεςισ αυτϊν.».
Άρκρο 43
Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν – Σροποποίθςθ του άρκρου 29 του ν. 4495/2017
Αντικακίςτανται το πρϊτο εδάφιο και θ περ. γ) τθσ παρ. 4 του άρκρου 29 του ν. 4495/2017, το
οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 29
Διοικθτικζσ πράξεισ για τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν
1. Οικοδομικι άδεια απαιτείται για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ δόμθςθσ, θ οποία δεν
εμπίπτει ςτισ εργαςίεσ δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και αφορά ιδίωσ:
α) ανζγερςθ, προςκικθ και επιςκευι κτιρίων,
β) κατεδάφιςθ καταςκευϊν εξαιροφμενων των περιπτϊςεων τθσ παρ. 4,
γ) εκςκαφζσ ι επιχϊςεισ μεγαλφτερεσ του ςυν/πλθν 0,80 μζτρα, κακϊσ και επιςτρϊςεισ,
διαμορφϊςεισ οικοπζδων και γθπζδων με ςκοπό τθ δόμθςθ,
δ) καταςκευι πιςίνασ,
ε) αλλαγι χριςθσ, αν επζρχεται αλλαγι προσ το δυςμενζςτερο, ςτα ςτοιχεία του διαγράμματοσ
κάλυψθσ ι ςτα φορτία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτατικισ μελζτθσ ι αλλαγι μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων
ωσ προσ τισ διελεφςεισ τουσ από άλλουσ ορόφουσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,
ςτ) καταςκευι τοίχων αντιςτιριξθσ, κακϊσ και περιτοιχίςεων και περιφράξεων που δεν
καλφπτονται από τθν ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ,
η) καταςκευι υπόγειων δεξαμενϊν,
θ) εργαςίεσ τοποκζτθςθσ υπόγειων, προκαταςκευαςμζνων δεξαμενϊν υγρϊν και αερίων
καυςίμων ςε πρατιρια καυςίμων,
κ) εργαςίεσ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, προχπολογιςμοφ άνω των είκοςι πζντε χιλιάδων
(25.000) ευρϊ, υπολογιηόμενου ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β' του νόμου 4495/2017, ανά
οριηόντια θ κάκετθ ιδιοκτθςία με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτο προτελευταίο εδάφιο αυτισ.
ι) νομιμοποίθςθ κάκε εκτελεςκείςασ εργαςίασ για τθν οποία απαιτείται θ ζκδοςθ οικοδομικισ
άδειασ.
2. Ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ απαιτείται για τισ εξισ εργαςίεσ:
α) δοκιμαςτικζσ τομζσ του εδάφουσ και εκςκαφι φςτερα από ζγγραφο τθσ αρχαιολογικισ
υπθρεςίασ εκτόσ εάν θ ζγκριςθ οι δοκιμαςτικζσ τομζσ του εδάφουσ διενεργοφνται από τισ
αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, κακϊσ για εργαςίεσ που
απαιτοφνται για γεωτεχνικζσ ζρευνεσ ςφμφωνα με τον ΕΑΚ 2003.
α) Για δοκιμαςτικζσ τομζσ του εδάφουσ και εκςκαφι ι για εργαςίεσ που απαιτοφνται για
γεωτεχνικζσ ζρευνεσ ςφμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, κατατίκενται:
1) Το ζγγραφο τθσ αρμόδιασ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ το οποίο ορίηει τθ ςχετικι υποχρζωςθ για τθν περίπτωςθ δοκιμαςτικϊν τομϊν, ι
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βεβαίωςθ μθχανικοφ ότι δεν απαιτοφνται εργαςίεσ αντιςτιριξθσ για τθν περίπτωςθ εργαςιϊν για
γεωτεχνικζσ ζρευνεσ.
2) Τοπογραφικό διάγραμμα ι αντίγραφο τοπογραφικοφ διαγράμματοσ, κατά τα οριηόμενα ςτθν
περ. ε τθσ παρ. 3 του άρκρου 1.
β) τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κατοικιϊν, όπου από ειδικά προγράμματα προβλζπεται θ
κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν μειονεκτικϊν και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ ι προβλζπεται για
αυτοςτζγαςθ παλιννοςτοφντων,
γ) αντλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και κτίςματα με τισ απολφτωσ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ για τθ ςτζγαςι
τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του από 24.5.1985 π.δ., εφόςον ζχουν τθν απαιτοφμενθ ζγκριςθ τθσ
αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που επιβάλλεται θ καταςκευι
υποςτυλωμάτων,
δ) καταςκευι υπόγειων εγκαταςτάςεων νεκροταφείων, όπωσ χωνευτιρι, βυκιηόμενων κάδων και
δεξαμενι νεροφ, μζγιςτθσ επιφάνειασ είκοςι πζντε (25,00) τ.μ. και βάκουσ ζωσ τζςςερα (4,00) μ.,
που εξυπθρετοφνται με εξωτερικά ςυςτιματα μθχανοςταςίου ςυμπαγοφσ τφπου (compact), αν
απαιτείται, και με τθν προχπόκεςθ ότι το φψοσ των καταςκευϊν ςε κανζνα ςθμείο δεν υπερβαίνει
το ζνα (1,00) μ. από τθν οριςτικι ςτάκμθ εδάφουσ. Για τθν εγκατάςταςθ απαιτείται διλωςθ
αρμόδιου μθχανικοφ που αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ ςτατικισ και θλεκτρομθχανολογικισ
αςφάλειασ τθσ καταςκευισ και των εγκαταςτάςεων,
ε) εγκατάςταςθ προςωρινϊν καταςκευϊν τθσ παρ. 74 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012, που
ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό ςτατικισ επάρκειασ,
ςτ) θ καταςκευι ανελκυςτιρα, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 27 του ν. 4067/2012, που
απαιτείται για τθ μετακίνθςθ των ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων ςε υφιςτάμενα
κτίρια ι ςε κτίρια που διακζτουν ανελκυςτιρα με εςωτερικζσ διαςτάςεισ καλάμου εκτόσ
προδιαγραφϊν ΕΛΟΤ ΕΝ 81-70 ι ςε κτίρια όπου πρζπει να γίνει επζκταςθ των ςτάςεων του
ανελκυςτιρα προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν άτομα με αναπθρία ι εμποδιηόμενα άτομα,
η) κοπι δζνδρων μζςα ςε εγκεκριμζνα ρυμοτομικά ςχζδια ι ςε Η.Ο.Ε., κακϊσ και ςε οικιςμοφσ
προχφιςτάμενουσ του ν.δ. 17.7.1923 (Α’ 223) και οικιςμοφσ οριοκετθμζνουσ με το από 24.5.1985
π.δ.. Ειδικά, για τθν κοπι δζνδρων ςε κοινόχρθςτο χϊρο πόλθσ ι οικιςμοφ, Ζγκριςθ Εργαςιϊν
Μικρισ Κλίμακασ χορθγείται φςτερα από αίτθςθ, θ οποία ςυνοδεφεται από Τεχνικι Ζκκεςθ του
αρμόδιου γεωτεχνικοφ επιςτιμονα και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του οικείου διμου και ςχετικι
απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του διμου, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ δαςικισ
νομοκεςίασ,
θ) υπόγειοι ςτακμοί διανομισ ι μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ φυςικοφ αερίου,
κ) τοποκζτθςθ ικριωμάτων. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ απαιτείται κατάκεςθ ςχεδίου και φακζλου
αςφάλειασ και υγείασ του ζργου με οριςμό του υπεφκυνου ςυντονιςτι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του π.δ. 305/1996 (Α’ 305) και διλωςθ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ από μθχανικό για τθν επίβλεψθ του
ζργου,
ι) τοποκζτθςθ εργοταξιακϊν οικίςκων,
ια) εκςκαφζσ καναλιϊν οδεφςεωσ καλωδίων εντόσ των γθπζδων ι οικοπζδων πρατθρίων υγρϊν
καυςίμων για τθν εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ειςροϊν-εκροϊν,
ιβ) εργαςίεσ εξωτερικϊν χρωματιςμϊν ι αντικατάςταςθ κιγκλιδωμάτων ι επιςκευι επιχριςμάτων
ι επιςκευι όψεων με χριςθ ικριωμάτων,
ιγ) επζνδυςθ όψεων και αντικατάςταςθ υαλοπεταςμάτων με χριςθ ικριωμάτων,
ιδ) καταςκευι πζργκολασ επιφάνειασ άνω των πενιντα (50) τ.μ. ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ, προκιπια,
βεράντεσ ιςογείων. Σε δϊματα, υπαίκριουσ χϊρουσ και ανοιχτοφσ εξϊςτεσ επιβάλλεται θ ζγκριςθ
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εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ ανεξαρτιτωσ επιφάνειασ,
ιε) τοποκζτθςθ αςκεποφσ δεξαμενισ νεροφ ι πιςίνασ, μζγιςτθσ επιφάνειασ πενιντα (50) τ.μ., που
εξυπθρετοφνται με εξωτερικά ςυςτιματα μθχανοςταςίου ςυμπαγοφσ τφπου (compact), υπό τθν
προχπόκεςθ ότι για τθν εγκατάςταςι τουσ δεν απαιτείται τοιχίο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, ότι το
φψοσ των καταςκευϊν ςε κανζνα ςθμείο δεν υπερβαίνει το ζνα (1,00) μζτρο από τθν οριςτικι
ςτάκμθ εδάφουσ, δεν απαιτοφνται εκςκαφζσ ι επιχϊςεισ του φυςικοφ εδάφουσ μεγαλφτερεσ από
ενάμιςι (1,50) μζτρο για τθν τοποκζτθςι τουσ και πραγματοποιείται θ προβλεπόμενθ από τισ
κείμενεσ διατάξεισ φφτευςθ του υποχρεωτικϊσ ακάλυπτου χϊρου,
ιςτ) αγωγοί αεριςμοφ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ και καταςκευζσ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2β, 2δ, 2ςτ και 3 του άρκρου 19 του ν. 4067/2012,
ιη) εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ, κακϊσ και εργαςίεσ αλλαγισ χριςθσ για τισ οποίεσ ςφμφωνα με το
άρκρο 5 του ν. 4067/2012, όπωσ ιςχφει, δεν απαιτείται θ ζκδοςθ οικοδομικισ αδείασ, με τθν
προχπόκεςθ ότι δεν κίγονται τα ςτοιχεία του φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου και δεν
μεταβάλλονται προσ το δυςμενζςτερο τα φορτία και θ κατθγορία ςειςμικισ ςπουδαιότθτασ
ςφμφωνα με τον ΕΑΚ.
ιθ) καταςκευι φυτεμζνων δωμάτων και φυτεμζνων επιφανειϊν,
ικ) τοποκζτθςθ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ι πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτισ εξωτερικζσ
όψεισ,
κ) ςυντιρθςθ και επιςκευι ςτεγϊν με χριςθ ικριωμάτων,
κα) απλι περιτοίχιςθ από λικοδομι μζχρι φψουσ ενόσ (1,00) μζτρου ι περίφραξθ από ελαφρφ
υλικό γθπζδων ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ και ςε οικιςμοφσ που ςτεροφνται ςχζδιο πόλθσ. Για
γιπεδα όπου προβλζπεται θ λειτουργία κζντρων κράτθςθσ παράτυπων μεταναςτϊν δεν απαιτείται
θ ζγκριςθ εργαςιϊν, ζςτω και αν θ περίφραξθ γίνεται με χριςθ οποιουδιποτε υλικοφ και ςενάη,
κβ) περίφραξθ με πρόχειρθ καταςκευι, όπωσ ςυρματόπλεγμα, ςε οικόπεδα μθ ρυμοτομοφμενα ςε
εντόσ ςχεδίου περιοχζσ,
κγ) καταςκευι μιασ και μόνο λικόκτιςτθσ αποκικθσ ανά καλλιεργοφμενο αγρόκτθμα, ςφμφωνα με
τθν παρ. 4 του άρκρου 6 του από 24.5.1985 π.δ, με επιφάνεια μζχρι δεκαπζντε (15) τετραγωνικά
μζτρα και ςυνολικό φψοσ με τθ ςτζγθ ζωσ και τρία (3,00) μζτρα, εφόςον δεν γίνεται χριςθ
οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςτθν οροφι τθσ και καταςκευάηεται ανεξάρτθτα από τυχόν υπάρχουςα
κφρια οικοδομι, φςτερα από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ, με τθν επιφφλαξθ των
όςων ορίηονται ςτθν πιο πάνω διάταξθ του από 24.5.1985 π.δ.,
κδ) καταςκευι εςτιϊν και φοφρνων με τισ καπνοδόχουσ τουσ, για τθν εξυπθρζτθςθ
επαγγελματικισ χριςθσ, εφόςον με τεχνικι ζκκεςθ μθχανικοφ τεκμθριϊνεται ότι δεν επθρεάηεται
θ ςτατικι επάρκεια του φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου,
κε) καταςκευι τηακιϊν με τισ καπνοδόχουσ τουσ ςε οριηόντιεσ ιδιοκτθςίεσ με χριςθ κατοικίασ,
εφόςον με τεχνικι ζκκεςθ μθχανικοφ τεκμθριϊνεται ότι δεν επθρεάηεται θ ςτατικι επάρκεια του
φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου,
κςτ) ανακαταςκευι ςτζγθσ, με υποβολι διλωςθσ ςτατικισ επάρκειασ αρμόδιου μθχανικοφ,
κη) λειτουργικι ςυνζνωςθ χϊρων ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 23 του ν. 4067/2012,
κθ) (ζχει καταργθκεί)
κκ) τοποκζτθςθ κεραιϊν, πλθν κεραιϊν λιψθσ ραδιοτθλεοπτικοφ ςιματοσ, κακϊσ και κεραιϊν
ραδιοεπικοινωνίασ και κινθτισ τθλεφωνίασ,
λ) εγκατάςταςθ αυτόνομου ςυςτιματοσ κζρμανςθσ,
λα) ςτζγαςτρα και προςτεγάςματα των παρ. 72 και 79 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012, υπό τθν
προχπόκεςθ τθσ παρ. 6 ιςτ του άρκρου 11 του ν. 4067/2012,
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λβ) επεμβάςεισ ςτισ όψεισ κτιρίων για τθν τροποποίθςθ ι τθ διάνοιξθ νζων ανοιγμάτων, εφόςον
δεν κίγεται ο φζρων οργανιςμόσ και οι επεμβάςεισ δεν αντίκεινται ςε ειδικότερεσ διατάξεισ,
λγ) πρόχειρεσ ξφλινεσ καταςκευζσ βοθκθτικισ χριςθσ ζωσ 8 τ.μ. και μεγίςτου φψουσ 2,50 μζτρων,
που τοποκετοφνται ςτον ακάλυπτο χϊρο.
λδ) Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ φ/β ςυςτθμάτων, για τισ περιπτϊςεισ που απαιτείται ςφμφωνα με
ειδικότερεσ διατάξεισ.
λε) Εργαςίεσ εγκατάςταςθσ ανεμογεννθτριϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.
Για εργαςίεσ που εμπίπτουν ςτισ περ. α' ζωσ θ', ικ', λ', λδ' και λε' δεν ιςχφει το όριο του
προχπολογιςμοφ των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) ευρϊ και για τθν εκτζλεςι τουσ απαιτείται
ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ.
Για τισ εργαςίεσ των υπόλοιπων περιπτϊςεων οι οποίεσ εκτελοφνται είτε ςυνδυαςτικά είτε
μεμονωμζνα και εφόςον ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τουσ υπερβαίνει τισ είκοςι πζντε χιλιάδεσ
ευρϊ (25.000) υπολογιηόμενοσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β' του ν. 4495/2017, ανά οριηόντια ι
κάκετθ ιδιοκτθςία απαιτείται θ ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ςφμφωνα με τθν περ. κ' τθσ παρ. 1 του
παρόντοσ άρκρου.
Ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ απαιτείται και για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν, αν τοφτο
προβλζπεται ςε ειδικότερεσ διατάξεισ, κακϊσ και για τθ νομιμοποίθςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ
που προχποκζτει τθν ζκδοςθ ςχετικισ διοικθτικισ πράξθσ.
λςτ) διαχωριςμό οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν,
λη) εγκατάςταςθ καταςκευϊν αντικορυβικισ προςταςίασ (θχοπετάςματα) ςε δϊματα ι ςε
ακάλυπτουσ χϊρουσ υφιςτάμενων ειδικϊν κτιρίων, με ςκοπό τθν απόςβεςθ ιχων που προζρχονται
από μθχανιματα κλιματιςμό,
λθ) τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων αικουςϊν νθπιαγωγείων για τθν εφαρμογι τθσ δίχρονθσ
προςχολικισ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ τθσ παραγράφου 12 του άρκρου 220 του ν. 4610/2019,
εκτόσ παραδοςιακϊν οικιςμϊν. Θ τοποκζτθςθ των παραπάνω αικουςϊν ιςχφει για τζςςερα (4) ζτθ
από τθ διοικθτικι παραλαβι τθσ αίκουςασ προσ χριςθ από τον οικείο Διμο με δυνατότθτα
παράταςθσ για δφο (2) ακόμθ ζτθ. Στισ εργαςίεσ, περιλαμβάνονται και οι απαραίτθτεσ για τθν
τοποκζτθςθ των αικουςϊν διαμορφϊςεισ του εδάφουσ. Μετά το πζρασ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ,
ο Διμοσ υποχρεοφται ςτθν άμεςθ απομάκρυνςθ των αικουςϊν, θ υλοποίθςθ τθσ οποίασ
καλφπτεται από τθν χορθγθκείςα ζγκριςθ, μετά από ςχετικι ζγγραφθ ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ
ΥΔΟΜ,
λκ) καταςκευζσ εντόσ οικοπζδου-γθπζδου για τθ δθμιουργία χϊρων ειςόδου ςτα οικόπεδα και
γιπεδα, που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ ιθ τθσ παρ.1 του άρκρου 30 του ν. 4495/2017,
μ) εγκατάςταςθ Μικρϊν και μεγάλων Ρράςινων Σθμείων του άρκρου 44 Α του ν. 4042/2012 (Α'
24), ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ καταςκευισ υποςτθρικτικϊν κτιςμάτων τουσ, κακϊσ και άλλων
τυχόν απαιτοφμενων εργαςιϊν
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να κακορίηονται, να
ςυμπλθρϊνονται ι να τροποποιοφνται οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ απαιτείται θ ζκδοςθ πράξθσ
ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και τα δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςι τθσ.
4. Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απαιτείται για τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ, φςτερα από υποβολι
τεχνικισ ζκκεςθσ, υποβολι των δικαιολογθτικϊν από τα οποία προκφπτει το δικαίωμα υπαγωγισ
ςτθν παροφςα και διλωςθσ αρμόδιου μθχανικοφ ότι αναλαμβάνει τθν επίβλεψθ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ που ορίηει με πράξθ το Τμιμα Ελζγχου Δόμθςθσ -Τοπικό Ραρατθρθτιριο:
α) κατεδάφιςθ καταςκευϊν ι κτιρίων, που χαρακτθρίηονται επικινδφνωσ ετοιμόρροπα, ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ για επικίνδυνεσ οικοδομζσ,
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β) εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ, που κακορίηονται από τθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ, ςε
κτίριο ι καταςκευζσ που ζχουν χαρακτθριςτεί επικίνδυνεσ,
γ) κατεδάφιςθ ι αποκατάςταςθ καταςκευϊν που ζχουν κρικεί οριςτικά αυκαίρετεσ ι ζχουν
υπαχκεί ςτο άρκρο 106 του παρόντοσ ι ςτθν παρ. 1α του άρκρου 23 του ν. 4178/2013, ι
αυκαιρζτων καταςκευϊν, για τισ οποίεσ ζχει περαιωκεί θ διαδικαςία ςφμφωνα με τουσ ν.
3775/2009 (Α' 122) και 3843/2010 (Α' 62), κακϊσ και των καταςκευϊν που ζχουν ενταχκεί ςτισ
ρυκμίςεισ του ν. 4178/2013 και του παρόντοσ νόμου και για τισ οποίεσ ζχει περαιωκεί θ
διαδικαςία ι είναι ςε ςτάδιο οριςτικισ υπαγωγισ και ζχει ολοκλθρωκεί θ υποβολι ςτο
πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 99
και ειδικότερεσ διατάξεισ του παρόντοσ, εφόςον δεν αφοροφν ςε κτίςματα που υφίςτανται προ
του 1955.
Στισ περ. α' και γ' για τθν ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απαιτείται επιπλζον να υποβλθκοφν
ςτοιχεία για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (ΣΔΑ) παρζχοντασ τουλάχιςτον τισ πλθροφορίεσ τθσ
παραγράφου 2 του άρκρου 7 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ υπ' αρ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β'
1312), τα οποία ςυνοδεφονται από αντίγραφο τθσ υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ του διαχειριςτι των
Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμζνο Σφςτθμα
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ι απόφαςθ ζγκριςθσ Ατομικοφ Συςτιματοσ Εναλλακτικισ
Διαχείριςθσ (ΑΣΕΔ) από το Δ.Σ. του Ελλθνικοφ Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.ΑΝ.). Για τισ
περιφερειακζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει εγκεκριμζνο Συλλογικό Σφςτθμα Εναλλακτικισ
Διαχείριςθσ (ΣΣΕΔ) ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου τθσ υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται
υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι των ΑΕΚΚ για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαχείριςθσ των παραγόμενων
ΑΕΚΚ και για τθ ςυνεργαςία του με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ςε οποιαδιποτε φάςθ εκτζλεςθσ των οικοδομικϊν
εργαςιϊν εγκρικεί θ λειτουργία του ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα.
5. Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ καταςκευισ, που τθρεί τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ διατάξεισ ι αυτζσ
που ίςχυαν κατά το χρόνο καταςκευισ τθσ, αυτι είναι δυνατόν να νομιμοποιθκεί φςτερα από
ζκδοςθ ι ανακεϊρθςθ ι ενθμζρωςθ τθσ άδειασ δόμθςθσ είτε μετά από τθν ζκδοςθ ζγκριςθσ
εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ για τισ εργαςίεσ τθσ παρ. 2.
Μετά τθν ζκδοςθ ι ανακεϊρθςθ τθσ παραπάνω οικοδομικισ άδειασ ι ζγκριςθσ εργαςιϊν μικρισ
κλίμακασ, θ καταςκευι παφει να είναι αυκαίρετθ και κατεδαφιςτζα.
6. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Εκνικισ Άμυνασ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται οι
όροι και θ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ δόμθςθσ για τθν εκτζλεςθ ςτρατιωτικϊν ζργων ι
εγκαταςτάςεων.
7. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Υποδομϊν και Μεταφορϊν
κακορίηονται οι όροι και θ διαδικαςία ζκδοςθσ άδειασ δόμθςθσ από τθν Υ.Ρ.Α. και μετά τθν
ζκδοςθ του προεδρικοφ διατάγματοσ του άρκρου 66 του ν. 4427/2016 από τθν Α.Ρ.Α., για τθν
εκτζλεςθ ζργων ι εγκαταςτάςεων ςτουσ χϊρουσ των πολιτικϊν αεροδρομίων, των εγκαταςτάςεων
ραδιοβοθκθμάτων τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ και των χϊρων των ηωνϊν λιμζνων, ωσ και
κάκε ςχετικι λεπτομζρεια.
Για τθν ζκδοςθ των οικοδομικϊν αδειϊν του προθγοφμενου εδαφίου και κάκε άλλθσ διοικθτικισ
πράξθσ που απαιτείται για τθν ζκδοςι τουσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο τθσ εφαρμογισ τουσ, οι
γνϊμεσ, εγκρίςεισ, τα πορίςματα και κάκε άλλου είδουσ πράξεισ οργάνων, ςυμπεριλαμβανομζνων
των ελεγκτϊν δόμθςθσ, εκδίδονται εντόσ δεκατεςςάρων (14) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι
του ςχετικοφ αιτιματοσ και ςε περίπτωςθ παρζλευςθσ άπρακτθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ,
κεωροφνται ωσ κετικά εκδοκείςεσ.».
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Άρκρο 44
Εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται Οικοδομικι Άδεια ι Ζγκριςθ Εργαςιϊν Μικρισ Κλίμακασ
– Σροποποίθςθ του άρκρου 30 του ν. 4495/2017
Aντικακίςταται θ περ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 30 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 30
Εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται Οικοδομικι Άδεια ι Ζγκριςθ Εργαςιϊν Μικρισ Κλίμακασ
1. Δεν απαιτείται οικοδομικι άδεια οφτε ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ για τισ εξισ εργαςίεσ,
με τθν επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων που αφοροφν τθν περιοχι ι το κτίριο:
α) εργαςίεσ εςωτερικϊν χρωματιςμϊν, μικρϊν επιςκευϊν κυρϊν και παρακφρων ι μεμονωμζνων
επιςκευϊν για λόγουσ χριςθσ και υγιεινισ, επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ δαπζδων,
β) μικρισ ζκταςθσ εςωτερικζσ επιςκευζσ ι διαςκευζσ που δεν μεταβάλλουν τθ φζρουςα
καταςκευι του κτιρίου, κακϊσ και καταςκευζσ που απαιτοφνται για τθ μετακίνθςθ ι τθν κάκε
μορφισ εξυπθρζτθςθ των ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται
θ καταςκευι ανελκυςτιρα τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του ν. 4067/2012,
γ) εξωτερικοί χρωματιςμοί ι αντικατάςταςθ κιγκλιδωμάτων ι επιςκευι επιχριςμάτων ι επιςκευι
όψεων χωρίσ χριςθ ικριωμάτων,
δ) ςυντιρθςθ, επιςκευι, διαςκευι ι και τμθματικι αντικατάςταςθ εγκαταςτάςεων και αγωγϊν
κτιρίων,
ε) αντικατάςταςθ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν κουφωμάτων και υαλοπινάκων ςτο ίδιο άνοιγμα,
ςτ) ςυντιρθςθ και επιςκευι ςτεγϊν ι δωμάτων χωρίσ χριςθ ικριωμάτων,
η) μικρζσ διαμορφϊςεισ του εδάφουσ μζχρι ςυν/πλθν 0,80 μ. από το φυςικό ζδαφοσ,
θ) τοποκζτθςθ κλιματιςτικϊν και επιτοίχιων λεβιτων αερίου για κζρμανςθ και παραγωγι ηεςτοφ
νεροφ χριςθσ ςε υφιςτάμενα κτίρια, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 16 του ν. 4067/2012,
εγκατάςταςθ ςυςτοιχίασ επιτοίχιων λεβιτων αερίου για κζρμανςθ ι παραγωγι ηεςτοφ νεροφ
χριςθσ ςε ιςόγειουσ υπαίκριουσ χϊρουσ κατοικιϊν, εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ,
ρφκμιςθσ και μζτρθςθσ φυςικοφ αερίου, όπωσ ρυκμιςτζσ, μετρθτζσ και παροχετευτικοί αγωγοί,
εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ Αποδοτικότθτασ
(Σ.Θ.Κ.Υ.Α.), υπζργειων ςτακμϊν διανομισ ι μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ φυςικοφ αερίου, ςφμφωνα με
το άρκρο 17 του ν. 4067/2012,
κ) τοποκζτθςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων, ςφμφωνα με τισ παρ. 2β και 2γ του άρκρου 19 του ν.
4067/2012,
ι) εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ι αντικατάςταςθσ εξωτερικϊν
κουφωμάτων ι τοποκζτθςθσ ι αντικατάςταςθσ καμινάδων ςτισ εξωτερικζσ όψεισ υφιςτάμενων
κτιρίων, χωρίσ χριςθ ικριωμάτων, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ οίκον»,
κακϊσ και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ι αντικατάςταςθσ εξωτερικϊν
κουφωμάτων ι τοποκζτθςθσ ι αντικατάςταςθσ καμινάδων ςτισ εξωτερικζσ όψεισ υφιςτάμενων
κτιρίων χωρίσ χριςθ ικριωμάτων,
ια) τοποκζτθςθ ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςε κτίρια, όπωσ ντουλάπεσ και γλάςτρεσ, αλλαγι,
τοποκζτθςθ ι και αφαίρεςθ διαχωριςτικϊν ςτοιχείων εξωςτϊν, κακϊσ και τοποκζτθςθ μικρισ
ζκταςθσ μόνιμων διακοςμθτικϊν και χρθςτικϊν ςτοιχείων, όπωσ αγάλματα, ςιντριβάνια,
εικονοςτάςια, πάγκοι και τραπζηια, ι πρόχειρων καταλυμάτων ηϊων επιφάνειασ ζωσ τρία (3) τ.μ.
ςε ακαλφπτουσ χϊρουσ οικοπζδων και γθπζδων,
ιβ) καταςκευι εςτιϊν, φοφρνων και τηακιϊν με τισ καπνοδόχουσ τουσ ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ
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οικοπζδων ι γθπζδων, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει κτίριο με χριςθ κατοικίασ, κακϊσ και ςε
κτίριο που διακζτει οικοδομικι άδεια ι υφίςταται νόμιμα, εφόςον δε κίγονται τα φζροντα
ςτοιχεία του κτιρίου με χριςθ κατοικίασ, και με τθν προχπόκεςθ ότι αποτελοφν ανεξάρτθτεσ,
μεμονωμζνεσ κατοικίεσ με αυτοτελι φζροντα οργανιςμό.
ιγ) καταςκευι πζργκολασ με ι χωρίσ προςωρινά ςκίαςτρα επιφανείασ ζωσ πενιντα (50) τ.μ., ςε
ακάλυπτουσ χϊρουσ, προκιπια και βεράντεσ ιςογείων, εφόςον δεν απαγορεφεται από ειδικζσ
διατάξεισ που ιςχφουν ςτθν περιοχι,
ιδ) καταςκευζσ, όπωσ ςκάλεσ, κεκλιμζνα επίπεδα (ράμπεσ), αντθρίδεσ και πεηοφλια ςε ακαλφπτουσ
χϊρουσ οικοπζδων και γθπζδων,
ιε) τοποκζτθςθ προςωρινϊν ςκιάςτρων, περςίδων, προςτεγαςμάτων και τεντϊν,
ιςτ) διάςτρωςθ δαπζδου ακάλυπτου χϊρου, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι δεν υπερβαίνει το 1/3
του ακάλυπτου χϊρου,
ιη) διαμόρφωςθ εδάφουσ ζωσ 0,80 μ. από το φυςικό ζδαφοσ για λόγουσ βελτίωςθσ του φυςικοφ
του ανάγλυφου, με χριςθ φυςικϊν αςφνδετων υλικϊν, όπωσ χϊμα και λικοδομι χωρίσ κονίαμα,
χωρίσ αλλοίωςθ τθσ γενικισ φυςικισ γεωμορφολογίασ του, τθσ φυςικισ κλίςθσ απορροισ των
ομβρίων υδάτων και των ςτακμϊν αφετθρίασ μζτρθςθσ των υψομζτρων,
ιθ) καταςκευζσ εντόσ οικοπζδου-γθπζδου για τθ δθμιουργία χϊρων ειςόδου ςτα οικόπεδα και
γιπεδα, φψουσ ζωσ δυόμιςι (2,50) μ., πλάτουσ ζωσ δυόμιςι (2,50) μ. βάκουσ ζωσ ζνα (1.00) μ.,
ικ) καταςκευζσ για τθν τοποκζτθςθ μετρθτϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτα όρια των οικοπζδων
γθπζδων ι εντόσ ακάλυπτων χϊρων αυτϊν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.
ικ) Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα πάνω ςε κτίρια και για ιςχφ ςυςτθμάτων ζωσ και 100kW.
κα) Καταςκευζσ υπόγειων βάςεων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα για τθν ζδραςθ
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ κάκε είδουσ, θ εγκατάςταςθ επ' αυτϊν του αντίςτοιχου
θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και οι καταςκευζσ των ςυνοδϊν ζργων εντόσ κάκε
τφπου και κατθγορίασ υπαίκριων Υποςτακμϊν του Συςτιματοσ Μεταφοράσ και του Δικτφου
Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, υφιςταμζνων ι νζων, που ςε κανζνα ςθμείο δεν υπερβαίνουν τα
0,50 μ. από τθν τελικά διαμορφωμζνθ ςτάκμθ εδάφουσ και για τισ οποίεσ διατίκεται ςτατικι
μελζτθ εγκεκριμζνθ από τον φορζα υλοποίθςθσ.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να ςυμπλθρϊνονται ι να
τροποποιοφνται οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ ι θ ζγκριςθ εργαςιϊν
δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ.».
Άρκρο 45
Προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ – Σροποποίθςθ άρκρου 35 του ν. 4495/2017
Αντικακίςταται θ παρ. 1, ςτο τζλοσ τθσ παρ. 5 προςτίκεται περ. η’, αντικακίςτανται οι παρ. 6 και 7
του άρκρου 35 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 35
Ρροζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ
1. Θ διαδικαςία προζγκριςθσ για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ είναι υποχρεωτικι για τισ
κατθγορίεσ 1 και 2 του άρκρου 36 και προαιρετικι για τθν κατθγορία 3 του ίδιου άρκρου.
Θ διαδικαςία προζγκριςθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ είναι υποχρεωτικι ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 4 και
τθσ περ. α' τθσ παρ. 5 του άρκρου 42.
2. Κατ’ εξαίρεςθ, θ προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ είναι υποχρεωτικι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α) ςε νεοαναγειρόμενα κτίρια με επιφάνεια που προςμετράται ςτθ δόμθςθ μεγαλφτερθ των τριϊν
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χιλιάδων (3.000) τ.μ. και προςκθκϊν ςε υφιςτάμενα κτίρια με ςυνολικι προκφπτουςα επιφάνεια
προςμετροφμενθ ςτθ δόμθςθ μεγαλφτερθ των τριϊν χιλιάδων (3.000) τ.μ.,
β) όπου προβλζπεται θ ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ από άλλεσ υπθρεςίεσ, πλθν τθσ Υ.ΔΟΜ., θ
προζγκριςθ δόμθςθσ είναι υποχρεωτικι και χορθγείται από τθν οικεία Υ.ΔΟΜ.,
γ) για τθν καταςκευι μόνιμων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ζργων ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ και
οικιςτικισ ςθμαςίασ ι και ζργων που άπτονται ειδικοφ ελζγχου ωσ προσ τουσ όρουσ δόμθςθσ,
κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ κτιρίων επιφάνειασ άνω των τριϊν χιλιάδων (3.000) τ.μ.
3. Θ προζγκριςθ εκδίδεται αποκλειςτικά από τθν οικεία Υ.ΔΟΜ., εκτόσ αν προβλζπεται
διαφορετικά από ειδικότερεσ διατάξεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι, το τοπογραφικό διάγραμμα
ελζγχεται από τθν οικεία Υ.ΔΟΜ. και διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ προζγκριςθσ
υπθρεςία.
4. Δεν απαιτείται προζγκριςθ για τισ Στρατθγικζσ Επενδφςεισ που ζχουν υπαχκεί ςτο ν. 3894/2010
(Α’ 204), κακϊσ και για τισ επενδφςεισ του ν. 3986/2011 (Α’ 152).
5. Για τθν ζκδοςθ τθσ προζγκριςθσ οικοδομικισ άδειασ υποβάλλονται θλεκτρονικά τα εξισ
δικαιολογθτικά και μελζτεσ:
α) αίτθςθ του κυρίου του ζργου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα, με τισ δθλϊςεισ ανακζςεων αναλιψεων και επιβλζψεων μελετϊν,
β) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο από το κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ,
γ) διάγραμμα κάλυψθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ,
δ) τίτλοσ ιδιοκτθςίασ και πρόςφατο πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ ι κτθματογραφικό φφλλο ι
απόςπαςμα κτθματογραφικοφ διαγράμματοσ για κάκε ακίνθτο,
ε) αποδεικτικά ςτοιχεία νομιμότθτασ των υφιςτάμενων κτιςμάτων.
ςτ) τεχνικι ζκκεςθ που να περιγράφει με ακρίβεια το ζργο, τα μεγζκθ και τισ χριςεισ.
η) προχπολογιςμόσ του ζργου και των οφειλόμενων ειςφορϊν και κρατιςεων του ζργου υπζρ του
Δθμοςίου και του Θλεκτρονικοφ Εκνικοφ Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-ΕΦΚΑ).
6. Θ προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ ι άδειασ ανακεϊρθςθσ χορθγείται μετά από ζλεγχο τθσ
πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν που υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν παρ. 5, αφοφ κακοριςκοφν
από τθν αρμόδια Υ.ΔΟΜ. οι απαιτοφμενεσ μελζτεσ και εγκρίςεισ που πρζπει να κατατεκοφν για τθν
ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ.
Οι μελζτεσ και τα δικαιολογθτικά ελζγχονται ωσ εξισ:
α) Ο ζλεγχοσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα υποβολισ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, μελετϊν και
ςτοιχείων διενεργείται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αυτϊν.
β) Ο ζλεγχοσ του τίτλου ιδιοκτθςίασ για τθ διαπίςτωςθ τθσ αρτιότθτασ, οικοδομθςιμότθτασ και του
χρόνου κατάτμθςθσ του οικοπζδου ι γθπζδου και του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ ωσ προσ τθν
τιρθςθ των γενικϊν και ειδικϊν πολεοδομικϊν διατάξεων και προδιαγραφϊν, κακϊσ και ζλεγχοσ
των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςε αυτό, διενεργείται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν, από
τθν θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν.
Οι κφριοι ι οι ζχοντεσ νόμιμο δικαίωμα ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ ι άδειασ ανακεϊρθςθσ
δθλϊνουν ενυπογράφωσ ςτο τοπογραφικό διάγραμμα τα όρια των οικοπζδων τουσ και ευκφνονται
για τθν ακρίβεια τθσ διλωςισ τουσ.
Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ από τθν Υ.ΔΟΜ. ελλείψεων ι λακϊν ςτο τοπογραφικό διάγραμμα,
ενθμερϊνεται ο διαχειριςτισ τθσ υποβλθκείςασ αίτθςθσ μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,
προκειμζνου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ ι διορκϊςεισ εντόσ προκεςμίασ δφο (2)
μθνϊν, άλλωσ θ αίτθςθ με τον ςυνθμμζνο φάκελο με τισ μελζτεσ και τα ςτοιχεία τίκεται ςτο αρχείο
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του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Μετά από τθ ςυμπλιρωςθ των ελλείψεων ι διόρκωςθ των
λακϊν ςτο τοπογραφικό διάγραμμα από τον μθχανικό ο ζλεγχοσ διενεργείται εντόσ δφο (2)
εργάςιμων θμερϊν. Το χρονικό διάςτθμα από τθν ενθμζρωςθ του διαχειριςτι για τισ
παρατθριςεισ τθσ Υ.ΔΟΜ ζωσ τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων ςυμπλιρωςθσ των
ελλείψεων από τον μθχανικό δεν προςμετράται ςτισ προκεςμίεσ τθσ παρ. 7.
γ) Ο ζλεγχοσ του διαγράμματοσ κάλυψθσ και του τυχόν απαιτοφμενου ςχετικοφ εντφπου ειςφοράσ
τθσ εξαγοράσ κζςεων ςτάκμευςθσ, ωσ προσ τθν τιρθςθ των γενικϊν και ειδικϊν πολεοδομικϊν
διατάξεων και προδιαγραφϊν των απαιτοφμενων ςτοιχείων που περιγράφονται ςτο άρκρο 39,
κακϊσ και των αποδεικτικϊν ςτοιχείων νομιμότθτασ υφιςτάμενων κτιςμάτων ςτο οικόπεδο ι
γιπεδο, τα οποία προςκομίηονται με ευκφνθ του μελετθτι μθχανικοφ, διενεργείται εντόσ οκτϊ (8)
εργάςιμων θμερϊν, από τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του Τοπογραφικοφ Διαγράμματοσ.
Ο ζλεγχοσ των αποδεικτικϊν ςτοιχείων νομιμότθτασ υφιςτάμενων κτιςμάτων ςτο οικόπεδο ι
γιπεδο, αφορά ςτθν ταυτοποίθςθ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτισ ιδθ εκδοκείςεσ
οικοδομικζσ άδειεσ, κακϊσ και ςτισ τυχόν δθλϊςεισ υπαγωγισ αυκαιρζτων καταςκευϊν, και
περιορίηεται ςτθν ορκι αντιςτοίχιςθ των αναγραφόμενων μεγεκϊν που περιζχονται ςτα ςχζδια
των ιδθ εκδοκειςϊν οικοδομικϊν αδειϊν και τα ςχζδια που ςυνοδεφουν δθλϊςεισ υπαγωγισ ςε
νόμουσ αυκαιρζτων, με αυτά που αποτυπϊνονται ςτο διάγραμμα κάλυψθσ. Μετά από τθν ζκδοςθ
τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 108, είναι υποχρεωτικόσ ο ζλεγχοσ όλων των δθλϊςεων
υπαγωγισ αυκαιρζτων καταςκευϊν, με τθν διαδικαςία που ορίηεται ςε αυτι.
Αν θ Υ.ΔΟΜ. διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι λάκθ ςτο διάγραμμα κάλυψθσ, ενθμερϊνεται ο διαχειριςτισ
τθσ αίτθςθσ μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ
ςυμπλθρϊςεισ/διορκϊςεισ εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν, άλλωσ θ υποβαλλόμενθ αίτθςθ με
τον ςυνθμμζνο φάκελο τίκεται ςτο αρχείο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Μετά τθ ςυμπλιρωςθ
των ελλείψεων ι διόρκωςθ των λακϊν ςτο διάγραμμα κάλυψθσ από τον μθχανικό, ο ζλεγχοσ
διενεργείται εντόσ δφο (2) θμερϊν.
δ) Ο ζλεγχοσ του προχπολογιςμοφ του ζργου διενεργείται εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από
τθν θμερομθνία ζγκριςθσ του διαγράμματοσ κάλυψθσ. Αν θ Υ.ΔΟΜ. διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι λάκθ
ςτον προχπολογιςμό του ζργου, ενθμερϊνεται ο διαχειριςτισ τθσ αίτθςθσ μζςω του
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ/διορκϊςεισ
εντόσ προκεςμίασ τριϊν (3) θμερϊν, άλλωσ θ υποβαλλόμενθ αίτθςθ με τον ςυνθμμζνο φάκελο
τίκεται ςτο αρχείο του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. Μετά από τθ ςυμπλιρωςθ των ελλείψεων ι
διόρκωςθ των λακϊν ςτον προχπολογιςμό από τον μθχανικό, ο ζλεγχοσ διενεργείται εντόσ δφο (2)
εργάςιμων θμερϊν.
ε) Θ ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ διενεργείται εντόσ μίασ (1) εργάςιμθσ θμζρασ.
Ο ζλεγχοσ των απαιτοφμενων ςτοιχείων για προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ γίνεται από
εξουςιοδοτθμζνουσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υ.ΔΟΜ. υπαλλιλουσ διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ
Α.Ε.Λ. και από πτυχιοφχουσ μθχανικοφσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ.
7. Θ προζγκριςθ εκδίδεται φςτερα από ζλεγχο τθσ αρμόδιασ Υ.ΔΟΜ, εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν, από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνοδευόμενθ με
τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ και τα αναγκαία ςτοιχεία, ςε περίπτωςθ που δεν διαπιςτωκοφν
ελλείψεισ κατά τον ζλεγχο. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ελλείψεων ι λακϊν το χρονικό διάςτθμα
από τθν ενθμζρωςθ του διαχειριςτι για τισ παρατθριςεισ τθσ Υ.ΔΟΜ. ζωσ τθν θλεκτρονικι
υποβολι των ςτοιχείων ςυμπλιρωςθσ των ελλείψεων από τον μθχανικό δεν προςμετράται ςτισ
προκεςμίεσ τθσ παρ.7. Αιτιςεισ για προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ ι ανακεϊρθςθσ αδείασ που
δεν εκδίδονται εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ εννζα (9) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ
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θλεκτρονικισ υποβολισ τουσ, απορρίπτονται και τίκενται ςτο αρχείο του πλθροφοριακοφ
ςυςτιματοσ.
8. Θ προζγκριςθ χορθγείται αν δεν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι λάκθ ι αν θ ςυμμόρφωςθ με τισ
παρατθριςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςτο θλεκτρονικό φφλλο ελζγχου, γίνει εντόσ τθσ οριηόμενθσ
προκεςμίασ. Θ πράξθ προζγκριςθσ αναρτάται αμελλθτί ςτο διαδίκτυο.
9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μπορεί να κακορίηεται κάκε κζμα
ςχετικό με τον ζλεγχο των ςτοιχείων και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται για τισ
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.»
Άρκρο 46
Κατθγορίεσ τρόπου ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν – Σροποποίθςθ του άρκρου 36 του ν.
4495/2017
Αντικακίςταται θ περ. η' τθσ παρ. 1, ςτο τζλοσ τθσ παρ. 1 προςτίκεται περ. ιβ' και αντικακίςτανται
οι περ. β' τθσ παρ. 2 και θ περ. ςτ’ τθσ παρ. 3 του άρκρου 36 του ν. 4495/2017, το οποίο
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 36
Κατθγορίεσ τρόπου ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν
Ο τρόποσ ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν κατθγοριοποιείται, ανάλογα με τθν περιοχι, τθ κζςθ, τθ
χριςθ, το μζγεκοσ και το περιβαλλοντικό αποτφπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερκεί, ωσ
εξισ:
1) Κατθγορία 1:
α) ανζγερςθ ειδικοφ κτιρίου ςε εντόσ ςχεδίου περιοχι, επιφάνειασ άνω των χιλίων (1.000) τ.μ.
δόμθςθσ και ανζγερςθ κτιρίου με επικρατοφςα χριςθ κατοικίασ άνω των δφο χιλιάδων (2.000) τ.μ.,
β) ανζγερςθ ειδικοφ κτιρίου, ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι ι εντόσ οριοκετθμζνου, ςφμφωνα με το
από 24.4.1985 π.δ. (Δ 181), οικιςμοφ θ εντόσ οικιςμοφ προχφιςταμζνου του ζτουσ 1923, με
εγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το από 2.3.1981 π.δ. (Δ 138) όρια,
γ) ανζγερςθ κτιρίου με χριςθ κατοικίασ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι ςτθν οποία δεν υφίςταται
κτθματογράφθςθ ι ςε μθ άρτιο κατά τον κανόνα γιπεδο,
δ) προςκικθ δόμθςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενο κτίριο με χριςθ ειδικοφ κτιρίου, εφόςον υπερβαίνει
το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ υπάρχουςασ δόμθςθσ,
ε) καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε μνθμεία χαρακτθριςμζνα από το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ,
ςτ) καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε διατθρθτζα κτίρια χαρακτθριςμζνα από τα Υπουργεία
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,
η) ανζγερςθ ι προςκικθ ςε οικόπεδα ι γιπεδα εντόσ προςτατευόμενων περιοχϊν του άρκρου 19
του ν. 1650/1986 (Α' 160) ι ηωνϊν, όπωσ αρχαιολογικοί χϊροι, ιςτορικοί τόποι, παραδοςιακοί
οικιςμοί ι παραδοςιακά τμιματα πόλεωσ,
θ) ανζγερςθ ι προςκικθ ι καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε οικόπεδα ι γιπεδα, ςε επαφι με
οριοκετθμζνα ρζματα,
κ) ανζγερςθ ι προςκικθ ςε οικόπεδα ι γιπεδα και καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε οικόπεδα ι
γιπεδα ςε επαφι με κακοριςμζνθ οριογραμμι αιγιαλοφ,
ι) περιφράξεισ γθπζδων με πρόςωπο ςε διεκνι, εκνικι ι επαρχιακι οδό ι ςε ρυμοτομοφμενα
οικόπεδα,
ια) εργαςίεσ τοποκζτθςθσ υπόγειων, δεξαμενϊν υγρϊν και αερίων καυςίμων ςε πρατιρια
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καυςίμων.
ιβ) εργαςίεσ ανακαταςκευισ κτιρίων και κτιςμάτων εν γζνει που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ
του π.δ. 8.2.1979 (Δ' 130), εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςε ειδικότερεσ διατάξεισ.
ιβ) οποιαδιποτε περίπτωςθ που δεν ανικει ςτισ κατθγορίεσ 2 και 3.
2) Κατθγορία 2:
α) ανζγερςθ κτιρίου ςε οικόπεδο εντόσ οικιςμοφ προχφιςταμζνου του ζτουσ 1923, χωρίσ
εγκεκριμζνα όρια,
β) νομιμοποιιςεισ κτιρίων και καταςκευϊν και αλλαγϊν χριςθσ που εμπίπτουν ςτθν παρ. 5 του
άρκρου 4 του ν. 4067/2012 και του άρκρου 106 και νομιμοποίθςθ αυκαιρεςιϊν που εμπίπτουν
ςτισ εργαςίεσ μικρισ κλίμακασ.
γ) ανζγερςθ ι προςκικθ ι καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε οικόπεδα ι γιπεδα, όπου από γενικζσ ι
ειδικζσ διατάξεισ προβλζπεται αυτοψία από τθν αρμόδια Υ.ΔΟΜ..
3) Κατθγορία 3:
α) ανζγερςθ κτιρίου ςε εντόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου περιοχι, επιφάνειασ ζωσ χίλια (1.000) τ.μ.
δόμθςθσ για ειδικά κτίρια και ζωσ δφο χιλιάδεσ (2.000) τ.μ. δόμθςθσ για κτίρια με επικρατοφςα
χριςθ κατοικίασ,
β) ανζγερςθ κτιρίου με χριςθ κατοικίασ ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι, ςτθν οποία υφίςταται
κτθματογράφθςθ και εγκεκριμζνο ΓΡΣ ι ΣΧΟΟΑΡ ςε άρτιο κατά τον κανόνα,
γ) ανζγερςθ κτιρίου ςε οικόπεδο εντόσ οριοκετθμζνου οικιςμοφ με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ 181)
για κτίριο με επικρατοφςα χριςθ κατοικίασ,
δ) προςκικθ δόμθςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενο κτίριο, με χριςθ κατοικίασ,
ε) προςκικθ δόμθςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενο κτίριο, με χριςθ ειδικοφ κτιρίου, εφόςον θ
προςκικθ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ υπάρχουςασ δόμθςθσ και ςε εντόσ
ςχεδίου δόμθςθ,
ςτ) αλλαγζσ χριςθσ κτιρίων ι αυτοτελϊν οριηόντιων ι κάκετων ιδιοκτθςιϊν που βρίςκονται ςε
εντόσ ι εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ,
η) καταςκευι πιςίνασ, εφόςον δεν καλφπτεται από τισ περιπτϊςεισ τθσ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ
μικρισ κλίμακασ,
θ) τοίχοι αντιςτιριξθσ, περιτοιχίςεισ και περιφράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία εργαςιϊν
δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων τθσ Κατθγορίασ 1,
κ) εργαςίεσ τοποκζτθςθσ υπόγειων και προκαταςκευαςμζνων δεξαμενϊν φδατοσ, κακϊσ και
δεξαμενϊν λυμάτων,
ι) εργαςίεσ επιςκευισ και εργαςίεσ αλλαγισ διαρρφκμιςθσ νομίμωσ υφιςτάμενων κτιρίων που δεν
εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 30.
ια) εργαςίεσ των περιπτϊςεων τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 29 για τισ οποίεσ απαιτείται ζκδοςθ
οικοδομικισ άδειασ ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό τουσ.».
Άρκρο 47
Σρόποσ ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν – Σροποποίθςθ του άρκρου 38 του ν. 4495/2017
Αντικακίςταται θ παρ. 2 του άρκρου 38 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 38
Διαδικαςία ελζγχου Οικοδομικισ Άδειασ
1. Ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων τθσ οικοδομικισ άδειασ, όπου απαιτείται, διενεργείται από
εξουςιοδοτθμζνουσ από τον Ρροϊςτάμενο τθσ Υ.ΔΟΜ. υπαλλιλουσ μθχανικοφσ Ρ.Ε. ι Τ.Ε..
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2. Οι οικοδομικζσ άδειεσ, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν, εκδίδονται ωσ εξισ:
α) Οι άδειεσ που εμπίπτουν ςτον τρόπο ζκδοςθσ των Κατθγοριϊν 1 και 2 του άρκρου 36 εκδίδονται
αυτόματα φςτερα από τθν θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
και τισ αναγκαίεσ μελζτεσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 40.
Μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω οικοδομικισ αδείασ
διενεργείται από τθν Υ.ΔΟΜ. ο ζλεγχοσ αποδεικτικϊν καταβολισ των απαιτοφμενων ειςφορϊν και
κρατιςεων του ζργου υπζρ του Δθμοςίου, του οικείου Διμου και του e-ΕΦΚΑ.
Ο αρικμόσ οικοδομικισ αδείασ που εκδίδεται θλεκτρονικά, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδίκτυο
και επιτρζπεται θ ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν.
Θ αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματολθπτικό ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ των
υποβαλλόμενων μελετϊν και ςτοιχείων, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%) των
οικοδομικϊν αδειϊν που εκδίδονται με τθν ανωτζρω διαδικαςία. Ο υποχρεωτικόσ
δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται ανά εξάμθνο για τισ άδειεσ του παρελκόντοσ εξαμινου.
β) Οι άδειεσ, που εμπίπτουν ςτον τρόπο ζκδοςθσ τθσ Κατθγορίασ 3 του άρκρου 36, εκδίδονται
αυτόματα φςτερα από τθν θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου με τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά
και τισ αναγκαίεσ μελζτεσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 40.
Μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) θμερϊν από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω οικοδομικισ αδείασ
διενεργείται από τθν Υ.ΔΟΜ. ο ζλεγχοσ του προχπολογιςμοφ του ζργου και των απαιτοφμενων
ειςφορϊν και κρατιςεων του ζργου υπζρ του Δθμοςίου, Διμου, e-ΕΦΚΑ. Σε περίπτωςθ που ζχει
προθγθκεί προζγκριςθ, ο ανωτζρω ζλεγχοσ περιορίηεται ςε ζλεγχο αποδεικτικϊν καταβολισ των
απαιτοφμενων ειςφορϊν και κρατιςεων του ζργου υπζρ του Δθμοςίου, του οικείου Διμου και του
e-ΕΦΚΑ.
Μεταξφ των υποβαλλόμενων θλεκτρονικά ςτοιχείων ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ζγγραφθ
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ Υ.ΔΟΜ., ςτθν οποία αναγράφονται οι όροι δόμθςθσ που ιςχφουν ςτθ κζςθ
του ακινιτου και οι κατά περίπτωςθ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ φορζων και υπθρεςιϊν. Θ ανωτζρω
ζγγραφθ βεβαίωςθ εκδίδεται εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ
αίτθςθσ και δεν απαιτείται αν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ προζγκριςθσ.
Θ ανωτζρω ζγγραφθ βεβαίωςθ ςυνοδεφεται υποχρεωτικά από υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8
του ν. 1599/1986 (A' 75) του μελετθτι μθχανικοφ ότι δεν ζχουν μεταβλθκεί οι όροι και οι
προχποκζςεισ δόμθςθσ ςτθν περιοχι του ακινιτου για το οποίο εκδόκθκε.
Ο αρικμόσ οικοδομικισ αδείασ, που εκδίδεται θλεκτρονικά, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδίκτυο
και επιτρζπεται θ ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν.
Θ αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματολθπτικό ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ των
υποβαλλόμενων μελετϊν και ςτοιχείων, ςε ποςοςτό τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό (30%) των
οικοδομικϊν αδειϊν που χορθγοφνται με τθν ανωτζρω διαδικαςία. Ο υποχρεωτικόσ
δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ, διενεργείται ανά εξάμθνο για τισ άδειεσ του παρελκόντοσ εξαμινου.
3. Υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για τθ νομιμότθτα τθσ
εκδοκείςασ αδείασ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ αυτισ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για
τθ νομιμότθτα τθσ εκδοκείςασ ζγκριςθσ Εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ.
4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που εκδίδεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, κακορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία διενζργειασ του
δειγματολθπτικοφ ελζγχου.
5. Αν ο υπάλλθλοσ, που ζχει εξουςιοδοτθκεί για τον ζλεγχο, δεν εκδϊςει τθν οικοδομικι άδεια,
ςφμφωνα με τα ανωτζρω και ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία εμπίπτει ο τρόποσ ζκδοςθσ τθσ
οικοδομικισ άδειασ του άρκρου 36, ελζγχεται πεικαρχικά από το αρμόδιο Εποπτικό Συμβοφλιο του
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άρκρου 156 του ν. 4389/2016, ςτο οποίο διαβιβάηεται ο φάκελοσ με ευκφνθ του Διευκυντι τθσ
αρμόδιασ Υ.ΔΟΜ..».
Άρκρο 48
Δικαιολογθτικά – Σροποποίθςθ των άρκρων 39 και 40 του ν. 4495/2017
1. Αντικακίςταται θ περ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 39 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 39
Ρροδιαγραφζσ ςφνταξθσ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και διαγράμματοσ κάλυψθσ
1. Το τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει πάντοτε υποχρεωτικϊσ:
α) εξάρτθςθ των κορυφϊν τθσ ιδιοκτθςίασ από το ιςχφον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,
β) περίγραμμα των υφιςτάμενων κτιρίων μονοςιμαντα οριςμζνο με ορκογϊνιεσ ςυντεταγμζνεσ
ςτο κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων,
γ) πλιρθ φωτογραφικι αποτφπωςθ,
δ) υψομετρικι αποτφπωςθ,
ε) βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τθν οριςτικι ςτάκμθ του κραςπζδου (βεβαίωςθ
υψομζτρου), όπου απαιτείται.
2. α) Ππου μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ και εφεξισ προβλζπεται θ ςφνταξθ τοπογραφικοφ
διαγράμματοσ, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα του άρκρου 83 παρ. 4 του παρόντοσ νόμου.
β) Απόκλιςθ επί του εμβαδοφ οικοπζδου ι γθπζδου από το αναγραφόμενο ςτο τοπογραφικό
διάγραμμα που ζχει ςυνταχκεί μζχρι τισ 8.8.2013, και ςφμφωνα με τον οποίο εκδόκθκε άδεια
οικοδομισ ι καταρτίςτθκε ςυμβολαιογραφικι πράξθ, ςε ςχζςθ με τθ νζα καταμζτρθςθ ςτο
τοπογραφικό διάγραμμα που ςυνοδεφει τθ βεβαίωςθ του άρκρου 83, είναι ανεκτι υπό τισ εξισ
προχποκζςεισ:
αα) για οικόπεδα ι γιπεδα εντόσ εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι εντόσ ορίων οικιςμοφ το
ποςοςτό τθσ απόκλιςθσ ορίηεται ςε ±5%,
ββ) για τα εκτόσ ςχεδίου οικόπεδα ι γιπεδα το ποςοςτό τθσ απόκλιςθσ ορίηεται ςε ±10%.
Εμβαδομετριςεισ οικοπζδων ι γθπζδων, που ζχουν περιλθφκεί ςε διοικθτικζσ πράξεισ και
δικαιοπραξίεσ και είναι εντόσ τθσ απόκλιςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, κεωροφνται αποδεκτζσ
και δεν απαιτείται θ ανακεϊρθςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ, κακϊσ και θ διόρκωςθ ι τροποποίθςθ
των τίτλων κτιςθσ για τθν ζκδοςθ άδειασ.
3. Το διάγραμμα κάλυψθσ υποβάλλεται ςε κλίμακα 1:100 ι 1:200 ι 1:500 και περιλαμβάνει:
α) Το οικόπεδο ι γιπεδο με τισ διαςτάςεισ και το εμβαδόν του, περίγραμμα του προσ οικοδόμθςθ
κτιρίου γεωμετρικά οριςμζνο, μονοςιμαντα οριςμζνο με ορκογϊνιεσ ςυντεταγμζνεσ ςτο κρατικό
ςφςτθμα ςυντεταγμζνων.
β) Τουσ υπολογιςμοφσ τθσ επιτρεπόμενθσ και πραγματοποιοφμενθσ κάλυψθσ και δόμθςθσ, το
μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ, τον πραγματοποιοφμενο όγκο του κτιρίου, το ςυντελεςτι κατ’ όγκο
εκμετάλλευςθσ, τισ πλάγιεσ και οπίςκιεσ αποςτάςεισ και τον υπολογιςμό των αναγκϊν ςε χϊρουσ
ςτάκμευςθσ.
γ) Τα περιγράμματα των επιπζδων του κτιρίου, υπόγειων και υπζργειων, οι διαςτάςεισ τουσ, θ
κζςθ τουσ ςε ςχζςθ με τισ οικοδομικζσ γραμμζσ και τα πλάγια όρια του οικοπζδου και όποιο άλλο
βαςικό ςτοιχείο είναι απαραίτθτο για τον υπολογιςμό τθσ κάλυψθσ, τθσ δόμθςθσ και του φψουσ
του κτιρίου.
Σε περιπτϊςεισ προςκικθσ, περιζχονται και τα παλαιά κτίςματα με τα ανωτζρω ςτοιχεία, οι
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αρικμοί των αδειϊν τουσ ι των τίτλων ι των αποφάςεων εξαίρεςθσ ι αναςτολισ κατεδάφιςθσ, αν
ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ τακτοποίθςθσ ι νομιμοποίθςθσ.
δ) Τα περιγράμματα επιφανειϊν και ο υπολογιςμόσ εμβαδϊν για χϊρουσ ειδικϊν χριςεων του
κτιρίου που απαιτοφν βεβαιϊςεισ κφριασ χριςθσ.
ε) Τθ ςχθματικι τομι για τθν ζνδειξθ του μζγιςτου φψουσ του κτιρίου, του ιδεατοφ ςτερεοφ και τθ
διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, ςε ςχζςθ με το οριςτικά διαμορφωμζνο ζδαφοσ ςτθν
οποία περιζχονται το πραγματοποιοφμενο φψοσ του κτίςματοσ και το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ.
ςτ) Ενδεικτικζσ όψεισ.
η) Τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ για τον υπολογιςμό τθσ
φφτευςθσ και τθσ ςτάκμθσ εδάφουσ ςε κάκε διαμορφοφμενο επίπεδο.
θ) Ενδεικτικι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ τθσ καταςκευισ, με γραμμικό ι με ελεφκερο ςχεδιαςμό θ
φυτογραφίεσ ςε υφιςτάμενα κτίρια.
Αν απαιτείται γνωμοδότθςθ ι ζγκριςθ άλλων οργάνων ι φορζων, το διάγραμμα κάλυψθσ πρζπει
να τθρεί και τισ προδιαγραφζσ που τίκενται από αυτοφσ.»
2. Ρροςτίκεται περ. κα) ςτθν παρ. 1 του άρκρου 40 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 40
Δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ
1. Για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ υποβάλλονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τα εξισ
δικαιολογθτικά και μελζτεσ, όπου απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία:
α) αίτθςθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα με τισ δθλϊςεισ ανακζςεων - αναλιψεων,
β) εγκρίςεισ άλλων υπθρεςιϊν και διοικθτικϊν οργάνων, όπου απαιτοφνται,
γ) τίτλοι ιδιοκτθςίασ, πρόςφατο πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ ι κτθματογραφικό φφλλο και
απόςπαςμα κτθματογραφικοφ διαγράμματοσ για κάκε ακίνθτο,
δ) αποδεικτικά ςτοιχεία νομιμότθτασ των τυχόν υφιςτάμενων κτιςμάτων,
ε) αρχιτεκτονικι μελζτθ, ςτθν οποία εμπεριζχεται θ μελζτθ πακθτικισ πυροπροςταςίασ και θ
μελζτθ προςβαςιμότθτασ για άτομα με αναπθρία, όπου απαιτείται,
ςτ) ςτατικι μελζτθ,
η) μελζτεσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων,
θ) μελζτθ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου,
κ) μελζτθ χρονικοφ προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ ζργου,
ι) μελζτθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και αποχετεφςεων,
ια) μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθν πυροπροςταςία, όπου
απαιτείται,
ιβ) μελζτθ καφςιμου αερίου εγκεκριμζνθ από τθν αρμόδια εταιρεία παροχισ αερίου,
ιγ) ςχζδιο και φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου, όπου απαιτείται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του π.δ. 305/1996 (Α’ 212),
ιδ) ςτοιχεία για τθ διαχείριςθ των αποβλιτων (ΣΔΑ) παρζχοντασ τουλάχιςτον τισ πλθροφορίεσ τθσ
παρ. 2 του άρκρου 7 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ υπ' αρικμ. 36259/1757/Ε103/2010 (Β'
1312), τα οποία ςυνοδεφονται από αντίγραφο τθσ υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ του διαχειριςτι των
Αποβλιτων Εκςκαφϊν, Καταςκευϊν και Κατεδαφίςεων (ΑΕΚΚ) με εγκεκριμζνο ςφςτθμα
εναλλακτικισ διαχείριςθσ (ΣΕΔ) ΑΕΚΚ ι απόφαςθ ζγκριςθσ ΑΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.. Για τισ
περιφερειακζσ ενότθτεσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχει εγκεκριμζνο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, αντί του αντιγράφου τθσ
υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι των ΑΕΚΚ για τθ
διαςφάλιςθ τθσ διαχείριςθσ των παραγόμενων ΑΕΚΚ αλλά και για τθ ςυνεργαςία του με ΣΕΔ ΑΕΚΚ
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ςε οποιαδιποτε φάςθ εκτζλεςθσ των οικοδομικϊν εργαςιϊν εγκρικεί θ λειτουργία του ςτθν
αντίςτοιχθ Ρεριφερειακι Ενότθτα,
ιε) ςυμβολαιογραφικι διλωςθ των προβλεπόμενων χϊρων ςτάκμευςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1
του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ τθσ ςτο υποκθκοφυλακείο ι
καταχϊριςισ τθσ ςτο κτθματολογικό γραφείο. Σε περίπτωςθ εξαγοράσ, αντί τθσ
ςυμβολαιογραφικισ διλωςθσ υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολισ τθσ απαιτοφμενθσ ειςφοράσ,
ιςτ) αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210),
ιη) αποδεικτικά κατάκεςθσ των απαιτοφμενων ειςφορϊν του ιδιοκτιτθ του ζργου υπζρ του
Δθμοςίου, ΕΦΚΑ και διμου,
ιθ) αντίγραφο απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν ι τιμολόγιο που αφορά τθν καταβολι τθσ
ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ των μελετθτϊν μθχανικϊν, κακϊσ και το ΦΕΜ αυτισ.
ικ) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο από το κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ,
κ) διάγραμμα κάλυψθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ.
κα) Σε περίπτωςθ εξαγοράσ, απαιτείται θ υποβολι του ςχετικοφ εντφπου ειςφοράσ.
Αν ζχει εκδοκεί προζγκριςθ οικοδομικισ αδείασ, δεν απαιτείται εκ νζου θ προςκόμιςθ των
δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν για τθν ζκδοςθ αυτισ.»
3. Θ παρ. 3 του άρκρου 41 του ν. 4495/2017 καταργείται.
Άρκρο 49
Αλλαγι χριςθσ εντόσ εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων – Σροποποίθςθ του ν. 4495/2017
Μετά το άρκρο 41 του ν. 4495/2017 προςτίκεται άρκρο 41Α ωσ εξισ:
«Άρκρο 41Α
Αλλαγι χριςθσ εντόσ εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων
1. Εντόσ εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων επιτρζπεται, κατόπιν ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ, θ
αλλαγι χριςθσ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ επί ρυμοτομοφμενων ακινιτων τθσ παρ. 77 του άρκρου
2 του ν. 4067/2012, εφόςον ζχει παρζλκει δεκαετία από τθν κιρυξθ και εφόςον δεν ζχει
ςυντελεςκεί θ απαλλοτρίωςθ. Θ αλλαγι χριςθσ επιτρζπεται, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςτθν
περιοχι του ακινιτου χριςεισ γθσ, με εξαίρεςθ τα ρυμοτομοφμενα κτίςματα εντόσ των
κθρυγμζνων χϊρων για τθ δθμιουργία κοινοχριςτων χϊρων πραςίνου, πάρκων και αλςϊν επί των
οποίων υφίςτανται νομίμωσ κτίςματα, ςτα οποία επιτρζπεται θ αλλαγι χριςθσ μόνο για κατοικία.
2. Ανεξαρτιτωσ παρζλευςθσ δεκαετίασ, ςε ρυμοτομοφμενα κτίρια επιτρζπονται οι αναγκαίεσ
επιςκευζσ για λόγουσ χριςθσ και υγιεινισ όπωσ εργαςίεσ επιςκευισ, αποκατάςταςθσ, αλλαγισ
φζροντοσ οργανιςμοφ ι πλιρθσ αντικατάςταςθ αυτοφ, διαρρφκμιςθσ, αντικατάςταςθ ςτζγθσ,
κακϊσ και κοπισ δζντρων ςε ρυμοτομοφμενα ακίνθτα για λόγουσ επικινδυνότθτασ.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται το είδοσ τθσ
οικοδομικισ άδειασ, τα δικαιολογθτικά, κάκε αναγκαίο ειδικότερο ηιτθμα για τθν εφαρμογι του
παρόντοσ άρκρου, κακϊσ και οι περιπτϊςεισ εξαιρζςεων από τθν εφαρμογι τθσ παρ. 1, για τισ
οποίεσ θ ςχετικι βεβαίωςθ εκδίδεται από τθν αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω
υπουργικισ απόφαςθσ επιτρζπεται ςε ρυμοτομοφμενα κτίρια μόνο θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που
προβλζπονται ςτισ περ. θ' , ιγ' , ικ' και κα' τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν. 4495/2017, κατόπιν
Ζγκριςθσ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ Κλίμακασ.
4. Θ οικοδομικι άδεια για τθν αλλαγι χριςθσ ςε ρυμοτομοφμενα ακίνθτα, κάκε άλλθ
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μεταγενζςτερθ ειδικι αδειοδότθςθ (όπωσ άδεια λειτουργίασ), κακϊσ και θ εκτζλεςθ των
απαιτουμζνων για τθν αλλαγι χριςθσ εργαςιϊν ι των εργαςιϊν τθσ παρ. 2, δεν επθρεάηουν το
κφροσ και τθ διαδικαςία τθσ απαλλοτρίωςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, τα αυκαίρετα ρυμοτομοφμενα
κτίςματα, κακϊσ και οι εργαςίεσ που πραγματοποιοφνται δυνάμει του παρόντοσ ςε
ρυμοτομοφμενο τμιμα του ακινιτου (οικοπζδου - κτιρίου) δεν αποηθμιϊνονται.».
Άρκρο 50
Ανακεϊρθςθ προζγκριςθσ οικοδομικισ άδειασ – Σροποποίθςθ του άρκρου 42 του ν. 4495/2017
Αντικακίςταται θ παρ. 3 του άρκρου 42 του ν. 4495/2017, το οποίο διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 42
Λςχφσ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ οικοδομικϊν αδειϊν και προεγκρίςεων και εγκρίςεων μικρισ
κλίμακασ και γνωςτοποίθςθσ πρόςκετων εργαςιϊν
1. Θ προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ για κτίρια ςυνολικισ επιφανείασ ζωσ
και πζντε χιλιάδεσ (5.000) τ.μ. και για δφο (2) ζτθ για κτίρια ςυνολικισ επιφανείασ άνω των πζντε
χιλιάδων (5.000) τ.μ.
2. Θ οικοδομικι άδεια ιςχφει για τζςςερα (4) ζτθ από τθ χοριγθςι τθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, άδειεσ για
τθν ανζγερςθ κτιρίου ι κτιρίων με ςυνολικι επιφάνεια μεγαλφτερθ των πζντε χιλιάδων (5.000)
τετραγωνικϊν μζτρων ιςχφουν για ζξι (6) ζτθ, ενϊ οι άδειεσ κατεδαφίςεων, εκςκαφϊν, επιχϊςεων,
διαμορφϊςεων και κοπισ δζντρων ιςχφουν για ζνα (1) ζτοσ από τθ χοριγθςι τουσ.
Οι άδειεσ νομιμοποίθςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν, ςτισ οποίεσ δεν προβλζπεται θ εκτζλεςθ
οικοδομικϊν εργαςιϊν τουσ, ιςχφουν χωρίσ χρονικό περιοριςμό.
3. Θ προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ ανακεωρείται, φςτερα από αίτθςθ του δικαιοφχου μζςα
ςτον χρόνο ιςχφοσ τθσ, αν τροποποιθκοφν τα δικαιολογθτικά ςτοιχεία ι διαγράμματα που ζχει
εγκρίνει θ Υ.ΔΟΜ. ι λόγω προδιλου ςφάλματοσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, οι εργαςίεσ που προβλζπονται ςτθν προζγκριςθ τθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ
επιτρζπεται να εκτελοφνται μόνο μετά από τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ τθσ οικοδομικισ
άδειασ.
4. Αν τροποποιθκοφν διαγράμματα ι αρχιτεκτονικι μελζτθ ι μεταβλθκοφν οι λοιπζσ μελζτεσ για
τισ οποίεσ δεν επιτρζπεται θ ενθμζρωςθ τθσ άδειασ, ι αν απαιτοφνται εγκρίςεισ από άλλουσ
φορείσ, θ προζγκριςθ και θ οικοδομικι άδεια ανακεωροφνται μζςα ςτο χρόνο ιςχφοσ τουσ.
5. Θ οικοδομικι άδεια ανακεωρείται, μετά τθ λιξθ τθσ, για τθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ, φςτερα
από αίτθςθ του δικαιοφχου και αυτοψία από ελεγκτι δόμθςθσ:
α) για τζςςερα (4) ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν
κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ πράξθσ ανακεϊρθςθσ, αν μζχρι τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ δεν ζχει
περατωκεί ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου,
β) για τζςςερα (4) ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν
κατά το χρόνο ζκδοςισ τθσ, αν μζχρι τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ ζχει περατωκεί ο φζρων
οργανιςμόσ του κτιρίου,
γ) για αόριςτο χρόνο και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζκδοςισ τθσ, αν
μζχρι τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ ι τθσ πράξθσ ανακεϊρθςισ τθσ ζχουν περατωκεί ο φζρων
οργανιςμόσ, οι όψεισ του κτιρίου και θ ςτζγθ του κτιρίου, όπου αυτι είναι υποχρεωτικι και
εφόςον ο ιδιοκτιτθσ και ο επιβλζπων μθχανικόσ του ζργου υποβάλλουν υπογεγραμμζνο
χρονοδιάγραμμα προόδου τθσ εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν αρμόδια Υ.ΔΟΜ. Στθν περίπτωςθ
μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ, ο ιδιοκτιτθσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν
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Υ.ΔΟΜ. και τον αρμόδιο επιβλζποντα μθχανικό πριν από οποιαδιποτε ζναρξθ - ςυνζχιςθ των
εργαςιϊν,
δ) οι εγκρίςεισ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ ιςχφουν ζνα (1) ζτοσ από τθν ζκδοςι τουσ, με
δυνατότθτα ανακεϊρθςθσ του χρόνου ιςχφοσ τουσ κατά ζνα (1) ζτοσ.
6. Γνωςτοποίθςθ εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν, τθσ περίπτωςθσ δ του άρκρου 28 απαιτείται
κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν οικοδομικισ άδειασ που βρίςκεται ςε ιςχφ, για τθν εκτζλεςθ
πρόςκετθσ εργαςίασ ι προςκικθσ, κατ’ επζκταςθ ι κακ’ φψοσ τθσ εκδοκείςασ αδείασ, θ οποία δεν
περιλαμβάνεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν οικοδομικι άδεια και υπάρχει θ
δυνατότθτα να εκδοκεί άδεια ανακεϊρθςθσ για τθν εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
που ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ.
Θ διλωςθ γνωςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν υπογράφεται από τον κφριο του ζργου
και ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ του εξουςιοδοτθμζνου επιβλζποντοσ μθχανικοφ.
Θ γνωςτοποίθςθ αυτι υποβάλλεται θλεκτρονικά και καταχωρίηεται ςτον θλεκτρονικό φάκελο τθσ
άδειασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν αυτϊν.
Στθ γνωςτοποίθςθ αναφζρονται όλεσ οι πρόςκετεσ εργαςίεσ που εκτελοφνται και, εντόσ
διαςτιματοσ τεςςάρων (4) μθνϊν, υποβάλλεται πλιρθσ ςυμπλθρωματικι μελζτθ.
Σε κάκε περίπτωςθ, θ μελζτθ αυτι πρζπει να κατατίκεται πριν από τθν θμερομθνία αυτοψίασ από
τον ελεγκτι μθχανικό, που προβλζπεται από τθ διαδικαςία ελζγχου εφαρμογισ οικοδομικϊν
αδειϊν του άρκρου 45.
Αν δεν υποβλθκεί εγκαίρωσ θ γνωςτοποίθςθ εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν, οι πρόςκετεσ αυτζσ
εργαςίεσ καταγράφονται ωσ αυκαίρετεσ ι ωσ πολεοδομικζσ παραβάςεισ, ανάλογα με τθν
κατθγορία ςτθν οποία υπάγονται, και επιβάλλεται διακοπι οικοδομικϊν εργαςιϊν.
7. Άδειεσ δόμθςθσ και εγκρίςεισ δόμθςθσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.
4030/2011, ανακεωροφνται ωσ προσ το χρόνο ιςχφοσ ςφμφωνα με τα όςα ίςχυαν κατά το χρόνο
ζκδοςισ τουσ και τισ διατάξεισ του ν. 4030/2011. Σε περίπτωςθ εκτζλεςθσ πρόςκετων οικοδομικϊν
εργαςιϊν, οι ανωτζρω άδειεσ ανακεωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
8. Οι ιδιοκτιτεσ οφείλουν να αποπερατϊνουν τισ όψεισ του κτιρίου:
α) εντόσ (4) τεςςάρων ετϊν από τθν υλοποίθςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ, που αποδεικνφεται από
το πόριςμα του ελεγκτι δόμθςθσ ςε καταςκευζσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε κζντρα πόλεων, ςε
παραδοςιακά τμιματα πόλεων, ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ
κάλλουσ, ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κακϊσ και ςε ιςτορικοφσ τόπουσ,
β) εντόσ ζξι (6) ετϊν από τθν υλοποίθςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ που αποδεικνφεται από το
πόριςμα του ελεγκτι δόμθςθσ ςε καταςκευζσ, οι οποίεσ βρίςκονται ςε όλεσ τισ άλλεσ περιοχζσ.
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ αποπεράτωςθσ των όψεων, οι ιδιοκτιτεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν
εγγράφωσ τθν οικεία Υ.ΔΟΜ. και να υποβάλουν, το αργότερο εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ λιξθ τθσ
προκεςμίασ των ζξι (6) ετϊν, ςχετικι μελζτθ ςτο Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ, κακϊσ και να προβοφν
ςτθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων εργαςιϊν. Θ μελζτθ περιλαμβάνει τεχνικι ζκκεςθ με
περιγραφι καταςκευϊν, ςυνοδευόμενθ από ενδεικτικζσ όψεισ.
Οι καταςκευζσ αυτζσ επιτρζπεται να είναι από όποιο υλικό ςυνάδει κατά περίπτωςθ, όπωσ ξφλινα
πάνελ, επιφάνειεσ από διάτρθτθ λαμαρίνα, ςφνκετεσ καταςκευζσ με ορκοςτάτεσ και πλιρωςθ των
κενϊν με ξφλο, καραβόπανο ι όποιο άλλο υλικό κρίνει το Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ ότι:
αα) αποκόπτει τθν θμιτελι καταςκευι, που δεν είναι εναρμονιςμζνθ αιςκθτικά με το περιβάλλον,
από τθ δθμόςια κζα,
ββ) αναβακμίηει αιςκθτικά τον περιβάλλοντα χϊρο,
γγ) ζχει καταςκευαςτικι δομι θ οποία εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των πολιτϊν.
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Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ μελζτθσ ι μθ υλοποίθςθσ αυτισ από τον ιδιοκτιτθ επιβάλλεται ετιςιο
πρόςτιμο διατιρθςθσ, το φψοσ του οποίου, θ διαδικαςία επιβολισ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό με
τθν εφαρμογι του παρόντοσ κακορίηονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ.
9. Θ οικοδομικι άδεια ανακεωρείται κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ, αν παραιτθκεί ι αντικαταςτακεί αλλάξει ο επιβλζπων μθχανικόσ, με αίτθςθ που ςυνοδεφεται από:
α) λεπτομερι τεχνικι ζκκεςθ του νζου επιβλζποντοσ μθχανικοφ, θ οποία περιλαμβάνει αναλυτικι
περιγραφι του ςταδίου των εργαςιϊν και φωτογραφίεσ τθσ καταςκευισ και του περιβάλλοντοσ
χϊρου,
β) διλωςθ του μθχανικοφ που αντικακίςταται για τθ ςφννομθ περάτωςθ των εργαςιϊν που ζχει
επιβλζψει, θ οποία ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ, κακϊσ και φωτογραφίεσ τθσ καταςκευισ και
του περιβάλλοντοσ χϊρου.
Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ ςτθν περίπτωςθ αυτι διακόπτονται αμζςωσ και επαναλαμβάνονται μόνο
μετά τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ και τθν ανάλθψθ επίβλεψθσ από νζο μθχανικό.
Αν υποβλθκεί διλωςθ παραίτθςθσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, θ οποία ςυνοδεφεται από τεχνικι
ζκκεςθ με τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, διακόπτονται αμζςωσ οι οικοδομικζσ εργαςίεσ και θ
ςυνζχιςι τουσ επιτρζπεται μόνο μετά τθν ανακεϊρθςθ τθσ αδείασ και τθν ανάλθψθ επίβλεψθσ
από νζο μθχανικό.
Ο επιβλζπων κεωρείται ότι απζχει από τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν δόμθςθσ που ανζλαβε και
απαλλάςςεται των ευκυνϊν του μόνο αν δθλϊςει εγγράφωσ τθν αποχι από τθν επίβλεψθ ςτθν
αρμόδια Υ.ΔΟΜ.
Οι κρατιςεισ και οι ειςφορζσ που καταβλικθκαν κατά τθν ζκδοςθ των αδειϊν ςυμψθφίηονται
κατά τθν ζκδοςθ τθσ ανακεϊρθςισ τουσ. Αν δεν είναι απαραίτθτθ θ ανακεϊρθςθ αλλά μόνο θ
ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ άδειασ, δεν απαιτοφνται πρόςκετεσ οικονομικζσ επιβαρφνςεισ.
10. Ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ οικοδομικισ άδειασ, ανεξάρτθτα από το χρόνο ιςχφοσ τθσ
οικοδομικισ άδειασ, πραγματοποιείται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α) αλλαγι ιδιοκτιτθ,
β) τροποποιιςεισ των μελετϊν, που δεν αλλάηουν το διάγραμμα δόμθςθσ και με τθν προχπόκεςθ
ότι δεν είναι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από άλλουσ φορείσ ι ςυλλογικά όργανα,
γ) μεταβολζσ των διαςτάςεων του κτιρίου ι του οικοπζδου, εφόςον με τισ αποκλίςεισ αυτζσ δεν
παραβιάηονται κοινόχρθςτοι χϊροι. Οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερεσ του
δφο τοισ εκατό (2%), με μζγιςτο τα δζκα (10) εκατοςτά όςον αφορά το κτίςμα, ι μεγαλφτερεσ του
δφο τοισ εκατό (2%), με μζγιςτο τα είκοςι (20) εκατοςτά όςον αφορά τα μικθ των πλευρϊν του
οικοπζδου.
11. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, θ αρχικι οικοδομικι άδεια και οποιεςδιποτε
προγενζςτερεσ ανακεωριςεισ δεν ζχουν ιςχφ ωσ προσ τα μεταβαλλόμενα ςτοιχεία.
12. Αν οι οικοδομικζσ εργαςίεσ διακοποφν χωρίσ υπαιτιότθτα του δικαιοφχου τθσ άδειασ, είτε κατά
το χρόνο αρχικισ ιςχφοσ τθσ άδειασ είτε κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ φςτερα από ανακεϊρθςθ, θ
ιςχφσ τθσ άδειασ δόμθςθσ παρατείνεται αναλόγωσ με απόφαςθ του Συντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και
Αμφιςβθτιςεων, ςτο οποίο ζχει ειςθγθκεί θ αρμόδια Υ.ΔΟΜ..
13. Αν ανακεωρθκεί άδεια δόμθςθσ ι οικοδομικι άδεια, που βρίςκεται ςε ιςχφ δεν επιβάλλεται
πρόςτιμο αυκαίρετθσ καταςκευισ, εφόςον τθρείται το περίγραμμα τθσ οικοδομισ, ο ςυντελεςτισ
δόμθςθσ και ο ςυντελεςτισ όγκου.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ, ακολουκείται θ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ πρόςκετων
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εργαςιϊν τθσ παρ. 6.».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ’
Θλεκτρονικι πολεοδομικι ταυτότθτα - μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ
Άρκρο 51
κοπόσ
Σκοπόσ των διατάξεων του παρόντοσ κεφαλαίου είναι θ δθμιουργία μθχανιςμοφ για τθν
αξιοποίθςθ του κεςμοφ τθσ μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ, ο οποίοσ κα είναι ςφμφωνοσ με τισ
αρχζσ του ορκολογικοφ ςχεδιαςμοφ.
Άρκρο 52
Οριςμοί
Οι περ. α’, β’, ε’, ςτ’, η’ και θ’ του άρκρου 64 του ν. 4495/2017 αντικακίςτανται, οι περ. κ’ και ια’
του ιδίου άρκρου καταργοφνται και το άρκρο 64 του ν. 4495/2017 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 64
Οριςμοί
Για τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
α) «Θλεκτρονικι πολεοδομικι ταυτότθτα διμου»: θ θλεκτρονικι βάςθ ςτθν οποία κάκε διμοσ
καταγράφει και ενθμερϊνει τα ςτοιχεία του ιςχφοντοσ και υπό εκπόνθςθ πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και τουσ κοινόχρθςτουσ ι αδόμθτουσ χϊρουσ αυτοφ, με ςκοπό τθν άμεςθ και
πλιρθ πρόςβαςθ κάκε ενδιαφερόμενου ςτα ανωτζρω ςτοιχεία και πλθροφορίεσ και τθ
δυνατότθτα εποπτείασ και επίςπευςθσ του ςχεδιαςμοφ. Θ θλεκτρονικι πολεοδομικι ταυτότθτα
είναι δυνατόν να τίκεται ςε λειτουργία και ανά πολεοδομικι ενότθτα, προτοφ ολοκλθρωκεί για το
ςφνολο του διμου, εφόςον ζχουν ςυγκεντρωκεί επαρκι διακζςιμα ςτοιχεία.
β) «Ψθφιακι Τράπεηα Γθσ»: το θλεκτρονικό ςφςτθμα ςτο οποίο καταγράφονται οι Τίτλοι
Μεταφοράσ Συντελεςτι Δόμθςθσ και διαμζςου τθσ οποίασ γίνεται αποκλειςτικά θ διαχείριςθ και
αξιοποίθςθ αυτϊν.
γ) «Μεταφορά Συντελεςτι Δόμθςθσ» («Μ.Σ.Δ.»): θ αφαίρεςθ Συντελεςτι Δόμθςθσ (Σ.Δ.) από
ακίνθτο προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ και θ προςκικθ αυτοφ ςε ακίνθτο υποδοχισ ςυντελεςτι
δόμθςθσ.
δ) «Τίτλοσ Μεταφοράσ Συντελεςτι Δόμθςθσ» («Τίτλοσ Μ.Σ.Δ.»): ο τίτλοσ που χορθγείται ςτον κφριο
ακινιτου προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ και ενςωματϊνει το δικαίωμα για πραγματοποίθςθ
Μ.Σ.Δ..
ε) «Δικαίωμα για Ρραγματοποίθςθ Μ.Σ.Δ.»: το δικαίωμα προσ μθ χρθματικι αποηθμίωςθ που
παρζχεται ςτουσ ιδιοκτιτεσ ακινιτων προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ.
ςτ) «Ακίνθτο προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ»: το ακίνθτο από το οποίο προζρχεται ο
μεταφερόμενοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ Τίτλοσ Μ.Σ.Δ.. Ο κφριοσ του ακινιτου προςφοράσ
ςυντελεςτι δόμθςθσ καλείται, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ,
«προςφζρων ςυντελεςτι δόμθςθσ».
η) «Ακίνθτο υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ»: το ακίνθτο ςτο οποίο μπορεί να πραγματοποιθκεί
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Μ.Σ.Δ.. Ο κφριοσ του ακινιτου υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ καλείται, ςτο πλαίςιο τθσ
διαδικαςίασ τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ, «αποδεχόμενοσ ςυντελεςτι δόμθςθσ».
θ) «Ρραγματοποίθςθ Μεταφοράσ Συντελεςτι Δόμθςθσ» («Ρραγματοποίθςθ Μ.Σ.Δ.»): θ προςκικθ
Σ.Δ. ςε ακίνθτο υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ μζςω τθσ διαδικαςίασ τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ.
ι) «Ηϊνθ Υποδοχισ Συντελεςτι» («Η.Υ.Σ.»): θ ηϊνθ όπου επιτρζπεται θ πραγματοποίθςθ Μ.Σ.Δ. ςε
ωφελοφμενα ακίνθτα.
Άρκρο 53
Ψθφιακι Σράπεηα Γθσ – Σροποποίθςθ του άρκρου 67 του ν. 4495/2017
Το άρκρο 67 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 67
Ψθφιακι Τράπεηα Γθσ
1. Θ διαχείριςθ και αξιοποίθςθ τίτλων μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ γίνεται αποκλειςτικά μζςω
τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ.
2. Θ δθμιουργία, ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ γίνεται ςτο Υπουργείο
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ δφναται να ανατίκεται θ ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ Ψθφιακισ
Τράπεηασ Γθσ ςε νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε άλλο φορζα τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ.»
Άρκρο 54
Σίτλοσ μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ – Σροποποίθςθ του άρκρου 68 του ν. 4495/2017

