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ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ 
 

«ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ»» 
 

 ΣΜΗΜΑ Α’ 
ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΟΜΗΗ - ΔΙΑΡΘΡΩΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ 
 

Άρκρο 1. 
Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ 

 
τθ Γενικι Διεφκυνςθ  Χωρικοφ χεδιαςμοφ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

ςυνιςτάται Διεφκυνςθ «Ελζγχου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και Εφαρμογισ χεδιαςμοφ - 
Παρατθρθτιριο», που είναι αρμόδια για  τθν παρακολοφκθςθ, τθν καταγραφι, τον ζλεγχο και  τθ λιψθ 
μζτρων για τθν προςταςία του δομθμζνου περιβάλλοντοσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ αυτοφ.   

 
Άρκρο 2 

Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ Ελζγχου Δόμθςθσ  - Περιφερειακά Παρατθρθτιρια και Σμιματα Ελζγχου 
Δόμθςθσ - Σοπικά Παρατθρθτιρια  

 
1. τθν ζδρα κάκε Περιφζρειασ ςυνιςτάται ωσ όργανο τθσ Περιφζρειασ, Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

«Ελζγχου Δόμθςθσ - Περιφερειακά Παρατθρθτιρια»,  ςφμφωνα με το άρκρο 3 του ν. 3852/2010 (Αϋ 
87), με κατά τόπον αρμοδιότθτα αυτι τθσ οικείασ Περιφζρειασ.  

2. τθν ζδρα κάκε Περιφερειακισ Ενότθτασ ςυνιςτάται ωσ όργανο τθσ Περιφζρειασ Σμιμα   «Ελζγχου 
Δόμθςθσ - Σοπικά Παρατθρθτιρια», με κατά τόπον αρμοδιότθτα αυτι τθσ οικείασ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ, τα οποία υπάγονται ωσ υπθρεςίεσ ςτθν αντίςτοιχθ Περιφερειακι Διεφκυνςθ «Ελζγχου 
Δόμθςθσ - Περιφερειακά Παρατθρθτιρια».                  

3. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν προτάςεωσ των αρμοδίων Τπουργϊν Οικονομικϊν, Διοκθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ, Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασκακορίηεται θ ςτελζχωςθ, το 
αναγκαίο προςωπικό, θ κατάρτιςι του, θ υλικοτεχνικι υποδομι, κακϊσ και κάκε άλλο κζμα ςχετικό 
με τθν οργάνωςθ και λειτουργία των Περιφερειακϊν Διευκφνςεων «Ελζγχου Δόμθςθσ - 
Περιφερειακϊν Παρατθρθτθρίων» και των αντίςτοιχων Σμθμάτων - Σοπικϊν Παρατθρθτθρίων.  
 

Άρκρο 3 
υμβοφλια παρακολοφκθςθσ Δομθμζνου περιβάλλοντοσ - Ετιςιεσ εκκζςεισ 

 
1. τθν ζδρα κάκε Περιφζρειασ ςυνιςτάται επταμελζσ «υμβοφλιο Παρακολοφκθςθσ του Δομθμζνου 

Περιβάλλοντοσ», για τθν μελζτθ και αξιοποίθςθ δεδομζνων και ςτοιχείων που αφοροφν ςτο 
Δομθμζνο Περιβάλλον και τθν υποβολι προτάςεων προσ το Περιφερειακό υμβοφλιο. υγκροτείται 
με απόφαςθ του οικείου Περιφερειάρχθ και αποτελείται από: 
α.  ζναν εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.),          
β.   ζναν εκπρόςωπο τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδοσ Κ.Ε.Δ.Ε.,   
γ.  ζναν εκπρόςωπο του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ (Σ.Ε.Ε.),   
δ.  ζναν εκπρόςωπο - κακθγθτι οποιαςδιποτε βακμίδασ από Πανεπιςτιμιο τθσ οικείασ Περιφζρειασ,  
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ε.  ζναν εκπρόςωπο μθ κυβερνθτικισ περιβαλλοντικισ οργάνωςθσ 
ςτ. ζναν εκπροςωπο του  υλλογου Αρχιτεκτονων (ΑΔΑ) ι του υλλόγου Ελλινων   Πολεοδόμων 

Χωροτακτϊν ΕΠΟΧ ι υλλόγου Ελλινων Μθχανικϊν Πολεοδομίασ Χωροταξίασ και Περιφερειακισ 
Ανάπτυξθσ ΕΜΠΧΠΑ, 

θ.  ζναν εκπρόςωπο του υλλόγου πολιτικϊν μθχανικϊν Ελλάδοσ ι του υλλόγου Σοπογράφων 
μθχανικϊν.  
2. Σα Σοπικά Παρατθρθτιρια Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ ςυντάςςουν, ανά τρίμθνο, ζκκεςθ για τθν 

πορεία προόδου των κεμάτων αρμοδιότθτασ τουσ, τθν οποία υποβάλλουν ςτο Περιφερειακό 
Παρατθρθτιριο και ςτο οικείο υμβοφλιο Παρακολοφκθςθσ Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ. 

3. Σα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ ςυντάςςουν ετθςίωσ ζκκεςθ για τα 
κζματα αρμοδιότθτασ τουσ, ςτθν οποία περιλαμβάνονται και οι προτάςεισ του οικείου υμβουλίου 
Παρακολοφκθςθσ. Θ ζκκεςθ αυτι υποβάλλεται ςτθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ 
και Εφαρμογισ Χωρικοφ χεδιαςμοφ - Παρατθρθτιριο. 

4. Θ Διεφκυνςθ του Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ , επεξεργάηεται τα ςυμπεράςματα και 
τισ επιςθμάνςεισ των εκκζςεων  αυτϊν και υποβάλλει ςτον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
ετιςια ζκκεςθ, θ οποία αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 
υποβάλλεται ςτθν Επιτροπι Περιβάλλοντοσ τθσ Βουλισ των Ελλινων. 
 

Άρκρο 4 
Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ «Ελζγχου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και Εφαρμογισ χεδιαςμοφ - 

Παρατθρθτιριο» 
 

Θ Διεφκυνςθ «Ελζγχου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και Εφαρμογισ χεδιαςμοφ - Παρατθρθτιριο» ζχει τισ 
εξισ αρμοδιότθτεσ:  
α)   εποπτεφει και ελζγχει τθν ορκι εφαρμογι  τθσ νομοκεςίασ για  τθν προςταςία του δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ,  ςυλλζγει και αξιοποιεί τα επιχειρθςιακά δεδομζνα και ςτοιχεία  και παρζχει οδθγίεσ 
και κατευκφνςεισ προσ τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια.  το πλαίςιο τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ, θ 
Διεφκυνςθ:  
αα)   μεριμνά για τθ δθμιουργία τθσ «Θλεκτρονικισ Πολεοδομικισ Σαυτότθτασ Διμων», τθν 

εποπτεία αυτισ, τον ζλεγχο τθσ εξζλιξθσ των διαδικαςιϊν υλοποίθςθσ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ 
και τθ  μζριμνα για τθν επίςπευςθ αυτοφ, 

ββ)   παρζχει οδθγίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ και τθν πρόλθψθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ και 
εποπτεφει τθν ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο χάρτθ καταγραφισ αυκαιρζτων τθσ επικράτειασ, 

γγ)    αξιοποιεί τα επιχειρθςιακά δεδομζνα για τθν κατάρτιςθ ςχεδίων για τθ βζλτιςτθ προςταςία 
του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, 

δδ)    εποπτεφει το ςυντονιςμό των ςυναρμόδιων  υπθρεςιϊν και παρζχει οδθγίεσ  ςε κζματα 
εφαρμογισ τθσ νομοκεςίασ  για τθν αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ των κοινοχριςτων 
χϊρων και των εν γζνει καταςκευϊν, 

εε)    παρζχει οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν  προςβαςιμότθτα και τθν 
ελεφκερθ κυκλοφορία πεηϊν, Α.Μ.Ε.Α. και εμποδιηόμενων ατόμων ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, 
ςε ςυνεργαςία με άλλεσ υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, 
δθμόςιεσ επιχειριςεισ ,  οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και άλλουσ φορείσ του δθμόςιου 
ι ιδιωτικοφ τομζα και  ςυντάςςει ειςθγιςεισ  για τθ βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου  
ςχετικά  με  τθν προϊκθςθ κα  εξαςφάλιςθ τθσ αυτόνομθσ διακίνθςθσ και διαβίωςθσ των 
ατόμων με αναπθρίεσ,  



- 3 / 125 - 

 

 

 

ςτςτ)  μεριμνά για τθν τιρθςθ και  εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί επικινδφνων οικοδομϊν. 
β)   ςυντάςςει ετιςιεσ εκκζςεισ προσ τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 

3, 
γ)  τθρεί και διαχειρίηεται τα θλεκτρονικά μθτρϊα,  ςυλλζγει και επεξεργάηεται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία 

και διαμορφϊνει προτάςεισ για τθν  περαιτζρω βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου.  Ειδικότερα θ 
Διεφκυνςθ αυτι τθρεί : 
αα)    το θλεκτρονικό μθτρϊο των οικοδομικϊν αδειϊν,  
ββ)   το μθτρϊο τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ των κτιρίων,  
γγ)    το μθτρϊο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ αυκαιρζτων, 

δ)    εποπτεφει  τθ λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων, και ειδικότερα:  
αα)      μεριμνά για τθ λειτουργία των αρμόδιων  ςυλλογικϊν οργάνων, ςυμβουλίων και επιτροπϊν ςε 

ηθτιματα πολεοδομικοφ ενδιαφζροντοσ, του Κεντρικοφ υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ (ΚΕ..Α.), 
του Κεντρικοφ υμβουλίου Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΚΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.), και 
τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Προςβαςιμότθτασ, 

ββ)    μεριμνά  για τθ  ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν Εξζταςθσ Ενςτάςεων κατά ανακεωρθτικϊν 
εκκζςεων επικινδφνων οικοδομϊν του άρκρου 426 του π.δ. 14/27.7.1999 (Δ’ 580), 

ε)   μεριμνά  για τθ λειτουργία του κεςμοφ τθσ Μεταφοράσ υντελεςτι Δόμθςθσ (Μ..Δ.), τθν 
Περιβαλλοντικι και Πολεοδομικι Εξιςορρόπθςθ και τθν εξαςφάλιςθ και δθμιουργία κοινόχρθςτων 
χϊρων και ειδικότερα: 
αα)    εποπτεφει τθ λειτουργία τθσ  «Σράπεηασ Δικαιωμάτων Δόμθςθσ και Κοινόχρθςτων Χϊρων» 

και τθσ ζκδοςθσ Σίτλων Μ..Δ. και Ε.Π.Ι. και Αποφάςεων Πραγματοποίθςθσ Μ..Δ., 
ββ)    παρζχει  γνϊμθ για τθν εφαρμογι δράςεων Περιβαλλοντικισ και Πολεοδομικισ 

Εξιςορρόπθςθσ ςε Περιοχζσ Αυξθμζνθσ Επιβάρυνςθσ υντελεςτι (Π.Α.Ε..) από το Πράςινο 
Σαμείο,    

γγ)    είναι υπεφκυνθ για τθν κατά προτεραιότθτα, εξαςφάλιςθ και διαμόρφωςθ ελεφκερων 
Κοινόχρθςτων Χϊρων, με δράςεισ Περιβαλλοντικισ και Πολεοδομικισ Εξιςορρόπθςθσ μζςω 
τθσ «Σράπεηασ Δικαιωμάτων Δόμθςθσ και Κοινόχρθςτων Χϊρων»,  

ςτ)  εποπτεφει και ελζγχει τθν υλοποίθςθ των τελεςίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ και ειδικότερα: 
αα)    εποπτεφει τα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια για τθν υλοποίθςθ κατεδάφιςθσ αυκαίρετων 

καταςκευϊν, 
ββ)    μεριμνά για τθν ορκι διάκεςθ των οικοδομικϊν αποβλιτων ςε ςυνεργαςία με τον Ελλθνικό 

Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.Α.Ν), 
η)   παρζχει οδθγίεσ για τον ζλεγχο δθλϊςεων υπαγωγισ ςτισ ρυκμίςεισ  για τα αυκαίρετα  και 

ειδικότερα:  
αα)   για τον ζλεγχο καταςκευϊν για τισ οποίεσ παρανόμωσ ζχουν υποβλθκεί δθλϊςεισ υπαγωγισ 

ςτο ν. 4014/2011 (Α' 209) ι ςτο ν. 4178/2013 (Α’ 174) ι ςτισ  διατάξεισ του παρόντοσ, 
ςφμφωνα με τα αποτελζςματα φωτοερμθνείασ δορυφορικϊν εικόνων και ορκοφωτοχαρτϊν, 

ββ)   για τον ζλεγχο δυνατότθτασ υπαγωγισ ςτο νόμο  για αυκαίρετεσ καταςκευζσ και χριςεισ, που 
ζχουν εκτελεςτεί ι εγκαταςτακεί ςε κτίρια κθρυγμζνα ωσ διατθρθτζα, προκειμζνου να 
εντάςςονται μορφολογικά και αιςκθτικά ςτο ςφνολο του κτιρίου και ςτο ευρφτερο δομθμζνο 
περιβάλλον, 

γγ)   για τθ διενζργεια δειγματολθπτικοφ ελζγχου των ποριςμάτων των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ ωσ προσ 
τισ υπαγωγζσ  αυκαίρετων καταςκευϊν και αλλαγϊν χριςθσ ςτισ διατάξεισ για τθν  αναςτολι  
επιβολισ κυρϊςεων, κακϊσ και αυτεπάγγελτων ελζγχων . 
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Οι  ανωτζρω αρμοδιότθτεσ  αςκοφνται και ςτα ευαίςκθτα οικοςυςτιματα και εν γζνει ςε όλεσ τισ 
προςτατευόμενεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, όπωσ  αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, δάςθ, δαςικζσ, αναδαςωτζεσ και 
δθμόςιεσ χορτολιβαδικζσ εκτάςεισ, αιγιαλό, παραλία, ποτάμια, λίμνεσ και ρζματα, ςε ςυνεργαςία με τισ 
ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ.    

 
 
 

Άρκρο 5 
Αρμοδιότθτεσ Περιφερειακϊν Διευκφνςεων Ελζγχου Δόμθςθσ - Περιφερειακϊν Παρατθρθτθρίων - 

Πόροι 
Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ «Ελζγχου δόμθςθσ - Περιφερειακά Παρατθρθτιρια»  ζχουν τισ 

εξισ αρμοδιότθτεσ: 
1.  ελζγχουν τθν   ορκι εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ για  τθν προςταςία του δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ, διενεργοφν δειγματολθπτικοφσ και αυτεπάγγελτουσ ελζγχουσ των ποριςμάτων 
των ελεγκτϊν δόμθςθσ, ωσ προσ τισ υπαγωγζσ αυκαίρετων καταςκευϊν και αλλαγϊν χριςθσ ςτισ 
διατάξεισ για τθν αναςτολι επιβολισ κυρϊςεων ςυντονίηουν τισ ςυναρμόδιεσ υπθρεςίεσ κατά 
τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ που αφορά τθ  χριςθ, τθν  αιςκθτικι και λειτουργικι αναβάκμιςθ 
των κοινοχριςτων  χϊρων  και  εν γζνει  των καταςκευϊν και παρζχουν οδθγίεσ προσ τα Σμιματα 
«Ελζγχου Δόμθςθσ - Σοπικά Παρατθρθτιρια: 

α)  ωσ προσ τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ και ειδικότερα :  
αα)  τθν κατεδάφιςθ των τελεςίδικα κρικζντων αυκαιρζτων,   
ββ)  τθν τιρθςθ και διαχείριςθ του μθτρϊου πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων και 

επικίνδυνων καταςκευϊν, 
γγ)  τθν τιρθςθ του μθτρϊου, ςτο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, που ζχουν τθ 

δυνατότθτα να εκτελζςουν πρωτόκολλα κατεδάφιςθσ,  
δδ)  τθ  λιψθ μζτρων  για τθν ορκι διάκεςθ των οικοδομικϊν αποβλιτων και τθν 

αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ από περιβαλλοντικι ηθμιά, ςε ςυνεργαςία με τον 
Ελλθνικό Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ (Ε.Ο.Α.Ν).,  

εε)  τα μζτρα πρόλθψθσ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ και τθν αξιοποίθςθ των επιχειρθςιακϊν 
δεδομζνων με ςκοπό τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθ  βζλτιςτθ προςταςία του 
οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ, 

ςτ)  τθν ανάρτθςθ ςτο διαδίκτυο του χάρτθ καταγραφισ αυκαιρζτων τθσ χωρικισ του 
αρμοδιότθτασ, 

ηη)  τθ  διενζργεια θλεκτρονικισ κλιρωςθσ για τον οριςμό ελεγκτϊν δόμθςθσ, ςτουσ οποίουσ 
ανατίκεται ο  ζλεγχοσ αυκαίρετων καταςκευϊν και χριςεων,  ςφμφωνα με το άρκρο 92, 

β)  ωσ προσ τθν υλοποίθςθ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ και ειδικότερα :  
αα)  τθν παρακολοφκθςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Πολεοδομικισ Σαυτότθτασ Διμων»   του άρκρου 

65, 
ββ)  τον ζλεγχο και τθν παροχι οδθγιϊν για τθν επίςπευςθ τθσ εξζλιξθσ του πολεοδομικοφ 

ςχεδιαςμοφπροσ τουσ Διμουσ και τισ Περιφζρειεσ,  ςφμφωνα με το άρκρο 66,  
   
γ) ωσ προσ τισ  επικίνδυνεσ καταςκευζσ και ειδικότερα: 

αα) τον ζλεγχο για τθν εφαρμογι τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ  για τισ επικίνδυνεσ καταςκευζσ, 
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ββ)  τθ μζριμνα για τθ λειτουργία των τριμελϊν επιτροπϊν επικινδφνων ετοιμόρροπων 
καταςκευϊν του άρκρου 428 του π.δ. 14/27.7.1999, τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εξζταςθσ 
ενςτάςεων κατά ανακεωρθτικϊν εκκζςεων επικινδφνων οικοδομϊν του άρκρου 426 του 
ίδιου διατάγματοσ.  

  
2.   Οι Περιφερειακζσ Διευκφνςεισ «Ελζγχου δόμθςθσ - Περιφερειακά Παρατθρθτιρια»ςυντάςςουν τθν 

προβλεπόμενθ ςτο  άρκρο 3 ζκκεςθ, προσ τθ Διεφκυνςθ Ελζγχου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και 
Εφαρμογισ χεδιαςμοφ – Παρατθρθτιριο. 

3. Μεριμνοφν για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και παροχι κτιριακϊν υποδομϊν ςτα Περιφερειακά 
υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ (ΠΕ..Α.), τα Περιφερειακά υμβοφλια Πολεοδομικϊν Θεμάτων και 
Αμφιςβθτιςεων (ΠΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.) και τθν Περιφερειακι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ.  

4.   Ενθμερϊνουν τα θλεκτρονικά μθτρϊα και ειδικότερα: 
α)  το μθτρϊο  θλεκτρονικισ ταυτότθτασ των κτιρίων,  

β)  το μθτρϊο τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ  αυκαιρζτων 
5. Εκδίδουν αποφάςεισ επί των γνωμοδοτιςεων τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εξζταςθσ ενςτάςεων κατά 
ανακεωρθτικϊν εκκζςεων επικινδφνων οικοδομϊν του άρκρου 426 του π.δ. 14/27.7.1999  
6.   Για τθν άςκθςθ των ανωτζρω αρμοδιοτιτων, θ Περιφζρεια αντλεί πόρουσ  από  τα πρόςτιμα που 
προβλζπονται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 95.   

 
Άρκρο 6 

Αρμοδιότθτεσ Σμθμάτων Ελζγχου Δόμθςθσ - Σοπικϊν Παρατθρθτθρίων 
 

Σα Σοπικά Παρατθρθτιρια ζχουν τθσ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
1.  για τθν αντιμετϊπιςθ και πρόλθψθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ είναι αρμόδια για :  

α)   τθν θλεκτρονικι διαδικαςία εντοπιςμοφ, ελζγχου και καταγραφισ αυκαιρζτων, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 90, 91 και 92, 

β)    τθν ενθμζρωςθ του μθτρϊου τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ  αυκαιρζτων με τα ςτοιχεία που 
ορίηονται ςτο άρκρο 90, 

γ)   τθν επιβολι  κυρϊςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 94, 
δ)   τθν ενθμζρωςθ του Μθτρϊου «Σαυτότθτασ Κτιρίου», ςφμφωνα με το άρκρο 54, 
ε)   τθν αξιοποίθςθ κάκε τεχνογνωςίασ ςχετικά με γεωχωρικά δεδομζνα, όπωσ αεροφωτογραφίεσ, 

ςφνδεςθ με υπόβακρα Εκνικό Κτθματολόγιο και Κτθματογράφθςθ Χαρτϊν Α.Ε. (Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.) 
ςυςχζτιςθ με δαςικοφσ χάρτεσ, διαγράμματα  εγκεκριμζνων οριογραμμϊν κακοριςμοφ 
αιγιαλοφ  και παραλίασ δορυφορικζσ λιψεισ για  τον εντοπιςμό των αυκαιρζτων, 

ςτ)     τθν καταγραφι ανά διμο κάκε εντοπιςμζνθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ,   
η)   τθ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων δφο φορζσ ετθςίωσ και ςε ποςοςτό 10%, επί των 

ποριςμάτων των ελεγκτϊν δόμθςθσ,  
θ)  τον ζλεγχο εκτζλεςθσ των κακθκόντων των ελεγκτϊν δόμθςθσ, μζςω δειγματολθπτικϊν 

ελζγχων, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από καταγγελία, και τον ζλεγχο  του περιεχομζνου τθσ 
ζκκεςθσ  αυτοψίασ,  

κ)  τθν ειςιγθςθ προσ τθν Επιτροπι Εξζταςθσ Προςφυγϊν Αυκαιρζτων του άρκρου 17, ςε 
περίπτωςθ  προςφυγισ κατά του πορίςματοσ του Ελεγκτι Δόμθςθσ, για  καταςκευζσ για τισ 
οποίεσ παρανόμωσ ζχουν υποβλθκεί δθλϊςεισ υπαγωγισ ςτο ν. 4014/2011 ι ςτο ν. 
4178/2013,  
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2. τθν παρακολοφκθςθ τθσ «Θλεκτρονικισ Πολεοδομικισ Σαυτότθτασ» των οικείων διμων, ςφμφωνα με 
το άρκρο 65, και τθν επίςπευςθ τθσ εξζλιξθσ του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ. 

3. Ωσ προσ  τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ των καταςκευϊν τα Σοπικά Παρατιρθτιρια είναι αρμόδια για : 
α)   τθ διάςωςθ και αποκατάςταςθ των διατθρθτζων κτιρίων,    
β)  το ςυντονιςμό των ςυναρμόδιων υπθρεςιϊν για τθν αιςκθτικι  αναβάκμιςθ των κοινόχρθςτων 

χϊρων τθσ περιφερειακισ ενότθτασ. 
4.  Σον ζλεγχο των καταςκευϊν και των κοινόχρθςτων χϊρων ωσ προσ τθν τιρθςθ  τθσ νομοκεςίασ για 

κζματα προςβαςιμότθτασ και ελεφκερθσ κυκλοφορίασ πεηϊν, Α.Μ.Ε.Α. και εμποδιηόμενων 
ατόμων.  

5.  α. Ωσ προσ τισ επικίνδυνεσ οικοδομζσ είναι αρμόδια για: 
αα) τθ  διενζργεια αυτοψίασ και τθ ςφνταξθ  ζκκεςθσ ςχετικά με τον υφιςτάμενο 

κίνδυνο καταςκευϊν,  
ββ) τθν εξζταςθ ενςτάςεων κατά εκκζςεων επικινδφνων καταςκευϊν και τθν τιρθςθ 

τθσ διαδικαςίασ ανακεϊρθςθσ  των  εκκζςεων,  
γγ)  τθν  απόφαςθ περί επιβολισ  μζτρων  αναγκαςτικισ εκκζνωςθσ, αχρθςτίασ ι και 

κατεδάφιςθσ επικίνδυνων καταςκευϊν, εφόςον δεν πραγματοποιοφνται 
εμπρόκεςμα τα υποδεικνυόμενα από τθν ζκκεςθ μζτρα, 

δδ)  τθδιαβίβαςθ τθσ  τελικισ ζκκεςθσ επικίνδυνθσ καταςκευισ ςτον αρμόδιο 
Ειςαγγελζα προκειμζνου να αςκθκεί ποινικι δίωξθ ςτον ιδιοκτιτθ   τθσ 
καταςκευισ εφόςον ο τελευταίοσ δεν ςυμμορφϊνεται με το περιεχόμενο τθσ 
ζκκεςθσ αυτισ, 

β.   ωσ προσ τισ επικινδφνωσ ετοιμόρροπεσ καταςκευζσ είναι αρμόδια για: 
αα)  τθ  διαβίβαςθ αμελλθτί προσ τθν τριμελι επιτροπι του π.δ. 13/22.4.1929 (Αϋ 153) 

του αιτιματοσ  για διενζργεια αυτοψίασ ςτθ φερόμενθ ωσ επικινδφνωσ 
ετοιμόρροπθ καταςκευι, 

ββ)  τθ  διαβίβαςθ τθσ ζκκεςθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπθσ   καταςκευισ ςτο υμβοφλιο 
Αρχιτεκτονικισ (.Α) εφόςον θ καταςκευι είναι προχφιςτάμενθ του ζτουσ 1955, 

γγ) τθ  μζριμνα για τθν άμεςθ κατεδάφιςθ τθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπθσ  
καταςκευισ, με λιψθ των απαιτοφμενων μζτρων αςφαλείασ. 

6.  Σθν ενθμζρωςθ  των θλεκτρονικϊν Μθτρϊων και ειδικότερα: 
α)  τθν  ενθμζρωςθ του Μθτρϊου Σαυτότθτασ Κτιρίου ςε ηθτιματα αρμοδιότθτάσ του, 
β)  τθν  ενθμζρωςθ  τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ  αυκαιρζτων, με τισ εκκζςεισ των ελεγκτϊν 

δόμθςθσ που αφοροφν τον ζλεγχο επί αυκαίρετων καταςκευϊν. 
7.  Σθ μζριμνα  για τθ λειτουργία τθσ επιτροπισ εξζταςθσ ενδικοφανϊν προςφυγϊν κατά 

αυκαιρζτων, ςφμφωνα με το άρκρο 17.  
8. Σθ μζριμνα για τθ γραμματειακι υποςτιριξθ και τθν παροχι κτιριακϊν υποδομϊν για τθ 

λειτουργία των υμβουλίων Αρχιτεκτονικισ (.Α.) και των υμβουλίων Πολεοδομικϊν Θεμάτων 
και Αμφιςβθτιςεων  (Τ.ΠΟ.Θ.Α.). 

9. Σθ  ςφνταξθ, ανά τρίμθνο, ζκκεςθσ  για τθν πορεία προόδου των κεμάτων αρμοδιότθτάσ τουσ, τθν 
οποία υποβάλλουν ςτα Περιφερειακά Παρατθρθτιρια  και τθ γνωςτοποιοφν ςτο υμβοφλιο 
Παρακολοφκθςθσ Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ τθσ οικείασ περιφζρειασ.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 

ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΔΟΜΗΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
Άρκρο 7 
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υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ (.Α.) - υγκρότθςθ και αρμοδιότθτεσ  
 1. Με απόφαςθ του  υντονιςτι  τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, που εκδίδεται μζςα ςε  ζξι 

(6) μινεσ  από τθν ζναρξθ ιςχφοσ  του παρόντοσ, ςυγκροτοφνται υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ (.Α.) ςε 
κάκε περιφερειακι ενότθτα, τα οποία είναι αρμόδια για τθν παροχι ςφμφωνθσ γνϊμθσ  επί των 
αρχιτεκτονικϊν μελετϊν ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:   

 
α)  για κάκε οικοδομικι εργαςία (ανζγερςθ, επιςκευι, προςκικθ, κατεδάφιςθ) ςε κτίρια ι γιπεδα, 

που βρίςκονται ςε παραδοςιακά τμιματα πόλεων, ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςε ιςτορικοφσ 
τόπουσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ςε περιοχζσ ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ, ςε απόςταςθ 
μικρότερθ των εκατό (100) μζτρων από τθ γραμμι παραλίασ με πρόςωπο ςε βαςικοφσ 
κυκλοφοριακοφσ άξονεσ (Βαςικό – Δευτερεφον – Σριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεφον 
Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) και για τα ζργα και κτίρια για τα οποία απαιτείται θ ζγκριςθ Μελζτθσ 
Περιβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΠΕ). 

Θ ζγκριςθ δεν απαιτείται για οικοδομικζσ εργαςίεσ ι τεχνικά ι άλλα ζργα ςτο εςωτερικό 
υφιςταμζνου κτιρίου, οι οποίεσ δεν επιφζρουν τροποποιιςεισ των όψεων αυτοφ, όπωσ επίςθσ 
δεν απαιτείται και ςτισ  περιπτϊςεισ κτιρίων ι ζργων που είναι αποτζλεςμα πανελλινιου ι 
διεκνοφσ αρχιτεκτονικοφ διαγωνιςμοφ. 

β)  Για κάκε οικοδομικι εργαςία ςε κτίρια ι χϊρουσ των οποίων ζχει ιδθ κινθκεί ι ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία κιρυξισ του ωσ διατθρθτζων με απόφαςθ  του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Τπουργοφ 
κακϊσ και ςε όμορα με αυτά ι ζναντι αυτϊν   κτίρια ι γιπεδα,  

γ)   γηα θάζε άιιε  εξγαζία εθφζνλ ε ππφζεζε παξαπεκθζεί ζε απηά  απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
δ)  για κάκε μελζτθ διαμόρφωςθσ κοινόχρθςτων ι αδόμθτων χϊρων, εκτόσ από τισ  περιπτϊςεισ για 

τισ οποίεσ διενεργικθκε πανελλινιοσ ι διεκνισ αρχιτεκτονικόσ διαγωνιςμόσ, 
ε)  για αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ που διαφοροποιοφνται από τα μορφολογικά ςτοιχεία και τθν 

τυπολογία που επιβάλλεται με ειδικζσ διατάξεισ που ζχουν κεςπιςτεί ανά περιοχι, 
προςτατευόμενθ ι μθ, 

ςτ)  για  τισ άδειεσ κατεδάφιςθσ κτιρίων που ανεγζρκθκαν πριν  το ζτοσ  1955, 
η)  για τθν ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ του ενιαίου κτιρίου τθσ περίπτ. α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 6 του 

π.δ. 24/31.5.1985 (Δ’ 270), κακϊσ και αν επιβάλλεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ θ διάςπαςθ του 
όγκου του κτιρίου, 

θ)  για τθν ζγκριςθ τθσ οικοδόμθςθσ ςε μθ άρτια οικόπεδα του άρκρου 25 του ν. 1337/1983 (Α’ 33), 
κ)  για τθν ζγκριςθ τθσ οικοδόμθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ για τθν οικογενειακι ςτζγθτου 

άρκρου 41 του ν. 1337/1983,   
ι)  για κάκε περίπτωςθ που προβλζπεται από τισ διατάξεισ  του ν. 4067/2012 (Αϋ 79) θ γνωμοδότθςθ  

του .Α.,  
ια)  για τθ νομιμοποίθςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν ι αυκαίρετων καταςκευϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 

του άρκρου 4 του ν. 4067/2012,που εμπίπτουν ςτισ ανωτζρω περιπτϊςεισ.  
2.  τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, τα 

υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ, πζραν των ανωτζρω  περιπτϊςεων, είναι αρμόδια για τθν ζγκριςθ των 
αρχιτεκτονικϊν μελετϊν για κάκε οικοδομικι εργαςία, για τθν οποία απαιτείται ζκδοςθ οικοδομικισ 
άδειασ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 4 του ν. 4067/2012, ςε ακίνθτα κείμενα εκτόσ ορίων 
οικιςμοφ ι ςε οικιςμοφσ κάτω των 2000 κατοίκων. 

3.   α)ε περίπτωςθ ζκκεςθσ επικινδφνωσ ετοιμόρροπων καταςκευϊν ςε κτίρια ι γιπεδα που βρίςκονται 
ςε ιςτορικά κζντρα πόλεων ι οικιςμϊν, ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςε ιςτορικοφσ τόπουσ, ςε 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ,  ςε περιοχζσ ιδιαιτζρου φυςικοφ κάλλουσ, κακϊσ και ςε κτίρια ι χϊρουσ 
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που ζχουν κθρυχκεί διατθρθτζοι  ςφμφωνα με τθν παρ. 1β, το υμβοφλιο γνωμοδοτεί μζςα ςε 
δεκαπζντε (15) θμζρεσ  από τθν υποβολι τθσ  αίτθςθσ ζγκριςθσ κατεδάφιςθσ.  
β) Κατ’εξαίρεςθ ςε περίπτωςθ ζκτακτων ςυνκθκϊν ι ανωτζρασ βίασ, θ διαδικαςία τθσ αίτθςθσ 
ζγκριςθσ κατεδάφιςθσ δφναται να κακορίηεται ειδικϊσ με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ.   

