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 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των 

αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 

851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την 

τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί απο-

βλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευ-

ασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο 

οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύ-

κλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χω-

ροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συνα-

φείς επείγουσες ρυθμίσεις. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΜΕΡΟΣ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 
2018/851)

ΜΕΡΟΣ Β’
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/851 ΤΗΣ 30ΗΣ 

ΜΑΪΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 
2008/98/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (L 150)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Γενικές διατάξεις
Άρθρο 2 Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής
(Άρθρο 2 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 3 Ορισμοί
(Άρθρο 3 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 4 Ιεράρχηση των αποβλήτων
(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 5 Υποπροϊόντα
(Άρθρο 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 6 Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων
(Άρθρο 6 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 7 Κατάλογος αποβλήτων
(Άρθρο 7 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’:
Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού  - Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)
Άρθρο 8 Διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 9 Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα 
Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ)

(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-
στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παρα-
γωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων

(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 
αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του 
άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 11 Υποχρεώσεις παραγωγών
(Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροπο-

ποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851 και άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 
έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2018/851)

Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

Άρθρο 13 Έγκριση λειτουργίας ΣΕΔ
(Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει προ-

στεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/851)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 104 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 105 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Ε’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Άρθρο 106 Ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση 

κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων - Τροποποίηση του 
άρθρου 4 του ν. 4736/2020

Άρθρο 107 Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - 
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020

Άρθρο 108 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ-

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 109 Αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου - Τροπο-
ποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998

Άρθρο 110 Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας - Τροποποίηση της παρ. 3 άρθρου 45 του 
ν. 998/1979

Άρθρο 111 Υπόγεια δίκτυα μεταφοράς και διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας  - Τροποποίηση της περ.  α’ της 
παρ. 3 άρθρου 53 του ν. 998/1979

Άρθρο 112 Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση του άρθρου 27 του 
ν. 4685/2020

Άρθρο 113 Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποί-
ηση της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020

Άρθρο 114 Οργανικές θέσεις του Οργανισμού Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποί-
ηση της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 
32 του ν. 4685/2020

Άρθρο 115 Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - Τρο-
ποποίηση των παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 43 του 
ν. 4685/2020

Άρθρο 116 Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού 
και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειο-
δότησης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
ν. 4014/2011

Άρθρο 117 Παράταση απόφασης επιβολής όρων και 
περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές - Τροποποίηση 
της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986

ΜΕΡΟΣ Ζ’
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 118 Παρατάσεις προθεσμιών
Άρθρο 119 Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Άρθρο 120 Επείγουσες βελτιώσεις- αποσαφηνίσεις του 

ν. 4495/2017
Άρθρο 121 Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις
Άρθρο 122 Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις 

του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020
Άρθρο 123 Επέκταση σε όμορο
Άρθρο 124 Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημά-

των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού
Άρθρο 125 Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών 

και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων

Άρθρο 126 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 127 Καταργούμενες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Η’
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 128 Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από τον Δια-

χειριστή του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και τον Διαχειριστή του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. 
για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 
του άρθρου 15, της παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθή-
κη περ. θ’ στην παρ. 4 του άρθρου 140 και παρ. 12 στο 
άρθρο 108 του ν. 4001/2011

Άρθρο 129 Εταιρικός μετασχηματισμός ΔΕΗ Α.Ε. - Προ-
σθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των άρθρων 122 
και 124 του ν. 4001/2011

Άρθρο 130 Ρυθμίσεις αδειοδότησης υβριδικών σταθ-
μών ΑΠΕ και σταθμών ΑΠΕ και αποθήκευσης ηλεκτρικής 
ενέργειας - Χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη και συμ-
μετοχή μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος

Άρθρο 131 Προσδιορισμός κατανομής εσόδων από 
πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων 
για τα έτη 2021 έως 2030 - Τροποποίηση του άρθρου 25 
του ν. 3468/2006

Άρθρο 132 Προσδιορισμός περιθωρίου ισχύος σε κο-
ρεσμένα δίκτυα

Άρθρο 133 Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων - Τροποποίη-
ση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 στο άρθρο 2 του
ν. 2289/1995

Άρθρο 134 Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της αποτελε-
σματικής λειτουργίας, εσωτερικής οργάνωσης και ανε-
ξαρτησίας της ΡΑΕ - Τροποποίηση των άρθρων 40 και 
45 του ν. 4001/2011

Άρθρο 135 Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθη-
σης και Εποπτείας Αγορών από τη ΡΑΕ - Τροποποίηση 
του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 και του άρθρου 6 του
ν. 4425/2016

Άρθρο 136 Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προ-
σφοράς Σύνδεσης στον Διαχειριστή του Συστήματος - 
Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006

Άρθρο 137 Εγγυητική Επιστολή Βεβαίωσης Παραγω-
γού - Προσθήκη άρθρου 11Α στον ν. 4685/2020

Άρθρο 138 Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση 
Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς γεωθερμίας - 
Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του 
ν. 4685/2020

Άρθρο 139 Ακατάσχετο προκαταβολών και ενδιάμε-
σων πληρωμών στο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου

Άρθρο 140 Αναβίωση oριστικών προσφορών σύνδε-
σης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. - Τρο-
ποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021

Άρθρο 141 Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προ-
ώθηση της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1 
του άρθρου 62 του ν. 4710/2020

Άρθρο 142 Αρμοδιότητες του Τμήματος Ορυκτολογίας 
και Πετρογραφίας (ΤΟΠ) της Διεύθυνσης Ορυκτών Πό-
ρων και Μεταλλευτικής (ΔΟΠΜΕ) της Ελληνικής Αρχής 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Τροποποίηση 
της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4602/2019
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Άρθρο 143 Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμό-
διας αρχής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδι-
ασμού - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4001/2011

Άρθρο 144 Θέματα προσωπικού και διοίκησης των 
εταιρειών ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και των συνδεδεμένων αυτής

Άρθρο 145 Κάλυψη οργανικών θέσεων στη ΔΕΗ Α.Ε. - 
Τροποποίηση των άρθρων 4 και 7 του ν. 4643/2019

Άρθρο 146 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 147 Μεταβατικές διατάξεις
ΜΕΡΟΣ Θ’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟ-

ΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 148 Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτά-
σεων των περιοχών του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - 
Τροποποίηση της περ. δ) της παρ. 5 του άρθρου 3 του
ν. 998/1979

Άρθρο 149 Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση 
της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου εδαφίου του 
άρθρου 62 του ν. 998/1979 - Προσθήκη άρθρου 8Α στον 
ν. 998/1979

Άρθρο 150 Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης 
έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρα-
κτήρα - Τροποποίηση της περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 
25 του ν. 998/1979

Άρθρο 151 Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση - 
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979

Άρθρο 152 Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού 
και χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των περιοχών 
του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - 
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003

Άρθρο 153 Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δα-
σικών εκτάσεων - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του 
άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969

Άρθρο 154 Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολο-
γητικών - Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 155 Eιδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανά-

πλαση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου 
(ΕΑΚΗ - «ΛΙΝΤΟ»)

Άρθρο 156 Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστι-
κών αποβλήτων - Τροποποίηση της παρ. ΙΙ του άρθρου 
21 του ν. 2742/1999

Άρθρο 157 Τουριστικά καταλύματα - Προσθήκη εδα-
φίου στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018

Άρθρο 158 Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών 
και κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του Πη-
λίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8 του από 
11.6.1980 προεδρικού διατάγματος.

Άρθρο 159 Εναρμόνιση του σχεδιασμού στο δομημέ-
νο περιβάλλον - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 
6 του π.δ. της 30ης.11.1995

Άρθρο 160 Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων στο ιστο-
ρικό κέντρο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Ενό-
τητας Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων στο άρθρο 19 
του ν. 4313/2014 και εξίσωση με εντός σχεδίου περιοχές 
των γηπέδων ως χώρων στάθμευσης

Άρθρο 161 Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) - 
Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 του
ν. 1892/1990

Άρθρο 162 Επιδιωκόμενος σκοπός διατάξεων για την 
εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του άρθρου 31 
του ν. 4759/2020

Άρθρο 163 Εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του 
άρθρου 32 του ν. 4759/2020

Άρθρο 164 Όροι δόμησης - Τροποποίηση της παρ. 3 
του άρθρου 33 του ν. 4759/2020

Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχε-
δίου δόμηση - Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο άρθρο 
40 του ν. 4759/2020

Άρθρο 166 Συνολικός σχεδιασμός, χαρακτηρισμός και 
κύρωση οδικού δικτύου - Αντικατάσταση της παρ. 15 του 
άρθρου 20 του ν. 3937/2011

Άρθρο 167 Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμί-
σεων - Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011

Άρθρο 168 Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομι-
κού Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής

Άρθρο 169 Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία 
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Άρθρο 170 Μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή Αλε-
ποχωρίου

ΜΕΡΟΣ Ι’
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 171 Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστά-

σεων εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
Άρθρο 172 Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την 

παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις λουτρικές εγκα-
ταστάσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 173 Έναρξη ισχύος

ΜΕΡΟΣ Α’ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

(Άρθρο 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει

τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 1

της Οδηγίας (EΕ) 2018/851)

Με τον παρόντα θεσπίζεται ενιαίο πλαίσιο για τη δια-
χείριση των αποβλήτων με έμφαση στην πρόληψη, την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύ-
κλωσή τους. Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας που αποσκο-
πούν στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τη μεί-
ωση των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και της 
διαχείρισης αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, 
τον περιορισμό του συνολικού αντικτύπου της χρή-
σης των πόρων και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς 
τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 
Παράλληλα, περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην 
οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), ενώ ρυθμίζονται και άλλα συ-
ναφή ζητήματα.
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Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι 
οποίες δεν υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή 
τους, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ζητημά-
των αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης δδ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 
2 του άρθρου 3 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 
3 του άρθρου 4.

4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συμβούλια εξετάζουν εξει-
δικευμένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήματα ή, σε κάθε περί-
πτωση που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη η επιστημονική 
τεκμηρίωση ενός ζητήματος, δύναται να καλούνται για 
να καταθέσουν την επιστημονική τους άποψη, ανεξάρ-
τητοι εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένη κατάρτιση και 
εμπειρία στο υπό εξέταση αντικείμενο, που ορίζονται με 
απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου.

5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται 
να αιτείται τη σύγκληση του Συμβουλίου, να παρίσταται 
κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ή να υποβάλλει 
υπόμνημα απόψεων στο Συμβούλιο, το οποίο εξετάζει 
την υπόθεσή του.»

Άρθρο 117

Παράταση απόφασης επιβολής όρων και 

περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές - 

Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 21

του ν. 1650/1986

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 
1650/1986 (Α’ 160) τροποποιείται, ως προς τον χρόνο 
ισχύος της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας με την οποία παρατείνεται η επιβολή όρων 
και περιορισμών σε περιοχές που δεν έχουν εκδοθεί π.δ. 
χαρακτηρισμού, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του 
τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία χαρακτηρισμού 
με προεδρικό διάταγμα και έως ότου εκδοθεί η πράξη χα-
ρακτηρισμού, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορι-
σμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνα-
τόν να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω περιοχές, 
στοιχεία ή σύνολα και να υλοποιεί τα σχέδια δράσης της 
υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 και συγκεκριμένες 
διαχειριστικές δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση 
και διατήρηση της κατάστασης των προστατευτέων αντι-
κειμένων. Η ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αν συντρέχουν εξαι-
ρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται, 
με όμοια υπουργική απόφαση, για δύο (2) ακόμη έτη.»

ΜΕΡΟΣ Ζ’

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 118

Παρατάσεις προθεσμιών

1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 32Α
Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει 

επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκα-

οκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό καθορισμό 
τιμής μονάδας, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν 
να υποβάλουν προς τον υπόχρεο φορέα καταβολής της 
αποζημίωσης, με κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε 
την απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για 
τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή 
της δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής 
αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024. Αν το αίτημα γί-
νει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα καταβολής 
αποζημίωσης με απόφασή του, μόνο τότε υποχρεούται 
στην καταβολή της αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της δικαστικώς καθορι-
σθείσας τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση τόκων 
υπερημερίας.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) 
τροποποιείται, προκειμένου να παραταθεί η ισχύς των 
εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 
2508/1997 (Α’ 124) για τις περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης 
πολεοδόμησης, και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση εκτά-
σεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 
συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες είτε τις προϊ-
σχύουσες διατάξεις, αν κατά τη δημοσίευση του πα-
ρόντος νόμου έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας φάκελος 
για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 παρ. 6 του 
ν. 2508/1997, η οποία για τις περιπτώσεις αυτές ισχύει 
για τρία (3) έτη από την έκδοσή της. Σε εκκρεμείς δια-
δικασίες για την πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες 
έχει εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 
2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 8.8.2022, υπό 
την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την έκδοσή της 
έχει υποβληθεί προς έγκριση η πολεοδομική μελέτη.»

3. Η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 86 του ν. 
4722/2020 (Α’ 177) για την εκπόνηση Πολεοδομικού 
Σχεδίου Εφαρμογής παρατείνεται και το άρθρο 86 δια-
μορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 86
Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) 
για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που 
επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 
2018

Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύ-
τερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπερι-
λαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές της 
Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
της 23ης Ιουλίου 2018, ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται 
να υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης 
του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2022. Για την υλοποίηση 
του έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. α’ της παρ. 14 του 
άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141).»

4. Στο άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) προστίθεται 
παρ. 8 ως εξής:
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«8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ειδικού Πολεο-
δομικού Σχεδίου και εφόσον η προτεινόμενη ανάπτυξη 
αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, μπορεί να επιβάλ-
λεται, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμ-
βουλίου και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναστολή 
χορήγησης οικοδομικών αδειών για ορισμένες χρήσεις 
είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου είτε σε μέρος αυτής, 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

5. Στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4512/ 
2018 (Α’ 5), ως προς τον χρόνο επιτρεπόμενης συνέχισης 
της λειτουργίας λατομείων αδρανών υλικών, προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα κατά τα ανωτέρω πέντε (5) έτη αυξάνονται σε δέκα 
(10) έτη στη λατομική περιοχή, εφόσον πρόκειται για λα-
τομεία τα οποία έχουν κοινά όρια με λατομικούς χώρους 
λατομικής περιοχής και διενεργείται συνεκμετάλλευση 
με αυτούς, ώστε να αυξηθούν τα απολήψιμα αποθέματα 
αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής».

6. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 90/2018 
(Α’ 162) ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσμίας 
έγκρισης, αναθεώρησης ή τροποποίησης των ειδικών 
χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:

«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα 
αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που 
ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε 
κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή 
της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της προ-
θεσμίας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»

7. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 
3 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο παροχής της γνώ-
μης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, τροποποιείται 
ως εξής:

«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των ειδι-
κών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει τη διατύπωση 
γνώμης για το περιεχόμενο τους, ήτοι την κύρια μελέτη, 
τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 
το σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης, από το Εθνικό 
Συμβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνός από την εισαγωγή του θέ-
ματος σε αυτό.»

8. Η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 90/2018, 
ως προς τον χρόνο παράτασης της προθεσμίας έγκρισης, 
αναθεώρησης και τροποποίησης των περιφερειακών 
χωροταξικών πλαισίων, τροποποιείται ως εξής:

«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα αντι-
κειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες που ανέ-
κυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη 
γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της σύμ-
βασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και του αναδόχου, η παράταση της προθεσμίας των 
τριάντα (30) μηνών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.»

9. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/ 
2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος των 
βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 
(Α’ 167) και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του 
άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυ-
τοψίας από 1ης.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται 
από τη λήξη της έως και την 30ή.9.2021, με δυνατότητα 
υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, 
χωρίς υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων ταυτότητας 
κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας.»

Άρθρο 119

Πολεοδομικός σχεδιασμός

1. Τροποποιείται η περ.  α’ του άρθρου 70 του ν. 
4495/2017 (Α’ 167), ως προς τα ακίνητα προσφοράς συ-
ντελεστή δόμησης, ως εξής:

«α. ακίνητα επί των οποίων έχει επιβληθεί απαλλοτρί-
ωση είτε μέσω του ρυμοτομικού σχεδίου ή με πράξη 
κήρυξης απαλλοτρίωσης, με σκοπό τη δημιουργία κοι-
νόχρηστων ή κοινωφελών χώρων που προβλέπονται 
στο αντίστοιχο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχει καθοριστεί η 
χρήση κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου ή χώρου 
πρασίνου από τον υπερκείμενο σχεδιασμό, ακόμη και 
όταν περιέχουν κτίρια των περ. β’ και γ’,».