Το άρκρο 68 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 68
Τίτλοσ Μεταφοράσ Συντελεςτι Δόμθςθσ
1. Το δικαίωμα μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ ενςωματϊνεται ςε τίτλο, ο οποίοσ εκδίδεται από
το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
2. Ο τίτλοσ Μ.Σ.Δ. αντιςτοιχεί ςτα δομιςιμα τετραγωνικά μζτρα που δεν επιτρζπεται να
οικοδομθκοφν ςτο ακίνθτο προςφοράσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ, μετά τθν ζκδοςθ κανονιςτικισ ι
ατομικισ διοικθτικισ πράξθσ που περιορίηει τθ δόμθςθ επ’ αυτοφ. Ο ανωτζρω τίτλοσ μπορεί να
αξιοποιθκεί ςε ακίνθτο υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ που βρίςκεται εντόσ του αυτοφ ι όμορου
διμου τθσ ίδιασ περιφερειακισ ενότθτασ ι περιφζρειασ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία και με τισ
προχποκζςεισ του παρόντοσ κεφαλαίου.
3. Ο τίτλοσ Μ.Σ.Δ. είναι ονομαςτικόσ και μεταβιβάηεται αποκλειςτικά μζςω τθσ Ψθφιακισ
Τράπεηασ Γθσ, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ κλθρονομικισ διαδοχισ, το δικαίωμα δε που
ενςωματϊνεται ςε αυτόν είναι διαιρετό.».

Άρκρο 55
Ακίνθτα προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ
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Το άρκρο 70 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 70
Ακίνθτα προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ
Τα ακίνθτα προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ είναι:
α. Ακίνθτα επί των οποίων ζχει επιβλθκεί απαλλοτρίωςθ, είτε μζςω του ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι με
πράξθ κιρυξθσ απαλλοτρίωςθσ, με ςκοπό τθ δθμιουργία κοινόχρθςτων ι κοινωφελϊν χϊρων που
προβλζπονται ςτο αντίςτοιχο ρυμοτομικό ςχζδιο, ακόμθ και όταν περιζχουν κτίρια των περ. β και
γ.
β. Ακίνθτα, ςτα οποία ζχουν επιβλθκεί όροι ι περιοριςμοί δόμθςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 του ν.
4067/2012 (Α’ 79) ι άλλεσ αντίςτοιχεσ διατάξεισ.
γ. Τα ακίνθτα εντόσ ςχεδίου πόλθσ ι εντόσ ορίων οικιςμοφ, τα οποία χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα
με τα άρκρα 6, 10 και 13 του ν. 3028/2002 (Α’ 153) ι άλλεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ για τθν
προςταςία των αρχαιοτιτων και γενικϊσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, αρχαιολογικοί χϊροι ι
ιςτορικοί τόποι και για τα οποία ζχουν τεκεί περιοριςμοί ςτθν εξάντλθςθ του ςυντελεςτι δόμθςθσ
ι ςτα οποία απαγορεφεται τελείωσ θ δόμθςθ.».

Άρκρο 56
Ακίνθτα υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ
Το άρκρο 71 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 71
Ακίνθτα υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ
1. Τα ακίνθτα υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ είναι:
α. Τα ακίνθτα τα οποία βρίςκονται εντόσ περιοχϊν ςχεδίου πόλεωσ ι εντόσ οικιςμοφ ι εντόσ
γενικοφ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ ι ρυκμιςτικϊν ςχεδίων οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ωσ Ηϊνεσ
Υποδοχισ Συντελεςτι (Η.Υ.Σ.) ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πράξθσ, με τθν οποία ζγινε ο
χαρακτθριςμόσ τθσ ΗΥΣ.
β. Τα ακίνθτα που ανικουν ςτο Δθμόςιο και για τα οποία μετά από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ υποβάλλεται αίτθςθ για ζγκριςθ Ειδικϊν Σχεδίων Χωρικισ Ανάπτυξθσ Δθμοςίων
Ακινιτων (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 3986/2011 (Αϋ 152).».
Άρκρο 57
Ηϊνεσ Τποδοχισ υντελεςτι
Το άρκρο 72 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 72
Ηϊνεσ Υποδοχισ Συντελεςτι (Η.Υ.Σ.)
1. Θ μεταφορά του Σ.Δ. πραγματοποιείται από ακίνθτο προςφοράσ ςυντελεςτι ςε ακίνθτο
υποδοχισ που βρίςκεται εντόσ Ηϊνθσ Υποδοχισ Συντελεςτι Δόμθςθσ (Η.Υ.Σ.).
2. Οι Η.Υ.Σ. εγκρίνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ με τιρθςθ τθσ ακόλουκθσ διαδικαςίασ:
α) Κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ επίςπευςθσ για τθν ζγκριςι τουσ με ζκδοςθ απόφαςθσ από τον οικείο
διμο, ι ςφνολο όμορων διμων ι τθν περιφζρεια ι το Υ.Ρ.ΕΝ. που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα
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τθσ Κυβερνιςεωσ.
β) Εκπόνθςθ Στρατθγικισ Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (Σ.Μ.Ρ.Ε.) με τιρθςθ των
διαδικαςιϊν δθμοςιότθτασ, ςφμφωνα με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ υπ’ αρ. 107017/2006 (Β'
1225).
γ) Εκπόνθςθ τθσ ειδικισ πολεοδομικισ μελζτθσ Η.Υ.Σ. με τιρθςθ των διαδικαςιϊν δθμοςιότθτασ
αυτισ.
δ) Γνωμοδότθςθ των οικείων δθμοτικϊν ι περιφερειακϊν ςυμβουλίων. Ειδικά, ςτισ
μθτροπολιτικζσ περιοχζσ Ακινασ και Κεςςαλονίκθσ, αρμόδιο όργανο για τθ γνωμοδότθςθ του
προθγοφμενου εδαφίου είναι θ Διεφκυνςθ Μθτροπολιτικοφ Σχεδιαςμοφ.
ε) Ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ρολεοδομικοφ Σχεδιαςμοφ (Δ.Ρ.Σ.) του Υ.Ρ.ΕΝ..
ςτ) Γνωμοδότθςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων
(ΚΕ.ΣΥ.ΡΟ.Κ.Α.).
3. Οι Η.Υ.Σ. κακορίηονται, επίςθσ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ Τοπικϊν Ρολεοδομικϊν Σχεδίων (Τ.Ρ.Σ.).
4. Το χωρικό πεδίο τθσ ειδικισ πολεοδομικισ μελζτθσ Η.Υ.Σ. κακορίηεται ωσ το ςφνολο τθσ ζκταςθσ
κάκε δθμοτικισ ενότθτασ ι διμου ι και των όμορων διμων ι και τθσ οικείασ περιφερειακισ
ενότθτασ ι περιφζρειασ, βάςει πολεοδομικϊν κριτθρίων.
5. Οι Η.Υ.Σ. μπορεί να χωροκετοφνται ςε περιοχζσ για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ςωρευτικά οι εξισ
προχποκζςεισ:
α) βρίςκονται εντόσ Εγκεκριμζνων υμοτομικϊν Σχεδίων ι εντόσ περιοχϊν που ζχει εκκινιςει θ
διαδικαςία πολεοδόμθςθσ με κανονιςτικι πράξθ ι εντόσ εγκεκριμζνων ορίων οικιςμϊν, που
υφίςτανται πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν.δ. τθσ 17.7.1923 (Αϋ 228) ι ζχουν πλθκυςμό κάτω
των 2.000 κατοίκων,
β) βρίςκονται εκτόσ των ορίων ιςτορικϊν τόπων, παραδοςιακϊν οικιςμϊν, αρχαιολογικϊν χϊρων,
περιοχϊν που προβλζπονται ςτθν παρ. 3 του άρκρου 18 του ν. 1650/1986, ςτθν περ. β' τθσ παρ. 5
του άρκρου 6 του ν. 4067/2012 ι ςτθν περ. β' τθσ παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 1577/1985 και
περιοχϊν ςτισ οποίεσ ζχουν επιβλθκεί ειδικοί όροι δόμθςθσ για τθν προςταςία παραδοςιακϊν ι
αρχιτεκτονικϊν ςυνόλων, αρχαιολογικϊν χϊρων ι άλλων πολιτιςτικϊν ι περιβαλλοντικά
αξιόλογων ςτοιχείων,
γ) βρίςκονται εκτόσ ιςτορικϊν κζντρων πόλεων, με εξαίρεςθ τα τμιματα που αναπλάκονται,
ςφμφωνα με τα άρκρα 8 ζωσ και 17 του ν. 2508/1997 (Α' 124),
δ) βρίςκονται εκτόσ κακοριςμζνων ορίων περιοχϊν, οι οποίεσ ζχουν χαρακτθριςτεί ηϊνεσ
προςταςίασ χϊρων ι κτιρίων που ζχουν κθρυχκεί για οποιοδιποτε λόγο προςτατευόμενοι,
ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ,
ε) βρίςκονται εκτόσ των δφο πρϊτων Οικοδομικϊν Τετραγϊνων (Ο.Τ.) μετά τθ γραμμι του
αιγιαλοφ ι τθσ όχκθσ μεγάλων λιμνϊν ι πλεφςιμων ποταμϊν και εκτόσ ανοικτϊν οικοδομικϊν
τετραγϊνων,
ςτ) βρίςκονται εκτόσ οικοδομικϊν τετραγϊνων με κλίςθ του φυςικοφ εδάφουσ μεγαλφτερθ από
είκοςι πζντε τοισ εκατό (25%),
η) βρίςκονται εκτόσ οικοδομικϊν τετραγϊνων που γειτνιάηουν με δαςικζσ εκτάςεισ.
Επιπλζον των χαρακτθριςτικϊν αυτϊν, πρζπει να τεκμθριϊνεται από τθ ςτρατθγικι μελζτθ
περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ παρ. 2 ότι, με τθ μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ:
α) δεν αλλοιϊνεται θ οικιςτικι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ,
β) δεν απειλείται θ αλλοίωςθ ευμενϊν όρων διαβίωςθσ που ζχουν διαμορφωκεί λόγω του
ιςχφοντοσ χαμθλοφ ςυντελεςτι,
γ) δεν επζρχεται υπζρβαςθ του ορίου κορεςμοφ τθσ περιοχισ, με βάςθ τθν οικιςτικι πυκνότθτα
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και εν όψει του ιδθ ιςχφοντοσ ςυντελεςτι δόμθςθσ.
6. Με τισ ειδικζσ πολεοδομικζσ μελζτεσ Η.Υ.Σ. προςδιορίηονται μζςα ςτθν περιοχι τθσ δθμοτικισ
ενότθτασ ι του διμου ι των όμορων διμων ι τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ ι Ρεριφζρειασ,
για τθν οποία ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ παρ. 5, θ ηϊνθ υποδοχισ μεταφοράσ ςυντελεςτι
δόμθςθσ και, ςε ποςοςτό επί του ςυνολικοφ εμβαδοφ των δομιςιμων επιφανειϊν τθσ ηϊνθσ, όπωσ
το ποςοςτό αυτό προκφπτει από τον υπολογιςμό των Σ.Δ. που ιςχφουν ςτθν περιοχι, το ανϊτατο
ςυνολικό εμβαδόν δομιςιμων επιφανειϊν που επιτρζπεται να μεταφερκεί μζςα ςε αυτιν, αφοφ
αξιολογθκοφν:
α) το προτεινόμενο ποςοςτό αφξθςθσ του ιςχφοντοσ Σ.Δ. που προκφπτει λαμβάνοντασ υπόψθ τον
βακμό οικιςτικισ ανάπτυξθσ, τθ κζςθ, φυςιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ,
τθν οικιςτικι πυκνότθτα και το όριο κορεςμοφ, ςφμφωνα με τον ιςχφοντα Σ.Δ., τθν ζκταςθ που
προκφπτει από τθν αδυναμία εκμετάλλευςθσ ακινιτων, όπωσ διατθρθτζων κτιρίων, το ςφνολο των
Τίτλων Μ.Σ.Δ. που ζχουν εκδοκεί για τθν Μ.Σ.Δ. ςτθν περιοχι, τθν επιβάρυνςθ από αυκαίρετεσ
καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςθσ του άρκρου 9 του ν. 4178/2013 και του άρκρου 96 του παρόντοσ,
β) θ επακόλουκθ μεταβολι τθσ οικιςτικισ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ με προςδιοριςμό τθσ
μεταβολισ πυκνοτιτων και του κυκλοφοριακοφ φόρτου, κακϊσ και άλλων παραμζτρων του
αςτικοφ περιβάλλοντοσ,
γ) θ επάρκεια, μετά και τθν πραγματοποίθςθ τθσ Μ.Σ.Δ., των Κ.Χ. και ΚΦ.Χ., που προβλζπονται από
το Εγκεκριμζνο υμοτομικό Σχζδιο, για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των κατοίκων τθσ περιοχισ,
δ) θ φζρουςα ικανότθτα τθσ περιοχισ και το τοπίο.
7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακορίηονται οι ειδικότερεσ
προδιαγραφζσ, το περιεχόμενο και οι διαδικαςίεσ εκπόνθςθσ των μελετϊν για τθν ζγκριςθ Η.Υ.Σ.
και κάκε άλλο ςχετικό με τισ μελζτεσ αυτζσ κζμα.
8. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Οικονομικϊν, κακορίηονται
τα κίνθτρα και θ αρωγι που παρζχονται ςτουσ διμουσ για τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν
ζγκαιρθ εκπόνθςθ των μελετϊν για τθν ζγκριςθ Η.Υ.Σ., κακϊσ και ο τρόποσ χρθματοδότθςισ
τουσ.».
Άρκρο 58
Διαδικαςία μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ
Το άρκρο 74 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 74
Διαδικαςία μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ
1. Θ μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ πραγματοποιείται μζςω τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ. Τα
ςτοιχεία των ακινιτων προςφοράσ και υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ καταχωρίηονται από τουσ
ενδιαφερομζνουσ ιδιοκτιτεσ τουσ.
2. Το θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ αντιςτοιχίηει τα ακίνθτα των
προςφερόντων και αποδεχομζνων ςυντελεςτι δόμθςθσ, ςφμφωνα με τα εξισ κριτιρια:
α. τθν αξία του ςυντελεςτι δόμθςθσ που προςφζρεται ι ηθτείται, θ οποία προκφπτει από τθ
δομιςιμθ επιφάνεια ςτθν οποία αυτό αντιςτοιχεί, όπωσ αυτι αποτιμάται βάςει του
αντικειμενικοφ ςυςτιματοσ αξιϊν κατά τθν θμζρα καταχϊριςθσ του ακινιτου ςτθν Ψθφιακι
Τράπεηα Γθσ,
β. τθ χρονολογικι ςειρά καταχϊριςθσ των ακινιτων,
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γ. τθ κζςθ τουσ, αντιςτοιχίηοντασ κατά προτεραιότθτα ακίνθτα που βρίςκονται ςτθν ίδια δθμοτικι
ενότθτα ι, άλλωσ, ςτον ίδιο Διμο ι, άλλωσ, ςτθν ίδια Ρεριφερειακι Ενότθτα ι, άλλωσ, ςτθν ίδια
Ρεριφζρεια.
3. Από τθν αντιςτοίχιςθ προκφπτει θ υποχρζωςθ του αποδεχόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ να
καταβάλει ποςό ίςο με τθν αξία του ςυντελεςτι δόμθςθσ, πλζον τθσ ειςφοράσ που προβλζπεται
ςτθν παρ. 4 του άρκρου 75. Θ μεταφορά του ςυντελεςτι δόμθςθσ πραγματοποιείται μόλισ ο
αποδεχόμενοσ τον ςυντελεςτι δόμθςθσ καταβάλει το ποςό που αντιςτοιχεί ςτθν υποχρζωςι του
αυτι. Μετά από τθν πραγματοποίθςθ τθσ μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ γεννάται και θ
αντίςτοιχθ αξίωςθ του προςφζροντοσ ςυντελεςτι δόμθςθσ.».
Άρκρο 59
υνζπειεσ μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ
Το άρκρο 75 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 75
Συνζπειεσ μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ
1. Μετά από τθ μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ, που πραγματοποιείται ςφμφωνα με τθν παρ. 3
του άρκρου 74, εκδίδεται ςχετικόσ τίτλοσ, ο οποίοσ μεταγράφεται ςτο οικείο Υποκθκοφυλακείο ι
καταχωρίηεται ςτο αρμόδιο Κτθματολογικό Γραφείο. Θ προςκικθ του προθγοφμενου εδαφίου
ενεργεί υπζρ και κατά των κακολικϊν ι ειδικϊν διαδόχων του κυρίου του ακινιτου και το
ςυνοδεφει ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ πρωτότυπου τρόπου κτιςθσ κυριότθτασ ςε αυτό.
2. Με τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1, αποςβινεται το δικαίωμα που ενςωματϊνεται ςτον
τίτλο Μ.Σ.Δ. και αυτόσ ακυρϊνεται με αντίςτοιχθ διαγραφι του από τθν Ψθφιακι Τράπεηα Γθσ. Αν
ο τίτλοσ Μ.Σ.Δ. χρθςιμοποιείται μόνον εν μζρει κατά τθν ανωτζρω πραγματοποίθςθ Μ.Σ.Δ.,
καταχωρίηεται ςτθν Ψθφιακι Τράπεηα Γθσ ενθμζρωςθ του τίτλου, που αφορά το
πραγματοποιοφμενο μζροσ το οποίο ςτρογγυλοποιείται προσ τα πάνω ςε ακζραιεσ μονάδεσ
τετραγωνικϊν μζτρων.
3. Ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ που μεταφζρεται, κατ’ εφαρμογι του παρόντοσ, δεν μπορεί να
υλοποιθκεί πλζον από το ακίνθτο προςφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ. Θ απαγόρευςθ αυτι ενεργεί
υπζρ και κατά των κακολικϊν ι ειδικϊν διαδόχων του πωλθτι και το ςυνοδεφει ακόμθ και ςτθν
περίπτωςθ πρωτότυπου τρόπου κτιςθσ κυριότθτασ ςε αυτό.
4. Για κάκε μεταφορά ςυντελεςτι δόμθςθσ που πραγματοποιείται μζςω τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ
Γθσ καταβάλλεται από τον αποδεχόμενο ςυντελεςτι δόμθςθσ ποςό ίςο με το πζντε τοισ εκατό (5%)
τθσ αξίασ του μεταβιβαηόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ, το οποίο διατίκεται ςε ειδικό λογαριαςμό
υπό τθ διαχείριςθ του «Ρράςινου Ταμείου» για τθ χρθματοδότθςθ δράςεων περιβαλλοντικισ και
πολεοδομικισ εξιςορρόπθςθσ, με αποκλειςτικό δικαιοφχο το διμο όπου βρίςκεται το ακίνθτο
υποδοχισ ςυντελεςτι δόμθςθσ.».

Άρκρο 60
Δράςεισ περιβαλλοντικισ και πολεοδομικισ εξιςορρόπθςθσ μζςω τθσ Ψθφιακισ Σράπεηασ Γθσ
1. Το άρκρο 76 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 76
Δράςεισ περιβαλλοντικισ και πολεοδομικισ εξιςορρόπθςθσ μζςω τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ
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1. Μζςω τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ χρθματοδοτοφνται από το Ρράςινο Ταμείο, μετά από
ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ «Ρροςταςίασ Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και Εφαρμογισ Χωρικοφ
Σχεδιαςμοφ Ραρατθρθτιριο» δράςεισ περιβαλλοντικισ και πολεοδομικισ εξιςορρόπθςθσ με
αντικείμενο:
α) τθν κατά προτεραιότθτα, απόκτθςθ και παραχϊρθςθ ι αποηθμίωςθ εγκεκριμζνων ι
δεςμευμζνων ωσ Κ.Χ., ακινιτων, τα οποία δεν ανικουν ςτο Δθμόςιο ι τον ευρφτερο δθμόςιο
τομζα, με ςκοπό τθ δθμιουργία ελεφκερων κοινόχρθςτων χϊρων,
β) τθν απόκτθςθ και παραχϊρθςθ διατθρθτζων κτιρίων και του περιβάλλοντοσ χϊρου αυτϊν, που
δεν ανικουν ςε Ν.Ρ.Δ.Δ. ι ςε ΔΕΚΟ, για τθ δθμιουργία χϊρων κοινωφελισ χριςθσ,
γ) τθ βάςει κριτθρίων ιεράρχθςθσ, όπωσ είναι ο πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ και θ αυξθμζνθ ανάγκθ
για δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ, δθμιουργία υπόγειων και υπζργειων χϊρων ςτάκμευςθσ με
βιοκλιματικά χαρακτθριςτικά ςε περιοχζσ με υπζρμετρθ πολεοδομικι επιβάρυνςθ,
δ) τθ βάςει κριτθρίων ιεράρχθςθσ, όπωσ θ παλαιότθτα δζςμευςθσ, κοινωνικά κριτιρια, θ
πολεοδομικι και περιβαλλοντικι ςθμαςία, απαλλοτρίωςθ ι ανταλλαγι ακινιτων ι τμθμάτων
αυτϊν:
δα) ιδιοκτθςίασ οικοδομικϊν ςυνεταιριςμϊν ι ενϊςεων οικοδομικϊν ςυνεταιριςμϊν, τα οποία
βρίςκονται εν όλω ι εν μζρει εντόσ ιδιωτικϊν δαςικϊν εκτάςεων ι
δβ) ςτα οποία ζχει επιβλθκεί ολικι απαγόρευςθ δόμθςθσ από κανονιςτικζσ πράξεισ τθσ διοίκθςθσ
για λόγουσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ςτα οποία
ςωρευτικά, αφενόσ μεν, είχε αναγνωριςτεί με ατομικι ι κανονιςτικι πράξθ τθσ Διοίκθςθσ
δικαίωμα δόμθςθσ, το οποίο μεταγενζςτερα ανακλικθκε διοικθτικά ι ακυρϊκθκε δικαςτικά,
αφετζρου δε, ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ με τθν οποία υποχρεοφται θ Διοίκθςθ
να προχωριςει ςε αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ι ανταλλαγι αυτϊν,
ε) ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ανάπλαςθσ ςε περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβακμιςμζνεσ
ι κορεςμζνεσ περιοχζσ, κακϊσ και ςε περιοχζσ που χριηουν ειδικισ προςταςίασ, με ςκοπό κυρίωσ
τθν ανάδειξθ και προςταςία των περιοχϊν, τθ διεφρυνςθ του αδόμθτου – ελεφκερου χϊρου, τθν
ανανζωςθ του κτιριακοφ αποκζματοσ και τθν αφξθςθ τθσ αςτικισ βιωςιμότθτασ των περιοχϊν. Στισ
αναπλάςεισ αυτζσ περιλαμβάνεται και θ ενοποίθςθ ακάλυπτων χϊρων και άλλων οικοπζδων για
τθ δθμιουργία δικτφου ελεφκερων προςβάςιμων χϊρων αποκλειςτικά για πεηοφσ, όπωσ
προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 10 του ν. 4067/2012.

Άρκρο 61
Μεταβατικζσ - τελικζσ - εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ
1. Το άρκρο 79 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 79
Μεταβατικζσ - τελικζσ - εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ
1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ εξειδικεφονται όλεσ οι αναγκαίεσ διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, όπωσ
ιδίωσ ο τρόποσ καταχϊριςθσ των ςτοιχείων των ακινιτων ςτθν Ψθφιακι Τράπεηα Γθσ και τα
αναγκαία ςτοιχεία αυτισ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ των αξιϊν γθσ των ακινιτων, θ θλεκτρονικι
διαδικαςία αντιςτοίχιςθσ των ακινιτων προςφοράσ προσ τα ακίνθτα υποδοχισ ςυντελεςτι
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δόμθςθσ, θ διαδικαςία καταβολισ/παρακατάκεςθσ τθσ αξίασ του μεταφερόμενου ςυντελεςτι
δόμθςθσ από τον αποδεχόμενο ςυντελεςτι δόμθςθσ και τθσ εκταμίευςισ του προσ τον
προςφζροντα ςυντελεςτι δόμθςθσ, θ προκεςμία καταβολισ/παρακατάκεςθσ, μετά τθν πάροδο
τθσ οποίασ ματαιϊνεται θ διαδικαςία μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ, κακϊσ και θ ζντυπθ και
θλεκτρονικι αποτφπωςθ τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ και ο ςχετικόσ
τίτλοσ που κα μπορεί να μεταγραφεί ςτα Υποκθκοφυλακεία και να καταχωριςκεί ςτα
Κτθματολόγια τθσ χϊρασ. Επίςθσ, εξειδικεφονται ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ καταχϊριςθσ
τίτλων μεταφοράσ ςυντελεςτι δόμθςθσ που ζχουν εκδοκεί βάςει των ν. 880/1979 (Α’ 58),
2300/1995 (Α’ 69) και 3044/2002 (Α’ 197). Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα προςδιορίηεται και ο
χρόνοσ ζναρξθσ λειτουργίασ τθσ Ψθφιακισ Τράπεηασ Γθσ.
2. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Δικαιοςφνθσ κακορίηονται
ειδικότερα οι προχποκζςεισ και οι τυχόν επιμζρουσ όροι ζκδοςθσ, τα απαιτοφμενα
δικαιολογθτικά, το περιεχόμενο και θ διαδικαςία ζκδοςθσ των τίτλων Μ.Σ.Δ., κακϊσ και θ
διαδικαςία μεταγραφισ τουσ ςτα Υποκθκοφυλακεία και εγγραφισ τουσ ςτα Κτθματολογικά
Γραφεία τθσ χϊρασ.
3. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ είναι δυνατόν να εξειδικεφονται οι
αναγκαίεσ προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν τα ακίνθτα προςφοράσ και υποδοχισ ςυντελεςτι
δόμθςθσ των άρκρων 70 και 71, αντίςτοιχα.»
4. Τα άρκρα 69 και 73 και οι παρ. 2 και 3 του άρκρου 77 του ν. 4495/2017 καταργοφνται.