4.   Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςυντάςςεται τεφχοσ οδθγιϊν προσ τα μζλθ 
των υμβουλίων Αρχιτεκτονικισ και  κακορίηεται κάκε  άλλο κζμα ςχετικό με τθ διαδικαςία ζκδοςθσ 
γνωμοδότθςθσ των υμβουλίων αυτϊν. 

 
Άρκρο 8 

φνκεςθ .Α. 
 

1.  Σα υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ είναι πενταμελι  και αποτελοφνται από: 
α)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, υπάλλθλο του τμιματοσ Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου 

Περιβάλλοντοσ, ωσ Πρόεδρο., με τον αναπλθρωτι του. Αν δεν υπάρχει υπάλλθλοσ με τζτοια 
ειδικότθτα, , ωσ Πρόεδροσ του .Α. μπορεί να οριςτεί υπάλλθλοσ τθσ περιφερειακισ  ενότθτασ ι 
άλλου φορζα  του ευρφτερου δθμόςιου τομζα, που ζχει ειδικότθτα αρχιτζκτονα.  

β)  Ζναν αρχιτζκτονα – μθχανικό τθσ οικείασ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ (ΤΔΟΜ), με τον αναπλθρωτι του,  
γ)  δφο αρχιτζκτονεσ – μθχανικοφσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ, εκπροςϊπουσ του Σ.Ε.Ε. μζλθ του 

υλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Ανωτάτων χολϊν - Πανελλινια Ζνωςθ Αρχιτεκτόνων 
(.Α.Δ.Α..-Π.Ε.Α. ) αντίςτοιχα, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του άρκρου 9, με τουσ 
αναπλθρωτζσ τουσ, 

 δ)  ζναν πολιτικό μθχανικό από τον φλλογο Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ, με τον αναπλθρωτι 
του, ο οποίοσ ζχει δικαίωμα ψιφου ςτισ περιπτϊςεισ ςτ, ια, και α ςε περίπτωςθ κατεδάφιςθσ τθσ 
παραγράφου 1 του άρκρου 7. τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ ζχει δικαίωμα διατφπωςθσ απλισ γνϊμθσ.  

2.  Σα μζλθ τθσ περίπτ. γ’ τθσ παρ. 1 και οι  αναπλθρωτζσ τουσ επιλζγονται με κλιρωςθ από μθτρϊα που 
τθροφνται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα, με μζριμνα του Γενικοφ Διευκυντι του Παρατθρθτθρίου 
Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και τα οποία ςυντάςςονται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σ.Ε.Ε. και του 
υλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Ανωτάτων χολϊν - Πανελλινια Ζνωςθ Αρχιτεκτόνων 
(.Α.Δ.Α..-Π.Ε.Α.). Σα μζλθ τθσ περίπτ. δ’ τθσ παρ. 1 και οι  αναπλθρωτζσ τουσ επιλζγονται με 
κλιρωςθ από μθτρϊα που τθροφνται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα, με μζριμνα του Γενικοφ 
Διευκυντι του Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και τα οποία ςυντάςςονται με τθ 
ςφμφωνθ γνϊμθ του Σ.Ε.Ε. και του υλλόγου Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ, αντιςτοίχωσ ,   

3.  Γραμματζασ του υμβουλίου και αναπλθρωτισ ορίηεται υπάλλθλοσ του τμιματοσ Παρατθρθτθρίου 
Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ ι, αν δεν υπάρχει, τθσ οικείασ περιφερειακισ ενότθτασ. 

4. Οι αποφάςεισ λαμβάνονται κατά πλειοψθφία και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ θ ψιφοσ του Προζδρου 
μετράει διπλά. 

 
Άρκρο 9  

Μθτρϊα .Α. 
 

 Σα μθτρϊα .Α.  ςυνιςτϊνται με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και τθροφνται ςτο 
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. τα μθτρϊα αυτά  εγγράφονται:  
α)  αρχιτζκτονεσ που διακζτουν δωδεκαετι αρχιτεκτονικι εμπειρία ι πλθροφν δφο τουλάχιςτον από τισ 

κατωτζρω προχποκζςεισ: 
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αα)  οκταετι εμπειρία, 
ββ)  διάκριςθ ςε πανελλινιο ι διεκνι αρχιτεκτονικό διαγωνιςμό, 
γγ)  μεταπτυχιακό ι διδακτορικό δίπλωμα  ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο, 
δδ)  κατοχι μελετθτικοφ πτυχίου τάξθσ Β’ και Γ’ τθσ παρ. 6 του άρκρου 39 του ν. 3316/2005 (Α’ 42) 

ςτθν κατθγορία μελετϊν 7 τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3316/2005 (Α’ 42), 
β)   πολιτικοί μθχανικοί που  διακζτουν δωδεκαετι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό καταςκευϊν ι κατοχι 

μελετθτικοφ πτυχίου τάξθσ Γ’ ςτθν κατθγορία μελετϊν 08 ι ςτθν κατθγορία μελετϊν 06 τθσ παρ. 2 
του άρκρου 2 του ν. 3316/2005 ι πλθροφν δφο τουλάχιςτον από τισ κατωτζρω προχποκζςεισ:  
αα)  οκταετι ςχετικι μελετθτικι ι καταςκευαςτικι εμπειρία,  ι κατοχι μελετθτικοφ πτυχίου τάξθσ 

Β’ ςτθν κατθγορία μελετϊν 08 ι ςτθν κατθγορία μελετϊν 06 τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 
3316/2005 και ςυναφείσ ανακοινϊςεισ, φςτερα από κρίςθ, ςε διεκνι ςυνζδρια ι ςυναφείσ 
δθμοςιεφςεισ,  φςτερα από κρίςθ, ςε διεκνείσ εκδόςεισ, 

ββ)   μεταπτυχιακό ι διδακτορικό δίπλωμα ςε ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο, 
γγ)  ςυναφείσ ανακοινϊςεισ ςε διεκνι ςυνζδρια ι ςυναφείσ δθμοςιεφςεισ,  φςτερα από κρίςθ, ςε 

διεκνείσ εκδόςεισ,   
δδ)  κατοχι μελετθτικοφ πτυχίου τάξθσ Β’ και Γ τθσ παρ. 6 του άρκρου 39 του ν. 3316/2005 (Α’ 42) 

ςτθν κατθγορία μελετϊν 7 τθσ παρ. 2 του άρκρου 2 του ν. 3316/2005 (Α’ 42). 
 

Άρκρο 10 
Θθτεία μελϊν .Α. 

 
1. Θ κθτεία των μελϊν των .Α. είναι διετισ, πλθν των μελϊν  των περιπτ. γ’ και δ’ τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 8, θ κθτεία των οποίων είναι  ετιςια. Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ 
των ίδιων προςϊπων ωσ μελϊν του ιδίου .Α., εκτόσ αν παρεμβλθκεί διάςτθμα μεγαλφτερο των 
τεςςάρων ετϊν.  

2. Αν με απόφαςθ του υντονιςτι τθσ οικείασ  Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ διαπιςτϊνεται ότι δεν 
υπάρχει ο απαιτοφμενοσ  αρικμόσ υποψιφιων μελϊν με τα προβλεπόμενα προςόντα, μπορεί να 
ανανεϊνεται θ κθτεία δφο μελϊν ι να επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ ο οριςμόσ  προςϊπων που 
διετζλεςαν  μζλθ του .Α. ςτο παρελκόν, εφόςον παρεμβάλλεται  χρονικό  διάςτθμα τουλάχιςτον δφο 
ετϊν από τθ λιξθ τθσ προθγοφμενθσ κθτείασ τουσ. 
 

Άρκρο 11 
Λειτουργία .Α. 

 
1.  Σα .Α. ςυνεδριάηουν ςε τακτζσ θμερομθνίεσ, που ορίηονται από τον Πρόεδρό τουσ, τουλάχιςτον δφο 

φορζσ το μινα, ι εκτάκτωσ.  ε περίπτωςθ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ τα μζλθ του υμβουλίου 
ειδοποιοφνται από τον Πρόεδρο ι το γραμματζα, τρεισ τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ. 
Σο υμβοφλιο εκδίδει τθν απόφαςι του μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ του 
φακζλου τθσ μελζτθσ. Μετά τθν παρζλευςθ των δφο μθνϊν, τεκμαίρεται  θ ζγκριςθ τθσ μελζτθσ.  

2.  Οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται για τθν θμερομθνία τθσ ςυνεδρίαςθσ για τθ ςυηιτθςθ τθσ 
υπόκεςισ τουσ και παρίςτανται κατά τθ ςυνεδρίαςθ, εφόςον το επικυμοφν, για να εκκζςουν τισ 
απόψεισ τουσ, αποχωροφν δε κατά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ. Θ απορριπτικι απόφαςθ κακϊσ και το 
πρακτικό ςυνεδρίαςθσ που περιζχει τθν αιτιολογία τθσ απόρριψθσ κοινοποιείται ςτον 
ενδιαφερόμενο.    
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3.  τισ νθςιωτικζσ περιοχζσ, το .Α. μπορεί να ςυνεδριάηει με τθλεδιάςκεψθ.  Και ςτθν περίπτωςθ αυτι 
οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να ςυμμετζχουν για να εκκζςουν τισ απόψεισ τουσ. 

4.   Κατά τθσ απόφαςθσ του  .Α. που προβλζπεται ςτισ περιπτ. ε’, ςτ’ και η’ τθσ παρ.1 του άρκρου 7, ο 
ενδιαφερόμενοσ μπορεί να αςκιςει ενδικοφανι προςφυγι ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι κατϋ άλλον τρόπο πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ςϋ αυτόν. Θ ζνςταςθ 
κατατίκεται ςτο .Α., το οποίο διαβιβάηει το ςχετικό φάκελο ςτο αρμόδιο για τθν εκδίκαςι τθσ  
Περιφερειακό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ (ΠΕ..Α.). Θ απόφαςθ του ΠΕ..Α. εκδίδεται εντόσ 
αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν περιζλευςθ τθσ ζνςταςθσ ςϋ αυτό, μετά τθν 
παρζλευςθ τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ. 

      
Άρκρο 12 

Περιφερειακά υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ (ΠΕ..Α.) - υγκρότθςθ και αρμοδιότθτεσ 
 

1.  Με απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  ςυγκροτείται ςτθν ζδρα κάκε  
Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου Περιφερειακό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ (ΠΕ..Α.).  

2. Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
α)  αποφαςίηει επί των ενςτάςεων που υποβάλλονται κατά των γνωμοδοτιςεων των υμβουλίων 

Αρχιτεκτονικισ ςτισ περιπτ. ε’, ςτ’ και η’, τθσ παρ. 1 του άρκρου 7 και του άρκρου 10 του ν. 
4067/2012, 

β)  ελζγχει τισ υπαγωγζσ αυκαίρετων καταςκευϊν που ζχουν ανεγερκεί ςε διατθρθτζα κτίρια, 
ςφμφωνα με το άρκρο 117,   

3. Σα Περιφερειακά υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ είναι εξαμελι και αποτελοφνται από: 
α)  ζναν αρχιτζκτονα - μθχανικό με Α’ βακμό  τθσ περιφερειακισ Διεφκυνςθσ του Παρατθρθτθρίου 

Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ, με τον αναπλθρωτι του. Αν δεν υπάρχει υπάλλθλοσ με τθν ανωτζρω 
ειδικότθτα  ωσ  Πρόεδροσ ι αναπλθρωτισ Προζδρου  του .Α. μπορεί να οριςτεί  αρχιτζκτονασ –
μθχανικόσ με Αϋ βακμό τθσ  Περιφζρειασ  ι  άλλου φορζα του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. 

β)  Ζναν αρχιτζκτονα - μθχανικό, μθχανικό με Α’ βακμό ςε Τ.ΔΟΜ τθσ περιφζρειασ, με τον 
αναπλθρωτι του, 

γ)  δφο αρχιτζκτονεσ – μθχανικοφσ, εκπροςϊπουσ του Σ.Ε.Ε. και .Α.Δ.Α..-Π.Ε.Α., αντιςτοίχωσ, με 
τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, οι οποίοι πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του άρκρου 9 και  επιλζγονται με 
κλιρωςθ από μθτρϊα, τα οποία  τθροφνται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα, με μζριμνα του 
Γενικοφ Διευκυντι του Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και τα οποία  ςυντάςςονται 
με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Σ.Ε.Ε. και του υλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματοφχων Ανωτάτων 
χολϊν - Πανελλινια Ζνωςθ Αρχιτεκτόνων (.Α.Δ.Α..-Π.Ε.Α.), αντιςτοίχωσ.  

δ)  Ζναν αρχιτζκτονα κακθγθτι οποιαςδιποτε βακμίδασ αρχιτεκτονικισ ςχολισ, με τον αναπλθρωτι 
του, 

ε)  ζναν πολιτικό μθχανικό από το φλλογο Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ, με τον αναπλθρωτι του. 
Σο μζλοσ αυτό επιλζγεται με κλιρωςθ που διενεργείται με μζριμνα του Γενικοφ Διευκυντι του 
Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ από μθτρϊο που αποςτζλλει ο φλλογοσ Πολιτικϊν 
Μθχανικϊν Ελλάδοσ.  Ο πολιτικόσ μθχανικόσ  ζχει δικαίωμα ψιφου μόνο ςτισ περιπτϊςεισ  ςτ τθσ 
παραγραφου 2 α) και  ςτθν παραγραφο 2 β).  τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ ζχει δικαίωμα διατφπωςθσ 
απλισ γνϊμθσ.  

                                                               
 4.  Γραμματζασ του υμβουλίου και αναπλθρωτισ του  ορίηεται υπάλλθλοσ του Παρατθρθτθρίου 
Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ ι, αν δεν υπάρχει, υπάλλθλοσ τθσ Περιφζρειασ. 
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5.  Θ κθτεία των μελϊν είναι διετισ. Ωσ προσ τθ λειτουργία του ΠΕ..Α. ιςχφουν, κατά τα λοιπά, τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 11. 

 
 

Άρκρο 13 
Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ (ΚΕ..Α.)- ΚΕ..Α.Α.-ΚΕ..Α.ΜΑ.Θ 

 
1. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  ςυνιςτάται ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ 

και  Ενζργειασ Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ (ΚΕ..Α.). Με όμοια απόφαςθ γίνεται και θ 
ςυγκρότθςθ αυτοφ. 

2. Με απόφαςθ των  Τπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 
ςυνιςτάται ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και  Νθςιωτικισ Πολιτικισ Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ 
Αιγαίου (ΚΕ..Α.Α.).  Με όμοια απόφαςθ γίνεται και θ ςυγκρότθςθ αυτοφ. 

3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν ςυνιςτάται ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ Μακεδονίασ 
- Θράκθσ) Κεντρικό υμβοφλιο  Αρχιτεκτονικισ Μακεδονίασ - Θράκθσ (ΚΕ..Α.ΜΑ.Θ.). 
 

Άρκρο 14 
Αρμοδιότθτεσ ΚΕ..Α. 

 
1.  Σο Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

α)  ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτον  Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ για κζματα που ζχουν 
ςχζςθ με τον αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του 
Τπουργοφ, 

β)  γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικϊν μελετϊν τθσ περίπτ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, κακϊσ και 
των περιπτϊςεων του άρκρου 10 του ν. 4067/2012, που διαβιβάηονται ςε αυτό από τα 
υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ, 

γ)  γνωμοδοτεί για  τθν καταςκευι μόνιμων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων  ζργων ιδιαίτερθσ 
περιβαλλοντικισ και οικιςτικισ ςθμαςίασ, ζργων ωσ προσ τα οποία ιςχφουν ειδικοί όροι  
δόμθςθσ,  κτιρίων επιφάνειασ άνω των 3.000 τ.μ., κακϊσ και  ςτισ περιπτϊςεισ που  θ χοριγθςθ 
τθσ προζγκριςθσ οικοδομικισ άδειασ παραπζμπεται ςτθ Διεφκυνςθ Αρχιτεκτονικισ, Οικοδομικϊν 
Κανονιςμϊν και Αδειοδοτιςεων (Δ.Α.Ο.Κ.Α.) του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και  Ενζργειασ 

2.  Σο Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ Αιγαίου ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
α)  ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ για κζματα 

αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ,  αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του Τπουργοφ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, 

β)  γνωμοδοτεί επί των αρχιτεκτονικϊν μελετϊν τθσ περίπτ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, που 
διαβιβάηονται ςε αυτό από τα υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ. 

3.  Σο Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ Μακεδονίασ – Θράκθσ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
α)  ειςθγείται και γνωμοδοτεί ςτον αρμόδιο για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του πρϊθν 

Τπουργείου Μακεδονίασ – Θράκθσ Τπουργό Εςωτερικϊν, για κζματα που ζχουν ςχζςθ με τον 
αρχιτεκτονικό ςχεδιαςμό, αυτεπαγγζλτωσ ι φςτερα από ςχετικό ερϊτθμα του ίδιου Τπουργοφ,  

β)  γνωμοδοτεί ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και φςτερα από εμπεριςτατωμζνθ αιτιολογία επί των 
αρχιτεκτονικϊν μελετϊν τθσ περίπτ. ε’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 7, που διαβιβάηονται ςε αυτό από 
τα υμβοφλια Αρχιτεκτονικισ. 
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Άρκρο 15 
φνκεςθ ΚΕ..Α.- ΚΕΑΜΑΘ-ΚΕΑΑ 

 
1.  Σο Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ είναι εννεαμελζσ και αποτελείται από: 

α)  το Γενικό Γραμματζα Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ωσ Πρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του, 

β)  το Νομικό φμβουλο του Κράτουσ ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ο οποίοσ 
αναπλθρϊνεται από άλλο Νομικό φμβουλο ι Πάρεδρο του Γραφείου του Νομικοφ υμβοφλου 
ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

γ)  ζναν αρχιτζκτονα με βακμό Διευκυντι του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον 
αναπλθρωτι του, 

δ) ζναν αρχιτζκτονα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με τον αναπλθρωτι του, 
ε)  δφο αρχιτζκτονεσ, εκπροςϊπουσ του Σ.Ε.Ε. και .Α.Δ.Α..-Π.Ε.Α. αντίςτοιχα, με τουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ, οι οποίοι επιλζγονται από καταλόγουσ που υποβάλλουν το Σ.Ε.Ε. και το .Α.Δ.Α.. Π.Ε.Α. 
αντιςτοίχωσ, εφόςον πλθροφν τισ προχποκζςεισ  του άρκρου 9, 

ςτ) ζναν πολιτικό μθχανικό που υποδεικνφεται από το φλλογο Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ, με 
τον αναπλθρωτι του, ο οποίοσ ζχει δικαίωμα διατφπωςθσ απλισ γνϊμθσ.  

 
η)  ζναν αρχιτζκτονα με ειδίκευςθ ι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό τοπίου που αποδεικνφεται από 

εκπόνθςθ ςχετικισ πανεπιςτθμιακισ εργαςίασι δθμοςιεφςεισ 
θ)  ζναν αρχιτζκτονα κακθγθτι οποιαςδιποτε βακμίδασ, με τον αναπλθρωτι του. 

2.  Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ του Κεντρικοφ υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ ορίηεται ωσ γραμματζασ 
του υμβουλίου με τον  αναπλθρωτι του,  ζνασ υπάλλθλοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ.   

3.  Θ κθτεία των μελϊν είναι διετισ. 
4. Σο Κεντρικό υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ είναι επταμελζσ με διετι κθτεία και 

αποτελείται από: 

α.  Ζναν (1) Νομικό φμβουλο του Κράτουσ, ο οποίοσ υπθρετεί ςτο Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ςτο 

πρϊθν Τπουργείο Μακεδονίασ - Θράκθσ, ο οποίοσ αναπλθρϊνεται από άλλο Νομικό φμβουλο ι 

Πάρεδρο που υπθρετεί ςτο ίδιο Γραφείο, ωσ πρόεδρο. 

β.  Δφο (2) Αρχιτζκτονεσ, Προϊςτάμενουσ Διευκφνςεων ι Σμθμάτων ι υπαλλιλουσ Αϋ βακμοφ του 

πρϊθν Τπουργείου Μακεδονίασ - Θράκθσ ι άλλθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ που εδρεφει και ζχει χωρικι 

αρμοδιότθτα ςτθ Μακεδονία και Θράκθ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ αρχιτζκτονεσ. 

γ.  Ζναν (1) Αρχιτζκτονα του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ με τον αναπλθρωτι του. 

δ.  Ζναν (1) Αρχιτζκτονα κακθγθτι οποιαςδιποτε βακμίδασ με τον αναπλθρωτι του. Μζλοσ που ζχει 

ςυμπλθρϊςει μία (1) κθτεία δε μπορεί να οριςτεί εκ νζου. Δεν ζχει ςθμαςία για τθν ιςχφ τθσ 

απαγόρευςθσ εάν ο εκπρόςωποσ δεν ολοκλιρωςε για οποιονδιποτε λόγο πλιρθ κθτεία. 

ε.  Δφο (2) Αρχιτζκτονεσ εκπροςϊπουσ του ΣΕΕ και ΑΔΑ-ΠΕΑ, αντίςτοιχα με τουσ αναπλθρωτζσ 
τουσ. 
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ςτ) ζναν πολιτικό μθχανικό που υποδεικνφεται από το φλλογο Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ, με 
τον αναπλθρωτι του, ο οποίοσ ζχει δικαίωμα διατφπωςθσ απλισ γνϊμθσ.  

 
 

Οι εκπρόςωποι του ΣΕΕ και ΑΔΑ-ΠΕΑ επιλζγονται από καταλόγουσ που υποβάλλονται από τουσ 

φορείσ αυτοφσ και πρζπει να ζχουν τα προςόντα του άρκρου 9 και ειδίκευςθ ι εμπειρία ςε κζματα 

αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ. Μζλοσ που ζχει ςυμπλθρϊςει μία (1) κθτεία δεν μπορεί να επιλεγεί εκ νζου 

από οποιονδιποτε εκ των καταλόγων. Δεν ζχει ςθμαςία για τθν ιςχφ τθσ απαγόρευςθσ εάν ο εκπρόςωποσ 

δεν ολοκλιρωςε για οποιονδιποτε λόγο πλιρθ κθτεία. 

5. Θ ςυγκρότθςθ του Κεντρικοφ υμβοφλιου Αρχιτεκτονικισ Μακεδονίασ και Θράκθσ γίνεται με 

απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του αρμόδιου για τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων του πρϊθν Τπουργείου Μακεδονίασ - Θράκθσ Τπουργοφ Εςωτερικϊν. 

6. Με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ ορίηεται γραμματζασ του υμβουλίου, κακϊσ και ο αναπλθρωτισ του, 

υπάλλθλοσ του αρμόδιου για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του πρϊθν Τπουργείου Μακεδονίασ – 

Θράκθσ φορζα. 

7. Σο Κεντρικό υμβοφλιο Αιγαίου είναι επταμελζσ με διετι κθτεία και αποτελείται από: 

α. Ζναν Νομικό φμβουλο του Κράτουσ ι Πάρεδρο του ΝΚ, που υπθρετεί 
ςτο Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου του Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ ι ςτο  Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου τθσ Γενικισ 
Γραμματείασ Αιγαίου και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ο οποίοσ αναπλθρϊνεται από 
άλλο Νομικό φμβουλο ι Πάρεδρο που υπθρετεί ςτα παραπάνω Γραφεία, ωσ 
πρόεδρο 

 

β.  Δφο (2) Αρχιτζκτονεσ, Προϊςτάμενουσ Διευκφνςεων ι Σμθμάτων ι υπαλλιλουσ Αϋ βακμοφ του 

Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ αρχιτζκτονεσ. 

δ.  Ζναν (1) Αρχιτζκτονα κακθγθτι οποιαςδιποτε βακμίδασ με τον αναπλθρωτι του. Μζλοσ που ζχει 

ςυμπλθρϊςει μία (1) κθτεία δε μπορεί να οριςτεί εκ νζου. Δεν ζχει ςθμαςία για τθν ιςχφ τθσ 

απαγόρευςθσ εάν ο εκπρόςωποσ δεν ολοκλιρωςε για οποιονδιποτε λόγο πλιρθ κθτεία. 

ε.  Δφο (2) Αρχιτζκτονεσ εκπροςϊπουσ του ΣΕΕ και ΑΔΑ-ΠΕΑ, αντίςτοιχα με τουσ αναπλθρωτζσ 

τουσ. 

ςτ. ζναν πολιτικό μθχανικό που υποδεικνφεται από το φλλογο Πολιτικϊν Μθχανικϊν Ελλάδοσ, με τον 
αναπλθρωτι του. ο οποίοσ ζχει δικαίωμα διατφπωςθσ απλισ γνϊμθσ.  

 
 

Οι εκπρόςωποι του ΣΕΕ και ΑΔΑ-ΠΕΑ επιλζγονται από καταλόγουσ που υποβάλλονται από τουσ 

φορείσ αυτοφσ και πρζπει να ζχουν τα προςόντα του άρκρου 9 και ειδίκευςθ ι εμπειρία ςε κζματα 
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αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ. Μζλοσ που ζχει ςυμπλθρϊςει μία (1) κθτεία δεν μπορεί να επιλεγεί εκ νζου 

από οποιονδιποτε εκ των καταλόγων. Δεν ζχει ςθμαςία για τθν ιςχφ τθσ απαγόρευςθσ εάν ο εκπρόςωποσ 

δεν ολοκλιρωςε για οποιονδιποτε λόγο πλιρθ κθτεία. 

7. Θ ςυγκρότθςθ του Κεντρικοφ υμβοφλιου Αρχιτεκτονικισ Αιγαίου γίνεται με απόφαςθ των 

Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. 

8. Με τθν ίδια ωσ άνω απόφαςθ ορίηεται ο γραμματζασ του υμβουλίου και ο αναπλθρωτισ αυτοφ, 

υπάλλθλοι του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ.  

 
 

Άρκρο 16 
Λειτουργία ΚΕ..Α.- ΚΕΑΜΑΘ-ΚΕΑΑ 

 

1. Σο Κ.Ε..Α. ςυνεδριάηει ςε τακτζσ θμερομθνίεσ που ορίηονται από τον Πρόεδρό του ι εκτάκτωσ.  ε 
περίπτωςθ ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ τα μζλθ του υμβουλίου ειδοποιοφνται από τον Πρόεδρο ι το  
γραμματζα, τρεισ τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ. Σο υμβοφλιο εκδίδει τθ  
γνωμοδότθςι του μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία διαβίβαςθσ του φακζλου τθσ 
μελζτθσ από το υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ. 

Οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται για τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ ςυηιτθςθσ τθσ υπόκεςισ 
τουσ και  μποροφν να παρίςτανται κατά τθ ςυνεδρίαςθ του υμβουλίου..Θ απόφαςθ μετά τθσ 
αιτολογίασ τθσ, αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και 
κοινοποιείται ςτον ενδιαφερόμενο.. Οι ςυνεδριάςεισ των υμβουλίων Αρχιτεκτονικισ, Περιφερειακϊν 
υμβουλίων Αρχιτεκτονικισ και του Κεντρικοφ υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ   μπορεί  να 
πραγματοποιοφνται και με τθλεδιάςκεψθ. 

2. Σα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 1 ιςχφουν και για το ΚΕΑΜΑΘ και ΚΕΑΑ. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΕΣΑΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ ΑΤΘΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  

 
Άρκρο 17 

Επιτροπι Εξζταςθσ Προςφυγϊν Αυκαιρζτων – υγκρότθςθ, ςφνκεςθ και αρμοδιότθτεσ  

 
1. ε κάκε περιφερειακι ενότθτα ςυνιςτάται Επιτροπι Εξζταςθσ Προςφυγϊν Αυκαιρζτων θ 

οποία  αποτελείται από: 
α)  Σον Προϊςτάμενο του Σμιματοσ του οικείου Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ, ωσ 

Πρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του,  
β)  ζνα μθχανικό Π.Ε., ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ ι τοπογράφου 

μθχανικοφ ι  χωροτάκτθ – πολεοδόμου, υπάλλθλο τθσ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ τθσ Περιφερειακισ 
Ενότθτασ, με τον αναπλθρωτι του,  

γ)  ζνα  μθχανικό Π.Ε.,  εκπρόςωπο του Σ.Ε.Ε., ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ, ι αρχιτζκτονα 
μθχανικοφ ι τοπογράφου μθχανικοφ, ι  χωροτάκτθ – πολεοδόμου, 

δ)  ζνα μθχανικό Π.Ε. ι Σ.Ε., εκπρόςωπο του  διμου, 
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ε)  ζνα  δικθγόρο, τουλάχιςτον πενταετοφσ (5) εμπειρίασ που  ορίηεται από τον οικείο Δικθγορικό 
φλλογο, κατόπιν θλεκτρονικισ κλθρϊςεωσ. 

        Θ Επιτροπι Εξζταςθσ Προςφυγϊν Αυκαιρζτων ςυγκροτείται με απόφαςθ του υντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  Με τθν ανωτζρω απόφαςθ ορίηεται και ζνασ γραμματζασ με τον 
αναπλθρωτι του, από τουσ υπαλλιλουσ του οικείου Σμιματοσ Παρατθρθτθρίου Δομθμζνου 
Περιβάλλοντοσ. 

2. Θ κθτεία των μελϊν των περιπτ. α’ και β’   είναι τριετισ και των υπολοίπων ετιςια. 
Θ επιτροπι ζχει απαρτία όταν παρευρίςκονται ο Πρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του και  δφο από τα  
μζλθ του.  

3. Θ  Επιτροπι Εξζταςθσ Προςφυγϊν Αυκαιρζτων εξετάηει : 
α) τισ προςφυγζσ κατά των εκκζςεων αυτοψίασ αυκαιρζτων που ςυντάςςουν οι  ελεγκτζσ  δόμθςθσ, 
β)  τισ προςφυγζσ κατά των ποριςμάτων των ελεγκτϊν δόμθςθσ, που ζχουν προκφψει από τθ διαδικαςία 

του δειγματολθπτικοφ ελζγχου των υπαγωγϊν  ςφμφωα με τουσ νόμουσ  3843/2010,  4014/2011,   
4178/2013 και τον παρόντα,  

γ)  τισ εκκρεμείσ ενςτάςεισ ςφμφωνα με   το άρκρο 4 του π.δ. 267/1998 (Αϋ 195),  φςτερα από ειςιγθςθ 
του οικείου  τοπικοφ παρατθρθτθρίου, 

δ) τθ  δυνατότθτα αποδοχισ ι μθ τθσ  υποβολισ τροποποίθςθσ τθσ διλωςθσ   υπαγωγισ, 
προκειμζνου να υποβλθκοφν πρόςκετα ςτοιχεία, ςφμφωνα με τθν παρ. 5α του άρκρου 108.     

4. Θ επιτροπι ςυνεδριάηει τουλάχιςτον δυο φορζσ το μινα και εκδικάηει προςφυγζσ μζςα ςε 
προκεςμία ςαράντα (40) θμερϊν από τθν άςκθςι τουσ.  Οι ενδιαφερόμενοι ενθμερϊνονται 
για τθν θμερομθνία ςυηιτθςθσ τθσ προςφυγισ τουσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ και μποροφν να 
παρίςτανται κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ, εφόςον το επικυμοφν, για να εκκζςουν τισ απόψεισ τουσ. 

5.  Θ Επιτροπι μπορεί να αναβάλει μόνο μια φορά τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ, ανακοινϊνει δε κατά 
τθ ςυηιτθςθ αυτι τθ νζα θμερομθνία ςυηιτθςθσ, θ οποία ορίηεται το αργότερο εντόσ 
προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν. 

6. Θ απόφαςθ τθσ Επιτροπισ εκδίδεται εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
ςυηιτθςισ τθσ  και κοινοποιείται ςτον προςφεφγοντα μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι 
ςυςτθμζνθσ επιςτολισ ςτθ  διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει.  
 

Άρκρο 18 
Περιφερειακζσ Επιτροπζσ Προςβαςιμότθτασ 

 
1. υνιςτάται ςτθν ζδρα κάκε περιφζρειασ Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ θ οποία είναι αρμόδια να 

γνωμοδοτεί φςτερα από  αίτθμα πολίτθ  επί ειδικϊν κεμάτων προςβαςιμότθτασ των εμποδιηομζνων 
ατόμων και επί κεμάτων ςχετικϊν με τθν εφαρμογι των διατάξεων  για τθν προςβαςιμότθτα του 
Νζου Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ και του  Κτιριοδομικοφ  Κανονιςμοφ.  

2. Θ Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ  είναι επταμελισ και αποτελείται από: 
α) το Διευκυντι τθσ οικείασ   Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ –Περιφερειακό  Παρατθρθτιριο ωσ 

Πρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του,    
β) ζνα μθχανικό Π.Ε., ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ ι τοπογράφου 

μθχανικοφ θ χωροτάκτθ – πολεοδόμου  μθχανικοφ, υπάλλθλο Τπθρεςίασ Δόμθςθσ, με τον 
αναπλθρωτι του,  

γ) ζνα  μθχανικό Π.Ε., ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ ι τοπογράφου 
μθχανικοφ ι χωροτάκτθ –πολεοδόμου  μθχανικοφ, εκπρόςωπο του Σ.Ε.Ε. με τον αναπλθρωτι 
του, 
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δ) ζναν  εκπρόςωπο τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Διμων Ελλάδασ (Κ.Ε.Δ.Ε.), με τον αναπλθρωτι του, 
ε) ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, με τον αναπλθρωτι 

του, 
ςτ) ζναν εκπρόςωπο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ εξειδικευμζνο ςε ηθτιματα 

προςβαςιμότθτασ Α.Μ.Ε.Α. ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικοφσ τόπουσ και μνθμεία, 
η) ζναν εκπρόςωπο τθσ ομοςπονδίασ Α.Μ.Ε.Α. με τον αναπλθρωτι του. 