2. Τροποποιούνται οι περ. δ’ και ε’ της παρ. 2 του άρ-
θρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς την απαιτούμενη 
διαδικασία για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντε-
λεστή Δόμησης, ως εξής:

«δ) Γνωμοδότηση των οικείων Δημοτικών ή Περιφε-
ρειακών Συμβουλίων.

ε) Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού (Δ.Π.Σ.) ή της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολι-
τικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών (Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά πε-
ρίπτωση.»

3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4495/ 
2017, ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, ως εξής:

«3. Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται, επίσης, στο πλαίσιο εκπόνη-
σης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και ΕΠΣ σύμφωνα 
με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4447/2016 (Α’ 241).»

4. Τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 του 
ν. 4495/2017, ως προς τις περιοχές χωροθέτησης Ζωνών 
Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, και διαμορφώνονται 
ως εξής:

«5. Οι Ζ.Υ.Σ. μπορεί να χωροθετούνται σε περιοχές που 
βρίσκονται:

α) εντός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή εντός 
περιοχών, για τις οποίες έχει εκκινήσει η διαδικασία πολε-
οδόμησης με κανονιστική πράξη ή εντός περιοχών προς 
πολεοδόμηση ή εντός εγκεκριμένων ορίων οικισμών 
που υφίστανται πριν από την έναρξη ισχύος του από 
17.7.1923 ν.δ. (Α’ 228), ή έχουν πληθυσμό κάτω των δύο 
χιλιάδων (2.000) κατοίκων,

β) εκτός των ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών 
οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που προ-
βλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 
(Α’ 160), στην περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/ 
2012 (Α’ 79) ή στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 1577/1985 (Α’ 210) και περιοχών στις οποίες έχουν 
επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης για την προστασία πα-
ραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών 
χώρων ή άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλο-
γων στοιχείων,
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γ) εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τα 
τμήματα στα οποία γίνεται ανάπλαση, σύμφωνα με τα 
άρθρα 8 έως και 17 του ν. 2508/1997 (Α’ 124),

δ) εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή κτιρίων 
που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο προστατευ-
όμενοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,

ε) εκτός των δύο πρώτων Οικοδομικών Τετραγώνων 
(Ο.Τ.) μετά από τη γραμμή του αιγιαλού ή της όχθης με-
γάλων λιμνών ή πλεύσιμων ποταμών και εκτός ανοικτών 
οικοδομικών τετραγώνων,

στ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων με κλίση του φυ-
σικού εδάφους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%),

ζ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων που γειτνιάζουν με 
δασικές εκτάσεις.

Επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, πρέπει να τεκ-
μηριώνεται από τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων της παρ. 2, ότι με τη μεταφορά συντελεστή 
δόμησης:

α) [Καταργείται]
β) Δεν απειλείται η αλλοίωση ευμενών όρων διαβίω-

σης που έχουν διαμορφωθεί, λαμβανομένων υπόψη των 
δράσεων περιβαλλοντικής και πολεοδομικής εξισορρό-
πησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης του άρθρου 76.

γ) Δεν επέρχεται υπέρβαση του ορίου κορεσμού της 
περιοχής, με βάση την οικιστική πυκνότητα και ενόψει 
του ήδη ισχύοντος συντελεστή δόμησης.

6. Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ., προσδι-
ορίζονται μέσα στην περιοχή της δημοτικής ενότητας ή 
του δήμου ή των όμορων δήμων ή της οικείας περιφερει-
ακής ενότητας ή περιφέρειας, για την οποία συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις της παρ. 5, η ζώνη υποδοχής μεταφο-
ράς συντελεστή δόμησης και, σε ποσοστό επί του συνο-
λικού εμβαδού των δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, 
όπως το ποσοστό αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό 
των Σ.Δ. που ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολι-
κό εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται να 
μεταφερθεί μέσα σε αυτήν, αφού αξιολογηθούν:

α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος 
Σ.Δ. που προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό οικι-
στικής ανάπτυξης, τη θέση, φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της περιοχής, την οικιστική πυκνότητα 
και το όριο κορεσμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Σ.Δ., 
την έκταση που προκύπτει από την αδυναμία εκμετάλ-
λευσης ακινήτων, όπως διατηρητέων κτιρίων, το σύνολο 
των Τίτλων Μ.Σ.Δ. που έχουν εκδοθεί για τη Μ.Σ.Δ. στην 
περιοχή, την επιβάρυνση από αυθαίρετες κατασκευές 
και αλλαγές χρήσης του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 
(Α’ 174) και του άρθρου 96 του παρόντος,

β) η επακόλουθη μεταβολή της οικιστικής φυσιογνω-
μίας της περιοχής, με προσδιορισμό της μεταβολής πυ-
κνοτήτων και του κυκλοφοριακού φόρτου, καθώς και 
άλλων παραμέτρων του αστικού περιβάλλοντος,

γ) η επάρκεια, μετά και από την πραγματοποίηση της 
Μ.Σ.Δ., των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, που 
προβλέπονται από το Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο, 
για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της περιοχής. 

Σε περιπτώσεις που πληρούνται τα λοιπά κριτήρια εκτός 
της επάρκειας, είναι δυνατό με τη ΖΥΣ να καθορίζεται σε 
ακίνητα που εμπίπτουν σε αυτήν η χρήση κοινόχρηστου 
ή κοινωφελούς χώρου,

δ) η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το τοπίο.»
5. Η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 4495/2017 

τροποποιείται ως προς τις δράσεις περιβαλλοντικής και 
πολεοδομικής εξισορρόπησης και διαμορφώνεται ως 
εξής:

«ε) ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε περι-
βαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες ή κορε-
σμένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που χρήζουν ει-
δικής προστασίας, με σκοπό την ανάδειξη και προστασία 
των περιοχών, τη διεύρυνση του αδόμητου - ελεύθερου 
χώρου, την ανανέωση του κτιριακού αποθέματος και την 
αύξηση της αστικής βιωσιμότητας των περιοχών.

Στις αναπλάσεις περιλαμβάνεται και η ενοποίηση ακά-
λυπτων χώρων και άλλων οικοπέδων για τη δημιουργία 
δικτύου ελεύθερων προσβάσιμων χώρων αποκλειστι-
κά για πεζούς, όπως προβλέπεται στις περ. α’ και β’ της 
παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).»

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4447/2016 (Α’ 241) 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η παρ. 5 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«5. Σε περιοχές που έχουν ήδη πολεοδομηθεί, οι χρή-
σεις γης που καθορίζονται με τα ΤΠΣ, κατισχύουν αυτών 
που είχαν καθορισθεί με το ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς 
κατ’ αρχήν να απαιτείται η αναθεώρηση του υφισταμέ-
νου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου οι χρήσεις του 
να προσαρμοσθούν στις χρήσεις του ΤΠΣ. Αναθεώρηση 
του ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται μόνον εάν απαι-
τείται περαιτέρω εξειδίκευση των χρήσεων γης που κα-
θορίζονται με το νέο ΤΠΣ, όπως όταν πρόκειται για τον 
καθορισμό νέου ή τον αποχαρακτηρισμό εγκεκριμένου 
κοινόχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. Το ΤΠΣ δύναται 
επίσης να τροποποιεί και να αναδιαμορφώνει τους ισχύ-
οντες όρους δόμησης.»

7. Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016, ως προς 
τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια, μετά την περ. δ’ προστί-
θεται περ. δα’ ως εξής:

«δα. Με τα ΕΠΣ δύνανται να καθορίζονται ειδικοί όροι 
και περιορισμοί δόμησης ακόμη και κατά παρέκκλιση 
από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης, 
καθώς και από τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανο-
νισμού και της εκτός σχεδίου δόμησης, κατόπιν ειδικής 
μελέτης και σχετικής επιστημονικής τεκμηρίωσης.»

8. Στην περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4447/2016 
προστίθεται αναφορά ως προς τη συμπερίληψη των Επι-
χειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας 
(ΕΠΜΜΜ) του ν. 3982/2011 (Α’ 143) στα Ειδικά Πολεοδο-
μικά Σχέδια και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ε.Π.Σ., κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, απο-
τελούν επίσης:

α) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α’ 254), οι 
Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δρα-
στηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 
(Α’ 160) και τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του άρθρου 26 
του ν. 1337/1983 (Α’ 33),
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β) οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επι-
χειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 
41, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Μεμονωμένης 
Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της περ. ζ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α’ 143),

γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 
Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011 
(Α’  152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρα-
τηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του
ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019.

Για τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περ. α’ και 
β’ εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα 
διατάξεις, καθώς και η διαδικασία της περ. ε’ της παρ. 1. 
Για τον σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των περι-
οχών της περ. γ’ εφαρμόζεται αποκλειστικά το οικείο 
θεσμικό τους πλαίσιο. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω 
υποδοχέων των περ. α’, β’ και γ’ η οριοθέτηση των υδα-
τορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτούς, γίνεται με τη δι-
οικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα 
από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α’ 94).»

Άρθρο 120

Επείγουσες βελτιώσεις - αποσαφηνίσεις

του ν. 4495/2017

1. Στην περ. 3 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) της παρ. 1 του άρθρου 36 
του ν. 4495/2017 (Α’ 167), α) τροποποιείται η υποπερ. ε), 
β) προστίθεται υποπερ. ιβ) και η περ 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3) Κατηγορία 3:
α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. δόμησης για 
ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης 
για κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας,

β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός σχε-
δίου περιοχή, στην οποία υφίσταται κτηματογράφηση 
και εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή 
Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 
Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) σε άρτιο κατά τον κανόνα,

γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός οριοθετημένου 
οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. (Δ’ 181) για κτίριο με 
επικρατούσα χρήση κατοικίας,

δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, 
με χρήση κατοικίας,

ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτί-
ριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν 
υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της υπάρχουσας 
δόμησης, σε εντός και εκτός σχεδίου δόμηση,

στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζόντιων 
ή κάθετων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός ή εκτός 
σχεδίου περιοχές,

ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από τις 
περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας,

η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις 
που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών δόμησης 
μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των περιπτώσεων 
της Κατηγορίας 1,

θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και προκατασκευ-
ασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς και δεξαμενών λυ-
μάτων,

ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής διαρρύθ-
μισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που δεν εμπίπτουν 
στις περιπτώσεις του άρθρου 30,

ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους,

ιβ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών 
και αερίων καυσίμων σε πρατήρια καυσίμων.»

2. Η περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 
τροποποιείται, ως προς τις προϋποθέσεις αυτόματης έκ-
δοσης των αδειών που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης 
της Κατηγορίας 3, και διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της 
Κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδο-
νται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή 
του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις 
αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. 
Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, 
συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά έγγραφη βεβαίωση 
της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι 
όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου και 
οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και 
υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται 
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υπο-
χρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986 (Α’ 75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έχουν 
μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην 
περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρο-
νικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται 
η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματο-
ληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων 
μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό 
(30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορη-
γούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός 
δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για 
τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.»

3. Η περ. η’ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ως προς 
τον ορισμό «Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής 
άδειας», τροποποιείται ως εξής:

«η) Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής άδειας»: 
Είναι η διοικητική πράξη με την οποία καταχωρίζονται 
στον φάκελο των μελετών, ανεξάρτητα από τον χρό-
νο ισχύος της οικοδομικής άδειας, τροποποιήσεις των 
μελετών, που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης με 
επαύξηση των μεγεθών δόμησης, κάλυψης, όγκου και 
ύψους και τροποποίηση του περιγράμματος του κτιρίου, 
καθώς και η αλλαγή ιδιοκτήτη κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 42.»

4. Η περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, 
ως προς την αναγκαία ενημέρωση του φακέλου της οι-
κοδομικής άδειας, τροποποιείται ως εξής:

«β) τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν μετα-
βάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, 
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όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και 
ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης 
(άρθρο 39 παρ. 3β) του διαγράμματος κάλυψης,».

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 προ-
στίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που 
ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπι-
στώσει αδυναμία συγκρότησης ή λειτουργίας ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.
Α ή Β, με απόφασή του καθορίζει το αντίστοιχο 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α ή Β όμορης περιφερειακής ενότητας της 
ίδιας περιφέρειας που θα ασκεί τις αρμοδιότητες αυτού 
έως τη συγκρότησή του ή την αποκατάσταση της εύρυθ-
μης λειτουργίας του.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, ως προς 
τη συγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β, τροποποιείται ως εξής:

«Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) έναν (1) Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) 

ή τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας δήμου της 
οικείας περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο με τον 
αναπληρωτή του,

β) ένα (1) μέλος υπάλληλο Υ.ΔΟΜ. ή τεχνικής υπηρε-
σίας δήμου της οικείας Περιφερειακής ενότητας με τον 
αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον ανα-
πληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία σε θέ-
ματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτι-
κού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου 
μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, ως 
μέλος,

δ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της 
παρ. 4, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ως μέλος. Έως τη σύσταση του Μητρώου, ή σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους από το 
Μητρώο, από έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με 
τον αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία 
σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πο-
λιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογρά-
φου μηχανικού ή χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού,

ε) έναν (1) δικηγόρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση 
από τα Μητρώα της παρ. 5. Έως τη σύσταση του Μητρώ-
ου δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 5, ή σε περίπτωση 
που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο 
δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον οικείο δι-
κηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ’ Εφέταις, 
με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν ορισθεί 
δικηγόρος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της πρό-
σκλησης από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης, την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υποχρεωτικά 
εντός (5) ημερών από τη διαπίστωση της μη επάρκειας 
μελών, τότε το ανωτέρω όργανο συγκροτείται νομίμως, 
χωρίς τη συμμετοχή αυτού.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του 
ορίζονται υπάλληλος Υ.ΔΟΜ. ή δήμου της οικείας Περι-
φερειακής ενότητας.»

7. Η παρ. 6 εφαρμόζεται για συγκροτήσεις ή τροπο-
ποιήσεις συγκροτήσεων ΣΥΠΟΘΑ Β μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.

8. Η περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4495/2017 
τροποποιείται ως εξής:

«ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από άλλες 
γενικές ή ειδικές διατάξεις η γνωμοδότηση του Σ.Α. ή 
των ΣΧΟΠ Αιγαίου.»

9. Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. γ του άρ-
θρου 28 του ν. 4495/2017 ως εξής:

«Ως προέγκριση νοείται και η απόφαση έγκρισης επέμ-
βασης του ν. 998/1979, όπως ισχύει».

10. Η παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 τροπο-
ποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της, περιλαμβα-
νομένης σε αυτό της ειδικής περίπτωσης αυθαιρέτων 
κατασκευών σε ανταλλάξιμα ακίνητα Δημοσίου, ως εξής:

«4. Αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 28.7.2011, που 
έχουν κατεδαφιστεί από τους ιδιοκτήτες ή πρόκειται να 
κατεδαφιστούν και για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρό-
στιμα ανέγερσης και διατήρησης στην αρμόδια φορο-
λογική αρχή και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστι-
κή απόφαση για την κατεδάφισή τους ή για τις οποίες 
έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την 
κατεδάφισή τους, αλλά έχουν ανεγερθεί προ του β.δ. 
της 9ης.8.1955 και βρίσκονται σε ανταλλάξιμο ακίνητο 
του Δημοσίου, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος 
με την καταβολή παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) 
ευρώ. Για την υπαγωγή υποβάλλονται αίτηση, τεχνική 
έκθεση μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για την κα-
τεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα στοιχεία και σχέδια 
και εφαρμόζεται η διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων 
βεβαιωθέντων προστίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος.»

Άρθρο 121

Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις

1. Η παρ. 2β του άρθρου 2 του π.δ. της 24/31 Μαΐου 
1985 (Δ’ 270) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παρ. 2α σε 
περίπτωση που έχουν κατασκευαστεί με επικάλυψη από 
σκληρό υλικό (π.χ. γυαλί) από τα όρια του γηπέδου ορί-
ζονται σε 2,50 μέτρα.»