Κεφάλαιο Ηϋ
Διατάξεισ για αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςεων
Άρκρο 62
Κατθγορίεσ αυκαίρετων καταςκευϊν και αλλαγϊν χριςεων
Οι περ. γ’ και ε’ του άρκρου 96 του ν. 4495/2017 αντικακίςτανται και το άρκρο διαμορφϊνεται ωσ
εξισ :
«Άρκρο 96
Κατθγορίεσ αυκαίρετων καταςκευϊν και αλλαγϊν χριςεων
Οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςθσ που ζχουν ςυντελεςτεί πριν από τθν 28θ.7.2011,
μποροφν να δθλωκοφν και να υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ εφόςον δεν εμπίπτουν ςτισ
περιπτϊςεισ του άρκρου 89.
Οι παραπάνω καταςκευζσ και χριςεισ υπάγονται ςε πζντε (5) κατθγορίεσ ωσ εξισ:
α) ΚΑΤΘΓΟΛΑ 1: Αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςθσ, κατοικιϊν ι μθ ςε κτίρια με
επικρατοφςα χριςθ κατοικία, που υφίςτανται πριν από το ζτοσ 1975: Υπάγονται ςτισ διατάξεισ του
παρόντοσ και εξαιροφνται οριςτικά από τθν κατεδάφιςθ αυκαίρετεσ καταςκευζσ οι οποίεσ είχαν
ολοκλθρωκεί πριν από τισ 9.6.1975 με τθν καταβολι παραβόλου ποςοφ διακοςίων πενιντα (250)
ευρϊ και χωρίσ τθν καταβολι ενιαίου ειδικοφ προςτίμου. Για τθν υπαγωγι υποβάλλονται τα
δικαιολογθτικά των περ. α', β', γ', δ', ε', και η' του άρκρου 99 και αποτφπωςθ των κατόψεων του
κτιρίου ι τθσ ιδιοκτθςίασ. Αν ζχει ςυςτακεί οριηόντια ι κάκετθ ιδιοκτθςία, θ υπαγωγι ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ υποβάλλεται υποχρεωτικϊσ ανά διθρθμζνθ ιδιοκτθςία. Αν ςτο ακίνθτο ι
ςτθν αυτοτελι ιδιοκτθςία υπάρχουν και άλλεσ αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςεισ οι
οποίεσ πραγματοποιικθκαν ι εγκαταςτάκθκαν μετά τισ 9.6.1975 τότε για τισ επιφάνειεσ αυτζσ δεν
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πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι ςτθν παροφςα κατθγορία και εντάςςονται ςτθν
Κατθγορία 2, 4 ι 5 ανάλογα τθν υπζρβαςθ και το χρόνο καταςκευισ.
β) ΚΑΤΘΓΟΛΑ 2: Αυκαίρετεσ καταςκευζσ που υφίςτανται πριν από τθν 1θ.1.1983: Υπάγονται ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ και εξαιροφνται οριςτικά από τθν κατεδάφιςθ αυκαίρετεσ καταςκευζσ οι
οποίεσ είχαν ολοκλθρωκεί πριν από το ζτοσ 1983 με τθν καταβολι του παραβόλου και του ενιαίου
ειδικοφ προςτίμου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Για τθν υπαγωγι υποβάλλονται τα
δικαιολογθτικά των περ. α', β', γ', δ', ε', η', ι', και ια' του άρκρου 99 και αποτφπωςθ των κατόψεων
του κτιρίου ι τθσ ιδιοκτθςίασ και δεν απαιτοφνται λοιπά ςτοιχεία και ςχζδια. Αν ςτο ακίνθτο ι
ςτθν αυτοτελι ιδιοκτθςία υπάρχουν και άλλεσ αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςεισ οι
οποίεσ πραγματοποιικθκαν ι εγκαταςτάκθκαν μετά τθν 1θ.1.1983 τότε για τισ επιφάνειεσ αυτζσ
δεν πλθροφνται οι προχποκζςεισ για τθν υπαγωγι ςτθν παροφςα κατθγορία και εντάςςονται ςτθν
Κατθγορία 4 ι 5 ανάλογα τθν υπζρβαςθ, ενϊ ςτθν Κατθγορία 2 εντάςςονται μόνο τα τμιματα των
καταςκευϊν που προχπιρχαν τθσ 1.1.1983.
γ) ΚΑΤΘΓΟΛΑ 3: Αυκαίρετεσ μικρζσ παραβάςεισ: Υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ και
εξαιροφνται οριςτικά από τθν κατεδάφιςθ, με τθν καταβολι παραβόλου ποςοφ διακοςίων
πενιντα (250) ευρϊ και χωρίσ τθν καταβολι ειδικοφ προςτίμου, οι εξισ παραβάςεισ, ανεξαρτιτωσ
του αρικμοφ αυτϊν και υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτζσ δεν περιλαμβάνονται ςτισ διατάξεισ του
άρκρου 30 του παρόντοσ:
γα) μείωςθ του ποςοςτοφ τθσ υποχρεωτικισ φφτευςθσ του ακαλφπτου χϊρου του οικοπζδου ζωσ
είκοςι τοισ εκατό (20%),
γβ) προςκικθ μόνωςθσ εξωτερικά ςτισ όψεισ,
γγ) αλλαγι των διαςτάςεων των εξωςτϊν που προκαλεί υπζρβαςθ τθσ επιφανείασ τουσ ζωσ είκοςι
τοισ εκατό (20%). Συμπεριλαμβάνονται ςτθν παροφςα περίπτωςθ και εξαιροφνται οριςτικά τθσ
κατεδάφιςθσ και αυκαίρετοι ανοικτοί εξϊςτεσ ι τμιματα αυτϊν που υπζρκεινται του
κοινόχρθςτου χϊρου τθσ πόλθσ (ρυμοτομικι γραμμι), υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ προβολι τουσ
δεν ξεπερνά το κραςπεδόρεικρο.
γδ) αλλαγι των διαςτάςεων των ανοιγμάτων και μετατόπιςθ αυτϊν,
γε) καταςκευι πζρκγολασ ζωσ πενιντα (50) τ.μ. ςφμφωνα με τθν παρ. 60 του άρκρου 2 του ν.
4067/2012 (Α' 79),
γςτ) φφτευςθ υποχρεωτικισ υπαίκριασ κζςθσ ςτάκμευςθσ,
γη) δεξαμενζσ αποχζτευςθσ ςτεγανζσ ι απορροφθτικζσ, κακϊσ και δεξαμενζσ νεροφ,
γθ) οικίςκοι που καλφπτουν αντλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, εφόςον ζχουν τισ ςυγκεκριμζνεσ
διαςτάςεισ που ορίηει το π.δ. τθσ 24θσ.5.1985 (Δ’ 270). Για τθν εν λόγω περίπτωςθ δεν απαιτείται
καταβολι παραβόλου,
γκ) εργαςίεσ διαμόρφωςθσ εδάφουσ φψουσ ζωσ 1,00 μζτρο,
γι) υπζρβαςθ περιτοίχιςθσ φψουσ ζωσ ζνα (1,00) μζτρο για κατοικίεσ και δφο (2,00) μζτρα για
βιομθχανίεσ και ειδικά κτίρια,
για) υπζρβαςθ νομίμου φψουσ καμινάδασ ζωσ ενάμιςθ (1,50) μζτρο, και πζργκολασ φψουσ ζωσ
τζςςερα (4) μζτρα για ξενοδοχειακζσ μονάδεσ και τουριςτικά καταλφματα,
γιβ) αποκικθ μζγιςτθσ επιφάνειασ δεκαπζντε (15) τ.μ. και μζςου φψουσ ζωσ δυόμιςθ (2,50) μζτρα,
γιγ) υπζρβαςθ φψουσ των επαγγελματικϊν, βιομθχανικϊν, βιοτεχνικϊν και αγροτικϊν αποκθκϊν
ζωσ είκοςι τοισ εκατό (20%) του φψουσ που προβλζπεται ςτθν οικοδομικι άδεια,
γιδ) αλλαγι κζςθσ του προβλεπομζνου με οικοδομικι άδεια κτιρίου ςε άλλθ κζςθ, εφόςον δεν
παραβιάηονται οι πολεοδομικζσ διατάξεισ, ι αλλαγι κζςθσ του προβλεπομζνου με οικοδομικι
άδεια κτιρίου ςε άλλθ κζςθ λόγω καταςκευισ με εςφαλμζνθ αναςτροφι τθσ κάτοψθσ ςε νόμιμθ
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κζςθ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται θ τελικι ςτάκμθ του εδάφουσ. Επιτρζπεται κατ’
εξαίρεςθ των οριηομζνων ςτθν παρ. 10 του άρκρου 42 θ ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ οικοδομικισ
άδειασ με τισ μελζτεσ του υφιςταμζνου κτιρίου, προκειμζνου να εκδοκεί θ ταυτότθτα κτιρίου,
γιε) αλλαγζσ ςτισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ του περιγράμματοσ του κτιρίου ι τθσ αυτοτελοφσ
ιδιοκτθςίασ ζωσ πζντε τοισ εκατό (5%) και εφόςον δεν μεταβάλλεται θ επιφάνεια άνω του
ποςοςτοφ πζντε τοισ εκατό (5%) και κατά παρζκκλιςθ των περ. α', β' και γ' τθσ παρ. 2 του άρκρου
89,
γιςτ) παραβάςεισ του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ, ο οποίοσ εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. 3046/304/301/3.2.1989 απόφαςθ του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων
(Δ’ 59). Για τισ παραβάςεισ αυτζσ γίνεται ειδικι μνεία ςτισ βεβαιϊςεισ των μθχανικϊν, κατά τθν
τεχνικι ζκκεςθ,
γιη) πρόχειρεσ και προςωρινζσ καταςκευζσ από πανί, νάχλον ι άλλα ευτελι υλικά που
χρθςιμοποιοφνται για αυτοςτζγαςθ ι για προςωρινι αποκικευςθ υλικϊν και προϊόντων εμπορίου
ςε βιομθχανικά και βιοτεχνικά κτίρια με νόμιμθ άδεια,
γιθ) πρόχειρεσ ξφλινεσ καταςκευζσ βοθκθτικισ χριςθσ ζωσ οκτϊ (8) τ.μ. και μεγίςτου φψουσ
δυόμιςθ (2,50) μζτρων, που τοποκετοφνται ςτον ακάλυπτο χϊρο.
Για τθν υπαγωγι υποβάλλονται αίτθςθ και υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ, τεχνικι ζκκεςθ
μθχανικοφ, κακϊσ και φωτογραφίεσ, όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
Σε περίπτωςθ παραβάςεων που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ των διαςτάςεων που τίκενται με
τθν παροφςα κατθγορία, εφαρμόηεται θ παρ. 5 του άρκρου 100, με τθν επιφφλαξθ τθσ περ. ιςτ',
για τθν οποία εφαρμόηονται οι γενικζσ διατάξεισ υπολογιςμοφ του προςτίμου του ίδιου άρκρου.
δ) ΚΑΤΘΓΟΛΑ 4: Υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ και εξαιροφνται οριςτικά από τθν
κατεδάφιςθ, μετά τθν υπαγωγι, τθν καταβολι του ςχετικοφ παραβόλου και τθν καταβολι του
ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ των οριηομζνων ςτο άρκρο 97, οι εξισ
αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςθσ:
αα) αυκαίρετεσ καταςκευζσ εφόςον δεν παραβιάηονται ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του είκοςι τοισ
εκατό (20%) τα πολεοδομικά μεγζκθ κάλυψθσ, δόμθςθσ και φψουσ που προβλζπονται από τουσ
όρουσ δόμθςθσ τθσ περιοχισ ι αυτοφσ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ αδείασ,
ββ) αυκαίρετεσ καταςκευζσ εφόςον δεν παραβιάηονται ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του ςαράντα τοισ
εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγζκθ κάλυψθσ, δόμθςθσ και ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του είκοςι
τοισ εκατό (20%) το πολεοδομικό μζγεκοσ του φψουσ που προβλζπονται από τουσ όρουσ δόμθςθσ
τθσ περιοχισ ι αυτοφσ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ άδειασ και δεν
υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για χριςθ κατοικίασ ανά ιδιοκτθςία και μζχρι τα 1000 τ.μ. κτιρίου
ςυνολικά, τα 1000 τ.μ. για τισ λοιπζσ χριςεισ.
Στα ανωτζρω ποςοςτά ςυνυπολογίηονται όλα τα αυκαίρετα κτίςματα επί του ακινιτου, κακϊσ και
τυχόν αυκαίρετεσ καταςκευζσ που ζχουν υπαχκεί ςτουσ ν. 3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και
4178/2013. Δεν ςυνυπολογίηονται επιφάνειεσ εντόσ του περιγράμματοσ του κτιρίου ςε εντόσ
ςχεδίου περιοχζσ που δεν δθμιουργοφν αυτοτελείσ χϊρουσ, όπωσ ςοφίτεσ, εςωτερικοί εξϊςτεσ και
υπόγεια. Θμιυπαίκριοι χϊροι δε ςυνυπολογίηονται μζχρι του ποςοςτοφ υπζρβαςθσ 80% του
πολεοδομικοφ μεγζκουσ κάλυψθσ και δόμθςθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν ενταχκεί ςτουσ ν.
3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 και 4178/2013,
γγ) αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ, εφόςον ζχουν ςυντελεςτεί ςε περιοχζσ εντόσ ςχεδίου και με τθν
προχπόκεςθ ότι θ εν λόγω χριςθ είναι ςφμφωνθ με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ τθσ περιοχισ,
δδ) αυκαίρετεσ καταςκευζσ θμιυπαίκριων χϊρων ςε κτίςματα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ
ςχεδίου και με τθν προχπόκεςθ ότι θ χριςθ τουσ είναι ςφμφωνθ με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ τθσ
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περιοχισ, εφόςον δεν παραβιάηονται ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του εξιντα τοισ εκατό (60%) τα
πολεοδομικά μεγζκθ κάλυψθσ και δόμθςθσ.
Δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν παροφςα περίπτωςθ και δεν εξαιροφνται οριςτικά τθσ κατεδάφιςθσ
αυκαίρετεσ καταςκευζσ εφόςον βρίςκονται εντόσ προκθπίου.
ε) ΚΑΤΘΓΟΛΑ 5: εα) αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ με τθν επιφφλαξθ των
οριηομζνων ςτο άρκρο 89 που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ κατθγορίεσ 1 ζωσ 4 του παρόντοσ,
ββ) για τισ αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ τθσ παροφςασ κατθγορίασ
αναςτζλλεται για τριάντα (30) ζτθ θ επιβολι κυρϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 97, και επιτρζπεται
θ μεταβίβαςθ και θ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ επ’ αυτϊν μετά τθν υπαγωγι ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ, τθν καταβολι του ςχετικοφ παραβόλου και τθν καταβολι του ενιαίου
ειδικοφ προςτίμου. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται κάκε
κζμα που αφορά ςτθ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ παροφςασ περ. ε).».
Άρκρο 63
Ηθτιματα κάκετων και οριηόντιων ιδιοκτθςιϊν
Οι παρ. 4, 7 και 9 του άρκρου 98 του ν. 4495/2017 αντικακίςτανται και το άρκρο 98
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 98
υκμίςεισ του ν.δ. 1024/1971 (Α' 232) και του ν. 3741/1929
1. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν.δ. 1024/1971 εφαρμόηονται και επί γθπζδων, που
κείνται εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και εκτόσ ορίων οικιςμϊν και ανικουν ςε ζναν ι πλείονεσ
ιδιοκτιτεσ, επί των οποίων ζχουν ανεγερκεί μζχρι τισ 28.7.2011 οικοδομιματα νομίμωσ
ανεγερκζντα ι αυκαίρετα, υπαγόμενα ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, με τθν επιφφλαξθ των
οριηομζνων ςτισ διατάξεισ του άρκρου 89 του παρόντοσ. Υπό τισ ανωτζρω προχποκζςεισ
επιτρζπεται θ ςφνταξθ και υπογραφι ςυμβολαιογραφικϊν πράξεων ςφςταςθσ διθρθμζνων
ιδιοκτθςιϊν επί των ανωτζρω γθπζδων και θ μεταγραφι αυτϊν ςτα βιβλία μεταγραφϊν ι θ
καταχϊριςθ ςτα κτθματολογικά γραφεία. Υπό τισ ίδιεσ ανωτζρω προχποκζςεισ κεωροφνται εξ
υπαρχισ ζγκυρεσ και ιςχυρζσ ςυςτάςεισ διαιρεμζνων ιδιοκτθςιϊν, οι οποίεσ ζχουν ςυςτακεί μζχρι
τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ και δεν ζχουν κθρυχκεί άκυρεσ με αμετάκλθτθ δικαςτικι
απόφαςθ. Θ ανζγερςθ των οικοδομϊν μζχρι τισ 28.7.2011 αποδεικνφεται από αεροφωτογραφίεσ
που ζχουν λθφκεί μζχρι τθν θμερομθνία αυτι και βεβαιϊνεται από το μθχανικό, ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του παρόντοσ.
2. Συνιδιοκτιτεσ τουλάχιςτο κατά 65% του γθπζδου επί του οποίου ζχουν ανεγερκεί αυτοτελι
οικοδομιματα, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 1, μποροφν να ηθτιςουν με αγωγι τθ ςφςταςθ
διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν, ςφμφωνα τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ παρ. 1 του ν.δ. 1024/1971. Ρροσ
τοφτο, κατακζτουν για τθ ςφνταξθ ςχετικισ πράξθσ:
α) τοπογραφικό διάγραμμα του γθπζδου επί του οποίου αποτυπϊνεται το περίγραμμα των
υφιςτάμενων οικοδομθμάτων,
β) ςχζδιο τθσ ςφςταςθσ διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν και κανονιςμοφ ςχζςθσ ςυνιδιοκτθτϊν με
περιγραφι των ιδιοκτθςιϊν που κα δθμιουργθκοφν,
γ) ςχζδιο διανομισ των διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν, ςτο οποίο προβλζπεται θ περιερχόμενθ ςε όλουσ
τουσ ςυνιδιοκτιτεσ διθρθμζνθ ιδιοκτθςία,
δ) κάτοψθ των υφιςταμζνων οικοδομθμάτων,
ε) πίνακα κατανομισ των ποςοςτϊν εξ αδιαιρζτου του κοινοφ γθπζδου ςτισ χωριςτζσ ιδιοκτθςίεσ
που κα δθμιουργθκοφν, με μνεία τθσ αναλογίασ των κοινοχριςτων δαπανϊν που κα βαρφνει κάκε
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χωριςτι ιδιοκτθςία,
ςτ) ζκκεςθ ςχετικά με τθν αξία κάκε ιδιοκτθςίασ που κα περιζλκει ςτουσ ςυγκυρίουσ, ςυνολικά και
για κάκε ςυγκφριο χωριςτά,
η) πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ και βαρϊν του ακινιτου. Θ αγωγι εγείρεται ενϊπιον του
Μονομελοφσ Ρρωτοδικείου τθσ τοποκεςίασ του γθπζδου και εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ
του ν. 1562/1985 (Α' 150).
3. Με π.δ., που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
μπορεί να εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του ν.δ. 1024/1971 (Α' 232) επί
γθπζδων κειμζνων εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ και εκτόσ ορίων οικιςμϊν, ανεξαρτιτωσ αν ζχουν
ανεγερκεί οικοδομιματα μζχρι τισ 28.7.2011, εφόςον επιτρζπεται θ διάςπαςθ όγκου του κτιρίου.
Με το π.δ. μπορεί να κακορίηονται:
α) οι γενικοί όροι και προχποκζςεισ, κακϊσ και οι περιπτϊςεισ ειδικϊν περιοχϊν ςτισ οποίεσ δεν
εφαρμόηεται θ παροφςα διάταξθ
β) θ απαγόρευςθ οποιαςδιποτε οικοδομικισ εργαςίασ περίφραξθσ ι καταςκευισ ςτο όριο των
τμθμάτων αποκλειςτικισ χριςθσ, κακϊσ και θ καταγραφι των επιτρεπόμενων καταςκευϊν και
οικοδομικϊν εργαςιϊν,
γ) θ μείωςθ του ςυντελεςτι δόμθςθσ αναλόγωσ τθσ απόςταςθσ των τμθμάτων των κτιρίων που
δθμιουργοφνται από τθ διάςπαςθ,
δ) οι όροι δόμθςθσ των ακινιτων που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, αν υφίςταται
υπόλοιπο ςυντελεςτι δόμθςθσ.
4. Συγκφριοι εξ αδιαιρζτου ςε οριηόντια ι κάκετθ ιδιοκτθςία, ι ςε κτίςμα χωρίσ ςφςταςθ
οροφοκτθςίασ εντόσ ςχεδίου πόλεωσ, ανεξαρτιτωσ ποςοςτοφ ςυγκυριότθτασ, αυκαίρετων
κτιςμάτων ι νόμιμων κτιςμάτων με αυκαίρετεσ μικρζσ παραβάςεισ ι αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι
αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ μποροφν να ηθτοφν τθν υπαγωγι τουσ ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ
κατά τα οριηόμενα ςτα άρκρα 99 επ. ανεξαρτιτωσ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ των λοιπϊν εξ
αδιαιρζτου ςυγκυρίων. Υπόχρεοσ προσ καταβολι του παραβόλου υπαγωγισ και των
αναλογοφντων προςτίμων είναι ο δθλϊν τθν αυκαιρεςία ςυγκφριοσ, ο οποίοσ διατθρεί τα εκ του
νόμου αναγωγικά του δικαιϊματα ζναντι των λοιπϊν ςυγκυριϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, οι λοιποί
ςυνιδιοκτιτεσ μποροφν να αποπλθρϊνουν τισ οριςκείςεσ δόςεισ των αναλογοφντων προςτίμων
αυτοβοφλωσ, ςφμφωνα με το ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ τουσ, φςτερα από ςχετικι ζγγραφθ ι
θλεκτρονικι διλωςι τουσ.
5. Ειδικϊσ ςτισ περιπτϊςεισ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ με παραβάςεισ που αφοροφν τθν επζκταςθ
αυτισ κακ’ φψοσ ι κατά πλάτοσ (οριηόντιασ) και τθν κατάλθψθ κοινοχριςτου ι κοινοκτιτου
χϊρου, είναι δυνατι θ υπαγωγι αυτϊν ςτον παρόντα, χωρίσ τθ ςυναίνεςθ των λοιπϊν
ςυνιδιοκτθτϊν, μόνο ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
α) όταν θ αυκαίρετθ επζκταςθ υφίςταται από τθν ανζγερςθ-καταςκευι τθσ οικοδομισ ι
β) όταν θ ίδια αυκαίρετθ επζκταςθ υφίςταται ςε όλουσ τουσ ορόφουσ τθσ οικοδομισ.
6. Για τθν υπαγωγι των ανωτζρω περιπτϊςεων ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ, απαιτείται, κατά
περίπτωςθ, επιπλζον των υπόλοιπων δικαιολογθτικϊν που ορίηονται ςτο άρκρο 99:
α) υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ τθσ οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ ότι θ οριηόντια ιδιοκτθςία του ζχει
επεκτακεί καταλάβει κοινόχρθςτο ι κοινόκτθτο χϊρο από τον χρόνο ανζγερςθσ καταςκευισ τθσ
όλθσ οικοδομισ,
β) βεβαίωςθ μθχανικοφ ότι θ ίδια αυκαίρετθ επζκταςθ υφίςταται ςε όλουσ τουσ ορόφουσ τθσ
οριηόντιασ ιδιοκτθςίασ.
7. Μετά τθν υπαγωγι ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ και εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι
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προχποκζςεισ των περ. α και β τθσ παρ. 5 ι εφόςον θ αυκαίρετθ επζκταςθ ι απομείωςθ
οριηοντίου ι κακζτου ιδιοκτθςίασ και κτιρίων εν ςειρά που αποτελοφν οριηόντιεσ ι κάκετεσ
ιδιοκτθςίεσ ευριςκόμενεσ εντόσ οικοπζδων, τμθμάτων οικοπζδων ι αγροτεμαχίων υφίςταται από
τθν ανζγερςθ – καταςκευι τθσ οικοδομισ και ςυντελείται εντόσ νομίμου όγκου του κτιρίου ι ςε
νόμιμθ ι μθ υπόγεια ςτάκμθ, ο ιδιοκτιτθσ ζχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερϊσ ςε
ςυμβολαιογραφικι πράξθ τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ ςφςταςθσ οριηόντιασ ι κακζτου ιδιοκτθςίασ,
προκειμζνου να ενςωματϊςει τον υπαγόμενο ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ χϊρο ςτθν οριηόντια ι
κάκετθ ιδιοκτθςία του ι να τον εξαιρζςει από αυτι. Στθν περίπτωςθ αυτι θ ςφμφωνθ γνϊμθ του
ςυνόλου των ςυνιδιοκτθτϊν τεκμαίρεται.
Θ παροφςα εφαρμόηεται αναλόγωσ και ςε περιπτϊςεισ που θ ίδια αυκαίρετθ καταςκευι
υφίςταται ςε όλουσ τουσ ορόφουσ και δεν είναι από καταςκευισ.
Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ, ςε περίπτωςθ που δεν ςυντρζχουν
ςωρευτικά οι προχποκζςεισ των περ. α και β τθσ παρ. 5, είναι θ παρζλευςθ δεκαετίασ από τθν
τζλεςθ τθσ αυκαιρεςίασ μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ και θ μθ ζκδοςθ ί αμετάκλθτθσ
δικαςτικισ απόφαςθσ που να διατάςςει τθν κατεδάφιςθ.
8. Επί αυκαίρετων καταςκευϊν ι αυκαίρετων αλλαγϊν χριςθσ που ζχουν εκτελεςτεί ι
εγκαταςτακεί ςε οριηόντια ι κάκετθ ςυνιδιοκτθςία και εντόσ τμθμάτων αποκλειςτικισ χριςθσ
αυτϊν, εφόςον κατά τθ ςφςταςθ διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν ζχουν αποδοκεί ςτουσ δικαιοφχουσ ωσ
αποκλειςτικι χριςθ, για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ δεν απαιτείται ςυναίνεςθ των
λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν. Ειδικϊσ, όταν αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςθσ, που εξυπθρετοφν
τθ ςυνιδιοκτθςία ζχουν εκτελεςτεί ι εγκαταςτακεί ςε παράρτθμα οριηόντιασ ι κάκετθσ
ιδιοκτθςίασ, ο ιδιοκτιτθσ ζχει δικαίωμα να προβαίνει μονομερϊσ ςε ςυμβολαιογραφικι πράξθ
τροποποίθςθσ τθσ πράξθσ ςφςταςθσ οριηόντιασ ι κάκετθσ ιδιοκτθςίασ, προκειμζνου το παράρτθμα
να αποκτιςει το χαρακτιρα κοινόχρθςτου και κοινόκτθτου χϊρου τθσ ςυνιδιοκτθςίασ. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ ςφμφωνθ γνϊμθ του ςυνόλου των ςυνιδιοκτθτϊν τεκμαίρεται.
9. Ρλθν των περιπτϊςεων τθσ παρ. 8, υπόχρεοσ για τθν τακτοποίθςθ αυκαίρετων καταςκευϊν ι
αλλαγϊν χριςθσ επί κοινοχριςτων ι κοινοκτιτων μερϊν τθσ οικοδομισ είναι ο ιδιοκτιτθσ που
τουσ ιδιοχρθςιμοποιεί και απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του (51%) των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν τθσ
οικοδομισ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται θ διαδικαςία
υπαγωγισ ςτον παρόντα νόμο των αυκαίρετων καταςκευϊν ι αλλαγϊν χριςθσ επί κοινοχριςτων
ι κοινοκτιτων μερϊν τθσ οικοδομισ που δεν ζχουν απωλζςει τθν κοινόχρθςτθ χριςθ, ο
επιμεριςμόσ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και των λοιπϊν δαπανϊν μεταξφ των ςυνιδιοκτθτϊν
και κάκε άλλθ αναγκαίο ειδικότερο ηιτθμα.».
Άρκρο 64
Τπολογιςμόσ ενιαίου ειδικοφ προςτίμου
Θ παρ. 8 του άρκρου 100 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται και το άρκρο 100 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 100
Διατάξεισ υπολογιςμοφ ενιαίου ειδικοφ προςτίμου
1. Για τθν υπαγωγι αυκαίρετθσ καταςκευισ ι χριςθσ ςτθν παροφςα ρφκμιςθ καταβάλλεται ενιαίο
ειδικό πρόςτιμο. Ο υπολογιςμόσ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου γίνεται με βάςθ το εμβαδόν τθσ
επί τθν τιμι ηϊνθσ ςτθν περιοχι του ακινιτου, ανεξαρτιτωσ τθσ χριςθσ αυτοφ, ςφμφωνα με το
ςφςτθμα αντικειμενικϊν αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν τθσ 20.1.2016, επί το ςυντελεςτι
δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) και επί τουσ ςυντελεςτζσ των ςχετικϊν ενδείξεων-τετραγωνιδίων, που
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ορίηονται ςτον πίνακα του Ραραρτιματοσ Α', όπου απαιτοφνται, ανάλογα με τθν κατθγορία και το
είδοσ του αυκαιρζτου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 96 (τετραγωνικά μζτρα Χ 15% Χ τιμι
ηϊνθσ Χ ςυντελεςτζσ τετραγωνιδίων).
2. Για τον υπολογιςμό των ανωτζρω ςυντελεςτϊν τετραγωνιδίων, τα μεγζκθ των αυκαίρετων
καταςκευϊν ι χριςεων ςυγκρίνονται με τουσ επιτρεπόμενουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ
που ιςχφουν ςτθν περιοχι του ακινιτου και, ςε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ ακινιτου, με το μζροσ
των επιτρεπομζνων μεγεκϊν, που αναλογεί ςτο ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ τθσ οριηόντιασ ι κάκετθσ
ι ιδιοκτθςίασ κάκε ςυγκφριου.
3. Για τον υπολογιςμό του προςτίμου ομαδοποιοφνται οι αυκαιρεςίεσ τθσ ίδιασ κατθγορίασ και
είδουσ καταςκευισ ι χριςθσ που ορίηεται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ Α', οι οποίεσ ζχουν τα
ίδια χαρακτθριςτικά και προςτίκενται τα εμβαδά των δθλοφμενων εμβαδϊν τθσ αυτισ κατθγορίασ
και είδουσ ανά φφλλο καταγραφισ.
4. Για αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ, που αποδεδειγμζνα προχφίςτανται
τθσ 1.1.1983, καταβάλλεται ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου,
όπωσ υπολογίηεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ. Για αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αυκαίρετθ
αλλαγι χριςθσ από 1.1.1983 ζωσ 1.1.1993 καταβάλλεται ποςοςτό εξιντα τοισ εκατό (60%) του
ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, ενϊ για αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ από
1.1.1993 ζωσ 31.12.2003 καταβάλλεται ποςοςτό 80% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, όπωσ
υπολογίηεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
5. Για τισ παραβάςεισ οι οποίεσ δεν εμπίπτουν ςτισ κατθγορίεσ 1 ζωσ και 12 του πίνακα του
Ραραρτιματοσ Α' και δεν αντιςτοιχίηονται ςε επιφάνεια χϊρου (τ.μ.), κακϊσ και για εγκαταςτάςεισ
όπωσ ορίηονται ςτισ παρ. 19, 26 και 57 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79) που δεν εμπίπτουν
ςτισ περιπτϊςεισ τθσ κατθγορίασ 3 του άρκρου 96 καταβάλλεται παράβολο διακοςίων πενιντα
(250) ευρϊ και το ειδικό πρόςτιμο υπολογίηεται με προχπολογιςμό ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Β'.
Αν ςτο Ραράρτθμα Β' δεν περιλαμβάνεται τιμι μονάδοσ τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ, λαμβάνεται
θ τιμι μονάδοσ τιμολογίων αγοράσ. Ρροχπολογιςμόσ ζωσ και δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ
κεωρείται μία (1) παράβαςθ για τθν οποία καταβάλλεται πρόςτιμο διακοςίων πενιντα (250) ευρϊ.
Ο αρικμόσ των παραβάςεων προκφπτει από το πθλίκο του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ δια του
ποςοφ των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ, ςτρογγυλοποιοφμενο προσ τα άνω. Ο ςυνολικόσ
αρικμόσ των παραβάςεων του ακινιτου ςθμειϊνεται ςτο τετραγωνίδιο 13 του πίνακα του
Ραραρτιματοσ Α'.
Στον ανωτζρω τρόπο υπολογιςμοφ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου υπάγονται επίςθσ αυκαίρετοι
θμιυπαίκριοι χϊροι, ςτζγαςτρα, κιόςκια, κακϊσ και αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςεισ από βοθκθτικι
χριςθ ςε βοθκθτικι και από κφρια χριςθ ςε κφρια που ζχουν πραγματοποιθκεί χωρίσ τθν ζκδοςθ
ςχετικισ οικοδομικισ άδειασ, εντόσ νομίμου περιγράμματοσ κτιρίου και με τθν προχπόκεςθ ότι
δεν επζρχεται υπζρβαςθ δόμθςθσ λόγω τθσ αυκαίρετθσ αλλαγισ χριςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 7.
Ειδικά ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, που δθλϊνονται παραβάςεισ αποκλειςτικά αυτισ τθσ κατθγορίασ,
δεν υποβάλλονται τα δικαιολογθτικά γγγ, δδδ, εεε τθσ παρ. ςτ' του άρκρου 99.
6. Για τον υπολογιςμό του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου εφαρμόηεται ςυντελεςτισ 0,30 για τουσ
χϊρουσ ςε:
α) υπόγειεσ ςτάκμεσ που δεν αποτελοφν αυτοτελι χϊρο, αλλά ςυνδζονται λειτουργικά με τον
υπερκείμενο όροφο,
β) εςωτερικοφσ εξϊςτεσ (πατάρια) και ςοφίτεσ που δεν αποτελοφν ανεξάρτθτο χϊρο.
Στισ υπόγειεσ ςτάκμεσ, που αποτελοφν αυτοτελι χϊρο, κακϊσ και ςε ιςόγειουσ βοθκθτικοφσ
χϊρουσ (ιδίωσ αποκικεσ, χϊροι ςτάκμευςθσ, κ.λπ.) επιφάνειασ ζωσ 50 τ.μ., εφαρμόηεται
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ςυντελεςτισ 0,50.
7. Σε περίπτωςθ αυκαίρετθσ αλλαγισ χριςθσ από βοθκθτικι χριςθ ςε βοθκθτικι και από κφρια ςε
κφρια, εντόσ νομίμου περιγράμματοσ κτιρίου, εφόςον ο προχπολογιςμόσ των εργαςιϊν που ζχουν
εκτελεςτεί δεν ξεπερνά τισ δεκαπζντε χιλιάδεσ (15.000) ευρϊ, καταβάλλεται παράβολο διακοςίων
πενιντα (250) ευρϊ και δεν καταβάλλεται ειδικό πρόςτιμο. Σε αντίκετθ περίπτωςθ εφαρμόηεται θ
παρ. 5. Για αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ από κφρια χριςθ ςε κφρια, εντόσ νομίμου περιγράμματοσ
κτιρίου, ςτισ περιπτϊςεισ όπου επζρχεται αφξθςθ του ςυντελεςτι δόμθςθσ, όπωσ αυκαίρετθ
αλλαγι χριςθσ από κατάςτθμα ςε κατοικία ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι και αυκαίρετθ αλλαγι
χριςθσ από βιομθχανία για τθν οποία εκδόκθκε άδεια, κατά παρζκκλιςθ, ςε εκτόσ ςχεδίου
περιοχι ςε κατοικία, εκτόσ των τυχόν υπολοίπων ςυντελεςτϊν (εκτόσ ςχεδίου, παλαιότθτασ)
υπολογίηεται ο ςυντελεςτισ αλλαγισ χριςθσ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α' για τθν επιπλζον τθσ
επιτρεπόμενθσ για τθ νζα χριςθ επιφάνεια.
Για αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ από βοθκθτικι χριςθ ςε κφρια, εντόσ νομίμου περιγράμματοσ
κτιρίου, υπολογίηεται θ υπζρβαςθ ςυντελεςτι δόμθςθσ που προζκυψε λόγω τθσ αυκαίρετθσ
αλλαγισ και δεν υπολογίηεται ο ειδικόσ ςυντελεςτισ αλλαγισ χριςθσ κατά το Ραράρτθμα Α'.
8. Θ διαφορετικι διαμεριςμάτωςθ ορόφου από αυτιν που προβλζπεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια
τθσ οικοδομικισ άδειασ υπάγεται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ και υποβάλλεται κάτοψθ
αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ορόφου. Ωσ ειδικό πρόςτιμο καταβάλλεται εφάπαξ
το παράβολο των διακοςίων πενιντα (250) ευρϊ ανά όροφο, φςτερα από αίτθςθ οποιουδιποτε
ενδιαφερόμενου ιδιοκτιτθ διαμερίςματοσ.
9. Για τθ διαφορετικι χωροκζτθςθ των υποχρεωτικά προβλεπόμενων από τθν οικοδομικι άδεια
κζςεων ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων από αυτιν που προβλζπεται ςτα ςχζδια τθσ ςυμβολαιογραφικισ
διλωςθσ του ν. 1221/1981, υποβάλλεται κάτοψθ αποτφπωςθσ των υφιςταμζνων κζςεων
ςτάκμευςθσ. Ωσ ειδικό πρόςτιμο καταβάλλεται εφάπαξ, το παράβολο των διακοςίων πενιντα
(250) ευρϊ.
10. Σε περιπτϊςεισ υπζρβαςθσ φψουσ νομίμωσ υφιςταμζνων κτιρίων ι υπζρβαςθσ κάλυψθσ
νομίμωσ υφιςταμζνων βιομθχανικϊν, βιοτεχνικϊν κτιρίων, αποκθκευτικϊν και επαγγελματικϊν
χϊρων ι τμθμάτων τουσ, ςτισ οποίεσ δεν ςυντρζχει υπζρβαςθ του επιτρεπόμενου ςυντελεςτι
δόμθςθσ του ακινιτου, το ενιαίο ειδικό πρόςτιμο υπολογίηεται χωρίσ να πολλαπλαςιάηεται ο
ςυντελεςτισ του Ραραρτιματοσ Α' αλλά ο ςυντελεςτισ 0,20 για υπερβάςεισ αυτϊν ζωσ είκοςι τοισ
εκατό (20%) του επιτρεπόμενου φψουσ και επιτρεπόμενθσ κάλυψθσ και ςυντελεςτισ 0,40 για
υπερβάςεισ μεγαλφτερεσ του είκοςι τοισ εκατό (20%) του επιτρεπόμενου φψουσ και επιτρεπόμενθσ
κάλυψθσ. Ωσ επιτρεπόμενο φψοσ κεωρείται το επιτρεπόμενο φψοσ τθσ περιοχισ όπου βρίςκεται το
ακίνθτο και όχι το φψοσ που αναφζρεται ςτθν οικοδομικι άδεια. Στθν περίπτωςθ υπζρβαςθσ
φψουσ οικοδομικισ άδειασ χωρίσ τθν υπζρβαςθ του φψουσ τθσ περιοχισ, το ειδικό πρόςτιμο για
τθν υπζρβαςθ φψουσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρ. 5.
11. Για τον υπολογιςμό του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου που αφορά τθν υπζρβαςθ φψουσ, ςτθν
περίπτωςθ οικοδομισ με οικοδομικι άδεια, δεν προςμετράται το πρόςκετο φψοσ αυτισ, που ζχει
προκφψει από τθ μθ ολοκλιρωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ι από εκχωματϊςεισ που ζχουν
εκτελεςτεί ςε αυτόν. Το ειδικό πρόςτιμο για το φψοσ, που ζχει προκφψει από τθ μθ ολοκλιρωςθ
του περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ ι από εκχωματϊςεισ, υπολογίηεται αναλυτικά ςφμφωνα με τθν παρ.
5.
12. Για κφρια και μοναδικι κατοικία, εφόςον ο ιδιοκτιτθσ ι ο ςφηυγοσ ι οποιοδιποτε από τα
ανιλικα τζκνα αυτοφ δεν ζχει δικαίωμα πλιρουσ κυριότθτασ ι επικαρπίασ ι οίκθςθσ ςε κατοικία ι
ςε ιδανικό μερίδιο αυτισ που πλθροί τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ τθσ οικογζνειάσ του ι δικαίωμα
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πλιρουσ κυριότθτασ ςε οικόπεδο οικοδομιςιμο ι ςε ιδανικό μερίδιο οικοπζδου ςτο οποίο
αντιςτοιχεί εμβαδόν κτίςματοσ που πλθροί τισ ςτεγαςτικζσ του ανάγκεσ και βρίςκονται ςε
δθμοτικό ι κοινοτικό διαμζριςμα με πλθκυςμό άνω των τριϊν χιλιάδων (3.000), καταβάλλεται
ποςοςτό 40% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, όπωσ υπολογίηεται με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.
Κεωρείται ότι πλθροφνται οι ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ εφόςον το άκροιςμα τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ
που τουσ αντιςτοιχεί δεν υπερβαίνει τα εβδομιντα (70) τ.μ.. Θ επιφάνεια αυτι προςαυξάνεται
κατά τριάντα (30) τ.μ. για μζχρι δφο τζκνα και κατά είκοςι (20) τ.μ. για πάνω από δφο τζκνα, τα
οποία βαρφνουν τον υπόχρεο ι τον άλλο ςφηυγο. Θ προχπόκεςθ τθσ κφριασ κατοικίασ για τθν
εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου πλθροφται εφόςον για τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ των ανωτζρω
προςϊπων το άκροιςμα τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ που τουσ αντιςτοιχεί δεν υπερβαίνει τα
εβδομιντα (70) τ.μ.. Θ επιφάνεια αυτι προςαυξάνεται κατά δεκαπζντε (15) τ.μ. για κάκε τζκνο.
13. Στθν περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ του ακινιτου ςτο οποίο ζχει εκτελεςτεί θ αυκαίρετθ
καταςκευι ι ζχει εγκαταςτακεί θ αυκαίρετθ χριςθ, οι ςυντελεςτζσ μείωςθσ του προςτίμου και
του παραρτιματοσ λαμβάνονται υπόψθ για όποιον από τουσ ςυγκφριουσ πλθροί τισ ςχετικζσ
προχποκζςεισ υποβάλλοντασ διαφορετικά φφλλα καταγραφισ για τθν επιφάνεια που αντιςτοιχεί
ςτο ποςοςτό ςυνιδιοκτθςίασ τθσ οριηόντιασ ι κάκετθσ ιδιοκτθςίασ.
14. Σε περίπτωςθ διαφορετικισ διαρρφκμιςθσ διακεκριμζνθσ αυτοτελοφσ οριηόντιασ ι κάκετθσ
ιδιοκτθςίασ από αυτιν που προβλζπεται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια τθσ οικοδομικισ άδειασ,
υφίςταται απαλλαγι από τθν υποχρζωςθ καταβολισ παραβόλου και ενιαίου ειδικοφ προςτίμου,
αλλά ο ενδιαφερόμενοσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει το ςχετικό φάκελο τθσ άδειασ για τθ
ςυντελεςκείςα αλλαγι διαρρφκμιςθσ κατά τθ ςφνταξθ τθσ ταυτότθτασ κτιρίου.».
Άρκρο 65
Τπαγωγι αυκαιρζτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίθςθσ ι κατεδάφιςθσ
Θ παρ. 1 του άρκρου 106 του ν. 4495/20176 αντικακίςταται και το άρκρο 106 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 106
Υπαγωγι αυκαιρζτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίθςθσ ι κατεδάφιςθσ
1. α) Στθν περίπτωςθ αυκαίρετων καταςκευϊν ι χριςεων για τισ οποίεσ μπορεί να εκδοκεί άδεια
νομιμοποίθςθσ, εφόςον καταβλθκεί το παράβολο τθσ περ. ι' του άρκρου 99 και εκδοκεί θ ςχετικι
οικοδομικι άδεια νομιμοποίθςθσ εντόσ δφο (2) ετϊν ι ζγκριςθ εργαςιϊν κατεδάφιςθσ, εντόσ ζξι
(6) μθνϊν από τθν καταβολι του, δεν οφείλεται άλλο πρόςτιμο. Αν παρζλκει άπρακτο το χρονικό
διάςτθμα των δφο (2) ετϊν για λόγουσ που οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αιτοφντοσ,
εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τθν κατεδάφιςθ και επιβολι προςτίμου αυκαιρζτων. Δεν
ςυνυπολογίηεται ςτο χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν, ο χρόνοσ κακυςτζρθςθσ ζκδοςθσ τθσ
οικοδομικισ άδειασ για λόγουσ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αιτοφντοσ.
Άδεια νομιμοποίθςθσ μπορεί να εκδοκεί και για καταςκευζσ των οποίων θ οικοδομικι άδεια
ακυρϊκθκε για τυπικό λόγο, με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν
παραβιάηονται οι πολεοδομικζσ διατάξεισ που ίςχυαν κατά το χρόνο καταςκευισ τουσ και
εξακολουκοφν να ιςχφουν και μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ.
αα) Εφόςον δεν υφίςταται ςτατικι εξάρτθςθ των δφο τμθμάτων ιδίου ακινιτου ι ιδιοκτθςίασ
δφναται να υποβάλλεται:
i) ταυτόχρονα υπαγωγι προσ ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςθσ τμιματοσ αυτοφ και διατιρθςθσ του
υπολοίπου τμιματοσ κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 97. Στθν περίπτωςθ αυτι καταβάλλεται
παράβολο για το ςφνολο τθσ επιφάνειασ του αυκαιρζτου και ενιαίο ειδικό πρόςτιμο μόνο για τθν
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επιφάνεια αυτοφ που δεν νομιμοποιείται,
ii) υπαγωγι προσ ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςθσ τμιματοσ αυτοφ κατόπιν κατεδάφιςθσ του
υπολοίπου με ζγκριςθ εργαςιϊν κατεδάφιςθσ,
iii) υπαγωγι τμιματοσ αυτοφ ςτισ διατάξεισ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων του άρκρου 97 με τθν
καταβολι του παραβόλου που αντιςτοιχεί ςτθν επιφάνειά του και του είκοςι τοισ εκατό (20%) του
ενιαίου ειδικοφ προςτίμου οπότε διατθρείται για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτον
παρόντα κατόπιν κατεδάφιςθσ του υπολοίπου με ζγκριςθ εργαςιϊν κατεδάφιςθσ,
ββ) Εφόςον υφίςταται ςτατικι εξάρτθςθ των δφο τμθμάτων ιδίου ακινιτου ι ιδιοκτθςίασ που
αποκλείει τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ άδειασ νομιμοποίθςθσ δφναται να υποβάλλεται:
i) διλωςθ υπαγωγισ τοφ ςυνόλου αυτοφ ςτισ διατάξεισ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων του
άρκρου 97 με τθν καταβολι του παραβόλου που αντιςτοιχεί ςτθν επιφάνειά του και του ενιαίου
ειδικοφ προςτίμου,
ii) διλωςθ υπαγωγισ προσ ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςθσ τμιματοσ αυτοφ κατόπιν κατεδάφιςθσ
του υπολοίπου με ζγκριςθ εργαςιϊν κατεδάφιςθσ,
iii) διλωςθ υπαγωγισ τμιματοσ αυτοφ ςτισ διατάξεισ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων του άρκρου
97 με τθν καταβολι του παραβόλου που αντιςτοιχεί ςτθν επιφάνειά του και του είκοςι τοισ εκατό
(20%) του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου οπότε διατθρείται για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται
ςτον παρόντα κατόπιν κατεδάφιςθσ του υπολοίπου με ζγκριςθ εργαςιϊν κατεδάφιςθσ.
Στα ανωτζρω ςτοιχεία ii και iii τθσ υποπερ. ββ τθσ παροφςασ, για τθ δυνατότθτα ςτατικισ
επάρκειασ του τμιματοσ και αυτοτζλειασ του εν λόγω τμιματοσ υποβάλλεται ςυμπλθρωματικά
τεχνικι ζκκεςθ αρμόδιου μθχανικοφ.
β) Αν παρζλκει άπρακτο το χρονικό διάςτθμα των δφο (2) ετϊν και εφόςον δεν είναι δυνατι θ
ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςθσ αποκλειςτικά για λόγουσ μεταβολισ του πολεοδομικοφ
κακεςτϊτοσ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ των ςτοιχείων τθσ διλωςθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ, προκειμζνου να υπαχκεί θ καταςκευι ςτο άρκρο 97.
2. Θ διαδικαςία του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηεται και για καταςκευζσ ι εγκαταςτάςεισ ακινιτων
ςτρατθγικϊν επενδφςεων, για τα οποία ζχει υποβλθκεί αίτθςθ ζνταξθσ ςτθ διαδικαςία
Στρατθγικϊν Επενδφςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των νόμων 3986/2011 (Α' 152) και 4146/2013
(Α' 90). Αν δεν εγκρικεί θ αίτθςθ για το Ειδικό Σχζδιο κατά τισ ανωτζρω διατάξεισ εντόσ δφο (2)
ετϊν από τθν υποβολι του αιτιματοσ, επιτρζπεται θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, απαιτείται θ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ
τθσ παραγράφου αυτισ, αυκαίρετων καταςκευϊν ι χριςεων και μετά τθν ζγκριςθ των Ειδικϊν
Σχεδίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των νόμων 3986/2011 και 4146/2013.
3. Στισ περ. τθσ παρ. 1, θ μεταβίβαςθ ι θ ςφςταςθ εμπραγμάτων δικαιωμάτων μπορεί να
πραγματοποιθκεί πριν από τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ οικοδομικισ άδειασ με τθν καταβολι
ποςοςτοφ 30% του ςυνολικοφ ποςοφ του προςτίμου, με τθν προχπόκεςθ να αναλάβει ο νζοσ
κφριοσ τθν υποχρζωςθ να εκδϊςει τθν άδεια με ειδικι μνεία ςτο ςχετικό ςυμβολαιογραφικό
ζγγραφο.
4. Αυκαίρετεσ καταςκευζσ πριν από τισ 28.7.2011, που ζχουν κατεδαφιςτεί από τουσ ιδιοκτιτεσ και
για τισ οποίεσ ζχουν βεβαιωκεί πρόςτιμα ανζγερςθσ και διατιρθςθσ ςτθν αρμόδια φορολογικι
αρχι και δεν ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για τθν κατεδάφιςι τουσ, υπάγονται
ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ με τθν καταβολι παραβόλου ποςοφ πεντακοςίων (500) ευρϊ. Για τθν
υπαγωγι υποβάλλεται αίτθςθ, τεχνικι ζκκεςθ μθχανικοφ και αποδεικτικά ςτοιχεία για τθν
κατεδάφιςθ, δεν απαιτοφνται πρόςκετα ςτοιχεία και ςχζδια και εφαρμόηεται θ διαδικαςία
διαγραφισ ανείςπρακτων βεβαιωκζντων προςτίμων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.».
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Άρκρο 66
Ακίνθτα Δθμοςίου
Θ παρ. 1 του άρκρου 114 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται και το άρκρο 114 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 114
Αυκαίρετεσ καταςκευζσ ακινιτων δθμόςιου ενδιαφζροντοσ
1. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου, κατά παρζκκλιςθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 89, υπάγονται
οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςθσ ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ:
α) ιδιοκτθςίασ του Δθμοςίου, εφόςον αποδεδειγμζνα εκτελζςτθκαν ι εγκαταςτάκθκαν από αυτό
και εξυπθρετοφν κοινωφελι ςκοπό,
β) που ςτεγάηουν υποδομζσ δικαιοςφνθσ και ανικουν ςτο Δθμόςιο ι ςτο Ταμείο Χρθματοδότθςθσ
Δικαςτικϊν Κτιρίων ι ςε νομικά πρόςωπα που εποπτεφονται από το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ,
γ) που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι ιδιωτικοφ δικαίου που
ανικουν ςτο Δθμόςιο και εποπτεφονται από το Κράτοσ και επιχορθγοφνται από τον τακτικό
προχπολογιςμό,
δ) που ανικουν ςε ν.π.δ.δ. ι νομικά πρόςωπα του άρκρου 13 του ν. 4301/2014 ι ςε κρθςκευτικά
νομικά πρόςωπα τθσ εκκλθςίασ των Γνθςίων Ορκοδόξων Χριςτιανϊν ι ςε ομόδοξουσ
κρθςκευτικοφσ οργανιςμοφσ τθσ αλλοδαπισ, ςτουσ οποίουσ υπάγονται ανωτζρω εκκλθςιαςτικά
και κρθςκευτικά νομικά πρόςωπα ι νομικά πρόςωπα του άρκρου 4 του ν. 3647/2008 (A' 37), και
χρθςιμοποιοφνται, τόςο τα κτίρια όςο και οι βοθκθτικοί, ςυμπλθρωματικοί και υποςτθρικτικοί
τουσ χϊροι, ωσ οργανωμζνα και ενιαία ςφνολα, για τθν εξυπθρζτθςθ των λατρευτικϊν και
κρθςκευτικϊν τουσ ςκοπϊν των γνωςτϊν κρθςκειϊν και δογμάτων. Θ διάταξθ τθσ περ. δ'
εφαρμόηεται και για τουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ των Ν.Ρ.Λ.Δ. τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, τθσ
Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ, των Λερϊν Μθτροπόλεων Δωδεκανιςου και τθσ Ρατριαρχικισ Εξαρχίασ τθσ
Ράτμου,
ε) που χρθςιμοποιοφνται ωσ ςχολεία κάκε βακμίδασ και ωσ κοινωφελι κτίρια και κτίρια
προνοιακϊν δομϊν των Ο.Τ.Α.,
ςτ) δθμόςιων επιχειριςεων, ςτισ οποίεσ το Δθμόςιο είναι κφριοσ του ςυνόλου ι άνω του 51% του
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ τουσ κεφαλαίου,
η) τα οποία ανικουν ςτο Δθμόςιο και τα διαχειρίηονται θ Εταιρεία Ακινιτων Δθμοςίου Α.Ε. ι
δθμόςιεσ επιχειριςεισ, ςτισ οποίεσ το Δθμόςιο είναι κφριοσ του ςυνόλου ι άνω του 51%, κακϊσ
και ακίνθτα που βρίςκονται ι κα περιζλκουν ςτθν κυριότθτα τθσ Εταιρείασ Ακινιτων Δθμοςίου
Α.Ε.,
θ) Ν.Ρ.Λ.Δ. μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα, που περιλαμβάνονται ςτο μθτρϊο πιςτοποιθμζνων
φορζων ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα παροχισ υπθρεςιϊν κοινωνικισ
φροντίδασ και εποπτεφονται με οποιονδιποτε τρόπο ι επιχορθγοφνται από το Δθμόςιο και τον
τακτικό προχπολογιςμό, εφόςον χρθςιμοποιοφνται, τόςο τα κτίρια όςο και οι βοθκθτικοί,
ςυμπλθρωματικοί και υποςτθρικτικοί τουσ χϊροι, για κοινωφελείσ ςκοποφσ,
κ) ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και υποςτθρικτικϊν ςε αυτζσ κτιρίων τθσ Γενικισ Γραμματείασ
Ακλθτιςμοφ και των Ν.Ρ.Δ.Δ. που εποπτεφονται από αυτιν, κακϊσ και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων
και υποςτθρικτικϊν ςε αυτζσ κτιρίων που ανικουν ςε ακλθτικά ςωματεία και ζχουν ανεγερκεί ςε
εκτάςεισ οι οποίεσ ζχουν παραχωρθκεί ςε αυτά από το Δθμόςιο ι από Ν.Ρ.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,
εποπτεφονται από το Κράτοσ, επιχορθγοφνται για τθ ςυντιρθςθ ι επζκταςθ των εγκαταςτάςεϊν
τουσ από τον τακτικό προχπολογιςμό και λειτουργοφν ςε εκτάςεισ που τουσ ζχουν παραχωρθκεί
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από το Κράτοσ ι από Ν.Ρ.Δ.Δ..
Θ ανωτζρω διάταξθ ιςχφει και για ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και υποςτθρικτικά ςε αυτζσ κτίρια που
ανικουν ςε ακλθτικά ςωματεία, ζχουν αγοραςτεί από τα ίδια τα ακλθτικά ςωματεία πριν από το
ζτοσ 1983, τα δε κτίρια και οι ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ αυτϊν ζχουν λάβει οποτεδιποτε ζγκριςθ
από τθ Γενικι Γραμματεία Ακλθτιςμοφ,
ι) το ςφνολο των υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων και κτιριακϊν υποδομϊν που αποτελοφν
προςαρτιματα των δθμόςιων ιχκυοτροφείων και είναι απαραίτθτα για τθν ιχκυοτροφικι τουσ
λειτουργία,
ια) των Ο.Τ.Α.,
ιβ) που ςτεγάηουν υποδομζσ ιδιοκτθςίασ του Ρανελλθνίου Συλλόγου Ραραπλθγικϊν (ΡΑΣΡΑ), για
τθν κάλυψθ αναγκϊν των μελϊν του,
ιγ) που ανικουν ςε δθμοτικά ευαγι ιδρφματα ι ςε αγακοεργά ιδρφματα του ν. 3687/1929 (Α’ 31),
ςτα οποία ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ δθμοτικισ νομοκεςίασ για τθ διοίκθςθ και διαχείριςθ
τθσ περιουςίασ τουσ.
Για τισ ανωτζρω αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι αλλαγζσ χριςθσ δεν καταβάλλεται παράβολο και ενιαίο
ειδικό πρόςτιμο, πλθν τθσ περ. ια' όπου καταβάλλεται παράβολο με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ που
αυτά χρθςιμοποιοφνται για ιδιόχρθςθ, κακϊσ και τθσ περ. ιβ' και τθσ περ. ιδ' που καταβάλλονται
το παράβολο και το 15% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου.
ιδ) Καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ πολιτιςτικϊν ςυλλόγων εφόςον πρόκειται για εγκαταςτάςεισ
κοινωφελοφσ χαρακτιρα και εδρεφουν και δραςτθριοποιοφνται ςε οικιςμοφσ πλθκυςμοφ κάτω
των δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Θ υπαγωγι των ανωτζρω αυκαίρετων καταςκευϊν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ γίνεται κατόπιν
υποβολισ αίτθςθσ, τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και τεχνικισ ζκκεςθσ μθχανικοφ, με αναλυτικι
περιγραφι των αυκαίρετων καταςκευϊν ι χριςεων.
2. Εξαιροφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι χριςεισ που
εκτελζςτθκαν ι εγκαταςτάκθκαν ςε ακίνθτα ιδιοκτθςίασ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ι των Ο.Τ.Α. ι
των νομικϊν προςϊπων τθσ παρ. 1, εφόςον εκμιςκϊνονται ςε τρίτουσ για τθ λειτουργία
καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, για τθν υπαγωγι των
καταςκευϊν ι χριςεων αυτϊν εφαρμόηονται οι γενικζσ διατάξεισ του παρόντοσ.
3. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ, κατά παρζκκλιςθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 89, υπάγονται:
α) καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ που βρίςκονται ςε περιοχζσ, οι οποίεσ ζχουν αναγνωριςτεί από
τον Ε.Ο.Τ. ωσ χιονοδρομικά κζντρα, εφόςον ανεγζρκθκαν ι εγκαταςτάκθκαν από φορείσ του
Δθμοςίου, των Ο.Τ.Α, κακϊσ και από ακλθτικοφσ και ορειβατικοφσ ςυλλόγουσ μθ κερδοςκοπικοφ
χαρακτιρα. Μετά τθν περαίωςθ τθσ υπαγωγισ, είναι δυνατι ι αλλαγι χριςθσ τθσ αυκαίρετθσ
καταςκευισ, εφόςον πρόκειται για εγκαταςτάςεισ κοινωφελοφσ χαρακτιρα, φςτερα από αίτθμα
του αρμόδιου δθμόςιου φορζα ι του αρμόδιου Ο.Τ.Α.,
β) καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ χιονοδρομικϊν κζντρων και ορεινϊν καταφυγίων δθμόςιου
ενδιαφζροντοσ, που ζχουν εκτελεςτεί φςτερα από ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ από δθμόςια αρχι ι
ζχουν εγκρικεί από τον Ε.Ο.Τ.. Μετά τθν περαίωςθ τθσ υπαγωγισ, είναι δυνατι ι αλλαγι χριςθσ
τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ, εφόςον πρόκειται για εγκαταςτάςεισ κοινωφελοφσ χαρακτιρα,
φςτερα από αίτθμα του αρμόδιου δθμόςιου φορζα ι του αρμόδιου Ο.Τ.Α.,
γ) καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ αςτεροςκοπείων και ςυνοδϊν εγκαταςτάςεων αυτϊν, που
ανικουν ςτο Δθμόςιο ι ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα δθμόςιου χαρακτιρα,
δ) κτίρια εντόσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα, που ανικουν ςτο Δθμόςιο ι ςε δθμόςια αρχι ι ζχουν
παραχωρθκεί ςτουσ διμουσ,
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ε) καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ κακ’ υπζρβαςθ νόμιμθσ άδειασ ςε εγκεκριμζνουσ χϊρουσ
οργανωμζνθσ υπαίκριασ δαςικισ αναψυχισ, οι οποίεσ ζχουν καταςκευαςτεί από Ο.Τ.Α. ι άλλθ
δθμόςια αρχι χωρίσ τθν ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ για τθν ζκταςθ δαςικισ υπθρεςίασ. Για τθν
υπαγωγι, πζραν των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν, απαιτείται και θ κετικι γνωμοδότθςθ τθσ
δαςικισ υπθρεςίασ ςτθν οποία υπάγεται θ ζκταςθ.
Θ υπαγωγι ςτον παρόντα των ανωτζρω καταςκευϊν δεν απαλλάςςει τθν υποχρζωςθ των
αιτοφντων για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ταυτότθτασ κτιρίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
παρόντοσ. Θ μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ, όπου απαιτείται, εκπονείται υποχρεωτικϊσ πριν από τθν
ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ ταυτότθτασ κτιρίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ.».
Άρκρο 67
Καταβολι παραβόλου
Θ παρ. 3 του άρκρου 115 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται και το άρκρο 115 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 115
Αυκαίρετεσ καταςκευζσ ςε οικιςμοφσ που καταςκευάςτθκαν από τον πρϊθν Οργανιςμό Εργατικισ
Κατοικίασ (Ο.Ε.Κ.)
1. Κατά παρζκκλιςθ άλλων διατάξεων, ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου υπάγονται:
α) αυκαίρετεσ καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ ι προςκικεσ ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ που
βρίςκονται ςε οικιςμοφσ κατοικιϊν που ζχουν καταςκευαςτεί από τον τζωσ Οργανιςμό Εργατικισ
Κατοικίασ (Ο.Ε.Κ.) και ζχουν περιζλκει, κατά το άρκρο 35 του ν. 4144/2013 (Α' 88), ςτον Οργανιςμό
Απαςχόλθςθσ Εργατικοφ Δυναμικοφ (Ο.Α.Ε.Δ.), εφόςον οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ
ι προςκικεσ είχαν ςυντελεςκεί ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του οικιςμοφ.
Για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, απαιτείται θ υποβολι από τον Ο.Α.Ε.Δ. ςχετικισ
αίτθςθσ, τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και τεχνικισ ζκκεςθσ μθχανικοφ με αναλυτικι περιγραφι
των αυκαίρετων καταςκευϊν, αλλαγϊν χριςθσ ι προςκθκϊν.
β) Αυκαίρετεσ καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ ι προςκικεσ ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ που
βρίςκονται ςε οικιςμοφσ κατοικιϊν που ζχουν καταςκευαςτεί από τον τζωσ Οργανιςμό Εργατικισ
Κατοικίασ (Ο.Ε.Κ.) και ζχουν παραχωρθκεί οριςτικά ςτουσ δικαιοφχουσ, εφόςον οι αυκαίρετεσ
καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ ι προςκικεσ είχαν ςυντελεςκεί ζωσ τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ
του οικιςμοφ.
Για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, απαιτείται θ υποβολι από τουσ δικαιοφχουσ, ςτουσ
οποίουσ ζχει γίνει θ οριςτικι παραχϊρθςθ, ςχετικισ αίτθςθσ, τοπογραφικοφ διαγράμματοσ,
τεχνικισ ζκκεςθσ μθχανικοφ με αναλυτικι περιγραφι των αυκαίρετων καταςκευϊν, αλλαγϊν
χριςθσ ι προςκθκϊν και του οριςτικοφ παραχωρθτθρίου.
γ) Αυκαίρετεσ καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ ι προςκικεσ ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ που
βρίςκονται ςε οικιςμοφσ κατοικιϊν που ζχουν καταςκευαςτεί από τον τζωσ Οργανιςμό Εργατικισ
Κατοικίασ (Ο.Ε.Κ.), ζχουν παραχωρθκεί οριςτικά ςτουσ δικαιοφχουσ και οφείλονται ςτθ διαχείριςι
τουσ από τουσ οριςτικοφσ δικαιοφχουσ.
Για τθν υπαγωγι ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, απαιτείται θ υποβολι από τουσ δικαιοφχουσ, ςτουσ
οποίουσ ζχει γίνει θ οριςτικι παραχϊρθςθ, ςχετικισ αίτθςθσ, τοπογραφικοφ διαγράμματοσ,
τεχνικισ ζκκεςθσ μθχανικοφ με αναλυτικι περιγραφι των αυκαίρετων καταςκευϊν, αλλαγϊν
χριςθσ ι προςκθκϊν και του οριςτικοφ παραχωρθτθρίου ι του νόμιμου τίτλου.
2. Στισ προθγοφμενεσ περιπτϊςεισ, θ αίτθςθ υπαγωγισ μπορεί να υποβλθκεί είτε ανά αυτοτελι
ιδιοκτθςία είτε για το ςφνολο των κτιρίων και εγκαταςτάςεων του ςτοίχου, του οικοδομικοφ
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τετραγϊνου ι και του ςυνολικοφ οικιςμοφ.
3. Για τισ αυκαίρετεσ καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ ι προςκικεσ των περ. α' και β' τθσ παρ. 1 δεν
καταβάλλεται παράβολο και ειδικό πρόςτιμο. Για τισ αυκαίρετεσ καταςκευζσ, αλλαγζσ χριςθσ ι
προςκικεσ τθσ περ. γ' τθσ παρ. 1 καταβάλλεται παράβολο πεντακοςίων (500) ευρϊ και δεν
καταβάλλεται ειδικό πρόςτιμο.».