3. Θ Επιτροπισ Προςβαςιμότθτασ ςυγκροτείται από τον οικείο  Περιφερειάρχθ. Με τθν ανωτζρω 
απόφαςθ ορίηεται ζνασ γραμματζασ με τον αναπλθρωτι του, από τουσ υπαλλιλουσ τθσ  Διεφκυνςθσ 
Ελζγχου Δόμθςθσ-Περιφερειακοφ Παρατθρθτθρίου. 

4. Θ επιτροπι ζχει απαρτία όταν παρευρίςκονται ο Πρόεδροσ ι ο αναπλθρωτισ του και τζςςερα από τα 
μζλθ του. 

5. Θ κθτεία των μελϊν τθσ είναι τριετισ. Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ των περιπτωςεων γϋ,δϋ και ηϋ δεν 
επιτρζπεται ο οριςμόσ των ίδιων προςϊπων ωσ μελϊν τθσ ιδιασ περιφερειακθσ επιτροπθσ 
προςβαςιμότθτασ, εκτόσ αν παρεμβλθκεί διάςτθμα μεγαλφτερο των τεςςάρων ετϊν.  

6.  Κατά τθσ γνωμοδότθςθσ των Επιτροπϊν Προςβαςιμότθτασ είναι δυνατι θ άςκθςθ αίτθςθσ 
κεραπείασ  ςτθν Κεντρικι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ του άρκρου 19. Θ ζνςταςθ κατατίκεται ςτθν 
Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δόμθςθσ Παρατθρθτθρίου, θ 
οποία τθ  διαβιβάηει ςυνοδευόμενθ από το  φάκελο τθσ υπόκεςθσ, ςτθν Κεντρικι Επιτροπι 
Προςβαςιμότθτασ. Θ γνωμοδότθςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ Προςβαςιμότθτασ είναι οριςτικι.  
 

Άρκρο 19 
Κεντρικι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ 

 
1. το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςυνιςτάται Κεντρικι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ. 
2.  Θ Κεντρικι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ είναι εννεαμελισ και αποτελείται από: 
3. α) Σζςςερα (4) μζλθ που προζρχονται από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 
4. β)ζναν εκπρόςωπο τθσ ΚΕΔΕ με τον αναπλθρωτι του,  

γ)ζναν εκπρόςωπο του TEE με τον αναπλθρωτι του,  
δ)ζναν εκπρόςωπο του ΑΔΑ με τον αναπλθρωτι του,  
ε) ζναν εκπρόςωπο τθσ Εκνικισ υνομοςπονδίασ ατόμων με αναπθρία (ΕΑμεΑ) με τον αναπλθρωτι 
του  
ςτ) ζναν πολιτικό μθχανικό με εξειδίκευςθ ςε κζματα Οικοδομικοφ και Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ και 
Προςβαςιμότθτασ.  

Θ Γραμματειακι υποςτιριξθ παρζχεται από υπάλλθλο του Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ο 
οποίοσ ορίηεται μαηίμε τον αναπλθρωτι του με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ. 

 
5. Θ ωσ άνω Επιτροπι ςυγκροτείται με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Με όμοια 

απόφαςθ κακορίηονται τα κριτιρια επιλογισ των εκπροςϊπων  των φορζων που μπορεί να είναι 
μζλθ τθσ Επιτροπισ, ιδίωσ θ εμπειρία αυτϊν ςε ηθτιματα προςβαςιμότθτασ,  ο τρόποσ λειτουργίασ 
τθσ Επιτροπισ  και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. Θ Κεντρικι Επιτροπι Προςβαςιμότθτασ: 
α)  ειςθγείται ςτον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθ βελτίωςθ του 

κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά τθν  προςβαςιμότθτα των δομικϊν ζργων και των κοινοχριςτων 
χϊρων από εμποδιηόμενα άτομα,  

β)  παρζχει ςυνδρομι προσ  το Παρατθρθτιριο με  παροχι οδθγιϊν – όςον αφορά τισ βζλτιςτεσ 
πρακτικζσ  ςχεδιαςμοφ, κτιρίων και κοινοχριςτων χϊρων, 
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γ) εξετάηει προςφυγζσ κατά γνωμοδοτιςεων των Επιτροπϊν Προςβαςιμότθτασ, που εκδίδονται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 17. Θ γνωμοδότθςθ τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ 
Προςβαςιμότθτασ είναι οριςτικι.   

 
Άρκρο 20 

υγκρότθςθ υμβουλίων Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (Τ.ΠΟ.Θ.Α.)  
 

1. ε κάκε περιφερειακι ενότθτα ςυνιςτϊνται υμβοφλια Πολεοδομικϊν Θεμάτων και 
Αμφιςβθτιςεων (Τ.ΠΟ.Θ.Α) τα οποία ςυγκροτοφνται με απόφαςθ του υντονιςτι τθσ οικείασ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  

2. Σο Τ.ΠΟ.ΘΑ είναι πενταμελζσ και αποτελείται από: 
α) τον πάρεδρο του γραφείου του Νομικοφ υμβουλίου του Κράτουσ (Ν..Κ.) ςτθν ζδρα τθσ 

περιφερειακισ ενότθτασ του υμβουλίου, με τον αναπλθρωτι του και, αν δεν υπάρχει πάρεδροσ, 
από δικαςτικό αντιπρόςωπο, ωσ Πρόεδρο. Αν δεν υπάρχει γραφείο του Ν..Κ. ςτθν ζδρα του 
υμβουλίου, τα παραπάνω μζλθ ορίηονται από το γραφείο του Ν..Κ. τθσ πλθςιζςτερθσ 
περιφερειακισ ενότθτασ, 

β)   ζνα μθχανικό, προϊςτάμενο τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ για κζματα πολεοδομίασ και χωροταξίασ 
τθσ οικείασ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ ι τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ τθσ περιφζρειασ ι προϊςτάμενο 
τμιματοσ τθσ Περιφζρειασ, ωσ Αντιπρόεδρο, με τον αναπλθρωτι του,  

γ)  ζνα μθχανικό, υπάλλθλο με βακμό Α’, τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ για κζματα πολεοδομίασ και 
χωροταξίασ τθσ οικείασ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ ι υπάλλθλο τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ τθσ 
περιφζρειασ ι υπάλλθλο τμιματοσ τθσ περιφζρειασ, με τον αναπλθρωτι του, ωσ  μζλοσ, 

δ)  ζνα μθχανικό, εκπρόςωπο του Σ.Ε.Ε.,  με δεκαετι  εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ και 
πολεοδομίασ, με τον αναπλθρωτι του, ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα 
μθχανικοφ ι τοπογράφου μθχανικοφ θ χωροτάκτθ –πολεοδόμου  μθχανικοφ, ωσ  μζλοσ, 

   Οι εκπρόςωποι του Σ.Ε.Ε. επιλζγονται από καταλόγουσ που ςυντάςςει το Σ.Ε.Ε κατόπιν 
αιτιςεων των ενδιαφερομζνων με θλεκτρονικι κλιρωςθ που διενεργείεται ςτα γραφεία τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ με ευκφνθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  

ε)  Ζνα μθχανικό, εκπρόςωπο τθσ Περιφερειακισ Ζνωςθσ Διμων, με εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ 
και πολεοδομίασ, με τον αναπλθρωτι του, ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα 
μθχανικοφ ι τοπογράφου μθχανικοφ θ χωροτάκτθ –πολεοδόμου  μθχανικοφ, ωσ  μζλοσ. 

Γραμματζασ του υμβουλίου και αναπλθρωτισ του ορίηεται υπάλλθλοσ τθσ οικείασ 
αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ ι, αν δεν υπάρχει, υπάλλθλοσ τθσ περιφζρειασ. 

Αν  διαπιςτωκεί αδυναμία ςυμμετοχισ   προςϊπου τθσ περίπτ. αϋ, Πρόεδροσ του υμβουλίου  
ορίηεται το  πρόςωπο που αναφζρεται ςτθν περίπτ. βϋ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, ςυμμετζχει ςτο υμβοφλιο και ζνασ δικθγόροσ ο οποίοσ επιλζγεται με 
κλιρωςθ από τα μθτρϊα που τθροφνται ςε κάκε περιφερειακι ενότθτα, με μζριμνα του υντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ και ςυντάςςονται με τθ γνϊμθ του οικείου δικθγορικοφ ςυλλόγου. 

3. Θ κθτεία των μελϊν είναι διετισ, πλθν των μελϊν των περιπτ. δ’ και ε’, των οποίων θ  κθτεία είναι 
ετιςια.Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ των περιπτωςεων δϋ και εϋ δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ των ίδιων 
προςϊπων ωσ μελϊν του ιδίου ΤΠΟΘΑ, εκτόσ αν παρεμβλθκεί διάςτθμα μεγαλφτερο των τεςςάρων 
ετϊν.  

 
Άρκρο 21 

Αρμοδιότθτεσ Τ.ΠΟ.Θ.Α. 
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Σα υμβοφλια Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (Τ.ΠΟ.Θ.Α) ζχουν τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 
α)  εξετάηουν τισ προςφυγζσ κατά των ποριςμάτων των ελεγκτϊν δόμθςθσ, τα οποία εκδίδονται κατά τθ 

διαδικαςία του ελζγχου εφαρμογισ οικοδομικϊν αδειϊν του άρκρου 45, 
β)   αςκοφν τισ αρμοδιότθτεσ των υμβουλίων Χωροταξίασ Οικιςμοφ και Περιβάλλοντοσ του άρκρου 3 τθσ 

75724/1151/1983 (Β’ 767) κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και 
Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Περιβάλλοντοσ, κακϊσ και κάκε άλλθ γνωμοδοτικι αρμοδιότθτα, θ οποία 
προβλζπεται από τισ διατάξεισ για τθν ζκδοςθ αποφάςεων από το  Γενικό Γραμματζα τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα άρκρα 280 και 283 παρ. 3 του ν. 3852/2010. 
Γνωμοδοτιςεισ που φζρουν πλθμμελι ι ελλιπι αιτιολογία παραπζμπονται από τον υντονιςτι 
Αποκεντρωμενθσ Διοκθςθσ ςτο ΚΕΤΠΟΘΑ. Θζματα μείηονοσ ςθμαςίασ μπορεί να παραπζμπονται 
από το ΤΠΟΘΑ ςτο Κεντρικό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΚΕΤΠΟΘΑ). 

γ)  Διερευνοφν τισ υποκζςεισ τζλεςθσ των παραβάςεων του άρκρου 96 και  τθσ παρ. 9 του άρκρου 7 του 
ν. 4030/2011 (Αϋ 249), που διαβιβάηονται από τουσ ελεγκτζσ δόμθςθσ και τισ υπθρεςίεσ δόμθςθσ, 
ςυντάςςουν πόριςμα και προωκοφν το ςχετικό φάκελο ςτο Εποπτικό υμβοφλιο του άρκρου 156 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94) προκειμζνου αυτό να ειςθγθκεί τθν επιβολι των κυρϊςεων. 

  
Άρκρο 22 

υγκρότθςθ Περιφερειακϊν υμβουλίων Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΠΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α)  
 
1.  Με απόφαςθ του υντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςυγκροτοφνται Περιφερειακά 

υμβοφλια Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων ( ΠΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α) ςτθν ζδρα κάκε 
περιφζρειασ. 

2.  Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων είναι πενταμελζσ και 
αποτελείται από: 
α)  ωσ Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του Ν..Κ. ςτθν ζδρα τθσ περιφερειακισ ενότθτασ του 

υμβουλίου, και, αν δεν υπάρχει πάρεδροσ, το δικαςτικό αντιπρόςωπο. Αν δεν υπάρχει γραφείο 
του Ν..Κ. ςτθν ζδρα του υμβουλίου, τα παραπάνω μζλθ ορίηονται από το γραφείο του Ν..Κ. 
τθσ πλθςιζςτερθσ περιφερειακισ ενότθτασ. 

β)  Σον προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ Περιφερειακοφ και Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ ΠΕ.ΧΩΧ  τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ωσ αναπλθρωτι του Προζδρου,   

γ)  τον προϊςτάμενο μθχανικό τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ για κζματα πολεοδομίασ και χωροταξίασ 
τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ τθσ περιφζρειασ ι προϊςτάμενο τμιματοσ τθσ Περιφζρειασ, με τον 
αναπλθρωτι του, ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ ι τοπογράφου 
μθχανικοφ, ι χωροτάκτθ –πολεοδόμου  μθχανικοφ,   με τον αναπλθρωτι του,  

δ)  ζναν εκπρόςωπο του Σ.Ε.Ε. με τον αναπλθρωτι του, μθχανικό Π.Ε., ειδικότθτασ πολιτικοφ 
μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ ι τοπογράφου μθχανικοφ ι χωροτάκτθ – πολεοδόμου 
μθχανικοφ, με δεκαετι εμπειρια  που επιλζγεται με κλιρωςθ. Σο μζλοσ που ζχει ςυμπλθρϊςει 
μία κθτεία, δεν μπορεί να επιλεγεί εκ νζου, κατά τθν αμζςωσ επόμενθ κθτεία. 

ε)   Ζναν εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδοσ (ΕΝ.Π.Ε.) με τον αναπλθρωτι του, με 
τουλάχιςτον δεκαετι  εμπειρία ςε κζματα πολεοδομίασ και χωροταξίασ, με αναπλθρωτι του   
ζναμθχανικό Π.Ε., ειδικότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ ι αρχιτζκτονα μθχανικοφ ι τοπογράφου 
μθχανικοφ ι χωροτάκτθ – πολεοδόμου μθχανικοφ, με τον αναπλθρωτι του. 
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3.  Θ κθτεία των μελϊν των περιπτ. αϋ και βϋ είναι τριετισ και των περιπτ. δϋ και εϋ   ετιςια. Μετά τθ 
λιξθ τθσ κθτείασ των περιπτωςεων δϋ και εϋ  δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ των ίδιων προςϊπων ωσ 
μελϊν του ιδίου ΠΕΤΠΟΘΑ, εκτόσ αν παρεμβλθκεί διάςτθμα μεγαλφτερο των τεςςάρων ετϊν.  
 
4. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνεται, με απόφαςθ του αρμόδιου υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ, κατόπιν ςχετικοφ εγγράφου του Προζδρου 
του ΝΚ, αδυναμία οριςμοφ, ωσ Προζδρου του υμβουλίου, του υπό 2α προςϊπου, 
επιτρζπεται θ ςυγκρότθςθ του υμβουλίου και χωρίσ αυτό. τθν περίπτωςθ αυτι 
ωσ Πρόεδροσ ορίηεται το αναφερόμενο υπό 2βϋ πρόςωπο και ςτο υμβοφλιο 
ςυμμετζχει επίςθσ και ζνασ δικθγόροσ, ο οποίοσ επιλζγεται με κλιρωςθ, από 
μθτρϊα που ςυντάςςονται φςτερα από γνϊμθ του οικείου Δικθγορικοφ υλλόγου 
και τθροφνται με μζριμνα του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
 
   

Άρκρο 23 
Αρμοδιότθτεσ ΠΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

 
1. Σα Περιφερειακά υμβοφλια Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΠΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α) 
εξετάηουν τισ διοικθτικζσ προςφυγζσ (ιεραρχικζσ προςφυγζσ) κατά των εκτελεςτϊν  πράξεων ι των 
παραλείψεων των οργάνων των Τ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατά τθ διαδικαςία ζκδοςθσ οικοδομικϊν 
αδειϊν ι αδειϊν δόμθςθσ ι προεγκρίςεων οικοδομικϊν αδειϊν. Θ  ανωτζρω προςφυγι αςκείται 
εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ι κατϋ άλλον τρόπο πλιρθ 
γνϊςθ τθσ πράξθσ από τον ενδιαφερόμενο  με κατάκεςθ αυτισ  ςτο πρωτόκολλο τθσ Τπθρεςίασ 
Δόμθςθσ,  που εξζδωςε τθν προςβαλλόμενθ πράξθ.  Θ Τπθρεςία  διαβιβάηει τθν προςφυγι ςτο 
αρμόδιο Περιφερειακό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων. Θ ςυηιτθςι τθσ 
προςδιορίηεται εντόσ προκεςμίασ τριάντα θμερϊν από τθν περιζλευςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
Περιφερειακό υμβοφλιο 
2. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ προςφυγισ απαιτείται καταβολι  παραβόλου φψουσ πενιντα (50) 
ευρϊ, το οποίο και προςκομίηεται κατά τθν κατάκεςθ. Σο παράβολο αποτελεί ζςοδο του Κρατικοφ 
Προχπολογιςμοφ.  
Κατά τθ ςυνεδρίαςθ του υμβουλίου καλείται προσ ακρόαςθ των απόψεϊν του ο προςφεφγων με 
πρόςκλθςθ, θ οποία του επιδίδεται τουλάχιςτον δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ. Θ 
απόφαςθ εκδίδεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν εξζταςθ αυτισ.   
 

Άρκρο 24 
υγκρότθςθ Κεντρικοφ υμβουλίου Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (ΚΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.) 

 
1. το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςυνιςτάται Κεντρικό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν 

Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων («ΚΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α.»), το οποίο ςυγκροτείται με  απόφαςθ του 
Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  

2. Σο ΚΕ.Τ.ΠΟ.ΘΑ.  είναι επταμελζσ και αποτελείται από: 
α)  το Γενικό Γραμματζα Χωροταξίασ και Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ, ωσ Πρόεδρο, 
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β.  το Νομικό φμβουλο του Κράτουσ ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ο οποίοσ 
αναπλθρϊνεται από άλλο Νομικό φμβουλο ι Πάρεδρο του γραφείου του Νομικοφ υμβοφλου 
ςτο Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, 

γ)  το Γενικό Διευκυντι Πολεοδομίασ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον 
αναπλθρωτι του, 

δ)  δφο Διευκυντζσ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, 
ε)  ζνα μθχανικό, εκπρόςωπο του Σ.Ε.Ε., με εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ και πολεοδομίασ, με τον 

αναπλθρωτι του, 
ςτ)  ζνα μθχανικό, εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδασ, με εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ 

και πολεοδομίασ, με τον αναπλθρωτι του. 
3. Με τθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ του Κεντρικοφ υμβουλίου Πολεοδομικϊν Θεμάτων και 

Αμφιςβθτιςεων ορίηεται ωσ αναπλθρωτισ του Προζδρου, ο ο Νομικόσ φβουλοσ του Κράτουσ ςτο 
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ  και Ενζργειασ. 

4. Θ κθτεία των μελϊν  των περιπτ. αϋ, βϋ, γϋ, και δϋ  είναι τριετισ, ενϊ των περιπτ. εϋ και ςτϋ είναι  
ετιςια. Μετά τθ λιξθ τθσ κθτείασ των περιπτϊςεων εϋ και ςτϋ  δεν επιτρζπεται ο οριςμόσ των ίδιων 
προςϊπων ωσ μελϊν του ΚΕ.Τ.ΠΟ.ΘΑ., εκτόσ αν παρεμβλθκεί διάςτθμα μεγαλφτερο των τεςςάρων 
ετϊν.   

5. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν ςυγκροτείται ςτο Τπουργείο Εςωτερικϊν (Σομζασ 
Μακεδονίασ Θράκθσ) Κεντρικό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, Μακεδονίασ 
– Θράκθσ (ΚΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.). 

6.  Σο Κεντρικό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων Μακεδονίασ και 
Θράκθσ είναι πενταμελζσ με διετι κθτεία και αποτελείται από: 

α. Ζναν (1) Νομικό φμβουλο του Κράτουσ, ο οποίοσ υπθρετεί ςτο Γραφείο Νομικοφ υμβοφλου ςτο 

πρϊθν Τπουργείο Μακεδονίασ και Θράκθσ, ο οποίοσ αναπλθρϊνεται από άλλο Νομικό φμβουλο ι 

Πάρεδρο, που υπθρετεί ςτο ίδιο Γραφείο, ωσ Πρόεδρο. 

β. Δφο (2) Μθχανικοφσ, Προϊςτάμενουσ Διευκφνςεων ι Σμθμάτων ι υπαλλιλουσ Αϋ βακμοφ του πρϊθν 

Τπουργείου Μακεδονίασ – Θράκθσ ι άλλθσ δθμόςιασ Τπθρεςίασ, που εδρεφει και ζχει χωρικι 

αρμοδιότθτα ςτθ Μακεδονία και Θράκθ, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ μθχανικοφσ. 

γ. Ζναν (1) Μθχανικό, εκπρόςωπο του ΣΕΕ, με εμπειρία ςε κζματα χωροταξίασ, πολεοδομίασ και 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ, με τον αναπλθρωτι του. Μζλοσ που ζχει ςυμπλθρϊςει μία (1) κθτεία δεν 

μπορεί να επιλεγεί εκ νζου. Δεν ζχει ςθμαςία για τθν ιςχφ τθσ απαγόρευςθσ εάν ο εκπρόςωποσ δεν 

ολοκλιρωςε για οποιονδιποτε λόγο πλιρθ κθτεία. 

δ. Ζναν (1) Μθχανικό, εκπρόςωπο τθσ Ζνωςθσ Περιφερειϊν Ελλάδασ, προερχόμενο από τισ Περιφζρειεσ 

τθσ Μακεδονίασ και Θράκθσ, με τον αναπλθρωτι του. 

7. Ο οριςμόσ των μελϊν του Κεντρικοφ υμβουλίου Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων 
Μακεδονίασ και Θράκθσ, γίνεται με απόφαςθ των Τπουργϊν Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του 
αρμόδιου για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του πρϊθν Τπουργείου Μακεδονίασ - Θράκθσ Τπουργοφ 
Εςωτερικϊν. 

8. Ο Γραμματζασ του υμβουλίου και ο αναπλθρωτισ του, ορίηονται με τθν ωσ άνω απόφαςθ, από 
υπαλλιλουσ του αρμόδιου για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων του πρϊθν Τπουργείου Μακεδονίασ – 
Θράκθσ φορζα. 
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Άρκρο 25 

 Αρμοδιότθτεσ ΚΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. 
Σο ΚΕ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. ζχει τισ  εξισ αρμοδιότθτεσ: 
α  επιλφει ερμθνευτικά προβλιματα που ανακφπτουν  από τθν εφαρμογι των διατάξεων του νζου 

οικοδομικοφ κανονιςμοφ, κακϊσ και από κάκε διάταξθ τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ, λόγω 
διαφορετικϊν ερμθνειϊν των αρμόδιων  υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τθν  παρ. 2 του άρκρου 28 του ν. 
4067/2012, 

β)  αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ του Κεντρικοφ υμβουλίου Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Περιβάλλοντοσ  του 
άρκρου 2 τθσ 75724/1151/1983 κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Προεδρίασ τθσ Κυβζρνθςθσ και 
Χωροταξίασ, Οικιςμοφ και Περιβάλλοντοσ (Β’ 767) (άρκρο 36 του ν. 4030/2011), δθλαδι γνωμοδοτεί 
ςε κζματα αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ για τα οποία απαιτείται 
γνϊμθ τεχνικοφ υμβοφλου, κακϊσ επίςθσ και ςε άλλα κζματα τα οποία παραπζμπονται προσ 
γνωμοδότθςθ από τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακϊσ και κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που 
αςκοφςε το ΚΧΟΠ, πριν καταργθκεί,    

γ)   εξετάηει κζματα μείηονοσ ςθμαςίασ τα οποία παραπζμπονται ςτο Κεντρικό υμβοφλιο Πολεοδομικϊν 
Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων από τα Τ.ΠΟ.Θ.Α., ςφμφωνα με το  άρκρο 31 του ν. 4030/2011, 

δ)   γνωμοδοτεί για τθν κακ’ φψοσ υπζρβαςθ Ι.Ν. ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, ςφμφωνα με το  άρκρο 12 
του π.δ. 6-10-1978 (Δϋ538), όπωσ τροποποιικθκε με το  άρκρο 54 παρ. 9 του ν. 4280/2014 (Αϋ159),ε) 
  γνωμοδοτεί  για τθν κακ’ φψοσ υπζρβαςθ Ι.Ν. εντόσ οικιςμϊν προ του ζτουσ 1923 και μζχρι 2000 
κατοίκουσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου  10   του ν. 4315/2014 (Αϋ269),   

ςτ)  γνωμοδοτεί  για τθν εξαίρεςθ από τθν κατεδάφιςθ αυκαίρετων κτιςμάτων που ανικουν ςτο Δθμόςιο, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Σ.Α.  και  ζχουν ανεγερκεί μζχρι τθν τισ 11-1-1985, 

η)   γνωμοδοτεί  επί παρεκκλίςεων βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τθν  παρ. 7 του άρκρου 4 
του π.δ. 24/3-5-1985 (Δϋ181),   

θ)   γνωμοδοτεί  επί παρεκκλίςεων κτιρίων ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ ςτο θπειρωτικό τμιμα τθσ Αττικισ, 
ςφμφωνα με τα  άρκρα 5 και 8 παρ. αϋ του π.δ. 24/3-5-1985,   

κ)   εγκρίνει τθν  παρζκκλιςθ για τθν ανζγερςθ εγκαταςτάςεων , οι οποίεσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν 
καταςκευι, εγκατάςταςθ, λειτουργία και εκμετάλλευςθ του αγωγοφ, κατά παρζκκλιςθ των των 
άρκρων 1 και 4 του π.δ. τθσ 24-5-1985 και κατ’ εφαρμογι του άρκρου 175 του ν. 4001/2011 (Αϋ179), 

Ι)   εγκρίνει  τθ  δόμθςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων από τθν Δ.Α.Ο.Κ.Α., ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του 
άρκρου    19   του ν. 4258/2014 (Αϋ94), 

ια)   αποφαςίηει  επί προςφυγισ που αφορά εγκατάςταςθ κεραίασ, ςε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ 
τριϊν (3) μθνϊν από τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ προσ το  Γενικό Γραμματζα – ιδθ υντονιςτι - 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με το  άρκρο 30 του ν. 4070/2012 (Αϋ82), όπωσ τροποποιικθκε 
με το άρκρο 60 του ν. 4313/2014 (Αϋ261),  

Ιβ)  γνωμοδοτεί για χριςθ ξενοδοχείου ςε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια ςε περιοχζσ που οι χριςεισ τουσ 
ρυκμίηονται από ειδικά διατάγματα προςταςίασ και εμπίπτουν ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του 
ρυκμιςτικοφ ςχεδίου Αττικισ, ςφμφωνα με τθν   παρ. 15α του άρκρου 28 του  ν. 4280/2014,   

ιγ)   γνωμοδοτεί  για χριςθ τράπεηασ ςε νομίμωσ υφιςτάμενα κτίρια τουριςτικϊν εγκαταςτάςεων ςε 
περιοχζσ που οι χριςεισ ρυκμίηονται από ειδικά διατάγματα προςταςίασ και εμπίπτουν ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτασ του ρυκμιςτικοφ ςχεδίου Αττικισ, ςφμφωνα με τθν   παρ. 16 του άρκρου 28 του  
ν.4280/2014.   

Άρκρο 26 
Μεταβατικζσ Διατάξεισ Σμιματοσ Αϋ 
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1. Μζχρι τθ   ςυγκρότθςθ  των υπθρεςιϊν των άρκρων 1, 2 και 3, οι αρμοδιότθτζσ τουσ αςκοφνται από 
τισ υπθρεςίεσ, ςτισ οποίεσ είχαν ανατεκεί οι αρμοδιότθτεσ αυτζσ μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
νόμου.    

2. Μζχρι  τθ ςυγκρότθςθ των ςυλλογικϊν οργάνων και επιτροπϊν των άρκρων 7, 13, 17, 18, 19, 20, 22 
και 24, ςυνεχίηουν να λειτουργοφν τα υφιςτάμενα κατά το χρόνο δθμοςίευςθσ του παρόντοσ νόμου  
όργανα και να αςκοφν τισ αρμοδιότθτζσ τουσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον παρόντα. Θ κθτεία των 
υφιςτάμενων οργάνων λιγει ςτισ 31/12/2017 εκτόσ εάν με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ 
και Ενζργειασ ι και των κατά περίπτωςθ ςυναρμοδίων Τπουργϊν, θ ςυγκεκριμζνθ προκεςμία και 
οριςτεί νζα θμερομθνία λιξθσ τθσ κθτείασ των οργάνων αυτϊν.  
 

Άρκρο 27 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ Σμιματοσ Αϋ 

Με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 26 και τθν ςυγκρότθςθ των νζων οργάνων, καταργοφνται τα άρκρα 20 
ζωσ και 37 του ν. 4030/2011 και θ παρ. 7 του άρκρου 26 του ν. 4067/2012. 
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ΣΜΗΜΑ Β’ 

ΠΛΑΙΙΟ ΔΟΜΗΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΚΔΟΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ - ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΔΕΙΩΝ 
 

Άρκρο 28 
Οριςμοί 

α)  “Οικοδομικι Άδεια”: θ διοικθτικι πράξθ που επιτρζπει τθν εκτζλεςθ ςε οικόπεδο ι γιπεδο των 
οικοδομικϊν εργαςιϊν που προβλζπονται ςτισ μελζτεσ που τθ ςυνοδεφουν, εφόςον οι εργαςίεσ 
αυτζσ είναι ςφμφωνεσ με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. τθν ζννοια των οικοδομικϊν εργαςιϊν για 
ανζγερςθ νζασ οικοδομισ ι προςκικθσ ςε υφιςτάμενθ οικοδομι  περιλαμβάνονται και οι εργαςίεσ 
που κακιςτοφν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπωσ οι εργαςίεσ για τθν καταςκευι περιτοιχίςεων ι 
περιφράξεων, βόκρων, υπογείων δεξαμενϊν νεροφ, εκςκαφϊν, επιχϊςεων και κοπισ δζνδρων. τθν 
ζννοια τθσ οικοδομικισ άδειασ περιλαμβάνονται και άδειεσ οι οποίεσ δεν δθμιουργοφν δόμθςθ,    
ιδίωσ θ άδεια κατεδάφιςθσ, θ άδεια αλλαγισ χριςθσ, θ άδεια διαμορφϊςεων, επιςκευισ, διαςκευισ, 
ενιςχφςεων,  θ άδεια για αυτοτελείσ εργαςίεσ περιτοιχίςεων, επιχϊςεων ι εκςκαφϊν, κακϊσ και  
κοπισ δζνδρων.  Ωσ οικοδομικι άδεια νοείται και θ άδεια δόμθςθσ.  

β)  “Ζγκριςθ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ Κλίμακασ”: θ διοικθτικι πράξθ που επιτρζπει τθν εκτζλεςθ 
εργαςιϊν που ορίηονται  ςτθν παρ. 2 του άρκρου 29, με προχπολογιςμό ζργου ζωσ είκοςι πζντε 
χιλιάδων (25.000,00) ευρϊ. 

γ)  “Προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ”: θ διοικθτικι πράξθ που χορθγείται για τθν πιςτοποίθςθ του 
δικαιϊματοσ ζκδοςθσ οικοδομικισ άδειασ και τθν εφαρμογι κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ, των 
πολεοδομικϊν διατάξεων και  πολεοδομικϊν μεγεκϊν τθσ (δόμθςθ, κάλυψθ, φψοσ), που ιςχφουν 
κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ προζγκριςθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, περιπτϊςεισ που αφοροφν τροποποίθςθ 
ρυμοτομικϊν και οικοδομικϊν γραμμϊν ι τροποποίθςθ οικοδομιςιμων χϊρων ςε κοινόχρθςτουσ, 
κακϊσ και περιπτϊςεισ μεταγενζςτερθσ ζνταξθσ τθσ περιοχισ ςε κακεςτϊσ προςταςίασ πολιτιςτικισ 
κλθρονομίασ ι  προςταςίασ τθσ φφςθσ, θ προζγκριςθ πιςτοποιεί το δικαίωμα δόμθςθσ, μόνο  κατά το 
χρόνο ζκδοςισ τθσ. 

   
δ)  “Γνωςτοποίθςθ εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν”: Θ κατά το  χρόνο ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ άδειασ 

διλωςθ του κυρίου του ζργου, που ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ  του εξουςιοδοτθμζνου 
επιβλζποντοσ μθχανικοφ,  με τθν οποία ενθμερϊνει  τθν οικεία Τ.ΔΟΜ ότι προτίκεται να  προβεί  ςε 
πρόςκετεσ εργαςίεσ, που επιτρζπονται από τισ πολεοδομικζσ διατάξεισ αλλά εκτελοφνται με δικι του 
ευκφνθ κακ’ υπζρβαςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ. Για τισ πρόςκετεσ αυτζσ εργαςίεσ, ο ιδιοκτιτθσ  
αναλαμβάνει με δικι του ευκφνθ  τθν υποχρζωςθ να υποβάλει αίτθςθ για ζκδοςθ άδειασ 
ανακεϊρθςθσ, εντόσ δφο μθνϊν. 