2. Η παρ. 16 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε πε-
ριοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που επιτρέπεται 
η εγκατάσταση βιομηχανικών - βιοτεχνικών δραστηριο-
τήτων και δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται 
και η χρήση εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών κέντρων, 
καθώς και η χρήση Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου 
Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).»

3. Το ακίνητο που παραχωρήθηκε στο Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της υπ’ αρ. 284/2020 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης (ΑΔΑ: 9ΠΖΥ-
ΩΚΨ-0ΜΖ), όπως εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα, 
χρησιμοποιείται για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστά-
σεων με σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυ-
νομίας και Πυροσβεστικού Σώματος και εντάσσεται στην 
κατηγορία χρήσης γης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018, 
κατά παρέκκλιση τυχόν διαφορετικών προβλέψεων του 
ισχύοντος Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 
Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ).

4. Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
παρ. 4 δύναται να ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8623Τεύχος A’ 129/23.07.2021

α. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός 
κτιρίων επί του γηπέδου.

β. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ανέρ-
χεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφάνειάς του.

γ. Ο μέγιστος συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 0,6.
δ. Οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια 

του γηπέδου ανέρχονται στα πέντε μέτρα (5μ).
ε. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3) 

και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είναι τα 
δέκα μέτρα (10 μ.), μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή 
διαμορφωμένο έδαφος.

στ. Το ύψος της περίφραξης του γηπέδου, εφόσον 
τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και 
των εγκαταστάσεων, δύναται να ανέρχεται στα τέσσερα 
μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50 μ.), εκ των οποίων το 
συμπαγές μέρος στα δύο μέτρα (2 μ.).

5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 (Α’ 22) τρο-
ποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της παρέκκλισης 
που αφορά σε νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφι-
στάμενα κτίρια κατοικιών και διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή ριζι-
κά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής 
μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με τον 
ν. 4495/2017 (Α’ 167) η οριζόμενη στην παράγραφο 25 
του άρθρου 2, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) 
του κτιρίου.

Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, κα-
θώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο 
που ανεγείρεται βάσει οικοδομικής αδείας της οποίας 
η αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, υπο-
βάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής κα-
τανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης 
διάταξης και ειδικά για τις προεγκρίσεις οικοδομικών 
αδειών που εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και 
αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστά-
μενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηρι-
ώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον 
ενεργειακής κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.»

6. Στο άρθρο 8 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) προστίθεται 
παρ. 14 ως εξής:

«14. Στις ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται στο πυ-
κνοδομημένο τμήμα πολεοδομικών μελετών σύμφωνα 
με την καταργηθείσα με την παρ. 8 του άρθρου 25 του 
ν. 2508/1997 διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 8 του πα-
ρόντος, δύναται να χορηγούνται οικοδομικές άδειες πριν 
από την πράξη εφαρμογής με την προϋπόθεση τακτο-
ποίησης των κατά τον υπολογισμό υποχρεώσεων εισφο-
ράς σε χρήμα και μετατροπής σε χρήμα της υποχρέω-
σης εισφοράς σε γη και τήρησης των οριζόμενων στην 
παρ. 10 του άρθρου 43 του παρόντος προϋποθέσεων.»

7. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, που 
εκδίδονται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν 
να οριοθετούνται συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης 
της «Σταθερές Συγκοινωνίες» (ΣΤΑΣΥ) Α.Ε., να επιβάλ-

λονται ειδικοί όροι και περιορισμοί στις χρήσεις γης 
και στη δόμηση, τη μορφολογία και την αισθητική των 
κτιρίων και των ακάλυπτων χώρων, ειδικοί όροι και πε-
ριορισμοί στάθμευσης, ειδικοί όροι φωτισμού, ειδικοί 
τρόποι σήμανσης της κυκλοφορίας και πληροφόρησης, 
συμβατικής ή ηλεκτρονικής, καθώς και κάθε άλλος πο-
λεοδομικός, αρχιτεκτονικός ή μορφολογικός όρος ή πε-
ριορισμός, που κρίνεται αναγκαίος για την αναβάθμιση 
της αισθητικής και της λειτουργικότητας της πόλης. Με 
τις ίδιες αποφάσεις χορηγούνται όλες οι απαιτούμενες 
άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων οικοδο-
μικών αδειών και βεβαιώσεων εγκατάστασης, για την 
εκτέλεση των έργων που εμπίπτουν στους σκοπούς της 
ΣΤΑΣΥ Α.Ε., κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων σχετικών 
διαδικαστικών και ουσιαστικών διατάξεων.

8. Οι αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 2 του 
άρθρου 7 του ν. 2947/2001 (Α’ 228) και του πρώτου εδα-
φίου της παρ. 4 του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 
(Α’ 112) δύνανται να τροποποιούνται και μετά την τέλεση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 για λόγους διόρθω-
σης σφαλμάτων και εν γένει αναβάθμισης της αισθη-
τικής, της λειτουργικότητας και της εικόνας της πόλης.

9. Η εφαρμογή των σχεδίων πόλης των ν.δ. 1923 και 
ν. 1337/1983 (Α’ 33) στις χαρακτηριζόμενες ως «κοινό-
χρηστοι χώροι - άλση» εκτάσεις, οι οποίες παρά την έντα-
ξή τους στο σχέδιο πόλης εξακολουθούν να διέπονται 
απόλυτα από τη δασική νομοθεσία, πραγματοποιείται 
χωρίς τη σύνταξη πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρ-
μογής, κατά περίπτωση, εξαιρουμένων των εκτάσεων 
που ανήκουν κατά κυριότητα σε νομικά πρόσωπα δημο-
σίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 
που έχουν ιδρυθεί ή εποπτεύονται από ν.π.δ.δ..Υπόχρεος 
της καταβολής των αποζημιώσεων είναι αποκλειστικά ο 
οικείος Δήμος ή ο κατά περίπτωση φορέας διαχείρισης 
του χώρου. Η διαδικασία καθορισμού τιμής μονάδος 
ακολουθεί αυτήν της απόκτησης των κοινωφελών χώ-
ρων.

10. Οι Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων, οι Μεγάλοι 
και Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι Πρωτεύουσες 
Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και οι Μεγάλοι και 
Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 
8 του άρθρου 119 του ν. 4759/2020 (Α’ 245), εκπονούν 
υποχρεωτικά έως και την 31η.12.2022 πρόγραμμα κα-
θορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της 
προσβασιμότητας, των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων 
συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζή μετακίνησης, 
των οδεύσεων διαφυγής, χώρων εκτόνωσης, σημείων 
προσωρινής περίθαλψης και σημείων καταφυγής των 
πολιτών εντός των διοικητικών τους ορίων (εφεξής ονο-
μαζόμενο «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η 
εκπόνηση Σ.Α.Π. πραγματοποιείται είτε με ιδίους πόρους 
του δήμου είτε κατόπιν χρηματοδότησης από πόρους 
του Πράσινου Ταμείου ή του Ε.Σ.Π.Α..

11. Για την εντός των ορίων του παραδοσιακού τμήμα-
τος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο), 
όπως αυτή έχει οριοθετηθεί με τα από 21.9.1979 (Δ’ 567) 
και από 26.5.1989 (Δ’ 411) προεδρικά διατάγματα, την 
αρμοδιότητα της έγκρισης για την τοποθέτηση τραπε-
ζοκαθισμάτων σε πλατείες, πλατώματα, πεζοδρόμια ή 
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πεζόδρομους ως ορίζονται από τα ανωτέρω διατάγματα 
με τα οποία έχουν καθοριστεί ειδικές χρήσεις γης στην 
ως άνω περιοχή, έχουν οι καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες 
του Δήμου Αθηναίων. Οι ανωτέρω υπηρεσίες ασκούν 
τον κατά περίπτωση επιβαλλόμενο έλεγχο που ορίζε-
ται από τα ανωτέρω διατάγματα. Οι αδειοδοτήσεις που 
προβλέπονται από αρχαιολογικές και άλλες άλλες ειδικές 
διατάξεις για την περιοχή του πρώτου εδαφίου εξακο-
λουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 122

Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις

του ν. 4067/2012 και του ν. 4759/2020

1. Η παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) 
τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσι-
μος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκεί-
μενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας 
χρήσης και έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν ή 
και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του κτιρίου ή και το 
κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιο-
κτησίας. Αποτελεί παράρτημα της υποκείμενης χρήσης, 
έχει συνολικό καθαρό εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμ-
βάνονται οι εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% 
της μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεω-
ρείται όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. 
Ως υποκείμενος χώρος, νοείται η συνολική επιφάνεια 
της κάτοψης (κύριοι χώροι, βοηθητικοί χώροι, κεντρι-
κό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησί-
ας, ηλιακά αίθρια), συμπεριλαμβανομένων των τοίχων 
που την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη είναι 
χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, όπως διάδρομοι, 
χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό του ποσοστού του 
εσωτερικού εξώστη προσμετράται η κλίμακα ανόδου, 
που συνδέει τον εσωτερικό εξώστη με τον χώρο της υπο-
κείμενης επιφάνειας (δεν προσμετράται η κλίμακα του 
κοινόχρηστου κλιμακοστασίου ή του κεντρικού κλιμα-
κοστασίου αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). Το πα-
τάρι δύναται να είναι συνεπίπεδο με όροφο ή και σοφίτα 
του κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη, 
να είναι προσπελάσιμο από τους παραπάνω χώρους και 
να φέρει κλειστούς χώρους σε οποιοδήποτε σημείο της 
επιφάνειάς του και σε απόσταση ενός (1) τουλάχιστον μέ-
τρου από τα ανοικτά όρια, οι οποίοι δεν προσμετρώνται 
στον συντελεστή δόμησης. Τα ανοικτά όρια του εσωτε-
ρικού εξώστη δύνανται να βλέπουν σε ηλιακό αίθριο. 
Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, αν το πατάρι βρίσκεται 
κάτω από τη στέγη δύναται να αποτελεί ενιαίο σύνολο με 
τον χώρο κάτω από την στέγη. Σε αυτήν την περίπτωση, 
για τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους ο παραπάνω 
χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, υπό την προϋπόθεση ότι 
πληροί τους όρους μέσου ελεύθερου ύψους των χώρων 
κύριας ή βοηθητικής χρήσης.»

2. Στην παρ. 38 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 38 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«38. Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από 
όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή δαπέ-
δου τμήματος κτιρίου (ορόφου, σοφίτας, κλειστού εσω-

τερικού εξώστη) που προβάλλει πέρα από τις επιφάνειες 
των όψεων του κτιρίου και εξέχει του περιγράμματος κά-
λυψης του ορόφου. Ο κλειστός εξώστης δύνανται να έχει 
ανοίγματα και στις κλειστές εξωτερικές πλευρές του.»

3. Στην παρ. 56 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 56 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«56. Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου 
προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους του 
οικοπέδου ή και προς όμορα οικόπεδα και ορίζονται, 
σύμφωνα με τον προσανατολισμό τους. Ως όψεις του 
κτιρίου, θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώματα με 
τα κιγκλιδώματα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς και 
με τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά τμήματα 
των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου συμμετέχουν οι επι-
φάνειες των εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις 
και τα επιχρίσματα του κτιρίου.»

4. Στην παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τρο-
ποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο 
εδάφιο και η παρ. 81 διαμορφώνεται ως εξής:

«81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος 
χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του 
κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται σε χα-
μηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της στέγης. Η 
σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το χώρο κάτω από την 
στέγη και ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία για 
τον υπολογισμό του ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα δύνα-
ται να έχει πρόσβαση σε δώμα ή και δώμα ορόφου του 
κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό εξώστη. Δεν 
θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτη-
τη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση στον χώρο της 
σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανε-
ξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου 
της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% στον 
σ.δ.. Δεν υφίσταται ελάχιστος ή μέγιστος περιορισμός 
ως προς το ύψος της σοφίτας.»

5. Στην παρ. 90 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροπο-
ποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 90 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη 
απόσταση από το σημείο τομής της όψης του κτιρίου 
με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη 
της τελικής άνω επιφάνειας του τελευταίου ορόφου 
στη θέση αυτήν, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται 
η μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη. Σε περίπτωση 
κτιρίου με στέγη, το ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι 
η κατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της όψης 
του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως 
τη στάθμη της κάτω επιφάνειας της χαμηλότερης από 
τις εδράσεις της στέγης. Το μεγαλύτερο από τα ύψη που 
πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο πραγματοποιούμε-
νο ύψος του κτιρίου.»

6. Η παρ. 91 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 τροποποι-
είται και διαμορφώνεται ως εξής:

«91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόστα-
ση από το χαμηλότερο από τα σημεία έδρασής της έως 
το ανώτατο σημείο της, στο οποίο δεν συμπεριλαμβά-
νονται η μόνωση και η επίστρωση - επικάλυψή της, και, 
αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
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τα 2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της πε-
ριοχής.»

7. Στην περ.  η’ της παρ.  6 του άρθρου 11 του 
ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστί-
θενται δύο τελευταία εδάφια και η περ. η’ διαμορφώνεται 
ως εξής:

«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανεξαρτήτως 
διαστάσεων για μηχανολογικές εγκαταστάσεις ή και για 
τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και όλων των 
διαμπερών μη προσβάσιμων ανοιγμάτων που προκύ-
πτουν από την αρχιτεκτονική λύση (εντός των οποίων 
μπορούν να περιλαμβάνονται υδάτινα στοιχεία ή/και 
φυτεμένες επιφάνειες) ή οδεύσεων που λειτουργούν ως 
φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα, όπως 
καμινάδες εξαερισμού, για τον δροσισμό του κτιρίου. 
Επιπλέον, η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων ανε-
ξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.μ., που λει-
τουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του 
αέρα για φωτισμό ή δροσισμό του κτιρίου. Οι παραπά-
νω χώροι δεν συμβάλλουν στις προϋποθέσεις φυσικού 
φωτισμού και αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του 
κτιρίου. Σε αυτούς επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των 
προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην 
περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 13, η υποβάθμιση της δια-
μορφωμένης στάθμης του ακαλύπτου χώρου των χώρων 
αυτών στο εσωτερικό του κτιρίου έως τη στάθμη του 
δαπέδου οποιουδήποτε υπογείου. Στα κατακόρυφα φρε-
άτια, εφόσον εγγράφεται σε αυτά τουλάχιστον κύκλος 
διαμέτρου δ, επιτρέπονται εντός αυτών κατασκευές ή 
και στοιχεία του άρθρου 16 με μέγιστες διαστάσεις αυτές 
που ορίζονται στο άρθρο 16. Σε αυτήν την περίπτωση 
επιβάλλεται καθαρός κύκλος διαμέτρου τουλάχιστον 
2/3 του δ.

8. Στην περ. ι’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/2012 
τροποποιούνται το τέταρτο και το πέμπτο εδάφιο και η 
περ. ι’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος επιφά-
νειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κά-
λυψη κτιρίου), προοριζόμενος για βοηθητικές χρήσεις, 
με την προϋπόθεση ότι η οροφή του σε κανένα σημείο 
δεν υπερβαίνει το 1,20 μ. από την οριστική στάθμη του 
εδάφους. Ο όροφος αυτός δύναται να έχει κύρια χρήση 
στο σύνολό του ή μερικώς, εφόσον αποτελεί λειτουργικό 
προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και προ-
σμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της κύριας 
χρήσης στο σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν συμπερι-
λαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση 
του υπογείου της κατοικίας, όπως αποθήκες, χώροι υγι-
εινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες). Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι 
απαιτήσεις περί φυσικού φωτισμού και αερισμού.

Μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας ή περισσό-
τεροι υπόγειοι όροφοι προοριζόμενοι για βοηθητικές 
χρήσεις, όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώ-
ρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες. Η 
μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσε-
ων, εξαιρουμένων των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το 

κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται 
και σε επεκτάσεις υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17.

Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να 
βρίσκονται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου κύριας 
χρήσης κατοικίας, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυ-
ροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο 
του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του 
υπογείου.»