Κεφάλαιο Θϋ
Ρυμοτομικζσ απαλλοτριϊςεισ
Άρκρο 68
κοπόσ
Με τισ διατάξεισ του παρόντοσ κεφαλαίου απλουςτεφεται το ςφςτθμα επιβολισ, επανεπιβολισ και
άρςθσ των ρυμοτομικϊν απαλλοτριϊςεων, κακϊσ και τθσ ςχετικισ τροποποίθςθσ του ρυμοτομικοφ
ςχεδίου.
Άρκρο 69
Οριςμοί
Για τισ ανάγκεσ του παρόντοσ κεφαλαίου ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί:
1. «υμοτομικι απαλλοτρίωςθ»: θ απαλλοτρίωςθ που επιβάλλεται επί ακινιτων κατά τθν ζγκριςθ
ρυμοτομικοφ ςχεδίου ςτθ διαδικαςία πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, ϊςτε επ' αυτϊν να
δθμιουργθκοφν οι κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι που προβλζπονται ςτο οικείο ςχζδιο ι τθν
εφαρμογι αυτοφ. Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ ρυμοτομικϊν ςχεδίων που εγκρίκθκαν κατά τισ
διατάξεισ του ν. 1337/1983 (Α' 33), ωσ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ νοείται θ ρυμοτόμθςθ του
ακινιτου ςτον βακμό που υπερβαίνει τθν ειςφορά ςε γθ που του αναλογεί.
2. «Κιρυξθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ»: θ δζςμευςθ επί ενόσ ακινιτου που επζρχεται με τθν
ζκδοςθ τθσ διοικθτικισ πράξθσ που εγκρίνει το ρυμοτομικό ςχζδιο, χαρακτθρίηει τουσ
κοινόχρθςτουσ ι κοινωφελείσ χϊρουσ και εγκρίνει τισ ρυμοτομικζσ γραμμζσ που κακορίηουν τθ
κζςθ και τθν ειδικότερθ χριςθ τουσ, ι άλλθσ διοικθτικισ πράξθσ, διά τθσ οποίασ κακορίηεται ότι
ζνα ακίνθτο κα αξιοποιθκεί, εν όλω ι εν μζρει, για τθ δθμιουργία κοινόχρθςτων ι κοινωφελϊν
χϊρων.
3. «Άρςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ»: θ άρςθ του ρυμοτομικοφ βάρουσ ι δζςμευςθσ που ζχει
επιβλθκεί ςτο ακίνθτο λόγω παρζλευςθσ ευλόγου χρόνου χωρίσ να καταβλθκεί αποηθμίωςθ. Θ
άρςθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ μπορεί να είναι είτε αυτοδίκαιθ είτε κατόπιν δικαςτικισ
απόφαςθσ.
4. «Επανεπιβολι ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ»: ο επαναχαρακτθριςμόσ ωσ κοινόχρθςτου ι
κοινωφελοφσ χϊρου του ςυνόλου ι μζρουσ ενόσ ακινιτου μετά από τθν άρςθ τθσ απαλλοτρίωςθσ
αυτοφ, ο οποίοσ επιτρζπεται μόνο λόγω τθσ αυξθμζνθσ πολεοδομικισ αναγκαιότθτασ του χϊρου
και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο φορζασ τθσ απαλλοτρίωςθσ ζχει αποδεδειγμζνα τθ δυνατότθτα να
καταβάλει άμεςα τθ ςχετικι αποηθμίωςθ.
.
Άρκρο 70
Άρςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ
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1. Θ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ αίρεται αυτοδικαίωσ, χωρίσ να απαιτείται θ ζκδοςθ ςχετικισ
διαπιςτωτικισ πράξθσ, εάν ςυντρζχει μία από τισ παρακάτω περιπτϊςεισ:
α. παρζλκουν δεκαπζντε (15) ζτθ από τθν ζγκριςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, με το οποίο αυτι
επιβλικθκε για πρϊτθ φορά, ι
β. εάν παρζλκουν πζντε (5) ζτθ από τθν κφρωςθ τθσ ςχετικισ πράξθσ εφαρμογισ ι πράξθσ
αναλογιςμοφ, ι
γ. εάν παρζλκουν δεκαοκτϊ (18) μινεσ από τον κακοριςμό τιμισ μονάδοσ, ςφμφωνα με τα άρκρα
18 ζωσ 20 του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων, που κυρϊκθκε με το άρκρο
πρϊτο του ν. 2882/2001 (Α' 17).
2. Μετά από τθν άρςθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ ο ιδιοκτιτθσ, με αίτθςθ προσ τον οικείο
Διμο, δφναται να ηθτιςει τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, προκειμζνου θ ιδιοκτθςία
του να καταςτεί οικοδομιςιμθ. Θ αίτθςθ, ςτθν οποία γίνεται ςυνοπτικι περιγραφι τθσ
ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ, πρζπει να ςυνοδεφεται από δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθν
κυριότθτα του αιτοφντοσ επί του ακινιτου.
3. Το οικείο Δθμοτικό Συμβοφλιο οφείλει να προτείνει ςτον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ, εντόσ
προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ τθσ παρ. 2, είτε τθν αποδοχι τθσ και τθν
τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, είτε τθν απόρριψι τθσ και τθν εκ νζου επιβολι τθσ
αρκείςασ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ για τον ίδιο ςκοπό είτε τθ μερικι επανεπιβολι τθσ.
Θ ολικι ι μερικι επανεπιβολι τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ είναι δυνατι όταν ςυντρζχουν
ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ:
α) ςοβαροί πολεοδομικοί λόγοι επιβάλλουν τθ διατιρθςθ του ακινιτου ι μζρουσ αυτοφ ωσ
κοινόχρθςτου ι κοινωφελοφσ χϊρου.
β) ο οικείοσ Διμοσ διακζτει τθν οικονομικι δυνατότθτα για τθν άμεςθ καταβολι τθσ προςικουςασ
αποηθμίωςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ, που αποδεικνφεται με τθν εγγραφι τθσ προςικουςασ
αποηθμίωςθσ ςε ειδικό κωδικό ςτον προχπολογιςμό του οικείου διμου. Ωσ προςικουςα
αποηθμίωςθ ορίηεται θ υπολογιηόμενθ με βάςθ το ςφςτθμα αντικειμενικϊν αξιϊν του Υπουργείου
Οικονομικϊν κατά το θμερολογιακό ζτοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ.
Θ ςχετικι εγγραφι δαπάνθσ ςτον προχπολογιςμό του οικείου Διμου μπορεί να γίνεται
ταυτοχρόνωσ με εγγραφι ιςόποςου εςόδου από χρθματοδότθςθ προερχόμενθ από το Ρράςινο
Ταμείο, εφόςον αυτι ζχει εγκρικεί εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παροφςασ.
Τα παραπάνω εφαρμόηονται αναλογικϊσ και ςτθν περίπτωςθ που θ απαλλοτρίωςθ γίνεται για τθ
δθμιουργία κοινωφελοφσ χϊρου και ο αρμόδιοσ φορζασ είναι άλλοσ, πλθν του Διμου.
Εναλλακτικά, το Δθμοτικό Συμβοφλιο μπορεί, ςτακμίηοντασ τισ πολεοδομικζσ ανάγκεσ και τισ
οικονομικζσ δυνατότθτεσ του Διμου, είτε να προτείνει τθ μερικι επανεπιβολι τθσ αρκείςασ
απαλλοτρίωςθσ, είτε να αποφαςίςει τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου ςφμφωνα με τθν
αίτθςθ του ιδιοκτιτθ. Το Δθμοτικό Συμβοφλιο ζχει τθ δυνατότθτα να προτείνει τθν τροποποίθςθ
του ρυμοτομικοφ ςχεδίου μετά από αυτοδίκαιθ άρςθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ ακόμθ κι
εάν δεν ζχει προθγθκεί αίτθςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, όταν κρίνει ότι δεν ςυντρζχουν
ςοβαροί πολεοδομικοί λόγοι που επιβάλλουν τθ διατιρθςθ του ακινιτου ι μζρουσ αυτοφ ωσ
κοινόχρθςτου ι κοινωφελοφσ χϊρου.
4. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία αρμόδιοσ για τθν απαλλοτρίωςθ είναι άλλοσ, πλθν του Διμου,
φορζασ και δεν ζχει τθν οικονομικι δυνατότθτα για άμεςθ καταβολι τθσ προςικουςασ
αποηθμίωςθσ, εάν ο Διμοσ κρίνει ότι υφίςτανται ςοβαροί πολεοδομικοί λόγοι για τθ διατιρθςθ
του ακινιτου ωσ κοινωφελοφσ χϊρου, δφναται, μετά από ζγκριςθ του αρμόδιου φορζα, να
καταβάλει τθ ςχετικι δαπάνθ από τον προχπολογιςμό του και εν ςυνεχεία να τθν αναηθτιςει από
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τον αρμόδιο φορζα.
Άρκρο 71
Επανεπιβολι απαλλοτρίωςθσ
1. Θ πρόταςθ τθσ παρ. 3 του άρκρου 70 διαβιβάηεται ςτον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ. Εάν δι' αυτισ
προτείνεται θ ολικι ι μερικι επανεπιβολι τθσ απαλλοτρίωςθσ, ο Ρεριφερειάρχθσ λαμβάνει τθ
ςχετικι απόφαςθ εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ
Συμβουλίου. Θ απόφαςθ περιλαμβάνει το εμβαδόν του ρυμοτομζνου τμιματοσ τθσ ιδιοκτθςίασ,
προκειμζνου να κακοριςκεί θ αποηθμίωςθ και δθμοςιεφεται, χωρίσ άλλεσ διατυπϊςεισ, ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Μετά από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επανεπιβολισ τθσ ρυμοτομικισ
απαλλοτρίωςθσ ο οικείοσ Διμοσ είτε παρακατακζτει, εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν, τθν
προςικουςα αποηθμίωςθ ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων υπζρ δικαιοφχου ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 8 του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων που κυρϊκθκε με
το άρκρο πρϊτο του ν. 2882/2001 (Α’ 17), είτε εκδίδει χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ τθσ
προςικουςασ αποηθμίωςθσ ςτον ιδιοκτιτθ. Ραράβαςθ οποιαςδιποτε από τισ παραπάνω
προκεςμίεσ ζχει ωσ ςυνζπεια τθν αυτοδίκαιθ οριςτικι άρςθ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ.
2. Ο δικαιοφχοσ τθσ αποηθμίωςθσ, ακόμθ και εάν ειςπράξει τθν προςικουςα αποηθμίωςθ,
δικαιοφται, εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν παρακατάκεςι τθσ ι τθν ζκδοςθ του χρθματικοφ
εντάλματοσ πλθρωμισ, να αςκιςει ενϊπιον των πολιτικϊν δικαςτθρίων αίτθςθ για τον
προςδιοριςμό προςωρινισ ι οριςτικισ τιμισ μονάδασ απαλλοτρίωςθσ, ςτρεφόμενοσ κατά του
οικείου Διμου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Αναγκατςικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων.
Μετά από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνάγεται αποδοχι τθσ προςικουςασ
αποηθμίωςθσ από τον ιδιοκτιτθ και θ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ κεωρείται ςυντελεςκείςα. Το
ίδιο δικαίωμα διατθρεί και ο οικείοσ διμοσ.
3. Δεφτερθ επανεπιβολι ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ επί του αυτοφ ακινιτου, ολικι ι μερικι, δεν
επιτρζπεται.
Άρκρο 72
Σροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου ςε περίπτωςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ
1. Σε περίπτωςθ που το Δθμοτικό Συμβοφλιο προτείνει προσ τον αρμόδιο Ρεριφερειάρχθ τθν
τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, ςφμφωνα με τθν αίτθςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 70 ι τθ
μερικι επανεπιβολι τθσ απαλλοτρίωςθσ, ο Διμοσ κινεί υποχρεωτικά τθ διαδικαςία τροποποίθςθσ
του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, προκειμζνου να καταςτεί οικοδομιςιμο το ακίνθτο ι το μζροσ αυτοφ
που δεν είναι πλζον υπό απαλλοτρίωςθ ι για το οποίο δεν ςυντρζχει περίπτωςθ επανεπιβολισ τθσ
απαλλοτρίωςθσ.
2. Εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία θ απαλλοτρίωςθ ιρκθ ι
επανεπιβλικθκε μερικϊσ, θ αρμόδια υπθρεςία ςυντάςςει τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο
ςτο ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ 87, ςτο οποίο αποτυπϊνονται τα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ που
βρίςκεται υπό ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ και τυχόν οριοκετθμζνα ι μθ υδατορζματα,
εγκεκριμζνοι αρχαιολογικοί χϊροι, οριογραμμζσ αιγιαλοφ και παραλίασ και δουλείεσ διζλευςθσ
εναζριων γραμμϊν υψθλισ τάςθσ ΔΕΘ ι αγωγοφ φυςικοφ αερίου, και εν γζνει όλα τα απαραίτθτα
ςτοιχεία και τισ προδιαγραφζσ των διαγραμμάτων τθσ τροποποίθςθσ ρυμοτομικϊν ςχεδίων, κακϊσ
και τθν πρόταςθ τροποποίθςθσ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου, προκειμζνου το ακίνθτο
να καταςτεί οικοδομιςιμο. Σε περίπτωςθ που προκφπτει θ φπαρξθ μθ οριοκετθμζνου
υδατορζματοσ, το διάγραμμα ςυνοδεφεται από πρόταςθ κακοριςμοφ οριογραμμϊν
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υδατορεμάτων, ςφμφωνα με τον ν. 4258/2014 (Αϋ 94).
Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, το ανωτζρω τοπογραφικό
ςυντάςςεται με επιμζλεια του αιτοφντοσ, ο οποίοσ δικαιοφται να ηθτιςει από τον Διμο τθν
καταβολι τθσ ςχετικισ δαπάνθσ. Το ανωτζρω τοπογραφικό κεωρείται από τθν αρμόδια
πολεοδομικι υπθρεςία ωσ προσ τθν ιςχφ των αναγραφόμενων ςτοιχείων του ρυμοτομικοφ
ςχεδίου.
3. Με βάςθ τθν προτεινόμενθ τροποποίθςθ του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου, που
ςυνοδεφει το διάγραμμα τθσ παρ. 2, ο δεςμευμζνοσ χϊροσ μετατρζπεται ςε οικοδομιςιμο
τθρϊντασ τθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ ρυμοτομικοφ ςχεδίου τθσ παρ. 1 του άρκρου 31 του ν.
4067/2012.
4. Σε περιπτϊςεισ ςχεδίων πόλεωσ που εγκρίκθκαν με τισ διατάξεισ του ν.δ. 17.7/16.8.1923 (Α'
228), θ ειςφορά ςε γθ που επιβάλλεται κατά τθν τροποποίθςθ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου,
προκειμζνου το ακίνθτο να καταςτεί οικοδομιςιμο για πρϊτθ φορά, υπολογίηεται κατά τισ
διατάξεισ τθσ περ. β' τθσ παρ. 2 του άρκρου 20 του ν. 2508/1997.
Άρκρο 73
Ειδικζσ περιπτϊςεισ
1. Δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 70 ζωσ 72 ιδιοκτθςίεσ που χαρακτθρίςκθκαν ωσ
κοινόχρθςτοι χϊροι από το ρυμοτομικό ςχζδιο, όπωσ μεταγενζςτερα αναγνωρίςκθκαν ι
υπιχκθςαν ςε ειδικό κακεςτϊσ που απαγορεφει τθ μετατροπι τουσ ςε οικοδομιςιμο χϊρο, όπωσ
το προβλεπόμενο ςε διατάξεισ περί ρεμάτων, αιγιαλϊν, ηωνϊν προςταςίασ και αςτικϊν αλςϊν.
2. Δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 70 ζωσ 72 ρυμοτομοφμενα τμιματα ιδιοκτθςιϊν που
παραχωρικθκαν άτυπα και διανοίχκθκαν επ' αυτϊν εν τοισ πράγμαςι κοινόχρθςτοι δρόμοι,
προκειμζνου να καταςτεί οικοδομιςιμο το υπόλοιπο τμιμα τθσ ιδιοκτθςίασ, με αποτζλεςμα, είτε
να εκδοκεί οικοδομικι άδεια, είτε να μεταβιβαςκεί ωσ άρτιο και οικοδομιςιμο. Ωσ προσ τα
ακίνθτα αυτά εφαρμόηεται θ διάταξθ του άρκρου 28 του ν. 1337/1983. Ομοίωσ, δεν υπάγονται
τμιματα ιδιοκτθςιϊν που παραχωρικθκαν με ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςτον οικείο Διμο,
προκειμζνου να διανοιγεί δρόμοσ, αλλά αυτόσ δεν διανοίχκθκε. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ οι
κιγόμενοι ιδιοκτιτεσ ζχουν μόνο δικαίωμα αποηθμίωςθσ για τθ ςτζρθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ.
3. Συνεταιριςμοί που επζςπευςαν ρυμοτομικά ςχζδια, οι κοινόχρθςτοι χϊροι των οποίων
περιιλκαν αυτοδίκαια ςτουσ Διμουσ, ςφμφωνα με το ν.δ. 690/1948 (Α' 133), είναι υπόχρεοι για
τθν αποηθμίωςθ ιδιοκτθτϊν, των οποίων οι ιδιοκτθςίεσ εντάχκθκαν ςτο ςχζδιο ωσ κοινόχρθςτοι
χϊροι, για τθ ςτζρθςθ τθσ ιδιοκτθςίασ τουσ. Σε περίπτωςθ που ο ςυνεταιριςμόσ ζχει διαλυκεί, ςτισ
υποχρεϊςεισ του υπειςζρχεται ο οικείοσ Διμοσ.
Άρκρο 74
Επιχειρθςιακό ςχζδιο για τθν εξαςφάλιςθ κοινοχριςτων και κοινωφελϊν χϊρων
1. Για τον προγραμματιςμό τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ εφαρμογισ του ςχεδίου πόλθσ και τθν απόκτθςθ
των χαρακτθριςμζνων κοινόχρθςτων και κοινωφελϊν χϊρων, οι Διμοι καταρτίηουν επιχειρθςιακό
ςχζδιο, ςτο οποίο καταγράφονται και κατθγοριοποιοφνται οι χαρακτθριςμζνοι από το ςχζδιο
πόλθσ κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι. Οι κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι των οποίων
δεν ζχει ςυντελεςκεί θ απαλλοτρίωςθ ιεραρχοφνται, ανά Διμο ι δθμοτικι ενότθτα ι δθμοτικι
κοινότθτα, ωσ προσ τθν αναγκαιότθτα υλοποίθςισ τουσ βάςει τθσ πολεοδομικισ ςθμαςίασ τουσ για
τθν πόλθ.
2. Οι κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι, για τουσ οποίουσ δεν ζχει ςυντελεςκεί θ απαλλοτρίωςθ
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διακρίνονται ςε:
α. χϊρουσ, για τουσ οποίουσ ζχει αρκεί θ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ δυνάμει δικαςτικισ
απόφαςθσ,
β. χϊρουσ, για τουσ οποίουσ ζχει υποβλθκεί αίτθςθ άρςθσ τθσ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ ι
εκκρεμεί θ ζκδοςθ δικαςτικισ απόφαςθσ περί τθσ άρςθσ.
γ. χϊρουσ, για τουσ οποίουσ ζχει αυτοδικαίωσ αρκεί θ ρυμοτομικι απαλλοτρίωςθ, αλλά δεν ζχει
κατατεκεί αίτθςθ για τθν τροποποίθςθ του ςχεδίου.
δ. λοιποφσ χϊρουσ που δεν εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ.
3. Τα ανωτζρω ςτοιχεία αντλοφνται από τθν πλατφόρμα τθσ Θλεκτρονικισ Ρολεοδομικισ
Ταυτότθτασ Διμου του άρκρου 65 του ν. 4495/2017 ι, εφόςον αυτι δεν ζχει ακόμθ ςυμπλθρωκεί,
λαμβάνονται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου.
4. Για τισ ανάγκεσ ςφνταξθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου του παρόντοσ, το νομικό πρόςωπο
δθμοςίου δικαίου Ελλθνικό Κτθματολόγιο παρζχει προσ τουσ Διμουσ τθν αναγκαία πρόςβαςθ ςτθ
βάςθ δεδομζνων του Συςτιματοσ Ρλθροφοριϊν Εκνικοφ Κτθματολογίου.
5. Οι ωσ άνω κοινόχρθςτοι και κοινωφελείσ χϊροι ιεραρχοφνται με βάςθ τθν αναγκαιότθτά τουσ
για τον ευρφτερο πολεοδομικό ςχεδιαςμό του οικείου Διμου, δθμοτικισ ενότθτασ ι δθμοτικισ
κοινότθτασ, λαμβανομζνου υπόψθ και του χρόνου που ζχει παρζλκει από τθν επιβολι τθσ
ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ.
6. Το επιχειρθςιακό ςχζδιο εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ του οικείου
Διμου.
Άρκρο 75
Μεταβατικζσ διατάξεισ - καταργοφμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 69 ζωσ 72 εφαρμόηονται και επί ρυμοτομικϊν απαλλοτριϊςεων που
ζχουν κθρυχκεί πριν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ.
2. Οι διατάξεισ των άρκρων 69 ζωσ 72 εφαρμόηονται και ςε περίπτωςθ άρςθσ τθσ ρυμοτομικισ
απαλλοτρίωςθσ ςε ςυμμόρφωςθ με δικαςτικι απόφαςθ που ζχει εκδοκεί πριν από τθ δθμοςίευςθ
του παρόντοσ νόμου ι που κα εκδοκεί επί προςφυγισ με αίτθμα τθν άρςθ ρυμοτομικισ
απαλλοτρίωςθσ που ζχει κατατεκεί και ςυηθτθκεί πριν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Θ
παραίτθςθ του προςφεφγοντοσ από υποκζςεισ που δεν ζχουν ςυηθτθκεί ακόμθ και ζχουν ωσ
αντικείμενο τθν άρςθ ρυμοτομικισ απαλλοτρίωςθσ δεν κωλφει τθν άςκθςθ του δικαιϊματόσ του
να υποβάλει τθν αίτθςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 70.
3. Το Ρράςινο Ταμείο δφναται να καλφπτει το ςφνολο τθσ προςικουςασ αποηθμίωςθσ για τθν
επανεπιβολι απαλλοτρίωςθσ κοινόχρθςτων χϊρων των παραπάνω διατάξεων ςτο πλαίςιο ειδικοφ
χρθματοδοτικοφ προγράμματοσ ζωσ τθν ζγκριςθ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου του άρκρου 74. Θ
διάταξθ αυτι ιςχφει για διάρκεια ενόσ (1) ζτουσ από τθν δθμοςίευςθ του παρόντοσ, θ οποία
μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
4. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ καταργοφνται τα άρκρα 32 και 33 του ν. 4067/2012.

Κεφάλαιο Θϋ
Πιςτοποιθμζνοι Αξιολογθτζσ και Θλεκτρονικό Μθτρϊο Χωρικϊν Μελετϊν
Άρκρο 76
Μθτρϊο πιςτοποιθμζνων αξιολογθτϊν χωρικϊν μελετϊν
1. Συςτινεται, ςτο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων
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Αξιολογθτϊν Χωρικϊν Μελετϊν («ΜΑΧΜ» ι «Μθτρϊο»).
2. Οι Ριςτοποιθμζνοι Αξιολογθτζσ παρζχουν τθν αναγκαία ςυνδρομι προσ τθν υπθρεςία για τθν
αξιολόγθςθ μελετϊν και ςφνταξθ ςχεδίων αποφάςεων του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ. Ενδεικτικά, παρζχουν τθ ςυνδρομι τουσ ωσ προσ τθν αξιολόγθςθ μελετϊν και τθ
ςφνταξθ εγκριτικϊν πράξεων ςε ςχζςθ με: Ειδικά Χωροταξικά Ρλαίςια του άρκρου 5 του ν.
4447/2016 (Α' 241), Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια του άρκρου 6 του ν. 4447/2016, Τοπικά
Ρολεοδομικά Σχζδια του άρκρου 7 του ν. 4447/2016 και Ειδικά Ρολεοδομικά Σχζδια του άρκρου 8
του ν. 4447/2016, μελζτεσ με χριςθ πρϊτθσ ι δεφτερθσ κατοικίασ, μελζτεσ και εγκριτικζσ πράξεισ
Ρεριοχϊν Ρεριβαλλοντικισ Αναβάκμιςθσ και Λδιωτικισ Ρολεοδόμθςθσ (ΡΡΑΛΡ) του άρκρου 1 του
ν. 4280/2014 (Α' 159), μελζτεσ και εγκριτικζσ πράξεισ Ειδικϊν Ρεριοχϊν Ρεριβαλλοντικισ
Αναβάκμιςθσ και Λδιωτικισ Ρολεοδόμθςθσ (ΕΡΡΑΛΡ) του άρκρου 7 του ν. 4280/2014, μελζτεσ και
εγκριτικζσ πράξεισ Ρεριοχϊν Ειδικϊν Σχεδίων Ρεριβαλλοντικισ Αναβάκμιςθσ και Ανάπτυξθσ
(ΕΣΡΕΑΑ) του άρκρου 16 του ν. 4280/2014, κακϊσ και λοιπζσ υποςτθρικτικζσ μελζτεσ
(χωροταξικζσ, ρυκμιςτικζσ, πολεοδομικζσ, ρυμοτομικζσ, ειδικζσ αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ, μελζτεσ
ςυγκοινωνιακϊν ζργων, υδραυλικϊν ζργων, τοπογραφίασ, γεωλογικζσ, υδρογεωλογικζσ και
γεωφυςικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ, γεωτεχνικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ, μελζτεσ φυτοτεχνικισ
διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου και ζργων πραςίνου και περιβαλλοντικζσ μελζτεσ). Με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μποροφν να προςτίκενται ςτισ μελζτεσ του
προθγοφμενου εδαφίου και άλλεσ κατθγορίεσ μελετϊν αρμοδιότθτασ υπθρεςιϊν τθσ Γενικισ
Γραμματείασ Χωροταξίασ και Αςτικοφ Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ.
3. Το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να ανακζτει ςε
Ριςτοποιθμζνο Αξιολογθτι του Μθτρϊου τθσ παρ. 1 τθν υποβοικθςθ των αρμοδίων υπθρεςιϊν
κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ανάκεςθσ, εκπόνθςθσ και ζγκριςθσ χωρικισ μελζτθσ, είτε
αυτι εκπονείται από τθν αρμόδια για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ ι επιςπεφδουςα για τθν εκπόνθςι
τθσ αρχι, είτε αυτι ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικό μελετθτι. Θ ανάκεςθ μπορεί να αφορά ιδίωσ ςτθ
ςφνταξθ φακζλων διαγωνιςμοφ, ςτθν αξιολόγθςθ προςφορϊν, ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ και
ενδελεχι ουςιαςτικό ζλεγχο των παραδοτζων τθσ χωρικισ μελζτθσ, ςτθν αποςτολι τθσ ςτουσ
αρμόδιουσ δθμόςιουσ φορείσ ι υπθρεςίεσ προσ γνωμοδότθςθ, ςτθν ανάρτθςι τθσ ςε δθμόςια
διαβοφλευςθ, ςτθν προκαταρκτικι αξιολόγθςθ των γνωμοδοτιςεων αυτϊν, ςτθ ςφνταξθ ςχεδίου
τθσ πράξθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ χωρικισ μελζτθσ ι, αντίςτοιχα, ςχεδίου απόφαςθσ απόρριψθσ,
κακϊσ και ςε ό,τι άλλο απαιτείται για τθν άρτια κατά νόμο προϊκθςθ τθσ μελζτθσ.
Στο πλαίςιο τθσ ανάκεςθσ, ο Ριςτοποιθμζνοσ Αξιολογθτισ: α) υποβάλλει, κατά περίπτωςθ,
εκκζςεισ, ειςθγιςεισ, προτάςεισ και ςχζδια, β) ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ και ςυνεργάηεται με τθν
αρμόδια διοικθτικι αρχι.
Άρκρο 77
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Χωρικϊν Μελετϊν
1. Δθμιουργείται Θλεκτρονικό Μθτρϊο Χωρικϊν Μελετϊν (ΘΜΧΜ), το οποίο τθρείται ςτο
Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
2. Στο ΘΜΧΜ (Θλεκτρονικό Μθτρϊο Χωρικϊν Μελετϊν) καταχωρίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ και
όλα τα ζγγραφα, προπαραςκευαςτικά και τελικά, κακ' όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ για τθν
ζκδοςθ ι τροποποίθςθ πλαιςίου ι ςχεδίου ςε οποιοδιποτε επίπεδο χωροταξικοφ ι πολεοδομικοφ
ςχεδιαςμοφ.
3. Οι πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία τθσ παρ. 2 καταχωρίηονται ςτο ΘΜΧΜ αμελλθτί από τθν
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αρμόδια υπθρεςία.
4. Οι προδιαγραφζσ του ΘΜΧΜ διαςφαλίηουν τθν:
(α) Εγκυρότθτα, πλθρότθτα, διακεςιμότθτα και ακρίβεια των περιεχομζνων του.
(β) Αςφαλι υποβολι των δεδομζνων και πλθροφοριϊν μζςω του διαδικτφου.
(γ) Αναηιτθςθ ςτα περιεχόμενά του, μζςω μεταδεδομζνων.
(δ) Απαγόρευςθ τθσ διαγραφισ των περιεχομζνων του.
(ε) Διαςφνδεςθ και διαλειτουργικότθτα με θλεκτρονικά μθτρϊα άλλων δθμοςίων αρχϊν μζςω
διαδικτφου, όταν είναι διακζςιμα και ιδίωσ με το πλθροφοριακό ςφςτθμα τθσ «ΔΛΑΥΓΕΛΑΣ» και τθσ
«Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν Ρλθροφοριϊν».
(ςτ) Συμβατότθτα με τον «Ενιαίο Ψθφιακό Χάρτθ».
5. Το κοινό ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο ΘΜΧΜ για ενθμζρωςθ, μεταφόρτωςθ των δεδομζνων
και ςυμμετοχι ςτθ διαβοφλευςθ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ
ειδικισ θλεκτρονικισ άδειασ.
6. Μετά τθν 1θ.1.2021, όλα τα ζγγραφα που αφοροφν ςτθν ζκδοςθ, ανακεϊρθςθ ι τροποποίθςθ
πλαιςίου ι ςχεδίου χωροταξικοφ ι πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ οποιουδιποτε επιπζδου,
περιλαμβανομζνων των αιτιςεων, γνωμοδοτιςεων των φορζων τθσ Διοίκθςθσ, κειμζνων και
χαρτϊν μελετϊν, ςχεδίων εγκριτικϊν πράξεων μελετϊν, κακϊσ και κάκε ςχετικι αλλθλογραφία,
διακινοφνται αποκλειςτικά μζςω του ΘΜΧΜ. Θ δθμόςια διαβοφλευςθ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου
απαιτείται, κα διεξάγεται μζςω του ΘΜΧΜ.
Άρκρο 78
Ανάρτθςθ χωρικϊν ςχεδίων ςτο διαδίκτυο
Μετά από τθν ζγκριςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
τθσ «Χωρικισ Μελζτθσ» ι τθσ ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ ανανζωςθσ ι τθσ παράταςθσ ιςχφοσ ι τθσ
τροποποίθςισ τθσ, θ αρμόδια υπθρεςία προβαίνει ςε ανάρτθςθ ςε ειδικά προσ τοφτο
καταχωριςμζνο δικτυακό τόπο, ο οποίοσ δθμιουργείται προκειμζνου να αποκτιςει κάκε
ενδιαφερόμενοσ πλιρθ, λεπτομερι και ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ και γνϊςθ των εν λόγω
αποφάςεων.

Άρκρο 79
Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ
1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακορίηονται:
α) οι επιμζρουσ κατθγορίεσ του Μθτρϊου πιςτοποιθμζνων αξιολογθτϊν χωρικϊν μελετϊν ανά
είδοσ χωρικισ μελζτθσ, τα αναγκαία προςόντα και θ απαραίτθτθ προθγοφμενθ εμπειρία των
Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν προκειμζνου να υπαχκοφν ςε κάκε κατθγορία του Μθτρϊου, οι
κανόνεσ που διζπουν τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ και τα ηθτιματα που αφοροφν τθ διαδικαςία
πιςτοποίθςισ τουσ για τθν εγγραφι τουσ ςτο Μθτρϊο, είτε πρόκειται για φυςικά, είτε για νομικά
πρόςωπα,
β) θ ςυγκρότθςθ επιτροπισ που γνωμοδοτεί για τθ χοριγθςθ ι τθν αφαίρεςθ πιςτοποίθςθσ
Αξιολογθτι και ειςθγείται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κάκε ρφκμιςθ ςχετικι με
τουσ Ριςτοποιθμζνουσ Αξιολογθτζσ,
γ) θ διαδικαςία ανάκεςθσ εντολισ προσ αξιολόγθςθ, οι ιδιότθτεσ που ορίηονται ωσ αςυμβίβαςτεσ
με το ζργο τουσ, κακϊσ και ο τρόποσ προςδιοριςμοφ και το φψοσ τθσ αμοιβισ των Ριςτοποιθμζνων
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Αξιολογθτϊν.
δ) το όργανο και θ διαδικαςία ελζγχου και παρακολοφκθςθσ του ζργου των Αξιολογθτϊν, θ
διαδικαςία ζγκριςθσ ι απόρριψθσ των παραδοτζων αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
τροποποίθςθσ των παραδοτζων λόγω ελλείψεων.
ε) οι παραβάςεισ των αξιολογθτϊν, κακϊσ και οι αντίςτοιχεσ διοικθτικζσ κυρϊςεισ, τα όργανα, θ
ςχετικι διαδικαςία, οι διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά των κυρϊςεων, οι προκεςμίεσ άςκθςισ τουσ
και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.
ςτ) θ διαδικαςία και τα δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ του Αξιολογθτι.
2. Οι προδιαγραφζσ, θ παροχι και ςυντιρθςθ, οι διαδικαςίεσ και άδειεσ θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ
και ειςαγωγισ πλθροφοριϊν ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Χωρικϊν Μελετϊν και κάκε αναγκαίο
ειδικότερο ηιτθμα για τθν οργάνωςθ, υλοποίθςθ και λειτουργία του ΘΜΧΜ κακορίηονται με κοινι
απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, που
εκδίδεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ. Με τθν ίδια απόφαςθ
κακορίηονται οι ειδικότερεσ προδιαγραφζσ, θ γραμμογράφθςθ και ο μορφότυποσ των
θλεκτρονικϊν αρχείων του ΘΜΧΜ. Εάν ςτα θλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνεται γεωχωρικι
πλθροφορία ςφμφωνα με τουσ οριςμοφσ του ν. 3882/2010 (Α' 166), αυτι κα πρζπει να είναι
γεωαναφερόμενθ και ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ 87.
3. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ
ρυκμίηονται τα κζματα ςχετικά με τθν ίδρυςθ και λειτουργία του δικτυακοφ τόπου ςτον οποίο
λαμβάνει χϊρα θ κεντρικι ανάρτθςθ των πράξεων που αναφζρονται ςτο άρκρο 77, με τθ
δθμιουργία και τιρθςθ κεντρικοφ αρχείου, με τθ ςυλλογι, ταξινόμθςθ, καταχϊριςθ και
επεξεργαςία προσ ανάρτθςθ εγκεκριμζνων «Χωρικϊν Μελετϊν», τθν ζκδοςθ κωδικοφ αρικμοφ
διαδικτυακισ ανάρτθςθσ και κάκε άλλθ ςχετικό ειδικότερο ηιτθμα.

Κεφάλαιο Ιϋ
Απλοποίθςθ και εξορκολογιςμόσ του Νζου Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ
Άρκρο 80
Πεδίο εφαρμογισ
Οι παρ. 2, 3 και 5 του άρκρου 1 του ν. 4067/2012 (Α' 79) αντικακίςτανται και το άρκρο 1
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 1
Ρεδίο Εφαρμογισ
1. Σε περιοχζσ εντόσ εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου εφαρμόηονται όλεσ οι διατάξεισ του
παρόντοσ.
2. Σε περιοχζσ εκτόσ εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου εφαρμόηονται οι ακόλουκεσ διατάξεισ του
παρόντοσ:
α) το άρκρο 2, εξαιρουμζνων των παραγράφων που αναφζρονται ςτθν εντόσ ςχεδίου δόμθςθ,
β) οι παρ. 2, 4 και 5 του παρόντοσ,
γ) το άρκρο 5,
δ) το άρκρο 6,
ε) θ παρ. 3 του άρκρου 8,
ςτ) το άρκρο 11 εκτόσ από τθν παρ. 2 και τισ περ. ιγ, ιη και ιςτ τθσ παρ. 6,
η) οι παρ. 3 και 4 του άρκρου 12,

106

θ) το άρκρο 13,
κ) το άρκρο 16, εκτόσ από τθν περ. γ τθσ παρ. 5 και τθν παρ. 6,
ι) το άρκρο 17 εκτόσ από τθν περ. β τθσ παρ.1, τθν περ. β τθσ παρ. 2 και τισ περ. α και β τθσ παρ. 3,
ια) Θ παρ. 5 του άρκρου 20,
ιβ) το άρκρο 21,
ιγ) το άρκρο 23,
ιδ) το άρκρο 25,
ιε) το άρκρο 26,
ιςτ) οι παρ. 2, 5 και 7 του άρκρου 27,
ιη) το άρκρο 28,
ιθ) τα άρκρα 29 ζωσ 37.
3. Σε νομίμωσ υφιςτάμενουσ οικιςμοφσ χωρίσ εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο εφαρμόηονται οι
ακόλουκεσ διατάξεισ του παρόντοσ:
α) το άρκρο 2,
β) οι παρ. 4 και 5 του παρόντοσ,
γ) το άρκρο 5,
δ) το άρκρο 6,
ε) το άρκρο 9,
ςτ) το άρκρο 11, εκτόσ από τθν περ. ιη τθσ παρ. 6,
η) οι παρ. 3 και 4 του άρκρου 12,
θ) το άρκρο 13,
κ) το άρκρο 16,
ι) το άρκρο 17,
ια) το άρκρο 18,
ιβ) το άρκρο 19,
ιγ) το άρκρο 20 (εφόςον υπάρχει κυρωμζνο δίκτυο κοινοχριςτων χϊρων),
ιδ) το άρκρο 21 (εφόςον υπάρχει κυρωμζνο δίκτυο κοινοχριςτων χϊρων),
ιε) το άρκρο 23,
ιςτ) το άρκρο 25,
ιη) το άρκρο 26,
ιθ) οι παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρκρου 27,
ικ) το άρκρο 28 και
κ) τα άρκρα 29 ζωσ 37.
4. Πλα τα αρικμθτικά μεγζκθ που ορίηονται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ κεωροφνται ωσ τα
ανϊτατα επιτρεπόμενα.
5. α) Οι ειδικζσ πολεοδομικζσ διατάξεισ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 6, κατιςχφουν των γενικϊν
διατάξεων, που περιζχονται ςτον παρόντα νόμο.
β) Οι διατάξεισ του παρόντοσ κατιςχφουν των κανονιςτικϊν πράξεων τθσ Διοίκθςθσ (όπωσ
αποφάςεων Ρεριφερειάρχθ/ Νομάρχθ, πράξεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου), με τισ οποίεσ
κεςπίηονται όροι δόμθςθσ (όπωσ φψοσ, ποςοςτό κάλυψθσ, αρικμόσ ορόφων και κζςθ υπογείου),
εκτόσ από: 1) οποιουδιποτε είδουσ διατάγματα, 2) πράξεισ, με τισ οποίεσ κεςπίηονται ειδικζσ και
εντοπιςμζνεσ ρυκμίςεισ (όπωσ για διατθρθτζα κτίρια, μνθμεία, ειδικά κτίρια κ.λπ.), 3) πράξεισ τθσ
Διοίκθςθσ, με τισ οποίεσ κεςπίηονται δυςμενζςτερα πολεοδομικά μεγζκθ. Με απόφαςθ του
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ μπορεί να διαπιςτϊνεται θ μθ
εφαρμογι των παραπάνω κανονιςτικϊν πράξεων τθσ διοίκθςθσ.
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γ. Οι ειδικζσ πολεοδομικζσ διατάξεισ του τρίτου μζρουσ του ν. 3982/2011 (Α’ 143), κακϊσ και του
άρκρου 14 του ν. 4302/2014 (Α’ 225) κατιςχφουν των γενικϊν διατάξεων που περιζχονται ςτον
παρόντα νόμο.»

Άρκρο 81
Οριςμοί
Οι περ. 3, 6, 28, 56, 59, 60, 63, 72, 79 και 81 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012 αντικακίςτανται, θ
περίπτωςθ περ. 89 καταργείται, και προςτίκενται οι περ. 7α, 18α και 86α, με αποτζλεςμα το
άρκρο 2 να αναδιαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 2
Οριςμοί
1. Αίκριο είναι το μθ ςτεγαςμζνο τμιμα του κτιρίου που περιβάλλεται από όλεσ τισ πλευρζσ του
από το κτίριο ι τα όρια του οικοπζδου, ςτο οποίο μποροφν να ζχουν ανοίγματα, χϊροι κφριασ
χριςθσ και εγγράφεται ςε αυτό κφκλοσ διαμζτρου Δ. Ωσ αίκριο ορίηεται και το θλιακό αίκριο όταν
αυτό περιβάλλεται από όλεσ τισ πλευρζσ του από το κτίριο, ςτεγάηεται από κινθτά διαφανι
ςτοιχεία ζμμεςου θλιακοφ κζρδουσ και ςυνειςφζρει ςτθ ςυνολικι ενεργειακι απόδοςθ του
κτιρίου. Για τθ αποφυγι υπερκζρμανςθσ ο χϊροσ αυτόσ κατά τθ κερινι περίοδο κα πρζπει ςε
τμιματά του να αφινεται ανοικτόσ, ςφμφωνα με ςχετικι μελζτθ ι να ςκιάηεται από ελαφριά
ςτοιχεία ςκίαςθσ.
2. Αιολικά ενεργειακά ςυςτιματα είναι οι εγκαταςτάςεισ που επιτρζπουν τθν αξιοποίθςθ τθσ
αιολικισ ενζργειασ για τθν κάλυψθ ενεργειακϊν αναγκϊν του κτιρίου.
3. Ακάλυπτοσ χϊροσ είναι ο χϊροσ του οικοπζδου που δεν δομείται. Ρεριλαμβάνει τον
υποχρεωτικά ακάλυπτο και τυχόν προαιρετικοφσ ακαλφπτουσ.
α. Υποχρεωτικόσ ακάλυπτοσ χϊροσ του οικοπζδου είναι ο χϊροσ που δεν δομείται και παραμζνει
ακάλυπτοσ λόγω εφαρμογισ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, τιρθςθσ αποςτάςεων από τα όρια του
οικοπζδου, προκειμζνου να μθν υπάρχει υπζρβαςθ τθσ επιτρεπομζνθσ κάλυψθσ τθσ περιοχισ και
ο οποίοσ διαμορφϊνεται με τθν κατάλλθλθ φφτευςθ, ϊςτε να δθμιουργείται ευνοϊκό μικροκλίμα,
τόςο για το κτίριο όςο και για το Ο.Τ..
Στον υποχρεωτικό ακάλυπτο περιλαμβάνονται τα προκιπια, θ επιφάνεια τθσ ςτοάσ, όταν
καταςκευάηεται χωρίσ υποςτυλϊματα και όροφο πάνω από τθν επιφάνειά τθσ, κακϊσ και μθ
ςτεγαςμζνα αίκρια που είναι προςπελάςιμα από τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ τθσ πόλθσ ι του
οικιςμοφ μζςω θμιυπαίκριων χϊρων ελάχιςτου πλάτουσ 2,50 μ. ι μζςω ακάλυπτων χϊρων του
ιδίου ελάχιςτου πλάτουσ.
β. Ρροαιρετικόσ ακάλυπτοσ χϊροσ του οικοπζδου είναι αυτόσ που αφινεται αδόμθτοσ πζραν του
υποχρεωτικϊσ ακαλφπτου.
4. Ανοίγματα χϊρου κτιρίου είναι το κενό που τυχόν υπάρχει ςτθν οροφι του ανϊτατου ςε κάκε
κζςθ ορόφου, κακϊσ και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε παραμζνουν ελεφκερα, είτε
κλείνουν με ανοιγόμενα ι ςτακερά κουφϊματα και χρθςιμοποιοφνται για επικοινωνία των χϊρων
μεταξφ τουσ ι με το φπαικρο ι για το φυςικό φωτιςμό ι για τον αεριςμό των χϊρων κτιρίου ι για
αποκικευςθ θλιακισ κερμότθτασ.
5. Ανοικτόσ Εξϊςτθσ (μπαλκόνι) είναι θ οριηόντια προεξοχι του δαπζδου ορόφου ι του δϊματοσ
που προβάλλεται πζρα από τισ επιφάνειεσ των όψεων του κτιρίου και χρθςιμοποιείται για τθν
προςωρινι παραμονι ανκρϊπων ι και τθν προςπζλαςι τουσ προσ χϊρουσ κφριασ ι βοθκθτικισ
χριςθσ.
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6. Ανοικτοί θμιυπαίκριοι χϊροι είναι οι μθ κερμαινόμενοι ςτεγαςμζνοι χϊροι που διακζτουν
τουλάχιςτον μία ανοιχτι πλευρά προσ κοινόχρθςτο χϊρο ι προσ τουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ του
οικοπζδου και το μικοσ του ανοίγματοσ είναι ίςο ι μεγαλφτερο του 35% του ςυνολικοφ μικουσ
του περιγράμματοσ του ανοικτοφ θμιυπαίκριου χϊρου.
7. Απόςυρςθ κτιρίου είναι θ κατεδάφιςθ κτιρίου κφριασ χριςθσ, ενεργειακισ κατθγορίασ
χαμθλότερθσ του επιτρεπόμενου ορίου που προβλζπεται ςτουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και θ
αντικατάςταςθ του με κτίριο που πλθροί τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ.
7α. Απομείωςθ κακ' φψοσ είναι θ κατεδάφιςθ οριςμζνων από τουσ ανϊτερουσ ορόφουσ ι και του
ςυνόλου κτιρίου κφριασ χριςθσ, προσ όφελοσ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, ι τθσ μείωςθσ
φαινομζνου κερμικισ νθςίδασ, ι τθσ βελτίωςθσ τθσ οπτικισ ςυνοχισ τθσ περιοχισ ςτθν οποία
βρίςκεται το αποςυρόμενο μερικϊσ κτιριο από τθν άποψθ, ιδίωσ, του περιγράμματοσ ςτον
ορίηοντα (sky line) ι/και τθσ μορφολογικισ ςυνοχισ του πολεοδομικοφ ςυνόλου ςε επίπεδο
δρόμου ι γειτονιάσ.
8. Αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία είναι τα φζροντα ι μθ ςτοιχεία του κτιρίου
που ςυμμετζχουν ςτθ διαμόρφωςθ των όψεων του.
9. Αςτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι θ ρφκμιςθ του φυςικοφ (χερςαίου και καλάςςιου) και δομθμζνου
χϊρου μζςα από τον ζλεγχο των αντικζςεων / ανταγωνιςμοφ ςτθν καταςκευι του οικιςτικοφ
ιςτοφ, όπωσ προκφπτει από πολεοδομικι μελζτθ. Αποδίδει ογκοπλαςτικά μοντζλα τθσ
προςδοκϊμενθσ εικόνασ του χϊρου και ςχεδιαςμό τθσ ροισ - αλλθλουχίασ των ςτοιχείων του
δθμόςιου χϊρου, όπωσ πλατείεσ, εςτιακά ςθμεία, χϊροι πραςίνου, υδάτινα ςτοιχεία των
διατθρθτζων οικιςτικϊν ςυνόλων και των χϊρων πολιτιςτικοφ ι ιςτορικοφ - αρχαιολογικοφ
ενδιαφζροντοσ.
10. Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ κτιρίου είναι ο κατάλλθλοσ ςχεδιαςμόσ του κτιρίου που αποςκοπεί
ςτθ βζλτιςτθ εκμετάλλευςθ των φυςικϊν και κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν μζςω τθσ χριςθσ κυρίωσ
πακθτικϊν ςυςτθμάτων, με ςκοπό να επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ εςωτερικζσ ςυνκικεσ κερμικισ
άνεςθσ, ποιότθτασ αζρα και φυςικοφ φωτιςμοφ κατά τθ διάρκεια όλου του ζτουσ με τθν ελάχιςτθ
δυνατι κατανάλωςθ ενζργειασ.
11. Βιοκλιματικό κτίριο είναι το κτίριο του οποίου ο ςχεδιαςμόσ ανταποκρίνεται ςτισ κλιματικζσ
ςυνκικεσ του περιβάλλοντόσ του, μζςω τθσ χριςθσ κυρίωσ πακθτικϊν ςυςτθμάτων, με τρόπο
ϊςτε να επιτυγχάνονται οι βζλτιςτεσ εςωτερικζσ ςυνκικεσ κερμικισ άνεςθσ, ποιότθτασ αζρα και
φυςικοφ φωτιςμοφ κατά τθ διάρκεια όλου του ζτουσ, με τθν ελάχιςτθ δυνατι κατανάλωςθ
ενζργειασ και κατατάςςεται ςτισ ανϊτερεσ ενεργειακά κατθγορίεσ όπωσ αυτζσ κάκε φορά
ορίηονται.
12. Γιπεδο είναι θ ςυνεχόμενθ ζκταςθ γθσ που αποτελεί αυτοτελζσ και ενιαίο ακίνθτο και ανικει
ςε ζναν ι ςε περιςςότερουσ κυρίουσ εξ αδιαιρζτου, ςε περιοχι εκτόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου.
13. Δεξαμενι αποχζτευςθσ είναι ο ςτεγανόσ χϊροσ όπου ςυγκεντρϊνονται τα λφματα του κτιρίου.
14. Διάγραμμα Εφαρμογισ (ΔΕ) ι Τεχνικι Εκκεςθ (ΤΕ) είναι αυτό που ορίηει τθν εφαρμογι ςτο
ζδαφοσ των εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων.
15. Διπλά κελφφθ είναι καταςκευζσ ςυςτιματοσ πρόςοψθσ που αποτελείται από μια εξωτερικι και
μια εςωτερικι επιφάνεια, μεταξφ των οποίων μεςολαβεί κενό ικανϊν διαςτάςεων ςτο οποίο
διακινείται αζρασ και μπορεί να εξυπθρετιςει τθ βιοκλιματικι λειτουργία του κτιρίου.
16. Δομικό ζργο είναι κάκε είδουσ καταςκευι, ανεξάρτθτα από τα υλικά και τον τρόπο καταςκευισ
τθσ, που είναι ςτακερά ςυνδεδεμζνθ με το ζδαφοσ, δεν ζχει δυνατότθτα αυτοκίνθςθσ και δεν
μπορεί να ρυμουλκθκεί.
17. Δρόμοι ι Οδοί είναι οι κοινόχρθςτεσ εκτάςεισ που εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ κυκλοφορίασ των
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οχθμάτων και των πεηϊν.
18. Δρόμοι Ιπιασ Κυκλοφορίασ νοοφνται οι οδοί με προτεραιότθτα ςτθν κίνθςθ των πεηϊν, ςτουσ
οποίουσ με κατάλλθλεσ διαμορφϊςεισ εξαςφαλίηεται, πζραν των αναφερομζνων ςτθ χριςθ
πεηοδρόμου τθσ παρ. 59 του παρόντοσ άρκρου, θ διζλευςθ οχθμάτων με χαμθλι ταχφτθτα ι και θ
ςτάκμευςθ.
18α. Δϊμα του κτιρίου είναι θ οροφι τθσ τελικισ του ςτάκμθσ, ςτθν οποία επιτρζπονται οι
καταςκευζσ του άρκρου 19.
19. Εγκατάςταςθ είναι θ καταςκευι ι υποδομι που προορίηεται ι απαιτείται για τθ λειτουργία,
εξυπθρζτθςθ και αςφάλεια των κτιρίων, όπωσ οι ανελκυςτιρεσ, τα ςτοιχεία διανομισ θλεκτρικισ
ενζργειασ, κλιματιςμοφ, δροςιςμοφ, διανομισ και εκροισ φδατοσ, κζρμανςθσ, φυςικοφ αερίου, τα
κερμικά θλιακά ςυςτιματα, τα ςτοιχεία ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τα ςτοιχεία μονάδων
Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ Αποδοτικότθτασ (ΣΘΚΥΑ), οι καπναγωγοί, οι
επιγραφζσ, οι κεραίεσ.
20. Εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο οικιςμοφ ι ςχζδιο πόλθσ ι πολεοδομικό ςχζδιο ι εγκεκριμζνθ
πολεοδομικι μελζτθ είναι το διάγραμμα με τον τυχόν ειδικό πολεοδομικό κανονιςμό που ζχει
εγκρικεί ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ και κακορίηει τουσ ειδικοφσ όρουσ δόμθςθσ, τουσ
κοινόχρθςτουσ, κοινωφελείσ και δομιςιμουσ χϊρουσ και τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ ςε κάκε τμιμα
ι ηϊνθ τουσ.
21. Ειδικά κτίρια είναι τα κτίρια, των οποίων θ κφρια χριςθ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% τθσ
ςυνολικισ επιφάνειασ δόμθςθσ τουσ δεν είναι θ κατοικία.
22. Ειδικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ δθμόςιου ενδιαφζροντοσ είναι όςα χαρακτθρίηονται με
απόφαςθ του αρμόδιου κατά περίπτωςθ Υπουργοφ ςτον οποίο υπάγεται θ χριςθ του κτιρίου.
23. Εκςκαφι, Επίχωςθ ι Επίςτρωςθ είναι οι καταςκευζσ διαμόρφωςθσ του εδάφουσ για δόμθςθ
ςε οικόπεδο ι γιπεδο. Εργαςίεσ εκςκαφισ, επίχωςθσ ι επίςτρωςθσ που εκτελοφνται για άλλο
ςκοπό εγκρίνονται από τθν εκάςτοτε αρμόδια αρχι.
24. Ελαφρά καταςκευι είναι θ καταςκευι με φζροντα οργανιςμό και ςτοιχεία πλιρωςθσ
μειωμζνου μόνιμου φορτίου ιδίου βάρουσ ςε ςχζςθ με τισ ςυμβατικζσ καταςκευζσ, όπωσ αυτζσ
από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι λικοδομι φζρουςασ τοιχοποιίασ.
25. Ελεφκερο φψοσ ςε τυχόν ςθμείο του δαπζδου ορόφου ι χϊρου κτιρίου είναι το μικοσ τθσ
κατακόρυφθσ γραμμισ μεταξφ του ανϊτατου ςθμείου του τελειωμζνου δαπζδου μζχρι το
κατϊτατο ςθμείο τθσ τελειωμζνθσ οροφισ ι τυχόν ψευδοροφισ.
26. Ενεργθτικά θλιακά ςυςτιματα κζρμανςθσ/δροςιςμοφ είναι τα θλιακά ςυςτιματα που
χρθςιμοποιοφν μθχανικά μζςα για τθν κυκλοφορία και διακίνθςθ τθσ θλιακισ κερμότθτασ.
27. Επιτρεπόμενοσ όγκοσ του κτιρίου είναι ο επιτρεπόμενοσ όγκοσ ςε κυβικά μζτρα κάκε κτιρίου
μζςα ςτο ιδεατό ςτερεό και υπολογίηεται από τθν οριςτικι ςτάκμθ του εδάφουσ.
28. Εςωτερικόσ εξϊςτθσ (πατάρι) είναι ο προςβάςιμοσ χϊροσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ
κλίμακασ, που βρίςκεται εντόσ χϊρου, όπου θ υποκείμενθ επιφάνεια πλθροί τισ προχποκζςεισ
χϊρου κφριασ χριςθσ, ζχει προςπζλαςθ αποκλειςτικά από τον χϊρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό
παράρτθμα τθσ χριςθσ αυτισ, ζχει ςυνολικό μικτό εμβαδόν μικρότερο του 70% τθσ μικτισ
επιφάνειασ του υποκείμενου χϊρου, δεν κεωρείται όροφοσ και δεν μπορεί να αποτελεί
ανεξάρτθτθ ιδιοκτθςία. Το πατάρι δφναται να είναι ςυνεπίπεδο με όροφο του κτιρίου μθ
λειτουργικά εξαρτθμζνο με αυτό και να φζρει κλειςτοφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ (π.χ. WC) ςε
οποιοδιποτε ςθμείο τθσ επιφάνειασ του και ςε απόςταςθ τουλάχιςτον ενόσ μζτρου (1 μ.) από τα
ανοικτά όρια.
29. Ηεφξθ κτιρίων είναι καταςκευι ι τμιμα κτιρίου το οποίο αναπτφςςεται πάνω από κοινόχρθςτο
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χϊρο, όπωσ δρόμο, πεηόδρομο και ςυνδζει κτίρια μεταξφ τουσ ςε ζνα ι περιςςότερα επίπεδα. Θ
ηεφξθ κτιρίων μπορεί να γίνεται και υπόγεια.
30. Λδεατό ςτερεό είναι το υπζργειο ςτερεομετρικό ςχιμα μζςα ςτο οποίο επιτρζπεται θ
καταςκευι του κτιρίου και των εγκαταςτάςεων του.
31. Κακαρό εμβαδόν δαπζδου είναι το εμβαδόν του χϊρου χωρίσ τα περιμετρικά δομικά ςτοιχεία
που τον ορίηουν.
32. Κακαρόσ όγκοσ του χϊρου είναι ο όγκοσ που περικλείεται από τισ κατϊτατεσ επιφάνειεσ τθσ
οροφισ ι ψευδοροφισ, τισ περιμετρικζσ επιφάνειεσ των φερόντων ςτοιχείων και ςτοιχείων
πλιρωςθσ και του δαπζδου του χϊρου.
33. Κακολικόσ ςχεδιαςμόσ ι Σχεδιαςμόσ για όλουσ είναι ο ςχεδιαςμόσ προϊόντων δομθμζνου
περιβάλλοντοσ, που κα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, χωρίσ ανάγκθ
προςαρμογισ ι εξειδικευμζνου ςχεδιαςμοφ ςτθ μεγαλφτερθ δυνατι ζκταςθ.
34. Κάλυψθ του οικοπζδου είναι θ επιφάνεια που ορίηεται πάνω ςε οριηόντιο επίπεδο από τισ
προβολζσ όλων των περιγραμμάτων των κτιρίων του οικοπζδου, εξαιρουμζνων των χϊρων που
ορίηονται ςτο άρκρο 12.
35. Καταςκευι είναι κάκε αςφαλζσ τεχνικό ζργο.
36. Καταςκευζσ πλιρωςθσ είναι οι καταςκευζσ που υλοποιοφν οικοδομικά το κζλυφοσ και τθν
εςωτερικι διαρρφκμιςθ των χϊρων.
37. Κλειςτόσ εςωτερικόσ εξϊςτθσ (κλειςτό πατάρι) είναι προςβάςιμοσ χϊροσ με φψοσ ζωσ 1,20 μ.
χωρίσ μόνιμθ καταςκευι κλίμακασ, βρίςκεται εντόσ χϊρου, όπου θ υποκείμενθ επιφάνεια πλθροί
τισ προχποκζςεισ χϊρου κφριασ ι βοθκθτικισ χριςθσ, ζχει βοθκθτικι χριςθ, δεν κεωρείται
όροφοσ και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτθτθ ιδιοκτθςία.
38. Κλειςτόσ εξϊςτθσ («ζρκερ») είναι θ κλειςτι από όλεσ τισ εξωτερικζσ πλευρζσ οριηόντια
προεξοχι δαπζδου τμιματοσ ορόφου χϊρου κφριασ ι βοθκθτικισ χριςθσ που προβάλλει πζρα
από τισ επιφάνειεσ των όψεων του κτιρίου και εξζχει του περιγράμματοσ κάλυψθσ.
39. Κοινόχρθςτοι χϊροι είναι οι κοινισ χριςθσ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται από το
εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο.
40. Κοινωφελείσ χϊροι είναι οι χϊροι που κακορίηονται από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο ι
τοπικό ρυμοτομικό ι ςχζδιο οικιςμοφ και προορίηονται για τθν ανζγερςθ καταςκευϊν κοινισ
ωφζλειασ δθμόςιου ι ιδιωτικοφ χαρακτιρα.
41. Κορυφογραμμι είναι θ νοθτι γραμμι, που ςχθματίηουν οι διαδοχικζσ κορυφζσ και οι αυχζνεσ
μιασ οροςειράσ, όπωσ αυτι προβάλλεται ςτον ορίηοντα, ςτο τμιμα του ορίου τθσ λεκάνθσ
απορροισ με τα μζγιςτα υψόμετρα.
42. Κτίριο είναι θ καταςκευι που αποτελείται από χϊρουσ και εγκαταςτάςεισ και προορίηεται για
προςωρινι ι μόνιμθ παραμονι του χριςτθ.
43. Κτίριο ελάχιςτθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ είναι το κτίριο που, τόςο από το βιοκλιματικό
ςχεδιαςμό του όςο και από τθ χριςθ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, παρουςιάηει πολφ υψθλι
ενεργειακι κατάταξθ ςφμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, όπωσ ιςχφει και θ ςχεδόν μθδενικι ι πολφ χαμθλι
ποςότθτα ενζργειασ που απαιτείται για τθ λειτουργία τθσ χριςθσ του, καλφπτεται από
ανανεϊςιμεσ πθγζσ, μονάδεσ Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ
Αποδοτικότθτασ (ΣΘΚΥΑ), κακϊσ και τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ επιτόπου ι πλθςίον.
44. Κφρια όψθ είναι κάκε όψθ του κτιρίου που βλζπει ςε δθμόςιο κοινόχρθςτο χϊρο, όπωσ
ορίηεται από εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο.
45. Λυόμενθ καταςκευι είναι θ καταςκευι που αποτελείται από ςυναρμολογοφμενα και
αποςυναρμολογοφμενα δομικά ςτοιχεία πιςτοποιθμζνα από αρμόδιο φορζα που τοποκετοφνται
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ςε ςτακερι βάςθ.
46. Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ κτιρίου είναι το φψοσ του ανϊτατου επιπζδου του κτιρίου, πάνω
από το οποίο απαγορεφεται κάκε δόμθςθ εκτόσ από τισ εγκαταςτάςεισ που επιτρζπονται ειδικά
και περιοριςτικά.
47. Μικτό εμβαδόν είναι το εμβαδόν του χϊρου ςυμπεριλαμβανομζνων των περιμετρικϊν
δομικϊν ςτοιχείων που τον ορίηουν. Σε περίπτωςθ όμορων χϊρων λαμβάνεται το ιμιςυ του
δομικοφ ςτοιχείου ςτον υπολογιςμό.
48. Οικοδομικι γραμμι είναι θ γραμμι που κακορίηεται από εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο και
αποτελεί όριο τθσ δόμθςθσ ςτο οικοδομικό τετράγωνο προσ τον κοινόχρθςτο χϊρο που το
περιβάλλει.
49. Οικοδομικό τετράγωνο (ΟΤ.) είναι κάκε δομιςιμθ ενιαία ζκταςθ που βρίςκεται μζςα ςτο
εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο και περιβάλλεται από κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι και εκτόσ ςχεδίου
περιοχι.
50. Οικόπεδο είναι θ ςυνεχόμενθ ζκταςθ γθσ που αποτελεί αυτοτελζσ και ενιαίο ακίνθτο και
ανικει ςε ζναν ι ςε περιςςότερουσ κυρίουσ εξ αδιαιρζτου και βρίςκεται μζςα ςε εγκεκριμζνο
ρυμοτομικό ςχζδιο ι μζςα ςτα όρια οικιςμοφ χωρίσ ςχζδιο. Ανάλογα με τθ κζςθ τουσ ςτο
οικοδομικό τετράγωνο τα οικόπεδα χαρακτθρίηονται μεςαία εφόςον ζχουν ζνα πρόςωπο ςε
κοινόχρθςτο χϊρο, γωνιακά εφόςον ζχουν πρόςωπα ςε ςυμβολι δφο κοινόχρθςτων χϊρων,
διαμπερι εφόςον ζχουν πρόςωπα ςε δφο διαφορετικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ.
51. Πμορα ι γειτονικά οικόπεδα ι γιπεδα είναι τα οικόπεδα ι γιπεδα που ζχουν τουλάχιςτον ζνα
κοινό όριο ι ζνα κοινό τμιμα ορίου.
52. Πρια οικοπζδου ι γθπζδου είναι οι γραμμζσ που το χωρίηουν από τα όμορα οικόπεδα ι
γιπεδα και τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι μόνο από όμορα οικόπεδα ι γιπεδα. Τα όρια του
οικοπζδου με τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ςυμπίπτουν με τα όρια του οικοδομικοφ τετραγϊνου
ςτισ εντόσ ςχεδίου περιοχζσ.
53. Πρια οικοδομικοφ τετραγϊνου είναι οι γραμμζσ που το χωρίηουν από τουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ ι τθν εκτόσ ςχεδίου περιοχι.
54. Οριςτικι ςτάκμθ εδάφουσ οικοπζδου ι γθπζδου είναι θ ςτάκμθ του εδάφουσ, όπωσ αυτι
διαμορφϊνεται τελικά με εκςκαφι, επίχωςθ ι επίςτρωςθ, φςτερα από ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ.
55. Προφοι είναι τα τμιματα του κτιρίου, ςτα οποία διαχωρίηεται κακ' φψοσ από διαδοχικά
δάπεδα, με μεταξφ τουσ ελάχιςτθ απόςταςθ, όπωσ ορίηεται από τισ ςχετικζσ διατάξεισ.
56. Πψεισ του κτιρίου είναι οι επιφάνειεσ του κτιρίου προσ τουσ κοινόχρθςτουσ ι και ακάλυπτουσ
χϊρουσ του οικοπζδου και ορίηονται ςφμφωνα με τον προςανατολιςμό τουσ. Ωσ όψεισ του κτιρίου
κεωροφνται και οι ςτζγεσ ι/και τα δϊματα.
57. Ρακθτικά θλιακά ςυςτιματα ψφξθσ ι κζρμανςθσ είναι οι καταςκευζσ ι οι εγκαταςτάςεισ που
αξιοποιοφν τθν θλιακι ενζργεια και αποτελοφν ςυςτατικά μζρθ του κτιρίου. Οι βαςικζσ κατθγορίεσ
είναι:
α. Συςτιματα άμεςου θλιακοφ οφζλουσ, όπωσ ςε νότια ανοίγματα
β. Συςτιματα ζμμεςου θλιακοφ οφζλουσ (όπωσ θλιακόσ χϊροσ - κερμοκιπιο, θλιακόσ τοίχοσ,
κερμοςιφωνικό πζταςμα, θλιακό αίκριο)
γ. Συςτιματα δροςιςμοφ (όπωσ ο θλιακόσ αγωγόσ, τα ςκίαςτρα, οι ενεργειακοί υαλοπίνακεσ).
58. Ραραχωρθμζνοι ςε δθμόςια κοινι χριςθ χϊροι του οικοπζδου είναι οι χϊροι, που ζχουν
αποδοκεί ανταποδοτικά ςε δθμόςια χριςθ με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, χωρίσ να χάνονται τα
ιδιοκτθςιακά δικαιϊματα των παραχωρθτϊν.
59. Ρεηόδρομοι είναι οι διαμορφωμζνοι υπαίκριοι κοινόχρθςτοι ελεφκεροι χϊροι, που
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εξυπθρετοφν κυρίωσ τθ ςυνεχι, αςφαλι και χωρίσ εμπόδια κυκλοφορία των πεηϊν και των ατόμων
με αναπθρία. ςτουσ πεηοδρόμουσ απαγορεφεται θ ςτάκμευςθ και επιτρζπεται να κυκλοφοροφν
μόνο τα οχιματα που κινοφνται προσ και από ειςόδουσ - εξόδουσ χϊρων ςτάκμευςθσ των
παρόδιων χριςεων, ςφμφωνα με τισ επιτρεπόμενεσ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ ι χϊρων ςτάκμευςθσ
που ζχουν λάβει άδεια λειτουργίασ κατά παρζκκλιςθ των υφιςτάμενων χριςεων γθσ δυνάμει τθσ
παρ. 1 του άρκρου 13 του ν. 4313/2014 (Α' 261) εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται από τον κανονιςμό
λειτουργίασ τουσ.
60. Ρζργκολα είναι θ εξωτερικι αςκεπισ ςτακερι καταςκευι, που προορίηεται για τθν αναρρίχθςθ
των φυτϊν ι τθν τοποκζτθςθ προςωρινϊν ςκιάςτρων από φφαςμα, καλαμωτι και κινθτά ςτοιχεία,
αποκλειομζνων οποιωνδιποτε άλλων κατακόρυφων ι οριηόντιων ςτοιχείων πλιρωςθσ του
φζροντα οργανιςμοφ τθσ καταςκευισ. Κατ’ εξαίρεςθ επιτρζπονται κατακόρυφα ςτοιχεία
πλιρωςθσ μζγιςτου φψουσ του θμίςεοσ του φψουσ τθσ πζργκολασ και όχι πλζον του φψουσ 1,70 μ.
61. Ρερίγραμμα κτιρίου αποτελεί θ προβολι επί του εδάφουσ όλων των χϊρων του που
προςμετρϊνται ςτθν κάλυψθ.
62. Ρερίφραξθ ι Ρερίφραγμα είναι θ καταςκευι με τθν οποία διαχωρίηονται μεταξφ τουσ όμορα
οικόπεδα ι γιπεδα, κακϊσ και οικόπεδο ι γιπεδο από κοινόχρθςτο χϊρο.
63. Ρίςω όριo μεςαίου οικοπζδου είναι αυτό που δεν ζχει κανζνα κοινό ςθμείο με τθ ρυμοτομικι
γραμμι, το μζςο του απζχει τθ μζγιςτθ απόςταςθ από τθ ρυμοτομικι γραμμι και δεν είναι πλάγιο
όριο.
64. Ρλάγια όρια μεςαίου οικοπζδου είναι αυτά που το ζνα άκρο τουσ βρίςκεται επί τθσ
ρυμοτομικισ γραμμισ ι ζχουν κοινό άκρο με το τμιμα πλάγιου ορίου που βρίςκεται επί τθσ
ρυμοτομικισ γραμμισ και δεν είναι πίςω όριο. Ρλάγια όρια γωνιακοφ, διςγωνιαίου ι διαμπεροφσ
οικοπζδου είναι όλα τα όρια των οικοπζδων αυτϊν με τισ όμορεσ ιδιοκτθςίεσ.
65. Ρλάτοσ δρόμου ςε κάκε ςθμείο είναι το μικοσ τθσ κακζτου ςτον άξονα τθσ οδοφ μεταξφ των
ρυμοτομικϊν γραμμϊν.
66. Ρλθκυςμόσ κτιρίου, ορόφου ι χϊρου ι δομικοφ ζργου είναι ο μζγιςτοσ αρικμόσ ατόμων που
επιτρζπεται να βρίςκονται ταυτόχρονα μζςα ςτο κτίριο ι ςτον όροφο ι ςτο χϊρο ι ςτο δομικό
ζργο.
67. Ροςοςτό κάλυψθσ του οικοπζδου είναι ο λόγοσ τθσ μζγιςτθσ επιφάνειασ που επιτρζπεται να
καλυφκεί προσ τθ ςυνολικι επιφάνεια του οικοπζδου.
68. Ροςοςτό υποχρεωτικισ φφτευςθσ ακαλφπτου είναι ο αρικμόσ που πολλαπλαςιαηόμενοσ με τθν
επιφάνεια του υποχρεωτικοφ ακαλφπτου ορίηει τθν υποχρεωτικά φυτεμζνθ επιφάνεια του
οικοπζδου.
69. Ρραγματοποιοφμενο μζςο φψοσ χϊρου είναι ο λόγοσ του κακαροφ όγκου του προσ το εμβαδόν
τθσ επιφάνειασ του δαπζδου του.
70. Ρροκιπιο (ι πραςιά) είναι το τμιμα του οικοδομικοφ τετραγϊνου, που βρίςκεται μεταξφ τθσ
ρυμοτομικισ και οικοδομικισ γραμμισ, όπωσ αυτζσ ορίηονται από το εγκεκριμζνο ρυμοτομικό
ςχζδιο.
71. Ρροςβαςιμότθτα είναι το χαρακτθριςτικό του περιβάλλοντοσ, που επιτρζπει ςε όλα τα άτομα χωρίσ διακρίςεισ φφλου, θλικίασ και λοιπϊν χαρακτθριςτικϊν, όπωσ ςωματικι διάπλαςθ, δφναμθ,
αντίλθψθ, εκνικότθτα - να ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτό, δθλαδι να μποροφν αυτόνομα, με αςφάλεια
και με άνεςθ να προςεγγίςουν και να χρθςιμοποιιςουν τισ υποδομζσ, αλλά και τισ υπθρεςίεσ
(ςυμβατικζσ και θλεκτρονικζσ) και τα αγακά που διατίκενται ςτο ςυγκεκριμζνο περιβάλλον.
72. Ρροςτζγαςμα είναι το μθ προςβάςιμο ςτακερό ι κινθτό ςτοιχείο ςε ςυνζχεια των όψεων του
κτιρίου (πρόβολοσ) και πζρα από τθν επιφάνειά του. Τα κινθτά προςτεγάςματα (τζντεσ) δφναται να