ε)  “Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν”: Θ διοικθτικι πράξθ που  επιτρζπει τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν τθσ παρ. 3 
του άρκρου 29, φςτερα από υποβολι τεχνικισ ζκκεςθσ και διλωςθσ ανάλθψθσ επίβλεψθσ από 
αρμόδιο μθχανικό. 
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ςτ)  “Ζγκριςθ  εργαςιϊν αποπεράτωςθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ”: Θ διοικθτικι πράξθ που  επιτρζπει  τθν 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παρ. 5  του άρκρου 107.  

η) “Άδεια Ανακεϊρθςθσ”: είναι θ διοικθτικι πράξθ που εκδίδεται κατά τθ διάρκεια του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
οικοδομικισ αδείασ, για οποιαδιποτε οικοδομικι εργαςία, όπωσ προςκικθ ι τροποποίθςθ μελετϊν 
αυτισ,  είτε  για παράταςθ ιςχφοσ αυτισ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του παρόντοσ.  

θ) “Ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ οικοδομικισ άδειασ”: είναι θ διοικθτικι πράξθ με τθν οποία 
καταχωρίηονται ςτο φάκελο των μελετϊν,  ανεξάρτθτα από το χρόνο ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ άδειασ, 
τροποποιιςεισ των μελετϊν, που δεν αλλάηουν το διάγραμμα δόμθςθσ και με τθν προχπόκεςθ ότι 
δεν είναι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από άλλουσ φορείσ ι ςυλλογικά όργανα κακϊσ και θ αλλαγι 
ιδιοκτιτθ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του παρόντοσ. 

κ) “Κοινόχρθςτοι χϊροι”: Κοινόχρθςτοι χϊροι ςτον παρόντα νόμο είναι οι κάκε είδουσ δρόµοι, πλατείεσ, 
άλςθ και γενικά οι προοριηόµενοι για κοινι χριςθ ελεφκεροι χϊροι, που κακορίηονται από το 
εγκεκριµζνο ρυµοτοµικό ςχζδιο του οικιςµοφ ι ζχουν τεκεί ςε κοινι χριςθ µε οποιοδιποτε άλλο 
νόµιµο τρόπο. Περαιτζρω, είναι οι προοριςμζνοι χϊροι ςτθν κοινι χριςθ ςε περίπτωςθ οριηόντιασ ι 
κάκετθσ ςυνιδιοκτθςίασ. 

 
 

Άρκρο 29 
Διοικθτικζσ πράξεισ για τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν 

1. Οικοδομικι άδεια απαιτείται για τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ δόμθςθσ, θ οποία δεν 
εμπίπτει ςτισ εργαςίεσ δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και αφορά ιδίωσ:  
α)  ανζγερςθ, προςκικθ και επιςκευι κτιρίων,  
β)  κατεδάφιςθ καταςκευϊν εξαιρουμζνων των περιπτϊςεων τθσ παρ. 3,  
γ)  εκςκαφζσ ι επιχϊςεισ μεγαλφτερεσ του ςυν/πλθν 0,80 μζτρα, κακϊσ και επιςτρϊςεισ, 

διαμορφϊςεισ οικοπζδων και γθπζδων με ςκοπό τθ δόμθςθ,  
δ)  καταςκευι πιςίνασ, 
ε)  αλλαγι χριςθσ, αν επζρχεται αλλαγι προσ το δυςμενζςτερο, ςτα ςτοιχεία του διαγράμματοσ 

κάλυψθσ ι ςτα φορτία ςχεδιαςμοφ τθσ ςτατικισ μελζτθσ ι αλλαγι μθχανολογικϊν 
εγκαταςτάςεων ωσ προσ τισ διελεφςεισ τουσ από άλλουσ ορόφουσ ι κοινόχρθςτουσ χϊρουσ,  

ςτ)  καταςκευι τοίχων αντιςτιριξθσ, κακϊσ και περιτοιχίςεων και περιφράξεων που δεν καλφπτονται 
από τθν ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ,  

η)  καταςκευι υπόγειων δεξαμενϊν,  
θ)  εργαςίεσ τοποκζτθςθσ υπόγειων, προκαταςκευαςμζνων δεξαμενϊν υγρϊν και αερίων καυςίμων 

ςε πρατιρια καυςίμων,  
κ)  εργαςίεσ  τθσ παρ. 2, προχπολογιςμοφ άνω των είκοςι πζντε χιλιάδων (25.000,00) ευρϊ, 
ι)  νομιμοποίθςθ  κάκε εκτελεςκείςασ εργαςίασ για  τθν οποία απαιτείται θ ζκδοςθ οικοδομικισ 

άδειασ  
2.  Ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ, απαιτείται για τισ εξισ εργαςίεσ:  

α)  δοκιμαςτικζσ τομζσ του εδάφουσ και εκςκαφι φςτερα από ζγγραφο τθσ αρχαιολογικισ 
υπθρεςίασ. Θ ζγκριςθ δεν απαιτείται όταν οι δοκιμαςτικζσ περιοχζσ του εδάφουσ διενεργοφνται 
από τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του ΤΠΠΟΑ. 

β)  τοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κατοικιϊν, όπου από ειδικά προγράμματα προβλζπεται θ 
κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν μειονεκτικϊν και ειδικϊν ομάδων πλθκυςμοφ ι επιβάλλεται από 
λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ ςειςμοί, πυρκαγιζσ, πλθμμφρεσ, κατολιςκιςεισ  ι προβλζπεται για 
αυτοςτζγαςθ παλιννοςτοφντων,  
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γ)  αντλθτικζσ εγκαταςτάςεισ και κτίςματα με τισ απολφτωσ απαραίτθτεσ διαςτάςεισ για τθ 
ςτζγαςι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 3 του από 24-5-1985 π.δ., εφόςον ζχουν τθν απαιτοφμενθ 
ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ, εκτόσ τθσ περίπτωςθσ που επιβάλλεται θ 
καταςκευι υποςτυλωμάτων, 

δ)  γεωτριςεισ νεροφ ςε ιδιόκτθτα οικόπεδα εντόσ ςχεδίου ι εντόσ οικιςμοφ ι ςε γιπεδα εκτόσ 
ςχεδίου, φςτερα από ζγκριςθ του οικείου διμου τθσ περιοχισ και τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ  
τθσ περιφζρειασ,  

ε)  εγκατάςταςθ προςωρινϊν καταςκευϊν τθσ παρ. 74 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012, που 
ςυνοδεφεται  από πιςτοποιθτικό ςτατικισ επάρκειασ,  

ςτ)  θ καταςκευι ανελκυςτιρα ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 27 του ν. 4067/2012, που 
απαιτείται για τθ μετακίνθςθ των ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων ςε 
υφιςτάμενα κτίρια ι ςε κτίρια που διακζτουν ανελκυςτιρα με εςωτερικζσ διαςτάςεισ καλάμου 
εκτόσ προδιαγραφϊν ΕΛΟΣ ΕΝ 81-70 ι ςε κτίρια όπου πρζπει να γίνει επζκταςθ των ςτάςεων 
του ανελκυςτιρα προκειμζνου να εξυπθρετθκοφν άτομα με αναπθρία ι εμποδιηόμενα άτομα, 

η)  κοπι δζνδρων μζςα ςε εγκεκριμζνα ρυμοτομικά ςχζδια ι ςε Η.Ο.Ε., κακϊσ και ςε οικιςμοφσ 
προχφιςτάμενουσ του ν.δ. 17-7-1923 (Α’ 223) και οικιςμοφσ οριοκετθμζνουσ με το από 24- 5-
1985 π.δ.. Ειδικά για τθν κοπι δζνδρων ςε κοινόχρθςτο χϊρο πόλθσ ι οικιςμοφ, Ζγκριςθ 
Εργαςιϊν Μικρισ Κλίμακασ χορθγείται φςτερα από αίτθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του οικείου 
διμου και ςχετικι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του διμου, με τθν επιφφλαξθ των 
διατάξεων τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, 

θ)  υπόγειοι ςτακμοί διανομισ ι μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ φυςικοφ αερίου, 
κ)  τοποκζτθςθ ικριωμάτων. ε αυτιν τθν περίπτωςθ απαιτείται κατάκεςθ ςχεδίου και φακζλου 

αςφάλειασ και υγείασ του ζργου με οριςμό του υπεφκυνου ςυντονιςτι ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του π.δ.  305/1996 (Α’ 305) και διλωςθ ανάλθψθσ τθσ ευκφνθσ από μθχανικό για τθν 
επίβλεψθ του ζργου,  

ι)  τοποκζτθςθ εργοταξιακϊν οικίςκων, 
ια)  εκςκαφζσ καναλιϊν οδεφςεωσ καλωδίων εντόσ των γθπζδων ι οικοπζδων πρατθρίων υγρϊν 

καυςίμων για τθν εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ειςροϊν-εκροϊν,  
ιβ)  εργαςίεσ εξωτερικϊν χρωματιςμϊν ι αντικατάςταςθ κιγκλιδωμάτων ι επιςκευι επιχριςμάτων 

ι επιςκευι όψεων με χριςθ ικριωμάτων, 
ιγ)  επζνδυςθ όψεων και αντικατάςταςθ υαλοπεταςμάτων με χριςθ ικριωμάτων,  
ιδ)  καταςκευι πζργκολασ επιφάνειασ άνω των πενιντα (50) τ.μ. ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ, προκιπια, 

βεράντεσ ιςογείων. ε δϊματα, υπαίκριουσ χϊρουσ και  ανοιχτοφσ εξϊςτεσ επιβάλλεται θ 
ζγκριςθ εργαςιϊν  δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ ανεξαρτιτωσ επιφάνειασ,  

ιε)  τοποκζτθςθ αςκεποφσ δεξαμενισ νεροφ ι πιςίνασ, μζγιςτθσ επιφάνειασ πενιντα (50) τ.μ., που 
εξυπθρετοφνται με εξωτερικά ςυςτιματα μθχανοςταςίου ςυμπαγοφσ τφπου (compact),  υπό 
τθν προχπόκεςθ ότι για τθν εγκατάςταςι τουσ δεν απαιτείται τοιχίο από οπλιςμζνο 
ςκυρόδεμα, ότι το φψοσ των καταςκευϊν ςε κανζνα ςθμείο δεν υπερβαίνει  το ζνα (1,00) μζτρο 
από τθν οριςτικι ςτάκμθ εδάφουσ, δεν απαιτοφνται εκςκαφζσ ι επιχϊςεισ του φυςικοφ 
εδάφουσ μεγαλφτερεσ από  ενάμιςθ (1,50) μζτρο για τθν τοποκζτθςι  τουσ και  
πραγματοποιείται θ  προβλεπόμενθ από τισ κείμενεσ διατάξεισ φφτευςθ του υποχρεωτικϊσ 
ακάλυπτου χϊρου, 

ιςτ) αγωγοί αεριςμοφ και λοιπζσ εγκαταςτάςεισ και καταςκευζσ που αναφζρονται ςτισ παρ. 2β, 2δ, 
2ςτ και 3 του άρκρου 19 του ν. 4067/2012, 
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ιη)  εςωτερικζσ διαρρυκμίςεισ, με τθν προχπόκεςθ ότι δεν κίγονται τα ςτοιχεία του φζροντοσ 
οργανιςμοφ του κτιρίου, 

ιθ)  καταςκευι φυτεμζνων δωμάτων και φυτεμζνων επιφανειϊν, 
ικ)  τοποκζτθςθ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ι πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςτισ εξωτερικζσ 

όψεισ, 
κ)  ςυντιρθςθ και επιςκευι ςτεγϊν με χριςθ ικριωμάτων,  
κα) απλι περιτοίχιςθ από λικοδομι μζχρι φψουσ ενόσ (1,00) μζτρου ι περίφραξθ από ελαφρφ 

υλικό  γθπζδων ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ και ςε οικιςμοφσ που ςτεροφνται  ςχζδιο πόλθσ.  Για 
γιπεδα όπου προβλζπεται θ λειτουργία κζντρων κράτθςθσ  παράτυπων μεταναςτϊν δεν 
απαιτείται θ  ζγκριςθ εργαςιϊν, ζςτω και αν θ περίφραξθ γίνεται με χριςθ οποιουδιποτε 
υλικοφ και ςενάη, 

κβ)  περίφραξθ με πρόχειρθ καταςκευι, όπωσ ςυρματόπλεγμα, ςε οικόπεδα μθ ρυμοτομοφμενα ςε 
εντόσ ςχεδίου περιοχζσ, 

κγ)  καταςκευι  μιασ και μόνο λικόκτιςτθσ αποκικθσ  ανά  καλλιεργοφμενο αγρόκτθμα, ςφμφωνα 
με τθν παρ. 4 του άρκρου  6   του από 24-5-1985 π.δ,  με επιφάνεια μζχρι δεκαπζντε (15) 
τετραγωνικά μζτρα και ςυνολικό φψοσ με τθ ςτζγθ ζωσ και τρία (3,00) μζτρα, εφόςον δεν 
γίνεται χριςθ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ ςτθν οροφι  τθσ και καταςκευάηεται  ανεξάρτθτα από 
τυχόν υπάρχουςα κφρια οικοδομι, φςτερα από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ Γεωργίασ, με 
τθν επιφφλαξθ των όςων ορίηονται ςτθν πιο πάνω διάταξθ του από  24-5-1985 π.δ., 

κδ)  καταςκευι εςτιϊν και φοφρνων με τισ καπνοδόχουσ τουσ, για τθν εξυπθρζτθςθ επαγγελματικισ 
χριςθσ, με υποβολι τεχνικισ ζκκεςθσ αρμόδιου μθχανικοφ ότι δεν κίγονται τα φζροντα 
ςτοιχεία του, 

κε)  καταςκευι τηακιϊν με τισ καπνοδόχουσ τουσ ςε ανεξάρτθτεσ ιδιοκτθςίεσ με χριςθ κατοικίασ, 
εφόςον με τεχνικι ζκκεςθ μθχανικοφ τεκμθριϊνεται ότι δεν επθρεάηεται θ ςτατικι επάρκεια 
του φζροντοσ οργανιςμοφ του κτιρίου,  

κςτ)  ανακαταςκευι ςτζγθσ, με υποβολι διλωςθσ ςτατικισ επάρκειασ αρμόδιου μθχανικοφ, 
κη)  λειτουργικι ςυνζνωςθ χϊρων ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 23  του ν.4067/2012, 
κθ)  προςκικθ  επιφάνειασ  εμβαδοφ ζωσ πζντε(5) τ.μ., αποκλειςτικά για λόγουσ υγιεινισ και 

χριςθσ, ςε κτίρια προχφιςτάμενα  τθσ 31θσ-1-1983, ςε ςτάςιμουσ οικιςμοφσ  και ςε οικιςμοφσ 
προ του 1923 και κάτω των δφο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίσ να  απαιτοφνται  ςτοιχεία 
νομιμότθτασ κτιρίου, 

κκ)  εργαςίεσ τοποκζτθςθσ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ ι κερμομόνωςθ ςτεγϊν ςτο πλαίςιο του 
προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ κατ' οίκον», 

λ)  εγκατάςταςθ αυτόνομου ςυςτιματοσ κζρμανςθσ 
λα)  ςτζγαςτρα και προςτεγάςματα των παρ. 72 και 79 του άρκρου 2 του ν. 4067/2012, 
λβ)  επεμβάςεισ ςτισ όψεισ κτιρίων για τθν τροποποίθςθ ι τθ διάνοιξθ νζων ανοιγμάτων,  εφόςον 

δεν κίγεται ο φζρων οργανιςμόσ και οι επεμβάςεισ δεν αντίκεινται ςε ειδικότερεσ διατάξεισ, 
λγ)  καταςκευι, εγκατάςταςθ και λειτουργία των δομϊν προςωρινισ  υποδοχισ και προςωρινισ 

φιλοξενίασ ςτα  κζντρα ι τισ μονάδεσ πρϊτθσ υποδοχισ υπθρεςίεσ αςφλου, ςφμφωνα με το 
άρκρο 16 του ν. 4375/2016 (Αϋ51), 

λδ) καταςκευι υπόγειων εγκαταςτάςεων νεκροταφείων,  όπωσ χωνευτιρι, βυκιηόμενων κάδων και 
δεξαμενι νεροφ,  μζγιςτθσ επιφάνειασ  είκοςι πζντε (25,00) τ.μ. και βάκουσ ζωσ τζςςερα 
(4,00) μ., που εξυπθρετοφνται με εξωτερικά ςυςτιματα μθχανοςταςίου ςυμπαγοφσ τφπου 
(compact), αν απαιτείται, και με τθν προχπόκεςθ ότι το φψοσ των καταςκευϊν ςε κανζνα 
ςθμείο δεν υπερβαίνει  το ζνα (1,00) μζτρο από τθν οριςτικι ςτάκμθ εδάφουσ. Για τθν 
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εγκατάςταςθ απαιτείται διλωςθ αρμόδιου μθχανικοφ που αναλαμβάνει τθν ευκφνθ τθσ 
ςτατικισ και θλεκτρομθχανολογικισ αςφάλειασ τθσ καταςκευισ και των εγκαταςτάςεων. 

Ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ απαιτείται και για τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν,  αν τοφτο 
προβλζπεται ςε  ειδικότερεσ διατάξεισ, κακϊσ και για τθ νομιμοποίθςθ οποιαςδιποτε εργαςίασ που 
προχποκζτει τθν ζκδοςθ ςχετικισ διοικθτικισ πράξθσ. 

3. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να ςυμπλθρϊνονται ι να 
τροποποιοφνται οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ απαιτείται θ ζκδοςθ πράξθσ ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ 
μικρισ κλίμακασ. 
4.   Ζγκριςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν απαιτείται για τισ ακόλουκεσ εργαςίεσ, φςτερα από υποβολι τεχνικισ 

ζκκεςθσ και διλωςθσ, αρμόδιου μθχανικοφ ότι αναλαμβάνει τθν επίβλεψθ,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
που ορίηει θ αρμόδια Τπθρεςία Δόμθςθσ:  
α)  κατεδάφιςθ καταςκευϊν ι κτιρίων, που χαρακτθρίηονται επικινδφνωσ ετοιμόρροπα, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ για επικίνδυνεσ οικοδομζσ, 
β)  εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ, που κακορίηονται από τθν αρμόδια Τπθρεςία Δόμθςθσ, ςε 

κτίριο ι καταςκευζσ που ζχουν χαρακτθριςτεί επικίνδυνεσ,  
 γ)       κατεδάφιςθ ι αποκατάςταςθ καταςκευϊν που ζχουν κρικεί οριςτικά αυκαίρετεσ ι ζχουν 
υπαχκεί  ςτο άρκρο 106 του παρόντοσ ι ςτθν παρ. 1α του άρκρου 23  του ν. 4178/2013, όπωσ ιςχφει. 
 

 
 

Άρκρο 30 
 Εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται Οικοδομικι Άδεια ι Ζγκριςθ Εργαςιϊν Μικρισ Κλίμακασ 

 
1. Δεν απαιτείται οικοδομικι άδεια  οφτε ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ  για τισ εξισ εργαςίεσ, με τθν 
επιφφλαξθ των ειδικϊν διατάξεων που αφοροφν τθν περιοχι ι το κτίριο:  
α)  εργαςίεσ εςωτερικϊν χρωματιςμϊν, μικρϊν επιςκευϊν κυρϊν και παρακφρων ι μεμονωμζνων 

επιςκευϊν για λόγουσ χριςθσ και υγιεινισ, 
β)  μικρισ ζκταςθσ εςωτερικζσ επιςκευζσ ι διαςκευζσ που δεν μεταβάλλουν τθ φζρουςα καταςκευι 

του κτιρίου, κακϊσ και καταςκευζσ που απαιτοφνται για τθ μετακίνθςθ ι τθν κάκε μορφισ 
εξυπθρζτθςθ των ατόμων με αναπθρία ι εμποδιηόμενων ατόμων. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ 
καταςκευι ανελκυςτιρα τθσ παρ. 2 του άρκρου 27 του ν. 4067/2012,  

γ)  εξωτερικοί χρωματιςμοί   ι αντικατάςταςθ κιγκλιδωμάτων  ι επιςκευι επιχριςμάτων ι επιςκευι 
όψεων χωρίσ χριςθ ικριωμάτων,  

δ)  ςυντιρθςθ, επιςκευι, διαςκευι ι και τμθματικι αντικατάςταςθ εγκαταςτάςεων και αγωγϊν 
κτιρίων,  

ε)  αντικατάςταςθ εςωτερικϊν ι εξωτερικϊν κουφωμάτων και υαλοπινάκων ςτο ίδιο άνοιγμα, 
ςτ)  ςυντιρθςθ και επιςκευι ςτεγϊν ι δωμάτων χωρίσ χριςθ ικριωμάτων, 
η)  μικρζσ διαμορφϊςεισ του εδάφουσ μζχρι ςυν/πλθν 0,80 μ. από το φυςικό ζδαφοσ, 
θ)  τοποκζτθςθ κλιματιςτικϊν και επιτοίχιων λεβιτων αερίου για κζρμανςθ και παραγωγι ηεςτοφ 

νεροφ χριςθσ  ςε υφιςτάμενα κτίρια, ςφμφωνα με τθν παρ. 10 του άρκρου 16 του ν. 4067/2012, 
εγκατάςταςθ ςυςτοιχίασ επιτοίχιων λεβιτων αερίου για κζρμανςθ ι παραγωγι ηεςτοφ νεροφ 
χριςθσ ςε ιςόγειουσ υπαίκριουσ χϊρουσ κατοικιϊν, εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων τροφοδοςίασ, 
ρφκμιςθσ και μζτρθςθσ φυςικοφ αερίου, όπωσ   ρυκμιςτζσ, μετρθτζσ και παροχετευτικοί αγωγοί,  
εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων υμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Τψθλισ Αποδοτικότθτασ 
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(.Θ.Θ.Τ.Α.), υπζργειων ςτακμϊν διανομισ ι μζτρθςθσ και ρφκμιςθσ φυςικοφ αερίου, ςφμφωνα με 
το άρκρο 17 του ν.4067/2012, 

κ)  τοποκζτθςθ θλιακϊν κερμοςιφϊνων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ  2β και   2γ του άρκρου 19 του 
ν. 4067/2012,   

ι)  εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ι αντικατάςταςθσ εξωτερικϊν 
κουφωμάτων ι τοποκζτθςθσ ι αντικατάςταςθσ καμινάδων ςτισ εξωτερικζσ όψεισ υφιςτάμενων 
κτιρίων, χωρίσ χριςθ ικριωμάτων, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ "Εξοικονόμθςθ κατ' οίκον", 
κακϊσ και εργαςίεσ τοποκζτθςθσ πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ι αντικατάςταςθσ εξωτερικϊν 
κουφωμάτων ι τοποκζτθςθσ ι   αντικατάςταςθσ καμινάδων ςτισ εξωτερικζσ όψεισ υφιςτάμενων 
κτιρίων χωρίσ χριςθ ικριωμάτων, 

ια)  τοποκζτθςθ ι εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςε κτίρια,  όπωσ ντουλάπεσ και γλάςτρεσ, αλλαγι, 
τοποκζτθςθ ι  και αφαίρεςθ διαχωριςτικϊν ςτοιχείων εξωςτϊν, κακϊσ και τοποκζτθςθ μικρισ 
ζκταςθσ μόνιμων διακοςμθτικϊν και χρθςτικϊν ςτοιχείων, όπωσ αγάλματα, ςιντριβάνια, 
εικονοςτάςια, πάγκοι και τραπζηια, ι πρόχειρων καταλυμάτων ηϊων επιφάνειασ ζωσ τρία (3) τ.μ. ςε 
ακαλφπτουσ χϊρουσ οικοπζδων και γθπζδων, 

ιβ)  καταςκευι εςτιϊν, φοφρνων και τηακιϊν με τισ καπνοδόχουσ τουσ ςε ακάλυπτουσ χϊρουσ 
οικοπζδων ι γθπζδων, με τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει κτίριο με χριςθ κατοικία, κακϊσ και ςε 
κτίριο που διακζτει οικοδομικι άδεια ι υφίςταται νόμιμα, εφόςον δε κίγονται τα φζροντα ςτοιχεία 
του κτιρίου  με χριςθ κατοικίασ, 

ιγ)  καταςκευι πζργκολασ με ι χωρίσ προςωρινά ςκίαςτρα επιφανείασ ζωσ πενιντα (50) τ.μ., ςε 
ακάλυπτουσ χϊρουσ, προκιπια και βεράντεσ ιςογείων, εφόςον δεν απαγορεφεται από ειδικζσ 
διατάξεισ που ιςχφουν ςτθν  περιοχι,  

ιδ)  καταςκευζσ, όπωσ ςκάλεσ, κεκλιμζνα επίπεδα (ράμπεσ), αντθρίδεσ και πεηοφλια ςε ακαλφπτουσ 
χϊρουσ οικοπζδων και γθπζδων, 

ιε)  τοποκζτθςθ προςωρινϊν ςκιάςτρων, περςίδων, προςτεγαςμάτων και τεντϊν, 
ιςτ)  διάςτρωςθ δαπζδου ακαλφπτου χϊρου, με τθν προχπόκεςθ ότι αυτι δεν υπερβαίνει το 1/3 του 

ακαλφπτου χϊρου, 
ιη)  διαμόρφωςθ εδάφουσ ζωσ 0,80 μ. από το φυςικό ζδαφοσ για λόγουσ βελτίωςθσ του φυςικοφ του 

ανάγλυφου, με χριςθ φυςικϊν αςφνδετων υλικϊν, όπωσ χϊμα και λικοδομι χωρίσ κονίαμα, χωρίσ 
αλλοίωςθ τθσ γενικισ φυςικισ γεωμορφολογίασ του, τθσ φυςικισ κλίςθσ απορροισ των ομβρίων 
υδάτων και των ςτακμϊν αφετθρίασ μζτρθςθσ των υψομζτρων, 

ιθ)  καταςκευζσ εντόσ οικοπζδου-γθπζδου  για τθ δθμιουργία χϊρων ειςόδου ςτα οικόπεδα και γιπεδα, 
φψουσ ζωσ   δυόμιςθ (2,50) μ., πλάτουσ  ζωσ δυόμιςθ (2,50) μ. βάκουσ  ζωσ ζνα (1.00) μ., 

ικ)  καταςκευζσ για τθν τοποκζτθςθ μετρθτϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτα όρια των οικοπζδων γθπζδων 
ι εντόσ ακαλφπτων χϊρων αυτϊν, ςφμφωνα  με τισ ιςχφουςεσ  προδιαγραφζσ. 
2.  Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί  να ςυμπλθρϊνονται ι να 

τροποποιοφνται οι εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται θ ζκδοςθ άδειασ ι θ ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ 
μικρισ κλίμακασ.  

 
Άρκρο 31 

Αρμόδια όργανα χοριγθςθσ πράξεων εκτζλεςθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν 
1. Αρμόδια όργανα για τθ χοριγθςθ των διοικθτικϊν πράξεων, που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ 

οικοδομικϊν εργαςιϊν,  είναι οι Τπθρεςίεσ Δόμθςθσ (Τ.ΔΟΜ.) των διμων, εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά  από ειδικζσ διατάξεισ. 

http://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
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2. Αν  οι διμοι  δεν ζχουν ςυςτιςει ι αδυνατοφν να ςυςτιςουν υπθρεςία δόμθςθσ ι διακζτουν 
υπθρεςία δόμθςθσ που δεν καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ  προχποκζςεισ για τθν εφρυκμθ λειτουργία 
τθσ, με απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςυνιςτάται μια  Τπθρεςία Δόμθςθσ ανά 
περιφερειακι ενότθτα, με χωρικι αρμοδιότθτα  τουσ προαναφερόμενουσ διμουσ. Μζχρι τθν ζκδοςθ 
τθσ ωσ άνω απόφαςθσ του υντονιςτι τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ εφαρμόηεται θ παρ. 2 
του άρκρου 1 τθσ από 31.12.2012 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, όπωσ κυρϊκθκε, με το άρκρο 
1 του ν. 4147/2013 (Α` 98) και ιςχφει ςιμερα. 

3. Με προεδρικό διάταγμα κατόπιν κοινισ πρόταςθσ από τουσ  Τπουργοφσ Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ  
και Εςωτερικϊν ορίηονται οι προχποκζςεισ για τθ  λειτουργία και οργάνωςθ των ΤΔΟΜ, κακϊσ και τα 
κριτιρια για τθν κατ’ ελάχιςτον ςτελζχωςθ αυτϊν. Για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ 
εκκλθςιαςτικϊν ακινιτων των νομικϊν προςϊπων του ν. 590/1977 (Α’ 146) εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ του άρκρου 32. 

4. Προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ από τθ Διεφκυνςθ Αρχιτεκτονικισ, Οικοδομικϊν 
Κανονιςμϊν και Αδειοδοτιςεων του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, όπου αυτό 
προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ, αποτελεί θ διαβίβαςθ ςε αυτιν ελεγμζνου και κεωρθμζνου 
ςχετικοφ τοπογραφικοφ από τθν οικεία ΤΔΟΜ. Θ ίδια διαδικαςία ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ 
χοριγθςθσ προζγκριςθσ από τθν προαναφερκείςα Διεφκυνςθ. 
 

Άρκρο 32 
 Ζκδοςθ οικοδομικϊν αδειϊν ςε εκκλθςιαςτικά ιδρφματα  

1)  Για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ ακινιτων των νομικϊν προςϊπων του ν. 590/1977, κακϊσ και 
των νομικϊν προςϊπων του ν. 4149/1961 (Α’ 41) εφαρμόηονται οι διατάξεισ του παρόντοσ. 

2)  Για  κάκε οικοδομικι εργαςία, που αφορά  Ιεροφσ Ναοφσ, Μθτροπολιτικά Μζγαρα, ζνα (1) ςε κάκε 
Μθτρόπολθ,  που  ανικουν αποκλειςτικά και μόνο ςε εκκλθςιαςτικά νομικά πρόςωπα είτε του ν. 
590/1977   είτε του ν. 4149/1961 και ςε Ιερζσ Μονζσ και τα υφιςτάμενα Μετόχια αυτϊν, κακϊσ και 
ςτον  περίβολο και  ό,τι περικλείεται εντόσ αυτϊν και εξυπθρετεί τθν κοινοβιακι ηωι, κακϊσ και τα 
προςκτίςματα αυτϊν,  θ προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ είναι υποχρεωτικι και εκδίδεται από τθν  
οικεία ΤΔΟΜ. 

3)  Για τα  ζργα των παρ. 1 και 2 τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδασ θ γνωμοδότθςθ επί των αρχιτεκτονικϊν 
μελετϊν εκδίδεται πριν από τθν προζγκριςθ από το Κεντρικό υμβοφλιο Εκκλθςιαςτικισ 
Αρχιτεκτονικισ (ΚΕ..Ε.Α.) τθσ παρ. 5. 

4)  Για τα  ζργα των παρ. 1 και 2 τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ  και τθσ Πατριαρχικισ Εξαρχίασ Πάτμου  θ 
γνωμοδότθςθ επί των αρχιτεκτονικϊν μελετϊν εκδίδεται, πριν από τθν προζγκριςθ, από το 
υμβοφλιο Εκκλθςιαςτικισ Αρχιτεκτονικισ Κριτθσ και Δωδεκανιςου (ΕΑΚΔ) τθσ παρ. 6. 

5)  υνιςτάται ςτθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ Κεντρικό υμβοφλιο Εκκλθςιαςτικισ Αρχιτεκτονικισ (ΚΕ..Ε.Α.), 
το οποίο ςυνεδριάηει με  επταμελι ςφνκεςθ κάκε φορά και αποτελείται από: 
α)  ζναν κλθρικό, απόφοιτο ΑΕΙ ι Κακθγθτι Αρχιτεκτονικισ ςε Πολυτεχνικι χολι, ωσ Πρόεδρο, 
β)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Αρχιτεκτονικισ Οικοδομικοφ 

Κανονιςμοφ και Αδειοδοτιςεων  τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πολεοδομίασ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που  υποδεικνφεται από τον Τπουργό με τον αναπλθρωτι του, 

γ)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό εκπρόςωπο του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, που 
υποδεικνφεται από αυτό, με τον αναπλθρωτι του. 