9. Στην περ.  ια’ της παρ.  6 του άρθρου 11 του 
ν. 4067/2012 τροποποιούνται το τρίτο και το πέμπτο 
εδάφιο και η περ. ια’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ια. Στα ειδικά κτίρια και κτίρια μικτής χρήσης, εφό-
σον κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις εκτός 
κατοικίας, ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας ίσης με 
εκείνη που καταλαμβάνουν οι άλλες χρήσεις, ποσοστό 
του οποίου μέχρι 50% μπορεί να προορίζεται για κύρια 
χρήση με την προϋπόθεση τήρησης των κανονισμών 
λειτουργίας του, ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέ-
σεων φυσικού φωτισμού - αερισμού. Το υπόλοιπο 50% 
δύναται είτε να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης ο οποίος 
προσμετράται στον σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν συ-
μπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέ-
τηση του υπογείου του κτιρίου, όπως αποθήκες, χώροι 
υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστά-
σια, ανελκυστήρες), είτε να διατίθεται αποκλειστικά για 
βοηθητικές χρήσεις (όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, 
σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελ-
κυστήρες), εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα των 
χώρων κύριας χρήσης. Οι παραπάνω βοηθητικές χρήσεις 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις υπογείων, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 και η μέγιστη επιφάνεια των 
παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουμένων των δι-
αδρόμων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων, ισούται 
με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου).

Για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων χρήσεων της 
ανωδομής μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας 
υπόγειος όροφος προοριζόμενος για βοηθητικές χρή-
σεις, όπως οι αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο. 
Η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσε-
ων, εξαιρουμένων των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το 
κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και δύνανται να τοποθετούνται 
και σε επεκτάσεις υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. 
Ο όροφος αυτός δύναται να κατανέμεται σε περισσό-
τερους του ενός υπογείου ορόφους αρκεί το άθροισμά 
τους να μην υπερβαίνει την κάλυψη του κτιρίου, με εξαί-
ρεση την περ. ιβ’. Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του 
επιτρέπεται να βρίσκεται κατ’ επέκταση του υπογείου 
χώρου κύριας χρήσης, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο 
πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο 
του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του 
υπογείου.»

10. Στην περ. ιθ’ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4067/ 
2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η περ. ιθ’ δια-
μορφώνεται ως εξής:

«ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμο-
μονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά 
λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με 
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τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδο-
σης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμ-
φωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, 
οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδο-
μή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες 
και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά 
πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παρα-
πάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων απο-
στάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν 
η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα 
παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχι-
στον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου 
ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου

11. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 9 του 
άρθρου 7 του ν. 4067/2012 τροποποιείται και η περ. β’ 
διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οικόπεδα που προϋφίστανται της ισχύος του 
ν. 651/1977 τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκρι-
μένη οδό, εφόσον δεν προέρχονται από κατάτμηση, που 
έγινε από τους ιδιοκτήτες ή τους δικαιοπαρόχους τους με 
δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου, μετά την έγκριση 
του ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, όταν παρά την 
προσκύρωση καταργούμενης ιδιωτικής οδού ή γενικά 
καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου δεν αποκτούν 
πρόσωπο ή εμβαδόν κατά τον κανόνα ή την παρέκκλιση 
της περιοχής, θεωρούνται οικοδομήσιμα εφόσον απο-
κτούν τουλάχιστον 5,0 μ. πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό 
και εγγράφουν στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη 
κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 τμ. και ελάχιστη 
πλευρά 5,0 μ..

Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριμέ-
νη οδό, όταν δεν μπορούν δια τακτοποιήσεως να απο-
κτήσουν πρόσωπο επί εγκεκριμένης οδού, επιτρέπεται 
να οικοδομούνται με απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης μόνον εφόσον η έλλειψη του 
προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ του ν. 651/1977.»

12. Η περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις πε-
ριπτώσεις ι’, ια’, ιβ’, ιγ’, ιθ’, κ’, κα’, κβ’, κγ’, κε’, κστ’, κη’ και λα’ 
της παρ. 6 του άρθρου 11.»

13. Στο άρθρο 14 του ν. 4067/2012 προστίθεται παρ. 5 
ως εξής:

«5. Οι χώροι κλιμακοστασίου καλύπτουν τις προϋπο-
θέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού εφόσον έχουν 
ανοίγματα προς ακάλυπτους χώρους ή ελεύθερο ανοι-
χτό χώρο ελάχιστης διάστασης δύο (2,00 μ.) μέτρων κά-
θετα προς την πλευρά των ανοιγμάτων. Οι χώροι κύριας 
χρήσης καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού 
και αερισμού εφόσον έχουν ανοίγματα προς ακάλυπτους 
χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο ελάχιστης διάστασης 
δ κάθετα προς την πλευρά των ανοιγμάτων.»

14. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 τρο-
ποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων επιτρέ-
πεται η εκσκαφή ή επιχωμάτωση του φυσικού εδάφους 
για την προσαρμογή του στο κτίριο με την προϋπόθεση 
ότι σε κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους 

δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από το 1,50 
μ. από τη φυσική στάθμη του.

Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων χώ-
ρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση μεγαλύτερη 
του 20%, η στάθμη του φυσικού εδάφους μπορεί να υπο-
βιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ.

Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα 
παραπάνω όρια επιτρέπονται ύστερα από γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

15. Στην παρ. 1Β του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 τρο-
ποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1Β διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«1.Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο 
με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικο-
πέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1,00) μ. 
όπου αφήνεται απόσταση δ ή Δ και στην περίπτωση που 
εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, κατασκευάζονται σε 
ύψος τουλάχιστον τριών (3) μ. Στοιχεία με πλάτος που 
υπερβαίνει τα παραπάνω όρια επιτρέπονται, ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.»

16. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 προ-
στίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της 
οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π (από την επι-
φάνεια της όψης του κτιρίου) και όχι περισσότερο των 
δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου, 
όταν αυτή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική γραμμή και κατα-
σκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον τριών (3,00) μ. από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν 
να προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 
δύο (2,00) μ. όταν η οικοδομική γραμμή δεν ταυτίζεται με 
την ρυμοτομική γραμμή και βρίσκονται εντός της ρυμο-
τομικής γραμμής. Ανοικτοί εξώστες εντός των υποχρεω-
τικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από 
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν κατασκευάζονται 
με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ από την 
επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή τους 
από τα όρια του οικοπέδου δεν είναι μικρότερη από 1,00 
μ.. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία 
της παρ. 1, αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, απέ-
χουν τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου 
του πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής 
γραμμής σε οριζόντια προβολή. Εφόσον οι ανοικτοί εξώ-
στες φυτεύονται σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα 
(40) εκατοστών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, συμμετέχουν 
στον υπολογισμό της φύτευσης κατά το ποσοστό που 
φυτεύονται.»

17. Στην περ.  ε’ της παρ.  5 του άρθρου 16 του 
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, τροπο-
ποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο και η περ. ε’ 
διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβο-
λών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών εξωστών που 
κατασκευάζονται στις όψεις των κτιρίων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 20% της αντιστοίχου επιφάνειας όψεως.
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β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 μ. 
από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου.

γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή συμπίπτει 
με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο τοποθετείται σε 
αυτήν οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται μόνο για πλάτος 
δρόμου άνω των 8 μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει 
να βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική 
στάθμη του πεζοδρομίου.

δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, υπο-
χρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 μ. και όταν 
βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ 
του κτιρίου από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οι-
κοπέδου δεν επιτρέπεται να κατασκευάζονται με πλάτος 
μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους 
από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη από 1,00 μ..

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών σε 
προέκταση σοφίτας ή και εσωτερικού εξώστη. Δεν επι-
τρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών σε προέκτα-
ση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως η κατασκευή 
κλειστών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή σε απόσταση) από 
ανοικτούς εξώστες ή και από στοιχεία της παρ. 1Α. Η 
πρόσβαση στους ανοικτούς εξώστες μπορεί να γίνεται 
μέσω ανοιγμάτων, στις κλειστές πλευρές των κλειστών 
εξωστών, που είναι δίπλα στους ανοικτούς εξώστες.

στ) Η επιφάνεια πάνω από τον κλειστό εξώστη δύναται 
να είναι βατή.»

18. Στο άρθρο 16 του ν.  4067/2012 προστίθεται η 
παρ. 11 ως εξής:

«11. Σε περιπτώσεις κτιρίων που εφάπτονται στα όρια 
του οικοπέδου όλα τα παραπάνω στοιχεία του άρθρου 
16 δύνανται να εφάπτονται στα όρια ή και να έχουν από-
σταση μικρότερη του ενός (1.00) μ.»

19. Στην περ.  α’ της παρ.  2 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 τροποποιούνται το δεύτερο, τρίτο και τέ-
ταρτο εδάφιο και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου 
τουλάχιστον κατά τα 2/3 του παραμένει χωρίς επίστρω-
ση και φυτεύεται, όπως προβλέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις. Στον υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν 
οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νε-
ρού και οι πισίνες σε οποιοδήποτε επίπεδο, καθώς και 
κατασκευές που επιβάλλονται μετά την ανεύρεση μνη-
μείων για την προστασία και ανάδειξή τους, ύστερα από 
έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κάθε επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο πάχος εδά-
φους σαράντα (40) εκατοστών συμμετέχει στον υπο-
λογισμό της απαιτούμενης φύτευσης. Στις παραπάνω 
επιφάνειες συμπεριλαμβάνονται: φυτεμένα στεγασμένα 
κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες, φυτεμένοι ενιαίοι χώροι 
στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. ιγ’ της παρ. 6 του άρ-
θρου 11, φυτεμένοι υπαίθριοι χώροι, φυτεμένες εσοχές 
στο σώμα του κτιρίου, φυτεμένα δώματα ορόφων (που 
προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και φυτεμένοι 
ανοικτοί εξώστες σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Οι επιφάνειες κάτω από πέργκολες, στέγαστρα και 
προστεγάσματα δύνανται να συμμετέχουν στον υπο-
λογισμό της φύτευσης εφόσον φυτεύονται στο επίπεδο 
εδάφους.

Στην περίπτωση που δημιουργούνται υπαίθριοι χώροι 
στάθμευσης με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια έως 
10% της επιτρεπόμενης κάλυψης, τότε ο υπολογισμός 
των 2/3 της υποχρεωτικής φύτευσης λαμβάνεται επί του 
απομειούμενου κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύ-
πτου χώρου του οικοπέδου.»

20. Στην περ.  β’ της παρ.  4 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστί-
θεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. β’ διαμορφώνεται 
ως εξής:

«β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλα-
τύσκαλά τους, πλατύσκαλα εισόδων, μηχανικά μέσα 
κάλυψης υψομετρικών διαφορών και κατασκευές για 
την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμε-
νων ατόμων. Οι παραπάνω κατασκευές δύνανται να 
κατασκευάζονται για τη σύνδεση των επιπέδων του 
ακάλυπτου χώρου, καθώς και για την πρόσβαση στους 
ισόγειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. Οι εν λόγω 
κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του 
πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

21. Στην περ. δ’ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 
2012 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται τέταρ-
το εδάφιο και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες πεζών και κεκλιμένα 
επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετα 
στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγα-
σμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από 
την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα 
(40) εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της 
φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα - 
ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό 
να κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρί-
ου ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν σε 
οποιαδήποτε κατεύθυνση ως προς την πρόσοψη αυτών 
ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτο-
νικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία 
μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

22. Στην περ.  β’ της παρ.  6 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο και η 
περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11:

Για οικόπεδα εμβαδού έως και εξακοσίων (600) τ.μ. 
επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση 
αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης 
που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη.

Σε οικόπεδα εμβαδού από εξακόσια (600) τ.μ. έως χί-
λια (1000) τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω 
από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα 
όρια του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 80% του υπο-
χρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, 
επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν 
εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% 
του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζο-
νται από τη μελέτη οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης 
στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να επεκτείνονται 
όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 100% του υποχρεωτικώς 
ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, επιτρέπεται 
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η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφα-
λίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του 
συνόλου των απαιτούμενων θέσεων.

Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των χιλίων (1000) τ.μ. επι-
τρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα 
της κάλυψης του κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέδου 
σε ποσοστό έως και 70% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου 
χώρου. Στην περίπτωση αυτήν, δεν επιτρέπεται εξαγορά 
θέσεων στάθμευσης.

Οι επεκτάσεις υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 δύνανται να κατασκευαστούν 
εντός των ελαχίστων αποστάσεων Δ ή δ του υποχρεω-
τικού ακάλυπτου χώρου του ακινήτου. Επίσης, δύνα-
νται να κατασκευαστούν κάτω από την επιφάνεια των 
προκηπίων εφόσον, η στάθμη της πλάκας επικάλυψης 
βρίσκεται τουλάχιστον σαράντα (40) εκατοστά κάτω από 
τη στάθμη του οριστικά διαμορφωμένου εδάφους.»

23. Στην περ.  β’ της παρ.  7 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η περ. β’ 
διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί 
τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης 
διάταξης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., πε-
ζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες - 
πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises) 
συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης 
στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενά-
μισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης, όπως 
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην πε-
ρίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης 
διάταξης υπερβαίνουν το ενάμισι (1,50) μ., λόγω αρχι-
τεκτονικού σχεδιασμού, απαιτείται γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν 
αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμε-
νου ύψους του κτιρίου.»

24. Στην περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 
2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο 
δεύτερο εδάφιο, τροποποείται το τέταρτο εδάφιο και η 
περ. γ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύ-
σκαλά τους, κλίμακες κινδύνου, πλατύσκαλα εισόδων, 
κεκλιμένα επίπεδα-ράμπες (στεγασμένα ή μη), μηχανικά 
μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών και κατασκευές 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδι-
ζόμενων ατόμων. Οι παραπάνω κατασκευές δύνανται 
να κατασκευάζονται για τη σύνδεση των επιπέδων του 
ακάλυπτου χώρου, καθώς και για την πρόσβαση στους 
ισόγειους, υπέργειους και υπόγειους χώρους του κτιρί-
ου. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες 
φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο 
πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, προσμετρώ-
νται στον υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση 
που τα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) 
οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα 
στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως 
προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές 

δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιού-
μενου ύψους του κτιρίου.»

25. Στην υποπερ. β’ της περ. Β’ της παρ. 8 του άρθρου 
17 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το πρώτο και το 
τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η 
υποπερ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα πλατύ-
σκαλά τους, εφόσον εξυπηρετούν όροφο που η στάθ-
μη του δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική 
(φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους περισσότερο 
από 1,80 μ., υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους 
για την πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώ-
ρους του κτιρίου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα επί-
πεδα - ράμπες πεζών και κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες 
(στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετες στην πρόσοψη του 
κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα 
επίπεδα - ράμπες φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, 
σε ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκατοστών, προσμετρώ-
νται στον υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση 
που τα κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) 
οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα 
στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση ως 
προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση 
του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές 
δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιού-
μενου ύψους του κτιρίου.»

26. Η υποπερ. γ’ της περ. Β’ της παρ. 8 του άρθρου 17 
του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Κατασκευές - στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνη-
σης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι 
εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης 
του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.»

27. Στην υποπερ. ε’ της περ. Β’ της παρ. 8 του άρθρου 
17 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο 
και η υποπερ. ε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ε) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί 
τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης 
διάταξης που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περι-
βάλλοντα χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., πε-
ζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες - 
πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ ανγκλαίζ (cours anglaises) 
συνολικού μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης 
στην οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενά-
μισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης, όπως 
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. Στην πε-
ρίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι ελεύθερης 
διάταξης υπερβαίνουν το 1,50μ., λόγω αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, τότε απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν απο-
τελούν αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου 
ύψους του κτιρίου.»

28. Στην περ. γ’ της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 4067/ 
2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η περ. γ) δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κα-
νένα σημείο δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο από τρία (3,00) 
μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από ενάμισι 
(1,50) μ. Τα αυλόθυρα - πορτασιές για την είσοδο πεζών 
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και οχημάτων, που κατασκευάζονται σε συνέχεια της 
περίφραξης, έχουν μέγιστο ύψος τρία (3,00) μ. και μπο-
ρεί να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία 
μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές 
στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. 
Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του 
οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθ-
μη του πεζοδρομίου.

Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων 
όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος 
έως ύψους τριών (3,00) μ. ύστερα από γνώμη του Συμ-
βουλίου Αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση οικοπέδων 
εντός οικισμών χωρίς σχέδιο, αφετηρία μέτρησης των 
υψών για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσω-
πο του οικοπέδου είναι η υψηλότερη από τις οριστικές 
στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος.»