113

ζχουν κατακόρυφα ςτθρίγματα.
73. Ρρόςωπο οικοπζδου ι γθπζδου είναι το όριο του προσ τον κοινόχρθςτο χϊρο.
74. Ρροςωρινι καταςκευι είναι θ καταςκευι που αποτελείται εξ ολοκλιρου από ξθρι δόμθςθ και
εγκακίςταται ςε ελαφρά βάςθ ι με ςθμειακι κεμελίωςθ επί του εδάφουσ, τοποκετείται και
απομακρφνεται ςε λυόμενα μζρθ, δεν απαιτεί εκτεταμζνθ υποδομι ϊςτε να αλλοιϊνει ςοβαρά το
φυςικό ζδαφοσ και δεν απαιτεί μόνιμθ εγκατάςταςθ ςυλλογισ αποβλιτων. Τοποκετείται για
ςυγκεκριμζνο ςκοπό και διάρκεια ςε οικοδομιςιμο ι μθ χϊρο.
75. Ρρόχειρθ καταςκευι είναι θ καταςκευι που υλοποιείται με πρόχειρο τρόπο, από αςφνδετα
ευτελι υλικά, όπωσ τςιμεντόλικοι, λαμαρίνεσ, ςανίδεσ.
76. υμοτομικι γραμμι είναι θ γραμμι, που κακορίηεται από εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο και
οριοκετεί το οικοδομικό τετράγωνο ι γιπεδο ςε ςχζςθ με τον κοινόχρθςτο χϊρο που το
περιβάλλει ι εκτόσ ςχεδίου περιοχι.
77. υμοτομοφμενο τμιμα είναι το τμιμα ιδιοκτθςίασ (οικοπζδου ι κτιρίου) που βρίςκεται εντόσ
εγκεκριμζνων κοινόχρθςτων χϊρων του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, όπωσ δρόμουσ, πλατείεσ.
78. Στάκμθ Φυςικοφ Εδάφουσ είναι θ υπάρχουςα ςτερεομετρικι επιφάνεια του φυςικοφ εδάφουσ.
79. Στζγαςτρο είναι θ μθ προςβάςιμθ ςτακερι καταςκευι, ςε πρόβολο ι επί υποςτυλωμάτων, που
καταςκευάηεται με ςυμπαγι ςτακερά ι κινθτά ςτοιχεία ςτθν οροφι του, αποκλειομζνων
οποιωνδιποτε άλλων κατακόρυφων ςτοιχείων πλιρωςθσ. Το ςτζγαςτρο είτε τοποκετείται ςε
επαφι με μία όψθ του κτιρίου χωρίσ να αποτελεί ςυνζχεια του φζροντοσ οργανιςμοφ υπό τθν
προχπόκεςθ ότι είναι καταςκευαςμζνο από διαφορετικό υλικό, είτε απζχει ελάχιςτθ απόςταςθ
δ/4 από οποιαδιποτε όψθ του κτιρίου, χωρίσ να ιςχφουν οι ανωτζρω περιοριςμοί.
80.
81. Σοφίτα είναι ανοιχτόσ ι κλειςτόσ προςβάςιμοσ χϊροσ που βρίςκεται κάτω από τθν επικλινι
ςτζγθ του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτθτθ ιδιοκτθςία.
82. Συντελεςτισ δόμθςθσ (ς.δ.) είναι ο αρικμόσ, ο οποίοσ πολλαπλαςιαηόμενοσ με τθν επιφάνεια
του οικοπζδου ι γθπζδου, δίνει τθ ςυνολικι επιτρεπόμενθ επιφάνεια δόμθςθσ.
83. Συντελεςτισ κατ' όγκο εκμετάλλευςθσ (ς.ο.) του οικοπζδου ι γθπζδου είναι ο αρικμόσ, ο
οποίοσ πολλαπλαςιαηόμενοσ με τθν επιφάνεια του οικοπζδου, δίνει το ςυνολικό επιτρεπόμενο
όγκο του πάνω από τθν οριςτικι ςτάκμθ του εδάφουσ.
84. Τυφλι όψθ είναι θ πλευρά του κτιρίου που καταςκευάηεται ςτα όρια τθσ ιδιοκτθςίασ με τα
όρια του όμορου οικοπζδου.
85. Υδάτινεσ επιφάνειεσ είναι οι δομθμζνεσ επιφάνειεσ ςτισ οποίεσ εξαςφαλίηεται ςυνεχισ
παρουςία νεροφ, είτε ςε θρεμία είτε ςε μθχανικά υποβοθκοφμενθ ροι.
86. Υδροκρίτθσ είναι το όριο, το οποίο ορίηει τθν ζκταςθ που καταλαμβάνει θ λεκάνθ απορροισ
ανάντθ μιασ δεδομζνθσ διατομισ Α υδατορεφματοσ.
86α. Υπαίκριοσ χϊροσ του κτιρίου είναι ο ελεφκεροσ χϊροσ που βρίςκεται πάνω από τθν οροφι
των κλειςτϊν και θμιυπαίκριων χϊρων του.
87. Υπόγειο είναι όροφοσ ι τμιμα ορόφου, του οποίου θ οροφι δεν υπερβαίνει τθν απόςταςθ
1,20 μ. από τθν οριςτικι ςτάκμθ του εδάφουσ.
88. Υπόςκαφο είναι το κτίριο ι το τμιμα κτιρίου που καταςκευάηεται υπό τθ ςτάκμθ του φυςικοφ
εδάφουσ και παρουςιάηει μόνο μια ορατι όψθ. Θ καταςκευι του γίνεται κάτω από τθ ςτάκμθ του
φυςικοφ εδάφουσ, με επζμβαςθ ςε αυτό και πλιρθ επαναφορά ςτθν αρχικι του μορφι. Τα
υπόςκαφα κτίρια μποροφν να ζχουν κφρια χριςθ.
89. (Καταργείται)
90. Φψοσ κτιρίου ςε κάκε ςθμείο είναι θ κατακόρυφθ απόςταςθ από το ςθμείο τομισ τθσ όψθσ του
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κτιρίου με το οριςτικά διαμορφωμζνο ζδαφοσ ζωσ τθ ςτάκμθ τθσ τελικισ άνω επιφάνειασ του
τελευταίου ορόφου ςτθ κζςθ αυτι. Το μεγαλφτερο από τα φψθ που πραγματοποιοφνται είναι το
μζγιςτο πραγματοποιοφμενο φψοσ του κτιρίου.
91. Φψοσ ςτζγθσ είναι θ μεγαλφτερθ κάκετθ απόςταςθ από το ςθμείο ζδραςισ τθσ ζωσ το ανϊτατο
ςθμείο τθσ και αν δεν ορίηεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανϊτατο
επιτρεπόμενο φψοσ τθσ περιοχισ.
92. Φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου ι φζρουςα καταςκευι του είναι το τμιμα που μεταφζρει
άμεςα ι ζμμεςα ςτο ζδαφοσ τα μόνιμα, ωφζλιμα και γενικά τα φορτία των δυνάμεων που
επενεργοφν ςε αυτό.
93. Φυτεμζνεσ επιφάνειεσ είναι οι διαςτρωμζνεσ δομθμζνεσ επιφάνειεσ που ζχουν φυςικό ι
εμπλουτιςμζνο χϊμα και βλάςτθςθ ι υδάτινεσ επιφάνειεσ ςε ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ.
94. Χριςθ του κτιρίου είναι αυτι για τθν οποία ζχει χορθγθκεί Άδεια Δόμθςθσ ι ςε κάκε
περίπτωςθ αυτι που αναγράφεται ςτθν ταυτότθτα κτιρίου.
95. Χϊροι κφριασ χριςθσ των κτιρίων είναι όςοι προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ βαςικισ
χριςθσ του κτιρίου και τθν παραμονι των χρθςτϊν του ςε αυτοφσ, όπωσ είναι ςε κτίρια κατοικίασ
τα υπνοδωμάτια, οι χϊροι διθμζρευςθσ, οι κουηίνεσ, τα γραφεία. Οι χϊροι κφριασ χριςθσ ζχουν
για τα κτίρια που καταςκευάηονται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ ελεφκερο φψοσ
τουλάχιςτον 2,65 μ..
96. Χϊροι βοθκθτικισ χριςθσ είναι χϊροι που δεν προορίηονται για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ βαςικισ
χριςθσ του κτιρίου και τθν παραμονι των χρθςτϊν του ςε αυτοφσ, όπωσ είναι χϊροι κυκλοφορίασ,
διάδρομοι, προκάλαμοι, κλιμακοςτάςια, χϊροι υγιεινισ, μθχανοςτάςια, αποκικεσ, χϊροι
ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων, κτίρια παραμονισ ηϊων.».

Άρκρο 82
Αλλαγι χριςθσ
H παρ. 3 του άρκρου 5 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται και το άρκρο 5 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 5
Χριςθ κτιρίων
1. Μεταβολι τθσ χριςθσ του κτιρίου ι μζρουσ του επιτρζπεται υπό τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων
ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ, μόνον αν θ νζα χριςθ προβλζπεται από τισ οικείεσ πολεοδομικζσ
διατάξεισ. Εάν από τθ μεταβολι επζρχεται αλλαγι προσ το δυςμενζςτερο, ςτα ςτοιχεία του
διαγράμματοσ δόμθςθσ ι ςτα φορτία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτατικισ μελζτθσ ι αλλαγι των τεχνικϊν μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ωσ προσ τισ διελεφςεισ τουσ από άλλουσ ορόφουσ ι
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ απαιτείται ζκδοςθ Άδειασ Δόμθςθσ και ενθμζρωςθ τθσ Ταυτότθτασ
Κτιρίου. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ θ καταςκευι κεωρείται αυκαίρετθ.
2. Χϊροι για τουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί Άδεια Δόμθςθσ με ςυγκεκριμζνθ χριςθ, μποροφν να
μεταβάλουν τθ χριςθ τουσ, εφόςον θ νζα χριςθ προβλζπεται από τισ ιςχφουςεσ πολεοδομικζσ
διατάξεισ και δεν επζρχονται αλλαγζσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ
απαιτείται ενθμζρωςθ τθσ Ταυτότθτασ Κτιρίου και δεν απαιτείται ζκδοςθ Άδειασ Δόμθςθσ.
3. Σε κτίρια νομίμωσ υφιςτάμενα εντόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου ι οικιςμοφ, είναι δυνατι θ αλλαγι
χριςθσ ςφμφωνα με το ιςχφον ρυμοτομικό ςχζδιο, τισ ιςχφουςεσ χριςεισ γθσ τθσ περιοχισ και
ανεξάρτθτα από τουσ ιςχφοντεσ όρουσ δόμθςθσ. Σε κτίρια νομίμωσ υφιςτάμενα εκτόσ ςχεδίου και
εκτόσ ορίων οικιςμοφ, είναι δυνατι θ αλλαγι χριςθσ ςφμφωνα τισ ιςχφουςεσ χριςεισ γθσ τθσ
περιοχισ και με τθν προχπόκεςθ ότι δεν υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα μεγζκθ τθσ νζασ χριςθσ.
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Ειδικά για κτίρια νομίμωσ υφιςτάμενα εντόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου ι οικιςμοφ για τα οποία ζχουν
χορθγθκεί παρεκκλίςεισ, θ αλλαγι τθσ χριςθσ τουσ, κακ' υπζρβαςθ των ιςχυόντων όρων δόμθςθσ
τθσ περιοχισ, είναι επιτρεπτι εφόςον θ παρζκκλιςθ ζχει χορθγθκεί προ τθσ εφαρμογισ του ν.
4067/2012.
4. Σε κάκε περίπτωςθ μεταβολισ τθσ χριςθσ κτιρίου ι χϊρου κτιρίου πρζπει να διαςφαλίηεται
υποχρεωτικά θ προςβαςιμότθτα ςτα άτομα με αναπθρία ι εμποδιηόμενα άτομα ςτουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του κτιρίου με τθν προχπόκεςθ να μθν κίγεται ο φζρων οργανιςμόσ του
κτιρίου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ θ καταςκευι κεωρείται αυκαίρετθ.».
2. Το τελευταίο εδάφιο τθσ περ. β. τθσ παρ. 9 του άρκρου 7 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται και το
άρκρο 7 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Αρκρο 7
Αρτιότθτα και οικοδομθςιμότθτα
1. Οικόπεδο που εντάςςεται ςε ςχζδιο πόλθσ μετά τθ δθμοςίευςθ του ν. 1577/1985, κεωρείται
άρτιο και οικοδομιςιμο όταν:
α) ζχει τα ελάχιςτα όρια εμβαδοφ και προςϊπου, κατά τον κανόνα ι κατά παρζκκλιςθ, τα οποία
κακορίηονται από τουσ όρουσ δόμθςθσ τθσ περιοχισ,
β) ι ζχει τα ελάχιςτα όρια εμβαδοφ και προςϊπου που ιςχφουν κατά τον κανόνα ςτθν περιοχι ι
εκείνα που αναφζρει το ν.δ. 8/1973 αν αυτά είναι μεγαλφτερα και ςυγχρόνωσ εάν μπορεί να
εγγράφεται ςτο οικοδομιςιμο τμιμα του, κάτοψθ κτιρίου με ελάχιςτθ επιφάνεια 50 τ.μ. και
ελάχιςτθ πλευρά 5 μ., με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 25 του ν. 1337/1983, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει.
2. Οικόπεδο που ζχει δθμιουργθκεί πριν από τθ δθμοςίευςθ του ν. 1577/1985 και ζχει τα ελάχιςτα
όρια εμβαδοφ και προςϊπου, κατά τον κανόνα ι κατά παρζκκλιςθ, που ιςχφουν ςτθν περιοχι,
κεωρείται άρτιο και οικοδομιςιμο.
3. Οικόπεδα που ζχουν πρόςωπα ςε δφο ι περιςςότερουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, για τουσ
οποίουσ ιςχφουν διαφορετικζσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ αρτιότθτασ, κεωροφνται άρτια αν διακζτουν
τισ μικρότερεσ, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικι ρφκμιςθ από ειδικζσ διατάξεισ.
4. Γωνιακά άρτια και οικοδομιςιμα οικόπεδα, που ζχαςαν τθν αρτιότθτα τουσ ωσ προσ το εμβαδόν
τουσ λόγω εγκεκριμζνθσ απότμθςθσ, κεωροφνται άρτια και οικοδομιςιμα.
5. Αρτια και οικοδομιςιμα οικόπεδα δεν επιτρζπεται να χάνουν τθν ιδιότθτα αυτι με τθν
τακτοποίθςθ ςε καμία περίπτωςθ.
6. α) Στα ιδθ εγκεκριμζνα ρυμοτομικά ςχζδια και ςε εκείνα που εγκρίνονται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του ν.δ. τθσ 17.7.1923 περί ςχεδίων πόλεων, κωμϊν και ςυνοικιςμϊν του κράτουσ και
οικοδομισ αυτϊν κατά τθν τακτοποίθςθ, εκτόσ από τα ελάχιςτα όρια προςϊπου και εμβαδοφ κατά
τον κανόνα ι κατά παρζκκλιςθ, ςτο οικοδομιςιμο τμιμα του οικοπζδου πρζπει να εγγράφεται
κάτοψθ κτιρίου με ελάχιςτθ επιφάνεια πενιντα (50.00) τ.μ. και ελάχιςτθ πλευρά πζντε (5.00) μ..
β) Οικόπεδο που δεν ζχει τισ παραπάνω προχποκζςεισ τακτοποιείται με τα γειτονικά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του ν.δ. τθσ 17.7.1923 και του ν.δ. 690/1948 (Α` 133). Δεν απαιτείται θ εγγραφι
κάτοψθσ κτιρίου ελάχιςτθσ επιφάνειασ 50,00 τ.μ. και ελάχιςτθσ πλευράσ 5,00 μ. όταν το οικόπεδο
ζχει δθμιουργθκεί πριν από τθν ιςχφ του ν. 1577/1985 και ζχουν κακοριςτεί μικρότερα όρια
αρτιότθτασ ςτθν περιοχι.
7. Δεν επιτρζπεται θ δόμθςθ ακόμθ και ςε οικόπεδο άρτιο και οικοδομιςιμο, ζςτω και κατά το
άρκρο 25 του ν. 1337/1983 όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, αν για οποιονδιποτε λόγο απαιτείται
τακτοποίθςθ των γειτονικϊν του οικοπζδων και κατά τθν κρίςθ τθσ πολεοδομικισ υπθρεςίασ, θ
δόμθςθ κα παρεμποδίςει ι κα δυςχεράνει με οποιονδιποτε τρόπο τθν τακτοποίθςθ.
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8. Σε οικόπεδο που βρίςκεται ςτθ ςυνάντθςθ δφο γραμμϊν δόμθςθσ που τζμνονται είτε με πλάγια
ι ειςζχουςα αποτμθςθ είτε με κοίλθ ι κυρτι γωνία, κατά τθν τακτοποίθςθ ωσ μικοσ προςϊπου
λαμβάνεται ολόκλθρο το ανάπτυγμα τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ που αντιςτοιχεί ςτο οικόπεδο.
9. α) Οικόπεδο άρτιο κατά κανόνα ι κατά παρζκκλιςθ, ωσ προσ το εμβαδόν, το οποίο δεν ζχει το
κατά παρζκκλιςθ ελάχιςτο πρόςωπο, εάν δεν μπορεί να τακτοποιθκεί κατά τρόπο ϊςτε να
αποκτιςει το κατά κανόνα πρόςωπο, κεωρείται άρτιο και οικοδομιςιμο εφόςον με τθν
τακτοποίθςθ αποκτιςει το κατά παρζκκλιςθ πρόςωπο ι εάν το οικόπεδο πλθροί τισ προχποκζςεισ
του άρκρου 25 του ν. 1337/1983, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, εκτόσ εάν θ παραπάνω ζλλειψθ οφείλεται
ςε κατάτμθςθ από τουσ ιδιοκτιτεσ ι του δικαιοπαρόχουσ τουσ με δικαιοπραξία εν ηωι ι αιτία
κανάτου μετά τθν ιςχφ του ν. 651/1977.
β) Οικόπεδα που προχφίςτανται τθσ ιςχφοσ του ν. 651/1977 τα οποία δεν ζχουν πρόςωπο ςε
εγκεκριμζνθ οδό, εφόςον δεν προζρχονται από κατάτμθςθ, που ζγινε από τουσ ιδιοκτιτεσ ι τουσ
δικαιοπαρόχουσ τουσ με δικαιοπραξία εν ηωι ι αιτία κανάτου, μετά από τθν ζγκριςθ του
ρυμοτομικοφ ςχεδίου τθσ περιοχισ, όταν παρά τθν προςκφρωςθ καταργοφμενθσ ιδιωτικισ οδοφ ι
γενικά καταργθκζντοσ κοινόχρθςτου χϊρου δεν αποκτοφν πρόςωπο ι εμβαδόν κατά τον κανόνα ι
τθν παρζκκλιςθ τθσ περιοχισ, κεωροφνται οικοδομιςιμα εφόςον αποκτοφν τουλάχιςτον 5,0 μ.
πρόςωπο ςε εγκεκριμζνθ οδό και εγγράφουν ςτο οικοδομιςιμο τμιμα τουσ κάτοψθ κτιρίου με
ελάχιςτθ επιφάνεια 50,00 τ.μ. και ελάχιςτθ πλευρά 5,0 μ..
Οικόπεδα τα οποία δεν ζχουν πρόςωπο ςε εγκεκριμζνθ οδό, όταν δεν μποροφν δια τακτοποιιςεωσ
να αποκτιςουν πρόςωπο επί εγκεκριμζνθσ οδοφ, επιτρζπεται να οικοδομοφνται με απόφαςθ του
Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ μόνον εφόςον θ ζλλειψθ του προςϊπου ζλαβε χϊρα
πριν τθν ιςχφ του ν. 651/1977.
γ) Οικόπεδο μθ άρτιο κατ` εμβαδόν και μθ υπαγόμενο ςτισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν.
1337/1983, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, που δεν μπορεί να αποκτιςει διαςτάςεισ αρτίου οικοπζδου με
τισ διατάξεισ του ν.δ. 690/1948, προςκυρϊνεται κατά προτεραιότθτα ςε οικόπεδο που ζχει το
ελάχιςτο εμβαδόν και δεν ζχει το ελάχιςτο πρόςωπο, για τθν απόκτθςθ και του ελάχιςτου
προςϊπου. Αν δεν υπάρχει τζτοιο όμορο οικόπεδο, αλλά υπάρχει οικόπεδο μθ άρτιο κατά το
εμβαδόν, που υπάγεται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 25 του ν. 1337/1983, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, το
παραπάνω οικόπεδο προςκυρϊνεται ςε αυτό.
10. Τμιματα οικοπζδου άρτιου και οικοδομιςιμου που δεν επιδζχονται εν όλω ι εν μζρει
τακτοποίθςθ αφαιροφνται αναγκαςτικά και προςκυρϊνονται ςτα γειτονικά οικόπεδα. Θ
προςκφρωςθ αυτι γίνεται μόνο αν τα γειτονικά οικόπεδα ζχουν το ελάχιςτο απαιτοφμενο εμβαδόν
και θ προςκφρωςθ είναι απόλυτα απαραίτθτθ για να αποκτιςουν το ιςχφον ελάχιςτο πρόςωπο
κατά τον κανόνα ι, ςε περίπτωςθ που αυτό είναι αδφνατον, κατά παρζκκλιςθ.
11. Οι διατάξεισ τθσ παρ. 10 δεν εφαρμόηονται:
α) αν ςτα παραπάνω τμιματα υπάρχουν οικοδομζσ με τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
42 του ν.δ. τθσ 17.7.1923,
β) αν θ ζλλειψθ του ελάχιςτου απαιτοφμενου προςϊπου των γειτονικϊν οικοπζδων, ςτα οποία
προςκυρϊνονται τα παραπάνω τμιματα, οφείλεται ςε υπαίτια κατάτμθςθ από τουσ ιδιοκτιτεσ ι
τουσ δικαιοφχουσ τουσ με δικαιοπραξία εν ηωι ι αιτία κανάτου μετά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του ν.
651/1977.
12. Θ κατά τθν παρ. 10 προςκφρωςθ γίνεται μόνο φςτερα από αίτθςθ κάκε ενδιαφερόμενου.
13. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 9, οι διατάξεισ των παρ. 1 ζωσ 4 ζχουν εφαρμογι μόνο για τα
οικόπεδα που υπάγονται ςτθν παρζκκλιςθ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ ειδικζσ διατάξεισ.
14. Το Δθμόςιο και οι Διμοι ι οι Κοινότθτεσ, όταν επιςπεφδουν τθν εφαρμογι του ρυμοτομικοφ

117

ςχεδίου, αποηθμιϊνουν και τα μθ άρτια και μθ οικοδομιςιμα τμιματα των ρυμοτομοφμενων
οικοπζδων που απομζνουν μετά τθ ρυμοτομία, εκτόσ αν οι ιδιοκτιτεσ δθλϊνουν ζωσ τθν πρϊτθ
ςυηιτθςθ ςτο ακροατιριο για τον κακοριςμό τθσ προςωρινισ τιμισ μονάδασ ότι δεν επικυμοφν
τθν αποηθμίωςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα παραπάνω μθ άρτια και μθ οικοδομιςιμα οικόπεδα
βαρφνονται με ενδεχόμενθ αποηθμίωςθ λόγω παροδιότθτασ.
15. Οπου από τθν πολεοδομικι νομοκεςία απαιτείται να είναι οικοδομιςιμο το οικόπεδο θ
εγγραφι ςτο οικοδομιςιμο τμιμα αυτοφ κάτοψθσ κτιρίων οριςμζνων διαςτάςεων, νοείται ωσ
ςχιμα το ορκογϊνιο.»
Άρκρο 83
Πολεοδομικά κίνθτρα
Οι παρ. 1 και 2 του άρκρου 10 του ν. 4067/2012 αντικακίςτανται και το άρκρο 10 διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 10
Κίνθτρα για τθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςε πυκνοδομθμζνεσ
και αςτικζσ περιοχζσ
1. Σε περίπτωςθ οικοπζδων (αυτοτελϊν ι εκ ςυνενϊςεωσ), που βρίςκονται εντόσ ςχεδίου πόλεωσ
ςτισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ:
α) των Διμων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αττικισ και
β) των αναφερόμενων ςτθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 1561/1985 (Α' 148), Διμων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, όπωσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, κακορίηονταν πριν τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 2539/1997 (Α' 244), και οι οποίοι, για τισ παραπάνω περ. α και β, είχαν κατά
τθν εκάςτοτε πιο πρόςφατθ απογραφι πλθκυςμοφ μεγαλφτερο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000)
κατοίκων, και
γ) των Διμων Ράτρασ, Λάριςασ, Θρακλείου, Χανίων, Βόλου, Νζασ Λωνίασ Μαγνθςίασ, Λωαννίνων,
όπωσ κακορίηονταν πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 2539/1997, και των οικιςμϊν με πλθκυςμό
μεγαλφτερο των πενιντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε πρόςφατθ
απογραφι πλθκυςμοφ, εφόςον τα οικόπεδα των παραπάνω περιπτϊςεων δεν εμπίπτουν ςε
παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ και παραδοςιακά τμιματα πόλθσ, ι ςε ιςτορικοφσ τόπουσ ι ςε περιοχζσ
με αποκλειςτικι χριςθ κατοικίασ και όταν το εμβαδόν τουσ είναι μεγαλφτερο τθσ κατά κανόνα
αρτιότθτασ τθσ περιοχισ, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ, παρζχονται
τα ακόλουκα κατά περίπτωςθ πολεοδομικά κίνθτρα, εφόςον τθροφνται οι ακόλουκεσ κατά
περίπτωςθ προχποκζςεισ και ςε κάκε περίπτωςθ με τθν προχπόκεςθ ο αρικμόσ των κτιρίων που
δθμιουργοφνται να είναι μικρότεροσ του Β/2 και ίςοσ με τθ μικρότερθ προκφπτουςα ακζραιθ
μονάδα με ελάχιςτο το ζνα:
αα. Με τθν προχπόκεςθ ποςοςτιαίασ μείωςθσ του επιτρεπόμενου ποςοςτοφ κάλυψθσ του
οικοπζδου κατά ΑX10%, δίνεται το κίνθτρο ποςοςτιαίασ αφξθςθσ του επιτρεπόμενου ςυντελεςτι
δόμθςθσ του οικοπζδου κατά ΑΧ10%.
ββ. Με τισ προχποκζςεισ ποςοςτιαίασ μείωςθσ του επιτρεπόμενου ποςοςτοφ κάλυψθσ του
οικοπζδου κατά ΑX15%, απόςυρςθσ κτιρίου κφριασ χριςθσ εμβαδοφ τουλάχιςτον ενόσ τετάρτου
του υπάρχοντοσ επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ τθσ περιοχισ, δίνεται το κίνθτρο ποςοςτιαίασ
αφξθςθσ του επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ του οικοπζδου κατά ΑΧ15%.
γγ. Με τισ προχποκζςεισ ποςοςτιαίασ μείωςθσ του επιτρεπόμενου ποςοςτοφ κάλυψθσ του
οικοπζδου κατά ΑX20%, απόδοςθσ ςε κοινι δθμόςια χριςθ επιφάνειασ ίςθσ με τθν αφξθςθ τθσ
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επιφάνειασ δόμθςθσ δια του ςυντελεςτι δόμθςθσ, δίνεται το κίνθτρο ποςοςτιαίασ αφξθςθσ του
επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ του οικοπζδου κατά ΑΧ20%.
δδ. Με τισ προχποκζςεισ:
− ποςοςτιαίασ μείωςθσ του επιτρεπόμενου ποςοςτοφ κάλυψθσ του οικοπζδου κατά ΑX25%,
− απόδοςθσ ςε κοινι δθμόςια χριςθ επιφάνειασ ίςθσ με τθν αφξθςθ τθσ επιφάνειασ δόμθςθσ δια
του ςυντελεςτι δόμθςθσ,
− απόςυρςθσ κτιρίου κφριασ χριςθσ εμβαδοφ τουλάχιςτον ενόσ τετάρτου του υπάρχοντοσ
επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ τθσ περιοχισ,
δίνεται το κίνθτρο ποςοςτιαίασ αφξθςθσ του επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ του οικοπζδου
κατά ΑΧ25%.
Σε κάκε περίπτωςθ δίνεται κίνθτρο προςαφξθςθσ του επιτρεπόμενου φψουσ, ζωσ το ανϊτατο
επιτρεπόμενο κατά το άρκρο 15 φψοσ, για τον προςαυξθμζνο ςυντελεςτι δόμθςθσ, ι προςαφξθςθ
του επιτρεπόμενου φψουσ κατά ζνα (1) μζτρο, όταν αυτό ορίηεται από ειδικζσ πολεοδομικζσ
διατάξεισ που ιςχφουν ςτθν περιοχι. Εξαιροφνται τθσ ανωτζρω εφαρμογισ οι περιοχζσ που βάςει
προεδρικϊν διαταγμάτων ι υπουργικϊν αποφάςεων ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ ειδικισ
προςταςίασ (ωσ αρχαιολογικοί χϊροι, ιςτορικοί τόποι, παραδοςιακοί οικιςμοί και παραδοςιακά
τμιματα πόλθσ) ι το φψοσ τουσ ζχει κακοριςτεί με γνϊμονα τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςειςμικισ
επικινδυνότθτασ, λόγω αςφάλειασ εναζριασ κυκλοφορίασ (πλθςίον αεροδρομίων) ι αφοροφν ςε
περιπτϊςεισ διατθρθτζων κτιρίων και μνθμείων.
Θ επιφάνεια που αποδίδεται ςε κοινι δθμόςια χριςθ, ςυνζχεται με κοινόχρθςτο χϊρο του
ρυμοτομικοφ ςχεδίου και θ μία πλευρά τθσ ταυτίηεται με όλο το μικοσ του προςϊπου του
οικοπζδου με τθν προχπόκεςθ ότι ζχει βάκοσ τουλάχιςτον ενάμιςθ (1,5) μ. Σε περίπτωςθ που θ ωσ
άνω παραχωροφμενθ επιφάνεια υπερβαίνει το ελάχιςτο επιτρεπόμενο, θ μια πλευρά τθσ
ταυτίηεται κατ' ελάχιςτο με το 1/3 του μικουσ του προςϊπου του οικοπζδου με τρόπο ϊςτε το
βάκοσ τθσ να είναι μικρότερο του πλάτουσ. Σε κάκε περίπτωςθ το Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ για τθ
διατφπωςθ τθσ γνϊμθσ του λαμβάνει υπόψθ του ιδίωσ τα κριτιρια του περιβαλλοντικοφ οφζλουσ
και τθσ βζλτιςτθσ απόδοςθσ ςε κοινι χριςθ.
ε. Για τισ ανωτζρω περ. α', β', γ', δ' με Β>2, θ διαμόρφωςθ τυφλϊν όψεων επιτρζπεται μόνον
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ, το οποίο πιςτοποιεί τθν αδυναμία
ανζγερςθσ τθσ οικοδομισ χωρίσ τυφλζσ όψεισ, εξαντλουμζνων των όρων και περιοριςμϊν
δόμθςθσ.
Επίςθσ, ςε περίπτωςθ οικοπζδου με Β>5 οι διατάξεισ των ανωτζρω περ. α', β', γ', δ' εφαρμόηονται
μόνο μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
ςτ. Πταν τα οικόπεδα των παραπάνω περ. α' , β' , γ' , δ' δθμιουργοφνται από ςυνζνωςθ οικοπζδων,
εκ των οποίων τουλάχιςτον το ζνα είναι άρτιο κατά παρζκκλιςθ ι ρυμοτομοφμενο ι τυφλό ι μθ
οικοδομιςιμο, παρζχονται τα παραπάνω κίνθτρα με εφαρμογι των αντίςτοιχων τφπων όπου Α=1
για κάκε λόγο Β.
η. Σε περίπτωςθ οικοπζδων τουλάχιςτον τεςςάρων χιλιάδων (4.000) τ.μ. με απόδοςθ ςε κοινι
δθμόςια χριςθ του 100% του ακαλφπτου παρζχεται το εξισ κίνθτρο: αφξθςθ τθσ επιτρεπόμενθσ
δόμθςθσ του υπάρχοντοσ οικοπζδου κατά 35% με προςκικθ κακ' φψοσ μζχρι 30% επιπλζον του
επιτρεπόμενου τθσ περιοχισ με τισ προχποκζςεισ ποςοςτιαίασ μείωςθσ του επιτρεπόμενου
ποςοςτοφ κάλυψθσ του οικοπζδου κατά ΑΧ35% και αρικμοφ των κτιρίων που δθμιουργοφνται
μικρότερου του Β/2 και ίςο με τθ μικρότερθ προκφπτουςα ακζραιθ μονάδα με ελάχιςτο το ζνα.
Στθν περίπτωςθ αυτι απαγορεφεται θ διαμόρφωςθ τυφλϊν όψεων των κτιρίων με κατάλλθλθ
χωροκζτθςι τουσ ςτο οικόπεδο.
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θ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από γνϊμθ του Κεντρικοφ
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ, είναι δυνατι θ ζγκριςθ τθσ γενικισ διάταξθσ και ογκοπλαςτικισ
διαμόρφωςθσ κτιρίων ςε οικόπεδα ελάχιςτου εμβαδοφ 3.000 τ.μ., κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων
του παρόντοσ νόμου, με προχπόκεςθ τθν τιρθςθ του ιςχφοντοσ ςυντελεςτι δόμθςθσ τθσ
περιοχισ, ο οποίοσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 1,6 και του ανϊτατου επιτρεπόμενου φψουσ
κτιρίων που ορίηεται με τον παρόντα νόμο. Θ παροφςα διάταξθ ιςχφει και για τθν υλοποίθςθ
μελζτθσ που ζχει βραβευκεί ςε αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό ανεξαρτιτωσ εμβαδοφ του οικοπζδου.
Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ απαγορεφεται θ διαμόρφωςθ τυφλϊν όψεων των κτιρίων με κατάλλθλθ
χωροκζτθςι τουσ ςτο οικόπεδο.
Για τισ ανωτζρω περ. α' , β' , γ' και δ' , ποςοςτό πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ αφξθςθσ του
επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ εξαςφαλίηεται υποχρεωτικά με τθν ζκδοςθ Τίτλου Ειςφοράσ
Ρεριβαλλοντικοφ Λςοηυγίου και τθν αντιςτοίχιςι του με Τίτλο Μεταφοράσ Συντελεςτι Δόμθςθσ
μζςω τθσ Τράπεηασ Δικαιωμάτων Δόμθςθσ και Κοινόχρθςτων Χϊρων.
2. Θ απόδοςθ ςε κοινι δθμόςια χριςθ γίνεται με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία υποβάλλεται
ςτθν αρμόδια υπθρεςία δόμθςθσ πριν τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ δόμθςθσ, ενϊ ςε κάκε περίπτωςθ, το
απομειοφμενο οικόπεδο κα πρζπει να πλθροί τισ προχποκζςεισ τθσ κατά κανόνα αρτιότθτασ τθσ
περιοχισ . Με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μπορεί να κακορίηεται θ διαδικαςία απόδοςθσ ςε κοινι χριςθ,
κακϊσ και κάκε λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ παρ. 1 και τθσ παροφςασ.
3. Στουσ παραχωρθμζνουσ ςε δθμόςια χριςθ χϊρουσ του οικοπζδου επιτρζπεται θ διαμόρφωςθ
από τον οικείο διμο χϊρου πραςίνου και θ τοποκζτθςθ καταςκευϊν ςτοιχείων αςτικοφ
εξοπλιςμοφ και θ ςυντιρθςι τουσ βαρφνει το Διμο. Δεν επιτρζπεται εγκατάςταςθ ςυλλογισ
ςκουπιδιϊν, περιπτζρων ι παιδικισ χαράσ.
4. Για τθν ζκδοςθ άδειασ δόμθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1, επί οικοπζδου που αποτελεί
οικοδομικό τετράγωνο απαιτείται ζγκριςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
5. Επιτρζπεται θ ενοποίθςθ των υποχρεωτικϊν ακάλυπτων χϊρων των οικοπζδων ενόσ
οικοδομικοφ τετραγϊνου ι μζρουσ του, προσ κοινι χριςθ των ενοίκων του οικοδομικοφ
τετραγϊνου ι μζρουσ του, χωρίσ να κίγονται τα δικαιϊματα κυριότθτασ.
6. Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου απαιτείται απόφαςθ πλειοψθφίασ τθσ
ςυνζλευςθσ των ιδιοκτθτϊν των ακινιτων που βρίςκονται ςτο οικοδομικό τετράγωνο, θ οποία
λαμβάνεται με πλειοψθφία του 67% των ψιφων του κάκε οικοπζδου, και με τθν οποία
κακορίηονται οι ειδικότεροι όροι και ο τρόποσ ενοποίθςθσ, διαμόρφωςθσ και χριςθσ των
ακάλυπτων χϊρων, κακϊσ και τα αναγκαία μζτρα, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ αςφαλισ προςπζλαςθ
ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ.
7. Κατά τθν ζγκριςθ, επζκταςθ, ανακεϊρθςθ ι τροποποίθςθ ρυμοτομικοφ ςχεδίου μπορεί να
προβλζπεται:
α) Θ ενοποίθςθ των ακάλυπτων χϊρων των οικοπζδων κάκε οικοδομικοφ τετραγϊνου και θ κζςθ
των χϊρων αυτϊν ςτθ χριςθ όλων των ενοίκων των κτιρίων του τετραγϊνου αυτοφ. Στθν
περίπτωςθ αυτι θ ενοποίθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κεςπίηονται με το ρυμοτομικό
ςχζδιο.
β) Θ δθμιουργία δικτφου ελεφκερων δθμόςιων προςβάςιμων κοινόχρθςτων χϊρων αποκλειςτικά
για πεηοφσ, με χριςθ των ακάλυπτων χϊρων των οικοπζδων και με κίνθτρο τθν αφξθςθ μζχρι και
20% τθσ επιτρεπόμενθσ δόμθςθσ, με ταυτόχρονθ διατιρθςθ των προβλεπόμενων υποχρεωτικϊν
ακάλυπτων χϊρων.
γ) Για περιπτϊςεισ περιοχϊν εντόσ πόλεων όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 1, θ οριοκζτθςθ περιοχισ
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εντόσ τθσ οποίασ είναι δυνατι θ οικοδόμθςθ ςτο πλαίςιο του ιςχφοντοσ ςυντελεςτι δόμθςθσ και
κατά παρζκκλιςθ των υπολοίπων διατάξεων του παρόντοσ νόμου, προκειμζνου να διαςφαλίηεται
διάταξθ κτιρίων και ςυνζχεια των ακαλφπτων, κατά τρόπο ϊςτε να μεγιςτοποιείται το δθμόςιο
περιβαλλοντικό όφελοσ για τθν περιοχι, ι και να δθμιουργείται μθτροπολιτικόσ πόλοσ πολλαπλϊν
λειτουργιϊν ι και να εφαρμόηονται πρότυπα προγράμματα αςτικισ ανάπτυξθσ ι αναςυγκρότθςθσ.
Θ κατά τα ωσ άνω γενικι διάταξθ των κτιρίων και θ ογκοπλαςτικι διαμόρφωςι τουσ εγκρίνεται με
απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικισ. Κατά τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ διάταξθσ είναι δυνατι θ κατά παρζκκλιςθ
κζςπιςθ ς.δ. με προςαφξθςθ 50% από τον ιςχφοντα για ιδιοκτθςίεσ του Δθμοςίου ι του διμου.
δ) Για περιπτϊςεισ περιοχϊν εντόσ πόλεων όπωσ ορίηεται ςτθν παρ. 1, θ οριοκζτθςθ περιοχισ
εντόσ τθσ οποίασ είναι δυνατι θ οικοδόμθςθ κατά παρζκκλιςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτο
ςυντελεςτι δόμθςθσ, ποςοςτό κάλυψθσ, φψοσ κτιρίου, κζςθ και χριςθ κτιρίου, προκειμζνου να
δθμιουργείται μθτροπολιτικόσ πόλοσ πολλαπλϊν λειτουργιϊν ι και να εφαρμόηονται πρότυπα
προγράμματα αςτικισ ανάπτυξθσ ι αναςυγκρότθςθσ. Θ κατά τα ωσ άνω γενικι διάταξθ των
κτιρίων και θ ογκοπλαςτικι διαμόρφωςι τουσ εγκρίνεται με απόφαςθ του Υπουργοφ
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
8. Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Δικαιοςφνθσ και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
ρυκμίηονται όλα τα κζματα, που ςχετίηονται με τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των ιδιοκτθτϊν, τθν
πρόςκλθςθ των μελϊν, τθ λιψθ και γνωςτοποίθςθ των αποφάςεων, τον τρόπο κακοριςμοφ του
ςυνολικοφ αρικμοφ των ψιφων και τθσ κατανομισ τουσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ, θ οποία γίνεται με βάςθ
το εμβαδόν τθσ ιδιοκτθςίασ και το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςε αυτι ςε ςχζςθ με το ολικό εμβαδόν του
οικοδομικοφ τετραγϊνου.
9. Με π.δ., που εκδίδεται με πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από
ςφμφωνθ γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ, θ οποία διατυπϊνεται κατόπιν
ειςιγθςθσ του οικείου Διμου, μποροφν να κακορίηονται περιοχζσ ςτισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ
των Διμων, όπωσ κακορίηονταν πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 2539/1997, οι οποίοι δεν
περιλαμβάνονται ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ και βρίςκονται ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, τθν Κριτθ και
τθν Εφβοια, όπου εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παρ. 1 ζωσ 4 του παρόντοσ.».
Άρκρο 84
Κίνθτρα για τθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ με απομείωςθ
κακ' φψοσ υφιςτάμενων κτιρίων
Στο ν. 4067/2012 προςτίκεται νζο άρκρο 10Α ωσ εξισ:
«Άρκρο 10Α
Κίνθτρα για τθν περιβαλλοντικι αναβάκμιςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ με απομείωςθ κακ'
φψοσ υφιςτάμενων κτιρίων
1. Σε περίπτωςθ υφιςτάμενων κτιρίων που δεν είναι κθρυγμζνα ωσ διατθρθτζα, και βρίςκονται
εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ςτισ γεωγραφικζσ περιφζρειεσ: α) των Διμων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Αττικισ, β) των αναφερόμενων ςτθν παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 1561/1985, Διμων τθσ
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Κεςςαλονίκθσ, όπωσ και οι δφο περιπτϊςεισ, κακορίηονταν πριν τθν
ζναρξθ ιςχφοσ του ν. 2539/1997, και οι οποίοι είχαν κατά τθν απογραφι του 1991 πλθκυςμό
μεγαλφτερο των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000) κατοίκων, γ) των οικιςμϊν με πλθκυςμό
μεγαλφτερο των πενιντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε πιο πρόςφατθ
απογραφι πλθκυςμοφ, και δ) ςε περιοχζσ που προςδιορίηονται από το Ειδικό Χωροταξικό Ρλαίςιο
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για τον Τουριςμό ι από Ρεριφερειακά Χωροταξικά Ρλαίςια ωσ «περιοχζσ ελζγχου» ι
«ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ», παρζχεται κίνθτρο για τθν κατεδάφιςθ ενόσ ι περιςςότερων από τουσ
ανϊτερουσ ορόφουσ κτιρίου κφριασ χριςθσ ι και του ςυνόλου του κτιρίου, το οποίο ςυνίςταται
ςτθν αφξθςθ του επιτρεπόμενου ςυντελεςτι δόμθςθσ του οικοπζδου αντίςτοιχθ με το 25% του
εμβαδοφ των αποςυρόμενων ορόφων, ςε ςυνδυαςμό, αν απαιτείται, με αφξθςθ του ποςοςτοφ
κάλυψθσ, ςε επίπεδο επαρκζσ για τθν κατά πλάτοσ επζκταςθ υφιςτάμενου ι ανζγερςθ νζου
κτιρίου ςτο ίδιο οικόπεδο, εμβαδοφ ίςου με αυτό των αποςυρόμενων ορόφων πλζον του
προκφπτοντοσ από τθν ποςοςτιαία αφξθςθ του ςυντελεςτι δόμθςθσ. Θ κάλυψθ δεν μπορεί να
υπερβεί τθν υφιςτάμενθ κατά ποςοςτό ανϊτερο του 90% αυτισ. Το κίνθτρο παρζχεται με
απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κατόπιν γνϊμθσ
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
2. Για τθν εφαρμογι αυτισ τθσ διάταξθσ λαμβάνονται υπόψθ ιδίωσ τα κριτιρια του ςθμαντικοφ
οφζλουσ του πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, όπωσ θ αποκατάςταςθ τθσ κζασ προσ ςθμαντικά
μνθμεία, τθσ μείωςθσ του φαινομζνου κερμικισ νθςίδασ ι τθσ οπτικισ ςυνοχισ τθσ περιοχισ, ςτθν
οποία βρίςκεται το αποςυρόμενο μερικϊσ κτίριο από τθν άποψθ, ιδίωσ, του περιγράμματοσ ςτον
ορίηοντα (sky line) ι/και τθσ μορφολογικισ ςυνοχισ του πολεοδομικοφ ςυνόλου ςε επίπεδο
δρόμου ι γειτονιάσ».
Άρκρο 85
Επιφάνειεσ που δεν προςμετρϊνται ςτον ςυντελεςτι δόμθςθσ
1. Οι περ. γ, δ, θ, κ, ι, ια, ιςτ, ικ, κα, κβ και κη τθσ παρ. 6 του άρκρου 11 του ν. 4067/2012,
αντικακίςτανται και το άρκρο 11 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 11
Συντελεςτισ δόμθςθσ
1. Κατά τθ κζςπιςθ ι μεταβολι όρων δόμθςθσ ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ των οικοπζδων ορίηεται
αρικμθτικά. Συντελεςτζσ δόμθςθσ που προκφπτουν ζμμεςα από διατάξεισ προγενζςτερεσ τθσ
δθμοςίευςθσ του νόμου αυτοφ, εξακολουκοφν να ιςχφουν ζωσ ότου κακοριςτοφν αρικμθτικά.
2. Ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ που εφαρμόηεται ςε οικόπεδο με πρόςωπο ςε περιςςότερουσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, για τουσ οποίουσ ιςχφουν διαφορετικοί ςυντελεςτζσ, είναι ο λόγοσ του
ακροίςματοσ των γινομζνων του μικουσ κάκε προςϊπου του οικοπζδου επί τον αντίςτοιχο
ςυντελεςτι δόμθςθσ προσ το άκροιςμα των μθκϊν των προςϊπων.
3. Σε ςυνιδιόκτθτα οικόπεδα με κάκετθ ι οριηόντια ιδιοκτθςία που ζχει ςυςτακεί κατά τισ
διατάξεισ του ν. 1024/1971 (Α' 232) και ζχει εκδοκεί άδεια πριν από τθ μεταβολι γενικϊν ι
ειδικϊν διατάξεων που αφοροφν τθν επιτρεπόμενθ δόμθςθ, προκειμζνου για ζκδοςθ άδειασ
δόμθςθσ ο κάκε ςυνιδιοκτιτθσ χρθςιμοποιεί το ποςοςτό δόμθςθσ που του αναλογεί ςφμφωνα με
το ςυντελεςτι δόμθςθσ που ιςχφει κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ άδειασ δόμθςθσ.
4. Για τον υπολογιςμό τθσ μζγιςτθσ επιτρεπόμενθσ δόμθςθσ που μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε
ζνα οικόπεδο πολλαπλαςιάηεται θ επιφάνειά του επί τον ςυντελεςτι δόμθςθσ που ιςχφει.
5. Στο ςυντελεςτι δόμθςθσ προςμετρϊνται:
α. Οι επιφάνειεσ των ςτεγαςμζνων και κλειςτϊν από όλεσ τισ πλευρζσ χϊρων του κτιρίου.
β. Οι επιφάνειεσ των μθ κερμαινόμενων ςτεγαςμζνων χϊρων που διακζτουν τουλάχιςτον μία
ανοιχτι πλευρά προσ οποιονδιποτε ανοιχτό χϊρο του οικοπζδου ι του κτιρίου και το μικοσ του
ανοίγματοσ είναι μικρότερο του 35% του ςυνολικοφ μικουσ του περιγράμματοσ του χϊρου αυτοφ.
γ. Οι επιφάνειεσ των υπογείων οποιαςδιποτε άλλθσ χριςθσ εκτόσ αυτϊν που ορίηονται ςτθν
παρ.6.
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δ. Οι επιφάνειεσ των ανοικτϊν εξωςτϊν και ανοικτϊν θμιυπαίκριων χϊρων, όταν θ ςυνολικι
επιφάνεια των χϊρων αυτϊν ζχει ποςοςτό μεγαλφτερο του 40% τθσ επιφάνειασ που επιτρζπεται
να δομθκεί.
6. Στο ςυντελεςτι δόμθςθσ δεν προςμετρϊνται:
α. Οι επιφάνειεσ των ανοιχτϊν εξωςτϊν και ανοικτϊν θμιυπαίκριων χϊρων, όταν θ ςυνολικι
επιφάνεια των χϊρων αυτϊν ζχει ποςοςτό μικρότερο ι ίςο του 40% τθσ επιφάνειασ που
επιτρζπεται να δομθκεί ςτο οικόπεδο. Σε κάκε περίπτωςθ το ποςοςτό των ανοιχτϊν θμιυπαίκριων
χϊρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20 % τθσ επιφάνειασ που επιτρζπεται να δομθκεί.
β. Οι υπζργειοι χϊροι ςτάκμευςθσ ςε κτίρια αμιγοφσ χριςθσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων.
γ. Οι μθ προςβάςιμεσ επιφάνειεσ του ιςογείου και οι μθ προςβάςιμεσ επιφάνειεσ των ορόφων, οι
οποίεσ προκφπτουν από εςοχζσ ςτο ςϊμα του κτιρίου ανεξάρτθτα από τισ διαςτάςεισ τουσ.
δ. Θ επιφάνεια των υποχρεωτικϊν, ςφμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονιςμό, κοινόχρθςτων
κλιμακοςταςίων, ςυμπεριλαμβανομζνων των ανελκυςτιρων, των πλατφςκαλων, των διαδρόμων
και των χϊρων αναμονισ ατόμων με αναπθρία και εμποδιηόμενων ατόμων, και για επιφάνεια ζωσ
είκοςι πζντε (25) τ.μ. ανά όροφο και ανά κλιμακοςτάςιο και ςαράντα (40) τ.μ. ςτο επίπεδο τθσ
ειςόδου του κτιρίου που διακζτει κοινόχρθςτο κλιμακοςτάςιο.
Σε περίπτωςθ προςκικθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια που ζχουν υπόλοιπο τουλάχιςτον δζκα
(10) τ.μ., κακϊσ και ςε περίπτωςθ νομιμοποίθςθσ αυκαιρζτων καταςκευϊν ςε υφιςτάμενα κτίρια
τα οποία δφναται να ενταχκοφν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, το ςφνολο των επιφανειϊν του
υπάρχοντοσ κλιμακοςταςίου ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα μεγζκθ και με τθν προχπόκεςθ ότι
οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ ζχουν υλοποιθκεί πριν τισ 28.7.2011.
Στθν ζννοια του κοινόχρθςτων κλιμακοςταςίων ςυμπεριλαμβάνονται και τα κλιμακοςτάςια
ειδικϊν κτιρίων (όπωσ γραφεία, ξενοδοχεία), ανεξάρτθτα από τθν φπαρξθ ςφςταςθσ οριηόντιων
ιδιοκτθςιϊν.
ε. Θ επιφάνεια ζωσ 12 τ.μ. ςυνολικά ςε κάκε αυτοτελι ανεξάρτθτθ ιδιοκτθςία όταν δεν υπάρχει
κοινόχρθςτο κλιμακοςτάςιο ςτο κτίριο.
Σε προςκικεσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια τθσ παροφςασ περίπτωςθσ που ζχουν υπόλοιπο
ςυντελεςτι δόμθςθσ, κακϊσ και ςε περίπτωςθ νομιμοποίθςθσ αυκαιρζτων καταςκευϊν ςε
υφιςτάμενα κτίρια τα οποία δφναται να ενταχκοφν ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ, το ςφνολο των
επιφανειϊν του υπάρχοντοσ κλιμακοςταςίου ςφμφωνα με τα προαναφερκζντα μεγζκθ και με τθν
προχπόκεςθ ότι οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ ζχουν υλοποιθκεί πριν τισ 28.7.2011.
ςτ. Θ επιφάνεια ζωσ και δφο ανοικτϊν κλιμακοςταςίων εφόςον εξυπθρετείται ςτάκμθ ορόφου ζωσ
7,50 μ. από το οριςτικά διαμορφωμζνο ζδαφοσ ςτθ κζςθ αυτι.
η. Κλίμακεσ κινδφνου εφόςον απαιτοφνται κατ' εφαρμογι των διατάξεων του εκάςτοτε ιςχφοντοσ
κανονιςμοφ πυροπροςταςίασ, με τισ ελάχιςτεσ διαςτάςεισ τουσ.
θ. Θ επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτιτωσ διαςτάςεων, τουλάχιςτον 0,50 τ.μ. για τθ
ςυλλογι και εξυπθρζτθςθ των μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και θ επιφάνεια αικρίων και
όλων των διαμπερϊν μθ προςβάςιμων ανοιγμάτων που προκφπτουν από τθν αρχιτεκτονικι λφςθ ι
οδεφςεων που λειτουργοφν ωσ φωταγωγοί ι ωσ αγωγοί κυκλοφορίασ του αζρα, όπωσ καμινάδεσ
εξαεριςμοφ, για τον δροςιςμό του κτιρίου.
κ. Υπόγειοι όροφοι και επεκτάςεισ αυτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 17 για τθν εξυπθρζτθςθ χϊρων
ςτάκμευςθσ ανεξάρτθτα κτιρίων, κακϊσ και για μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ απαραίτθτεσ για τθ
λειτουργία του κτιρίου και τθν υποςτιριξθ του ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ του κτιρίου, για τθ
διαχείριςθ και εξοικονόμθςθ νεροφ, ΑΡΕ, μονάδων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ
Υψθλισ Αποδοτικότθτασ (ΣΘΚΥΑ), για χριςθ υδατοδεξαμενισ ι δεξαμενισ ςυλλογισ λυμάτων ι
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πιςίνασ, όπωσ ορίηεται από τουσ ειδικοφσ κανονιςμοφσ που τισ διζπουν, επιφάνειασ ίςθσ με εκείνθ
που καταλαμβάνει το κτίριο ι και κατ' επζκταςθ του περιγράμματοσ τθσ ανωδομισ του, ςφμφωνα
με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου 17.
ι. Ζνασ υπόγειοσ όροφοσ ανεξάρτθτα χριςθσ κτιρίων ςυνολικισ επιφάνειασ ίςθσ με εκείνθ που
καταλαμβάνει το κτίριο, προοριηόμενοσ για βοθκθτικζσ χριςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι θ οροφι
του ςε κανζνα ςθμείο δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από τθν οριςτικι ςτάκμθ του εδάφουσ.
α) Στα κτίρια κατοικιϊν, ο όροφοσ αυτόσ δφναται να ζχει κφρια χριςθ ςτο ςφνολό του ι μερικϊσ,
εφόςον αποτελεί λειτουργικό προςάρτθμα αυτοτελοφσ κατοικίασ ι κατοικιϊν και προςμετρθκεί το
50% τθσ επιφάνειασ του χϊρου τθσ κφριασ χριςθσ ςτον ςυντελεςτι δόμθςθσ. Στθν περίπτωςθ
αυτι δεν ιςχφουν οι απαιτιςεισ περί φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ.
β) Στα ειδικά κτίρια και κτίρια μικτισ χριςθσ, εφόςον καταςκευάηονται ςτο ιςόγειο άλλεσ χριςεισ
εκτόσ κατοικίασ, ο όροφοσ αυτόσ δφναται να ζχει ςε ποςοςτό 50% τθ χριςθ του ιςογείου με τθν
προχπόκεςθ τιρθςθσ των κανονιςμϊν λειτουργίασ του, ανεξάρτθτα εκπλιρωςθσ προχποκζςεων
φυςικοφ φωτιςμοφ - αεριςμοφ. Το υπόλοιπο 50% διατίκεται αποκλειςτικά για βοθκθτικζσ χριςεισ
αποκθκϊν εφόςον λειτουργικά είναι προςάρτθμα αυτϊν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ για τθν
εξυπθρζτθςθ των υπόλοιπων χριςεων τθσ ανωδομισ μπορεί να καταςκευάηεται επιπλζον ζνασ
υπόγειοσ όροφοσ ςτο περίγραμμα του κτιρίου για βοθκθτικζσ χριςεισ αποκθκϊν.
γ) Ο όροφοσ αυτόσ δφναται να μοιράηεται ςε περιςςότερουσ του ενόσ υπογείου ορόφουσ αρκεί το
άκροιςμά τουσ να είναι ίςο με τθν κάλυψθ του κτιρίου, με εξαίρεςθ τθν περ. ιβ.
ια. Ο πρϊτοσ υπόγειοσ όροφοσ ειδικϊν κτιρίων με κφρια χριςθ κεάτρου, μουςείου, νοςοκομείου ι
κεραπευτθρίου, εκπαιδευτθρίου πλθν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ξενοδοχείου, ερευνθτικοφ
κζντρου, πολυκινθματογράφων, ανεξάρτθτα εκπλιρωςθσ προχποκζςεων φυςικοφ φωτιςμοφ αεριςμοφ, επιφάνειασ ίςθσ με εκείνθ που καταλαμβάνει το κτίριο.
ιβ. 1. Για ειδικά κτίρια, ο πρϊτοσ υπόγειοσ όροφοσ κφριασ χριςθσ κτιρίου κεάτρου, μουςείου,
νοςοκομείου ι κεραπευτθρίου, εκπαιδευτθρίου πλθν τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ,
ερευνθτικοφ κζντρου, πολυκινθματογράφων, ανεξάρτθτα εκπλιρωςθσ προχποκζςεων φυςικοφ
φωτιςμοφ - αεριςμοφ, επιφάνειασ ίςθσ με εκείνθ που καταλαμβάνει το κτίριο, κακϊσ και αυτισ
εκτόσ του περιγράμματοσ τθσ ανωδομισ ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 6 του άρκρου
17, εφόςον ςτο εκτόσ του περιγράμματοσ τμιμα εξυπθρετοφνται χϊροι μθχανολογικϊν
εγκαταςτάςεων για τθ λειτουργία του κτιρίου ι και απαραίτθτων για τθν υποςτιριξθ του
ενεργειακοφ ςχεδιαςμοφ του κτιρίου τθσ διαχείριςθσ και εξοικονόμθςθσ νεροφ και των Α.Ρ.Ε. ι και
Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ Απόδοςθσ (ΣΘΚΥΑ), όπωσ ορίηεται από τουσ
ειδικοφσ κανονιςμοφσ που διζπουν τισ εγκαταςτάςεισ αυτζσ.
ιβ. 2. Ειδικά για κτίρια προςωρινισ διαμονισ (ξενοδοχεία), υπόγειοι χϊροι ςυνολικισ επιφάνειασ
ζωσ τθν πραγματοποιοφμενθ κάλυψθ του κτιρίου για χριςεισ εγκαταςτάςεων άκλθςθσ όπωσ τα
κολυμβθτιρια, γυμναςτιρια, ςάουνεσ και οι αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων, κακϊσ και διάδρομοι
επικοινωνίασ, κλιμακοςτάςια και ανελκυςτιρεσ που βρίςκονται ςε υπόγεια τμιματα, ανεξαρτιτωσ
κζςθσ ι ςτάκμθσ υπογείου, ακόμθ κι αν εξυπθρετοφν ςυνεπίπεδουσ χϊρουσ κφριασ χριςθσ,
ανεξαρτιτωσ του εάν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του φυςικοφ φωτιςμοφ αεριςμοφ.
ιγ. Ενιαίοσ χϊροσ ςτάκμευςθσ ςτεγαςμζνοσ μζγιςτου φψουσ 2,60 μ., με ελαφρά καταςκευι
ανοιχτόσ από όλεσ τισ πλευρζσ, ςε κζςθ εκτόσ τθσ επιφάνειασ του προκθπίου και ςε επαφι με τα
πλάγια ι πίςω όρια του οικοπζδου, με μικοσ μικρότερο ι ίςο με το 1/2 του μικουσ των πλευρϊν
ςτισ οποίεσ εφάπτεται και εφόςον εξαςφαλίηεται θ υποχρεωτικι φφτευςθ.
ιδ. Εςωτερικοί εξϊςτεσ (πατάρια) με ςυνολικό εμβαδόν μικρότερο ι ίςο του 10% τθσ δόμθςθσ του
κτιρίου, χωρίσ να αποτελοφν ανεξάρτθτο όροφο, χωρίσ να δθμιουργοφν ανεξάρτθτθ ιδιοκτθςία και