δ)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, μζλοσ .Α.Δ.Α., 
ε)  ζναν πολιτικό μθχανικό ι μθχανολόγο μθχανικό ι θλεκτρολόγο μθχανικό, ανάλογα με  το 

κζμα τθσ ςυνεδρίαςθσ 
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ςτ)  ζναν αγιογράφο ι ξυλογλφπτθ ι μαρμαρογλφπτθ ανάλογα με το κζμα τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
η)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, υπάλλθλο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, που  

υποδεικνφεται από τον Τπουργό με τον αναπλθρωτι του. 
Σο υμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Διαρκοφσ Ιεράσ υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται και ο Γραμματζασ του υμβουλίου. Θ κθτεία των 
μελϊν είναι διετισ και μπορεί να ανανεϊνεται  

6) υνιςτάται ςτθν Εκκλθςία τθσ Κριτθσ υμβοφλιο Εκκλθςιαςτικισ Αρχιτεκτονικισ Κριτθσ και 
Δωδεκανιςου (ΕΑΚΔ) που ςυνεδριάηει με επταμελι  ςφνκεςθ κάκε φορά και αποτελείται από : 
α)   ζναν κλθρικό, απόφοιτο ΑΕΙ ι Κακθγθτι Αρχιτεκτονικισ ςε Πολυτεχνικι χολι, ωσ Πρόεδρο, 
β)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, υπάλλθλο τθσ Διεφκυνςθσ Αρχιτεκτονικισ Οικοδομικοφ 

Κανονιςμοφ και Αδειοδοτιςεων  τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Πολεοδομίασ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που  υποδεικνφεται από τον Τπουργό με τον αναπλθρωτι του, 

γ)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό εκπρόςωπο του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ, που 
υποδεικνφεται από αυτό, με τον αναπλθρωτι του,  

δ)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, μζλοσ .Α.Δ.Α., 
ε)  ζναν Πολιτικό Μθχανικό ι Μθχανολόγο Μθχανικό ι Θλεκτρολόγο Μθχανικό, ανάλογα με το 

κζμα τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
ςτ)  ζναν αγιογράφο ι ξυλογλφπτθ ι μαρμαρογλφπτθ ανάλογα με το κζμα τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
η)  ζναν αρχιτζκτονα μθχανικό, υπάλλθλο του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, που 

υποδεικνφεται από τον Τπουργό με τον αναπλθρωτι του.  
Σο υμβοφλιο ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ιεράσ Επαρχιακισ υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ. Με 
τθν ίδια απόφαςθ ορίηεται και ο Γραμματζασ του υμβουλίου. Θ κθτεία των μελϊν είναι διετισ και 
μπορεί να ανανεϊνεται.  
Θ κθτεία των υμβουλίων που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με το άρκρο 2 του ν. 4030/2011 λιγει 
αυτοδικαίωσ ςτισ 31/12/2017. 
7.  Μετά τθν προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ, θ οικοδομικι  άδεια και θ άδεια κακιζρωςθσ ι χριςθσ 

εκδίδεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ από τθν Τπθρεςία Δόμθςθσ (Τ.ΔΟΜ.) τθσ 
Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ, που ζχει ςυςτακεί με τθν παρ. του άρκρου 2 του ν.4030/2011. Για τθν 
ζναρξθ εκτζλεςθσ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, πζραν όςων προβλζπονται ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ, θ οικοδομικι άδεια αποςτζλλεται ςτθν οικεία Τ.ΔΟΜ. και αποτελεί αρχείο τθσ οικείασ 
Τ.ΔΟΜ. για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ ελζγχου των καταςκευϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
παρόντοσ. Θ αρμόδια Τ.ΔΟΜ  διενεργεί ζλεγχο  των αυκαίρετων καταςκευϊν. 

8.  υνιςτάται ςτθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ Τπθρεςία Δόμθςθσ (Τ.ΔΟΜ.), θ οποία αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ 
των Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ και εκδίδει τισ οικοδομικζσ άδειεσ χωρικισ δικαιοδοςίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ 
Ελλάδοσ,  κακϊσ και αντίςτοιχθ Τπθρεςία Δόμθςθσ (Τ.ΔΟΜ)  ςτθν Εκκλθςία τθσ Κριτθσ και των 
Ιερϊν Μθτροπόλεων Δωδεκανιςου,  θ οποία προβαίνει ςτθν ζκδοςθ των οικοδομικϊν αδειϊν  
χωρικισ δικαιοδοςίασ τθσ Εκκλθςίασ τθσ Κριτθσ αποκλειςτικά και μόνο για: 
α)  τα μθτροπολιτικά μζγαρα,  
β)  τουσ ιεροφσ ναοφσ, εφόςον ανικουν αποκλειςτικά και μόνο ςε εκκλθςιαςτικά νομικά 

πρόςωπα του ν. 590/ 1977, και τα προςκτίςματά τουσ. Θ ανζγερςθ προςκτίςματοσ 
επιτρζπεται μόνο ςε ιεροφσ ναοφσ, που ανικουν ςε εκκλθςιαςτικά νομικά πρόςωπα του ν. 
590/ 1977 και εφόςον αποτελοφν ενιαίο αρχιτεκτονικό ςφνολο με τον ιερό ναό και 
εξυπθρετοφν τον ιερό ναό, 

γ)  τισ ιερζσ μονζσ, ειδικά όςον αφορά τον περίβολο και ό,τι περικλείεται εντόσ αυτοφ και 
εξυπθρετεί τθν κοινοβιακι ηωι. 
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9.  Οι  ανωτζρω Τ.ΔΟΜ. είναι επίςθσ αρμόδιεσ  για τθν ζκδοςθ αφενόσ τθσ άδειασ κακιζρωςθσ  για 
όλουσ τουσ χϊρουσ λατρείασ των ανωτζρω κτιρίων και αφετζρου τθσ άδειασ χριςθσ για τουσ μθ 
λατρευτικοφσ χϊρουσ των ανωτζρω κτιρίων. Θ άδεια κακιερϊςεωσ και θ άδεια χριςθσ αποτελοφν 
νόμιμθ προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ι χριςεων, που αδειοδοτοφνται με τθν άδεια 
δόμθςθσ και είναι δυνατόν να ενςωματϊνονται ςτο ίδιο ςτζλεχοσ. 

10.   Οι ανωτζρω Τπθρεςίεσ  Δόμθςθσ υπάγονται  ςτθν εποπτεία και  ζλεγχο του Τπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ.  
Σο προςωπικό τθσ υπθρεςίασ προςλαμβάνεται και μιςκοδοτείται από τθν Εκκλθςία τθσ Ελλάδοσ και 
τθν Εκκλθςία τθσ Κριτθσ, αντιςτοίχωσ. 
Οι  Τπθρεςίεσ  Δόμθςθσ είναι ενταγμζνεσ   ςτο θλεκτρονικό πλθροφοριακό ςφςτθμα, ςτο οποίο είναι 
ςυνδεδεμζνεσ και οι λοιπζσ Τ.ΔΟΜ. 

11. Για  τθν υποβολι αίτθςθσ για ζκδοςθ τθσ προζγκριςθσ υποβάλλεται αίτθςθ και φάκελοσ  ςτθν οικεία 
ΤΔΟΜ, μζςω τθσ κατά τόπον αρμόδιασ ιεράσ μθτροπόλεωσ,. Θ ανωτζρω διαδικαςία τθρείται για 
κάκε ιερι μονι ι ιερό ναό, που ακολουκεί το δόγμα τθσ Ανατολικισ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ του 
Χριςτοφ είτε ανικει ςε εκκλθςιαςτικό νομικό πρόςωπο, είτε ςε φυςικό πρόςωπο ι νομικό πρόςωπο 
ιδιωτικοφ δικαίου.  

12.   Για τον αγιογραφικό και λοιπό διάκοςμο των ιερϊν μονϊν και ιερϊν ναϊν, που αποτελεί 
καλλιτεχνικι εργαςία, απαιτείται επίςθσ άδεια από τθν Τ.ΔΟΜ. τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ι τθν 
Εκκλθςία τθσ Κριτθσ  και ςφμφωνθ γνϊμθ του ΚΕ..ΕΑ ι του  ΕΑΚΔ,  αντίςτοιχα. 

 13. Κανονιςμόσ τθσ Δ.Ι.  εξειδικεφει τουσ κανόνεσ ςυγκρότθςθσ, τθν οργάνωςθ, τισ αρμοδιότθτεσ, τθ 
διοικθτικι υποςτιριξθ, τθ λειτουργία και το υπθρεςιακό κακεςτϊσ των ανωτζρω υπθρεςιϊν και 
οργάνων, κακϊσ και τθ δθμιουργία και τθν τιρθςθ του θλεκτρονικοφ αρχείου τουσ.  

 
14.  Σα κτίρια τθσ   παρ. β’ είναι ειδικά κτίρια δθμόςιου ενδιαφζροντοσ και επιτρζπονται παρεκκλίςεισ με 

απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ςφμφωνα με το άρκρο 27 του ν. 4067/2012, 
φςτερα από γνϊμθ του ΚΕ..ΕΑ. 

   
15. Για τθν καταςκευι ι επιςκευι των κτιρίων τθσ παρ. β’, αντί του τίτλου ιδιοκτθςίασ, οι 

ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να προςκομίςουν  για τθν ζκδοςθ τθσ προζγκριςθσ οικοδομικισ 
άδειασ και τθσ ζκδοςθσ αυτισ  ςτθν αρμόδια Τπθρεςία τα εξισ δικαιολογθτικά ζγγραφα: 
α)   πιςτοποιθτικό από το αρμόδιο υποκθκοφυλακείο περί μθ διεκδίκθςθσ του ακινιτου από το 

Δθμόςιο ι Ο.Σ.Α., 
β)   ςυμβολαιογραφικι πράξθ ςυναίνεςθσ, που ςυντάςςεται ςφμφωνα με το άρκρο 7 του ν. 

3800/1957 (Α’ 256) ι το άρκρο 88 του α.ν. 2200/1940 (Α’ 42) ι το άρκρου 62 του ν. 590/1977 
(Α’ 146), υπογράφεται από το  νόμιμο εκπρόςωπο του εκκλθςιαςτικοφ νομικοφ προςϊπου 
και ςυνοδεφεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξθ ςυναίνεςθσ κατά τισ ανωτζρω 
διατάξεισ ςυντάςςεται και για ακίνθτα ιερϊν μονϊν. 

Για υφιςτάμενα κτίρια υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία δθλϊνεται ο χρόνοσ 
ανζγερςισ τουσ.  
 Θ προζγκριςθ και θ οικοδομικι άδεια  για ιδιωτικοφσ ιεροφσ ναοφσ και παρεκκλιςια 

εκδίδονται από τισ αρμόδιεσ κατά τόπουσ Τπθρεςίεσ Δόμθςθσ (Τ.ΔΟΜ.) των  διμων. 
16. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται ο τρόποσ ενθμζρωςθσ, 
διαςφνδεςθσ και ανταλλαγισ δεδομζνων του αρχείου τθσ Τπθρεςίασ Δόμθςθσ με τισ αρχζσ, που είναι 
υπεφκυνεσ για τθν τιρθςθ των διατάξεων των άρκρων 1 ζωσ και 4 του ν. 3843/2010 (Α’ 62). 
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Άρκρο 33 
Ηλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

1. Θ διαδικαςία υποβολισ, ελζγχου και ζκδοςθσ των πράξεων εκτζλεςθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν του 
άρκρου 31,  κακϊσ και τθσ γνωςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν διενεργείται 
αποκλειςτικά θλεκτρονικά.  

       Με  απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ  κακορίηονται: 
α)  θ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ των κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικϊν και ςτοιχείων τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 40 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 41, κακϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ των 
θλεκτρονικϊν αρχείων, 

β)  το πλθροφοριακό ςφςτθμα και οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται  ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ και τουσ πολίτεσ, 

γ)  το πλθροφοριακό ςφςτθμα και οι θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που παρζχονται προσ τισ δθμόςιεσ 
αρχζσ για τθν κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ  ζκδοςθ των αναγκαίων διοικθτικϊν πράξεων, 

δ)  οι διαδικαςίεσ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ψθφιοποίθςθσ του αρχείου των Τ.ΔΟΜ., 
ε)  οι όροι πρόςβαςθσ και διάκεςθσ ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα, ςτισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ 

και πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο, 
ςτ)  κάκε άλλο κζμα ςχετικό με τθν θλεκτρονικι εξυπθρζτθςθ των ενδιαφερομζνων και των 

μθχανικϊν, με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ, 
η)   κάκε άλλο είδοσ γεωχωρικϊν δεδομζνων που απαιτοφνται για τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ του 

ακινιτου.   
2.  Μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 1, κάκε είδουσ επικοινωνία ι υποβολι ςτοιχείων 

μεταξφ δθμοςίων αρχϊν και πολιτϊν για τθν ζκδοςθ, ενθμζρωςθ, ανακεϊρθςθ, ανάκλθςθ και 
ακφρωςθ πράξεων προζγκριςθσ και  εκτζλεςθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν του άρκρου 29 εκτελείται 
αποκλειςτικά θλεκτρονικά  και με τεχνικά μζςα που προςφζρουν ιχνθλαςιμότθτα και διαφάνεια ςε 
κάκε πολίτθ. 

3.  Οι οικοδομικζσ άδειεσ, τα ςυνοδευτικά ζγγραφα και οι μελζτεσ τθροφνται θλεκτρονικά ςτο αρχείο 
κάκε Τπθρεςίασ Δόμθςθσ και ςτο κεντρικό αρχείο τθσ Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δομθμζνου 
Περιβάλλοντοσ και Εφαρμογισ χεδιαςμοφ.  

4.  Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κακορίηεται πρότυπο για τθ μορφι και το 
περιεχόμενο του εντφπου τθσ οικοδομικισ άδειασ.  

5.  Μετά τθ χοριγθςθ οικοδομικϊν αδειϊν και προεγκρίςεων, εγκρίςεων εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ και 
εγκρίςεων αποπεράτωςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα 
κάλυψθσ εμφανίηονται  αμζςωσ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα το οποίο είναι προςβάςιμο ςτον πολίτθ. 

6.    ε περίπτωςθ μθ λειτουργίασ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ υποβολισ, θ αίτθςθ για 
χοριγθςθ διοικθτικισ πράξθσ υποβάλλεται με ςυνθμμζνο φάκελο με τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά,ςε ζντυπθ μορφι ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.) και διαβιβάηεται 
αρμοδίωσ ςτθν Τ.ΔΟΜ.   

 
 

Άρκρο 34 
Αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ ςτοιχείων από τισ Τ.ΔΟΜ. μζςω θλεκτρονικισ διαδικαςίασ 

 

1. Κατά τον ζλεγχο για τθ ζκδοςθ πράξεων εκτζλεςθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν, θ ΤΔΟΜ αναηθτά 
αυτεπαγγζλτωσ ςτοιχεία μζςω θλεκτρονικισ πλατφόρμασ διαςφνδεςθσ υπθρεςιϊν και φορζων του 
Δθμοςίου. Κάκε διακζςιμο ςτοιχείο ςε θλεκτρονικι μορφι, όπωσ τίτλοι ιδιοκτθςίασ, δαςολόγιο, 
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κακϊσ και οριοκετιςεισ ρεμάτων και γραμμϊν αιγιαλοφ, διατίκεται ςτθν ενιαία θλεκτρονικι 
πλατφόρμα προσ κοινι χριςθ των υπθρεςιϊν. 

2. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του κατά 
περίπτωςθ ςυναρμόδιου Τπουργοφ κακορίηεται ο τρόποσ θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ των υπθρεςιϊν, 
μζςω ενιαίασ πλατφόρμασ επικοινωνίασ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα. 
 

Άρκρο 35 
Προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ 

 

1.  Θ διαδικαςία προζγκριςθσ για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ είναι προαιρετικι και αφορά κάκε 
κατθγορία ζκδοςθσ άδειασ του άρκρου 36. 
2. Κατ’ εξαίρεςθ,  θ προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ είναι  υποχρεωτικι ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
α)  ςε  νεοαναγειρόμενα  κτίρια  με επιφάνεια  που προςμετράται ςτθ δόμθςθ μεγαλφτερθ των 

τριϊν χιλιάδων (3.000) τ.μ. και προςκθκϊν ςε υφιςτάμενα κτίρια με ςυνολικι προκφπτουςα 
επιφάνεια προςμετροφμενθ ςτθ δόμθςθ μεγαλφτερθ των τριϊν χιλιάδων (3.000) τ.μ.,  

β)  όπου προβλζπεται θ ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ από άλλεσ υπθρεςίεσ, πλθν τθσ Τ.ΔΟΜ., θ 
προζγκριςθ δόμθςθσ είναι υποχρεωτικι και χορθγείται από τθν οικεία Τ.ΔΟΜ., 

γ)  για τθν καταςκευι μόνιμων κτιριακϊν εγκαταςτάςεων, ζργων ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ και 
οικιςτικισ ςθμαςίασ ι και ζργων που άπτονται ειδικοφ ελζγχου ωσ προσ τουσ όρουσ δόμθςθσ, 
κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ κτιρίων επιφάνειασ άνω των τριϊν χιλιάδων (3.000) τ.μ..  

3. Θ προζγκριςθ εκδίδεται αποκλειςτικά από τθν οικεία ΤΔΟΜ, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά 
από ειδικότερεσ διατάξεισ. τθν περίπτωςθ αυτι, το τοπογραφικό διάγραμμα ελζγχεται από τθν 
οικεία ΤΔΟΜ και διαβιβάηεται ςτθν αρμόδια για τθν ζκδοςθ τθσ προζγκριςθσ υπθρεςία. 
4.  Δεν απαιτείται προζγκριςθ για τισ τρατθγικζσ Επενδφςεισ που ζχουν υπαχκεί ςτο  ν. 3894/2010 
(Α’ 204),  κακϊσ και για τισ επενδφςεισ του ν. 3986/2011 (Αϋ152).  
5. Για τθν ζκδοςθ τθσ προζγκριςθσ οικοδομικισ άδειασ υποβάλλονται θλεκτρονικά τα εξισ 
δικαιολογθτικά και μελζτεσ: 
α)  αίτθςθ του κυρίου του ζργου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα, με τισ δθλϊςεισ ανακζςεων – 

αναλιψεων και επιβλζψεων μελετϊν, 
β) τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτθμζνο από το κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, 
γ)    διάγραμμα  κάλυψθσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ, 
δ)  τίτλοσ ιδιοκτθςίασ και πρόςφατο πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ ι κτθματογραφικό φφλλο ι 

απόςπαςμα κτθματογραφικοφ διαγράμματοσ για κάκε ακίνθτο, 
ε)  αποδεικτικά ςτοιχεία νομιμότθτασ των υφιςτάμενων κτιςμάτων. 

6. Θ προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ χορθγείται μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν υποβολι 
των απαιτοφμενων μελετϊν και δικαιολογθτικϊν, φςτερα από ζλεγχο:   
α)  του τίτλου ιδιοκτθςίασ, για τθ διαπίςτωςθ τθσ αρτιότθτασ οικοδομθςιμότθτασ και του χρόνου 

κατάτμθςθσ του οικοπζδου ι γθπζδου, κακϊσ και των αποδεικτικϊν ςτοιχείων νομιμότθτασ 
υφιςτάμενων κτιςμάτων ςτο οικόπεδο ι γιπεδο, 

β)  του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και του διαγράμματοσ κάλυψθσ ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ των 
γενικϊν και ειδικϊν πολεοδομικϊν διατάξεων και προδιαγραφϊν, κακϊσ και των ςτοιχείων και 
των υπολογιςμϊν που αναγράφονται ςε αυτά. 
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 Ο ζλεγχοσ των απαιτοφμενων ςτοιχείων για προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ γίνεται από 
εξουςιοδοτθμζνουσ από τον Προϊςτάμενο τθσ ΤΔΟΜ  υπαλλιλουσ διπλωματοφχουσ μθχανικοφσ 
Α.Ε.Ι. και από πτυχιοφχουσ μθχανικοφσ τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ. 

7. Παρατθριςεισ για ελλείψεισ ι λάκθ, που διαπιςτϊνονται κατά τον ζλεγχο, διατυπϊνονται 
αιτιολογθμζνα άπαξ μζςα ςε διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν και καταγράφονται ςτο θλεκτρονικό 
φφλλο ελζγχου, προκειμζνου να γίνουν οι απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ  ι διορκϊςεισ από το μελετθτι 
μθχανικό, μζςα ςε δφο μινεσ από τθν παραλαβι των παρατθριςεων. Αν παρζλκει άπρακτθ θ 
ανωτζρω δίμθνθ προκεςμία, θ θλεκτρονικι αίτθςθ αρχειοκετείται  και αναςτζλλεται κάκε 
δυνατότθτα επεξεργαςίασ τθσ.   
8.  Θ προζγκριςθ χορθγείται αν δεν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ ι λάκθ ι  αν θ ςυμμόρφωςθ με τισ 
παρατθριςεισ που ζχουν διατυπωκεί ςτο θλεκτρονικό φφλλο ελζγχου γίνει εντόσ τθσ οριηόμενθσ 
προκεςμίασ. Θ πράξθ προζγκριςθσ αναρτάται  αμελλθτί ςτο διαδίκτυο.  
9. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μπορεί να κακορίηεται κάκε κζμα 
ςχετικό με τον ζλεγχο των ςτοιχείων και τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται για τισ 
απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ για τθν εφαρμογι του παρόντοσ.  
 

Άρκρο 36 
Κατθγορίεσ τρόπου  ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν  

 

Ο  τρόποσ  ζκδοςθσ οικοδομικϊν αδειϊν  κατθγοριοποιείται,  ανάλογα με τθν περιοχι, τθ κζςθ, τθ χριςθ, 
το μζγεκοσ  και το περιβαλλοντικό αποτφπωμα του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερκεί, ωσ εξισ: 
1)  Κατθγορία 1: 

α)  ανζγερςθ  ειδικοφ κτιρίου  ςε εντόσ ςχεδίου περιοχι, επιφάνειασ άνω των χιλιϊν (1.000) τ.μ. 
δόμθςθσ και ανζγερςθ  κτιρίου με επικρατοφςα χριςθ κατοικίασ άνω των δφο χιλιάδων 
(2.000) τμ, 

β)  ανζγερςθ ειδικοφ κτιρίου, ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι  ι  εντόσ οριοκετθμζνου ςφμφωνα με το 
από 24.4.1985 π.δ. (Δ’ 181), οικιςμοφ θ εντόσ οικιςμοφ προχφιςταμζνου του ζτουσ 1923, με 
εγκεκριμζνα ςφμφωνα με το από  2.3.1981 π.δ. (Δ’ 138) όρια,  

γ)  ανζγερςθ κτιρίου με χριςθ κατοικία ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι ςτθν οποία δεν υφίςταται  
κτθματογράφθςθ, ι ςε μθ άρτιο κατά τον κανόνα γιπεδο,  

δ)  προςκικθ δόμθςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενο κτίριο  με χριςθ ειδικοφ κτιρίου, εφόςον  
υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό(50%) τθσ υπάρχουςασ δόμθςθσ, 

ε)  καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε μνθμεία χαρακτθριςμζνα από το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και 
Ακλθτιςμοφ, 

ςτ)  καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε διατθρθτζα κτίρια χαρακτθριςμζνα από τα  Τπουργεία 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ,   

η)  ανζγερςθ ι προςκικθ ςε οικόπεδα ι γιπεδα εντόσ προςτατευόμενων  περιοχϊν και ηϊνθσ 
προςταςίασ, όπωσ αρχαιολογικοί  χϊροι, ιςτορικοί τόποι, παραδοςιακοί οικιςμοί, εκνικά 
πάρκα και περιβαλλοντικά ευαίςκθτεσ περιοχζσ,   

θ)  ανζγερςθ ι προςκικθ ι καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε οικόπεδα ι γιπεδα,  ςε επαφι με  
οριοκετθμζνα ρζματα,   

κ)  ανζγερςθ ι προςκικθ ςε οικόπεδα ι γιπεδα  και καταςκευζσ και εργαςίεσ  ςε οικόπεδα ι 
γιπεδα  ςε επαφι με κακοριςμζνθ οριογραμμι  αιγιαλοφ,  

ι) περιφράξεισ γθπζδων με πρόςωπο ςε διεκνι, εκνικι ι επαρχιακι οδό ι ςε ρυμοτομοφμενα 
οικόπεδα,  



- 35 / 125 - 

 

 

 

ια)  εργαςίεσ τοποκζτθςθσ υπόγειων, δεξαμενϊν υγρϊν και αερίων  καυςίμων ςε πρατιρια 
καυςίμων. 

2)  Κατθγορία 2: 
α)  ανζγερςθ κτιρίου ςε οικόπεδο εντόσ οικιςμοφ προχφιςταμζνου του ζτουσ 1923,  χωρίσ 

εγκεκριμζνα όρια, 
β)  νομιμοποιιςεισ κτιρίων και καταςκευϊν, αν απαιτείται αυτοψία,  πριν από τθν ζκδοςθ τθσ 

αδείασ από τθν αρμόδια πολεοδομικι υπθρεςία, 
γ)  ανζγερςθ, ι προςκικθ, ι καταςκευζσ και εργαςίεσ ςε οικόπεδα ι γιπεδα,  όπου από γενικζσ 

ι ειδικζσ διατάξεισ προβλζπεται αυτοψία από τθν αρμόδια  Τ.ΔΟΜ. 
3)  Κατθγορία 3: 

α)  ανζγερςθ  κτιρίου ςε εντόσ εγκεκριμζνου ςχεδίου περιοχι, επιφάνειασ ζωσ χίλια (1.000) τ.μ. 
δόμθςθσ για ειδικά κτίρια και ζωσ δφο χιλιάδεσ (2.000) τ.μ. δόμθςθσ για κτίρια με 
επικρατοφςα χριςθ κατοικία, 

β)  ανζγερςθ κτιρίου με χριςθ κατοικία ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχι, ςτθν οποία υφίςταται  
κτθματογράφθςθ  και εγκεκριμζνο ΓΠ ι ΧΟΟΑΠ ςε άρτιο κατά τον  κανόνα,   

γ)  ανζγερςθ κτιρίου  ςε οικόπεδο εντόσ οριοκετθμζνου οικιςμοφ με το από 24-4-1985 π.δ. (Δ’ 
181) οικιςμοφ  για κτίριο  με επικρατοφςα χριςθ κατοικία, 

δ)  προςκικθ δόμθςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενο κτίριο, με χριςθ κατοικία, 
ε)  προςκικθ δόμθςθσ ςε νομίμωσ υφιςτάμενο κτίριο, με χριςθ ειδικοφ κτιρίου, εφόςον θ 

προςκικθ δεν υπερβαίνει το πενιντα τοισ εκατό (50%) τθσ υπάρχουςασ δόμθςθσ, 
ςτ)    αλλαγζσ χριςθσ κτιρίων, ι αυτοτελϊν οριηοντίων ι κακζτων  ιδιοκτθςιϊν που βρίςκονται ςε 

εντόσ ςχεδίου περιοχζσ,  
η)  καταςκευι πιςίνασ, εφόςον δεν καλφπτεται από τισ περιπτϊςεισ τθσ ζγκριςθσ  εργαςιϊν 

δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ, 
θ)  τοίχοι αντιςτιριξθσ, περιτοιχίςεισ και περιφράξεισ που δεν εμπίπτουν ςτθν κατθγορία 

εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ και με τθν επιφφλαξθ των περιπτϊςεων τθσ κατθγορίασ 1, 
κ)  εργαςίεσ τοποκζτθςθσ υπόγειων και  προκαταςκευαςμζνων δεξαμενϊν φδατοσ, κακϊσ και 

δεξαμενϊν λυμάτων, 
Ι)       εργαςίεσ επιςκευισ και εργαςίεσ  αλλαγισ  διαρρφκμιςθσ  νομίμωσ υφιςτάμενων κτιρίων που 

δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 30. 
 
 

Άρκρο 37 
Ζκδοςθ Ζγκριςθσ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ Κλίμακασ 

1. Οι αιτιςεισ για τθν ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ  υποβάλλονται θλεκτρονικά με 
ευκφνθ του υποβάλλοντοσ μθχανικοφ και θ ζγκριςθ εκδίδεται αυτόματα, αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι 
υποβολι των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, μελετϊν και ςτοιχείων.  

2. Σο ζντυπο τθσ ζγκριςθσ με το ςχετικό αρικμό δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδίκτυο και 
επιτρζπεται θ ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
 

 
Άρκρο 38 

Διαδικαςία ελζγχου Οικοδομικισ Άδειασ 
1.  Ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων τθσ οικοδομικισ άδειασ, όπου απαιτείται, διενεργείται από 

εξουςιοδοτθμζνουσ από τον Προϊςτάμενο τθσ Τ.ΔΟΜ υπαλλιλουσ μθχανικοφσ Π.Ε. ι Σ.Ε. 
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2.  Οι οικοδομικζσ άδειεσ, ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικουν, χορθγοφνται ωσ εξισ: 
α)  οι άδειεσ, που εμπίπτουν  ςτον τρόπο ζκδοςθσ τθσ Κατθγορίασ 1 του άρκρου 36, εκδίδονται 

φςτερα από ζλεγχο τθσ αρμόδιασ Τ.ΔΟΜ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ μθνόσ από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνοδευόμενθσ με τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ και τα αναγκαία 
ςτοιχεία. 
Θ ανωτζρω προκεςμία μπορεί να παρατακεί ζωσ ζναν επιπλζον μινα, με απόφαςθ του 
Διευκυντι τθσ ΤΔΟΜ, φςτερα από επαρκι και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ, που αποςτζλλεται 
ςτον αιτοφντα και ςτον εξουςιοδοτθμζνο μθχανικό του και κοινοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ 
Περιβάλλοντοσ και Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Μετά τθν 
παρζλευςθ του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ παράταςθσ του ενόσ (1) μθνόσ για τθν ζκδοςθ τθσ 
οικοδομικισ άδειασ, ο ζλεγχοσ διενεργείται   εντόσ δζκα (10) θμερϊν ,από άλλθ  ΤΔΟΜ  που 
ορίηεται από τον υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ.  
Ο εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ υποβάλει θλεκτρονικά το φάκελο με τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, μελζτεσ και ςτοιχεία. 
Ο ζλεγχοσ τθσ Τπθρεςίασ διενεργείται επί τθσ πλθρότθτασ των υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν 
του άρκρου 40, επί του τοπογραφικοφ και του διαγράμματοσ κάλυψθσ.  Οι μελζτεσ και τα 
δικαιολογθτικά ελζγχονται ωσ εξισ: 
αα)  ο ζλεγχοσ ωσ προσ τθν πλθρότθτα των δικαιολογθτικϊν, μελετϊν και ςτοιχείων  

διενεργείται εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν, 
ββ)  ο ζλεγχοσ του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ διενεργείται εντόσ πζντε (5) θμερϊν και αφορά 

πλιρθ και λεπτομερι ζλεγχο ωσ προσ τθν τιρθςθ των γενικϊν και ειδικϊν πολεοδομικϊν 
διατάξεων και προδιαγραφϊν, κακϊσ και ζλεγχο των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςε 
αυτό.  
Οι κφριοι ι οι ζχοντεσ νόμιμο δικαίωμα ζκδοςθσ οικοδομικισ αδείασ δθλϊνουν 
ενυπογράφωσ ςτο τοπογραφικό διάγραμμα και ευκφνονται για τθν ακρίβεια των 
δθλουμζνων ορίων των οικοπζδων τουσ. 
τθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ από τθν ΤΔΟΜ ελλείψεων ι λακϊν ςτο τοπογραφικό 
διάγραμμα, ενθμερϊνεται ο ιδιοκτιτθσ  και ο μελετθτισ μθχανικόσ μζςω του 
πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ  ι 
διορκϊςεισ εντόσ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν, άλλωσ θ αίτθςθ με το  ςυνθμμζνο φάκελο με 
τισ μελζτεσ και τα ςτοιχεία  τίκεται ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ. Σο χρονικό διάςτθμα από τθν 
θμερομθνία ανάρτθςθσ των παρατθριςεων τθσ ΤΔΟΜ ζωσ τθν θλεκτρονικι υποβολι των 
ςτοιχείων  ςυμπλιρωςθσ των ελλείψεων από το μθχανικό δεν προςμετράται ςτισ 
προκεςμίεσ τθσ παρ. 2,  

γγ)  μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ  και εντόσ διαςτιματοσ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν διενεργείται ο ζλεγχοσ του διαγράμματοσ κάλυψθσ, κακϊσ και των αποδεικτικϊν 
καταβολισ των οφειλόμενων ειςφορϊν του ζργου υπζρ του Δθμοςίου και του ΕΦΚΑ για 
τθν ζκδοςθ τθσ  οικοδομικισ αδείασ.  
Σο διάγραμμα κάλυψθσ ελζγχεται ωσ προσ τθν τιρθςθ των γενικϊν και ειδικϊν 
πολεοδομικϊν διατάξεων και προδιαγραφϊν, κακϊσ και ωσ προσ τουσ υπολογιςμοφσ που 
αναγράφονται ςε αυτό. 
Αν θ  Τ.ΔΟΜ διαπιςτϊςει ελλείψεισ ι λάκθ ςτο διάγραμμα κάλυψθσ, ενθμερϊνεται ο 
ιδιοκτιτθσ  και ο μελετθτισ μθχανικόσ μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, προκειμζνου 
να προβοφν ςτισ απαραίτθτεσ ςυμπλθρϊςεισ – διορκϊςεισ εντόσ προκεςμίασ τριϊν μθνϊν, 
άλλωσ θ υποβαλλόμενθ αίτθςθ με το ςυνθμμζνο φάκελο τίκεται ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ. 
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Σο χρονικό διάςτθμα από τθν θμερομθνία ανάρτθςθσ των παρατθριςεων τθσ Τ.ΔΟΜ ζωσ 
τθν θλεκτρονικι υποβολι των ςτοιχείων  ςυμπλιρωςθσ των ελλείψεων από το  μθχανικό  
δεν προςμετράται ςτισ προκεςμίεσ τθσ παρ. 2. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου από τθν αρμόδια Τπθρεςία  χορθγείται θλεκτρονικά 
αρικμόσ οικοδομικισ άδειασ, θ πράξθ δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδίκτυο    και 
επιτρζπεται θ ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν. 