29. Στην περ.  α’ της παρ.  2 του άρθρου 19 του 
ν.  4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο των 
στοιχείων i και ii και η περ. α’ διαμορφώνεται ως εξής:

«α) i. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρή-
σης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 
τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με 
προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος που 
καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του δώμα-
τος. Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώματος 
κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της από-
ληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με το φρε-
άτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας 
συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή 
στοιχείων νερού και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επι-
φάνειάς τους, καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω 
από πέργκολες.

ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας χρήσης 
αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης επιφάνειας 35 
τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με προϋπόθεση τη δη-
μιουργία φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 50% της 
συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου και επιπλέον 
τη δημιουργία φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων 
ορόφων (που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και 
ανοικτών εξωστών που συνολικά καλύπτουν το 50% της 
συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου. Στην παρα-
πάνω συνολική επιφάνεια του δώματος κτιρίου εξαιρεί-
ται η επιφάνεια των στηθαίων, της απόληξης κλιμακο-
στασίου και του ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον 
υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι 
ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού 
και οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, κα-
θώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες.

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας αποκλει-
στικής χρήσης δύνανται να συνδέονται λειτουργικά με 
ιδιοκτησίες του υποκείμενου ορόφου. Στις παραπάνω 
περιπτώσεις είναι δυνατή η προσαύξηση του ύψους του 
κτιρίου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15.»

30. Στην περ.  δ’ της παρ.  2 του άρθρου 19 του 
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η 
περ. δ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετού-
νται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορό-
φου. Όταν τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας 

τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του 
δαπέδου του δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας 
προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και προσμετρά-
ται στο σύνολο των επιτρεπόμενων εξωστών. Σε αυτήν 
την περίπτωση η παραπάνω επιφάνεια συνυπολογίζεται 
στην επιφάνεια του δώματος του κτιρίου. Στηθαία ή τμή-
ματα στηθαίων του δώματος ή και της εγκιβωτισμένης 
στέγης δύνανται να αποτελούν ανεστραμμένα δοκάρια 
του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.»

31. Στην περ.  ζ’ της παρ.  2 του άρθρου 19 του 
ν. 4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η 
περ. ζ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που δημιουρ-
γούν κατακόρυφα ανοίγματα και διαφοροποιούν την 
ενιαία κλίση και στερεομετρία της στέγης. Επιτρέπεται, 
ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονι-
κής, ο εγκιβωτισμός της στέγης σε ύψος μεγαλύτερο από 
το ανώτατο σημείο της και μέχρι 1,50 μ. πάνω από αυτό, 
λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τον αποκλεισμό 
της θέασης των συστημάτων της παρ. 10 του άρθρου 
16 στις όψεις του κτιρίου.»

32. Στο άρθρο 20Α του ν.  4067/2012, προστίθεται 
περ. γ’ στην παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3 και 
το άρθρο 20Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 20Α
Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων

1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών 
της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι 
αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την 
κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού 
αθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς 
κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύ-
ρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής 
τους. Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που 
τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα 
ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. 
Για την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηρι-
ζόμενων θόλων απαιτείται απόφαση έγκρισης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου και έκδοση άδειας μικρής κλίμακας 
της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης. Απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στα-
τικής επάρκειας, β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο 
αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές 
των Ευρωκωδίκων γ) βεβαίωση του επιβλέποντα μηχα-
νικού, ότι έχουν εφαρμοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες 
της υπουργικής απόφασης της παρ. 3.

2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται αε-
ροϋποστηριζόμενοι θόλοι:

α) Σε περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών. β) Σε χώρους άθλησης νομίμως υφι-
στάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων 
ή γηπέδων άρτιων και οικοδομήσιμων και στα προαύλια 
σχολικών κτιρίων για την κάλυψη σχολικών υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων.

3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αεροϋποστηριζό-
μενων θόλων που τοποθετούνται δυνάμει των παρ. 1 
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και 2, το χρονικό διάστημα διατήρησής τους και κάθε 
άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και 
Μεταφορών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

33. Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4759/2020 προ-
στίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«2. Ανεξαρτήτως παρέλευσης δεκαετίας, σε ρυμοτο-
μούμενα κτίρια επιτρέπονται οι αναγκαίες επισκευές για 
λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες επισκευής, 
αποκατάστασης, αλλαγής φέροντος οργανισμού ή πλή-
ρης αντικατάσταση αυτού, διαρρύθμισης, ριζικής ανακαί-
νισης (που δεν φθάνει όμως μέχρι βαθμού ολοσχερούς 
κατεδάφισης και ανοικοδόμησής του), αντικατάσταση 
στέγης, καθώς και κοπής δέντρων σε ρυμοτομούμενα 
ακίνητα για λόγους επικινδυνότητας. Επιτρέπονται σε ρυ-
μοτομούμενα ακίνητα κατασκευές και φυτεύσεις στους 
ακάλυπτους χώρους που εξυπηρετούν στην λειτουργία 
του κτιρίου, σύμφωνα με τον ν. 4067/2012.»

Άρθρο 123

Επέκταση σε όμορο

Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 
51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174) αντικαθίσταται και η περ. γ’ 
διαμορφώνεται ως εξής:

«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή εγκα-
ταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και σε χρή-
σεις, οι οποίες προβλέπονται από οικοδομικές άδειες 
που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2022 ο εκσυγχρο-
νισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους 
δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της πα-
ρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για τη λει-
τουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες συντήρησης, 
επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης και διαρρυθμίσε-
ων των κτιρίων, που αποσκοπούν στη βελτίωση των επι-
πτώσεων στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθ-
μιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και 
εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο ακίνητο του 
ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση, 
ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι την 30ή.9.2021.»

Άρθρο 124

Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης

οχημάτων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού

1. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 16.1 της παρ. ΙΙ 
του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), τροποποιείται 
ως προς τη στάθμευση οχημάτων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και 
διαμορφώνεται ως εξής:

«16.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 
3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδη-
λάτων καθώς και οχημάτων ανεξαρτήτως βάρους των 
υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.»

2. Η παρ. 1 ισχύει όπου αντίστοιχα προβλέπεται στα 
ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων 
(ΣΧΟΟΑΠ) η ειδική χρήση «19. Κτίρια - γήπεδα στάθμευ-
σης» του από 23.2.1987 π.δ., με παράλληλους περιορι-

σμούς που δεν επιτρέπουν τη χωροθέτηση στάθμευσης 
οχημάτων ανεξαρτήτως βάρους των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. 
α’ βαθμού, ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή 
έχει πολεοδομηθεί. Προ της έκδοσης αδειών δόμησης 
περί ανέγερσης ή επισκευής -τροποποίησης κτισμάτων 
και εν γένει εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης στάθμευσης 
οχημάτων από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, σε γήπεδα ιδιοκτη-
σίας τους, εντός των περιοχών που προβλέπεται η αντί-
στοιχη ειδική κατηγορία χρήσεων γης και λειτουργούν 
ήδη εγκαταστάσεις στάθμευσης οχημάτων των Ο.Τ.Α., 
δεν απαιτείται ειδική χωροθέτηση με τροποποίηση του 
εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ή των ΓΠΣ - ΣΧΟ-
ΟΑΠ - ΤΠΣ για τον χώρο εγκατάστασης, εφόσον αυτά 
κατασκευάζονται σε υπόγειους ορόφους και υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των λοιπών όρων δόμησης.

Άρθρο 125

Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών

και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

1. Περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, 
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τα βιομηχανικά και 
βιοτεχνικά πάρκα (ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ) και οι περιοχές μη ιδιαί-
τερα οχλουσών εγκαταστάσεων και οχλουσών εγκατα-
στάσεων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν θεσμοθετη-
θεί με Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή άλλες πολεοδομικές 
διατάξεις, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως περιοχές που 
χρήζουν λειτουργικής και περιβαλλοντικής εξυγίανσης, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για 
τον χαρακτηρισμό αυτό προηγείται η υποβολή σχετικής 
μελέτης στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας, η οποία συντάσσεται και υποβάλλεται από 
ιδιώτη που έχει έννομο συμφέρον, είτε από τον οικείο 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού είτε από τα αρμόδια για τις δρα-
στηριότητες του παρόντος Επιμελητήρια, είτε από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είτε από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τεκμηριώνει την αναγκαι-
ότητα εξυγίανσης της περιοχής και περιλαμβάνει τα 
προτεινόμενα έργα και όρια.

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 (Α’ 143) 
τροποποιούνται οι περ. α’, β’ και ε’, προστίθεται περ. στ’ 
και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα 
ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή πε-
ριβαλλοντικής εξυγίανσης, μπορεί να ιδρυθεί «Επιχει-
ρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον καθορισμό 
και τη λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του παρόντος 
μέρους που εφαρμόζονται για τα Επιχειρηματικά Πάρκα 
του άρθρου 41 παρ. 1α’- δ’, ήτοι των άρθρων 43 έως 56, 
με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό επιφα-
νείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την πολεοδόμησή της, 
το οποίο ανέρχεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής έκτασης γης ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις πε-
ριοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις 
οποίες η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς 
πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες υφιστάμενες 
περιοχές άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να 
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ανέλθει σε ποσοστό δέκα πέντε τοις εκατό (15%) της 
αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική 
προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χω-
ροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη περιορίζεται 
μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%).

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και κοινωφε-
λών χώρων ορίζεται στο δέκα πέντε τοις εκατό (15%) 
υπολογιζόμενο επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των 
χώρων αυτών περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό 
(10%) εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδο-
μικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την πολεοδομική 
μελέτη και ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση 
του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης. Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή ΕΠΕ 
(Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης) τοποθετείται επί 
εθνικής, επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει 
υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το 
μέρος της οδού.

γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 στρεμμάτων.
δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά προ-

βλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα Επι-
θεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, προβλήματα με 
τον υδροφόρο ορίζοντα, κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
έλλειψη δικτύων αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων 
υδάτων (λυμάτων), δικτύων οδοποιίας.

ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομη-
μένων γηπέδων να υπερβαίνει το δέκα πέντε τοις εκατό 
(15%) της συνολικής οριοθετημένης έκτασης.

στ) Η εισφορά σε χρήμα καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες 
ίδιας συμμετοχής του εγκεκριμένου με την υπουργική 
απόφαση επιχειρηματικού σχεδίου για την οργάνωσή 
του και καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες γης ανάλογα 

με το εμβαδόν της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας τους, 
όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 52.»

3. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) 
καταργείται.

Άρθρο 126

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και 
οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του «Σχεδίου Αστι-
κής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)» της παρ. 10 του άρθρου 
121, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, δύναται να οριοθετούνται ζώνες-περιοχές 
για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις περιοχές 
της παρ. 11 του άρθρου 121.

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) 
προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, μπορεί να καθορίζονται, να συμπληρώνονται 
ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται 
η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της. Με 
την ίδια απόφαση, δύναται να καθορίζονται περιπτώ-
σεις πέραν των οριζόμενων στην παρ. 2 για τις οποίες 
δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέ-
ντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους 
απαιτείται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.»

Άρθρο 127

Καταργούμενες διατάξεις

Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) 
καταργείται.
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κίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση 
του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται 
μέχρι την 31η.12.2021. Η προϋπηρεσία που έχει αναγνω-
ριστεί από την εταιρεία προέλευσης, αναγνωρίζεται πλή-
ρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.».

Άρθρο 146

Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται η θέση σε κα-
νονική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της 
παρ. 3 του άρθρου 132, προκειμένου για την υποβολή 
των σχετικών αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορί-
ζεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής της περ. γ’ 
της παρ. 3 του ως άνω άρθρου και δύναται να καθορί-
ζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για 
την υποβολή της αίτησης.

Άρθρο 147

Μεταβατικές διατάξεις

Έως τη σύσταση της «Επιτροπής Συντονισμού Μέτρων 
έκτακτης Ανάγκης» («ΕΣΜΕΑ») της παρ. 2 του άρθρου 
12 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), εξακολουθούν να ισχύουν 
όσα προβλέπονται για την ομώνυμη επιτροπή στην από 
30-31.5.2019 απόφαση της ΡΑΕ «Έγκριση επικαιροποιη-
μένου Σχεδίου έκτακτης Ανάγκης, σύμφωνα με τα άρθρα 
8 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκου 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2017 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας 
εφοδιασμού με φυσικό αέριο και την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 994/2010» (Β’ 2501).

ΜΕΡΟΣ Θ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 148

Επίλυση ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών,

δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών 

εκτάσεων των περιοχών του άρθρου 62 του 

ν. 998/1979 -

Τροποποίηση της περ. δ’ της παρ. 5

του άρθρου 3 του ν. 998/1979

Το τρίτο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 5 του άρθρου 3 
του ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και η περ. δ’ δια-
μορφώνεται ως εξής:

«δ) Η αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπραγ-
μάτων δικαιωμάτων επί των εκτάσεων αυτών υπάγεται 
στην αρμοδιότητα των προβλεπομένων στο άρθρο 8 
του παρόντος νόμου Συμβουλίων και των πολιτικών 
δικαστηρίων. Οι υποθέσεις που προσάγονται στα Συμ-
βούλια, κρίνονται κατά τις διατάξεις του α.ν. 1539/1938 
(Α’ 488), όπως ισχύει. Ειδικά η διοικητική αναγνώριση 

της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί 
των ανωτέρω εκτάσεων, που κείνται στις περιοχές του 
δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, διενεργείται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 8Α συμβούλια, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 8Α.».

Άρθρο 149

Διατάξεις για τη διοικητική αναγνώριση

της ιδιοκτησίας στις περιοχές του δεύτερου 

εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 - 

Προσθήκη άρθρου 8Α στον ν. 998/1979

1. Μετά το άρθρο 8 του ν. 998/1979 (Α’ 289) προστίθε-
ται άρθρο 8Α, ως εξής:

«Άρθρο 8Α
Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών,
Χορτολιβαδικών και Βραχωδών Εκτάσεων 
(ΣΙΔΧΒΕ) που κείνται στις περιοχές του δευτέρου 
εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 998/1979

1. Για τη διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσί-
ου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων 
ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου επί των δασών, των δασικών εκτάσεων και των 
εκτάσεων των παρ. 5α και 5β του άρθρου 3, που κείνται 
στις περιοχές του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 62, 
συνιστώνται τουλάχιστον τέσσερα (4) Συμβούλια Ιδιο-
κτησίας, που έχουν αντίστοιχα ως έδρα την Κέρκυρα, το 
Ηράκλειο Κρήτης, τη Μυτιλήνη και τον Πειραιά.

Η τοπική αρμοδιότητα εκάστου των ανωτέρω συμ-
βουλίων εκτείνεται:

α) του πρώτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων 
των Ιονίων Νήσων,

β) του δεύτερου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων 
της Κρήτης,

γ) του τρίτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων των 
Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου, Σάμου και Χίου και,

δ) του τέταρτου, στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων 
Κυκλάδων, στις νήσους Κύθηρα και Αντικύθηρα και στην 
περιοχή της Μάνης, όπως αυτή ορίζεται από τα διοικη-
τικά όρια των Δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης.

2. Έκαστο Συμβούλιο Ιδιοκτησίας αποτελείται από:
α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κρά-

τους, ως πρόεδρο ή έναν δικηγόρο τουλάχιστον παρ’ 
εφέταις, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή 
του,

β) τον προϊστάμενο της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας, 
αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και

γ) τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών της έδρας 
του Συμβουλίου, αναπληρούμενο από τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του.

Ο πρόεδρος και τα μέλη των ως άνω συμβουλίων με 
τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του 
Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης επί 
διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Η συνεδρί-
αση μπορεί να διεξαχθεί και με τηλεδιάσκεψη ως προς 
ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη.

3. Τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας της παρ. 1 επιλαμβάνο-
νται της αναγνωρίσεως της κυριότητας ή άλλου εμπραγ-
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μάτου δικαιώματος, με αίτηση του ενδιαφερομένου ιδιώ-
τη ή νομικού προσώπου, επί τη βάσει προσκομιζομένων 
υπ’ αυτών νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησί-
ας, οι οποίοι έχουν συνταχθεί το αργότερο μέχρι την 
1η.7.2001, έστω και αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα 
και οι οποίοι συνοδεύονται από τοπογραφικά διαγράμ-
ματα, εξαρτημένα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς 1987 (ΕΓΣΑ 87), στα οποία αποτυπώνεται η 
περιγραφόμενη στους τίτλους έκταση, όπως και επί τη 
βάσει όσων στοιχείων τηρούνται στη Δασική Υπηρεσία. 
Τα Συμβούλια μπορούν να ζητήσουν και την αποστολή 
από άλλες δημόσιες υπηρεσίες κάθε χρήσιμου εγγράφου 
ή άλλου στοιχείου ή να διατάξουν τη διενέργεια ειδικής 
έρευνας ή πραγματογνωμοσύνης προς διαμόρφωση 
ασφαλούς κρίσεως περί των προβαλλομένων ιδιωτικών 
δικαιωμάτων.

Περισσότερες αιτήσεις που αφορούν στην ίδια έκταση 
ή σε συνεχόμενα τμήματα, εξετάζονται από κοινού. Τα ως 
άνω Συμβούλια, μετά την ανάγνωση της εισηγήσεως του 
ορισθέντος εισηγητού, γνωμοδοτούν αιτιολογημένα επί 
εκάστης υποθέσεως. Η κρίση των Συμβουλίων σχηματί-
ζεται με ελεύθερη εκτίμηση των ως άνω αποδεικτικών 
στοιχείων, υπόκειται δε στην έγκριση του Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, δυναμένου να αποδεχθεί ή 
μη αυτή, εν όλω ή εν μέρει, αλλά επ’ ωφελεία του Δη-
μοσίου, όχι όμως και να τροποποιήσει αυτήν εις βάρος 
του Δημοσίου.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα της κυριότητας επί των 
ανωτέρω εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών στα 
κτηματολογικά βιβλία των οικείων κτηματολογικών γρα-
φείων και το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώ-
ματα κυριότητας επ’ αυτών κατ’ εφαρμογή της περ. IV 
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), δεν 
ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Οικονομικών, και Δικαιοσύνης καθορίζο-
νται ειδικότερα τα θέματα της συγκρότησης και εσωτε-
ρικής οργάνωσης των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας, τα της 
λειτουργίας και της ενώπιον αυτών διαδικασίας προς 
κρίση των υποθέσεων και έκδοση των γνωμοδοτήσε-
ών τους, περιλαμβανομένης και της εκπροσωπήσεως 
ή αυτοπρόσωπης παραστάσεως των ενδιαφερομένων, 
τα της συλλογής του αποδεικτικού υλικού και εξετάσεως 
μαρτύρων, τα της ανάθεσης πραγματογνωμοσύνης, τα 
της κοινοποιήσεως των γνωμοδοτήσεων στους ενδιαφε-
ρομένους και τις δημόσιες αρχές, τα της εκδόσεως και 
κοινοποιήσεως των υπουργικών αποφάσεων, όπως και 
τα της εκτελέσεως αυτών.

5. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας 
της παρ. 1, αρμόδια για τη διοικητική αναγνώριση της 
κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των 
ανωτέρω εκτάσεων κατά τη διαδικασία της παρ. 3 είναι 
τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών του άρθρου 8.

6. Με την κοινή απόφαση της παρ. 4 είναι δυνατόν 
να ιδρύονται περισσότερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας και 
να καθορίζονται η έδρα και η περιφέρεια εκάστου των 
ιδρυομένων Συμβουλίων.».

2. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ασκεί ένδικα μέσα κατά 

αποφάσεων του κτηματολογικού δικαστή με τις οποίες 
αναγνωρίζεται η κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίω-
μα ιδιωτών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφόσον δεν διαθέτει 
τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης 
της κυριότητάς του.

Πρωτόκολλα Διοικητικής Αποβολής, που εκδόθηκαν 
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και αναφέρονται 
στις παραπάνω εκτάσεις, ανακαλούνται από τότε που 
εκδόθηκαν.

Άρθρο 150

Επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων

προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό 

χαρακτήρα - Τροποποίηση της περ. στ’ της 

παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979

Στην περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 998/1979 
(Α’ 289), προστίθενται δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια 
και η περ. στ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«στ) Την κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και με τη διαδι-
κασία του εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα εκτέλεση 
των από το πρόγραμμα δασικών έργων προβλεπομένων 
κατασκευών και εργασιών. Το πρώτο εδάφιο ισχύει και 
για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση των έργων 
σε ό,τι αφορά στα αντιδιαβρωτικά - αντιπλημμυρικά 
έργα προστασίας καμένης έκτασης δασικού χαρακτήρα 
που έχει κηρυχθεί ή πληροί τις προϋποθέσεις για να κη-
ρυχθεί αναδασωτέα. Τα ανωτέρω αποτελούν ειδικά δα-
σοτεχνικά έργα, που προβλέπονται από το άρθρο 16 του 
παρόντος νόμου, υπάγονται στην παρ. 11 του άρθρου 1 
του ν. 3208/2003 (Α’ 303) και εξαιρούνται από το άρθρο 
1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209). Οι ειδικότεροι όροι, προϋ-
ποθέσεις, κριτήρια, διαδικασίες, λοιπά τεχνικά ζητήματα 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».

Άρθρο 151

Επιτρεπτές επεμβάσεις σε πάρκα και άλση -

Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 998/1979

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 59 του 
ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται και η παρ. 2α διαμορ-
φώνεται ως εξής:

«2α. Η παραχώρηση της χρήσεως πάρκου ή άλσους 
επιτρέπεται μόνο σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, με απόφαση 
του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
μετά από εισήγηση της αρμόδιας περιφερειακής δασικής 
υπηρεσίας, υπό τον όρο της μη μεταβολής του προορι-
σμού ή της χρήσης της παραχωρούμενης έκτασης.

Επιτρέπονται έργα ή δραστηριότητες που είναι απο-
λύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου ή άλσους, 
όπως τα οριζόμενα στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του 
άρθρου 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), η κατασκευή έργων 
κοινής ωφέλειας συμπεριλαμβανομένων και υπόγειων 
υδατοδεξαμενών, δραστηριότητες εστίασης και ήπιας 
αναψυχής περιορισμένης έκτασης, καθώς και η ανέγερ-
ση μικρών ναών γνωστών θρησκειών μέγιστου εμβαδού 
βάσης δεκαπέντε (15) τ.μ. που δεν αλλοιώνουν τον προ-
ορισμό τους.».
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Άρθρο 152

Ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις για τις δασικού και

χορτολιβαδικού χαρακτήρα εκτάσεις των 

περιοχών του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 

62 του ν. 998/1979 - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 10 του ν. 3208/2003

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), 
προστίθεται περ. ΙV ως εξής:

«ΙV. Περιλαμβάνονται σε περιοχές του δευτέρου εδαφί-
ου του άρθρου 62 του ν. 998/1979 (Α’ 289), για τις οποίες 
το Ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας 
ή άλλα επαρκή στοιχεία απόδειξης της κυριότητάς του, 
όπως πράξεις μίσθωσης, παραχώρησης ή άλλης εκμε-
τάλλευσης, αξιοποίησης και προστασίας της έκτασης ως 
δημόσιας και, συγχρόνως, οι διεκδικούντες την έκταση 
διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας, οι ίδιοι ή οι δικαιοπάρο-
χοί τους, οι οποίοι έχουν συνταχθεί μέχρι την 1η.7.2001 
το αργότερο, έστω και εάν έχουν μεταγραφεί μεταγενέ-
στερα. Εκκρεμείς εμπράγματες αγωγές του Δημοσίου 
που αφορούν στις εν λόγω εκτάσεις και οι οποίες βασί-
ζονται σε τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή στοιχεία 
απόδειξης της κυριότητάς του, δεν επηρεάζονται από 
τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που 
το δικαίωμα της κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων 
έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα κτηματολογικά βιβλία 
των οικείων κτηματολογικών γραφείων, το Ελληνικό Δη-
μόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας επ’ αυτών 
και δεν ασκεί τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται 
στο άρθρο 6 του ν. 2664/1998 (Α’ 275).».

Άρθρο 153

Κατάτμηση μεικτών δασικών και μη δασικών 

εκτάσεων - Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 3 του 

άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969

Στην παρ. 3 του άρθρου 60 του ν.δ. 86/18.1.1969 «Δα-
σικός Κώδιξ» (Α’ 7) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η μεταβίβαση αυτοτελών ιδιωτικών δασοτεμαχίων 
που δεν συνορεύουν μεταξύ τους, καθώς και η μεταβίβα-
ση ιδανικού εξ αδιαιρέτου μεριδίου ιδιωτικού δάσους ή 
δασικής έκτασης δεν συνιστά κατάτμηση. Δρόμοι, αντι-
πυρικές ζώνες και άλλα τεχνικά έργα που κατασκευά-
ζονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και 
νομίμως κηρυσσόμενες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις 
δεν συνιστούν κατάτμηση αυτών. Η μεταβίβαση των 
αγροτικών εκτάσεων ευρύτερου κτήματος, στο οποίο 
περιέχονται και δασικές εκτάσεις, χωρίς την άδεια της 
παρ. 1 δεν συνιστά παράνομη κατάτμηση, ανεξάρτητα 
από το εάν τα τμήματα που προκύπτουν από τη μετα-
βίβαση είναι άρτια και οικοδομήσιμα.».

Άρθρο 154

Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολο-

γητικών - τροποποίηση του άρθρου 68 του 

ν. 4512/2018

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 του 
άρθρου 68 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) τροποποιείται και η 
παρ. 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«23. Νομικά και φυσικά πρόσωπα που εκμεταλλεύ-
ονται λατομεία σχιστολιθικών πλακών σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του ν. 3851/2010 (Α’ 85) προκειμένου να συ-
νεχίσουν την εκμετάλλευση των λατομείων αυτών οφεί-
λουν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) μέχρι 
1.7.2023. Για την πρώτη τριετία εφαρμογής των διατά-
ξεων αυτών η εγγυητική επιστολή έναντι οφειλόμενων 
μισθωμάτων υπολογίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) 
των προβλεπόμενων πάγιων σύμφωνα με τον τύπο της 
παρ. 4 του άρθρου 45. Η κατάθεση της εγγυητικής επι-
στολής της παρ. 2 του άρθρου 55 για την αποκατάσταση 
του περιβάλλοντος σύμφωνα με την εγκεκριμένη Από-
φαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) γίνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 22 του παρόντος.».

2. Η ισχύς του πρώτου εδαφίου της παρ. 23 αρχίζει 
από την 1.7.2021.

3. Η ίδια ως άνω χρονική παράταση ισχύει και για τα 
λατομεία των οποίων οι εγκρίσεις επέμβασης απορρί-
φθηκαν λόγω μη αποτύπωσης του λατομικού χώρου 
στους ορθοφωτοχάρτες του 1996, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 3851/2010.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 155

Eιδικοί όροι για τη διαμόρφωση και ανάπλαση

του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου

(ΕΑΚΗ - «ΛΙΝΤΟ»)

Στην εκτός σχεδίου έκταση ιδιοκτησίας της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, εμβαδού 20.157,41 τ.μ., όπως 
αυτή εμφαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα στον παρό-
ντα, ορίζονται οι κάτωθι ειδικοί όροι:

α. Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη: 38,00%
β. Συντελεστής Δόμησης: 0,36
γ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 12,00 μ.
δ. Ελάχιστη απόσταση από τα όρια: ως έχει για τα υφι-

στάμενα κτίσματα,
0,00 μ. για τα φυλάκια εισόδου,
2,30 μ. για τα λοιπά νέα κτίσματα.

Άρθρο 156

Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών

αποβλήτων - Τροποποίηση της παρ. ΙΙ

του άρθρου 21 του ν. 2742/1999

Στο τέλος της περ. 6 της παρ. ΙΙ του άρθρου 21 του 
ν. 2742/1999 (Α’ 207) προστίθεται υποπερ. η’ ως εξής:

«η. Οι απαραίτητες εγκαταστάσεις για την επεξεργασία 
αστικών αποβλήτων, εξαιρουμένης της διάθεσης, με τις 
ακόλουθες σωρευτικά απαιτούμενες προϋποθέσεις: α) 
να προβλέπονται στο εκάστοτε ισχύον Περιφερειακό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), β) να συνο-
ρεύουν με την Ζώνη Ε3 που είναι περιοχή εγκαταστά-
σεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) 
και κτηνιατρείου, γ) να βρίσκονται εντός της Ζώνης Α’ 
και να καταλαμβάνουν κατά μέγιστο έκταση 0,3% της 
συνολικής έκτασης της Ζώνης Α’, και δ) έως την έναρξη 
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λειτουργίας των ανωτέρων εγκαταστάσεων ανακύκλω-
σης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, ο οικείος 
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) να 
έχει ολοκληρώσει τις εργασίες για τη λειτουργία του 
πρώην Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ) Σχιστού ως περιβαλλοντικού πάρκου, το οποίο 
θα είναι διαθέσιμο στο κοινό, και για όσο χρονικό διά-
στημα λειτουργούν οι εγκαταστάσεις διαχείρισης στε-
ρεών αποβλήτων υπέχει υποχρέωση συντήρησης του 
περιβαλλοντικού πάρκου. Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις 
δύναται να καταλαμβάνουν και τμήμα της Ζώνης Ε3. Για 
τους όρους δόμησης εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις 
της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση χωρίς 
περαιτέρω ειδικούς περιορισμούς.».

Άρθρο 157

Τουριστικά καταλύματα - Προσθήκη εδαφίου

στην παρ. 5 του άρθρου 17 του π.δ. 59/2018

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 
17 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) και η παρ. 5 διαμορφώνεται 
ως εξής:

«5. Στις περιοχές των άρθρων 5, 6, 7 και 10 του από 
23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) από τη δημοσίευση του παρόντος, 
παράλληλα με τις χρήσεις γης που προβλέπονται από 
ισχύοντα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, ισχύουν και οι χρήσεις γης 
που προβλέπονται στα άρθρα 8, 11, 9 και 6 αντίστοιχα 
του παρόντος προεδρικού διατάγματος, ακόμη και στις 
περιπτώσεις που η περιοχή έχει πολεοδομηθεί. Στις πε-
ριοχές του άρθρου 3 του από 23.2.1987 π.δ. που καθο-
ρίζονται από ισχύοντα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) 
και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών 
Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) επιτρέπεται η χρήση δεκαπέντε (15) 
του άρθρου 3, ακόμη και στις περιπτώσεις που η περιοχή 
έχει πολεοδομηθεί.».

Άρθρο 158

Συσκευασία και μεταποίηση αγροτικών και

κτηνοτροφικών προϊόντων στην περιοχή του 

Πηλίου - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 8

του από 11.6.1980 προεδρικού διατάγματος

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του από 11.6.1980 προεδρι-
κού διατάγματος (Δ’ 374) προστίθεται δεύτερο εδάφιο 
και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Όροι και περιορισμοί δομήσεως διά την εκτός των 
ορίων των εν άρθρω 1 του παρόντος οικισμών αλλά 
εντός των διοικητικών ορίων των δήμων ή κοινοτήτων 
εις τους οποίους υπάγονται ούτοι, οι προβλεπόμενοι διά 
του από 6.10.78 προεδρικού διατάγματος «περί καθο-
ρισμού όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων 
των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλε-
ων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων προ 
του έτους 1923 οικισμών» (Δ’ 538) εξαιρέσει του άρθρου 
4. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται βιομηχανικές και βιοτε-
χνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές, 
χαμηλής και μέσης όχλησης, συσκευασίας και μεταποίη-
σης τοπικά παραγόμενων αγροτικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων και φυσικά παραγόμενων προϊόντων της πε-
ριοχής, εφαρμοζομένων των όρων δόμησης του άρθρου 
1 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270).».

Άρθρο 159

Εναρμόνιση του σχεδιασμού στο δομημένο 

περιβάλλον - Τροποποίηση της παρ. 10 του 

άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995

1. Στην παρ. 10 του άρθρου 6 του π.δ. της 30ης.11.1995 
(Δ’ 1049) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, προστίθεται η 
φράση: «ή στις περιπτώσεις οικοπέδων που έχουν πρό-
σωπο άνω των 150 μ.» και το τρίτο εδάφιο διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«Επιτρέπεται η δημιουργία διόδου για τη διέλευση 
οχημάτων μέσα από κοινόχρηστο πράσινο στις περι-
πτώσεις οικοπέδων που έχουν προσπέλαση προς οδό 
μόνο μέσω κοινοχρήστου πρασίνου ή στις περιπτώσεις 
οικοπέδων που έχουν πρόσωπο άνω των 150 μ.».