124

εφόςον ο χϊροσ κάτω από αυτόν διαςφαλίηει προχποκζςεισ φψουσ χϊρου κφριασ χριςθσ.
Εςωτερικοί εξϊςτεσ (πατάρια) ςε περίπτωςθ προςκικθσ κακ' φψοσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια
που ζχουν υπόλοιπο ςυντελεςτι δόμθςθσ, με ςυνολικό εμβαδόν μικρότερο ι ίςο του 10% τθσ
επιτρεπόμενθσ δόμθςθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δόμθςθσ που ιςχφουν κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ
άδειασ δόμθςθσ προςκικθσ.
ιε. Σοφίτεσ με ςυνολικό εμβαδόν μικρότερο ι ίςο του 1/2 του χϊρου του υποκείμενου ορόφου με
τον οποίο ςυνδζονται λειτουργικά, χωρίσ να αποτελοφν ανεξάρτθτο όροφο και εφόςον το μζςο
ελεφκερο φψοσ είναι μικρότερο από 2,20 μ..
ιςτ. Οι καταςκευζσ που ορίηονται ςτα άρκρα 16, 17 και 19 με τισ ελάχιςτεσ διαςτάςεισ που
προβλζπονται ςε αυτά, ςυμπεριλαμβανομζνου του θλιακοφ χϊρου.
ιη. Ο ελεφκεροσ χϊροσ που δθμιουργείται όταν το κτίριο καταςκευάηεται ςε υποςτθλϊματα
(πιλοτι) και που μπορεί και να εκτείνεται και ςε διαφορετικά επίπεδα, εφόςον ζχει:
i) επιφάνεια τουλάχιςτον ίςθ με το 50% τθσ επιφάνειασ που καταλαμβάνει το κτίριο,
ii) ςτάκμθ δαπζδου ζωσ 0,50 μ. πάνω ι κάτω (± 0,50 μ.) από τθν οριςτικι ςτάκμθ εδάφουσ ςε κάκε
ςθμείο του,
iii) ελεφκερο φψοσ τουλάχιςτον το προβλεπόμενο για χϊρο κφριασ χριςθσ και εφόςον,
iv) υπάρχει λειτουργικι ςφνδεςθ όλων των επιπζδων όπου εκτείνεται.
Στθν παροφςα περίπτωςθ δεν προςμετροφνται επίςθσ χϊροι κλιμακοςταςίων, ανελκυςτιρων,
ειςόδων και αποκικθσ εξυπθρζτθςθσ περιβάλλοντα χϊρου επιφάνειασ ζωσ 40 τ.μ. για κάκε
ςυγκρότθμα κλιμακοςταςίου.
ιθ. Θ επιφάνεια τθσ παρόδιασ ςτοάσ όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 22.
ικ. Θ επιφάνεια τθσ κερμομόνωςθσ ςτο ςφνολο τθσ, οι επζνδυςεισ (πζτρα, ξφλο, κ.λπ.) πάχουσ
μζχρι δεκαπζντε (15) εκατοςτά πζραν τθσ κερμομόνωςθσ και το επίχριςμα, εφόςον δεν
ενςωματϊνονται ςτα δομικά ςτοιχεία πλιρωςθ με τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται οι πλάγιεσ και
πίςω αποςτάςεισ (δ και Δ), θ οικοδομικι γραμμι και χωρίσ να παραβιάηονται οι κοινόχρθςτοι
χϊροι πόλθσ.
κ. Σε υφιςτάμενα κτίρια θ επιφάνεια που προκφπτει από τθν προςκικθ εξωτερικισ
κερμομόνωςθσ, κακϊσ και θ επιφάνεια του πάχουσ πακθτικϊν θλιακϊν και φωτοβολταϊκϊν
ςυςτθμάτων, για διάςταςθ μζχρι 15 εκ., ζςτω και αν δεν τθροφνται οι πλάγιεσ αποςτάςεισ Δ ι θ
οικοδομικι γραμμι ςε περίπτωςθ φπαρξθσ προκθπίου, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που υπάρχει
ςτο ακίνθτο υπόλοιπο πολεοδομικϊν μεγεκϊν. Πταν θ οικοδομικι γραμμι ταυτίηεται με τθ
ρυμοτομικι, τα παραπάνω καταςκευάηονται ςε φψοσ τουλάχιςτον 3.00 μ. από τθν οριςτικι
ςτάκμθ του πεηοδρομίου ι τθν οριςτικι ςτάκμθ του παραχωρθμζνου χϊρου.
κα. Θ επιφάνεια του ςειςμικοφ αρμοφ που προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ςτισ όμορεσ
ιδιοκτθςίεσ και όπου αυτό επιβάλλεται από τθ ςτατικι μελζτθ του κτιρίου. Θ επιφάνεια του
ςειςμικοφ αρμοφ, δφναται να εμπεριζχεται ςτο πάχοσ τθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ.
κβ. Θ επιφάνεια που καταλαμβάνουν θ περιμετρικι φζρουςα τοιχοποιία ι ο περιμετρικόσ φζρων
οργανιςμόσ και οι τοίχοι πλιρωςισ του, αμφότεροι από φυςικά ανακυκλϊςιμα και πρωτογενι
υλικά, όπωσ πζτρα, ξφλο, λάςπθ, ι θ επιφάνεια που καταλαμβάνει θ μικτι καταςκευι, τθσ οποίασ
ο φζρων οργανιςμόσ είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα εςωτερικά και περιμετρικά από φζρουςα
τοιχοποιία. Θ επιφάνεια των τοίχων πλιρωςθσ από φυςικά, ανακυκλϊςιμα και πρωτογενι υλικά,
όπωσ πζτρα, ξφλο, λάςπθ, τουλάχιςτον πενιντα (50) εκατοςτϊν.
Θ διάταξθ εφαρμόηεται ςε νζεσ καταςκευζσ για τισ οποίεσ προβλζπεται περιμετρικι φζρουςα
τοιχοποιία ι περιμετρικόσ φζρων οργανιςμόσ και τοίχοι πλιρωςισ του από τα αναφερόμενα
υλικά. Σε περίπτωςθ προςκικθσ ςε υφιςτάμενθ οικοδομι με φζρουςα τοιχοποιία κατά τα

125

ανωτζρω, θ φζρουςα τοιχοποιία του υφιςταμζνου κτιρίου προςμετράται ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ.
κγ. Θ επιφάνεια ςτεγαςμζνθσ πλατφόρμασ ανελκυςτιρα οχιματοσ εμβαδοφ μζχρι 25 τ.μ..
κδ. Το 50% τθσ επιφάνειασ των υπόςκαφων κτιρίων ι τμιματοσ κτιρίων για χριςθ κατοικίασ και το
20% για άλλεσ χριςεισ, όταν είναι καταςκευζσ που διακζτουν μόνο μία (1) όψθ όπωσ αυτι ορίηεται
με μία ενιαία επιφάνεια, ςε γενικι κάτοψθ δεν φζρουν οποιοδιποτε ίχνοσ καταςκευισ επί του
εδάφουσ (εξαιρουμζνων των ανοιγμάτων για αεριςμό και φωτιςμό), θ ςτζγθ τουσ είναι
προςβάςιμθ και καλφπτεται με το υλικό του φυςικοφ εδάφουσ τθσ περιοχισ, αποτελεί ςυνζχεια
του φυςικοφ εδάφουσ και δεν διαφοροποιείται ωσ προσ το προχπάρχον φυςικό ζδαφοσ.
Για τθν εκπλιρωςθ των προβλεπόμενων από τισ γενικζσ πολεοδομικζσ διατάξεισ αεριςμό και
φωτιςμό επιτρζπεται θ καταςκευι κατακόρυφων διόδων εντόσ ι εκτόσ του περιγράμματοσ του
κτιρίου, μζγιςτθσ διάςταςθσ δφο (2,00) μζτρων και μικουσ ωσ το περίγραμμα του κτιρίου, θ
επιφάνεια των οποίων δεν προςμετράται ςτθ δόμθςθ.
Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι υπζργειου κτίςματοσ εντόσ του περιγράμματοσ του υπόςκαφου
κτιρίου.
Δεν επιτρζπεται θ αλλοίωςθ του φυςικοφ εδάφουσ πζραν των απαραίτθτων εργαςιϊν και
διαμορφϊςεων για τθν καταςκευι του υπόςκαφου κτιρίου.
Τα υπόςκαφα κτίρια καταςκευάηονται μετά από ζγκριςθ του αρμόδιου Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικισ. Για τθν εξαςφάλιςθ αεριςμοφ και φωτιςμοφ, θ μοναδικι όψθ υπόςκαφων κτιρίων
ι τμιματοσ αυτϊν μπορεί να μθν ακολουκεί τουσ μορφολογικοφσ κανόνεσ τθσ περιοχισ, μετά από
ζγκριςθ τθσ ςχετικισ μελζτθσ από το αρμόδιο Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ.
Για τθν καταςκευι υπόςκαφων κτιρίων επιτρζπεται θ εκςκαφι χωρίσ τουσ περιοριςμοφσ τθσ παρ. 4
του άρκρου 15.
Οι διατάξεισ οι οποίεσ ρυκμίηουν τθν καταςκευι υπόςκαφων κτιρίων εφαρμόηονται και ςτα νθςιά,
ςτα οποία θ δόμθςθ, ςτισ εκτόσ ςχεδίου και εκτόσ ορίων οικιςμϊν περιοχζσ ρυκμίηεται από ειδικζσ
διατάξεισ, μθ εφαρμοηόμενθσ τθσ προχπόκεςθσ που τάςςει θ περ. α' τθσ παρ. 3 του άρκρου 31 του
ν. 3937/2011, αποκλειςτικά και μόνο για τθν καταςκευι υπόςκαφων κτιρίων.
κε. Κλειςτόσ χϊροσ ςυλλογισ και αποκικευςθσ απορριμμάτων, προςβάςιμοσ από το δρόμο για τθν
αποκομιδι, φψουσ ζωσ 2.00 μ. και επιφανείασ ζωσ 2,00 τ.μ. για κτιρια μιασ κατοικίασ
προςαυξανόμενοσ κατά 1,00 τ.μ. ανά 5 κατοικίεσ και μζχρι 5,00 τ.μ. μζγιςτο και με τθν
προχπόκεςθ ότι ο χϊροσ δεςμεφεται ςυμβολαιογραφικά για τθ χριςθ αυτι.
κςτ. Διπλά ενεργειακά κελφφθ ςε νζα και υπάρχοντα κτίρια ι καταςκευζσ για τθ δθμιουργία
φυτεμζνων τοίχων, μζγιςτου πλάτουσ μζχρι 0,70 μ. για επιφάνεια ζωσ 50% τθσ ςυνολικισ
επιφάνειασ των περιμετρικϊν όψεων του κτιρίου.
κη. Θ επιφάνεια ζωσ 1,60 X 1,90 για πρόβλεψθ ι καταςκευι ανελκυςτιρα για άτομα με αναπθρία ι
εμποδιηόμενα άτομα ςε κτίρια που δεν υπάρχει απαίτθςθ καταςκευισ ανελκυςτιρα, με τθν
προχπόκεςθ ότι ο ανελκυςτιρασ κα ικανοποιεί τουλάχιςτον τισ προβλζψεισ του προτυπου ΕΛΟΤΕΝ 81-70.
κθ. Χϊροσ τοποκζτθςθσ μετρθτικϊν και ρυκμιςτικϊν διατάξεων φυςικοφ αερίου.
κκ. Το κακαρό εμβαδόν αικρίων και οποιαςδιποτε μορφισ διαμπερϊν ανοιγμάτων του κτιρίου,
κάκετων ι οριηόντιων ι και με τεκλαςμζνεσ ι καμπφλεσ διαδρομζσ, ανεξαιρζτωσ διαςτάςεων ςε
οποιοδιποτε όροφο του κτιρίου δθμιουργοφνται.
λ. Οι κλειςτοί εςωτερικοί εξϊςτεσ (κλειςτά πατάρια).
λα. Οι καταςκευζσ που επιβάλλονται μετά τθν ανεφρεςθ αρχαίων μνθμείων, για τθν προςταςία και
ανάδειξθ αυτϊν από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ.».
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Άρκρο 86
Θζςθ κτιρίου και εγκαταςτάςεων
Το άρκρο 14 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 14
Κζςθ κτιρίου και εγκαταςτάςεων
1. Θ τοποκζτθςθ του κτιρίου ςτο οικόπεδο ςε περιοχζσ που εντάχκθκαν ςτο ςχζδιο προ τθσ
εφαρμογισ των διατάξεων του ν. 1577/1985, γίνεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ διατάξεισ και
διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων ςε αυτό.
α) Θ όψθ του κτιρίου ςτο πίςω όριο του οικοπζδου απζχει κατ' ελάχιςτο απόςταςθ Δ από αυτό. Σε
περίπτωςθ που δεν υφίςταται πίςω όριο λόγω ςχιματοσ του οικοπζδου, δεν είναι υποχρεωτικι θ
απόςταςθ αυτι.
β) Πταν ςτο κοινό πλάγιο όριο όμορων οικοπζδων υπάρχει κτίςμα ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ του
ενόσ μζτρου από το κοινό όριο που ζχει ανοίγματα ςτθν πλευρά αυτι, το κτίριο οφείλει να ζχει
κατ' ελάχιςτο απόςταςθ δ από το κοινό πλάγιο όριο.
γ) Πταν ςε οποιοδιποτε τμιμα των πίςω ι πλαγίων ορίων του οικοπζδου εφάπτεται κτίριο
οποιαςδιποτε χριςθσ και χρονολογίασ καταςκευισ, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται ςτα όρια αυτά.
δ) Πταν το όμορο οικόπεδο είναι αδόμθτο ι ζχει κτίςμα που ζχει καταςκευαςτεί πριν από τθν
ζνταξθ τθσ περιοχισ ςε ςχζδιο, το κτίριο επιτρζπεται να εφάπτεται ι να απζχει από το πλάγιο
κοινό όριο απόςταςθ δ.
ε) Πταν το οικόπεδο βρίςκεται ςε περιοχζσ που προβλεπόταν λόγω πρϊθν ςυςτθμάτων δόμθςθσ,
που ιςχφουν προ τθσ εφαρμογι του ν. 1577/1985, θ τοποκζτθςθ του κτιρίου ςε επαφι με πλάγιο
κοινό όριο, το κτίςμα μπορεί να τοποκετείται ςε επαφι με το πλάγιο κοινό όριο ανεξάρτθτα κζςθσ
και χρόνου καταςκευισ του κτίςματοσ του όμορου οικοπζδου.
ςτ) Αν ςτο δομιςιμο τμιμα του οικοπζδου, που προκφπτει από τθν εφαρμογι των οικοδομικϊν
γραμμϊν και των υποχρεωτικϊν αποςτάςεων Δ ι δ, δεν μπορεί να εξαςφαλιςτεί διάςταςθ
πλευράσ 9,00 μ. τότε το κτίριο τοποκετείται μζςα ςτθν υποχρεωτικι απόςταςθ Δ ι δ μζχρι τθν
εξαςφάλιςθ πλευράσ κτιρίου 9,00 μ. και εάν το τμιμα τθσ υποχρεωτικισ απόςταςθσ που απομζνει
είναι μικρότερο του ενόσ μζτρου, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται του αντίςτοιχου ορίου.
η) Σε γωνιακά οικόπεδα αφινεται υποχρεωτικά ακάλυπτοσ δΧδ ςτθν απζναντι τθσ γωνίασ κζςθ του
οικοπζδου ι ςε κζςθ που θ επιφάνεια αυτι ςυνζχεται με τουσ ακάλυπτουσ των όμορων
ιδιοκτθςιϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ περ. ςτ).
θ) Εάν το όριο του οικοπζδου είναι κοινό με περιςςότερα του ενόσ οικόπεδα, το κτίριο
τοποκετείται ςε απόςταςθ Δ ι δ εφόςον μόνο ζνα εκ των ομόρων βρίςκεται ςε απόςταςθ από το
κοινό όριο και υποχρεωτικά μόνο κατά το τμιμα του οικοπζδου αυτοφ.
κ) Σε οικόπεδα όπου καταςκευάηονται περιςςότερα του ενόσ κτίρια, θ ελάχιςτθ απόςταςθ μεταξφ
τουσ είναι Δ.
ι) Θ απόςταςθ μεταξφ των κτιρίων του ίδιου ακινιτου μποροφν να απζχουν μεταξφ τουσ ελάχιςτθ
απόςταςθ 2,50 μ. όταν το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ τθσ περιοχισ ι το φψοσ ςτο οποίο
εξαντλείται ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ δεν ξεπερνά τα 8,50 μ..
1Α. To κτίριο τοποκετείται ελεφκερα ςτο οικόπεδο ςε περιοχζσ που εντάχκθκαν ςτο ςχζδιο μετά
από τθν εφαρμογι των διατάξεων του ν. 1577/1985. Ππου το κτίριο δεν εφάπτεται με τα πίςω
όρια του οικοπζδου αφινεται απόςταςθ Δ και, οποφ δεν εφάπτεται, με τα πλάγια όρια του
οικοπζδου αφινεται απόςταςθ δ.
2. Σε περίπτωςθ εγκεκριμζνων ρυμοτομικϊν ςχεδίων ι κατά τθν επζκταςθ ι ανακεϊρθςθ τουσ,
όπου το επιτρεπόμενο φψοσ των κτιρίων τθσ περιοχισ κακορίηεται μζχρι και οκτϊ μζτρα και
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πενιντα εκατοςτά (8,50 μ.) και επιβάλλεται θ τιρθςθ απόςταςθσ του κτιρίου από τα όρια του
οικοπζδου, επιτρζπεται θ απόςταςθ αυτι να είναι μικρότερθ του Δ τθσ παρ. 1, όχι όμωσ μικρότερθ
των 2,50 μ..
3. Τυχόν εςοχζσ του κτιρίου ςτθν περίπτωςθ που εφάπτεται με τα όρια του οικοπζδου, μποροφν
να ζχουν οποιαδιποτε απόςταςθ από το όμορο κτίριο. Ανοίγματα ςτισ εςοχζσ αυτζσ δεν
δθμιουργοφν δουλεία για τα όμορα οικόπεδα και προςμετρϊνται ςτον υπολογιςμό των
ανοιγμάτων για τθν επάρκεια φυςικοφ φωτιςμοφ και αεριςμοφ, εφόςον πλθροφν τισ
προχποκζςεισ του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
Άρκρο 87
Υψοσ κτιρίου
1. Θ παρ. 8 του άρκρου 15 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται και το άρκρο 15 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 15
Φψοσ Κτιρίου-αφετθρία μζτρθςθσ υψϊν- πλάτοσ δρόμου
1. Το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ του κτιρίου ορίηεται ςε ςυνάρτθςθ με τον επιτρεπόμενο
ςυντελεςτι δόμθςθσ τθσ περιοχισ ωσ εξισ:
α) για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 0,4 φψοσ 10,75 μ.,
β) για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 0,8 φψοσ 14,00 μ.,
γ) για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 1,2 φψοσ 17,25 μ.,
δ) για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 1,6 φψοσ 19,50 μ.,
ε) για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 2,0 φψοσ 22,75 μ.,
ςτ) για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 2,6 φψοσ 26,00 μ. και
η) για ςυντελεςτι δόμθςθσ 2,6 και άνω, το δεκαπλάςιο του επιτρεπόμενου ςυντελεςτι με μζγιςτο
φψοσ 32,00 μ..
Σε περιπτϊςεισ καταςκευισ φυτεμζνων δωμάτων επιφάνειασ μεγαλφτερθσ του 50% από τθν
κακαρι επιφάνεια του δϊματοσ επιτρζπεται θ υπζρβαςθ του φψουσ, όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει,
κατά 1,00 μ. και των ςτεγϊν κατά 0,40 μ. και ομοίωσ ςε υφιςτάμενα κτίρια ςτα οποία ζχει γίνει
εξάντλθςθ φψουσ περιοχισ.
2. Επιτρζπονται παρεκκλίςεισ ωσ προσ το φψοσ και το ςυντελεςτι όγκου με απόφαςθ του
Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου
Αρχιτεκτονικισ:
α) για τα ειδικά κτίρια πλθν των γραφείων, ςτισ περιοχζσ με ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ 1,2 και
αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του αρμόδιου φορζα, με τισ ακόλουκεσ μζγιςτεσ τιμζσ:
για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 0,4 φψοσ 13,00 μ.
για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 0,8 φψοσ 18,00 μ.
για ςυντελεςτι δόμθςθσ ζωσ και 1,2 φψοσ 21,00 μ.,
β) ςε περίπτωςθ προςκικθσ κακ' φψοσ ςε κτίριο που ζχει ανεγερκεί με νόμιμθ οικοδομικι άδεια,
εφόςον δεν ζχει εξαντλθκεί ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ.
3. Το μζγιςτο φψοσ του κτιρίου ςε κάκε ςθμείο των όψεϊν του μετριζται από τθν οριςτικι ςτάκμθ
του εδάφουσ ςε οποιοδιποτε ςθμείο μζτρθςθσ ι από τθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου, αν οι όψεισ
τοποκετοφνται επί τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ.
Σε οικόπεδα με πρόςωπα ςε περιςςότερουσ του ενόσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, για τα οποία ιςχφουν
διαφορετικά μζγιςτα επιτρεπόμενα φψθ και το ζνα τουλάχιςτον από αυτά δεν ορίηεται βάςει τθσ
παραγράφου αυτισ, επιβάλλεται θ τιρθςθ του μικρότερου από τα επιτρεπόμενα φψθ μζχρι τθν
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απόςταςθ των 9,0 μ. από τθν οικοδομικι γραμμι ςτθν οποία αντιςτοιχεί αυτό, εκτόσ αν ορίηεται
διαφορετικά από τουσ ειδικοφσ όρουσ δόμθςθσ τθσ περιοχισ. Σε περίπτωςθ υπογείου με φπαρξθ
χαμθλωμζνθσ αυλισ (cours anglaises) θ αφετθρία μζτρθςθσ του φψουσ γίνεται από τθν οριςτικι
ςτάκμθ εδάφουσ του ιςογείου ςτθν αντίςτοιχθ κζςθ.
4. Στουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ των οικοπζδων επιτρζπεται θ μερικι εκςκαφι ι επιχωμάτωςθ του
φυςικοφ εδάφουσ για τθν προςαρμογι του κτιρίου ςε αυτό με τθν προχπόκεςθ ότι ςε κανζνα
ςθμείο θ οριςτικι ςτάκμθ του εδάφουσ δεν κα βρίςκεται ψθλότερα ι χαμθλότερα από το 1,50 μ.
από τθν φυςικι ςτάκμθ του.
Σε περίπτωςθ εκςκαφισ ι επίχωςθσ ακαλφπτων χϊρων του οικοπζδου για οικόπεδα με κλίςθ
μεγαλφτερθ του 20%, θ ςτάκμθ του φυςικοφ εδάφουσ μπορεί να υποβιβαςτεί τεχνθτά ζωσ 2,00 μ.
και να επιχωκεί μζχρι 1,50 μ..
Εκςκαφζσ ι επιχϊςεισ εδάφουσ που υπερβαίνουν τα παραπάνω όρια, για κτίρια δθμοςίου
ενδιαφζροντοσ και ςθμαςίασ, για ειδικά κτίρια, κακϊσ και για κτίρια που εμπίπτουν ςτο πεδίο
εφαρμογισ του Κεφαλαίου Β’ του ν. 3986/2011 (Α' 152), επιτρζπονται φςτερα από γνωμοδότθςθ
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
5. Το κτίριο (πλθν εξωςτϊν και κινθτϊν προςτεγαςμάτων) που μπορεί να καταςκευαςτεί ςτο
οικόπεδο οφείλει να εγγράφεται ςτο ιδεατό ςτερεό, που κακορίηεται:
α) ςτα πρόςωπα του οικοπζδου, από τθν κατακόρυφθ επιφάνεια που περνά από τθν οικοδομικι
γραμμι και τθσ οποίασ τα ανϊτατα ςθμεία βρίςκονται ςε φψοσ 1,5 Ρ που δεν μπορεί να είναι
μικρότερο των 7,5 μ., από τα αντίςτοιχα ςθμεία του κραςπζδου του πεηοδρομίου,
β) από κεκλιμζνθ επιφάνεια που περνά από τα ανϊτατα ςθμεία τθσ κατακόρυφθσ επιφάνειασ που
ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο και ςχθματίηει με αυτιν οξεία γωνία εφαπτομζνθσ 1: 1,5,
γ) ςτισ υπόλοιπεσ πλευρζσ του οικοπζδου από κατακόρυφεσ επιφάνειεσ που περνοφν από τα όρια
του οικοπζδου ι από τα όρια των αποςτάςεων που επιβάλλονται.
6. Σε περιπτϊςεισ πλατειϊν ι διευρφνςεων λόγω ςυμβολισ οδϊν με ι χωρίσ απότμθςθ, για τον
κακοριςμό του φψουσ τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων ςτο τμιμα που βλζπει ςτθ διεφρυνςθ ι τθν
πλατεία, λαμβάνεται το μεγαλφτερο μζγεκοσ Ρ από όλα τα προκφπτοντα ςτο ςθμείο τθσ ςυμβολισ.
Πταν ο εγκεκριμζνοσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ περιβάλλεται κατά το μεγαλφτερο μζροσ του από
οικοδομικό τετράγωνο και επικοινωνεί με άλλο κοινόχρθςτο χϊρο από δίοδο, ωσ μζγεκοσ Ρ για
τον κακοριςμό του φψουσ τθσ πρόςοψθσ των κτιρίων που βλζπουν ςε αυτόν λαμβάνεται το πλάτοσ
τθσ διόδου ςτο ςθμείο ςυμβολισ τθσ με το χϊρο αυτόν.
7. Τα φψθ για τθν εφαρμογι του ιδεατοφ ςτερεοφ, μετρϊνται από κάκε ςθμείο τθσ ρυμοτομικισ
γραμμισ ςτθ ςτάκμθ του οριςτικά διαμορφωμζνου πεηοδρομίου, όπωσ αυτι βεβαιϊνεται από τον
μελετθτι μθχανικό και εγκρίνεται ςτο τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα κάλυψθσ από
τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου.
Αν δεν υπάρχει οριςτικά διαμορφωμζνο πεηοδρόμιο, θ ςτάκμθ αυτι κακορίηεται από τθν
εγκεκριμζνθ υψομετρικι μελζτθ τθσ οδοφ.
Αν δεν υπάρχει υψομετρικι μελζτθ τθσ οδοφ, θ μελζτθ ςυντάςςεται από ιδιϊτθ μθχανικό και αυτι
εγκρίνεται από τθν αρμόδια υπθρεςία του διμου. Επιτρζπεται θ ςφνταξθ νζασ υψομετρικισ
μελζτθσ ςτθν περίπτωςθ διαφοροποίθςθσ του φψουσ τθσ οδοφ.
Σε περίπτωςθ ανζγερςθσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων με χωρθτικότθτα άνω των δεκαπζντε
χιλιάδων (15.000) κεατϊν, για τθν καταςκευι ι τθ λειτουργία των οποίων απαιτοφνται διανοίξεισ
ι διαμορφϊςεισ οδϊν και λοιπά ςυνοδά ζργα, οι αρμοδιότθτεσ τθσ ζγκριςθσ κυκλοφοριακϊν και
λοιπϊν ςχετικϊν τεχνικϊν και υποςτθρικτικϊν μελετϊν, τθσ ζγκριςθσ υψομετρικισ μελζτθσ οδϊν
και τθσ ζκδοςθσ ςχετικϊν βεβαιϊςεων που απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ ι
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και τθσ καταςκευισ και επίβλεψθσ των αντίςτοιχων ζργων, αςκοφνται από το Υπουργείο
Υποδομϊν και Μεταφορϊν. Θ διάταξθ εφαρμόηεται και επί εκκρεμϊν, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ,
αιτιςεων ζγκριςθσ των απαιτοφμενων μελετϊν των περιπτϊςεων του ανωτζρω εδαφίου.
Στισ περιπτϊςεισ ακινιτων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 3986/2011 (Α' 152), οι
αρμοδιότθτεσ τθσ ζγκριςθσ υψομετρικισ μελζτθσ οδϊν και τθσ ζκδοςθσ ςχετικϊν βεβαιϊςεων που
απαιτοφνται για τθν ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν αςκοφνται από τον Υπουργό Υποδομϊν και
Μεταφορϊν. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηεται και επί εκκρεμϊν, κατά τθν
ζναρξθ ιςχφοσ τθσ, αιτιςεων ζγκριςθσ τθσ υψομετρικισ μελζτθσ οδϊν.
8.α. Επιτρζπεται προςαφξθςθ του μζγιςτου επιτρεπόμενου φψουσ, όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει
βάςει των γενικϊν και των ειδικϊν νομοκετικϊν διατάξεων και κανονιςτικϊν διαταγμάτων, μζχρι
1,00 μ., ςτισ περιπτϊςεισ όπου το ιςόγειο του κτιρίου χρθςιμοποιείται κατά ποςοςτό 50%
τουλάχιςτον για ςτάκμευςθ αυτοκινιτων. Το ίδιο ιςχφει όταν ςτθν πιο πάνω περίπτωςθ το κτίριο
καταςκευάηεται ςε υποςτυλϊματα (πυλωτζσ) κατ' εφαρμογι τθσ περ. ιη τθσ παρ.του άρκρου 11
του παρόντοσ νόμου και ο ελεφκεροσ θμιυπαίκριοσ χϊροσ τθσ διατίκεται αποκλειςτικά για
ςτάκμευςθ αυτοκινιτων. Στισ περιπτϊςεισ κτιρίων που επιπλζον των ανωτζρω καταςκευάηεται
φυτεμζνο δϊμα κατά τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου ι πραγματοποιείται
μείωςθ του επιτρεπόμενου ποςοςτοφ κάλυψθσ του οικοπζδου κατά 5%, επιτρζπεται προςαφξθςθ
του μζγιςτου επιτρεπομζνου φψουσ, όπωσ αυτό εκάςτοτε ιςχφει, βάςει γενικϊν και ειδικϊν
νομοκετικϊν διατάξεων και κανονιςτικϊν διαταγμάτων, μζχρι 2,00 μ., μετά από ζγκριςθ του
αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.».

Άρκρο 88
Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοςμθτικά ςτοιχεία
1. Θ περ. Β τθσ παρ. 1 του άρκρου 16 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται και το άρκρο 16
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 16
Λειτουργικά, ενεργειακά και διακοςμθτικά ςτοιχεία ςτισ όψεισ του κτιρίου
1.Α. Στισ όψεισ επί του κελφφουσ του κτιρίου τόςο για τα νζα κτίρια όςο και για τισ προςκικεσ ςε
υφιςτάμενα κτίρια και εφόςον δεν δθμιουργοφν κλειςτοφσ ι ανοικτοφσ χϊρουσ χριςθσ του
κτιρίου, επιτρζπονται και διατάςςονται ελεφκερα ςε οποιαδιποτε κζςθ και, ςφμφωνα με τον
αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό:
α) αρχιτεκτονικζσ προεξοχζσ και αρχιτεκτονικά ςτοιχεία,
β) ογκοπλαςτικζσ προεξοχζσ και διακοςμθτικά ςτοιχεία,
γ) κινθτά ι ςτακερά ςυςτιματα ςκίαςθσ και ρφκμιςθσ του φυςικοφ φωτιςμοφ με τα ςτθρίγματά
τουσ,
δ) καταςκευζσ για τθ ςυντιρθςθ του κελφφουσ,
ε) εμφανοφσ τφπου αγωγοί τεχνικϊν ςυςτθμάτων, όπωσ καμινάδεσ, αεραγωγοί, υδρορροζσ βάςθ
των προβλεπομζνων προδιαγραφϊν.
Β. Τα παραπάνω ςτοιχεία ζχουν μζγιςτο πλάτοσ ίςο με 1/4 Δ ι 1/4 δ, θ απόςταςι τουσ από τα όρια
του οικοπζδου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ του ενόσ (1,00) μ. και ςτθν περίπτωςθ που εξζχουν
τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ πρζπει να καταςκευάηονται ςε φψοσ τουλάχιςτον τριϊν (3) μ.. Στοιχεία
με πλάτοσ που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μζχρι δφο (2) μ. επιτρζπονται φςτερα από
γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
2. Εξϊςτεσ και ςτεγαςμζνοι χϊροι κτιρίων με τυχόν οριηόντια φζροντα ι κατακόρυφα και οριηόντια
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αρχιτεκτονικά ςτοιχεία ι κινθτά ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ ι πζργκολεσ διατάςςονται ελεφκερα
ςε οποιαδιποτε όψθ και όροφο του κτιρίου. Στθν περίπτωςθ που τα οριηόντια φζροντα ι
κατακόρυφα και οριηόντια αρχιτεκτονικά ςτοιχεία ι κινθτά ςυςτιματα θλιοπροςταςίασ ι οι
πζργκολεσ ςτεγάηουν ι περιβάλλουν εξϊςτθ ι δϊμα ορόφου που προκφπτει από τθν υποχϊρθςθ
του ορόφου, δφνανται να υπερβαίνουν το μζγιςτο πλάτοσ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου με τθν
προχπόκεςθ ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραμμα του εξϊςτθ και των περιοριςμϊν τθσ παρ. 3 του
παρόντοσ άρκρου ι του περιγράμματοσ του παραπάνω δϊματοσ.
3. Οι ανοικτοί εξϊςτεσ μποροφν να προεξζχουν τθσ οικοδομικισ γραμμισ ζωσ πλάτουσ 1/10 Ρ και
όχι περιςςότερο των 2,00 μ.. Πταν αυτι ταυτίηεται με τθ ρυμοτομικι γραμμι πρζπει να
καταςκευάηονται ςε φψοσ τουλάχιςτον 3,00 μζτρων από τθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου. Ανοικτοί
εξϊςτεσ εντόσ των υποχρεωτικϊν αποςτάςεων Δ ι δ του κτιρίου από τα όρια ι από άλλο κτίριο
του ίδιου οικοπζδου δεν επιτρζπεται να καταςκευάηονται με πλάτοσ μεγαλφτερο του 1/4 Χ Δ ι 1/4
Χ δ και θ απόςταςι τουσ από τα όρια του οικοπζδου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ από 1,00 μ.. Οι
εξϊςτεσ, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του παρόντοσ άρκρου, αν εξζχουν τθσ
ρυμοτομικισ γραμμισ, πρζπει να απζχουν τουλάχιςτον 0,50 μ. από το άκρο του κραςπζδου του
πεηοδρομίου και προσ τθν πλευρά τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ ςε οριηόντια προβολι.
4. Κατακόρυφα ςτθρίγματα κινθτϊν προςτεγαςμάτων επιτρζπεται να καταςκευάηονται ςε
οποιαδιποτε κζςθ, ακόμα και ςε τμιματα εξωςτϊν που βρίςκονται πάνω από κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ, εφόςον τα ςτθρίγματα αυτά εδράηονται ςτουσ εξϊςτεσ και δεν εξζχουν από το
περίγραμμά τουσ.
5. Κλειςτοί εξϊςτεσ (ζρκερ) καταςκευάηονται με τισ παρακάτω προχποκζςεισ:
α) Το άκροιςμα των επιφανειϊν των ορκϊν προβολϊν ςε κατακόρυφο επίπεδο των κλειςτϊν
εξωςτϊν που καταςκευάηονται ςτισ όψεισ των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% τθσ
αντιςτοίχου επιφάνειασ όψεωσ.
β) Θ μζγιςτθ προεξοχι να μθν υπερβαίνει το 0,80 μ..
γ) Σε περίπτωςθ που θ οικοδομικι γραμμι ςυμπίπτει με τθ ρυμοτομικι γραμμι και το κτίριο
τοποκετείται ςε αυτιν οι κλειςτοί εξϊςτεσ επιτρζπονται μόνο για πλάτοσ δρόμου άνω των 8
μζτρων και ςε κάκε περίπτωςθ πρζπει να βρίςκεται πάνω από 5,00 μζτρα από τθν οριςτικι
ςτάκμθ του πεηοδρομίου.
δ ) Οι κλειςτοί εξϊςτεσ επιτρζπονται εντόσ των, υποχρεωτικϊν ακαλφπτων, ςε φψοσ άνω των 3,00
μ. και όταν βρίςκονται εντόσ των υποχρεωτικϊν αποςτάςεων Δ ι δ του κτιρίου από τα όρια ι από
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπζδου δεν επιτρζπεται να καταςκευάηονται με πλάτοσ μεγαλφτερο του
1/4 Χ Δ ι 1/4 Χ δ και θ απόςταςι τουσ από τα όρια του οικοπζδου δεν μπορεί να είναι μικρότερθ
από 1,00 μ.. Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι ανοιχτϊν εξωςτϊν ςε προζκταςθ κλειςτϊν εξωςτϊν.
Είναι δυνατι όμωσ θ καταςκευι ανοικτϊν εξωςτϊν δίπλα (ςε επαφι ι ςε απόςταςθ) από κλειςτό
εξϊςτθ.
ε) Δεν επιτρζπεται θ καταςκευι ανοιχτϊν εξωςτϊν ςε προζκταςθ κλειςτϊν εξωςτϊν. Είναι δυνατι
όμωσ θ καταςκευι ανοικτϊν εξωςτϊν δίπλα (ςε επαφι ι ςε απόςταςθ) από κλειςτό εξϊςτθ.
6. Σε πεηόδρομουσ και δρόμουσ ιπιασ κυκλοφορίασ επιτρζπεται θ καταςκευι των ςτοιχείων των
προθγοφμενων παραγράφων ςε φψοσ μεγαλφτερο των 3,00 μ., μετά από βεβαίωςθ του αρμόδιου
διμου ότι δεν παρεμποδίηουν τθ λειτουργία του πεηόδρομου.
7. Σε καταςτιματα και ειςόδουσ κτιρίων πάνω από κοινόχρθςτουσ χϊρουσ επιτρζπεται να
καταςκευάηονται μόνιμα προςτεγάςματα χωρίσ κατακόρυφα ςτθρίγματα. Μζςα ςτισ αποςτάςεισ Δ
του κτιρίου από τα όρια ι από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπζδου τα παραπάνω προςτεγάςματα
επιτρζπεται να καταςκευάηονται με πλάτοσ μζχρι 1/2 Δ ι 1/2 δ.
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8. Μζςα ςτισ ελάχιςτεσ αποςτάςεισ Δ ι δ του υποχρεωτικοφ ακάλυπτου χϊρου επιτρζπονται
καταςκευζσ για τθν εξυπθρζτθςθ των ατόμων με αναπθρία ι/και εμποδιηόμενων ατόμων.
9. Μεταξφ των ανοιχτϊν ςτεγαςμζνων χϊρων, ςτουσ εξϊςτεσ και ςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ των
κτιρίων, επιτρζπονται ςτθκαία και διαχωριςτικά ςτοιχεία μεταξφ των όμορων ιδιοκτθςιϊν ι των
ςυνιδιοκτθςιϊν.
10. Τεχνικά ςυςτιματα κλιματιςμοφ ι κζρμανςθσ και παραγωγισ Ηεςτό Νερό Χριςθσ (ΗΝΧ), όπωσ
επίτοιχοι λζβθτεσ αερίου, ςτισ περιπτϊςεισ νζων καταςκευϊν κα πρζπει να ενςωματϊνονται ςτο
κζλυφοσ του κτιρίου και να μθν προεξζχουν από τθν επιφάνεια των όψεων του κτιρίου.
Σε υφιςτάμενα κτίρια επιτρζπεται να εξζχουν μζχρι πενιντα (50) εκατοςτά και μόνο όταν δεν
μποροφν να τοποκετθκοφν επί των εξωςτϊν ι των δωμάτων, να τοποκετοφνται ςε φψοσ
μεγαλφτερο των τριϊν (3,00) μ. μζτρων από τθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου και με πρόβλεψθ
κατάλλθλθσ απορροισ των παραγόμενων ςυμπυκνωμζνων υδρατμϊν για κτίρια που βρίςκονται
ςτθν οικοδομικι γραμμι και θ λειτουργία τουσ δεν υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια κορφβου.
Στισ όψεισ επί του κελφφουσ του κτιρίου επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ μετρθτικϊν και ρυκμιςτικϊν
διατάξεων των τεχνικϊν ςυςτθμάτων του κτιρίου».
Άρκρο 89
Καταςκευζσ πάνω από το κτίριο
Οι παρ. 2 και 3 του άρκρου 19 του ν. 4067/2012 αντικακίςτανται και το άρκρο 19 διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 19
Καταςκευζσ πάνω από το κτίριο
1. Πλεσ οι καταςκευζσ πάνω από το κτίριο πρζπει να αποτελοφν ζνα ενιαίο αιςκθτικό ςφνολο,
μπορεί να ςυνδζονται ι να περιφράςςονται με ελαφρά ι διάτρθτα ςτοιχεία και οι κζςεισ τουσ
αποτυπϊνονται υποχρεωτικά ςτισ μελζτεσ που ςυνοδεφουν τθν άδεια δόμθςθσ.
2. Ράνω από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ τθσ περιοχισ και μζςα ςτο ιδεατό ςτερεό
επιτρζπονται:
α) Σε νζα και υφιςτάµενα κτίρια, χϊροι κφριασ χριςθσ αποκλειςτικισ ι κοινόχρθςτθσ, µζγιςτθσ
επιφάνειασ τριάντα πζντε (35 τ.μ.) και µζγιςτου φψουσ 3,40 µ., µε προχπόκεςθ τθ δθµιουργία
φυτεµζνου δϊµατοσ που καλφπτει το 80% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ του δϊµατοσ, εξαιρουμζνθσ
τθσ απόλθξθσ κλιμακοςταςίου και του ανελκυςτιρα, και µε αναλογία ζνα (1) τ.μ. χϊρου ανά πζντε
(5) τ.μ. φφτευςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι είναι δυνατι θ προςαφξθςθ του φψουσ του κτιρίου
ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 8 του άρκρου 15.
β) Καπνοδόχοι, αγωγοί αεριςμοφ, εγκαταςτάςεισ θλιακϊν ςυςτθμάτων με τοποκζτθςθ του
δοχείου ςε άμεςθ επαφι με τθν άνω ςτάκμθ του δϊματοσ και τοποκζτθςθ του ςυλλζκτθ πάνω
από αυτό, πφργοι ψφξθσ και δοχεία διαςτολισ, φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων και ςυςτιματα
παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και αντλίεσ κερμότθτασ.
γ) Απολιξεισ κλιμακοςταςίων με ςτάςθ ανελκυςτιρα ςτο δϊμα και φρεάτων ανελκυςτιρων με τισ
ελάχιςτεσ αναγκαίεσ διαςτάςεισ και μζγιςτο εξωτερικό φψοσ 3,80 μ. από τθν τελικά διαμορφωμζνθ
επιφάνεια του τελευταίου ορόφου του κτιρίου. Ράνω ςτισ απολιξεισ αυτζσ απαγορεφεται θ
τοποκζτθςθ οποιαςδιποτε καταςκευισ ι εγκατάςταςθσ.
δ) Στθκαία και κιγκλιδϊματα αςφαλείασ τοποκετοφνται ςτθ κζςθ του περιγράμματοσ του
υποκείμενου ορόφου.
ε) Αςκεπείσ πιςίνεσ, διακοςμθτικά χωροδικτυϊματα μζγιςτου φψουσ τρία (3) μ., μόνιμεσ γλάςτρεσ
φυτϊν και γενικά εγκαταςτάςεισ για τθ δθμιουργία κιπων με τον εξοπλιςμό τουσ, που
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καταςκευάηονται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, τοποκετοφνται υποχρεωτικά μζςα ςτον
χϊρο που ορίηεται από ςτθκαία ι κιγκλιδϊματα αςφαλείασ.
ςτ) Καταςκευζσ για τθ ςτιριξθ των φυτϊν, πζργκολεσ που μποροφν να επικαλφπτονται από
ελαφρά εφκαμπτα υλικά ι κινθτά ςυςτιματα, καλαμωτζσ, φωτοβολταϊκά πανζλα και μόνο ςε
οριηόντια κζςθ.
η) Στζγεσ. Σε κάκε περίπτωςθ απαγορεφονται καταςκευζσ που δθμιουργοφν κατακόρυφα
ανοίγματα και διαφοροποιοφν τθν ενιαία κλίςθ και ςτερεομετρία τθσ ςτζγθσ.
3. Ράνω από το μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ τθσ περιοχισ και ζξω από το ιδεατό ςτερεό
επιτρζπεται θ τοποκζτθςθ:
α) Αλεξικζραυνου, κεντρικισ κεραίασ τθλεόραςθσ και ραδιοφϊνου, κεραίασ κινθτισ επικοινωνίασ.
β) Τεχνικϊν ςυςτθμάτων αξιοποίθςθσ αιολικισ ενζργειασ και ςτακμϊν HEPOS.
γ) Καταςκευζσ αντικορυβικισ προςταςίασ (θχοπετάςματα) ςε υφιςτάμενα ειδικά κτίρια για τθν
απόςβεςθ ιχων που προζρχονται από μθχανιματα κλιματιςμοφ. Οι καταςκευζσ αυτζσ
τοποκετοφνται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 0,50 μ. από κάκε όψθ του κτιρίου και ζχουν μζγιςτο
φψοσ 3,50 μ. μαηί με τθ βάςθ ςτιριξισ τουσ.».
Άρκρο 90
Καταςκευζσ ςε δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
Θ παρ. 4 του άρκρου 20 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται και το άρκρο 20 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 20
Καταςκευζσ ςε δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ
1. Στουσ δθμόςιουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του οικιςμοφ επιτρζπονται καταςκευζσ για:
α) τθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ, όπωσ κλίμακεσ, τοίχοι, διάδρομοι, κεκλιμζνα επίπεδα, μθχανικά
μζςα κάλυψθσ υψομετρικϊν διαφορϊν, κακϊσ και καταςκευζσ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με
αναπθρία ι / και εμποδιηόμενων ατόμων,
β) τον εξωραϊςμό και τθν αιςκθτικι τουσ αναβάκμιςθ, τον εξοπλιςμό και τθν αςφάλεια τουσ και
γενικά καταςκευζσ για τθν εξυπθρζτθςθ του προοριςμοφ των χϊρων αυτϊν,
γ) λυόμενεσ και προςωρινζσ καταςκευζσ,
δ) για τθ λειτουργία και τθν εξυπθρζτθςθ των Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ.
Οι παραπάνω καταςκευζσ υλοποιοφνται από τον οικείο Διμο, από άλλουσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσ
φορείσ ι νομικά πρόςωπα ι ιδιϊτεσ, φςτερα από απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και άδεια
τθσ Υπθρεςίασ Δόμθςθσ. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται οι
κατθγορίεσ των καταςκευϊν ι εγκαταςτάςεων για τισ οποίεσ δεν απαιτείται Αδεια Δόμθςθσ και θ
διαδικαςία ελζγχου τουσ από άποψθ αςφάλειασ και αιςκθτικισ.
2. Επιτρζπονται οι εγκαταςτάςεισ:
α) Οι καταςκευζσ δικτφων υποδομισ και εγκαταςτάςεων κοινισ ωφζλειασ, μετά των
παραρτθμάτων αυτϊν (υπζργειων και υπόγειων) βάςει μελζτθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ, για τισ οποίεσ
δεν απαιτείται ζκδοςθ άδειασ. Οι επιχειριςεισ και οργανιςμοί κοινισ ωφζλειασ υποχρεοφνται να
κοινοποιοφν τα ςχζδια ςτα οποία απεικονίηεται θ καταςκευι των ζργων ςτισ οικείεσ Υπθρεςίεσ
Δόμθςθσ.
β) Θ εγκατάςταςθ ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ, κορφβου και μετεωρολογικϊν
παραμζτρων με τον αναγκαίο εξοπλιςμό από υπθρεςίεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ, των Ρεριφερειϊν και των Διμων μετά από κοινοποίθςθ τθσ μελζτθσ ςτισ οικείεσ
Υπθρεςίεσ Δόμθςθσ. Από τουσ ίδιουσ φορείσ επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ των ςτακμϊν αυτϊν
χωρίσ ζκδοςθ άδειασ ςτουσ ακάλυπτουσ χϊρουσ οικοπζδων και δωμάτων δθμοςίων κτιρίων. Οι
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καταςκευζσ αυτζσ δεν προςμετρϊνται ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ και ςτθν κάλυψθ. Με απόφαςθ
του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, θ
χρονικι διάρκεια και θ διαδικαςία εγκατάςταςθσ των ςτακμϊν αυτϊν.
γ) Υπζργειοι και υπόγειοι ςτακμοί διανομισ ι μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ φυςικοφ αερίου.
δ) Θ εγκατάςταςθ κεντρικϊν λεβιτων ι μονάδων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ
Υψθλισ Αποδοτικότθτασ (ΣΘΚΥΑ) για τθλεκζρμανςθ.
ε) Θ εγκατάςταςθ ςτακμϊν φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων.
3. Οι διατάξεισ των περ. β και γ τθσ παρ. 1 και των περ. α και β τθσ παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου
εφαρμόηονται και για τισ εκτάςεισ κοινόχρθςτων χϊρων όπωσ ορίηονται ςτο ν. 998/1979 (Α’ 289),
μετά από ζγκριςθ δαςικισ υπθρεςίασ.
4. Θ καταςκευι ςκαλοπατιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ των κτιρίων ζξω από τθ ρυμοτομικι γραμμι
απαγορεφεται ςε κάκε περίπτωςθ.
Κατ' εξαίρεςθ είναι δυνατι θ καταςκευι τουσ φςτερα από άδεια του Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ
Συμβουλίου αν μετά τθν ανζγερςθ του κτιρίου ζχει μεταβλθκεί θ υψομετρικι ςτάκμθ του δρόμου.
Θ καταςκευι αυτι πρζπει να εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ.
Εκτόσ τθσ ρυμοτομικισ γραμμισ απαγορεφεται οποιαςδιποτε μορφισ καταςκευι, με τθν
επιφφλαξθ τθσ τιρθςθσ των διατάξεων αςφαλείασ για τθν εγκατάςταςθ δικτφων κοινισ ωφζλειασ,
μόνιμθ ι κινθτι για τθν εξυπθρζτθςθ του κτιρίου, όπωσ ράμπεσ, ςκαλοπάτια, ηαρντινιζρεσ,
επιτοίχιοι χειρολιςκιρεσ για τθν εξυπθρζτθςθ ΑμεΑ, που προεξζχουν των όψεων των κτιρίων
πλζον των 15 εκ.
Ρροκειμζνου να εξαςφαλιςκεί θ προςβαςιμότθτα ΑμεΑ και εμποδιηόμενων ατόμων, μετά από
αιτιολογθμζνθ ζγκριςθ τθσ οικείασ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Ρροςβαςιμότθτασ, που εκδίδεται
μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του οικείου Διμου, είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ κινθτϊν ι
προςωρινϊν καταςκευϊν κατά παρζκκλιςθ τθσ απαγόρευςθσ του προθγοφμενου εδαφίου.
5. Θ υπζργεια ηεφξθ κτιρίων εγκρίνεται από το Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ και τον αρμόδιο για τον
ζλεγχο και τθ διαχείριςθ του Κοινοχριςτου Χϊρου φορζα. Θ ηεφξθ κτιρίων πραγματοποιείται άνω
των 5,00 μ., μπορεί να γίνεται και υπόγεια, τθρουμζνων των απαραίτθτων περιοριςμϊν, με τισ
ίδιεσ διαδικαςίεσ και τισ κατά περίπτωςθ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ.
6. Οι διατάξεισ του παρόντοσ εφαρμόηονται και ςε νομίμωσ υφιςτάμενουσ οικιςμοφσ χωρίσ
εγκεκριμζνο ρυμοτομικό ςχζδιο.».

Άρκρο 91
Χαμθλά κτίρια
Οι παρ. 3 και 4 του άρκρου 24 του ν. 4067/2012 αντικακίςτανται και το άρκρο 24 διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 24
Χαμθλά κτίρια
1. Χαμθλό κτίριο είναι αυτό του οποίου κφρια χριςθ είναι θ κατοικία και το οποίο ζχει μζγιςτο
φψοσ το πολφ 8,50 μ., μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςτζγθσ, από τθν οριςτικι ςτάκμθ του
εδάφουσ και ζχει ςυνολικι επιφάνεια που υπολογίηεται ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ το πολφ 400 τ.μ..
Στο οικόπεδο είναι δυνατι θ καταςκευι περιςςότερων του ενόσ χαμθλϊν κτιρίων, με τθν
προχπόκεςθ ότι θ ςυνολικι επιφάνεια όλων των κτιρίων που υπολογίηεται ςτο ςυντελεςτι
δόμθςθσ δεν υπερβαίνει τα 400 τ.μ..
2. Στθ ςυνολικι επιφάνεια, που προκφπτει από το ςυντελεςτι δόμθςθσ, για τα χαμθλά κτίρια δεν
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υπολογίηεται, εκτόσ από τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 11, οι εξϊςτεσ και υπαίκριοι ςτεγαςμζνοι
χϊροι, ανεξάρτθτα από τθν επιφάνεια τουσ.
3. Τα χαμθλά κτίρια τοποκετοφνται ελεφκερα μζςα ςτο οικόπεδο, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου
14 και όταν δεν εφάπτονται με τα πίςω και πλάγια όρια του οικοπζδου, θ ελάχιςτθ απόςταςθ του
κτιρίου από τα όρια ορίηεται ςε Δ=2,50 μ.. Θ κάλυψι τουσ δεν υπερβαίνει τθν επιτρεπόμενθ
κάλυψθ τθσ περιοχισ. Στθν περίπτωςθ που δεν εξαςφαλίηεται κάλυψθ 120 τ.μ. το μζγιςτο ποςοςτό
κάλυψθσ προςαυξάνεται ζωσ τα 120 τ.μ. εφόςον θ κάλυψθ δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπζδου
και δεν ιςχφουν διαφορετικζσ ειδικζσ διατάξεισ ςτθν περιοχι.
4. Ράνω από το μζγιςτο φψοσ των 8,50 μ. επιτρζπονται ςτζγεσ μεγίςτου φψουσ 1,50 μ., κακϊσ και
οι λοιπζσ καταςκευζσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 19.
5. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν ζχουν εφαρμογι ςτισ περιοχζσ που το επιτρεπόμενο
φψοσ είναι μικρότερο των 11 μ..
6. Κατά τα λοιπά θ δόμθςθ των χαμθλϊν κτιρίων διζπεται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.»