β)  οι άδειεσ,   που εμπίπτουν  ςτον τρόπο ζκδοςθσ τθσ Κατθγορίασ  2 του άρκρου 36, χορθγοφνται 
φςτερα από ζλεγχο τθσ αρμόδιασ ΤΔΟΜ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) μθνϊν από τθν 
θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ  με τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ και τα δικαιολογθτικά ωσ εξισ: 
Θ ανωτζρω προκεςμία μπορεί να παρατακεί ζωσ ζναν επιπλζον μινα, με απόφαςθ του 
Διευκυντι τθσ ΤΔΟΜ, φςτερα από επαρκι και τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ, που αποςτζλλεται 
ςτον αιτοφντα και ςτο  μθχανικό του και κοινοποιείται ςτθ  Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και 
Χωρικοφ χεδιαςμοφ τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ . Μετά τθν παρζλευςθ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ τθσ παράταςθσ του ενόσ (1) μθνόσ για τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ, ο 
ζλεγχοσ διενεργείται εντόσ δζκα (10) θμερϊν ,από άλλθ  ΤΔΟΜ  που ορίηεται από τον υντονιςτι 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  
Ο εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ υποβάλει θλεκτρονικά το  φάκελο με τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά, μελζτεσ και ςτοιχεία. 
Ο ζλεγχοσ τθσ Τπθρεςίασ περιλαμβάνει ζλεγχο τθσ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν που 
υποβάλλονται, ςφμφωνα με το άρκρο   40, του τοπογραφικοφ και του διαγράμματοσ κάλυψθσ. 
Αν απαιτείται, μπορεί να διενεργθκεί και αυτοψία.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου από τθν αρμόδια Τπθρεςία χορθγείται θλεκτρονικά αρικμόσ 
οικοδομικισ άδειασ, θ πράξθ δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο διαδίκτυο  και επιτρζπεται θ ζναρξθ 
των οικοδομικϊν εργαςιϊν, 

γ)  οι άδειεσ,  που εμπίπτουν  ςτον τρόπο ζκδοςθσ τθσ κατθγορίασ  3 του άρκρου 36, εκδίδονται  
αυτόματα φςτερα από τθν θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου με τα απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά και   τισ αναγκαίεσ μελζτεσ,  που προβλζπονται ςτο άρκρο 40.  
Μζςα ςε διάςτθμα  τριϊν θμερϊν  από τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω οικοδομικισ αδείασ  
διενεργείται από τθν ΤΔΟΜ ο ζλεγχοσ των απαιτοφμενων  ειςφορϊν  και κρατιςεων  του ζργου 
υπζρ του Δθμοςίου,   Διμου, ΕΦΚΑ. 
 Μεταξφ των υποβαλλομζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων ςυμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά ζγγραφθ 
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ ΤΔΟΜ, ςτθν οποία αναγράφονται οι όροι δόμθςθσ που ιςχφουν ςτθ 
κζςθ του ακινιτου και οι κατά περίπτωςθ απαραίτθτεσ εγκρίςεισ φορζων και υπθρεςιϊν. Θ 
ανωτζρω ζγγραφθ βεβαίωςθ εκδίδεται εντόσ  προκεςμίασ  δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι 
τθσ ςχετικισ αίτθςθσ  και δεν απαιτείται  αν ζχει προθγθκεί  θ ζκδοςθ  προζγκριςθσ.  
Ο αρικμόσ οικοδομικισ αδείασ, που εκδίδεται  θλεκτρονικά, δθμοςιεφεται αμελλθτί ςτο 
διαδίκτυο και επιτρζπεται θ ζναρξθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν. 
Θ αρμόδια ΤΔΟΜ διενεργεί υποχρεωτικά δειγματολθπτικό ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ των 
υποβαλλόμενων μελετϊν και ςτοιχείων,  ςε ποςοςτό τουλάχιςτον τριάντα τοισ εκατό  (30%) των 
οικοδομικϊν αδειϊν που χορθγοφνται με τθν ανωτζρω διαδικαςία. Ο υποχρεωτικόσ  
δειγματολθπτικόσ  ζλεγχοσ,  διενεργείται ανά εξάμθνο για τισ άδειεσ του παρελκόντοσ εξαμινου.  

3. Τποχρεωτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για τθ νομιμότθτα τθσ εκδοκείςασ 
αδείασ, ανεξαρτιτωσ τθσ κατθγορίασ αυτισ. 
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4. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, που εκδίδεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ  
από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, κακορίηεται ο τρόποσ και θ διαδικαςία διενζργειασ του 
δειγματολθπτικοφ ελζγχου.  

5. Αν ο υπάλλθλοσ, που ζχει εξουςιοδοτθκεί για τον ζλεγχο, δεν εκδϊςει  τθν οικοδομικι άδεια,  
ςφμφωνα με τα  ανωτζρω και ανάλογα με τθν κατθγορία  ςτθν οποία εμπίπτει ο τρόποσ ζκδοςθσ  τθσ 
οικοδομικισ άδειασ του άρκρου 36,  ελζγχεται πεικαρχικά από το αρμόδιο Εποπτικό υμβοφλιο του 
άρκρου 156 του ν. 4389/2016, ςτο οποίο διαβιβάηεται ο φάκελοσ με ευκφνθ του Διευκυντι τθσ 
αρμόδιασ Τ.ΔΟΜ.  

   
 
 
 

Άρκρο 39 
Προδιαγραφζσ ςφνταξθσ τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και διαγράμματοσ κάλυψθσ 

1.  Σο τοπογραφικό διάγραμμα περιλαμβάνει πάντοτε υποχρεωτικϊσ: 
α)  εξάρτθςθ των κορυφϊν τθσ ιδιοκτθςίασ από το ιςχφον κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο,  
β)  περίγραμμα  των υφιςτάμενων κτιρίων μονοςιμαντα οριςμζνο με ορκογϊνιεσ 

ςυντεταγμζνεσ ςτο κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, 
γ)  πλιρθ φωτογραφικι αποτφπωςθ, 
δ)  υψομετρικι αποτφπωςθ, 
ε)  βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ του διμου για τθν οριςτικι ςτάκμθ του κραςπζδου 

(βεβαίωςθ υψομζτρου), όπου απαιτείται, 
2)  α)  Όπου μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ και εφεξισ προβλζπεται θ ςφνταξθ 
τοπογραφικοφ διαγράμματοσ, νοείται το τοπογραφικό διάγραμμα του άρκρου 83 παράγραφοσ 4 του 
παρόντοσ νόμου. 

β)  Απόκλιςθ επί του εμβαδοφ οικοπζδου ι γθπζδου από το αναγραφόμενο ςτο τοπογραφικό 
διάγραμμα που ζχει ςυνταχκεί μζχρι τισ 8/8/2013, και ςφμφωνα με τον οποίο εκδόκθκε 
άδεια οικοδομισ ι καταρτίςτθκε ςυμβολαιογραφικι πράξθ, ςε ςχζςθ με τθ νζα 
καταμζτρθςθ ςτο τοπογραφικό διάγραμμα που ςυνοδεφει τθ βεβαίωςθ του άρκρου 83, 
είναι ανεκτι υπό τισ εξισ προχποκζςεισ: 
αα) για οικόπεδα ι γιπεδα εντόσ εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου ι εντόσ ορίων 

οικιςμοφ  το ποςοςτό τθσ απόκλιςθσ ορίηεται ςε ±5%, 
ββ)  για τα εκτόσ ςχεδίου οικόπεδα ι γιπεδα  το ποςοςτό τθσ απόκλιςθσ ορίηεται ςε 

±10%. 
   Εμβαδομετριςεισ οικοπζδων  ι γθπζδων, που ζχουν περιλθφκεί ςε διοικθτικζσ πράξεισ και 

δικαιοπραξίεσ και είναι εντόσ τθσ απόκλιςθσ του προθγοφμενου εδαφίου, κεωροφνται 
αποδεκτζσ και δεν απαιτείται θ ανακεϊρθςθ τθσ οικοδομικισ αδείασ, κακϊσ και θ 
διόρκωςθ ι τροποποίθςθ των τίτλων κτιςθσ για τθν ζκδοςθ άδειασ. 

3. Σο διάγραμμα  κάλυψθσ υποβάλλεται ςε κλίμακα 1:100 ι 1:200 ι 1:500 και περιλαμβάνει: 
α)  το οικόπεδο ι γιπεδο με τισ διαςτάςεισ και το εμβαδόν του, περίγραμμα  του προσ οικοδόμθςθ 

κτιρίου  γεωμετρικά οριςμζνο μονοςιμαντα οριςμζνο με ορκογϊνιεσ ςυντεταγμζνεσ ςτο κρατικό 
ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, 

β)  τουσ υπολογιςμοφσ τθσ επιτρεπόμενθσ και πραγματοποιοφμενθσ κάλυψθσ και δόμθςθσ, το 
μζγιςτο επιτρεπόμενο φψοσ, τον πραγματοποιοφμενο όγκο του κτιρίου, το ςυντελεςτι κατ’ όγκο 
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εκμετάλλευςθσ, τισ πλάγιεσ και οπίςκιεσ αποςτάςεισ και τον υπολογιςμό των αναγκϊν ςε χϊρουσ 
ςτάκμευςθσ, 

γ)  τα περιγράμματα των επιπζδων του κτιρίου, υπόγειων και υπζργειων, οι διαςτάςεισ τουσ, θ κζςθ 
τουσ ςε ςχζςθ με τισ οικοδομικζσ γραμμζσ και τα πλάγια όρια του οικοπζδου και όποιο άλλο 
βαςικό ςτοιχείο είναι απαραίτθτο για τον υπολογιςμό τθσ κάλυψθσ, τθσ δόμθςθσ και του φψουσ   
του κτιρίου. 
ε περιπτϊςεισ προςκικθσ, περιζχονται και τα παλαιά κτίςματα με τα ανωτζρω ςτοιχεία, οι 
αρικμοί των αδειϊν τουσ ι των τίτλων ι των αποφάςεων εξαίρεςθσ ι αναςτολισ κατεδάφιςθσ, 
αν ζχουν υπαχκεί ςε κακεςτϊσ τακτοποίθςθσ ι νομιμοποίθςθσ.  

δ)  τα περιγράμματα επιφανειϊν και ο υπολογιςμόσ εμβαδϊν για χϊρουσ ειδικϊν χριςεων του 
κτιρίου που απαιτοφν βεβαιϊςεισ κφριασ χριςθσ, 

ε)  τθν  ςχθματικι τομι για τθν ζνδειξθ του μζγιςτου φψουσ του κτιρίου, του ιδεατοφ ςτερεοφ και τθ 
διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου ςε ςχζςθ με το οριςτικά διαμορφωμζνο ζδαφοσ ςτθν 
οποία περιζχονται το πραγματοποιοφμενο φψοσ του κτίςματοσ και το μζγιςτο επιτρεπόμενο 
φψοσ, 

ςτ)  ενδεικτικζσ όψεισ, 
η)  τθ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου με τισ απαραίτθτεσ ενδείξεισ για τον υπολογιςμό τθσ 

φφτευςθσ και τθσ ςτάκμθσ εδάφουσ ςε κάκε διαμορφοφμενο επίπεδο, 
θ)  ενδεικτικι τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ τθσ καταςκευισ, με γραμμικό ι με ελεφκερο ςχεδιαςμό θ 

φυτογραφίεσ ςε υφιςτάμενα κτίρια . 
Αν απαιτείται γνωμοδότθςθ ι ζγκριςθ άλλων οργάνων ι φορζων, το διάγραμμα  κάλυψθσ 

πρζπει να  τθρεί και τισ προδιαγραφζσ που τίκενται από αυτοφσ. 
 

 
Άρκρο 40 

Δικαιολογθτικά για τθ χοριγθςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ 
 1.  Για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ υποβάλλονται ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τα εξισ 
δικαιολογθτικά και μελζτεσ, όπου απαιτοφνται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία,:  

α)  αίτθςθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα με τισ δθλϊςεισ ανακζςεων – αναλιψεων, 
β)  εγκρίςεισ άλλων υπθρεςιϊν και διοικθτικϊν οργάνων, όπου απαιτοφνται. Όπου απαιτείται 

ζγκριςθ του υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ, προςκομίηεται και βεβαίωςθ περί μθ υποβολισ 
ζνςταςθσ ι θ απόφαςθ του ΠΕ..Α., 

γ)  τίτλοι ιδιοκτθςίασ, πρόςφατο πιςτοποιθτικό ιδιοκτθςίασ ι κτθματογραφικό φφλλο και  
απόςπαςμα κτθματογραφικοφ διαγράμματοσ για κάκε ακίνθτο, 

δ)  αποδεικτικά ςτοιχεία νομιμότθτασ των τυχόν υφιςτάμενων κτιςμάτων, 
ε)  αρχιτεκτονικι μελζτθ, ςτθν οποία εμπεριζχεται θ μελζτθ πακθτικισ πυροπροςταςίασ και θ 

μελζτθ προςβαςιμότθτασ για άτομα με αναπθρία, όπου απαιτείται, 
ςτ)  ςτατικι μελζτθ, 
η)  μελζτεσ θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, 
θ)  μελζτθ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίου, 
κ)  μελζτθ χρονικοφ προγραμματιςμοφ εκτζλεςθσ ζργου,  
ι)  μελζτθ υδραυλικϊν εγκαταςτάςεων και αποχετεφςεων,  
ια)  μελζτθ ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ  για τθν πυροπροςταςία,  όπου 

απαιτείται, 
ιβ)  μελζτθ καυςίμου αερίου εγκεκριμζνθ από τθν αρμόδια εταιρεία παροχισ αερίου, 
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ιγ)  ςχζδιο και φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου, όπου απαιτείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του  π.δ. 305/1996 (Α’ 212), 

ιδ) ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων (ΔΑ) ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ 36259/2010  (ΦΕΚ 1312/Β) 
ιε)  ςυμβολαιογραφικι διλωςθ των προβλεπόμενων χϊρων ςτάκμευςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 

του ν. 1221/1981 (Α’ 292), και πιςτοποιθτικό μεταγραφισ τθσ ςτο υποκθκοφυλακείο ι 
καταχϊριςισ τθσ ςτο κτθματολογικό γραφείο. ε περίπτωςθ εξαγοράσ, αντί τθσ 
ςυμβολαιογραφικισ διλωςθσ υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολισ τθσ απαιτοφμενθσ ειςφοράσ, 

ιςτ) αιτιολογικι ζκκεςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 3 του ν. 1577/1985 (Α’ 210), 
ιη)  αποδεικτικά κατάκεςθσ των απαιτοφμενων  ειςφορϊν του ιδιοκτιτθ του ζργου  υπζρ του 

Δθμοςίου, ΕΦΚΑ και διμου,  
ιθ)  αντίγραφο απόδειξθσ παροχισ υπθρεςιϊν  ι τιμολόγιο που αφορά τθν καταβολι τθσ 

ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ των μελετθτϊν  μθχανικϊν, κακϊσ και το ΦΕΜ αυτισ. 
Αν ζχει εκδοκεί προζγκριςθ οικοδομικισ αδείασ, δεν απαιτείται  εκ νζου θ προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν που υποβλικθκαν για τθν ζκδοςθ αυτισ.     

2.  Δικαιολογθτικά άδειασ κατεδάφιςθσ:  
α)  τοπογραφικό διάγραμμα με ζνδειξθ τθσ κζςθσ του κατεδαφιςτζου κτιρίου ι τθσ καταςκευισ και 

φωτογραφίεσ όλων των όψεων του προσ κατεδάφιςθ κτίςματοσ, 
β)  περίγραμμα κάτοψθσ ςε κλίμακα τουλάχιςτον 1:100 του κατεδαφιςτζου κτιρίου και των περί 

αυτό κτιςμάτων,  
γ)  ςχθματικζσ τομζσ του κτιρίου, 
δ)  διάγραμμα κάλυψθσ, μόνο αν τα κτίςματα του οικοπζδου  ι γθπζδου δεν κατεδαφίηονται 

ολοςχερϊσ, 
ε)  τεχνικι ζκκεςθ τθσ παρ.6 του άρκρου 11 τθσ  31245/22.5.1993  απόφαςθσ του Τπουργοφ 

Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (Β’ 451) με τισ μελζτεσ που  τθ  ςυνοδεφουν,  
ςτ) άδεια που χορθγεί θ Αςτυνομικι αρχι αν θ κατεδάφιςθ γίνει με εκρθκτικά,  
η)  ςχζδιο και φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου,  όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του π.δ. 305/1996, 
  θ)  αποδεικτικά κατάκεςθσ των οφειλόμενων ειςφορϊν του ζργου υπζρ του Δθμοςίου και ΕΦΚΑ για 

τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ, 
κ)  ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων θ αδρανϊν υλικϊν,  
ι)  εγκρίςεισ άλλων υπθρεςιϊν και διοικθτικϊν οργάνων, όπου απαιτοφνται. επίςθσ, υποβάλλεται, 

όπου απαιτείται, γνωμοδότθςθ του  υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ (.Α.) ι  απόφαςθ του ΠΕ..Α..  
Όπου απαιτείται ζγκριςθ του υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ, προςκομίηεται και βεβαίωςθ περί μθ 
υποβολισ ζνςταςθσ.  

3.  Για τθν ζκδοςθ προζγκριςθσ ι οικοδομικισ άδειασ δεν απαιτείται θ εκ νζου ζκδοςθ εγκρίςεων άλλων 
υπθρεςιϊν και διοικθτικϊν οργάνων, αν οι εν λόγω εγκρίςεισ ζχουν χορθγθκεί και λθφκεί υπόψθ ςτο 
πλαίςιο ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων για τθν ζκδοςθ υπουργικϊν αποφάςεων κατ’ 
εξουςιοδότθςθ των διατάξεων του ν.1650/1986 και του ν. 4014/2011, εφόςον οι όροι αυτοί 
βρίςκονται ςε ιςχφ. τθν περίπτωςθ αυτι, υποβάλλονται και λαμβάνονται υπόψθ ωσ δικαιολογθτικά 
οι αρχικζσ εγκρίςεισ. 

4.  Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να κακορίηονται δικαιολογθτικά και 
ειδικότερα κζματα αναφορικά με τθν διαδικαςία των εγκρίςεων του παρόντοσ άρκρου.  

5.  Για τθν ζγκριςθ παρεκκλίςεων από τουσ ιςχφοντεσ όρουσ και περιοριςμοφσ δόμθςθσ περιοχϊν, όπου 
αυτζσ προβλζπονται, υποβάλλονται ςτθν αρμόδια ΤΔΟΜ τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωςθ, 



- 41 / 125 - 

 

 

 

ςτοιχεία και δικαιολογθτικά. Θ ΤΔΟΜ μετά τον ζλεγχο αυτϊν ειςθγείται ςτθν αρμόδια υπθρεςία για 
τθ χοριγθςθ τθσ παρζκκλιςθσ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν. 

6.  Για τθν ζκδοςθ άδειασ νομιμοποίθςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν και εγκαταςτάςεων, επιτρζπεται θ εκ 
των υςτζρων ζγκριςθ χοριγθςθσ παρζκκλιςθσ, εφόςον πλθροφνται, κατά το  χρόνο υποβολισ του 
αιτιματοσ παρζκκλιςθσ, οι προχποκζςεισ χοριγθςισ τθσ. ε κάκε περίπτωςθ, θ διοίκθςθ δε 
δεςμεφεται για τθν εκ των υςτζρων χοριγθςθ παρζκκλιςθσ, ιδιαίτερα εφόςον αυτι δεν αιτιολογείται 
επαρκϊσ. 

  7.   Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να κακορίηονται ειδικότερα κζματα   
που αφοροφν τθ διαδικαςία, τα δικαιολογθτικά και το ζντυπο ειςιγθςθσ,  
 
 
  

Άρκρο 41 
Δικαιολογθτικά για τθν χοριγθςθ τθσ Ζγκριςθσ Εργαςιϊν Δόμθςθσ Μικρισ Κλίμακασ  

1.  Σα δικαιολογθτικά, που υποβάλλονται για τθ χοριγθςθ τθσ Ζγκριςθσ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ 
κλίμακασ, είναι τα ακόλουκα: 
α)  αίτθςθ του ιδιοκτιτθ ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα, 
β)  εγκρίςεισ των αρμόδιων υπθρεςιϊν και ςυλλογικϊν οργάνων,  όπωσ δαςαρχείου, Τπουργείου 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και υμβουλίου Αρχιτεκτονικισ,   όπου αυτζσ απαιτοφνται από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, κατά περίπτωςθ,   

γ)  τεχνικι ζκκεςθ μθχανικοφ και προχπολογιςμόσ ζργου  
δ)  βεβαίωςθ για τθν υποβολι διλωςθσ ςτο κτθματολόγιο ι πιςτοποιθτικό κτθματογραφοφμενου 

ακινιτου ι απόςπαςμα κτθματολογικοφ διαγράμματοσ  ι, ελλείψει αυτοφ, το προςαρτϊμενο ςε 
δικαιοπραξία τοπογραφικό  διάγραμμα  τθσ οικοδομικισ αδείασ ι τθσ άδειασ δόμθςθσ ,  

ε)  φωτογραφίεσ του ακινιτου, 
ςτ)  αντίγραφο τθσ οικοδομικισ αδείασ ι τθσ άδειασ δόμθςθσ του κτιρίου, εφόςον υφίςταται κτίριο ι 

κτίςματα.  
 ε περίπτωςθ κτιςμάτων ι διθρθμζνων ιδιοκτθςιϊν , που ζχουν υπαχκεί ςε οποιοδιποτε 

νόμο εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ ι τακτοποίθςθσ ι ρφκμιςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν, 
κατατίκεται βεβαίωςθ εξαίρεςθσ ι περαίωςθσ από τθν αρμόδια αρχι που εξζδωςε τθν πράξθ ι 
τθν αρμόδια ΤΔΟΜ ι βεβαίωςθ περαίωςθσ τθσ διαδικαςίασ υπαγωγισ από το θλεκτρονικό 
ςφςτθμα του Σ.Ε.Ε. ι βεβαίωςθ εξόφλθςθσ του τριάντα τοισ εκατό (30%) του ενιαίου ειδικοφ 
προςτίμου από το θλεκτρονικό ςφςτθμα του Σ.Ε.Ε., ανάλογα με τισ διατάξεισ του νόμου ςτον 
οποίο ζχουν υπαχκεί, 

η)  διλωςθ ςυναίνεςθσ των ςυνιδιοκτθτϊν του ακινιτου, εφόςον οι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται 
ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, όπωσ ακάλυπτουσ χϊρουσ οικοπζδου ι γθπζδου,  ι κοινόκτθτα 
τμιματα του κτιρίου, όπωσ όψεισ, φζροντα οργανιςμό,  δϊμα και ςτζγθ.   

2 .  Επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ  ςε κτίρια νομίμωσ υφιςτάμενα, κακϊσ και ςε 
κτίρια ι τμιματα κτιρίων τα οποία ζχουν εξαιρεκεί τθσ κατεδάφιςθσ ι  ζχουν υπαχκεί ςε 
οποιοδιποτε νόμο εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ ι τακτοποίθςθσ ι ρφκμιςθσ αυκαίρετων 
καταςκευϊν  εφόςον: 
α)  δεν παραβιάηονται οι πολεοδομικζσ διατάξεισ,  
β)  τα οικόπεδα, τα γιπεδα ι τα κτίςματα, ςτα όποια εκτελοφνται, δεν βρίςκονται ςε δάςοσ, ρζμα, 

αιγιαλό ι παραλία, ςε κακοριςμζνο αρχαιολογικό χϊρο όπου απαγορεφεται θ δόμθςθ, ςε 
περιοχι απολφτου προςταςίασ, ςε εγκεκριμζνο κοινόχρθςτο χϊρο τθσ πόλθσ ι του οικιςμοφ,  ςε 
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κτίρια που είναι ςτατικά επικίνδυνα, πριν αρκεί θ επικινδυνότθτα, ςε  τμιμα κτιρίου που ζχει 
καταςκευαςτεί μετά  τθ κεςμοκζτθςθ παρόδιασ ςτοάσ και εμπίπτει ςε αυτιν, κακϊσ και ςε 
ρυμοτομοφμενα κτίρια, παρά το όριο διεκνϊν, εκνικϊν, επαρχιακϊν, δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν 
οδϊν εντόσ ηϊνθσ πλάτουσ πενιντα τοισ εκατό (50%) των οριηόμενων από τθ νομοκεςία για τθν 
αςφάλεια τθσ υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ. 

3. ε ρυμοτομοφμενα κτίρια επιτρζπεται μόνο θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ςτισ περιπτ. 
θ’, ιγ’, ικ’ και κα’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 29. 

 
 

Άρκρο 42 
Ιςχφσ, ανακεϊρθςθ και ενθμζρωςθ οικοδομικϊν αδειϊν και προεγκρίςεων και εγκρίςεων μικρισ 

κλίμακασ και γνωςτοποίθςθσ πρόςκετων εργαςιϊν 
 

1. Θ προζγκριςθ οικοδομικισ άδειασ ιςχφει για ζνα (1) ζτοσ για κτίρια ςυνολικισ επιφανείασ ζωσ και 
πζντε χιλιάδεσ (5000) τ.μ. και για δφο (2) ζτθ για κτίρια ςυνολικισ επιφανείασ άνω των πζντε 
χιλιάδων (5000) τ.μ.  

2. Θ οικοδομικι άδεια ιςχφει για τζςςερα (4) ζτθ από τθ χοριγθςι τθσ. Κατ’ εξαίρεςθ, άδειεσ για τθν 
ανζγερςθ κτιρίου ι κτιρίων με ςυνολικι επιφάνεια μεγαλφτερθ των πζντε χιλιάδων (5.000) 
τετραγωνικϊν μζτρων  ιςχφουν για ζξι (6) ζτθ, ενϊ οι άδειεσ κατεδαφίςεων, εκςκαφϊν, επιχϊςεων, 
διαμορφϊςεων και κοπισ δζντρων  ιςχφουν για ζνα (1) ζτοσ από τθ χοριγθςι τουσ. 

Οι άδειεσ νομιμοποίθςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν, ςτισ οποίεσ δεν προβλζπεται θ εκτζλεςθ 
οικοδομικϊν εργαςιϊν τουσ, ιςχφουν χωρίσ χρονικό περιοριςμό. 

3. Θ προζγκριςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ ανακεωρείται, φςτερα από αίτθςθ του δικαιοφχου μζςα ςτο 
χρόνο ιςχφοσ τθσ, αν τροποποιθκοφν δικαιολογθτικά ςτοιχεία ι διαγράμματα που ζχει εγκρίνει θ 
Τ.ΔΟΜ. 

4. Αν τροποποιθκοφν διαγράμματα ι αρχιτεκτονικι μελζτθ ι μεταβλθκοφν οι λοιπζσ μελζτεσ για τισ 
οποίεσ δεν επιτρζπεται θ ενθμζρωςθ τθσ άδειασ,   ι αν απαιτοφνται εγκρίςεισ από άλλουσ φορείσ, θ 
προζγκριςθ και θ οικοδομικι άδεια ανακεωροφνται μζςα ςτο χρόνο ιςχφοσ τουσ. 

5. Θ οικοδομικι άδεια ανακεωρείται, μετά  τθ λιξθ τθσ, για τθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ, φςτερα από 
αίτθςθ του δικαιοφχου και  αυτοψία από τθν αρμόδια Τ.ΔΟΜ: 
α)  για τζςςερα ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν κατά 

το χρόνο ζκδοςθσ τθσ πράξθσ ανακεϊρθςθσ, αν μζχρι τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ δεν ζχει 
περατωκεί ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου,. 

β)  για τζςςερα ζτθ από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά το 
χρόνο ζκδοςισ τθσ, αν μζχρι τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ  ζχει περατωκεί ο φζρων οργανιςμόσ 
του κτιρίου, 

γ)  για αόριςτο χρόνο και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ίςχυαν κατά το χρόνο ζκδοςισ τθσ, αν μζχρι 
τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ άδειασ ι τθσ πράξθσ ανακεϊρθςισ τθσ  ζχουν περατωκεί ο φζρων 
οργανιςμόσ, οι όψεισ του κτιρίου και θ ςτζγθ του κτιρίου, όπου αυτι είναι υποχρεωτικι και 
εφόςον ο ιδιοκτιτθσ και ο επιβλζπων μθχανικόσ του ζργου υποβάλουν υπογεγραμμζνο 
χρονοδιάγραμμα προόδου τθσ εκτζλεςθσ του ζργου ςτθν αρμόδια ΤΔΟΜ. τθν περίπτωςθ 
μεταβολισ του χρονοδιαγράμματοσ, ο ιδιοκτιτθσ υποχρεοφται να ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν 
ΤΔΟΜ και τον αρμόδιο επιβλζποντα μθχανικό πριν από οποιαδιποτε ζναρξθ – ςυνζχιςθ των 
εργαςιϊν. 
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δ)   Οι εγκρίςεισ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ ιςχφουν   ζνα (1) ζτοσ από τθν ζκδοςι τουσ, με 
δυνατότθτα ανακεϊρθςθσ του χρόνου ιςχφοσ τουσ κατά ζνα (1) ζτοσ 

6. Γνωςτοποίθςθ  εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν,  τθσ περίπτ. δϋ  του άρκρου  28  απαιτείται κατά 
τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν οικοδομικισ άδειασ που βρίςκεται ςε ιςχφ,  για τθν εκτζλεςθ πρόςκετθσ  
εργαςίασ ι προςκικθσ,  κατ’ επζκταςθ  ι κακ’ φψοσ τθσ  εκδοκείςασ αδείασ,  θ οποία δεν 
περιλαμβάνεται ςτα  εγκεκριμζνα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν  οικοδομικι άδεια και  υπάρχει θ 
δυνατότθτα να εκδοκεί  άδεια ανακεϊρθςθσ για τθν εκτζλεςθ αυτισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που 
ιςχφουν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ άδειασ ανακεϊρθςθσ. 
Θ διλωςθ  γνωςτοποίθςθσ  εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν υπογράφεται από τον κφριο του ζργου 
και ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ   του εξουςιοδοτθμζνου επιβλζποντοσ  μθχανικοφ. 

Θ γνωςτοποίθςθ αυτι υποβάλλεται θλεκτρονικά και  καταχωρίηεται ςτον θλεκτρονικό 
φάκελο τθσ άδειασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν αυτϊν. 

τθ  γνωςτοποίθςθ  αναφζρονται όλεσ οι πρόςκετεσ εργαςίεσ που εκτελοφνται και,  εντόσ 
διαςτιματοσ δυο 2 μθνϊν, υποβάλλεται πλιρθσ ςυμπλθρωματικι μελζτθ. 

ε κάκε περίπτωςθ, θ μελζτθ αυτι πρζπει να κατατίκεται πριν από τθν θμερομθνία 
αυτοψίασ από τον ελεγκτι μθχανικό που προβλζπεται από τθ διαδικαςία ελζγχου εφαρμογισ 
οικοδομικϊν αδειϊν του άρκρου 45.  

Αν δεν υποβλθκεί εγκαίρωσ θ γνωςτοποίθςθ  εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν , οι πρόςκετεσ 
αυτζσ εργαςίεσ καταγράφονται ωσ αυκαίρετεσ ι  ωσ πολεοδομικζσ παραβάςεισ, ανάλογα με τθν 
κατθγορία ςτθν οποία υπάγονται, και επιβάλλεται διακοπι οικοδομικϊν εργαςιϊν.  

7.  Άδειεσ δόμθςθσ και εγκρίςεισ δόμθςθσ,  οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
4030/2011, ανακεωροφνται ωσ προσ το χρόνο ιςχφοσ ςφμφωνα με τα όςα ίςχυαν κατά το χρόνο 
ζκδοςισ τουσ και τισ διατάξεισ του ν. 4030/2011. ε  περίπτωςθ εκτζλεςθσ πρόςκετων  οικοδομικϊν 
εργαςιϊν, οι ανωτζρω άδειεσ ανακεωροφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.  

8.  Οι ιδιοκτιτεσ οφείλουν να αποπερατϊνουν τισ όψεισ του κτιρίου:  
α)  εντόσ τεςςάρων ετϊν από τθν υλοποίθςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ, που αποδεικνφεται από το 

πόριςμα του ελεγκτι δόμθςθσ ςε καταςκευζσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε κζντρα πόλεων, ςε 
παραδοςιακά τμιματα πόλεων, ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, ςε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ 
κάλλουσ, ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κακϊσ και ςε ιςτορικοφσ τόπουσ,  

β)  εντόσ ζξι ετϊν από τθν υλοποίθςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ που αποδεικνφεται από το πόριςμα 
του ελεγκτι δόμθςθσ ςε καταςκευζσ  οι οποίεσ βρίςκονται ςε όλεσ τισ άλλεσ περιοχζσ. 