2. Δύναται, στο πλαίσιο εκπόνησης Τοπικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου, κατόπιν ειδικής τεκμηρίωσης, να 
αποχαρακτηρίζονται εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας ακτίνας ενός χιλιομέτρου (1 χλμ.) από 
τα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, πεντακοσίων μέ-
τρων (500 μ.) από το εθνικό οδικό δίκτυο και διακοσί-
ων πενήντα μέτρων (250μ.) από το επαρχιακό δίκτυο 
για τη δημιουργία περιμετρικής ζώνης. Στη ζώνη αυτή 
επιτρέπονται χρήσεις κατοικίας, κοινωφελείς χρήσεις, 
χρήσεις κοινωνικών εξυπηρετήσεων, εγκαταστάσεις 
ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. Η ανωτέρω δυνατότητα 
τυγχάνει εφαρμογής υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν 
δημιουργηθεί εγγειοβελτιωτικά έργα με δημόσιες ή χρη-
ματοδοτούμενες δαπάνες.

Άρθρο 160

Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων στο ιστορικό 

κέντρο του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής 

Ενότητας Κερκυραίων - Προσθήκη εδαφίων 

στο άρθρο 19 του ν. 4313/2014 και εξίσωση 

με εντός σχεδίου περιοχές των γηπέδων ως 

χώρων στάθμευσης

1. Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) 
προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:

«Οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων της παρ. 1 του άρ-
θρου 27 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169) που αποδεδειγμένα 
λειτουργούσαν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη κατά το 
χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 2000 και 2020, στο 
ιστορικό κέντρο πόλης της Δημοτικής Ενότητας Κερκυ-
ραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 
Νήσων, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Φ.33/29925/828 
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών 
(Β’ 512/1980) και στο κέντρο πόλης του Δήμου Καβάλας 
της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, περιβαλλόμενοι από 
χρήσεις γης που χαρακτηρίζονται ως «Κέντρο Πόλης», 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23.2.1987 π.δ. (Δ’ 166) 
και απεικονίζονται στον σχετικό χάρτη Π.3.1α του δημο-
σιευμένου Παραρτήματος του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Δήμου Καβάλας (69 Α.Α.Π./11.03.2013) μπορεί 
να τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, με 
χρονική ισχύ τριών (3) ετών, κατά παρέκκλιση των υφι-
στάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 του 
π.δ. 455/1976 (Α’ 277), εξαιρουμένων των παρ. 6 και 7α 
για την περίπτωση του ιστορικού κέντρου της πόλης 
της Δ.Ε. Κερκυραίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 
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και Διαποντίων Νήσων και οι εκμεταλλευτές τους υπο-
βάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών 
και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά της παρ. 1, πλην της 
περ. γ’ και της παρ. 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω προ-
εδρικού διατάγματος, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 
6 του ν. 2801/2000 (Α’ 46). Εάν, εντός του παραπάνω 
χρονικού διαστήματος των τριών ετών, έχει ξεκινήσει 
διαδικασία τροποποίησης του πολεοδομικού σχεδια-
σμού, το διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί για τρία 
(3) επιπλέον έτη, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους 
που έχει χορηγηθεί. Η τουλάχιστον πενταετής λειτουργία 
των σταθμών αυτοκινήτων αποδεικνύεται, είτε με την 
υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού 
επιμελητηρίου, είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι εκμεταλ-
λευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για 
εισόδημα από τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων.».

2. Γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως και εντός Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου, όμορα με όρια θεσμοθετημένων 
πολεοδομικών μελετών προ του έτους 1992, για τα οποία 
ο οικείος Ο.Τ.Α., ως επισπεύδων, έχει λάβει ειδική έγκριση 
για τη χρήση τους, ως υπαίθριων οργανωμένων χώρων 
στάθμευσης (parking), εξισούνται με εντός σχεδίου πε-
ριοχή, με την αυτή χρήση.

Άρθρο 161

Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) - 

Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 99 

του ν. 1892/1990

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 1892/1990 
(Α’ 101), προστίθενται πέντε εδάφια ως εξής:

«Κατά την πολεοδομική ενεργοποίηση περιοχής που 
έχει καθοριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (Ζ.Ε.Α.) 
για την ανάπτυξή της ως οικιστικής ή ως ζώνης άλλων 
χρήσεων γης, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτήν υποχρεούνται να συμμετάσχουν με εισφορά γης 
στη δημιουργία των απαραίτητων κοινόχρηστων χώ-
ρων και στην ικανοποίηση κοινωφελών χρήσεων και 
σκοπών, καθώς και με καταβολή χρηματικής εισφοράς 
στην αντιμετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή των 
βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, σύμφωνα 
με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983 (Α’ 33). Από τις 
παραπάνω εισφορές αφαιρούνται προηγούμενες κατα-
βληθείσες επιβαρύνσεις των ιδιοκτησιών που εμπίπτουν 
σε εγκεκριμένα, σύμφωνα με το ν.δ. της 17.07/16.08.1923 
(Α’ 228), «γραμμικά» ρυμοτομικά σχέδια.

Πράξεις Εφαρμογής που έχουν κυρωθεί, σύμφωνα 
με το άρθρο 12 του ν. 1337/1983, κατ’ εφαρμογή των 
ανωτέρω, εξακολουθούν να ισχύουν. Κατά το μέρος 
που έχουν ακυρωθεί διορθώνονται και κυρώνονται εκ 
νέου, σύμφωνα με το παρόν. Πράξεις Εφαρμογής που 
έχουν κυρωθεί με την εφαρμογή διαφορετικών από τα 
ανωτέρω, ανασυντάσσονται και κυρώνονται σύμφωνα 
με το παρόν.».

Άρθρο 162

Επιδιωκόμενος σκοπός διατάξεων για την 

εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση του 

άρθρου 31 του ν. 4759/2020

Το άρθρο 31 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) τροποποιείται, 
ως προς το σφάλμα που είχε εμφιλοχωρήσει στην περι-
γραφή του σκοπού, και διαμορφώνεται ως εξής:

«Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου επιδιώ-
κεται ο περιορισμός της δόμησης σε περιοχές, για τις 
οποίες δεν υπάρχει πολεοδομικός σχεδιασμός πρώτου 
επιπέδου.».

Άρθρο 163

Εκτός σχεδίου δόμηση - Τροποποίηση

του άρθρου 32 του ν. 4759/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) τρο-
ποποιείται, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι εξαιρέ-
σεις από το πεδίο εφαρμογής του, και διαμορφώνεται 
ως εξής:

«1. Τα γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, 
εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ 
του έτους 1923, που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου 
και εκτός περιοχών, στις οποίες έχουν καθορισθεί χρή-
σεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία 
πολεοδομικού σχεδιασμού πρώτου επιπέδου (ΓΠΣ, 
ΣΧΟΟΑΠ, ΖΟΕ ή άλλα διατάγματα χρήσεων γης) ή από 
διατάγματα που καθορίζουν όρους και περιορισμούς 
δόμησης σε περιοχές εκτός σχεδίου, όπως τα διατάγματα 
της παρ. 2 του άρθρου 10 του από 17.7.1923/16.8.1923 
(Α’ 228) του ν.δ. ή Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου του άρθρου 
29 του ν. 1337/1983 (Α’ 33) ή Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. του άρθρου 12 
του ν. 3986/2011 (Α’ 152) ή Ε.Σ.Χ.Α.Σ.Ε. του άρθρου 24 του 
ν. 3894/2010 (Α’ 204) και του ν. 4608/2019 (Α’ 66) ή απο-
φάσεις του Υπουργού Πολιτισμού δια των οποίων κα-
θορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης, 
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, 
καθώς και από τη νομοθεσία, ιδίως δε το από 6.10.1978 
προεδρικό διάταγμα (Δ’ 538) και το από 24.5.1985 προ-
εδρικό διάταγμα (Δ’ 270), που δεν έρχονται σε αντίθεση 
με το παρόν. Στα γήπεδα αυτά, οι οικοδομικές άδειες 
επιβαρύνονται με τέλος πέντε τοις εκατό (5%) επί του 
κόστους του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου 
ή πέντε τοις χιλίοις (5‰) στην περίπτωση που γίνεται 
χρήση αναλυτικού προϋπολογισμού, το οποίο αποδί-
δεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δρά-
σεων στις εκτός σχεδίου περιοχές που αντισταθμίζουν 
την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι 
δομούνται περιοχές που κατ’ αρχήν δεν προορίζονται για 
δόμηση. Το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται 
των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ούτε και να υπερβαί-
νει τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.».

Άρθρο 164

Όροι δόμησης - Τροποποίηση της παρ. 3 του 

άρθρου 33 του ν. 4759/2020

Τροποποιούνται οι περ. γ’, δ’, ε’, στ’, ζ’, θ’, ι’ της παρ. 3 
του άρθρου 33 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Στις πιο κάτω περιπτώσεις, ισχύουν ειδικά οι εξής 
όροι δόμησης:

α) αα) Σε γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά 
κτίρια, κτίρια υδατοκαλλιεργειών, στέγαστρα σφαγής, 
γεωργικές αποθήκες, δεξαμενές, θερμοκήπια και λοιπές 
γεωργικές κατασκευές του άρθρου 2 του από 24.5.1985 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270), η παρέκκλιση του συ-
ντελεστή δόμησης που προβλέπεται στην περ. ε’ της 
παρ. 1 του ίδιου άρθρου δεν μπορεί να υπερβεί το 0,8.
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αβ) Οι δεξαμενές καλλιέργειας υδρόβιων οργανισμών 
εντάσσονται στις παρεκκλίσεις της περ. α’ της παρ. 2 του 
από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος αλλά το μέγιστο 
ύψος αυτών ορίζεται σε 50 εκατοστά.

β) Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις του άρθρου 4 του 
από 24.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ’ 270) ο μέγι-
στος συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να υπερβεί το 0,6 
και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης 
το 4.

γ) Σε κτίρια που προορίζονται για αμιγή χρήση γρα-
φείων ή καταστημάτων του άρθρου 5 του από 24.5.1985 
προεδρικού διατάγματος η μέγιστη επιφάνεια του κτι-
ρίου, καθώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν 
μπορούν να υπερβαίνουν τα πεντακόσια πενήντα (550) 
τ.μ. Η παρέκκλιση, που προβλέπεται στην παρ. 2 του 
ίδιου άρθρου, χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από γνωμοδό-
τηση του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.) και δεν μπορεί να υπερ-
βεί το 0,18 και η παρέκκλιση του ποσοστού κάλυψης δεν 
μπορεί να υπερβεί το δεκαοκτώ τοις εκατό (18%).

δ) Σε κτίρια κατοικίας της περ. ΙΙ.1 του άρθρου 1 του 
π.δ. 59/2018 (Α’ 114), η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια 
του κτιρίου ως και η συνολική επιφάνεια των ορόφων 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει:

δα) Για γήπεδα εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων (4.000) 
τ.μ. μέχρι και οχτώ χιλιάδες (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα 
τέσσερις χιλιάδες (4.000) τ.μ., τα εκατόν ογδόντα έξι (186) 
τ.μ., για δε μεγαλύτερα, το γινόμενο του υπολοίπου εμ-
βαδού του γηπέδου επί τον συντελεστή δόμησης 0,018.

δβ) Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των οχτώ χιλιά-
δων (8.000) τ.μ., για μεν τα πρώτα οχτώ χιλιάδες (8.000) 
τ.μ., τα διακόσια πενήντα οχτώ (258) τ.μ., για δε τα λοιπά, 
το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί 
τον συντελεστή δόμησης 0,009 μη δυναμένη σε καμία 
περίπτωση να υπερβεί τα τριακόσια εξήντα (360) τ.μ.

δγ) Για γήπεδα με εμβαδόν πολλαπλάσιο του κατά κανό-
να αρτίου (4.000 τ.μ.), για τα οποία συντρέχουν οι προϋπο-
θέσεις κατάτμησης, η μέγιστη επιφάνεια κτιρίου ισούται 
με το άθροισμα του εμβαδού των κτιρίων που επιτρέπε-
ται να ανεγερθούν σε κάθε γήπεδο μετά την κατάτμηση, 
μειωμένη κατά δέκα πέντε τοις εκατό (15%) και υπό τις 
προϋποθέσεις ότι: α) ανεγείρεται μια οικοδομή και β) το 
γήπεδο παραμένει ενιαίο. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση 
των προϋποθέσεων αυτών είναι αυτοδικαίως άκυρες.

ε) Σε κτίρια που προορίζονται για εμπορικές αποθήκες 
του άρθρου 9 του από 24.5.1985 προεδρικού διατάγμα-
τος (Δ’ 270), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 
0,18 και το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε δέκα οχτώ τοις 
εκατό (18%). Η παρέκκλιση που προβλέπεται στις περ. ε’, 
στ’ και ζ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, χορηγείται με από-
φαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
ύστερα από γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου Πο-
λεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.).

στ) Σε κτίρια που προορίζονται για εκπαιδευτήρια και 
ευαγή ιδρύματα του άρθρου 5 του από 6.10.1978 προε-
δρικού διατάγματος (Δ’ 538), συμπεριλαμβανόμενων και 
των κτιρίων της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, η παρέκκλι-
ση που προβλέπεται στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του ίδιου 

άρθρου χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και γνωμοδότηση του οικείου Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,27.

ζ) Σε κτίρια που προορίζονται για νοσοκομεία και 
κλινικές του άρθρου 6 του από 6.10.1978 προεδρικού 
διατάγματος (Δ’ 538), η παρέκκλιση που προβλέπεται 
στο εδάφιο δ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου χορηγείται 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,54.

η) Σε κτίρια που προορίζονται για εξυπηρέτηση των 
αναγκών των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Αυτοκινήτων 
(ΚΤΕΟ) του άρθρου 16 του από 6.10.1978 προεδρικού 
διατάγματος, ορίζονται οι εξής όροι δόμησης:

ηα) Συντελεστής δόμησης 0,6.
ηβ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό 

(40%).
ηγ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τα δώδεκα (12) μ. και, σε περίπτωση στέ-
γης, τα δέκα τέσσερα (14) μ.

ηδ) Ο συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης δεν επι-
τρέπεται να υπερβαίνει το τέσσερα (4).

θ) Σε εγκαταστάσεις εφοδιαστικής της περ. 21 της 
παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), ο μέγι-
στος συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,6 μ., το μέγι-
στο ποσοστό κάλυψης σε σαράντα τοις εκατό (40%), οι 
πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέ-
δου ορίζονται σε 10 μ., το μέγιστο ύψος σε 14 μ. και ο 
μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 4,5. 
Παρέκκλιση επιτρέπεται ως προς το ύψος του κτιρίου, 
έως 15 μ. και ως προς τον συντελεστή όγκου στη βάση 
τεκμηρίωσης και χορηγείται με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνωμοδότηση 
το Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.). Για τις εγκαταστάσεις 
εφοδιαστικής της περ. 21 της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του 
π.δ. 59/2018, ισχύουν τα ανωτέρω και στις περιπτώσεις 
της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος, ανεξαρτήτως αν 
έχουν θεσπισθεί όροι και περιορισμοί από πολεοδομικό 
σχεδιασμό πρώτου επιπέδου.

ι) Σε κέντρα δεδομένων (Data Centres) της περ. 21.Α 
της παρ. ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018, ο μέγιστος 
συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,8, το μέγιστο πο-
σοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%), οι πλάγιες 
αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του γηπέδου ορί-
ζονται σε 10 μ. και ο μέγιστος συντελεστής κατ’ όγκον 
εκμετάλλευσης σε 4,5. Τα ανωτέρω ισχύουν και στις 
περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 32 του παρόντος.».

Άρθρο 165

Μεταβατικές διατάξεις για την εκτός σχεδίου 

δόμηση - Προσθήκη παρ. 5 έως και 9 στο 

άρθρο 40 του ν. 4759/2020

Στο άρθρο 40 του ν.  4759/2020 (Α’  245), μετά την 
παρ. 4, προστίθενται παρ. 5 έως και 9 ως εξής:
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«5. Οι αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών και 
προεγκρίσεων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις 
μεταβατικές διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 40, 
συνεχίζουν να εκδίδονται με βάση τους όρους δό-
μησης που ισχύουν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.