Άρκρο 92
Κίνθτρα για τθ δθμιουργία κτιρίων ελάχιςτθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ
1. Θ παρ. 1 του άρκρου 25 του ν. 4067/2012 αντικακίςταται και το άρκρο 25 διαμορφϊνεται ωσ
εξισ:
«Άρκρο 77
Κίνθτρα για τθ δθμιουργία κτιρίων με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ
1. Θ παράγραφοσ 1 του άρκρου 25 του ν. 4067/2012 (Aϋ 79) αντικακίςταται και το άρκρο 25 του ν.
4067/2012 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 25
Κίνθτρα για τθ δθμιουργία κτιρίων με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ
1. Εάν το κτίριο κατατάςςεται, ςφμφωνα με τθν Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΜΕΑ), ςτθν
ανϊτερθ κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ) που εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρ. ΔΕΡΕΑ/οικ.178581/ 30.6.2017 απόφαςθ των Υπουργϊν
Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ (Β’ 2367), όπωσ αυτι κάκε φορά ορίηεται, και εάν,
ςφμφωνα με τον ενεργειακό ςχεδιαςμό του κτιρίου, επιτυγχάνεται θ ελάχιςτθ δυνατι κατανάλωςθ
ενζργειασ μζςω ενεργειακά αποδοτικοφ ςχεδιαςμοφ του κελφφουσ και μζςω χριςθσ ςυςτθμάτων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι μονάδων Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ
Αποδοτικότθτασ (ΣΘΚΥΑ) ι ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τα οποία (ςυςτιματα)
εγκακίςτανται ςτο κτίριο είτε μόνα τουσ είτε ςυνδυαςτικά, αυξάνεται ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ κατά
5 %.
2. Ειδικά ςε κτίρια με ςχεδόν μθδενικι κατανάλωςθ ενζργειασ που παρουςιάηουν παράλλθλα
εξαιρετικι ενεργειακι και περιβαλλοντικι απόδοςθ, ο ςυντελεςτισ δόμθςθσ αυξάνεται κατά 10%.
Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, θ κατανάλωςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ του κτιρίου
που απαιτείται για να ικανοποιθκεί θ ενεργειακι ηιτθςθ που ςυνδζεται με τθν τυπικι χριςθ του,
πρζπει να είναι κάτω των 10 kWh /(m2/ζτοσ) ςφμφωνα με τθν ΜΕΑ.
Στα κτίρια αυτά πρζπει να περιλαμβάνονται ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ και
ςυςτιματα ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και να τεκμθριϊνεται θ εξαιρετικι περιβαλλοντικι τουσ
απόδοςθ με χριςθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθσ μεκοδολογίασ περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ, όπωσ
το LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ι άλλθ ιςοδφναμθ διεκνισ μεκοδολογία.
Για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ παραγράφου, ωσ εξαιρετικι περιβαλλοντικι απόδοςθ κεωρείται
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αυτι που είναι ιςοδφναμθ ι καλφτερθ από το χρυςό LEED.
3. Κατά τθ φάςθ τθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ άδειασ ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ
(ΥΔΟΜ), πρζπει να κατατίκεται πλιρθσ φάκελοσ που περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ Μελζτθσ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΜΕΑ), θ οποία αποδεικνφει ότι θ ςυνολικι κατανάλωςθ πρωτογενοφσ
ενζργειασ για κζρμανςθ χϊρου, ψφξθ χϊρου, ηεςτό νερό για οικιακι χριςθ, αεριςμό, φωτιςμό και
άλλα τεχνικά ςυςτιματα δεν υπερβαίνει τισ 10 kWh/(m2/ζτοσ), κακϊσ και πλιρθ ανάλυςθ των
περιβαλλοντικϊν μζτρων που κα υιοκετθκοφν, ϊςτε να αποδεικνφεται ότι κα επιτευχκεί θ
ελάχιςτθ απαιτοφμενθ περιβαλλοντικι απόδοςθ τθσ παρ. 2.
4. Μετά το πζρασ τθσ καταςκευισ, πρζπει να ςυμπλθρϊνεται ςτθν Ταυτότθτα Κτιρίου και να
προςκομίηεται ςτθν ΥΔΟΜ που εξζδωςε τθν άδεια:
α) Ριςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ αξιολόγθςθσ που ζχει απονεμθκεί ςτο κτίριο από
πιςτοποιθμζνο και εξουςιοδοτθμζνο για τθ ςχετικι πράξθ αναλυτι.
β) Υπεφκυνθ διλωςθ του εποπτεφοντοσ μθχανικοφ ότι το κτίριο καταςκευάςτθκε τθρϊντασ τον
ενεργειακό ςχεδιαςμό και τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ τθσ ΜΕΑ.
γ) Ριςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ, που αποδεικνφει τθν επίτευξθ του ενεργειακοφ ςτόχου
τθσ ΜΕΑ.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ κακορίηονται ο
τρόποσ άςκθςθσ και θ περιοδικότθτα των ελζγχων τιρθςθσ των όρων του παρόντοσ, το φψοσ των
προςτίμων υπζρ του Ρράςινου Ταμείου ςε περίπτωςθ μθ υλοποίθςθσ τθσ μελζτθσ, κακϊσ και κάκε
άλλο ςυναφζσ ηιτθμα. Με όμοια απόφαςθ δφναται να τροποποιείται το όριο τθσ κατανάλωςθσ
πρωτογενοφσ ενζργειασ τθσ παρ. 2 ανά κλιματικι ηϊνθ.»

Άρκρο 93
Προςβαςιμότθτα χωρίσ φραγμοφσ για τα άτομα με αναπθρία και τα εμποδιηόμενα άτομα
Ο τίτλοσ και οι παρ. 1, 4, 5 και 8 του άρκρου 26 του ν. 4067/2012 αντικακίςτανται και το άρκρο 26
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 26
Ρροςβαςιμότθτα χωρίσ φραγμοφσ για τα άτομα με αναπθρία και τα εμποδιηόμενα άτομα
1. Στουσ χϊρουσ όλων των νζων κτιρίων εκτόσ των κτιρίων με χριςθ κατοικίασ, για τα οποία θ
άδεια δόμθςθσ εκδίδεται μετά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, επιβάλλεται να εξαςφαλίηεται θ
οριηόντια και κατακόρυφθ, αυτόνομθ και αςφαλισ προςπζλαςθ από άτομα με αναπθρία ι
εμποδιηόμενα άτομα και θ εξυπθρζτθςθ αυτϊν ςε όλουσ τουσ εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ
χϊρουσ των κτιρίων ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ», όπωσ αυτζσ τροποποιοφνται και ιςχφουν κάκε φορά. Στα
κτίρια αυτά επιβάλλεται επίςθσ θ πρόβλεψθ προςβάςιμων ςε άτομα με αναπθρία ι εμποδιηόμενα
άτομα χϊρων υγιεινισ ςε ποςοςτό 5% των ςυνολικϊν χϊρων υγιεινισ για χριςθ κοινοφ ι ςε κάκε
περίπτωςθ τουλάχιςτον ζνασ ανά ςυγκρότθμα χϊρων υγιεινισ, ο οποίοσ μπορεί να ζχει μικτι
χριςθ (ανδρϊν/ γυναικϊν).
Οι παραπάνω προςβάςιμοι χϊροι υγιεινισ κα ςυνυπολογίηονται ςτον αρικμό χϊρων υγιεινισ που
επιβάλλεται ανά χριςθ από άλλεσ διατάξεισ. Εφόςον τα παραπάνω κτίρια διακζτουν χϊρουσ
ςτάκμευςθσ, τότε το ποςοςτό 5% αυτϊν ι τουλάχιςτον ζνασ κα διαμορφϊνεται κατάλλθλα για
χριςθ αναπθρικϊν αυτοκινιτων.
Ειδικά για τα κτίρια με χριςθ κατοικίασ επιβάλλεται να εξαςφαλίηεται θ αυτόνομθ και αςφαλισ,
οριηόντια και κατακόρυφθ προςπζλαςθ από άτομα με αναπθρία ι εμποδιηόμενα άτομα ςε όλουσ
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τουσ εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των κτιρίων κατοικίασ, κακϊσ επίςθσ και
θ διαςφάλιςθ ςυνκθκϊν εφκολθσ μετατρεψιμότθτασ των κατοικιϊν ςε κατοικίεσ μελλοντικϊν
χρθςτϊν με αναπθρία/εμποδιηόμενων ατόμων, χωρίσ να κίγεται ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου.
Σε κάκε κτίριο ι δομικι εγκατάςταςθ πρζπει να εξαςφαλίηεται θ προςβαςιμότθτα αυτοφ ςε όλουσ,
χωρίσ να τίκενται φραγμοί ςε κανζναν.
2. Θ δυνατότθτα αυτόνομθσ και αςφαλοφσ προςπζλαςθσ όλων των κτιρίων από άτομα με
αναπθρία ι εμποδιηόμενα άτομα και θ εξυπθρζτθςθ αυτϊν εξαςφαλίηεται με προςβάςιμεσ
οριηόντιεσ και κατακόρυφεσ οδεφςεισ που αρχίηουν από τθ ςτάκμθ του πεηοδρομίου και φτάνουν
μζχρι τθν πόρτα του ανελκυςτιρα και τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ των κτιρίων
αυτϊν και αποτελοφνται από ςτοιχεία κατάλλθλων προδιαγραφϊν, όπωσ ράμπεσ, αναβατόρια,
ανελκυςτιρεσ, με τθν πρόβλεψθ προςτατευμζνων προςβάςιμων χϊρων αναμονισ ςε περίπτωςθ
ζκτακτων αναγκϊν ςε κάκε όροφο ςε αναλογία ζνασ χϊροσ με μία κζςθ αμαξιδίου, όταν ο
πλθκυςμόσ του ορόφου είναι μικρότεροσ από 200 άτομα, ι 1 χϊροσ με δφο κζςεισ αμαξιδίου όταν
ο πλθκυςμόσ του ορόφου είναι μεγαλφτεροσ από 200 άτομα.
3. Οι κοινισ χριςθσ υπαίκριοι χϊροι των οικοπζδων, ςτα οποία καταςκευάηονται τα κτίρια που
αναφζρονται ςτθν παρ. 1, επιβάλλεται να διαμορφϊνονται κατάλλθλα, εφόςον το επιτρζπει θ
μορφολογία του εδάφουσ ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται και από άτομα με αναπθρία ι εμποδιηόμενα
άτομα.
4. Στα υφιςτάμενα πριν από τθν ιςχφ του παρόντοσ νόμου κτίρια που ςτεγάηονται υπθρεςίεσ του
Δθμοςίου, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου
δθμόςιου τομζα, κοινωφελείσ οργανιςμοί, οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτθσ και
δεφτερθσ βακμίδασ ι ζχουν χριςεισ ςυνάκροιςθσ κοινοφ (χϊροι ςυνεδρίων, εκκζςεων, μουςείων,
ςυναυλιϊν, ακλθτικϊν ι πολιτιςτικϊν ςυγκεντρϊςεων, ναοί, κζατρα / κινθματογράφοι,
εςτιατόρια / ηαχαροπλαςτεία / καφενεία / κζντρα διαςκζδαςθσ, αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων,
αίκουςεσ αναμονισ επιβατϊν, τράπεηεσ / ανταλλακτιρια κλπ.), προςωρινισ διαμονισ,
εκπαίδευςθσ, υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ, δικαιοςφνθσ και ςωφρονιςμοφ, γραφείων και
εμπορίου, βιομθχανίασ και βιοτεχνίασ, κακϊσ επίςθσ και ςτουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ αυτοκινιτων
και πρατθρίων καυςίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτθτεσ διαμορφϊςεισ, ϊςτε οι
λειτουργικοί χϊροι τουσ να είναι προςπελάςιμοι από άτομα με αναπθρία ι εμποδιηομενα άτομα.
Οι διαμορφϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο αυτι γίνονται ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ
Σχεδιαςμοφ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που αναφζρονται ςτθν παραπάνω
παράγραφο 1 και κα πρζπει να ολοκλθρωκοφν μζχρι το 2020, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κίγεται ο
φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου, άλλωσ τα κτίρια κα κεωροφνται αυκαίρετα. Ειδικά για τθν
περίπτωςθ των υφιςτάμενων κτιρίων που μνθμονεφονται ςτθν παροφςα παράγραφο επιτρζπεται
κατ` εξαίρεςθ θ πρόβλεψθ ανελκυςτιρα με τισ ελάχιςτεσ εςωτερικζσ διαςτάςεισ καλάμου που
προβλζπει το πρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ 81-70 «Κανόνεσ αςφάλειασ για τθν καταςκευι και τθν
εγκατάςταςθ ανελκυςτιρων - Ειδικζσ εφαρμογζσ για ανελκυςτιρεσ επιβατϊν και αγακϊν - Μζροσ
70: Ρροςιτότθτα ςε ανελκυςτιρεσ ατόμων περιλαμβανομζνων και ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ» για
ζνα χριςτθ αναπθρικοφ αμαξιδίου και ενόσ τουλάχιςτον προςβάςιμου ςε άτομα με αναπθρία ι
εμποδιηομενα άτομα χϊρου υγιεινισ με κοινι χριςθ ανδρϊν / γυναικϊν. Υφιςτάμενα κτίρια με
χριςεισ εμπορίου και γραφείων, εκτόσ των κτιρίων που ςτεγάηουν γραφεία υπθρεςιϊν του
δθμόςιου και ευρφτερου δθμόςιου φορζα, νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, νομικϊν
προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ βακμίδασ,
κακϊσ επίςθσ και καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ με ανάπτυγμα τραπεηοκακιςμάτων
ςτον εςωτερικό ι εξωτερικό χϊρο, με μικτό εμβαδόν μικρότερο από 100 τ.μ. μποροφν να
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εξαιρεκοφν μόνο από τθν υποχρζωςθ δθμιουργίασ προςβάςιμων χϊρων υγιεινισ για το κοινό,
εφόςον αυτό προκαλεί δυςανάλογθ επιβάρυνςθ ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ.
Ειδικότερα κζματα που αφοροφν ςτθν προςαρμογι των παραπάνω κτιρίων μποροφν να
ρυκμιςτοφν με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του κατά περίπτωςθ
αρμόδιου Υπουργοφ.
5. 5. Εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ διαμορφϊςεων για τθ διαςφάλιςθ φυςικισ πρόςβαςθσ
χριςτθ αναπθρικοφ αμαξιδίου τα κτίρια που ζχουν μοναδικι πρόςβαςθ ςε δρόμο με βακμίδεσ ι
βρίςκονται ςε οικόπεδα ςτα οποία θ ελάχιςτθ διαφορά ςτάκμθσ του φυςικοφ εδάφουσ ςτθν
οικοδομικι γραμμι από τθν επιφάνεια του πεηοδρομίου είναι μεγαλφτερθ από 2,50 μ., ι το
πεηοδρόμιο ζμπροςκεν αυτϊν ζχει πλάτοσ μικρότερο του 0,70μ. (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του
κραςπζδου), μζχρι να διαμορφωκεί ο εξωτερικόσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ κίνθςθσ πεηϊν. Επίςθσ,
εξαιροφνται από τθν υποχρζωςθ αντίςτοιχθσ διαμόρφωςθσ πρόςβαςθσ ςτουσ πάνω από το
ιςόγειο ορόφουσ ι τουσ εςωτερικοφσ εξϊςτεσ ι αναβακμοφσ τα κτίρια που αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 1, εφόςον:
α) το εμβαδόν των εςωτερικϊν εξωςτϊν ι αναβακμϊν αποτελεί ποςοςτό μζχρι 50% του εμβαδοφ
τθσ κυρίωσ αίκουςασ και όχι περιςςότερο των 100 τ.μ. και θ χριςθ του είναι ίδια με αυτι τθσ
κυρίωσ αίκουςασ ι οι εςωτερικοί εξϊςτεσ ι αναβακμοί ζχουν βοθκθτικι χριςθ,
β) το ςυνολικό μικτό εμβαδόν των πάνω από το ιςόγειο ορόφων είναι μικρότερο των 200 τ.μ. και
γ) το μικτό εμβαδόν κάκε ορόφου είναι μικρότερο των 70 τ.μ.
Οι εξαιρζςεισ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ β' και γ' δεν ιςχφουν, αν θ χριςθ του κτιρίου
είναι θ μοναδικι ςτον οικιςμό και ταυτόχρονα ςτουσ πάνω από το ιςόγειο ορόφουσ υπάρχουν
χριςεισ για εξυπθρζτθςθ κοινοφ διαφορετικζσ από αυτζσ που υπάρχουν ςτον ιςόγειο όροφο.
δ) κτίρια των οποίων θ προςαρμογι δεν είναι δυνατι χωρίσ να κίγεται ο φζρων οργανιςμόσ του
κτιρίου, δθλαδι όταν απαιτείται να πραγματοποιθκοφν ςοβαρζσ παρεμβάςεισ ςε αυτόν, οι οποίεσ
είναι κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθ ςτατικι επάρκειά του (ειδικά ςε δοκοφσ και ςτφλουσ), θ οποία
τεκμθριϊνεται με Τεχνικι Ζκκεςθ Μθχανικοφ, κατόπιν απόφαςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ
Ρροςβαςιμότθτασ του άρκρου 18 του ν. 4495/2017.
ε) κτίρια, των οποίων θ προςαρμογι κα προκαλοφςε δυςανάλογθ οικονομικι επιβάρυνςθ για τον
υπόχρεο ι τουσ υπόχρεουσ - εξαιρουμζνων αυτϊν που ςτεγάηονται υπθρεςίεσ του Δθμοςίου,
νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου του ευρφτερου δθμόςιου
τομζα, κοινωφελείσ οργανιςμοί, οργανιςμοί τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ πρϊτθσ και δεφτερθσ
βακμίδασ - κατόπιν απόφαςθσ τθσ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Ρροςβαςιμότθτασ του άρκρου 18 του
ν. 4495/2017. Με τθν ίδια απόφαςθ θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ δφναται να
επιβάλλει εφαρμογι μζτρων εναλλακτικισ εξυπθρζτθςθσ των ατόμων με αναπθρία ι
εμποδιηόμενων ατόμων. Θ προςωρινι εξαίρεςθ ζχει διάρκεια 3 ζτθ. Μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ
ιςχφοσ τθσ εξαίρεςθσ δφναται να επανυποβάλλεται ςχετικό αίτθμα.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ δφναται να κακορίηονται ι να
ςυγκεκριμενοποιοφνται τα κριτιρια δυςανάλογθσ επιβάρυνςθσ.
6. Κατά τθ διαμόρφωςθ ι ανακαταςκευι των κοινόχρθςτων χϊρων των οικιςμϊν (όπωσ ιδίωσ
χϊρων που προορίηονται για τθν κυκλοφορία των πεηϊν, όπωσ των πλατειϊν / πεηοδρόμων /
πεηοδρομίων / νθςίδων, χϊρων πραςίνου / άλςεων, ςτάςεων / αποβακρϊν κλπ.) εφόςον το
επιτρζπει θ μορφολογία του εδάφουσ, επιβάλλεται να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα πρόςβαςθσ
ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων με οδεφςεισ πεηϊν / οδεφςεισ τυφλϊν / κεκλιμζνα
επίπεδα (ράμπεσ) χωρίσ αναβακμοφσ με κλίςθ μζχρι 5% / προςβάςιμα μθχανικά μζςα κάλυψθσ
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υψομετρικϊν διαφορϊν, κατάλλθλθ τοποκζτθςθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ, όπωσ ςτεγάςτρων,
κακιςτικϊν, ςτφλων φωτιςμοφ, κάδων απορριμμάτων, ςιμανςθσ, κακϊσ και να διαμορφϊνεται
ποςοςτό 5% των χϊρων ςτάκμευςθσ ι τουλάχιςτον ζνασ για χριςθ αναπθρικϊν αυτοκινιτων,
ςφμφωνα με τισ Οδθγίεσ, πρότυπα και κανονιςμοφσ που αναφζρονται ςτθν παραπάνω παράγραφο
1.
Σε πεηοδρόμια και ςε πεηόδρομουσ και λοιποφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του μθ βαςικοφ δικτφου
πεηοδρόμων, εφόςον θ μορφολογία του εδάφουσ δεν επιτρζπει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ
πλιρωσ προςβάςιμων χϊρων κίνθςθσ για άτομα ςε αναπθρικό αμαξίδιο, εξαςφαλίηεται πάντοτε θ
προςβαςιμότθτα για τισ λοιπζσ κατθγορίεσ χρθςτϊν.
7. (Καταργείται)
8. Οι ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων που
προβλζπονται ςτο παρόν άρκρο, αφοροφν ςτθ ςφνταξθ, παρουςίαςθ τθσ μελζτθσ
προςβαςιμότθτασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 3 και ςτθν παρ. 6 του
άρκρου 9 του ν. 4030/2011 (Α' 249) και ςτο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κατ' εξουςιοδότθςθ του παραπάνω νόμου.
Ομοίωσ, κατ' εξουςιοδότθςθ του παραπάνω νόμου πραγματοποιείται ο ζλεγχοσ των ζργων και
εργαςιϊν δόμθςθσ που ορίηεται ςτο άρκρο 4 τθσ υ.α. οικ. 9875/2012 (Β' 469).
9. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται τεχνικζσ οδθγίεσ
προςαρμογισ υφιςτάμενων κτιρίων και υποδομϊν για τθν προςβαςιμότθτα αυτϊν ςε άτομα με
αναπθρία και εμποδιηόμενα άτομα ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία.».

Άρκρο 94
Ειδικζσ διατάξεισ
Θ παρ. 2 και 4 του άρκρου 27 του ν. 4067/2012 αντικακίςτανται, προςτίκενται παρ. 6, 7 και 8, και
το άρκρο 27 του ν. 4067/2012 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 27
Ειδικζσ διατάξεισ
1. Σε κτίρια, κτιριακζσ υποδομζσ και εγκαταςτάςεισ που χαρακτθρίηονται ωσ ειδικά κτίρια
δθμοςίου ενδιαφζροντοσ φςτερα από απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
επιτρζπονται παρεκκλίςεισ του παρόντοσ νόμου που χορθγείται μετά από αιτιολογθμζνθ τεχνικι,
ζκκεςθ και ζγκριςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
2. Σε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια που δεν διακζτουν ανελκυςτιρα και κατά το χρόνο ανζγερςθσ
τουσ δεν ιταν υποχρεωτικι θ καταςκευι του από τισ ιςχφουςεσ τότε διατάξεισ, επιτρζπεται, κατά
παρζκκλιςθ των διατάξεων του παρόντοσ και των ειδικϊν όρων δόμθςθσ τθσ περιοχισ, καταςκευι
ανελκυςτιρα ι άλλων μθχανικϊν μζςων κάλυψθσ υψομετρικϊν διαφορϊν και του χϊρου
πρόςβαςθσ ςε αυτά με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθ ςφνταξθ ι ενθμζρωςθ τθσ Ταυτότθτασ Κτιρίου.
Για διατθρθτζα κτίρια και παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
Στισ περιπτϊςεισ τθσ παρ.4 του άρκρου 26 για τισ οποίεσ είναι υποχρεωτικι θ προςαρμογι, και δεν
τυγχάνουν εφαρμογισ οι εξαιρζςεισ τθσ παρ. 5 του ίδιου άρκρου, όταν απαιτείται θ καταςκευι
ανελκυςτιρα ι άλλων μθχανικϊν μζςων κάλυψθσ υψομετρικϊν διαφορϊν και του χϊρου
πρόςβαςθσ ςε αυτά τότε θ καταςκευι αυτϊν είναι υποχρεωτικι χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ
πλειοψθφίασ των ςυνιδιοκτθτϊν με δαπάνεσ του υπόχρεου/των υπόχρεων κατά παρζκκλιςθ του

139

κανονιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κανονιςμοφ πολυκατοικίασ).
Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ που δεν είναι υποχρεωτικι θ προςαρμογι του κτιρίου, είναι δυνατι θ
καταςκευι ανελκυςτιρα χωρίσ τθ ςυναίνεςθ τθσ πλειοψθφίασ των ςυνιδιοκτθτϊν μόνο κατόπιν
ςχετικισ αιτιολογθμζνθσ γνωμοδότθςθσ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Ρροςβαςιμότθτασ του άρκρου
19 του ν. 4495/2017 που εκδίδεται κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου ιδιοκτιτθ
ςυνοδευόμενθσ από αποδεδειγμζνθσ πρόςκλθςθσ των λοιπϊν ςυνιδιοκτθτϊν προσ διατφπωςθ
απόψεων προσ τθν Κεντρικι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ.
Αντίςτοιχα, ςε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια κατοικίασ που δεν διαςφαλίηουν προςβαςιμότθτα ςε
άτομα με αναπθρία και μειωμζνθ κινθτικότθτα επιτρζπεται κατά παρζκκλιςθ κάκε ιςχφουςασ
διάταξθσ, κανονιςμοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου του κανονιςμοφ πολυκατοικίασ) θ τοποκζτθςθ
διάταξθσ (ράμπασ ι αναβατορίου) που κα διαςφαλίηει τθν πρόςβαςθ ςτα άτομα αυτά, από το
πεηοδρόμιο ςτουσ εξωτερικοφσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ κακϊσ και ςτουσ λοιποφσ εςωτερικοφσ
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του ιςογείου και των λοιπϊν ορόφων υπζρ και υπό αυτοφ, εφόςον
διαμζνουν ωσ ιδιοκτιτεσ ι ζνοικοι ςτα παραπάνω κτίρια, με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθν
εξαςφάλιςθ τθσ αςφάλειασ των χρθςτϊν, τθ ςφνταξθ ι ενθμζρωςθ τθσ Ταυτότθτασ Κτιρίου και τθν
κάλυψθ των εξόδων καταςκευισ από τα ενδιαφερόμενα άτομα. Θ τοποκζτθςθ αναβατορίου για
τθν κάλυψθ υψομετρικϊν διαφορϊν υπζρ του ενόσ ορόφου γίνεται βάςει τεχνικισ μελζτθσ και ωσ
προσ μεν τθ διαςταςιολόγθςθ ακολουκεί τισ Οδθγίεσ Σχεδιαςμοφ «Σχεδιάηοντασ για Πλουσ», ωσ
προσ δε τθ διαδικαςία τοποκζτθςθσ, αδειοδότθςθ, ςυντιρθςθ, ιςχφουν τα αντίςτοιχα που
αφοροφν ςε ανελκυςτιρεσ.
3. Σε περίπτωςθ που ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τόςο του άρκρου 10 όςο και του
άρκρου 25 θ προςαφξθςθ του ςυντελεςτι δόμθςθσ υπολογίηεται ξεχωριςτά για κάκε περίπτωςθ,
επί του αρχικοφ ςυντελεςτι.
4. Για τθν καταςκευι ι επιςκευι τεμζνουσ ςε Βακουφικό ακίνθτο τθσ Κράκθσ, αντί του τίτλου
ιδιοκτθςίασ, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν ςτθν αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ
τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ζγγραφα:
α) Ριςτοποιθτικό από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο περί μθ διεκδικιςεωσ του ακινιτου.
β) Βεβαίωςθ του Δθμάρχου για το χρόνο δθμιουργίασ του οικοπζδου ι του γθπζδου,
ςυνοδευόμενθ από τοπογραφικό διάγραμμα κεωρθμζνο από τον ίδιο.
γ) Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 (Α' 75), ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι ο αιτϊν είναι κφριοσ
του οικοπζδου ι του γθπζδου, ο τρόποσ και ο χρόνοσ απόκτθςισ του, κακϊσ και ο χρόνοσ
δθμιουργίασ του που επικαλείται για τθν παρζκκλιςθ.
Για τα ανωτζρω τεμζνθ μπορεί να εγκρίνονται παρεκκλίςεισ ωσ προσ το φψοσ για τθν καταςκευι
μεμονωμζνων ςτοιχείων (μιναρζδων) με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
φςτερα από γνωμοδότθςθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ και ζγκριςθ του Υπουργοφ
Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων.
5. α. Για κτίρια του δθμοςίου τομζα και των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βακμοφ, επιτρζπονται οι παρεκκλίςεισ
από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και από τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ τθσ
περιοχισ, προςτατευόμενθσ ι μθ κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, εφόςον τοφτο επιβάλλεται για
λειτουργικοφσ/ αρχιτεκτονικοφσ λόγουσ ι θ αρχιτεκτονικι μελζτθ είναι προϊόν δθμόςιου
αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ, εφόςον δεν υποβακμίηει το φυςικό και πολιτιςτικό περιβάλλον.
β. Οι παραπάνω παρεκκλίςεισ εγκρίνονται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ βάςει τεκμθριωμζνου κτιριολογικοφ προγράμματοσ, τεχνικισ ζκκεςθσ ζνταξθσ του
κτιρίου ςτον πολεοδομικό περιβάλλον του και γνϊμθ του Κεντρικοφ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
6. Για τα ειδικά κτίρια επιτρζπονται παρεκκλίςεισ ωσ προσ το φψοσ για μεμονωμζνα ςτοιχεία του
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κτιρίου, όπωσ οι καπναγωγοί, οι υδατόπυργοι, τα ςιλό κακϊσ και ωσ προσ τθν καταςκευι
περιςςότερων του ενόσ υπογείων, που δεν υπολογίηονται ςτθν επιφάνεια που προκφπτει από το
ςυντελεςτι δόμθςθσ.
Οι παραπάνω παρεκκλίςεισ εγκρίνονται με απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του ΣΥΡΟΚΑ και αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του φορζα, ςτον
οποίο υπάγεται από άποψθ λειτουργίασ το ςυγκεκριμζνο κτίριο.
7. Κατά παρζκκλιςθ των ιςχυόντων όρων δόμθςθσ και με τθν τιρθςθ κατά τα λοιπά των διατάξεων
του οικοδομικοφ και κτιριοδομικοφ κανονιςμοφ, επιτρζπεται θ αλλαγι χριςθσ κτιρίων τουριςτικϊν
καταλυμάτων εντόσ ςχεδίου ι εντόσ οικιςμοφ προ του 1923 ι και θ ανάπτυξθ ςε αυτά
δραςτθριοτιτων που επιτρζπονται από τισ υφιςτάμενεσ για τθν περιοχι χριςεισ γθσ, εφόςον:
i) Τα τουριςτικά καταλφματα ζχουν ανεγερκεί νόμιμα.
ii) Ζχουν ςυμπλθρϊςει διάρκεια μεγαλφτερθ των είκοςι (20) ετϊν, από τθν θμερομθνία χοριγθςθσ
τθσ πρϊτθσ άδειασ λειτουργίασ.
iii) Κατά τθν τελευταία επταετία δεν ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του αναπτυξιακοφ νόμου.
Θ παρζκκλιςθ δεν ςυμπεριλαμβάνει τυχόν τμιματα των παραπάνω κτιρίων τα οποία ζχουν
εξαιρεκεί από τθν κατεδάφιςθ για τθν αρχικι τουσ χριςθ.
Οικοδομικι άδεια για τθν αλλαγι χριςθσ χορθγείται μετά από:
α) Γνωμοδότθςθ του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ.
β) Καταβολι τζλουσ επανάχρθςθσ του κτιρίου ίςου με το τζςςερα τοισ εκατό (4%) τθσ
αντικειμενικισ αξίασ του οικοπζδου υπζρ του οικείου Ο.Τ.Α. α' βακμοφ που διατίκεται
αποκλειςτικά για τθν εκτζλεςθ ζργων ανάπλαςθσ και ανάδειξθσ του φυςικοφ και δομθμζνου
περιβάλλοντοσ ςτα διοικθτικά όρια του Ο.Τ.Α. αυτοφ. Σε περίπτωςθ κατεδάφιςθσ του κτιρίου για
οποιονδιποτε λόγο, θ διάταξθ αυτι δεν ιςχφει.
8. Σε ειδικά κτίρια επιτρζπεται, κατά παρζκκλιςθ των προβλεπομζνων ςτθν παρ. 3 του άρκρου 15
και ςτθν περ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 13 του παρόντοσ νόμου, θ υποβάκμιςθ τθσ διαμορφωμζνθσ
ςτάκμθσ του ακαλφπτου χϊρου του αίκριου ςτο εςωτερικό του κτιρίου ζωσ τθ ςτάκμθ του
δαπζδου του πρϊτου υπογείου, με τθν προχπόκεςθ ότι: α) θ υποβάκμιςθ αυτοφ δεν υπερβαίνει
τα 3,20 μ. από το διαμορφωμζνο ζδαφοσ, β) οι διαςτάςεισ του αίκριου είναι μεγαλφτερεσ του Δ
προςαυξθμζνεσ κατά 0,20 του φψουσ τθσ υποβάκμιςθσ, γ) ςτο πρϊτο υπόγειο υπάρχουν και χϊροι
κφριασ χριςθσ και δ) ο ακάλυπτοσ χϊροσ του αίκριου φυτεφεται υποχρεωτικά κατά τα 2/3 αυτοφ
και περιβάλλεται από όλεσ τισ πλευρζσ του από το κτίριο.».
Άρκρο 95
Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ
1. Στο άρκρο 28 του ν. 4067/2012 προςτίκενται παρ. 6, 7, 8 και 9 και το άρκρο 28 διαμορφϊνεται
ωσ εξισ:
«Άρκρο 28
Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ
1. Με π.δ., που εκδίδεται μετά από πρόταςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ,
κακορίηονται οι όροι και προχποκζςεισ δόμθςθσ κοντά ςε ρζματα.
2. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μετά από γνϊμθ του Κεντρικοφ
Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, επιλφεται κάκε ερμθνευτικό ηιτθμα
που προκφπτει από τθν εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, κακϊσ και κάκε διάταξθ
τθσ κείμενθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ, λόγω διαφορετικϊν ερμθνειϊν των αρμόδιων υπθρεςιϊν.
3. α) Με π.δ., που εκδίδονται με πρόταςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και
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Υποδομϊν κακορίηονται και εξειδικεφονται οι αρμοδιότθτεσ, οι υποχρεϊςεισ και οι ευκφνεσ των
παραγόντων οι οποίοι ςυμμετζχουν κακ' οιονδιποτε τρόπο ςτθν παραγωγι των ιδιωτικϊν
οικοδομικϊν ζργων και εγκαταςτάςεων.
β) Ειδικότερα κακορίηονται και εξειδικεφονται οι αρμοδιότθτεσ, όπωσ οι υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ:
- του κυρίου του ζργου - του μελετθτι μθχανικοφ κατά τομζα εργαςιϊν - του επιβλζποντοσ
μθχανικοφ κατά τομζα εργαςιϊν - του γενικοφ εργολάβου του ζργου - του κατ' είδοσ εργαςίασ
υπεργολάβου, τεχνικοφ και τεχνίτθ - των παραγωγϊν δομικϊν υλϊν, υλικϊν και ειδϊν - των
προμθκευτϊν δομικϊν υλϊν, υλικϊν και ειδϊν,
γ) Με τα ίδια π.δ. ορίηονται κατά περίπτωςθ τα κριτιρια, οι προχποκζςεισ και οι διαδικαςίεσ βάςει
των οποίων οι εργολάβοι, υπεργολάβοι, παραγωγοί και προμθκευτζσ εντάςςονται ςτο αντίςτοιχο
μθτρϊο δια του οποίου πιςτοποιείται θ πλθρότθτα, ποιότθτα και αξιοπιςτία των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν, υλϊν, υλικϊν και ειδϊν. Με τα ίδια π.δ. ορίηονται τα όργανα και οι διαδικαςίεσ
ςφνταξθσ των μθτρϊων εργολάβων, υπεργολάβων, παραγωγϊν και προμθκευτϊν. Με όμοιο π.δ.
κακορίηεται ο τρόποσ επιμεριςμοφ των ευκυνϊν των παραπάνω προςϊπων, το είδοσ των
κυρϊςεων και τα κριτιρια και τα όργανα επιβολισ αυτϊν.
4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, εγκρίνονται Τεχνικζσ Οδθγίεσ μετά
από γνϊμθ του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) με τισ οποίεσ τροποποιοφνται ι και
κακορίηονται τεχνικζσ προδιαγραφζσ μελετϊν, κακϊσ και το περιεχόμενο Ειδικϊν Κανονιςμϊν.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηονται οι προδιαγραφζσ για
τθν εξοικονόμθςθ νεροφ ςε κτίρια και κάκε άλλο ςυναφζσ ηιτθμα.
6. Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ρυκμίηονται κζματα κτιριοδομικοφ
περιεχομζνου, που είτε απορρζουν από τθν εφαρμογι του παρόντοσ νόμου είτε με τθ ρφκμιςι
τουσ:
α. βελτιϊνονται θ άνεςθ, θ υγεία ενοίκων και περιοίκων,
β. βελτιϊνονται θ ποιότθτα, θ αςφάλεια, θ αιςκθτικι και θ λειτουργικότθτα των
κτιρίων,
γ. προςτατεφεται το περιβάλλον, εξοικονομείται ενζργεια και προωκείται θ ζρευνα και παραγωγι
ςτον τομζα τθσ οικοδομισ.
Οι αναφερόμενεσ ρυκμίςεισ είναι:
α. Διαδικαςτικζσ, όπωσ μελζτεσ και εκδόςεισ πάςθσ φφςεωσ αδειϊν, αρμοδιότθτεσ και ευκφνεσ για
το ζργο.
β. Λειτουργικζσ και κτιριοδομικζσ, όπωσ:
i. Χριςεισ κτιρίων για κατοικία, γραφεία, αναψυχι, βιομθχανία, εκπαίδευςθ, περίκαλψθ,
κοινωνικι πρόνοια και άλλα.
ii. Χριςεισ χϊρων για διαμονι, ςυνάκροιςθ, υγιεινι, αποκικευςθ, ςτάκμευςθ και άλλα.
iii. Ειδικζσ λειτουργικζσ απαιτιςεισ για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, αςφάλεια, υγεία και άλλα.
iv. Φωτιςμόσ, θλιαςμόσ, αιςκθτικι κτιρίων.
v. Εςωτερικζσ εγκαταςτάςεισ υδραυλικζσ, θλεκτρικζσ, μθχανολογικζσ και άλλεσ.
γ. Καταςκευαςτικζσ και ποιοτικζσ όπωσ:
i. Φυςικι των κτιρίων για κερμομόνωςθ, θχομόνωςθ, ακουςτικι, πυροπροςταςία, πυραςφάλεια
και άλλεσ.
ii. Δομικά υλικά.
iii. Κτιριοδομικά ςτοιχεία των κτιρίων που αφοροφν κυρίωσ χωματουργικζσ
εργαςίεσ, κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, φζρουςα καταςκευι, καταςκευι πλιρωςθσ, δάπεδα,
ανοίγματα, ςτζγεσ, προεξοχζσ.
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iv. Καταςκευζσ που εξυπθρετοφν τα κτίρια όπωσ ςιλό, δεξαμενζσ, αποκικεσ,
χϊροι ςτάκμευςθσ, λφματα, απορρίμματα και άλλα.
7. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, κακϊσ και του κατά περίπτωςθ
αρμόδιου Υπουργοφ μποροφν να επιβάλλονται περιοριςμοί και απαγορεφςεισ ωσ προσ τθ χριςθ
δομικϊν υλικϊν και δομικϊν ςτοιχείων για λόγουσ αιςκθτικισ, εκνικισ οικονομίασ, αςφάλειασ και
προςαρμογισ ςτο περιβάλλον.
8. Με κοινι Απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, του κακ' φλθν αρμόδιου
Υπουργοφ για κζματα ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, κακϊσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου
Υπουργοφ ςε κζματα λειτουργικότθτασ κάκε ειδικισ χριςθσ, δφναται να αντικακίςταται, να
ανακεωρείται και να ςυμπλθρϊνεται ο Κανονιςμόσ Ρυροπροςταςίασ Κτιρίων, προκειμζνου τα
κτίρια και τα δομικά ζργα να πλθροφν τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ και να ανταποκρίνονται ςτισ
εκάςτοτε απαιτιςεισ ςχεδιαςμοφ και τεχνολογίασ.
9. Με κοινι απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, του κακ' φλθν αρμόδιου
Υπουργοφ για κζματα ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ κακϊσ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου
Υπουργοφ ςε κζματα λειτουργικότθτασ κάκε ειδικισ χριςθσ δφναται να κακορίηονται, ςε κτίρια
που ανεγζρκθκαν πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του π.δ. 71/1988 (Α' 32), απαιτιςεισ που αφοροφν
τθν πυροπροςταςία τουσ.
10. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ δφναται να εκδίδεται Τεφχοσ
Οδθγιϊν προσ εξειδίκευςθ των διατάξεων του παρόντοσ μζςω περιγραφϊν, ςχεδιαγραμμάτων,
παραδειγμάτων και κάκε άλλου μζςου που δφναται να ςυνδράμει ςτθν κατανόθςθ και τθν ορκι
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ.».
Άρκρο 96
Μεταβατικζσ διατάξεισ
Οι διατάξεισ των άρκρων 85 και 87 δεν εφαρμόηονται ςε κτίρια που βρίςκονται εντόσ περιοχϊν, οι
οποίεσ ιδθ καλφπτονται από πολεοδομικό ςχεδιαςμό πρϊτου ι δεφτερου επιπζδου και για όςο
χρονικό διάςτθμα ιςχφει ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ.
Κεφάλαιο ΙΑϋ
Διατάξεισ για τθ βιϊςιμθ προςβαςιμότθτα
Άρκρο 97
Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Προςβαςιμότθτασ
Το άρκρο 18 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 18
Ρεριφερειακζσ Επιτροπζσ Ρροςβαςιμότθτασ
1. Συςτινεται ςτθν ζδρα κάκε Ρεριφζρειασ Ρεριφερειακι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ, θ οποία
είναι αρμόδια για:
α) να γνωμοδοτεί επί ηθτθμάτων προςβαςιμότθτασ των εμποδιηομζνων ατόμων και επί ηθτθμάτων
ςχετικϊν με τθν εφαρμογι των διατάξεων για τθν προςβαςιμότθτα του Νζου Οικοδομικοφ
Κανονιςμοφ (Ν.Ο.Κ.) και του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ, κακϊσ και των διατάξεων που αφοροφν
ςε κζματα προςβαςιμότθτασ των υπαίκριων δθμόςιων ι κοινοχριςτων χϊρων,
β) να ενθμερϊνει το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο και τον Ρεριφερειάρχθ για κζματα
προςβαςιμότθτασ που αφοροφν ςε ηθτιματα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και αςτικοφ περιβάλλοντοσ, και
ιδίωσ τθσ εφαρμογισ του άρκρου 26 του ν. 4067/2012,
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γ) να διοργανϊνει ενθμερωτικζσ δράςεισ αναφορικά με κζματα προςβαςιμότθτασ,
δ) να αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που αποδίδονται ς' αυτιν από τισ διατάξεισ των άρκρων 20 και 26
του ν. 4067/2012, κακϊσ και από άλλεσ διατάξεισ.
2. Θ Ρεριφερειακι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ είναι τετραμελισ και αποτελείται από:
α) ζναν (1) υπάλλθλο τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ κλάδου ΡΕ Μθχανικϊν ωσ Ρρόεδρο, με υπάλλθλο
αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ ωσ αναπλθρωτι του,
β) ζναν (1) πολιτικό μθχανικό ι αρχιτζκτονα μθχανικό ι τοπογράφο μθχανικό ι χωροτάκτθ πολεοδόμο μθχανικό, που ορίηεται από το Τ.Ε.Ε. με τον αναπλθρωτι του,
γ) ζναν (1) εκπρόςωπο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με τον αναπλθρωτι του,
δ) ζναν (1) εκπρόςωπο τθσ ομοςπονδίασ ΑμεΑ με τον αναπλθρωτι του.
3. Θ Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ ςυγκροτείται με απόφαςθ του οικείου Ρεριφερειάρχθ. Με τθν
ίδια απόφαςθ ανατίκεται θ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Επιτροπισ ςε υπάλλθλο τθσ
Ρεριφζρειασ με τον αναπλθρωτι του.
4. Κατά των πράξεων των Ρεριφερειακϊν Επιτροπϊν Ρροςβαςιμότθτασ είναι δυνατι θ άςκθςθ
ιεραρχικισ προςφυγισ ςτθν Κεντρικι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ του άρκρου 19 από όποιον ζχει
ζννομο ςυμφζρον. Θ προςφυγι κατατίκεται ςτθν Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ.».
Άρκρο 98
Κεντρικι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ
Θ παρ. 3 του άρκρου 19 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται και το άρκρο 19 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 19
Κεντρικι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ
1. Στο Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςυνιςτάται Κεντρικι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ.
2. Θ Κεντρικι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ αποτελείται από δεκατρία (13) μζλθ εκ των οποίων:
α) Τον Δ/ντι τθσ Δ/νςθσ Ελζγχου Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ –
Ραρατθρθτιριο του ΥΡΕΝ, ωσ Ρρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του, Ρροϊςτάμενο Τμιματοσ τθσ ίδιασ
Δ/νςθσ.
β) Ζναν (1) υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Ελζγχου Δομθμζνου Ρεριβάλλοντοσ και Εφαρμογισ Σχεδιαςμοφ –
Ραρατθρθτιριο του ΥΡΕΝ, με τον αναπλθρωτι του.
γ) Ζναν (1) υπάλλθλο τθσ Δ/νςθσ Αρχιτεκτονικισ, Οικοδομικϊν Κανονιςμϊν και Αδειοδοτιςεων του
ΥΡΕΝ με τον αναπλθρωτι του.
δ) Ζνα (1) μζλοσ του πρϊθν Γραφείου ΑμεΑ του ΥΡΕΧΩΔΕ με εμπειρία ςε κζματα
προςβαςιμότθτασ.
ε) Εκπρόςωπο τθσ ΚΕΔΕ με τον αναπλθρωτι του.
ςτ) Εκπρόςωπο του TEE με τον αναπλθρωτι του.
η) Εκπρόςωπο του ΣΑΔΑΣ με τον αναπλθρωτι του.
θ) Εκπρόςωπο του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν με τον αναπλθρωτι του.
κ) Εκπρόςωπο του Υπουργείου Υγείασ με τον αναπλθρωτι του.
ι) Ζναν (1) εκπρόςωπο του Υπουργείου Τουριςμοφ με τον αναπλθρωτι του.
ια) Εκπρόςωπο τθσ Εκνικισ Συνομοςπονδίασ ατόμων με αναπθρία (ΕΣΑμεΑ) με τον αναπλθρωτι
του.
ιβ) Ζνα (1) μζλοσ του κλάδου Μθχανικϊν με εξειδίκευςθ ςε κζματα Οικοδομικοφ και
Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ και Ρροςβαςιμότθτασ, οριηόμενοι από τον αρμόδιο Υπουργό
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
ιγ) Ζναν (1) εκπρόςωπο του Νομικοφ Συμβουλίου του Κράτουσ ι νομικό με εξειδίκευςθ ςε κζματα
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προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ και εμποδιηόμενων ατόμων.
Θ Γραμματειακι υποςτιριξθ παρζχεται από υπάλλθλο του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και
Ενζργειασ με τον αναπλθρωτι του.
3. Θ ωσ άνω Επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Με
όμοια απόφαςθ κακορίηονται τα κριτιρια επιλογισ των εκπροςϊπων των φορζων που μπορεί να
είναι μζλθ τθσ Επιτροπισ, ιδίωσ θ εμπειρία αυτϊν ςε ηθτιματα προςβαςιμότθτασ, ο τρόποσ
λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Θ Κεντρικι Επιτροπι Ρροςβαςιμότθτασ:
α) ειςθγείται ςτον Υπουργό Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθ βελτίωςθ του
κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά τθν προςβαςιμότθτα των κτιρίων, των κοινόχρθςτων χϊρων και
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ από ΑμεΑ και εμποδιηόμενα άτομα.
β) παρζχει ςυνδρομι προσ τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
αναφορικά με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ, που αφοροφν ςε κτίρια, ςε κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ και ςε φυςικό περιβάλλον.
γ) εξετάηει προςφυγζσ κατά πράξεων των Επιτροπϊν Ρροςβαςιμότθτασ.
δ) γνωμοδοτεί επί ειδικϊν κεμάτων προςβαςιμότθτασ που προκφπτουν κατά τθν εφαρμογι
διατάξεων από τα αρμόδια όργανα και ιδίωσ από τα Συμβοφλια Αρχιτεκτονικισ και τισ Υπθρεςίεσ
Δόμθςθσ.
ε) γνωμοδοτεί ωσ προσ τισ εφλογεσ διαμορφϊςεισ.
ςτ) αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ που αποδίδονται ςε αυτιν από τα άρκρα 20 και 26 του ν. 4067/2012.».
Άρκρο 99
Θλεκτρονικι Σαυτότθτα Κτιρίου και μελζτθ προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ και εμποδιηόμενων ατόμων
Θ περ. β' τθσ παρ. 1 του άρκρου 54 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται και το άρκρο 54
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 54
Συμπλιρωςθ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ - Ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν
1. Θ Θλεκτρονικι Ταυτότθτα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:
α) το ςτζλεχοσ τθσ οικοδομικισ άδειασ του κτιρίου, με τισ ανακεωριςεισ τθσ,
β) τα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν οικοδομικι άδεια, κακϊσ και θ μελζτθ προςβαςιμότθτασ ΑμεΑ
και εμποδιηομζνων ατόμων, εφόςον απαιτείται.
γ) το πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου ι τμθμάτων αυτοφ,
δ) το πιςτοποιθτικό ελζγχου καταςκευισ, εφόςον ζχει εκδοκεί,
ε) δθλϊςεισ υπαγωγισ ςε νόμουσ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων επί αυκαιρζτων, ςτ) τα ςχζδια
κατόψεων, τα οποία αποτυπϊνουν το κτίριο ςτθν πραγματικι του κατάςταςθ όταν αυτι δεν
προκφπτει από τα ςτοιχεία των περ. α' , β' και ε',
η) το δελτίο δομικισ τρωτότθτασ και τθ μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ, εφόςον απαιτείται ςφμφωνα
με το άρκρο 99,
θ) τον πίνακα χιλιοςτϊν και τθ μελζτθ κατανομισ δαπανϊν του κτιρίου, εφόςον απαιτοφνται,
κ) το Ριςτοποιθτικό Ρλθρότθτασ τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ του Κτιρίου.
1α. Θ Θλεκτρονικι Ταυτότθτα Αυτοτελοφσ Διθρθμζνθσ Λδιοκτθςίασ περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία:
α) το ςτζλεχοσ τθσ οικοδομικισ άδειασ του κτιρίου εντόσ του οποίου ευρίςκεται θ διθρθμζνθ
ιδιοκτθςία, με τισ ανακεωριςεισ τθσ,
β) τα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν οικοδομικι άδεια, γ) το πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ
τθσ διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ, δ) το πιςτοποιθτικό ελζγχου καταςκευισ, εφόςον ζχει εκδοκεί, ε)
δθλϊςεισ υπαγωγισ ςε νόμουσ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων επί αυκαιρζτων, ςτ) τα ςχζδια
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κατόψεων, τα οποία αποτυπϊνουν τθ διθρθμζνθ ιδιοκτθςία ςτθν πραγματικι τθσ κατάςταςθ, όταν
αυτι δεν προκφπτει από τα ςτοιχεία των περ. α' , β' και ε' , πλθν των κοινοχριςτων χϊρων,
η) το δελτίο δομικισ τρωτότθτασ,
θ) τον πίνακα χιλιοςτϊν και τθ μελζτθ κατανομισ δαπανϊν του κτιρίου, εφόςον υπάρχουν,
κ) το Ριςτοποιθτικό Ρλθρότθτασ τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ τθσ Αυτοτελοφσ Διθρθμζνθσ
Λδιοκτθςίασ.
Σε περίπτωςθ που θ οικοδομικι άδεια και τα ςτοιχεία που τθν ςυνοδεφουν δεν ανευρίςκονται ςτα
αρχεία τθσ οικείασ υπθρεςίασ, αντί γι’ αυτά υποβάλλεται βεβαίωςθ απϊλειασ από τθν αρμόδια
Υπθρεςία Δόμθςθσ.
Οι διατάξεισ των άρκρων 54-63 του παρόντοσ νόμου ιςχφουν και για τθν θλεκτρονικι ταυτότθτα
αυτοτελοφσ διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ.
2. Τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 ςυμπλθρϊνονται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του άρκρου 49 και
από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ μθχανικοφσ, ςε ειδικό ζντυπο το οποίο τθρείται ςε θλεκτρονικι
μορφι.
3. Ενθμζρωςθ τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ του Κτιρίου γίνεται φςτερα από οποιαδιποτε εργαςία
παρζμβαςθσ ι τροποποίθςθσ ςτο κτίριο, οριηόντια ι κάκετθ διθρθμζνθ ιδιοκτθςία για τθν οποία
απαιτείται οικοδομικι άδεια ι ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ από δθμόςια αρχι. Ο ζλεγχοσ
και θ καταγραφι των ςτοιχείων τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ του Κτιρίου μπορεί να
πραγματοποιείται και ανά αυτοτελι οριηόντια ι κάκετθ ιδιοκτθςία με γεωχωρικι αναφορά.
Φςτερα από τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων, εκδίδεται από τον εξουςιοδοτθμζνο μθχανικό:
α) το Ριςτοποιθτικό Ρλθρότθτασ τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ Κτιρίου, ι
β) το Ριςτοποιθτικό Ρλθρότθτασ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ τθσ αυτοτελοφσ διθρθμζνθσ
ιδιοκτθςίασ.
4. Τα απαιτοφμενα ςτοιχεία υπαγωγισ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των αυκαιρζτων
καταχωρίηονται, φςτερα από αίτθςθ του εξουςιοδοτθμζνου μθχανικοφ, ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα
τθσ ταυτότθτασ του κτιρίου και δεν απαιτείται υποβολι επιπλζον ςτοιχείων νομιμότθτασ και
ςχεδίων των κτιρίων.
5. Εάν προθγθκεί θ ζκδοςθ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ Κτιρίου για κτίριο που περιλαμβάνει
αυτοτελείσ διθρθμζνεσ ιδιοκτθςίεσ, δεν εκδίδεται Θλεκτρονικι Ταυτότθτα για τισ επιμζρουσ
διθρθμζνεσ ιδιοκτθςίεσ.
Θ Θλεκτρονικι Ταυτότθτα Κτιρίου χρθςιμοποιείται εφ’ εξισ ςτθ κζςθ τθσ Θλεκτρονικισ Ταυτότθτασ
Αυτοτελοφσ Διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ για όλεσ τισ διθρθμζνεσ ιδιοκτθςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο
αντίςτοιχο κτίριο. Εάν ζχει ιδθ εκδοκεί Θλεκτρονικι Ταυτότθτα για μια ι περιςςότερεσ επιμζρουσ
διθρθμζνεσ ιδιοκτθςίεσ, αυτι ενςωματϊνεται ςτθν Θλεκτρονικι Ταυτότθτα Κτιρίου.».
Άρκρο 100
Μθ υπαγωγι ςτισ διατάξεισ των άρκρων 96 επ. του ν. 4495/2017
Θ παρ. 1 του άρκρου 89 του ν. 4495/2017 αντικακίςταται και το άρκρο 89 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 89
Απαγόρευςθ υπαγωγισ
1. Δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ των άρκρων 96 επ. αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςθσ
που εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του παρόντοσ, κακϊσ και οι περιπτϊςεισ των κτιρίων που
χαρακτθρίηονται αυκαίρετα ωσ προσ τθ χριςθ κατ' εφαρμογι τθσ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν.
4067/2012.
2. Απαγορεφεται θ μεταβίβαςθ δικαιϊματοσ ακινιτου ι αυτοτελοφσ διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ ι θ
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ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ ςε ακίνθτο ςτο οποίο ζχει εκτελεςτεί αυκαίρετθ καταςκευι ι
ζχει εγκαταςτακεί αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ εφόςον θ αυκαίρετθ καταςκευι ι αυκαίρετθ αλλαγι
χριςθσ βρίςκεται:
α) ςε εγκεκριμζνο κοινόχρθςτο χϊρο τθσ πόλθσ ι του οικιςμοφ. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ ςτισ
οποίεσ δεν ζχει ςυντελεςτεί θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ επί ακινιτων ςτα οποία υφίςτανται
εμπράγματα δικαιϊματα πολιτϊν. Σε περίπτωςθ υπαγωγισ ςτον παρόντα, δεν επθρεάηονται το
κφροσ και θ διαδικαςία απαλλοτρίωςθσ και τα αυκαίρετα κτίςματα δεν αποηθμιϊνονται,
β) ςε παραχωρθμζνουσ ςε δθμόςια κοινι χριςθ, χϊρουσ του οικοπζδου τθσ παρ. 58 του άρκρου 2
του ν. 4067/2012,
γ) εντόσ παρόδιασ ςτοάσ, θ οποία υφίςτατο κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ,
δ) παρά το όριο των διεκνϊν, εκνικϊν, επαρχιακϊν ι δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν οδϊν, εντόσ ηϊνθσ
διάςταςθσ ποςοςτοφ πενιντα τοισ εκατό (50%) των οριηόμενων από τθ νομοκεςία περί μζτρων για
τθν αςφάλεια τθσ υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ, οι οποίοι ίςχυαν κατά τθν εκτζλεςθ ι εγκατάςταςι
τουσ. Εξαιροφνται αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςεισ ςε κτίρια για τα οποία
ζχει χορθγθκεί νομίμωσ οικοδομικι άδεια, ςε μικρότερθ απόςταςθ από τα οριηόμενα ςτθν
παροφςα περίπτωςθ, κακϊσ και αυτοτελείσ καταςκευζσ που περιλαμβάνονται ςτθν παρ. 7 του
άρκρου 17 του ν. 4067/2012, εκτόσ τθσ περ. δ' αυτισ, κακϊσ και αυκαίρετεσ καταςκευζσ και
αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων που βρίςκονται ςε επαφι με τα όρια
δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν οδϊν, ςε απόςταςθ μικρότερθ από τα οριηόμενα ςτθν παροφςα αλλά ςε
κάκε περίπτωςθ εκτόσ των ορίων απαλλοτρίωςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι λειτουργοφςαν και
είχε χορθγθκεί άδεια λειτουργίασ από τον Ε.Ο.Τ. πριν από τισ 28.7.2011,
ε) ςε δθμόςιο κτιμα,
ςτ) ςε δάςοσ, ςε δαςικι ι αναδαςωτζα ζκταςθ,
η) ςτον αιγιαλό και ςτον παλαιό αιγιαλό. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ αυκαίρετων καταςκευϊν ι
χριςεων εντόσ του παλαιοφ αιγιαλοφ, εφόςον υφίςτανται νομίμωσ εμπράγματα δικαιϊματα
πολιτϊν που προχφίςτανται τθσ ςχετικισ οριοκζτθςθσ του παλαιοφ αιγιαλοφ, κακϊσ και οι
περιπτϊςεισ ςτον παλαιό αιγιαλό για τισ οποίεσ εκκρεμεί δικαςτικι απόφαςθ, μζχρι τθν ζναρξθ
ιςχφοσ του παρόντοσ, για τθν εξαίρεςθ των κτιςμάτων ςφμφωνα με τθ ςχετικι χάραξθ. Σε
περίπτωςθ υπαγωγισ ςτον παρόντα, δεν επθρεάηονται το κφροσ και θ διαδικαςία τυχόν
απαλλοτρίωςθσ, κακϊσ και θ επιβολι των κυρϊςεων μετά τθν ζκδοςθ τθσ πρωτόδικθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ, ανεξαρτιτωσ τθσ αναςτολισ των ποινικϊν κυρϊςεων που προβλζπονται ςτον παρόντα.
Σε περίπτωςθ απαλλοτρίωςθσ τα αυκαίρετα κτίςματα δεν αποηθμιϊνονται.
Στθν ζννοια των απαγορευτικϊν περιοχϊν τθσ παροφςασ παραγράφου περιλαμβάνονται και θ
όχκθ και θ παλαιά όχκθ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 του ν. 2971/2001 Α’ 285),
θ) ςτθ ηϊνθ παραλίασ. Εξαιροφνται οι περιπτϊςεισ που δεν ζχει ςυντελεςτεί θ απαλλοτρίωςθ και
οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι χριςεισ προχφίςτανται τθσ ςχετικισ οριοκζτθςθσ τθσ ηϊνθσ. Σε
περίπτωςθ υπαγωγισ ςτον παρόντα νόμο δεν επθρεάηονται το κφροσ και θ διαδικαςία
απαλλοτρίωςθσ και τα αυκαίρετα κτίςματα δεν αποηθμιϊνονται. Στθν ζννοια τθσ απαγορευτικισ
περιοχισ τθσ παροφςασ περιλαμβάνεται και θ παρόχκια ηϊνθ, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 του ν.
2971/2001,
κ) ςε αρχαιολογικό χϊρο Ηϊνθσ Α, εξαιρουμζνων των αυκαιρζτων καταςκευϊν που
πραγματοποιικθκαν πριν τθν κιρυξθ τθσ αρχαιολογικισ ηϊνθσ εφόςον δεν απαγορευόταν θ
δόμθςθ,
ι) ςε αρχαιολογικό χϊρο εκτόσ Ηϊνθσ Α, εκτόσ αν δεν απαγορευόταν θ εκτζλεςθ οικοδομικϊν
εργαςιϊν κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ ι εγκατάςταςθσ τθσ αυκαίρετθσ
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χριςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ εξαιροφνται οι αυκαίρετεσ καταςκευζσ που πραγματοποιικθκαν πριν
τθν κιρυξθ τθσ αρχαιολογικισ ηϊνθσ εφόςον δεν απαγορευόταν θ δόμθςθ,
ια) ςε ιςτορικό τόπο, ιςτορικό διατθρθτζο οικιςμό και περιοχι ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ εκτόσ
αν δεν απαγορευόταν θ εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αυκαίρετθσ
καταςκευισ ι εγκατάςταςθσ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ,
ιβ) ςε παραδοςιακό οικιςμό ι παραδοςιακό τμιμα πόλθσ, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο
άρκρο 116 του παρόντοσ,
ιγ) ςε ρζμα, κρίςιμθ παράκτια ηϊνθ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 2 περ. 10 και 12 παρ. 8α του ν.
3937/ 2011 (Α' 60) ι προςτατευόμενθ περιοχι του άρκρου 19 του ν. 1650/1986 (Α' 160), αν
απαγορευόταν θ εκτζλεςθ κάκε οικοδομικισ εργαςίασ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ αυκαίρετθσ
καταςκευισ ι θ χριςθ κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ.
Στθν περίπτωςθ οριοκετθμζνων ρεμάτων ι όπου υπάρχει προςωρινι οριογραμμι, κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 4258/2014 (A' 94) απαγορεφεται θ υπαγωγι εντόσ τθσ περιοχισ που
περικλείεται από τισ οριογραμμζσ του ρζματοσ. Στθν περίπτωςθ αυκαίρετθσ καταςκευισ, θ οποία
βρίςκεται μεταξφ τθσ οριογραμμισ και τθσ οικοδομικισ γραμμισ, εφαρμόηεται ςυντελεςτισ
επιβάρυνςθσ ίςοσ με τον ςυντελεςτι πραςιάσ του Ραραρτιματοσ Α' του παρόντοσ.
Στθν περίπτωςθ μθ οριοκετθμζνων ρεμάτων ι ζλλειψθσ προςωρινϊν οριογραμμϊν κατά τισ
διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 4258/2014, κεωροφνται ωσ προςωρινζσ οριογραμμζσ αποκλειςτικά
για τθν εφαρμογι του παρόντοσ κατά περίπτωςθ οι εξισ:
α) ςτα μικρά ρζματα με ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ μικρότερθσ ι ίςθσ του ενόσ (1) τετραγωνικοφ
χιλιομζτρου (τ.χ.), όταν βρίςκονται εκτόσ ορίων οικιςμϊν ι ςχεδίων πόλεωσ, ι μικρότερθσ ι ίςθσ
του μιςοφ (0,50) τ.χ., όταν βρίςκονται εντόσ ορίων οικιςμϊν ι ςχεδίων πόλεωσ, οι οριογραμμζσ
ςυμπίπτουν με τισ γραμμζσ όχκθσ,
β) ςτα μεςαία ρζματα με ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ μικρότερθσ ι ίςθσ των δζκα (10) τ.χ., όταν
βρίςκονται εκτόσ ορίων οικιςμϊν ι ςχεδίων πόλεωσ, ι μικρότερθσ ι ίςθσ των πζντε (5) τ.χ., όταν
βρίςκονται εντόσ ορίων οικιςμϊν ι ςχεδίων πόλεωσ, γραμμι είκοςι (20) μζτρων εκατζρωκεν τθσ
βακιάσ γραμμισ του ρζματοσ,
γ) ςτα μεγάλα ρζματα με ζκταςθ λεκάνθσ απορροισ μεγαλφτερθσ των δζκα (10) τ.χ., όταν
βρίςκονται εκτόσ ορίων οικιςμϊν ι ςχεδίων πόλεωσ, ι μεγαλφτερθσ των πζντε (5) τ.χ., όταν
βρίςκονται εντόσ ορίων οικιςμϊν ι ςχεδίων πόλεωσ, γραμμι πενιντα (50) μζτρων εκατζρωκεν τθσ
βακιάσ γραμμισ του ρζματοσ.
ιδ) ςε κθρυγμζνο διατθρθτζο κτίριο, ι ςε κτίριο που είναι μνθμείο κατά τισ διατάξεισ του ν.
3028/2002 (Α' 153), με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 117 του παρόντοσ,
ιε) ςε χαρακτθριςμζνο επικινδφνωσ ετοιμόρροπο κτίριο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του π.δ.
13/22.4.1929 «Ρερί επικινδφνων οικοδομϊν» (Α' 153).
ιςτ) εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ ι εκτόσ ορίων οικιςμοφ εφόςον το ανϊτατο φψοσ τθσ αυκαίρετθσ
καταςκευισ ι του χϊρου, που ζχει εγκαταςτακεί θ αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ, υπερβαίνουν το
φψοσ τθσ κορυφογραμμισ. Εξαιροφνται αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςεισ
ςε κτίρια που ζχουν καταςκευαςτεί προ τθσ 31.12.2003,
ιη) εντόσ απόςταςθσ μικρότερθσ ι ίςθσ των είκοςι πζντε (25) μζτρων εφόςον πρόκειται για γραμμι
μεταφοράσ υψθλισ τάςθσ 400 KV ι απόςταςθσ μικρότερθσ ι ίςθσ των είκοςι (20) μζτρων για
γραμμι μεταφοράσ υψθλισ τάςθσ 66 ι 150 ΚV εκατζρωκεν του άξονα διζλευςθσ και κακ’ όλο το
μικοσ τθσ, εκτόσ αν ςυνοδεφεται από ζγκριςθ Διαχειριςτι Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ κατά
το άρκρο 118 του παρόντοσ,
ιθ) ςε περιοχζσ που υπόκεινται ςε περιοριςμοφσ για τθν προςταςία εναζριασ κυκλοφορίασ, εκτόσ
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αν ςυνοδεφεται από ςχετικι ζγκριςθ τθσ υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ.».
Άρκρο 101
Ελαφρφνςεισ
Οι παρ. 1 και 2 του άρκρου 103 του ν. 4495/2017 αντικακίςτανται και το άρκρο 103
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 103
Μειϊςεισ προςτίμων ςε ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ
1. Άτομα με Αναπθρία (ΑμεΑ) με ποςοςτό αναπθρίασ 80% και άνω, κακϊσ και πρόςωπα που
φιλοξενοφν περιςςότερο από ζνα ζτοσ ι επιβαρφνονται φορολογικά από πρόςωπα με τθν
ανωτζρω ιδιότθτα, με ατομικό ειςόδθμα ζωσ ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ ι οικογενειακό
ειςόδθμα ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 καταβάλλουν
ποςοςτό 15% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, ανεξαρτιτωσ περιοριςμοφ κφριασ κατοικίασ και
υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων. Το
ποςοςτό τθσ αναπθρίασ πιςτοποιείται με βεβαίωςθ ι γνωμάτευςθ, που ζχει εκδοκεί από το
Κζντρο Ριςτοποίθςθσ Αναπθρίασ.
2. Άτομα με Αναπθρία (ΑμεΑ) με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, κακϊσ και πρόςωπα που
φιλοξενοφν περιςςότερο από ζνα ζτοσ ι επιβαρφνονται φορολογικά από πρόςωπα με τθν
ανωτζρω ιδιότθτα, με ατομικό ειςόδθμα ζωσ δεκαοκτϊ χιλιάδεσ (18.000) ευρϊ ι οικογενειακό
ειςόδθμα ζωσ είκοςι τζςςερισ χιλιάδεσ (24.000) ευρϊ, για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 τθσ κφριασ
κατοικίασ τουσ καταβάλλουν ποςοςτό 20% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων.
3. Ραλιννοςτοφντεσ ομογενείσ, οι οποίοι ζχουν εγγραφεί ςτα μθτρϊα ι τα δθμοτολόγια διμου ι
κοινότθτασ, για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 τθσ κφριασ κατοικίασ τουσ, καταβάλλουν ποςοςτό 20%
του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ
ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων. Οι διατάξεισ του ανωτζρω εδαφίου εφαρμόηονται και για
τουσ μόνιμουσ κατοίκουσ τθσ Κράκθσ, κακϊσ και για τα ακίνθτα αυτϊν ςτθ Κράκθ. Για τθν
περίπτωςθ ζλλειψθσ τίτλων ιδιοκτθςίασ τα δικαιολογθτικά κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των
Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν.
4. Για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 τθσ κφριασ κατοικίασ πολυτζκνων με ατομικό ειςόδθμα ζωσ
ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ ι οικογενειακό ειςόδθμα ζωσ ογδόντα χιλιάδεσ (80.000) ευρϊ,
αυτοί καταβάλλουν ποςοςτό 20% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων. Ρολφτεκνοι του
προθγοφμενου εδαφίου, για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 τθσ δευτερεφουςασ κατοικίασ τουσ με
επιφάνεια μικρότερθ των 80 τ.μ, καταβάλλουν ποςοςτό 50% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και
υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων.
5. Τρίτεκνοι με ατομικό ειςόδθμα ζωσ εικοςιπζντε χιλιάδεσ (25.000) ευρϊ ι οικογενειακό
ειςόδθμα ζωσ ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ, για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 τθσ κφριασ
κατοικίασ τουσ καταβάλλουν ποςοςτό 30% του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων.
Οι διατάξεισ τθσ παραγράφου αυτισ εφαρμόηονται και για τισ μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ.
6. Μακροχρόνια άνεργοι για τθν υπαγωγι ςτο άρκρο 97 τθσ κφριασ κατοικίασ τουσ καταβάλλουν
ποςοςτό τριάντα τοισ εκατό (30%) του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και υποβάλλουν τα
δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι των ανωτζρω προχποκζςεων. Κατά τα δφο πρϊτα
ζτθ από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ υπαγωγισ αναςτζλλεται θ καταβολι των δόςεων.
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7. Άτομα τα οποία είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ, για τθν υπαγωγι
ςτο άρκρο 97 τθσ κφριασ κατοικίασ τουσ καταβάλλουν ποςοςτό 20% του ενιαίου ειδικοφ
προςτίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι τθσ ανωτζρω
προχπόκεςθσ. Κατά τα δφο πρϊτα ζτθ από τθν υποβολι τθσ διλωςθσ υπαγωγισ αναςτζλλεται θ
καταβολι των δόςεων.
8. Για τα άτομα των παρ. 6 και 7 του παρόντοσ άρκρου καταβάλλεται παράβολο ποςοφ πενιντα
(50) ευρϊ, εφόςον θ κφρια κατοικία τουσ ζχει εμβαδόν ζωσ και εκατόν πενιντα (150) τ.μ..
9. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται και για τισ αιτιςεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 125
του παρόντοσ.».