ε περίπτωςθ αδυναμίασ αποπεράτωςθσ των όψεων, οι ιδιοκτιτεσ οφείλουν να 
ενθμερϊςουν εγγράφωσ τθν οικεία Τ.ΔΟΜ  και να υποβάλουν, το αργότερο εντόσ ζξι μθνϊν από 
τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ των ζξι ετϊν, ςχετικι μελζτθ ςτο υμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ, κακϊσ και 
να προβοφν ςτθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων εργαςιϊν. Θ μελζτθ περιλαμβάνει τεχνικι 
ζκκεςθ με περιγραφι καταςκευϊν, ςυνοδευόμενθ από ενδεικτικζσ όψεισ.  

Οι καταςκευζσ αυτζσ  επιτρζπεται  να είναι από όποιο υλικό ςυνάδει κατά περίπτωςθ, 
όπωσ ξφλινα πάνελ, επιφάνειεσ από διάτρθτθ λαμαρίνα, ςφνκετεσ καταςκευζσ με ορκοςτάτεσ και 
πλιρωςθ των κενϊν με ξφλο, καραβόπανο ι όποιο άλλο υλικό κρίνει το υμβοφλιο 
Αρχιτεκτονικισ ότι:  
αα)  αποκόπτει τθν θμιτελι καταςκευι, που δεν είναι  εναρμονιςμζνθ  αιςκθτικά με το 

περιβάλλον, από τθ δθμόςια κζα,  
ββ)  αναβακμίηει αιςκθτικά τον περιβάλλοντα χϊρο,  
γγ)  ζχει  καταςκευαςτικι δομι θ οποία  εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των πολιτϊν.  
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ε περίπτωςθ μθ υποβολισ μελζτθσ ι μθ υλοποίθςθσ αυτισ από τον ιδιοκτιτθ 
επιβάλλεται ετιςιο πρόςτιμο διατιρθςθσ, το φψοσ του οποίου,  θ διαδικαςία επιβολισ και κάκε 
άλλο κζμα ςχετικό με  τθν εφαρμογι του παρόντοσ κακορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

9.  Θ οικοδομικι άδεια ανακεωρείται κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ, αν παραιτθκεί  ι αντικαταςτακεί 
αλλάξει ο επιβλζπων μθχανικόσ, με αίτθςθ που ςυνοδεφεται από: 
α)  λεπτομερι τεχνικι ζκκεςθ του νζου επιβλζποντοσ μθχανικοφ, θ οποία περιλαμβάνει αναλυτικι  

περιγραφι του ςταδίου των εργαςιϊν και φωτογραφίεσ τθσ καταςκευισ και του περιβάλλοντοσ 
χϊρου, 

β)  διλωςθ του μθχανικοφ που αντικακίςταται για τθ ςφννομθ περάτωςθ των εργαςιϊν που ζχει 
επιβλζψει, θ οποία ςυνοδεφεται από τεχνικι ζκκεςθ, κακϊσ και φωτογραφίεσ τθσ καταςκευισ 
και του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ ςτθν περίπτωςθ αυτι διακόπτονται αμζςωσ και επαναλαμβάνονται 
μόνο μετά τθν ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ και τθν ανάλθψθ επίβλεψθσ από νζο μθχανικό. 

 Αν υποβλθκεί διλωςθ παραίτθςθσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, θ οποία ςυνοδεφεται από 
τεχνικι ζκκεςθ με τισ εκτελεςκείςεσ εργαςίεσ, διακόπτονται αμζςωσ οι οικοδομικζσ εργαςίεσ και θ 
ςυνζχιςι τουσ επιτρζπεται μόνο μετά τθν ανακεϊρθςθ τθσ αδείασ και τθν ανάλθψθ επίβλεψθσ από 
νζο μθχανικό. 

Ο επιβλζπων κεωρείται ότι απζχει από τθν επίβλεψθ των εργαςιϊν δόμθςθσ που ανζλαβε 
και απαλλάςςεται των ευκυνϊν του μόνο αν δθλϊςει εγγράφωσ τθν αποχι από τθν επίβλεψθ ςτθν 
αρμόδια Τ.ΔΟΜ. 

Οι κρατιςεισ και οι ειςφορζσ που καταβλικθκαν κατά τθν ζκδοςθ των αδειϊν 
ςυμψθφίηονται κατά τθν ζκδοςθ τθσ ανακεϊρθςισ τουσ Αν δεν είναι απαραίτθτθ θ ανακεϊρθςθ 
αλλά μόνο θ ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ άδειασ, δεν απαιτοφνται πρόςκετεσ οικονομικζσ 
επιβαρφνςεισ. 

10.  Ενθμζρωςθ του φακζλου τθσ οικοδομικισ άδειασ, ανεξάρτθτα από το χρόνο ιςχφοσ τθσ οικοδομικισ 
άδειασ, πραγματοποιείται ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 
α)  αλλαγι ιδιοκτιτθ, 
β)  τροποποιιςεισ των μελετϊν, που δεν αλλάηουν το διάγραμμα δόμθςθσ και με τθν προχπόκεςθ 

ότι δεν είναι απαραίτθτεσ εγκρίςεισ από άλλουσ φορείσ ι ςυλλογικά όργανα, 
γ)  μεταβολζσ των διαςτάςεων του κτιρίου ι του οικοπζδου, εφόςον με τισ αποκλίςεισ αυτζσ δεν 

παραβιάηονται κοινόχρθςτοι χϊροι. Οι αποκλίςεισ αυτζσ δεν επιτρζπεται να είναι μεγαλφτερεσ 
του δφο τοισ εκατό (2%), με μζγιςτο τα δζκα (10) εκατοςτά όςον αφορά το κτίςμα, ι μεγαλφτερεσ 
του δφο τοισ εκατό (2%), με μζγιςτο τα είκοςι (20) εκατοςτά όςον αφορά τα μικθ των πλευρϊν 
του οικοπζδου. 

11.  Μετά  τθν ζκδοςθ τθσ ανακεϊρθςθσ, θ αρχικι οικοδομικι άδεια και οποιεςδιποτε προγενζςτερεσ 
ανακεωριςεισ δεν ζχουν ιςχφ ωσ προσ τα μεταβαλλόμενα ςτοιχεία. 

12.  Αν οι οικοδομικζσ εργαςίεσ διακοποφν χωρίσ υπαιτιότθτα του δικαιοφχου τθσ άδειασ, είτε κατά το 
χρόνο αρχικισ ιςχφοσ τθσ άδειασ είτε κατά το χρόνο ιςχφοσ τθσ φςτερα από ανακεϊρθςθ, θ ιςχφσ τθσ 
άδειασ δόμθςθσ παρατείνεται αναλόγωσ με απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
φςτερα από γνωμοδότθςθ  του υμβουλίου Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων, ςτο οποίο 
ζχει  ειςθγθκεί  θ αρμόδια ΤΔΟΜ. 

13.  Αν ανακεωρθκεί άδεια δόμθςθσ ι οικοδομικι άδεια, που βρίςκεται ςε ιςχφ  δεν επιβάλλεται 
πρόςτιμο αυκαίρετθσ καταςκευισ, εφόςον τθρείται το περίγραμμα τθσ οικοδομισ, ο ςυντελεςτισ 
δόμθςθσ και ο ςυντελεςτισ όγκου.  
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ε διαφορετικι περίπτωςθ, ακολουκείται θ διαδικαςία γνωςτοποίθςθσ εκτζλεςθσ 
πρόςκετων εργαςιϊν τθσ παρ. 6. 

 
Άρκρο 43 

Εκτζλεςθ οικοδομικϊν αδειϊν 
1. Θ ζναρξθ οικοδομικϊν εργαςιϊν για τισ οποίεσ απαιτείται οικοδομικι άδεια είναι δυνατι με τθ λιψθ 

του αρικμοφ αδείασ. 
2. Κατ’ εξαίρεςθ, οι άδειεσ κατεδάφιςθσ των κτιρίων δεν εκτελοφνται πριν ςυμπλθρωκοφν είκοςι 

θμζρεσ από τθν ανάρτθςι τουσ ςτο διαδίκτυο, που ςυνοδεφεται από φωτογραφίεσ του προσ 
κατεδάφιςθ κτιρίου και ςυνοπτικι περιγραφι αυτοφ. 

3.  Με τθν ζκδοςθ  τθσ οικοδομικισ άδειασ από το θλεκτρονικό ςφςτθμα και τθ λιψθ αρικμοφ αδείασ 
ενθμερϊνεται θλεκτρονικά: 
α)  θ  οικεία Επικεϊρθςθ Εργαςίασ  για το  ςχζδιο και το φάκελο αςφάλειασ και υγείασ του ζργου, 

όπου απαιτείται,  
β)  το οικείο Αςτυνομικό Σμιμα. 

4.  Με τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ τοποκετείται ςε πλαίςιο πινακίδα του ζργου από κατάλλθλο 
ςτακερό υλικό, ςτθν οποία αναγράφεται με ευκρίνεια ο αρικμόσ και θ χρονολογία ζκδοςθσ τθσ 
άδειασ, θ εκδοφςα αρχι, τα ςτοιχεία των μελετθτϊν και των επιβλεπόντων μθχανικϊν, κακϊσ και τα 
ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ. Θ πινακίδα ελάχιςτων διαςτάςεων 0.50Χ0.70 μ. τοποκετείται ςε εμφανζσ 
ςθμείο του ακινιτου, ςε φψοσ άνω του 1.20 μ. από το ζδαφοσ. 

 
Άρκρο 44 

τάδια ελζγχου οικοδομικισ άδειασ 
1. Ο ζλεγχοσ ορκισ εφαρμογισ είναι υποχρεωτικόσ για κάκε ζργο που εκτελείται με οικοδομικι άδεια ι 

άδεια δόμθςθσ, με ζναρξθ εργαςιϊν μετά τθν 1.3.2012. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται από διαφορετικοφσ 
κάκε φορά Ελεγκτζσ Δόμθςθσ με αυτοψία και ζλεγχο τθσ εφαρμογισ των μελετϊν, ςφμφωνα με τισ 
οποίεσ εκδόκθκε θ άδεια δόμθςθσ ι θ οικοδομικι άδεια. 

2. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται ςτα εξισ ςτάδια: 
α)  αρχικόσ: αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ ξυλοτφπων, οπλιςμοφ κεμελίωςθσ και τοιχίων υπογείου, 

εφόςον υπάρχουν. Ο ζλεγχοσ αφορά τθν τιρθςθ του ξυλοτφπου, του βάκουσ κεμελίωςθσ, τθσ 
κζςθσ του κτιρίου ςτο οικόπεδο ι ςτο γιπεδο, των πλαγίων αποςτάςεων και των διαςτάςεων 
του κτιρίου, 

β)  ενδιάμεςοσ: αμζςωσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του φζροντοσ οργανιςμοφ και τθσ εξωτερικισ 
τοιχοποιίασ. Ο ζλεγχοσ αφορά  τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ ςε όλεσ τισ ςτάκμεσ, το διαμορφωμζνο 
φψοσ, τθ κζςθ του κτιρίου, το είδοσ τθσ τοιχοποιίασ, τθσ κερμομόνωςθσ του κτιρίου, τθν τιρθςθ 
του εφρουσ του αντιςειςμικοφ αρμοφ και τισ διαςτάςεισ των εξωςτϊν, 

γ)  τελικόσ: μετά τθν ολοκλιρωςθ του κτιρίου. Ο ζλεγχοσ αφορά τισ εξωτερικζσ διαςτάςεισ, τισ 
όψεισ, το φψοσ τθσ ςτζγθσ και το ςυνολικό φψοσ τθσ, τισ διαςτάςεισ των θμιυπαίκριων χϊρων και 
των εξωςτϊν, τισ τελικζσ ςτάκμεσ ορόφων, τθ  διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου, όπωσ 
υποχρεωτικι φφτευςθ, προκιπιο και ακάλυπτοσ χϊροσ,  τιρθςθ των κζςεων ςτάκμευςθσ, κζςθ 
και διαςτάςεισ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και υδάτινων επιφανειϊν, κζςθ και διαςτάςεισ 
δεξαμενϊν λυμάτων, κζςθ και διαςτάςεισ λεβθτοςταςίου και διαςτάςεισ των ανοιγμάτων του, 
κακϊσ και τισ προβλεπόμενεσ εγκαταςτάςεισ. 

Για τισ περιπτϊςεισ προςκθκϊν κατ’ επζκταςθ  επιβεβαιϊνεται επιπλζον και θ αποτφπωςθ 
του υφιςταμζνου κτιρίου. 
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Ο αρικμόσ των ελζγχων κακορίηεται ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν που προβλζπονται 
από τθν άδεια δόμθςθσ ι τθν οικοδομικι άδεια. ε κάκε περίπτωςθ γίνεται τουλάχιςτον ζνασ ζλεγχοσ 
μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. 

3.  Αρικμόσ των ελζγχων ανά κατθγορία και είδοσ ζργου: 
α)  Κατθγορία Α: ζνασ (1) ζλεγχοσ (τελικόσ) που πραγματοποιείται από ζναν ελεγκτι δόμθςθσ από το 

μθτρϊο των ελεγκτϊν δόμθςθσ τθσ κατθγορίασ I και τθσ κατθγορίασ II του άρκρου 156 του ν. 
4389/2016, ςε: 
αα)  εργαςίεσ επιςκευισ ςε υφιςτάμενα κτίρια, ανεξαρτιτωσ τθσ επιφάνειασ και τθσ χριςθσ 

τουσ, 
ββ)  εργαςίεσ δόμθςθσ που απαιτοφνται ςε περίπτωςθ αλλαγισ χριςθσ κτιρίου, ανεξαρτιτωσ 

τθσ επιφάνειασ και τθσ χριςθσ του, 
γγ)  προςκικεσ κακ' φψοσ ςε υφιςτάμενα κτίρια, ανεξάρτθτα από τθν επιφάνεια και τθ χριςθ 

τουσ,  
δδ)  εργαςίεσ κατεδαφίςεων, ανεξαρτιτωσ του είδουσ και τθσ κατθγορίασ του ζργου,  
εε)  εργαςίεσ περιτοιχίςεων, ανεξαρτιτωσ του είδουσ και του μεγζκουσ τουσ,  
ςτςτ) εργαςίεσ καταςκευισ ζργων αντιςτιριξθσ, διαμόρφωςθσ περιβάλλοντοσ χϊρου, κακϊσ 

και καταςκευισ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και υδάτινων επιφανειϊν, ανεξαρτιτωσ του 
είδουσ και του μεγζκουσ τουσ,  

ηη)  εργαςίεσ καταςκευισ δεξαμενϊν αποκικευςθσ νεροφ, κακϊσ και υγρϊν και αερίων 
καυςίμων, ανεξαρτιτωσ του είδουσ και του μεγζκουσ τουσ, 

θθ)  εργαςίεσ καταςκευισ ςτεγάςτρων, ανεξαρτιτωσ του είδουσ και του μεγζκουσ τουσ. 
β)  Κατθγορία Β: δφο (2) ζλεγχοι, ζνασ αρχικόσ που διενεργείται από  ζναν  ελεγκτι και ζνασ τελικόσ 

που διενεργείται από  ζναν ελεγκτι  από το μθτρϊο των ελεγκτϊν δόμθςθσ είτε τθσ κατθγορίασ II 
είτε τθσ κατθγορίασ III, του άρκρου 156  του ν. 4389/2016, ςε:   
αα)  νζα κτίρια, ςυνολικισ επιφάνειασ ζωσ και δφο χιλιάδεσ (2.000) τ.μ., ανεξάρτθτα από τθ 

χριςθ τουσ, 
 ββ)  προςκικεσ κατ' επζκταςθ ςε υφιςτάμενα κτίρια, όταν θ ςυνολικι επιφάνεια τθσ 

προςκικθσ είναι ζωσ και δφο χιλιάδεσ (2.000) τ.μ., ανεξάρτθτα από τθ χριςθ τουσ,  
γγ)  προκαταςκευαςμζνα κτίρια, ανεξάρτθτα από τθ χριςθ και τθν επιφάνειά τουσ.  

γ)  Κατθγορία Γ: τρεισ (3) ζλεγχοι, ζνασ αρχικόσ που διενεργείται από ζναν ελεγκτι, ζνασ ενδιάμεςοσ 
που διενεργείται από ζναν ελεγκτι και ζνασ τελικόσ που διενεργείται από δφο ελεγκτζσ από το 
μθτρϊο ελεγκτϊν  τθσ κατθγορίασ III,  του άρκρου 156 του ν. 4389/2016, ςε:  
αα)  νζα κτίρια, ςυνολικισ επιφάνειασ μεγαλφτερθσ των δφο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτθτα 

από τθ χριςθ τουσ.  
ββ)  προςκικεσ κατ' επζκταςθ ςε υφιςτάμενα κτίρια, όταν θ ςυνολικι επιφάνεια τθσ 

προςκικθσ είναι μεγαλφτερθ των δφο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτθτα από τθ χριςθ 
τουσ.  

Για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω κατθγοριοποίθςθσ , ωσ ςυνολικι επιφάνεια νοείται το 
ςφνολο των επιφανειϊν του κτιρίου, προςμετροφμενων ι μθ ςτο ςυντελεςτι δόμθςθσ, κακϊσ  και 
των χϊρων τθσ πιλοτισ, των υπογείων και των θμιυπαίκριων.  

Αν με τθν ίδια άδεια δόμθςθσ προβλζπεται θ ανζγερςθ περιςςοτζρων του ενόσ κτιρίων ςε 
απόςταςθ μεταξφ τουσ, τα οποία δεν ανεγείρονται ταυτόχρονα, κακϊσ και όταν ζνα κτίριο 
αποτελείται από περιςςότερα ανεξάρτθτα τμιματα τα οποία δεν ανεγείρονται ταυτόχρονα, 
απαιτείται κάκε φορά ζλεγχοσ από διαφορετικό Ελεγκτι Δόμθςθσ. Σα κτίρια αυτά  αντιμετωπίηονται 
ωσ αυτοτελι ζργα ωσ προσ τθν κατθγορία του ζργου. Εφόςον τα παραπάνω κτίρια ι τμιματα κτιρίου 
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ανεγείρονται ταυτόχρονα, είναι δυνατόν ο ζλεγχοσ κάκε ςταδίου να διενεργθκεί άπαξ από τον ίδιο 
Ελεγκτι Δόμθςθσ. 

Ο τελικόσ ζλεγχοσ ςε κτίρια, ιδιωτικά θ δθμόςια, με χριςεισ εκπαίδευςθσ, ςυνάκροιςθσ 
κοινοφ (όπωσ ενδεικτικϊσ μουςεία, χϊροι ςυναυλιϊν, αίκουςεσ δικαςτθρίων, κλειςτοί χϊροι 
ακλθτικϊν ςυγκεντρϊςεων, κινθματογράφοι, κζατρα, κζντρα διαςκζδαςθσ, αίκουςεσ πολλαπλϊν 
χριςεων), υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ (όπωσ νοςοκομεία, κλινικζσ, κζντρα υγείασ, ψυχιατρεία, 
ιδρφματα ατόμων με αναπθρία, ιδρφματα χρονίωσ παςχόντων, οίκοι ευγθρίασ, βρεφικοί και παιδικοί 
ςτακμοί), καταςτιματα ςωφρονιςμοφ, κφρια και ςφνκετα τουριςτικά καταλφματα, εμπορίου (όπωσ 
αυτοτελι κτίρια για εμπορικά κζντρα, αγορζσ και υπεραγορζσ),  γραφεία δθμόςιων υπθρεςιϊν και 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, βιβλιοκικεσ, βιομθχανίεσ, βιοτεχνίεσ και πρατιρια υγρϊν καυςίμων, κακϊσ 
και εκκλθςιαςτικά κτίρια, πραγματοποιείται από κλιμάκιο μθχανικϊν, που αποτελείται από δφο 
Ελεγκτζσ Δόμθςθσ που εντάςςονται ςτθν Κατθγορία ΙΙΙ του Μθτρϊου Ελεγκτϊν Δόμθςθσ του άρκρου 
156 του ν. 4389/2016  και ζναν υπάλλθλο τθσ οικείασ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Ελζγχου Δομθμζνου 
Περιβάλλοντοσ και εφαρμογισ χεδιαςμοφ  

Θ ανωτζρω ρφκμιςθ δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ των εργαςιϊν τθσ Κατθγορίασ Α',  
πλθν τθσ περίπτ. γγϋ αυτισ.  

τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ ελζγχονται επιπλζον από το μθχανικό ειδικότθτασ 
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων κατά τον τελικό ζλεγχο τα εξισ:  
αα)  ο τφποσ των δεξαμενϊν λυμάτων,  
ββ)  ο τφποσ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ψφξθσ, αεριςμοφ και κλιματιςμοφ, 
γγ)  θ μθ διζλευςθ δικτφων/εγκαταςτάςεων από  ι ςε χϊρουσ που δεν επιτρζπεται,   
δδ)  θ κζςθ τθσ απόλθξθσ των φρεατίων και των αντλιϊν και θ φπαρξθ βαλβίδασ αντεπιςτροφισ 

ςτο κεντρικό φρεάτιο ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ πόλθσ, 
εε)  θ φπαρξθ θλεκτρονόμων διαρροισ ςτουσ πίνακεσ φωτιςμοφ,  
ςτςτ) ο τφποσ, τα χαρακτθριςτικά και το πλικοσ των ςτοιχείων τθσ εγκατάςταςθσ αντικεραυνικισ 

προςταςίασ, όπου απαιτείται. 
 

  
Άρκρο 45 

Διαδικαςία ελζγχου εφαρμογισ οικοδομικϊν αδειϊν 
 

1. Ο ςφμφωνα με τθν οικοδομικι άδεια γενικόσ επιβλζπων μθχανικόσ, , υποχρεοφται να ενθμερϊνει 
εγγράφωσ δζκα θμζρεσ πριν από τθν ολοκλιρωςθ κάκε ςταδίου τθν Τ.ΔΟΜ. Οι ζλεγχοι διενεργοφνται 
το αργότερο μζςα ςε πζντε θμζρεσ  από τθν  δθλωκείςα θμερομθνία ολοκλιρωςθσ κάκε ςταδίου. 

2. Θ Τ.ΔΟΜ. ελζγχει τα ςτοιχεία του αιτιματοσ και  ενθμερϊνει θλεκτρονικά τθν Διεφκυνςθ Ελζγχου 
Δόμθςθσ - Περιφερειακό Παρατθρθτιριο τθσ οικείασ Περιφζρειασ, το οποίο ορίηει αυκθμερόν με 
θλεκτρονικι κλιρωςθ από το Μθτρϊο Ελεγκτϊν Δόμθςθσ τουσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ για κάκε κατθγορία 
ζργων και ςφμφωνα με τα νόμιμα επαγγελματικά δικαιϊματα εκπόνθςθσ μελετϊν και διενζργειασ 
επιβλζψεων και τουσ ενθμερϊνει ςχετικά, κακϊσ και τον κφριο του ζργου και το γενικό επιβλζποντα.  

3.  Οι ζλεγχοι κάκε ςταδίου, ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, διενεργοφνται από διαφορετικοφσ κάκε φορά 
Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, με τθν παρουςία των επιβλζποντων μθχανικϊν.  

4.  Θ επιλογι των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ γίνεται με κριτιριο τθν απόςταςθ από το ζργο. Αρχικά επιλζγονται 
Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, οι οποίοι ζχουν επαγγελματικι ζδρα εντόσ των ορίων τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ 
όπου  βρίςκεται το ζργο. Αν δεν υπάρχει διακζςιμοσ Ελεγκτισ Δόμθςθσ ςτο Μθτρϊο, εντόσ των ορίων 
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τθσ οικείασ περιφερειακισ ενότθτασ, επιλζγεται Ελεγκτισ Δόμθςθσ με επαγγελματικι ζδρα εντόσ τθσ 
οικείασ περιφζρειασ και, αν δεν υπάρχει, εντόσ των ορίων τθσ οικείασ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ.  

5.  Αν ο αρικμόσ των εγγεγραμμζνων Ελεγκτϊν Δόμθςθσ ςτο μθτρϊο μιασ Περιφερειακισ Ενότθτασ είναι 
μικρότεροσ ι ίςοσ του δζκα (10), θ επιλογι του Ελεγκτι Δόμθςθσ γίνεται από τουσ εγγεγραμμζνουσ 
Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, οι οποίοι ζχουν επαγγελματικι ζδρα εντόσ των ορίων τθσ Περιφζρειασ όπου 
βρίςκεται το ζργο.  

6.  Κατά τθν θλεκτρονικι κλιρωςθ οι Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, που ζχουν ιδθ κλθρωκεί, δεν ςυμμετζχουν ςτισ 
επόμενεσ κλθρϊςεισ εωςότου όλοι οι Ελεγκτζσ διεξαγάγουν τον ίδιο αρικμό ελζγχων.  

7.  α)  Θ  ανωτζρω αρμόδια  υπθρεςία εντόσ ςαράντα οκτϊ (48) ωρϊν  ορίηει και ενθμερϊνει 
θλεκτρονικά τουσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ  ςχετικά με το είδοσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
ελζγχου. Οι Ελεγκτζσ Δόμθςθσ υποχρεοφνται μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ  θμζρεσ να ενθμερϊςουν 
θλεκτρονικά  για τθν αποδοχι ι μθ του οριςμοφ τουσ και, ςε περίπτωςθ μθ αποδοχισ ι 
παρζλευςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ κλιρωςθ επαναλαμβάνεται.  

β)  Ο Ελεγκτισ Δόμθςθσ ζχει δικαίωμα να αρνθκεί τον οριςμό του μζχρι δζκα (10) φορζσ εντόσ 
διαςτιματοσ τριϊν (3) ετϊν. Πζραν αυτϊν διαγράφεται από το Μθτρϊο για χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν, με τθν επιφφλαξθ τθσ  περίπτ. γ’.  

γ)  Θ άρνθςθ του οριςμοφ από τον Ελεγκτι Δόμθςθσ λόγω τθσ απόςταςθσ από το ζργο δεν 
προςμετράται για τθ διαγραφι του Ελεγκτι Δόμθςθσ από το Μθτρϊο, φςτερα όμωσ από επαρκι 
αιτιολόγθςθ τθσ άρνθςθσ.  Αν θ απόςταςθ είναι μεγαλφτερθ από εκατό (100) χιλιόμετρα, κακϊσ 
και ςε περιπτϊςεισ νιςων θ άρνθςθ οριςμοφ κεωρείται επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ.  

8.  Αν οι Ελεγκτζσ Δόμθςθσ αποδεχκοφν τον οριςμό τουσ, θ ανωτζρω αρμόδια υπθρεςία ενθμερϊνει 
εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν και θλεκτρονικά τθν οικεία ΤΔΟΜ, τον κφριο του ζργου και το 
γενικό επιβλζποντα μθχανικό για τθ διενζργεια του ελζγχου. Ο ζλεγχοσ διενεργείται με επιτόπια 
αυτοψία παρουςία των επιβλεπόντων μθχανικϊν ανάλογα με το ςτάδιο των εργαςιϊν. 

 
Άρκρο 46 

Πόριςμα Ελζγχου των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ 
1.  Μετά τθ διενζργεια του επιτόπιου ελζγχου   οι ελεγκτζσ δόμθςθσ ςυντάςςουν το ςχετικό πόριςμα 

ελζγχου. Σο πόριςμα ελζγχου επζχει κζςθ ζκκεςθσ αυτοψίασ και απαιτείται ςαφισ διατφπωςθ του 
αποτελζςματοσ του ελζγχου, δθλαδι να αποτυπϊνονται τόςο οι παραβάςεισ όςο και θ ζλλειψθ 
οποιαςδιποτε παράβαςθσ.  
α)  Αν δεν διαπιςτωκοφν παραβάςεισ, το πόριςμα ςυντάςςεται από τουσ ελεγκτζσ δόμθςθσ εντόσ 

είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθν οικεία υπθρεςία δόμθςθσ, θ  
οποία ενθμερϊνει εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) ωρϊν τον κφριο του ζργου και τον επιβλζποντα 
μθχανικό. τθν περίπτωςθ τελικοφ ελζγχου, θ υπθρεςία δόμθςθσ εκδίδει εντόσ είκοςι τεςςάρων 
(24) ωρϊν το Πιςτοποιθτικό Ελζγχου Καταςκευισ (Π.Ε.Κ.), ςφμφωνα με τθν παρ. 7 του άρκρου 
55, που αποςτζλλεται ςτον κφριο του ζργου και ςτο γενικό επιβλζποντα μθχανικό.  

β)  Αν διαπιςτωκοφν παραβάςεισ, το Πόριςμα Ελζγχου ςυντάςςεται από τουσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ 
μζςα ςε  δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ  και αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτθν οικεία ΤΔΟΜ και ςτο  
τοπικό Παρατθρθτιριο, το οποίο επιβάλλει τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ περί 
αυκαιρζτων διατάξεισ και με τθν επιφφλαξθ των κατωτζρω περιπτϊςεων αα, ββϋ και γγϋ:  
αα)  αν  διαπιςτωκοφν οι αναφερόμενεσ ςτθν παρ. 10 του άρκρου 42 αλλαγζσ, τροποποιιςεισ 

και αποκλίςεισ δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ, εφόςον ενθμερωκεί εντόσ τριάντα (30) θμερϊν 
ο ςχετικόσ φάκελοσ τθσ άδειασ δόμθςθσ. Αν παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω προκεςμία, θ 
οικεία ΤΔΟΜ επιβάλει μόνο τθ διακοπι εργαςιϊν,  
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ββ)  αν  διαπιςτωκοφν παραβάςεισ για τισ οποίεσ τθρείται το περίγραμμα τθσ οικοδομισ, ο 
ςυντελεςτισ δόμθςθσ και ο ςυντελεςτισ όγκου, τίκεται προκεςμία τεςςάρων (4) μθνϊν να 
πραγματοποιθκεί ανακεϊρθςθ τθσ άδειασ δόμθςθσ (παρ. 9 του άρκρου 6 του ν. 4067/2012 
και εδάφιο 3 τθσ παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 1577/1985). Αν παρζλκει άπρακτθ θ ανωτζρω 
προκεςμία, θ οικεία ΤΔΟΜ επιβάλει  κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ περί αυκαιρζτων διατάξεισ, 

γγ)  αν διαπιςτωκοφν εργαςίεσ που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα ςχζδια 
οικοδομικισ  άδειασ που βρίςκεται ςε ιςχφ, αλλά  υπάρχει θ δυνατότθτα να εκδοκεί  άδεια 
ανακεϊρθςθσ και δεν ζχει υποβλθκεί εγκαίρωσ από τον εξουςιοδοτθμζνο επιβλζποντα 
μθχανικό θ γνωςτοποίθςθ  εκτζλεςθσ πρόςκετων εργαςιϊν, οι πρόςκετεσ αυτζσ εργαςίεσ 
καταγράφονται ωσ αυκαίρετεσ ι  ωσ πολεοδομικζσ παραβάςεισ, ανάλογα με τθν κατθγορία 
ςτθν οποία υπάγονται, και οι εργαςίεσ διακόπτονται μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
ανακεϊρθςθσ δδ)  προκειμζνου να επιβλθκοφν από τo  οικείo Παρατθρθτιριο τα 
ςχετικά πρόςτιμα,  απαιτείται ςαφισ ςκαριφθματικι αποτφπωςθ των παραβάςεων επί του 
πορίςματοσ. ε διαφορετικι περίπτωςθ το πόριςμα κεωρείται ελλιπζσ, θ άςκθςθ των 
κακθκόντων  του Ελεγκτι Δόμθςθσ  πλθμμελισ και μπορεί να επιςφρει κυρϊςεισ ςφμφωνα 
με το άρκρο 18 του ν. 4030/2012. 

 γ)  Σα ανωτζρω πορίςματα κοινοποιοφνται θλεκτρονικά ςτο Σμιμα Επικεϊρθςθσ Δόμθςθσ και 

κατεδαφίςεων τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Επικεϊρθςθσ και Ελζγχου του ΤΠΕΝ, για τθν εφαρμογι των 

διατάξεων του άρκρου 16 του ν. 4030/11. 

  
2.  Αν διαπιςτωκοφν  παραβάςεισ, αντίγραφο τθσ πράξθσ διακοπισ εργαςιϊν, ςτο οποίο επιςυνάπτεται 

το πόριςμα ελζγχου του Ελεγκτι Δόμθςθσ, αποςτζλλεται:  
α)  ςτο αρμόδιο Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ, με τθν υποχρζωςθ διαβίβαςθσ ςτο 

Εποπτικό υμβοφλιο, για να ειςθγθκεί προσ τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κυρϊςεισ 
ςε βάροσ των μελετθτϊν ι και του επιβλζποντοσ μθχανικοφ του ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 60  

β)  ςτον κφριο του ζργου και τον επιβλζποντα μθχανικό,  
γ)  ςτθν αρμόδια αςτυνομικι αρχι, θ οποία διακόπτει χωρίσ άλλθ ειδοποίθςθ τισ οικοδομικζσ 

εργαςίεσ και παρακολουκεί τθν τιρθςθ τθσ διακοπισ,  
δ)  ςτον οικείο διμο, ο οποίοσ υποχρεοφται να αναρτιςει τθν ίδια θμζρα τθν πράξθ διακοπισ 

εργαςιϊν τθσ ΤΔΟΜ και το πόριςμα των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του 
δθμοτικοφ καταςτιματοσ για διάςτθμα είκοςι (20) θμερϊν.  