6. Στις περιοχές και τις εγκαταστάσεις για τις οποίες 
μέχρι την έκδοση του παρόντος βρίσκουν εφαρμογή το 
από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 538) και το από 
24.5.1985 προεδρικό διάταγμα (Δ’ 270), αυτά συνεχίζουν 
να ισχύουν κατά το μέρος στο οποίο δεν έρχονται σε 
αντίθεση με το παρόν ως προς παρεκκλίσεις, αρτιότητα 
και λοιπούς όρους δόμησης.

7. α. Η παρ. 2 του άρθρου 32 και τα άρθρα 33 και 34 
δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα. Σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίη-
σης Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) και Σχεδίων 
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων 
(ΣΧΟΟΑΠ) για τα οποία, πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, έχει υποβληθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων στην οικεία περιβαλλοντική αρχή 
ή έχει εκδοθεί απόφαση για την περιβαλλοντική έγκριση 
του σχεδίου.

ββ. Σε εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίη-
σης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολε-
οδομικών Σχεδίων για τα οποία, πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, έχει εκδοθεί εισήγηση για την 
περιβαλλοντική έγκριση του σχεδίου από την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή ή έχει γνωμοδοτήσει το Κεντρικό 
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) ή το Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχε-
διασμού.

β. Στις περιπτώσεις των ανωτέρω σχεδίων, για τον 
καθορισμό των όρων και περιορισμών δόμησης των 
γηπέδων σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πό-
λεων και εκτός ορίων νομίμως υφιστάμενων οικισμών, 
εφαρμόζονται το από 6.10.1978 προεδρικό διάταγμα 
(Δ’ 538) και το από 24.5.1985 π.δ. (Δ’ 270).

8. Στις περιπτώσεις που μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, αλλά δεν έχει 
εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης, δεν τυγχάνει εφαρ-
μογής η περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 33.

9. Για το χρονικό διάστημα ισχύος του παρόντος 
άρθρου, οι αριθμητικοί τύποι βάσει των οποίων υπο-
λογίζεται η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση για τα κατά 
παρέκκλιση άρτια γήπεδα, αναπροσαρμόζονται ως 
εξής:

α) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον δύο χιλιάδων 
(2.000) τ.μ., η μέγιστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτι-
ρίου κατοικίας, όπως και η συνολική επιφάνεια των ορό-
φων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα εκατόν ογδόντα 
έξι (186) τ.μ.,

β) στα γήπεδα επιφανείας τουλάχιστον χιλίων δια-
κοσίων (1200) τ.μ. και μέχρι δύο χιλιάδων (2000) τ.μ., 
το αναφερόμενο μέγεθος εκατόν πενήντα (150) που 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της μεγίστης 
επιτρεπομένης επιφάνειας του κτιρίου κατοικίας και 
της συνολικής επιφάνειας των ορόφων, απομειούται 
σε εκατόν

και ο τύπος δίνεται από τη σχέση:
όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. Οι οριζόμενες 

κατά περίπτωση πλάγιες αποστάσεις των πέντε (5,00) 
και δυόμιση (2,50) μ. εξακολουθούν να ισχύουν, καθώς 
δεν προβλέπεται διαφοροποίηση από τον ν. 4759/2020.»

Άρθρο 166

Συνολικός σχεδιασμός, χαρακτηρισμός και 

κύρωση οδικού δικτύου - Αντικατάσταση της 

παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011

Η παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«15. α. Για την ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού, της 
κύρωσης του κοινόχρηστου δημοτικού οδικού δικτύ-
ου και την ένταξη του οδικού δικτύου στον συνολικό 
σχεδιασμό:

αα) Πραγματοποιείται από τον δήμο υπό την εποπτεία 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταγραφή του 
υπάρχοντος οδικού δικτύου ανά δημοτική ενότητα, σύμ-
φωνα με τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τις προδιαγρα-
φές και την ειδικότερη διαδικασία που καθορίζονται με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ββ) Κατόπιν της ολοκλήρωσης της καταγραφής της 
υποπερ. αα’ κυρώνεται με απόφαση του Συντονιστή της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης το κοινόχρηστο δη-
μοτικό οδικό δίκτυο για την εφαρμογή της παρ. 1α του 
άρθρου 1 του π.δ. 24-31.5.1985 (Δ’ 270). Για την κύρωση 
λαμβάνονται υπόψη σχετικές αεροφωτογραφίες πριν 
την 27η.7.1977.

β. Μέχρι την κύρωση του συνολικού κοινόχρηστου 
δημοτικού οδικού δικτύου δύναται κατ’ εξαίρεση, κα-
τόπιν ειδικής τεχνικής μελέτης, να πραγματοποιείται 
αναγνώριση δημοτικής ή κοινόχρηστης οδού.

γ. Με προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι ειδικότε-
ρες προϋποθέσεις και τα κριτήρια δυνάμει των οποίων 
πραγματοποιείται ο χαρακτηρισμός, η κύρωση του οδι-
κού δικτύου της υποπερ. ββ’, η ένταξη στον σχεδιασμό, 
καθώς και το όργανο αναγνώρισης και οι προϋποθέσεις 
της αναγνώρισης δημοτικών οδών της περ. β’.».

  (136)       :

      . 
)     

 (750) . .     (1200) . .,
    (100)   -

      
       -

       (86)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8653Τεύχος A’ 129/23.07.2021

Άρθρο 167

Διαδικασία έγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων -

Προσθήκη παρ. 1α στο άρθρο 31 του 

ν. 3937/2011

Στο άρθρο 31 του ν. 3937/2011 (Α’ 60) προστίθεται 
παρ. 1α ως εξής:

«1α. Στη διαδικασία του παρόντος άρθρου υπάγονται 
και πολεοδομικές ρυθμίσεις οι οποίες διαφοροποιούνται 
σε σχέση με τις διοικητικές πράξεις με τις οποίες είχαν 
αρχικά εγκριθεί, εφόσον η διαφοροποίηση αυτή οφείλε-
ται σε εγκεκριμένο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο το οποίο 
καταλαμβάνει τμήμα της αρχικά ρυθμιζόμενης περιοχής. 
Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται εισήγη-
ση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), με την οποία δια-
πιστώνεται η αναγκαία προσαρμογή των υπαγόμενων 
πολεοδομικών ρυθμίσεων στα νέα δεδομένα.».

Άρθρο 168

Ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού 

Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής

1. Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τα ορι-

ζόμενα στην περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του 
ν. 4447/2016 (Α’ 241), εγκρίνονται ταυτόχρονα Ειδικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΕΠΣ) και Πολεοδομικό Σχέδιο 
Εφαρμογής (ΠΣΕ), ο φορέας υλοποίησης του ΕΠΣ 
ορίζεται αποκλειστικά υπόχρεος για την καταβολή 
αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες ακινήτων τα οποία βρί-
σκονται στην ίδια Πολεοδομική Ενότητα, εφόσον η 
αποκατάσταση αυτών εντός της περιοχής επέμβασης 
δεν προκρίνεται για λόγους πολεοδομικούς, κυκλο-
φοριακούς ή περιβαλλοντικούς. Στις περιπτώσεις 
αυτές, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβου-
λίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων 
(ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), τίθεται σχετικός όρος στο εγκριτικό 
προεδρικό διάταγμα.

2. Στις περιπτώσεις της παρ. 1, ο φορέας υλοποίησης 
του ΕΠΣ ορίζεται υπόχρεος για τη διαμόρφωση του συ-
νόλου των κοινοχρήστων χώρων και την υλοποίηση των 
έργων τεχνικών υποδομών εντός της περιοχής επέμβα-
σης, αποκλειστικά με δικές του δαπάνες, καθώς και για 
την απόδοσή τους στον οικείο δήμο.
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Άρθρo 169

Μεταβατική ρύθμιση για τη λειτουργία 

Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρ-
θρου 3 της υπ’ αρ. Φ50/48597/5875/7.9.2009 (Β’ 1975), 
όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 1α του άρθρου 1 της 
ΥΑ Οικ. 64008/5839/2014 (Β’ 3102/18/11/2014) προστί-
θεται νέο εδάφιο ως εξής:

«2. Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ιδρύεται σε περιο-
χή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων 
οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 ή οριοθε-
τημένων σύμφωνα με τους όρους του 24.4.85 (Δ’ 181), 
επί της εθνικής ή επαρχιακής οδού, απαιτείται διαμόρ-
φωση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 24 του β.δ. 
465/1970 (Α’ 150), όπως ισχύει, πληρουμένων όλων των 
σχετικών όρων και προϋποθέσεων περί ορατότητας και 
αποστάσεων από συμβολές οδών που περιλαμβάνονται 
στο εν λόγω Διάταγμα, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που 
Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. είχε εγκατασταθεί στις ανωτέρω περιοχές πριν 
την 18η.11.2014 και είχε μέχρι την ημερομηνία αυτήν λά-

βει τις απαιτούμενες εγκρίσεις/άδειες για την κατασκευή 
εισόδου - εξόδου οχημάτων δεν απαιτείται η διαμόρφω-
ση κυκλοφοριακής σύνδεσης.».

2. Τροποποιείται η περ. ε’ του άρθρου 36 του ν. 2963/ 
2001 ως εξής:

«ε. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, εφόσον απαι-
τείται, από την αρμόδια οδό υπηρεσία για τα σχέδια 
εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών ιδρυόμενα Κ.Τ.Ε.Ο. 
σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’ 150), 
όπως ισχύει.».

Άρθρο 170

Μονάδα αφαλάτωσης

στην περιοχή Αλεποχωρίου

Στο τμήμα του Κοινοχρήστου Χώρου Γ28 της Δ.Ε. Βι-
λίων περιοχής Αλεποχωρίου του δήμου Μάνδρας - Ει-
δυλλίας εμβαδού 150,30 τ.μ., που εμφαίνεται με κυανή 
διαγράμμιση στο συνημμένο διάγραμμα, επιτρέπεται η 
εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης και λοιπών συστη-
μάτων επεξεργασίας νερού για την υδροδότηση δημοτι-
κού δικτύου, μετά των συνοδών έργων που απαιτούνται 
για την πλήρη λειτουργία αυτής.
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ΜΕΡΟΣ Ι’: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Άρθρο 171

Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων

εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

Το άρθρο 137 του ν. 4759/2020 (Α’ 245)

αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 137
Αδειοδότηση κατασκευών και εγκαταστάσεων
εντός χερσαίας ζώνης λιμένος

1. Επιτρέπεται, μέχρι να εκδοθεί πράξη καθορισμού 
χρήσεων γης και όρων δόμησης του λιμένα, η εγκατά-
σταση εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, όπως αυτή 
ορίζεται στα άρθρα 18 και 19 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), 
κτιρίων είτε συμβατικού τύπου είτε προκατασκευασμέ-
νων, ή προσωρινών κατασκευών ή κατασκευών ελαφρού 
τύπου για τη δημιουργία, επέκταση, επισκευή ή εκσυγ-
χρονισμό των:

α) κτιριακών υποδομών και συνοδών έργων για την 
προσαρμογή των θαλάσσιων συνοριακών σημείων δι-
έλευσης, προκειμένου οι συνοριακοί έλεγχοι να λαμβά-
νουν χώρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένω-
σης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από 
τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν),

β) Λιμεναρχείων,
γ) υποδομών εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα για την 

Ασφάλεια των Πλοίων και των Λιμενικών Εγκαταστάσεων 
(ISPS),

δ) χώρων υγιεινής,
ε) χώρων εκδοτηρίων,
στ) στεγάστρων και των απαιτούμενων βοηθητικών 

χώρων των ανωτέρω.
Η έκταση που καλύπτουν οι ανωτέρω κατασκευές δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% της χερσαίας ζώνης 
λιμένος και το ύψος τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα 4,50 μέτρα για τις μονώροφες κατασκευές και τα 7,50 
μέτρα για τις διώροφες κατασκευές. Στις περιπτώσεις 
κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω 
μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,20 μέτρα. Τα συμ-
βατικού τύπου κτίρια ή προκατασκευασμένα κτίρια ή 
προσωρινές κατασκευές ή κατασκευές ελαφρού τύπου 
της παρούσας τοποθετούνται κατά παρέκκλιση κάθε 
γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικά με τους ισχύοντες 
συντελεστές δόμησης και το ποσοστό κάλυψης.

2. Για την εγκατάσταση των κτιριακών υποδομών προ-
σαρμογής των θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευ-
σης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 1, 
κατατίθεται από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευ-
σης Λιμένα φάκελος που περιλαμβάνει εγχειρίδιο λει-
τουργικών διαδικασιών, κτιριολογικό πρόγραμμα, αρχι-
τεκτονικά σχέδια κατόψεων και τοπογραφικό διάγραμμα 
στις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασί-
ας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

για την παροχή σύμφωνης γνώμης και στον οικείο δήμο 
για την παροχή απλής γνώμης. Αφού ληφθούν όλες οι 
προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις, υποβάλλεται, προ της 
έκδοσης οικοδομικής άδειας, φάκελος δικαιολογητικών 
με πλήρη σειρά αρχιτεκτονικής μελέτης, τοπογραφικού 
διαγράμματος και διαγράμματος κάλυψης σύμφωνα με 
τις ισχύουσες προδιαγραφές για έγκριση στην αρμόδια 
υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η ανωτέρω 
έγκριση υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστημα για την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας ως δικαιολογητικό κατά 
την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 
(Α’ 167).

3. Για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των κτιρι-
ακών υποδομών της παρ. 2 και κάθε άλλης διοικητικής 
πράξης που απαιτείται για την έκδοσή τους και για τον 
έλεγχο της εφαρμογής τους, οι γνωμοδοτήσεις, εγκρί-
σεις, τα πορίσματα και κάθε άλλου είδους πράξεις ορ-
γάνων, συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών δόμησης, 
εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή του σχετικού αιτήματος και σε περίπτω-
ση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσμίας, 
θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες. Η οικοδομική άδεια 
εκδίδεται αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος προ-
έγκρισης ή έγκρισης οικοδομικής άδειας.

4. Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου, για τις 
κτιριακές υποδομές των θαλάσσιων συνοριακών ση-
μείων διέλευσης, των Λιμεναρχείων και των υποδομών 
εφαρμογής του κώδικα ISPS δεν απαιτούνται η τήρη-
ση περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τον 
ν. 4014/2011 (Α’ 209), καθώς και η εφαρμογή του άρθρου 
2 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β’ 2239).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
καθορίζονται οι κατηγορίες των κατασκευών ή εγκατα-
στάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης 
εντός χερσαίας ζώνης λιμένος και η διαδικασία ελέγχου 
τους από άποψη ασφάλειας και αισθητικής.»

Άρθρο 172

Ρυθμίσεις για τους ναυαγοσώστες και την 

παροχή ναυαγοσωστικής κάλυψης στις 

λουτρικές εγκαταστάσεις

1. Κατά τη χρονική περίοδο από τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος μέχρι και την 31η.10.2021, ως ναυαγοσώστης 
νοείται και ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαί-
δευσης που είναι εφοδιασμένος με πιστοποιητικό σπου-
δών από αυτήν, σύμφωνα με το π.δ. 71/2020 (Α’ 166).

2. Ο ναυαγοσώστης της παρ. 1 απασχολείται:
α) στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1 

και της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.
β) στις λουτρικές εγκαταστάσεις, κατά την έννοια της 

παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020, στις οποίες υφί-
σταται υποχρέωση πρόσληψης τουλάχιστον δύο ναυ-
αγοσωστών, υπό την προϋπόθεση ότι, ο αριθμός των 
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ναυαγοσωστών που είναι εφοδιασμένοι με άδεια από Λιμενική Αρχή, ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις 
εκατό (50%) του προβλεπόμενου. Εφόσον δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέ-
σως επόμενο. Ειδικότερα, στις λουτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες υφίσταται υποχρέωση πρόσληψης τριών (3) 
ναυαγοσωστών, προσλαμβάνεται τουλάχιστον ένας ναυαγοσώστης εφοδιασμένος με άδεια από Λιμενική Αρχή.

3. Στον προβλεπόμενο αριθμό ναυαγοσωστών της περ. β’ της παρ. 2 δεν προσμετρώνται ο συντονιστής-επόπτης, 
καθώς και ο απασχολούμενος ναυαγοσώστης στα πνευστά ταχύπλοα σκάφη της περ. ζ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 
του άρθρου 7 του π.δ. 71/2020.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ’

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 173

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ  

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ  

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, Αθήνα, 22 Ιουλίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001292307210180*
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