Κεφάλαιο ΙΒϋ
Λοιπζσ διατάξεισ
Άρκρο 102
Σροποποιιςεισ του Ρυκμιςτικοφ χεδίου Ακινασ-Αττικισ
Το άρκρο 16 του ν. 4277/2014 (Αϋ156) αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 16
Ολοκλθρωμζνοσ ςχεδιαςμόσ και διαχείριςθ του παράκτιου χϊρου
1. Ο παράκτιοσ χϊροσ τθσ Αττικισ αποτελεί ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα και ο ολοκλθρωμζνοσ
ςχεδιαςμόσ του πρόκειται να μεγιςτοποιιςει τα οφζλθ, οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά, που προκφπτουν από τθν αξιοποίθςι του.
Θ εγκακίδρυςθ μιασ πρακτικισ ολοκλθρωμζνου ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ των παράκτιων
ηωνϊν, ακολουκεί τισ κατευκφνςεισ των ευρωπαϊκϊν οργάνων και άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν.
2. Οι ςτόχοι και κατευκφνςεισ γενικά για τον παράκτιο χϊρο είναι οι εξισ:
α) Αξιοποίθςθ, προκειμζνου να ςυμβάλλει ςτθν ανάδειξθ τθσ Ακινασ - Αττικισ ςε τουριςτικό πόλο
διεκνοφσ ακτινοβολίασ, με δραςτθριότθτεσ τουριςμοφ και αναψυχισ.
β) Ρροςταςία, διατιρθςθ και αποκατάςταςθ του τοπίου, των αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν τόπων
και εξυγίανςθ των παράκτιων οικοςυςτθμάτων, καλάςςιων και χερςαίων.
γ) Διεφρυνςθ και ενίςχυςθ του δθμόςιου, κοινόχρθςτου χαρακτιρα τθσ παράκτιασ ηϊνθσ με
ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθ ηϊνθ αιγιαλοφ και παραλίασ, εξαςφάλιςθ τθσ ςυνζχειασ και βελτίωςθ των
προςβάςεων ςτθν ακτι από τθν ενδοχϊρα.
δ) Αναμόρφωςθ των χριςεων γθσ και όρων δόμθςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των αλλαγϊν που
ζχουν επζλκει ςτο καλάςςιο μζτωπο και των νζων αναπτυξιακϊν προοπτικϊν ςτο τελευταίο.
ε) Ρροϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ.
ςτ) Ρροςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι.
η) Κεςμικι και λειτουργικι οργάνωςθ του ςυςτιματοσ των λιμζνων.
θ) Ενιαία διαχείριςθ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ ςτο καλάςςιο και χερςαίο τμιμα τθσ και τισ λεκάνεσ
απορροισ που καταλιγουν ςε αυτιν.
κ) Συντονιςμόσ προγραμμάτων δράςεων των εμπλεκόμενων ανά ηϊνθ φορζων, με ςτόχο τθ
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ.
3. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν πρόταςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
κεςπίηεται Ειδικό Ρολεοδομικό Σχζδιο ςε αντικατάςταςθ του π.δ. τθσ 1.3.2004 «Κακοριςμόσ
ηωνϊν προςταςίασ χριςεων γθσ και όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ
Αττικισ από το Φαλθρικό Πρμο μζχρι τθν Αγία Μαρίνα Κρωπίασ» (Δ' 254) και εκπονείται από το
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Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ πρόγραμμα παρεμβάςεων ςτθν παραλιακι ηϊνθ τθσ
Ακινασ για τθν προϊκθςθ τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ.».

Άρκρο 103
Μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ δεξαμενϊν καλλιζργειασ υδρόβιων οργανιςμϊν
Οι παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρκρου 2 του από 31.3.1985 π.δ. (Δ' 270) τροποποιείται και το άρκρο 2
διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 2
Γεωργοκτθνοτροφικά, γεωργοπτθνοτροφικά κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειϊν, ςτζγαςτρα ςφαγισ,
γεωργικζσ αποκικεσ, δεξαμενζσ, κερμοκιπια και λοιπζσ γεωργικζσ καταςκευζσ
1. Κτίρια που προορίηονται για γεωργοκτθνοτροφικζσ γεωργοπτθνοτροφικζσ ι
υδατοκαλλιεργθτικζσ εγκαταςτάςεισ (ιχκυοκαλλιεργειϊν, οςτρακοκαλλιεργειϊν και καλλιεργειϊν
λοιπϊν υδρόβιων οργανιςμϊν), κακϊσ και εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ λιπαςμάτων, φαρμάκων,
ιχκυοτροφϊν, γεωργικϊν και αλιευτικϊν εφοδίων, γεωργικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων,
ςτζγαςτρα ςφαγισ ηϊων, δεξαμενζσ από οποιοδιποτε υλικό, ενδιαιτιματα και ιατρεία μικρϊν
ηϊων, επιτρζπεται να καταςκευάηονται κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 1, με απόφαςθ τθσ κατά τισ
κείμενεσ διατάξεισ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από
γνϊμθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και μετά από
γνϊμθ του αρμόδιου Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων.
Θ παρζκκλιςθ αφορά: α) Στθν ανζγερςθ περιςςότερων από ζνα κτίρια, επί του γθπζδου. β) Το
ποςοςτό κάλυψθσ του γθπζδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30% τθσ επιφανείασ του. γ) Το
φψοσ των κτιρίων. δ) Τισ αποςτάςεισ των κτιρίων από τα όρια του γθπζδου οι οποίεσ δεν μποροφν
μειωκοφν περιςςότερο από το προβλεπόμενο φψοσ των κτιρίων και οπωςδιποτε όχι λιγότερο από
πζντε (5) μζτρα. ε) Τον ςυντελεςτι δόμθςθσ του γθπζδου που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,90, ο
ςυντελεςτισ όγκου των παραπάνω αναφερόμενων κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρικμό
3,3. ςτ) Το εμβαδόν, το πρόςωπο και το βάκοσ του γθπζδου.
2α. Εγκαταςτάςεισ ξθραντθρίων καπνϊν Βιρτηίνια, κερμοκθπίων και διχτυοκθπίων για τθν
καλλιζργεια ανκζων, καλλωπιςτικϊν και κθπευτικϊν προϊόντων, αρωματικϊν φαρμακευτικϊν
φυτϊν, τροπικϊν φυτϊν, ςποροφφτων, δενδρωδϊν και άλλων καλλιεργειϊν που ενδείκνυνται για
τισ ανωτζρω καταςκευζσ, καλάμων για τθν καλλιζργεια μανιταριϊν και ςποροφφτων,
κερμοκθπιακϊν καταςκευϊν για υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και εγκαταςτάςεισ για τθν
εκτροφι ςαλιγκαριϊν, ςφμφωνα με τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ εγκεκριμζνουσ τφπουσ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, καταςκευάηονται χωρίσ άδεια και περιοριςμό ωσ
προσ το ποςοςτό κάλυψθσ του γθπζδου, το μζγιςτο φψοσ και τον αρικμό των καταςκευϊν.
2β. Οι αποςτάςεισ των καταςκευϊν τθσ παρ. 2α από τα όρια του γθπζδου ορίηονται ςε 2,50 μζτρα.
2γ. Ειδικά το φψοσ των δεξαμενϊν καλλιζργειασ υδρόβιων οργανιςμϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα πενιντα (50) εκατοςτά.
3. Το φψοσ των φυλακίων, που προορίηονται για πυροπροςταςία δαςικϊν εκτάςεων, που
καταςκευάηονται από κρατικζσ υπθρεςίεσ κακορίηεται με ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του
Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Το φψοσ αυτό δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοςι
(20) μ.
4. Κτίρια που αναγείρονται από το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων εκτόσ δαςϊν και
δαςικϊν εκτάςεων για ςτζγαςθ του προςωπικοφ που αςχολείται με τθν εκμετάλλευςθ και
προςταςία των δαςϊν, κακϊσ και για τθν αποκικευςθ υλικϊν και μθχανθμάτων επιτρζπεται να
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ανεγείρονται κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 1. Θ παρζκκλιςθ εγκρίνεται με απόφαςθ του αρμοδίου
οργάνου του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ
του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων και του αρμόδιου Συμβουλίου Ρολεοδομικϊν
Κεμάτων και Αμφιςβθτιςεων. Θ παρζκκλιςθ αφορά: α) Στθν ανζγερςθ περιςςότερων του ενόσ
κτιρίων και τθ διαςπορά τουσ ςτο γιπεδο. β) Τον αρικμό ορόφων που δεν επιτρζπεται να
υπερβαίνει τουσ τρεισ (3) και το φψοσ το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δζκα (10) μζτρα. γ) Τισ
αποςτάςεισ των κτιρίων από τα όρια του γθπζδου που δεν επιτρζπεται να είναι μικρότερεσ από το
φψοσ των κτιρίων και εν πάςθ περιπτϊςει όχι μικρότερεσ από πζντε (5) μζτρα. δ) Το ποςοςτό
κάλυψθσ που δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το 15% τθσ επιφάνειασ του γθπζδου. ε) Τον
ςυντελεςτι δόμθςθσ που δεν επιτρζπεται να υπερβαίνει το 0,3 με προχπόκεςθ ότι θ ςυνολικι
επιφάνεια ορόφων των κτιρίων δεν υπερβαίνει τα τρεισ χιλιάδεσ (3.000) μ2.
5. Για κτίρια αποκθκϊν οριηοντίου τφπου ι κατακορφφου τφπου (SILOS) κακϊσ και για δεξαμενζσ
που προορίηονται για αποκικευςθ γεωργικϊν προϊόντων, λιπαςμάτων, φαρμάκων και άλλων
γεωργικϊν εφοδίων που καταςκευάηονται από τθν Αγροτικι Τράπεηα Ελλάδοσ ι Γεωργικζσ
Συνεταιριςτικζσ Οργανϊςεισ ι ν.π.δ.δ. ι Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ςτισ οποίεσ μετζχει θ Αγροτικι
Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ ι Συνεταιριςμοί οι όροι και περιοριςμοί δομιςεωσ ορίηονται ωσ ακολοφκωσ:
α) Ελάχιςτεσ αποςτάςεισ των κτιρίων από τα όρια του γθπζδου 10 μ.
β) Μζγιςτο ποςοςτό καλφψεωσ του γθπζδου 30% τθσ επιφανείασ αυτοφ.
γ) Μζγιςτοσ αρικμόσ ορόφων για μεν τισ αποκικεσ κατοκόρυφου τφπου (SILOS) και τισ δεξαμενζσ
ζνασ για δε τα κτίρια αποκθκϊν οριηοντίου τφπου 2.
δ) Μζγιςτο φψοσ κτιρίων 10 μζτρα. Το φψοσ αυτό ςε περίπτωςθ καταςκευισ κεκλιμζνθσ ςτζγθσ
προςαυξάνεται κατά 1,50 μ. Θ προςαφξθςθ αυτι ςτθν περίπτωςθ των αποκθκϊν κατακορφφου
τφπου (SILOS) μπορεί να φκάςει τα 4,00 μζτρα για λόγουσ τοποκετιςεωσ εντόσ αυτισ μθχανιςμοφ
βεβαιοφμενου τοφτου από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων.
ε) Ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δομιςεωσ του γθπζδου ορίηεται ςε 0,6 και ο ςυντελεςτισ κατ' όγκον
εκμεταλλεφςεωσ ςε 3,3.
ςτ) Επιτρζπεται θ καταςκευι περιςςοτζρων του ενόσ κτιρίων (ι εγκαταςτάςεων) εντόσ του αυτοφ
γθπζδου.
6. Επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ ξθραντθρίων καπνϊν Βιρτηίνια, κερμοκθπίων και διχτυοκθπίων για
τθν καλλιζργεια ανκζων, καλλωπιςτικϊν και κθπευτικϊν προϊόντων, αρωματικϊν φαρμακευτικϊν
φυτϊν, τροπικϊν φυτϊν, ςποροφφτων, δενδρωδϊν και άλλων καλλιεργειϊν που ενδείκνυνται για
τισ ανωτζρω καταςκευζσ, καλάμων για τθν καλλιζργεια μανιταριϊν και ςποροφφτων,
κερμοκθπιακϊν καταςκευϊν για υδρόβιουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και θ εγκατάςταςθ εκτροφείων
ςαλιγκαριϊν και θ καλλιζργεια αυτϊν ςτισ περιοχζσ που κακορίηονται από ειδικζσ διατάξεισ ι
Ηϊνεσ Οικιςτικοφ Ελζγχου (Η.Ο.Ε.) ι γενικά πολεοδομικά ςχζδια ωσ γεωργικζσ ι αγροτικζσ γαίεσ ι
περιοχζσ αποκλειςτικά γεωργικισ καλλιζργειασ, κακϊσ και ςε όλεσ τισ περιοχζσ ςτισ οποίεσ
επιτρζπεται θ χριςθ και θ καταςκευι κερμοκθπίων, διχτυοκθπίων, καλάμων για τθν καλλιζργεια
μανιταριϊν και ςποροφφτων και κερμοκθπιακϊν καταςκευϊν για υδρόβιουσ οργανιςμοφσ.».

Άρκρο 104
Εκνικό Μθτρϊο Θεςμικϊν Χωρικϊν Δεδομζνων
Συγκροτείται Εκνικό Μθτρϊο Κεςμικϊν Χωρικϊν Δεδομζνων, το οποίο λειτουργεί ςε ψθφιακι και
δθμόςια προςβάςιμθ μορφι. Στο Μθτρϊο ςυμπεριλαμβάνονται όλεσ οι κεςμικζσ γραμμζσ και οι
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ςυνδεόμενεσ με αυτζσ πολεοδομικζσ και χωροταξικζσ διατάξεισ και κατευκφνςεισ. Τα δεδομζνα
του Μθτρϊου αυτοφ εντάςςονται και ςυμπεριλαμβάνονται και ςτον Ενιαίο Ψθφιακό Χάρτθ του
Μζρουσ Γ' του ν. 4635/2019 (Α' 167).
Ενδεικτικά, το Μθτρϊο περιλαμβάνει τα εξισ:
α. Πρια ςχεδίων πόλεων, οικιςμϊν, ΗΥΣ, οργανωμζνων υποδοχζων δραςτθριοτιτων
ςυμπεριλαμβανόμενων ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, ΣΟΑ και ςυνκζτων τουριςτικϊν καταλυμάτων.
β. υμοτομικζσ και οικοδομικζσ γραμμζσ.
γ. Χαρακτθριςμζνεσ εκνικζσ, επαρχιακζσ και δθμοτικζσ οδοφσ.
ε. Γεωτεμάχια κτθματολογίου (μόνον εφόςον περιλαμβάνονται οι περιοχζσ όπου οι πρϊτεσ
εγγραφζσ ζχουν οριςτικοποιθκεί).
δ. Κεςμοκετθμζνεσ χριςεισ γθσ από τον πολεοδομικό ςχεδιαςμό ι με άλλα κεςμικά κακεςτϊτα.
ε. Προυσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ.
ςτ. Δάςθ και δαςικζσ εκτάςεισ (μόνον εφόςον περιλαμβάνονται ςε δαςικοφσ χάρτεσ που ζχουν
κυρωκεί και οριςτικοποιθκεί).
η. Ρεριοχζσ του δικτφου Natura 2000 ι περιοχζσ προςταςίασ ειδικϊν οικοτόπων.
θ. Ηϊνεσ αιγιαλοφ, παραλίασ και λιμζνα.
κ. Φδατα, υδατορζματα, υγρότοπουσ, όχκεσ πλεφςιμων ποταμϊν και μεγάλων λιμνϊν.
ι. Αρχαιολογικοφσ χϊρουσ ι ιςτορικοφσ τόπουσ.
ια. Ραραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, παραδοςιακά ςφνολα ι προςτατευόμενουσ χϊρουσ.

Άρκρο 105
Αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ ορόφων κτιρίων
1. Επιτρζπεται θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ των οριηοντίων ι κακζτων ιδιοκτθςιϊν και των
αναλογοφντων κοινοχριςτων χϊρων τθσ οικοδομισ που αντιςτοιχοφν ςτουσ υψθλότερουσ
ορόφουσ υφιςτάμενων κτιρίων, προκειμζνου αυτοί να κατεδαφιςκοφν για λόγουσ δθμόςιασ
ωφζλειασ. Θ κιρυξθ τθσ απαλλοτρίωςθσ γίνεται, με απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων του
Υπουργείου Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ.
2. Για να κθρυχκεί θ αναγκαςτικι απαλλοτρίωςθ τθσ παρ. 1, πζραν των όςων προβλζπονται ςτθν
παρ. 1 του άρκρου 3 του Κϊδικα Αναγκαςτικϊν Απαλλοτριϊςεων Ακινιτων, απαιτοφνται και τα
εξισ:
α. Ζκκεςθ μθχανικϊν για τθν τεχνικι δυνατότθτα και τον τρόπο κατεδάφιςθσ των
απαλλοτριοφμενων ορόφων και εκτίμθςθ του κόςτουσ τυχόν απαιτοφμενων τεχνικϊν εργαςιϊν για
τθν εξαςφάλιςθ τθσ τεχνικισ αρτιότθτασ και τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ του απομζνοντοσ
κτιρίου.
β. Οικονομοτεχνικι ζκκεςθ για τθν εκτίμθςθ τθσ ενδεχόμενθσ μείωςθσ ςτθν αξία του απομζνοντοσ
ακινιτου, τθσ οικονομικισ βιωςιμότθτασ τυχόν εγκατεςτθμζνων ςτο ακίνθτο επιχειριςεων, ι τθν
απϊλεια εςόδων από τουσ ιδιοκτιτεσ και τουσ μιςκωτζσ του απομζνοντοσ ακινιτου κατά τθ φάςθ
των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ.

Άρκρο 106
Διατάξεισ για το Κτθματολόγιο
1. Οι παρ. 1, 2 και 5 και θ περ. α τθσ παρ. 8 του άρκρου 2 του ν. 2308/1995 (Α’ 114)
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αντικακίςτανται και το άρκρο 2 διαμορφϊνεται ωσ εξισ:
«Άρκρο 2
Δθλϊςεισ εγγραπτζων δικαιωμάτων
1. Με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» καλοφνται
όςοι ζχουν εμπράγματο ι άλλο εγγραπτζο ςτα κτθματολογικά βιβλία δικαίωμα ςε ακίνθτα τθσ υπό
κτθματογράφθςθ περιοχισ να υποβάλουν διλωςθ με περιγραφι του δικαιϊματοσ και αναφορά
ςτθν αιτία κτιςθσ του.
Θ απόφαςθ αυτι αναρτάται ςτισ ιςτοςελίδεσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του
νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου «Ελλθνικό Κτθματολόγιο», δθμοςιεφεται ςε μία εφθμερίδα
πανελλαδικισ κυκλοφορίασ και ςε δφο του τθσ περιφζρειασ και κοινοποιείται ςτο Υπουργείο
Εξωτερικϊν και ςτουσ οικείουσ Ο.Τ.Α. α' και β' βακμοφ.
Με όμοια απόφαςθ ςυγκροτείται Γραφείο Κτθματογράφθςθσ, ςτο οποίο μποροφν να υπαχκοφν
περιςςότερεσ τθσ μίασ υπό κτθματογράφθςθ περιοχζσ, ορίηεται θ ζδρα του και ρυκμίηονται
ηθτιματα ςχετικά με το αναγκαίο κατά περίπτωςθ προςωπικό του, κακϊσ και κάκε άλλο ηιτθμα
τεχνικοφ και λεπτομερειακοφ χαρακτιρα ςχετικά με τθ λειτουργία του. Στθν περίπτωςθ που θ
κτθματογράφθςθ διενεργείται από αναδόχουσ μελετϊν κτθματογράφθςθσ, το Γραφείο
Κτθματογράφθςθσ ςτελεχϊνεται, εξοπλίηεται και λειτουργεί με ευκφνθ τουσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθ ςχετικι ςφμβαςθ. Σε ςυμπράττοντα ςχιματα, ςτα οποία ανατίκενται μελζτεσ
κτθματογράφθςθσ, επιτρζπεται να ςυμμετζχουν και δικθγόροι.
Θ διλωςθ γίνεται ςε ειδικό ζντυπο, το περιεχόμενο του οποίου, με μνεία των εγγράφων που
ςυνυποβάλλονται, κακορίηεται με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Ελλθνικό
Κτθματολόγιο».
2. Το Δθμόςιο υποχρεοφται να υποβάλει διλωςθ εγγραπτζου δικαιϊματοσ, και μπορεί να
υποβάλει αίτθςθ διόρκωςθσ ι ζνςταςθ κατά τα άρκρα 6 και 7, για λόγουσ διαςφάλιςθσ και
προςταςίασ των δικαιωμάτων του.
Το ν.π.δ.δ. «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» παρζχει υποχρεωτικά ςτισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου για τον υπό κτθματογράφθςθ Ο.Τ.Α. τα όρια των ςχεδίων πόλεωσ, οικιςμϊν
προχφιςτάμενων του ζτουσ 1923, οικοδομιςιμων εκτάςεων των οικιςτικϊν περιοχϊν του ν.
947/1979 (A’ 169), διανομϊν και αναδαςμϊν, κακϊσ και τυχόν εγκεκριμζνεσ πολεοδομικζσ μελζτεσ
και ρυμοτομικά ςχζδια, τα οποία λαμβάνει υπόψθ τθσ και εφαρμόηει κατά τθ διαδικαςία
κτθματογράφθςθσ. Για τθ διλωςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου επί δαςϊν και δαςικϊν εκτάςεων
λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψθ από τισ οικείεσ Υπθρεςίεσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου τα
προαναφερκζντα όρια και δεν υποβάλλεται διλωςθ οφτε ζνςταςθ ι αίτθςθ διόρκωςθσ ςτισ
περιπτϊςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ν. 3889/2010.
Το ν.π.δ.δ. «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» αποςτζλλει υποχρεωτικά ςτθν αρμόδια για τθν υπό
κτθματογράφθςθ περιοχι Κτθματικι Υπθρεςία του Δθμοςίου, πριν τθν ανάρτθςθ των προςωρινϊν
ςτοιχείων κτθματογράφθςθσ, τα προςωρινά κτθματολογικά διαγράμματα τθσ ανάρτθςθσ κακϊσ
και τα ςτοιχεία των εγγραφϊν του προςωρινοφ κτθματολογικοφ πίνακα που αφοροφν ςτα ακίνθτα
που ζχουν καταχωριςκεί ωσ ιδιοκτθςία του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και ωσ αγνϊςτου ιδιοκτιτθ,
κακϊσ και ςτα ακίνθτα που ζχουν καταχωρθκεί ςε δικαιοφχο κυριότθτασ με αιτία κτιςθσ τθ
χρθςικτθςία και των οποίων οι δθλϊςεισ υποβλικθκαν μετά τθ λιξθ τθσ ςυλλογισ δθλϊςεων.
Κατά παρζκκλιςθ του ν. 2472/1997 (Α' 50), όπωσ ιςχφει, τα γεωχωρικά δεδομζνα με πλιρθ
αναφορά ςτα ΚΑΕΚ των κτθματολογικϊν διαγραμμάτων των πρϊτων εγγραφϊν για το ςφνολο τθσ
κτθματογραφοφμενθσ περιοχισ, χορθγοφνται υποχρεωτικά ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ που τα αιτοφνται
εφόςον κεμελιϊνονται ςτθν αίτθςθ λόγοι διαςφάλιςθσ των ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ
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Δθμοςίου.
3. α) Τα δικαιϊματα για τα οποία υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ διλωςθσ ςτο ςτάδιο τθσ
κτθματογράφθςθσ, είναι αυτά ςτα οποία αφοροφν οι εγγραπτζεσ, ςε κακεςτϊσ λειτουργοφντοσ
κτθματολογίου, πράξεισ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 του ν. 2664/1998, εκτόσ από τισ πράξεισ
παραχϊρθςθσ τθσ νομισ ακινιτων ςε δικαιοφχουσ από αναδαςμό πριν από τθν κφρωςθ του.
β) Επιτρζπεται θ υποβολι διλωςθσ εγγραπτζου δικαιϊματοσ με αιτία κτιςθσ τθν κλθρονομικι
διαδοχι και πριν από τθ ςφνταξθ και μεταγραφι τθσ πράξθσ αποδοχισ Kλθρoνομίασ ι άλλθσ
ιςοδφναμθσ με αυτιν πράξθσ.
Στθν περίπτωςθ αυτι, το εγγραπτζο δικαίωμα καταχωρίηεται μεν ςτουσ κτθματολογικοφσ πίνακεσ
τθσ ανάρτθςθσ, κακϊσ επίςθσ ςτισ πρϊτεσ εγγραφζσ ςτο κτθματολογικό βιβλίο, ο δικαιοφχοσ όμωσ
δεν μπορεί να επιχειριςει εγκφρωσ καμία πράξθ αςκιςεϊσ του πριν από τθν πλιρωςθ των
προχποκζςεων των άρκρων 1193 επ. του Αςτικοφ Κϊδικα.
γ) Διλωςθ δικαιϊματοσ με επικαλοφμενο τίτλο κτιςεωσ πράξθ μεταyραπτζα, εγγραπτζα ι
ςθμειωτζα ςτα βιβλία του υποκθκοφυλακείου δεν κωλφει τθν καταχϊριςθ του δθλοφμενου
δικαιϊματοσ ςτουσ κτθματολογικοφσ πίνακεσ τθσ ανάρτθςθσ, εκ του λόγου ότι δεν ςυνοδεφεται
από ςτοιχεία ςχετικά με τθ μεταγραφι, εγγραφι ι ςθμείωςθ. Θ απουςία των ςτοιχείων αυτϊν
από τον αναρτθμζνο κτθματολογικό πίνακα δεν κεμελιϊνει κακ' εαυτιν λόγο αιτιςεωσ
διορκϊςεωσ ι ενςτάςεωσ κατά τθσ εγγραφισ, εάν θ τελευταία δεν ςυνοδεφεται από ςτοιχεία με
τα οποία αποδεικνφεται θ μθ μεταγραφι, εγγραφι ι ςθμείωςθ. Εφόςον το δικαίωμα, για τον τίτλο
του οποίου απουςιάηουν τα ςτοιχεία μεταγραφισ, εγγραφισ ι ςθμείωςθσ, περιλθφκεί ςτον τελικό
αναμορφωμζνο πίνακα του άρκρου 11 του νόμου αυτοφ, καταχωρίηεται και ςτισ πρϊτεσ εγγραφζσ
ςτο κτθματολογικό βιβλίο. Στθν τελευταία περίπτωςθ, καμία μεταγενζςτερθ πράξθ διακζςεωσ του
δικαιϊματοσ, εκοφςια ι αναγκαςτικι, και καμία άλλθ εγγραφι δεν επιτρζπεται να καταχωριςκοφν
ςτο κτθματολογικό φφλλο του ακινιτου, εάν προθγουμζνωσ ο Ρροϊςτάμενοσ του Κτθματολογικοφ
Γραφείου δεν ςυμπλθρϊςει, μετά από ζλεγχο ςτο αρχείο του υποκθκοφυλακείου, τα ελλείποντα
ςτοιχεία μεταγραφισ, εγγραφισ ι ςθμείωςθσ του τίτλου. Αν από τον ωσ άνω ζλεγχο διαπιςτωκεί
ότι ουδζποτε είχε διενεργθκεί θ μεταγραφι, εγγραφι ι ςθμείωςθ του τίτλου, επιτρζπεται θ
προθγοφμενθ καταχϊριςι του ςτο κτθματολογικό φφλλο του ακινιτου κατόπιν αιτιςεωσ, που
υποβάλλεται ςφμφωνα με τα άρκρα 14 επ. του ν. 2664/1998, από όποιον ζχει ζννομο ςυμφζρον,
προκειμζνου εν ςυνεχεία να διενεργθκεί οποιαδιποτε άλλθ μεταγενζςτερθ εγγραφι. Ο αιτϊν
βαρφνεται με τθν καταβολι των προβλεπόμενων για τθν καταχϊριςθ τελϊν, πάγιων και
αναλογικϊν. Αξιϊςεισ τρίτων, οι οποίεσ αςκοφνται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 6 και 7
του ν. 2664/1998, δεν επθρεάηονται από τθν καταχϊριςθ αυτι. Μετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ
εγγραφισ, εφόςον θ καταχϊριςθ του τίτλου γίνει κατόπιν αιτιςεωσ τρίτου, που ζχει ζννομο
ςυμφζρον, ο Ρροϊςτάμενοσ του Κτθματολογικοφ Γραφείου εκδίδει και παραδίδει ςε αυτόν
απόδειξθ καταβολισ των τελϊν, θ οποία αποτελεί τίτλο εκτελεςτό για τθν επίςπευςθ εκτελζςεωσ
κατά του υπζρ ου θ οριςτικοποιθκείςα εγγραφι, θ οποία διενεργείται βάςει απογράφου
εκδιδομζνου από τον Ρροϊςτάμενο του Κτθματολογικοφ Γραφείου, εφαρμοηομζνου κατά τα λοιπά
αναλόγωσ του άρκρου 918 του Κ.Ρολ.Δ.. Το ειδικότερο περιεχόμενο τθσ απόδειξθσ αυτισ και κάκε
αναγκαία λεπτομζρεια κακορίηονται με απόφαςθ του Ο.Κ.Χ.Ε..
4. Θ διλωςθ υποβάλλεται ςτο αρμόδιο Γραφείο Κτθματoγράφθςθσ.
5. Οι δθλϊςεισ υποβάλλονται μζςα ςε προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν, θ ζναρξθ τθσ οποία ορίηεται με
τθν απόφαςθ τθσ παρ. 1. Θ αντίςτοιχθ προκεςμία για τουσ κατοίκουσ τθσ αλλοδαπισ και για το
Ελλθνικό Δθμόςιο είναι ζξι (6) μινεσ. Οι προκεςμίεσ αυτζσ μπορεί να παρατείνονται για χρόνο
ςυνολικά ζωσ τρεισ (3) μινεσ με αποφάςεισ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Ελλθνικό
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Κτθματολόγιο», όπωσ αυτι μετονομάηεται, που δθμοςιεφονται κατά τθν παρ. 1.
Με αποφάςεισ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ οι προκεςμίεσ υποβολισ των
δθλϊςεων μπορεί να παρατείνονται και για χρονικό διάςτθμα ζωσ ζξι (6) μινεσ πζραν του χρόνου
τθσ παράταςθσ του προθγοφμενου εδαφίου. Οι αποφάςεισ αυτζσ μπορεί να ζχουν αναδρομικι
ιςχφ από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ παράταςθσ μζχρι τθ δθμοςίευςι τουσ.
6. Για κάκε μεταβολι των κατά τθν παρ. 3 δικαιωμάτων, που επζρχεται από τθν επομζνθ τθσ
υποβολισ τθσ αρχικισ διλωςθσ ζωσ τθν ζναρξθ τθσ κατά το άρκρο 5 παρ. 1 προκεςμίασ,
υποχρεοφνται οι αποκτϊντεσ εγγραπτζα δικαιϊματα να υποβάλουν διλωςθ. Οι δθλϊςεισ αυτζσ,
για τισ οποίεσ ιςχφουν κατά τα λοιπά οι ρυκμίςεισ του παρόντοσ άρκρου, υποβάλλονται μζςα ςε
προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ από τθν κτιςθ ι τθ μεταβολι του εγγραπτζου δικαιϊματοσ, εκτόσ αν
δεν ζχει λιξει ακόμα θ προκεςμία τθσ παρ. 5 του παρόντοσ άρκρου, οπότε θ διλωςθ υποβάλλεται
εντόσ αυτισ. «Για τισ μεταβολζσ που επζρχονται, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα εδάφια τθσ
παροφςασ παραγράφου και μζχρι τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 5, ο
αρμόδιοσ υποκθκοφφλακασ αποςτζλλει ατελϊσ και χωρίσ καταβολι δικαιωμάτων παγίων ι
αναλογικϊν ςτο Γραφείο Κτθματογράφθςθσ, αμζςωσ μετά τθν καταχϊριςθ, αντίγραφο τθσ
περίλθψθσ τθσ πράξθσ, κακϊσ και αντίγραφο τθσ ίδιασ τθσ πράξθσ. Αν θ νομοκεςία δεν προβλζπει
ςφνταξθ περίλθψθσ, ο αρμόδιοσ υποκθκοφφλακασ αποςτζλλει ατελϊσ και χωρίσ καταβολι
δικαιωμάτων παγίων ι αναλογικϊν ςτο Γραφείο Κτθματογράφθςθσ αντίγραφο τθσ ίδιασ τθσ
πράξθσ με τα ςτοιχεία μεταγραφισ ι εγγραφισ ι ςθμείωςθσ αυτισ ςτα οικεία βιβλία που τθρεί.
Μετά τθν ζναρξθ τθσ προκεςμίασ που προβλζπεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 5 απαγορεφεται θ
μεταγραφι, εγγραφι ι ςθμείωςθ οποιαςδιποτε πράξθσ ςτα τθροφμενα ςτα υποκθκοφυλακεία
βιβλία, εφόςον ςτθν αίτθςθ που υποβάλλεται προσ τον υποκθκοφφλακα δεν επιςυνάπτεται
διλωςθ εγγραπτζου δικαιϊματοσ τθσ παραγράφου 1, απευκυνόμενθ προσ τον αρμόδιο για τθν
κτθματογράφθςθ φορζα που προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παρ. 3 του άρκρου 1 ςε ςχζςθ με
το δικαίωμα, ςτο οποίο αφορά θ πράξθ.
7. Σε περίπτωςθ υποβολισ ψευδοφσ διλωςθσ ζχουν ανάλογθ εφαρμογι οι διατάξεισ τθσ παρ. 6
του άρκρου 22 του ν. 1599/1986.
8.α) Αν δεν υποβλθκεί διλωςθ, απαγορεφεται θ κατάρτιςθ εμπράγματθσ δικαιοπραξίασ για το
δικαίωμα που δεν δθλϊκθκε, κακϊσ επίςθσ θ χοριγθςθ άδειασ οικοδομισ ςτο όνομα εκείνου που
παρζλειψε να υποβάλει τθ διλωςθ.
Με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί επίςθσ
να επιβλθκεί πρόςτιμο.
Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται βάςει του είδουσ του εγγραπτζου δικαιϊματοσ που
δθλϊνεται, τθσ αξίασ των ακινιτων βάςει του ςυςτιματοσ αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ αυτισ,
κακϊσ και του χρόνου κατά τον οποίον κακυςτζρθςε θ υποβολι τθσ διλωςθσ ςε ςχζςθ με τθν
προκεςμία που κακορίηεται ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 5. Το πρόςτιμο για δικαιϊματα
κυριότθτασ (ψιλισ/πλιρουσ) και επικαρπίασ υπολογίηεται για το ςφνολο των ακινιτων που δεν
ζχουν δθλωκεί εμπροκζςμωσ ακόμθ και ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ τθσ υποπερ. αα τθσ περ. α τθσ
παρ. 10. Βάςθ υπολογιςμοφ του προςτίμου αποτελεί θ αξία του δθλουμζνου δικαιϊματοσ. Θ βάςθ
υπολογιςμοφ αντιςτοιχεί ςε ποςό δεν μπορεί να είναι κατϊτερο των 300 και ανϊτερο των 2.000
ευρϊ. Το ποςό αυτό προςαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο κακυςτζρθςθσ υποβολισ τθσ διλωςθσ.
Με απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, θ οποία εκδίδεται
εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου, ορίηεται ο ειδικότεροσ τρόποσ
υπολογιςμοφ του προςτίμου ανά είδοσ δικαιϊματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του ςυντελεςτι
προςαφξθςθσ λόγω κακυςτζρθςθσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εφαρμογι τθσ
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διάταξθσ. Θ απόφαςθ αυτι αρχίηει να ιςχφει ζνα (1) μινα μετά τθν ζκδοςι τθσ.
Σε περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ καταβολισ προςτίμου, αυτό ειςπράττεται κατά τισ
διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε..
β) Οποιαδιποτε απαγόρευςθ και ακυρότθτα από τθν εφαρμογι αυτισ τθσ παραγράφου αίρεται
είτε με τθν εκ των υςτζρων υποβολι διλωςθσ από εκείνον που παρζλειψε να τθν υποβάλει
εμπροκζςμωσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν αποξενϊκθκε πλιρωσ από το δικαίωμα του επί του
ακινιτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτζο δικαίωμα με τθν παραπάνω δικαιοπραξία. Θ
υποβολι των δθλϊςεων αποδεικνφεται με ςχετικι βεβαίωςθ, θ οποία εκδίδεται ατελϊσ από το
αρμόδιο Γραφείο Κτθματογράφθςθσ.
Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ που δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ, τθσ οποίασ το περιεχόμενο περιλαμβάνεται ςτθν ανακοίνωςθ για τθν ανάρτθςθ που
προβλζπεται ςτο άρκρο 4, κακορίηεται θ θμερομθνία μζχρι τθν οποία είναι επιτρεπτι θ υποβολι
εκπρόκεςμων δθλϊςεων ςτθν περιοχι που κτθματογραφείται. Με όμοια απόφαςθ, που
δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατείνεται.
9. Κατ’ εξαίρεςθ των όςων ορίηονται ςτισ παρ. 6 και 8, μετά τθ λιξθ τθσ ανάρτθςθσ των ςτοιχείων
τθσ κτθματογράφθςθσ δεν επιτρζπεται με ποινι απαραδζκτου να υποβλθκεί διλωςθ
εμπράγματου δικαιϊματοσ, με αιτία κτιςθσ τθν ζκτακτθ χρθςικτθςία, εφόςον αφορά ςε ακίνθτο
το οποίο ςτθν ανάρτθςθ των ςτοιχείων τθσ κτθματογράφθςθσ καταχωρικθκε ωσ άγνωςτου
ιδιοκτιτθ, εάν δεν επιδοκεί ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο.
Κατά τθ διάρκεια τθσ ανάρτθςθσ, υποβάλλεται ζνςταςθ ωσ προσ το περιεχόμενο των ςτοιχείων τθσ
ανάρτθςθσ.
Θ ζνςταςθ είναι απαράδεκτθ εάν δεν επιδοκεί ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο. Για τθν απόδειξθ τθσ
κατάκεςθσ τθσ ζνςταςθσ, το Γραφείο Κτθματογράφθςθσ εκδίδει ςτθν περίπτωςθ αυτι
πιςτοποιθτικό υποβολισ ζνςταςθσ, το οποίο, από κοινοφ με το αποδεικτικό τθσ επιδόςεωσ προσ το
Δθμόςιο, χρθςιμοποιείται για τθ ςφνταξθ ςυμβολαίων, τθ διεξαγωγι δικϊν και τισ εγγραφζσ ςτα
βιβλία μεταγραφϊν και υποκθκϊν, αντί του πιςτοποιθτικοφ υποβολισ διλωςθσ που προβλζπεται
ςτο άρκρο 5.
10. α) Για τθν επεξεργαςία των δθλϊςεων του παρόντοσ άρκρου και τθν καταχϊριςθ των
εγγραπτζων δικαιωμάτων ςτουσ τελικοφσ πίνακεσ τθσ κτθματογράφθςθσ, κακϊσ επίςθσ και για τα
δικαιϊματα που ζχουν περιλθφκεί ςτα τελικά κτθματολογικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 καταβάλλεται υπζρ του Φορζα "Ελλθνικό Κτθματολόγιο"
ανταποδοτικό τζλοσ κτθματογράφθςθσ, το οποίο κακορίηεται ωσ εξισ:
αα'. Για κάκε εγγραπτζο δικαίωμα που δθλϊνεται, καταβάλλεται από τον δθλοφντα ζναντι του
ςυνολικά οφειλόμενου ανταποδοτικοφ τζλουσ κτθματογράφθςθσ και επί ποινι απαραδζκτου τθσ
δθλϊςεϊσ του πάγιο τζλοσ κτθματογράφθςθσ. Το τζλοσ αυτό ορίηεται ςε τριάντα πζντε (35) ευρϊ
ανά δικαίωμα, με εξαίρεςθ τα δικαιϊματα ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι αποκικεσ που αποτελοφν
αυτοτελείσ ιδιοκτθςίεσ, για τα οποία το τζλοσ ορίηεται ςε είκοςι (20) ευρϊ. Στισ αγροτικζσ περιοχζσ
τα φυςικά πρόςωπα που ζχουν εγγραπτζο δικαίωμα ςε περιςςότερα του ενόσ ακίνθτα
καταβάλλουν πάγια τζλθ για δφο μόνον εγγραπτζα δικαιϊματα, ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ
αρικμοφ αυτϊν. Θ διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου εφαρμόηεται μόνο για τουσ δικαιοφχουσ
δικαιωμάτων κυριότθτασ και δουλειϊν.
ββ' .Μετά τθν ζκδοςθ των αποφάςεων επί των αιτιςεων διορκϊςεωσ και των ενςτάςεων κατά τα
άρκρα 6 και 7 του νόμου αυτοφ και ςτο πλαίςιο τθσ αναμόρφωςθσ των κτθματολογικϊν πινάκων
και διαγραμμάτων κατά το άρκρο 11, οι καταχωριςκθςόμενοι ςτουσ αναμορφωμζνουσ πίνακεσ ωσ
κφριοι ι επικαρπωτζσ καταβάλλουν το υπόλοιπο ανταποδοτικό τζλοσ κτθματογράφθςθσ, το οποίο
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είναι αναλογικό και κακορίηεται ςε ποςοςτό ζνα επί τοισ χιλίοισ (1 %0) επί τθσ πζραν των είκοςι
χιλιάδων (20.000) ευρϊ αξίασ του δικαιϊματόσ τουσ, θ οποία υπολογίηεται με βάςθ τθν τιμι ηϊνθσ
του ακινιτου και, όπου τζτοια δεν ιςχφει, με βάςθ τθν αντίςτοιχθ κατά τθ φορολογικι νομοκεςία
αξία αυτοφ, ςυνυπολογιηομζνων, ςτθν περίπτωςθ των κτιςμάτων και των οριηοντίων ι κάκετων
ιδιοκτθςιϊν, τθσ παλαιότθτασ και του ορόφου. Σε κάκε περίπτωςθ το φψοσ του κατά το
προθγοφμενο εδάφιο κακοριηόμενου αναλογικοφ τζλουσ κτθματογράφθςθσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποςό των εννιακοςίων (900) ευρϊ.
Σε περίπτωςθ κακολικισ διαδοχισ του καταχωριςκζντοσ ωσ δικαιοφχου ςτισ πρϊτεσ εγγραφζσ
φυςικοφ προςϊπου ι μεταςχθματιςμοφ του καταχωριςκζντοσ ωσ δικαιοφχου ςτισ πρϊτεσ
εγγραφζσ νομικοφ προςϊπου θ υποχρζωςθ καταβολισ βαρφνει εκείνουσ που ωσ κακολικοί
διάδοχοι ι ςυνεπεία του μεταςχθματιςμοφ αποκτοφν το εγγεγραμμζνο ςτο κτθματολόγιο
δικαίωμα και θ εκπλιρωςι τθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν καταχϊριςι τουσ ςτο κτθματολόγιο
ωσ δικαιοφχων. Σε περίπτωςθ πλειςτθριαςμοφ το αναλογοφν ςτο πλειςτθριαςκζν δικαίωμα
αναλογικό τζλοσ κτθματογράφθςθσ καταβάλλεται από τον υπερκεματιςτι και αφαιρείται από το
οφειλόμενο εκ μζρουσ του πλειςτθρίαςμα. Στθν υπουργικι απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ
περιπτϊςεωσ β' τθσ παροφςασ παραγράφου ορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία επιςτροφισ του
αναλογικοφ τζλουσ κτθματογράφθςθσ ςτθν περίπτωςθ που εκείνοσ που το κατζβαλε εκτοπιςκεί
ςτθ ςυνζχεια από το κτθματολογικό βιβλίο ςυνεπεία διορκϊςεωσ τθσ εγγραφισ με δικαςτικι
απόφαςθ ι με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου του Κτθματολογικοφ Γραφείου, κακϊσ επίςθσ ο
τρόποσ και θ διαδικαςία καταβολισ του αντίςτοιχου ποςοφ από τον υπζρ ου θ πρϊτθ εγγραφι ι θ
διόρκωςθ.
Με τθν ίδια απόφαςθ μπορεί να ορίηεται ότι θ καταβολι του αναλογικοφ τζλουσ αποτελεί
προχπόκεςθ του κφρουσ κάκε εκοφςιασ μεταβίβαςθσ ι επιβάρυνςθσ του καταχωριςκθςόμενου
ςτο κτθματολογικό βιβλίο δικαιϊματοσ.
β) Ο τρόποσ είςπραξθσ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ α' υποπερ. αα' και ββ' τθσ παροφςασ
παραγράφου ανταποδοτικοφ τζλουσ κτθματογράφθςθσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για
τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ αυτισ κακορίηονται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και
Επενδφςεων και Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Στθν υπουργικι αυτι απόφαςθ ορίηεται
προκεςμία, όχι μικρότερθ των δφο (2) μθνϊν, για τθν καταβολι του αναλογικοφ τζλουσ τθσ
υποπεριπτϊςεωσ ββ' τθσ περιπτϊςεωσ α' τθσ παροφςασ παραγράφου, θ οποία ζρχεται από τθν
θμερομθνία ειδοποίθςθσ του οφειλζτθ εκ μζρουσ του νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου
«Ελλθνικό Κτθματολόγιο», μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ το τζλοσ αυτό προςαυξάνεται ςε
ποςοςτό 20% για τισ πρϊτεσ δεκαπζντε (15) θμζρεσ κακυςτζρθςθσ και εν ςυνεχεία, εάν ο
οφειλζτθσ δεν καταβάλει το τζλοσ πλζον των ανωτζρω προςαυξιςεων, το οφειλόμενο ποςό
διπλαςιάηεται, μθ ιςχφοντοσ εν προκειμζνω του προβλεπόμενου για το αναλογικό τζλοσ ανϊτατου
φψουσ των εννιακοςίων (900) ευρϊ.
Σε κάκε περίπτωςθ μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ καταβολισ το οφειλόμενο ποςό βεβαιϊνεται
από τον νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου «Ελλθνικό Κτθματολόγιο» και ειςπράττεται
αναγκαςτικϊσ κατά τισ διατάξεισ του Κ.Ε.Δ.Ε., ανεξαρτιτωσ αν είναι μικρότερο από το τυχόν
εκάςτοτε προβλεπόμενο για τθν εφαρμογι του Κ.Ε.Δ.Ε. κατϊτατο ποςό.
γ) Με τθν υποβολι ςτο ςτάδιο τθσ κτθματογράφθςθσ αίτθςθσ για ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ και κάκε
άλλου προβλεπόμενου ςτο νόμο αυτόν εγγράφου ι αίτθςθσ διόρκωςθσ κατά το άρκρο 6 ι
ενςτάςεωσ, ςφμφωνα με το άρκρο 7, καταβάλλεται πάγιο τζλοσ πζντε (5) ευρϊ υπζρ του νομικοφ
προςϊπου δθμοςίου δικαίου «Ελλθνικό Κτθματολόγιο». Για τθν υποβολι αίτθςθσ διόρκωςθσ
προδιλου ςφάλματοσ δεν καταβάλλεται οποιοδιποτε τζλοσ.
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Ο τρόποσ είςπραξθσ των παραπάνω τελϊν, κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια
κακορίηονται ςτθν υπουργικι απόφαςθ του πρϊτου εδαφίου τθσ περίπτωςθσ β' τθσ παροφςασ
παραγράφου.
2. Θ προκεςμία τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) παρατείνεται ωσ τισ 15
Σεπτεμβρίου 2020.

Άρκρο 107
Πολεοδομικά κίνθτρα για τθν ποιότθτα και ανταγωνιςτικότθτα των τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων
1. Στοιχεία κτιριοδομικισ και πολεοδομικισ αναβάκμιςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων τθσ
υποπερ. αα' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) ορίηονται τα εξισ:
α. Θ φπαρξθ χϊρου ςτάκμευςθσ εντόσ του γθπζδου με ελάχιςτο αρικμό κζςεων ίςο με τον αρικμό
των δωματίων/διαμεριςμάτων του καταλφματοσ.
β. Θ φπαρξθ ςτεγαςμζνου χϊρου ςτάκμευςθσ εντόσ του τουριςτικοφ καταλφματοσ με ελάχιςτο
αρικμό κζςεων ίςο με τα τρία τζταρτα του αρικμοφ των δωματίων/διαμεριςμάτων του
καταλφματοσ.
γ. Θ διακεςιμότθτα μπαλκονιοφ ι βεράντασ για το 50% των δωματίων ι διαμεριςμάτων.
δ. Θ φπαρξθ ελάχιςτου εμβαδοφ υποδοχισ 0,8 τ.μ. ανά κλίνθ.
ε. Θ φπαρξθ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων εμβαδοφ τουλάχιςτον 100 τ.μ.
ςτ. Θ φπαρξθ τουλάχιςτον μιασ (1) κοινόχρθςτθσ τουαλζτασ για επιςκζπτεσ ανά 25 κλίνεσ.
η. Ελάχιςτο εμβαδόν 25 τ.μ. για μονόκλινα δωμάτια, 30 τ.μ. για δίκλινα και 36 τ.μ. για τρίκλινα ι 42
τ.μ. για διαμερίςματα ενόσ χϊρου, 55 τ.μ. για διαμερίςματα δφο χϊρων, 75 τ.μ. για διαμερίςματα
τριϊν χϊρων και 25 τ.μ. επιπλζον για κάκε χϊρο διαμερίςματοσ για διαμερίςματα τεςςάρων
χϊρων και άνω.
θ. Θ φπαρξθ τουλάχιςτον 2 ςουιτϊν.
Πςα τουριςτικά καταλφματα διακζτουν τουλάχιςτον ζξι (6) από τα παραπάνω ςτοιχεία
κεωροφνται ιδιαιτζρωσ αναβακμιςμζνα και όςα διακζτουν τουλάχιςτον τζςςερα (4) κεωροφνται
αναβακμιςμζνα.
2. Κατά τθν ανζγερςθ κφριων ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων των υποπερ. αα και ββ, τθσ παρ. 2 του
άρκρου 1 του ν. 4276/2014, ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου, επιτρζπεται θ υπζρβαςθ τθσ κάλυψθσ του
γθπζδου που προβλζπεται ςτθν παρ. 8 του άρκρου 28 κατά ποςοςτό μζχρι 5%, αποκλειςτικά με
ςκοπό να δθμιουργθκοφν κοινόχρθςτοι θμιυπαίκριοι χϊροι επί τθσ επιπλζον κάλυψθσ του
γθπζδου.
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