3. Κατά των ποριςμάτων των ελεγκτϊν δόμθςθσ που εκδίδονται κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 45 και 
46  του παρόντοσ, προβλζπεται θ άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ που κατατίκεται ςτθν 
Τ.ΔΟΜ εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθσ γνωςτοποίθςθσ του πορίςματοσ. Θ Τ.ΔΟΜ  
εντόσ προκεςμίασ δζκα πζντε (15) θμερϊν υποχρεοφται να διαβιβάςει τθν προςφυγι με τα 
ςτοιχεία του φακζλου και ςχετικι ειςιγθςθ ςτο Τ.ΠΟ.ΘΑ. Θ προςφυγι εξετάηεται από το 
Τ,ΠΟΘΑ κατϋ ανάλογθ εφαρμογι των οριηομζνων ςτισ παραγράφουσ 5,6 και 7 του άρκρου 17. Θ 
απόφαςθ του ςυμβουλίου είναι οριςτικι.  

4.  Για τθ ςυνζχιςθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν, μετά τθ διακοπι τουσ  απαιτείται νζοσ ζλεγχοσ από 
διαφορετικοφσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ και εφόςον διαπιςτωκεί ότι οι παραβάςεισ ζχουν αρκεί (φςτερα 
από ανακεϊρθςθ, ενθμζρωςθ ι κατεδάφιςθ) εκδίδεται ςχετικι πράξθ τθσ ΤΔΟΜ, μζςα ςε δφο (2) 
εργάςιμεσ  θμζρεσ από τθν παραλαβι του νζου πορίςματοσ ελζγχου του Ελεγκτι Δόμθςθσ, ςτο οποίο 
βεβαιϊνεται θ άρςθ των παραβάςεων που οδιγθςαν ςτθν διακοπι. 
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5.  ε περίπτωςθ διαφωνίασ των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ επί των ποριςματων αποτελεςμάτων του ελζγχου 
αιτιολογείται ο λόγοσ διαφωνίασ και αδυναμίασ ςφνταξθσ πορίςματοσ  και το Περιφερειακό 
Παρατθρθτιριο ανακζτει ςε νζουσ Ελεγκτζσ Δόμθςθσ τθν διενζργεια του ελζγχου και ταυτοχρόνωσ 
ενθμερϊνει τθν αρμόδια Τ.Δ.Ο.Μ. για τυχόν ενζργειεσ τθσ. 

6.  Αν κατά τον αρχικό ι ενδιάμεςο ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι θ καταςκευι βρίςκεται ςε προχωρθμζνο 
ςτάδιο εργαςιϊν, ο Ελεγκτισ Δόμθςθσ διενεργεί τον ζλεγχο και ςθμειϊνει ςτισ παρατθριςεισ του το 
ςτάδιο των οικοδομικϊν εργαςιϊν (επιςυνάπτεται και φωτογραφία του ζργου), κακϊσ επίςθσ και τθ 
μθ ζγκαιρθ υποβολι αιτιματοσ για ζλεγχο δόμθςθσ από τον επιβλζποντα μθχανικό, προκειμζνου να 
επιβλθκοφν κυρϊςεισ ςτον επιβλζποντα μθχανικό ςφμφωνα με το άρκρο 57, λαμβάνοντασ υπόψθ και 
το γεγονόσ τθσ διαπίςτωςθσ ι μθ παραβάςεων. 

ε περιπτϊςεισ ζργων ιδιαίτερθσ περιβαλλοντικισ και οικιςτικισ ςθμαςίασ ι και ζργων  που  
χρειάηονται ειδικό ζλεγχο ωσ προσ τουσ όρουσ δόμθςθσ, θ ανωτζρω διαδικαςία ελζγχου γίνεται από 
ειδικι επιτροπι που αποτελείται από δφο (2) Ελεγκτζσ Δόμθςθσ, ζναν (1) εκπρόςωπο του Σοπικοφ 
Παρατθρθτθρίου και ζνα (1) μθχανικό τθσ αρμόδιασ Τ.Δ.Ο.Μ. 

7.  Με κοινι απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Τπουργοφ Οικονομικϊν 
κακορίηεται θ αποηθμίωςθ των ελεγκτϊν δόμθςθσ ανά ζλεγχο και ανά κατθγορία ζργου, κακϊσ και 
κάκε άλλο ςχετικό με τθν αποηθμίωςθ κζμα.  

Άρκρο 47 
Αποπεράτωςθ ζργου και ςφνδεςθ με τα δίκτυα κοινισ ωφζλειασ 

Μετά τθν τελευταία αυτοψία από τον Ελεγκτι Δόμθςθσ και αφοφ εκδοκεί το Πιςτοποιθτικό 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ (Π.Ε.Α)  από τον ενεργειακό επικεωρθτι, εφόςον απαιτείται ςφμφωνα με το  
ν.4122/2013, εκδίδεται από τθν Τ.ΔΟΜ. το Πιςτοποιθτικό Ελζγχου Καταςκευισ (Π.Ε.Κ.) και ενθμερϊνεται 
θλεκτρονικά το τοπικό  Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και ο κφριοσ του ζργου για να 
διατυπϊςει τυχόν αντιρριςεισ. 

Μετά τθν ζκδοςθ του Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου Καταςκευισ, για τθ ςφνδεςθ με τα δίκτυα κοινισ 
ωφελείασ υποβάλλεται από τον ιδιοκτιτθ αίτθςθ ςτθν Τ.ΔΟΜ., θ οποία ελζγχει τα αποδεικτικά 
καταβολισ των οφειλόμενων ειςφορϊν υπζρ του Δθμοςίου και ΕΦΚΑ και το αποδεικτικό καταβολισ τθσ 
ςυμφωνθκείςασ αμοιβισ επίβλεψθσ  και κεωρεί τθν οικοδομικι άδεια. 

Θ οικοδομι ι τμιμα τθσ με αυτοτελι λειτουργία, κεωροφνται περατωμζνα, αν υπολείπονται 
εργαςίεσ για τισ οποίεσ δεν απαιτείται οικοδομικι άδεια. 

Θεϊρθςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ μπορεί να γίνει και για περατωμζνο τμιμα τθσ οικοδομισ, 
εφόςον αποτελείται από χϊρουσ με αυτοτελι λειτουργία. 

Μετά τθ κεϊρθςι τθσ για ςφνδεςθ με τα δίκτυα, θ οικοδομικι άδεια παφει να ιςχφει για το 
τμιμα το οποίο αποπερατϊκθκε. 

Άρκρο 48 
Κυρϊςεισ 

 
1.α)  Αν οι  υποβαλλόμενεσ μελζτεσ δεν εκπονικθκαν ςφμφωνα με τισ οικείεσ πολεοδομικζσ 
διατάξεισ, ι ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςτοιχεία του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και του 
διαγράμματοσ δόμθςθσ, επιβάλλεται ςε βάροσ του μελετθτι μθχανικοφ, θ κφρωςθ τθσ απαγόρευςθσ 
εκπόνθςθσ και υπογραφισ μελετϊν για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ ι και θ κφρωςθ τθσ 
απαγόρευςθσ  επίβλεψθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν από 1 ζωσ 12 μινεσ ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ 
παράβαςθσ. 
β)  Αν οι οικοδομικζσ εργαςίεσ δεν εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ μελζτεσ που υποβλικθκαν  ι 

ςφμφωνα με τα εγκεκριμζνα ςτοιχεία του τοπογραφικοφ διαγράμματοσ και του διαγράμματοσ 
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δόμθςθσ, επιβάλλεται ςε βάροσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ θ κφρωςθ τθσ απαγόρευςθσ 
εκπόνθςθσ και υπογραφισ μελετϊν για τθν ζκδοςθ οικοδομικισ άδειασ και θ κφρωςθ τθσ 
απαγόρευςθσ επίβλεψθσ οικοδομικϊν εργαςιϊν από 1 ζωσ 12 μινεσ, ανάλογα με τθ βαρφτθτα 
τθσ παράβαςθσ. 

2.  Κφρωςθ ςε βάροσ του επιβλζποντοσ μθχανικοφ δεν επιβάλλεται αν αυτζσ τελζςτθκαν χωρίσ τθν 
υπόδειξθ ι εντολι του και ο ίδιοσ είχε  ενθμερϊςει εγγράφωσ τθν αρμόδια υπθρεςία δόμθςθσ για 
τθν τζλεςθ αυτϊν ςε χρόνο προγενζςτερο τθσ διαπίςτωςισ τουσ. 

3.  Οι παραπάνω κυρϊςεισ επιβάλλονται από τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, φςτερα από 
ειςιγθςθ του εποπτικοφ ςυμβουλίου του άρκρου  156  του ν. 4389/2016, με βάςθ τθ διαδικαςία που 
προβλζπεται ςτθν παρ. 6 του παρόντοσ άρκρου, καταγράφονται ςτο μθτρϊο του άρκρου 49  και 
κοινοποιοφνται ςτισ Τ.ΔΟΜ., οι οποίεσ τθροφν μθτρϊο των μθχανικϊν, ςτουσ οποίουσ επιβάλλονται 
οι κυρϊςεισ τθσ παροφςασ παρ. και μεριμνοφν για τθν εκτζλεςθ τουσ. 

4.  ε περίπτωςθ υποτροπισ, κακϊσ και όταν οι παραπάνω παραβάςεισ αφοροφν οικοδομικζσ εργαςίεσ 
ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, ιςτορικοφσ τόπουσ και μνθμεία, περιοχζσ 
ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ και ςε προςτατευόμενθ περιοχι του άρκρου 19 του ν.1650/1986 (Α’ 
160), όπωσ το άρκρο αυτό αντικαταςτάκθκε  με το άρκρο 5 του ν. 3937/2011 (Α’ 60), τα όρια των 
κυρϊςεων είναι από 12 ζωσ 24 μινεσ αντίςτοιχα.  

6.  Οι αρμόδιοι Ελεγκτζσ Δόμθςθσ και οι υπάλλθλοι των υπθρεςιϊν δόμθςθσ όταν  διαπιςτϊςουν τθν 
τζλεςθ παραβάςεων τθσ παροφςασ παραγράφου υποχρεοφνται αμελλθτί να ενθμερϊςουν εγγράφωσ 
το αρμόδιο υμβοφλιο Πολεοδομικϊν Θεμάτων και Αμφιςβθτιςεων (Τ.ΠΟ.Θ.Α.) του άρκρου 20, . Σο 
Τ.ΠΟ.Θ.Α. αφοφ εξετάςει τθν υπόκεςθ, βεβαιϊνει τισ παραβάςεισ και διαβιβάηει το ςχετικό φάκελο 
ςτο εποπτικό ςυμβοφλιο του άρκρου 156 του ν.4389/2016, προκειμζνου αυτό να ειςθγθκεί τθν 
επιβολι διοικθτικϊν κυρϊςεων. 

Σο εποπτικό ςυμβοφλιο, φςτερα από ακρόαςθ του ενδιαφερομζνου, ειςθγείται ςτον Τπουργό 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ τθν επιβολι ςε βάροσ του μελετθτι/επιβλζποντοσ μθχανικοφ των 
προβλεπόμενων κυρϊςεων τθσ παρ. 1. 

7.  Για μικρζσ παραβάςεισ ςτθ δόμθςθ, λαμβανομζνων υπόψθ των ειδικότερων ςυνκθκϊν τζλεςθσ τθσ 
πράξθσ, των ςυνεπειϊν αυτισ και του βακμοφ του πταίςματοσ του μθχανικοφ, μπορεί να επιβλθκεί 
ςε βάροσ του αντί των κυρϊςεων τθσ παρ. 1, ζγγραφθ ςφςταςθ, εφόςον ο μθχανικόσ δεν ζχει 
υποπζςει ςε άλλθ παράβαςθ ςτο παρελκόν. 

 
Άρκρο 49 

Μθτρϊο μελετθτϊν και επιβλεπόντων μθχανικϊν και κακικοντα  
1. το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ τθρείται Μθτρϊο, ςτο οποίο περιλαμβάνονται 

αυτοδίκαια όλοι οι μθχανικοί που είναι μζλθ του ΣΕΕ και  ζχουν το επαγγελματικό δικαίωμα να 
μελετοφν, να επιβλζπουν, να ελζγχουν και να εκτελοφν εργαςίεσ ςτα κτθριακά ζργα που 
αδειοδοτοφνται ςφμφωνα με τον παρόντα νόμο. 

2. Σα ςτοιχεία των μθχανικϊν που  περιλαμβάνονται ςτο Μθτρϊο παρζχονται από το Σεχνικό 
Επιμελθτιριο Ελλάδασ μζςω του Μθτρϊου Μελϊν και του Βιβλίου Σεχνικϊν Επωνυμιϊν που αυτό 
τθρεί και παρζχεται ςε αυτά δωρεάν πρόςβαςθ. Οι προχποκζςεισ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ που 
ιςχφουν ςτα ανωτζρω Μθτρϊα εφαρμόηονται αυτόματα ςτθ δυνατότθτα υποβολισ μελετϊν και 
διενζργειασ επιβλζψεων ςτο πλαίςιο του παρόντοσ νόμου. Αυτό περιλαμβάνει τον τίτλο ςπουδϊν, 
τθν ειδικότθτα, τθν άδεια άςκθςθσ και τα ειδικά επαγγελματικά δικαιϊματα. Επιπλζον παρζχεται 
ςτο ΤΠΕΝ εξατομικευμζνθ πρόςβαςθ ςτον προςωπικο φάκελο των μθτρϊων φςτερα από αίτθμα.  
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3. Οι μελετθτζσ μθχανικοί ευκφνονται για τθν εκπόνθςθ όλων των επιμζρουσ μελετϊν ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

4. Οι επιβλζποντεσ μθχανικοί ευκφνονται ανά τομζα επίβλεψθσ για : 
α) τθν επίβλεψθ των οικοδομικϊν εργαςιϊν ςφμφωνα με τισ μελζτεσ που ςυνοδεφουν τθν οικοδομικι 
άδεια. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 341 και 342 του Κϊδικα Βαςικισ Πολεοδομικισ 
Νομοκεςίασ (π.δ. τθσ 14.7.1999, Δ` 580). 
β) τθν ενθμζρωςθ τθσ Τ.ΔΟΜ. για τον οριςμό τθσ θμερομθνίασ ελζγχου. 
γ) τθ ςυμπλιρωςθ των προβλεπόμενων ςτοιχείων τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ του Κτιρίου ςφμφωνα με 
τα άρκρα 52 ζωσ 61. 

Άρκρο 50 
Μεταβατικζσ διατάξεισ Κεφαλαίου Πρϊτου Σμιματοσ Βϋ 

Ζωσ τθν λειτουργία των θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν του άρκρου 33 και τθν ζκδοςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτθν παρ. 1 του άρκρου αυτοφ  απόφαςθσ, θ ζκδοςθ των οικοδομικϊν αδειϊν, όπωσ 
αυτι ρυκμίηεται ςτα άρκρα 36 , 37 και 40  γίνεται ςφμφωνα με τθ διαδικαςία  που προβλζπεται ςτα  
άρκρα 1 ζωσ και 8 του ν. 4030/2011. 

Άρκρο 51 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ Κεφαλαίου Πρϊτου Σμιματοσ Βϋ 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ υπουργικισ απόφαςθσ που ορίηεται ςτθν παρ. 1 του άρκρου 33 του παρόντοσ  
καταργοφνται τα άρκρα 1 ζωσ και 8 του ν. 4030/2011, εκτόσ από τθν παρ. 6 του άρκρου 2α του 
ν.4030/2011, θ  παρ. 5 του  άρκρου 20  του ν. 4258/2014 και  το άρκρο 4 του ν. 4067/2012.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Άρκρο 52 

 
Ηλεκτρονικι Σαυτότθτα Κτιρίου - κοπόσ 

 
1. κοπόσ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου είναι θ αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ του  

κτιρίου και των αδειϊν του, κακϊσ και  θ παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ των μεταβολϊν του, κατά 
τθ διάρκεια του χρόνου ηωισ του. 
 

2. τισ διατάξεισ των άρκρων 53 - 61, υπάγονται τα κτίρια που ζχουν ανεγερκεί ι ανεγείρονται με 
βάςθ οικοδομικι άδεια, κακϊσ και τα κτίρια για τα οποία επιτρζπεται θ διενζργεια εμπραγμάτων 
δικαιοπραξιϊν,  ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του  άρκρου 82.  

 
Άρκρο 53 
Οριςμοί  

1. Θλεκτρονικι Σαυτότθτα Κτιρίου: ο φάκελοσ που περιλαμβάνει τα ςτοιχεία του κτιρίου που ορίηονται 
ςτθν παρ. 1 του άρκρου 54 και ειδικι αναφορά ςτον αρικμό ΚΑΕΚ του οικοπζδου ι γθπζδου. 
Αντίγραφο του φακζλου φυλάςςεται ςε ειδικό χϊρο εντόσ του κτιρίου με ευκφνθ του ιδιοκτιτθ. 

2. Θλεκτρονικό Μθτρϊο: το Μθτρϊο ςτο οποίο τθροφνται ςτοιχεία ςχετικά με  τθν Θλεκτρονικι 
Σαυτότθτα Κτιρίου, τουσ κυρίουσ του ζργου, τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ μθχανικοφσ, τα πιςτοποιθτικά 
ελζγχου και το πιςτοποιθτικό πλθρότθτασ. Σο Θλεκτρονικό Μθτρϊο τθρείται ςτο Παρατθρθτιριο 
Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και ςυνδζεται με τθ βάςθ δεδομζνων τθσ Ε.Κ.Χ.Α. 
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3. Πιςτοποιθτικό Πλθρότθτασ: το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ  για τθν 
τιρθςθ τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ Κτιρίου μθχανικοφσ, ςτο οποίο βεβαιϊνεται από αυτοφσ, με 
διλωςι τουσ, θ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτθν ταυτότθτα. Σο πιςτοποιθτικό 
εκδίδεται για κτίριο, οριηόντια ι κάκετθ διθρθμζνθ ιδιοκτθςία, φζρει μοναδικό αρικμό, που δίνεται 
από το Θλεκτρονικό Μθτρϊο, και αναγράφει τον ΚΑΕΚ του οικοπζδου ι γθπζδου. 

4. Εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ: ο μθχανικόσ που ορίηεται από τουσ κυρίουσ του ζργου και είναι  
υπεφκυνοσ για τθν εφαρμογι τθσ πολεοδομικισ νομοκεςίασ, ςφμφωνα με  τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 
 
 Άρκρο 54  

υμπλιρωςθ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ - Ζκδοςθ  πιςτοποιθτικϊν 
1. Θ Θλεκτρονικι Σαυτότθτα Κτιρίου περιλαμβάνει τα εξισ ςτοιχεία: 

α)  το ςτζλεχοσ τθσ  οικοδομικισ άδειασ του κτιρίου, με τισ ανακεωριςεισ τθσ, 
β)  τα ςχζδια που ςυνοδεφουν τθν οικοδομικι άδεια,  
γ)  το πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου ι τμθμάτων αυτοφ, 
δ)  το πιςτοποιθτικό ελζγχου καταςκευισ,  εφόςον ζχει εκδοκεί, 
ε)  δθλϊςεισ υπαγωγισ ςε νόμουσ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων επί αυκαιρζτων,  
ςτ)  τα ςχζδια κατόψεων, τα οποία αποτυπϊνουν το κτίριο ςτθν πραγματικι του κατάςταςθ όταν 

αυτι δεν προκφπτει από τα ςτοιχεία των περιπτ. αϋ, βϋ και εϋ, 
η)  το δελτίο δομικισ τρωτότθτασ και τθ μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ, εφόςον απαιτείται ςφμφωνα με 

το άρκρο  99, 
θ)  τον πίνακα χιλιοςτϊν και τθ μελζτθ κατανομισ δαπανϊν του κτιρίου, εφόςον απαιτοφνται, 
κ)  το πιςτοποιθτικό πλθρότθτασ τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ  του Κτιρίου. 

2. Σα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 ςυμπλθρϊνονται από τουσ επιβλζποντεσ μθχανικοφσ του άρκρου 49 και από 
τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ μθχανικοφσ, ςε ειδικό ζντυπο το οποίο  τθρείται ςε θλεκτρονικι μορφι. 

3. Ενθμζρωςθ τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ του Κτιρίου γίνεται φςτερα από οποιαδιποτε εργαςία 
παρζμβαςθσ ι τροποποίθςθσ ςτο κτίριο, οριηόντια ι κάκετθ διθρθμζνθ ιδιοκτθςία για τθν οποία 
απαιτείται οικοδομικι άδεια ι ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ από δθμόςια αρχι. Ο ζλεγχοσ και θ 
καταγραφι των ςτοιχείων τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ του Κτιρίου  μπορεί να πραγματοποιείται και 
ανά αυτοτελι οριηόντια ι κάκετθ ιδιοκτθςία με γεωχωρικι αναφορά. Υςτερα από  τθ ςυμπλιρωςθ 
των ςτοιχείων, εκδίδεται από τον εξουςιοδοτθμζνο 

      μθχανικό:  
α)  το Πιςτοποιθτικό Πλθρότθτασ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου, ι 
β)  το Πιςτοποιθτικό Πλθρότθτασ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ τθσ αυτοτελοφσ διθρθμζνθσ 

ιδιοκτθςίασ.  
4. Σα απαιτοφμενα ςτοιχεία υπαγωγισ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των αυκαιρζτων καταχωρίηονται, 

φςτερα από αίτθςθ του εξουςιοδοτθμζνου μθχανικοφ, ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ ταυτότθτασ του 
κτιρίου και δεν απαιτείται υποβολι επιπλζον ςτοιχείων νομιμότθτασ και ςχεδίων των κτιρίων. 

 
Άρκρο 55 

Διαδικαςία  ζναρξθσ και  ενθμζρωςθσ – Προκεςμία Τπαγωγισ 
1.  Για τθν υποβολι τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ, τα κτίρια διακρίνονται ςε κατθγορίεσ, ωσ εξισ: 

α)  Κατθγορία Ι: 
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αα. τθν κατθγορία αυτι υπάγονται  τα κτίρια που ανικουν ςτο Δθμόςιο, ςτουσ ΟΣΑ και 
ςτα ΝΠΔΔ, κακϊσ και αυτά που ςτεγάηουν υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, των ΟΣΑ και των 
ΝΠΔΔ και ςτεγάηουν υπθρεςίεσ αυτοφ. 

ββ.  Κτίρια ςυνάκροιςθσ κοινοφ: κζατρα, κινθματογράφοι, αίκουςεσ ςυγκζντρωςθσ για 
κοινωνικζσ, οικονομικζσ, πολιτιςτικζσ και κρθςκευτικζσ εκδθλϊςεισ, ςυνεδριακά κζντρα και 
κτίρια εκκζςεων. τθν κατθγορία αυτι εντάςςονται επίςθσ: πολιτιςτικζσ εγκαταςτάςεισ 
(βιβλιοκικεσ, μουςεία, αίκουςεσ εκκζςεων), ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ (κλειςτά 
γυμναςτιρια, γιπεδα με κερκίδεσ και κλειςτοφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ, γιπεδα ΠΑΕ, 
Ολυμπιακζσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ), ςτακμοί μετεπιβίβαςθσ μζςων μαηικισ μεταφοράσ.  

γγ. Πρατιρια υγρϊν καυςίμων και ςυνεργεία αυτοκινιτων: κτίρια ι τμιματα κτιρίων που 
χρθςιμοποιοφνται για πρατιρια υγρϊν καυςίμων ι για πλυντιρια αυτοκινιτων κακϊσ και 
κάκε είδουσ ςυνεργεία αυτοκινιτων. .  

δδ. Σουριςτικά καταλφματα άνω των τριακοςίων (300) τ.μ. 
εε. Εκπαίδευςθ: δθμόςια και ιδιωτικά κτίρια προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ, 
δευτεροβάκμιασ και τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 

ςτ. Τγεία και κοινωνικι πρόνοια: κτίρια περίκαλψθσ (νοςοκομεία, ιατρικά κζντρα, κλινικζσ, 
αγροτικά και περιφερειακά ιατρεία, κζντρα ψυχικισ υγείασ, κζντρα παροχισ υπθρεςιϊν 
υγείασ). τθν κατθγορία αυτι εντάςςονται επίςθσ: βρεφοκομεία, παιδικοί – βρεφονθπιακοί 
ςτακμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγθρίασ, ιδρφματα χρονίωσ παςχόντων, ιδρφματα ατόμων με 
ειδικζσ ανάγκεσ, άςυλα.  

ηη. ωφρονιςμόσ: καταςτιματα κράτθςθσ, ειδικά καταςτιματα κράτθσ νζων.  
 

β)  Κατθγορία ΙΙ: 
τθν κατθγορία αυτι υπάγονται όλα τα υπόλοιπα κτίρια ανεξαρτιτωσ  χριςθσ. 

2. Για τα κτίρια τθσ Κατθγορίασ Ι θ υποβολι τθσ ταυτότθτασ κτιρίου γίνεται μζςα ςε πζντε (5) 
ζτθ από τθν   θμερομθνία ιςχφοσ των παρόντων διατάξεων, ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 62. 

Για τα λοιπά κτίρια τθσ Κατθγορίασ ΙΙ, θ υποβολι τθσ ταυτότθτασ γίνεται κατά τθν μεταβίβαςθ 
του κτιρίου, οπότε και θ ςχετικι διλωςθ για τθν ταυτότθτα προςαρτάται υποχρεωτικϊσ ςτο 
ςυμβόλαιο τθσ μεταβίβαςθσ τθσ κυριότθτασ, μετά τθν θμερομθνία ιςχφοσ ωσ ορίηεται ςτο άρκρο 62. 

 
 

Άρκρο 56 
Διαδικαςία Τποβολισ Ηλεκτρονικισ Σαυτότθτασ Κτιρίου 

1. Θ διλωςθ γίνεται ανά κτίριο ι ανά διθρεμζνθ ιδιοκτθςία . 
2. Ο εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ, ο οποίοσ ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ του 

κτιρίου ι τθσ διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ, ορίηεται από τον ιδιοκτιτθ για κάκε κτίριο ι διθρθμζνθ 
ιδιοκτθςία. Αν ζχουν ςυςτακεί οριηόντιεσ ι κάκετεσ ιδιοκτθςίεσ, ο  εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ για 
το ςφνολο του κτιρίου μπορεί να ορίηεται φςτερα από απόφαςθ τθσ πλειοψθφίασ των κοινωνϊν, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτον κανονιςμό τθσ οροφοκτθςίασ, άλλωσ με απλι πλειοψθφία.  

3.   Σο  αρμόδιο τοπικό παρατθρθτιριο  μπορεί να προβαίνει ςε ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ Θλεκτρονικισ 
Σαυτότθτασ που ζχουν υποβλθκεί, αντιπαραβάλλοντασ αυτά με τα ςτοιχεία που υποβλικθκαν κατά 
τθν ζκδοςθ τθσ οικοδομικισ άδειασ, κακϊσ και με τα ςτοιχεία του πορίςματοσ των ελεγκτϊν 
δόμθςθσ. Υςτερα από τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου, θ ενθμζρωςθ τθσ 
ταυτότθτασ κτιρίου πραγματοποιείται υποχρεωτικά φςτερα από τθν εκτζλεςθ οποιαςδιποτε 



- 55 / 125 - 

 

 

 

εργαςίασ ςτο κτίριο ι ςτθν διθρθμζνθ ιδιοκτθςία του, για τθν οποία απαιτείται οικοδομικι άδεια ι 
ζγκριςθ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ από δθμόςια αρχι.  

4.  Σα ςτοιχεία ενθμζρωςθσ και θ αίτθςθ για τθν ζκδοςθ πιςτοποιθτικοφ κτιρίου ι διθρθμζνθσ 
ιδιοκτθςίασ υποβάλλονται από τον εξουςιοδοτθμζνο μθχανικό. Για τθν θλεκτρονικι ςυμπλιρωςθ των 
ςτοιχείων, απαιτείται μοναδικόσ ειδικόσ κωδικόσ, ο οποίοσ  δίνεται από το αρμόδιο τοπικό 
παρατθρθτιριο ι τον εξουςιοδοτοφμενο για τθ διαχείριςθ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ,  

5. Εφόςον ςυμπλθρωκοφν από τον εξουςιοδοτθμζνο μθχανικό τα ςτοιχεία του Πιςτοποιθτικοφ 
Πλθρότθτασ Σαυτότθτασ Κτιρίου (Π.Π.Σ.Κ.) και εκδοκοφν τα ςχετικά πιςτοποιθτικά, δίνεται κωδικόσ 
ιδιοκτθςίασ ο οποίοσ  αποςτζλλεται θλεκτρονικά ςτον εξουςιοδοτθμζνο  μθχανικό και ςτον 
αναφερόμενο ςτθν αίτθςθ ιδιοκτιτθ του κτιρίου ι και τθσ αυτοτελοφσ διθρθμζνθσ ιδιοκτθςίασ 
(οριηόντιασ ι κάκετθσ). 

Θ ζκδοςθ των πιςτοποιθτικϊν πλθρότθτασ μπορεί να πραγματοποιείται και από τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (Κ.Ε.Π.) ι τον εξουςιοδοτθμζνο για τθ  διαχείριςθ του πλθροφοριακοφ 
ςυςτιματοσ, φςτερα από αίτθςθ του ιδιοκτιτθ. Τπόχρεοι ενθμζρωςθσ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ 
κτιρίου είναι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ςτο όνομα των οποίων εκδόκθκε θ ςχετικι άδεια 
οικοδομικϊν εργαςιϊν, κακϊσ και οι ειδικοί ι κακολικοί διάδοχοι αυτϊν, όπωσ καταγράφονται κάκε 
φορά ςτα ζντυπα τθσ ταυτότθτασ κτιρίου.  

6. Υςτερα από τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του κτιρίου και τθν ζκδοςθ του Πιςτοποιθτικοφ Ελζγχου 
Καταςκευισ (Π.Ε.Κ.) από το αρμόδιο Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ, υπόχρεοσ 
ενθμζρωςθσ τθσ ταυτότθτασ κτιρίου είναι ο εκάςτοτε κφριοσ του κτιρίου. 

7. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ μπορεί να κακοριςτεί κάκε λεπτομζρεια 
ςχετικά με τθν ζκδοςθ των Πιςτοποιθτικϊν Πλθρότθτασ Σαυτότθτασ Κτιρίου και Ελζγχου Καταςκευισ, 
ιδίωσ ο χρόνοσ ενθμζρωςθσ των ςτοιχείων, ο τρόποσ και θ διαδικαςία  υποβολισ τθσ διλωςθσ από 
τον  μθχανικό, τθν πρόβλεψθ ειδικοφ εντφπου ςυμπλιρωςθσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.  

8. Με όμοια απόφαςθ κακορίηονται επίςθσ θ μορφι και τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των εντφπων τθσ 
θλεκτρονικισ ταυτότθτα, τα οποία ςυμπλθρϊνει ο εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ, ςτο άρκρο 54 κ.επ.. 

 
 

Άρκρο 57 
Ζλεγχοσ ςτοιχείων Ηλεκτρονικισ Σαυτότθτασ Κτιρίου 

 
Σο Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ πραγματοποιεί δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ ετθςίωσ ςε 
ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) των κτιρίων που λαμβάνουν ταυτότθτα. Ο ζλεγχοσ των υποβαλλόμενων 
ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ κτιρίου διενεργείται από ελεγκτζσ δόμθςθσ, οι οποίοι ορίηονται με θλεκτρονικι 
κλιρωςθ από το αρμόδιο Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ. Ο ζλεγχοσ ςυνίςταται ςτθν 
επιβεβαίωςθ τθσ ορκισ ςυμπλιρωςθσ όλων των απαιτοφμενων ςτοιχείων που περιγράφονται ςτα Ζντυπα 
το περιεχόμενο των οποίων κακορίηεται με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

  
Άρκρο 58 

Προδιαγραφζσ και υπόχρεοι τιρθςθσ 
1. Σο ζντυπο θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου και το πιςτοποιθτικό πλθρότθτασ τθσ θλεκτρονικισ 

ταυτότθτασ του κτιρίου, , το άρκρο 23 του ν.4014/2011, οι δθλϊςεισ υπαγωγισ του άρκρου 3  του 
ν.4178/2013 και του παρόντοσ, αποςτζλλονται ςτο Παρατθρθτιριο Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ,  
τθροφνται από αυτό ςε θλεκτρονικι μορφι και αποτελοφν ςτοιχεία ελζγχου. []  
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2. Οι διατάξεισ που ιςχφουν για τθ δθμοςιοποίθςθ, τθ διάκεςθ και τθν προςάρτθςθ ςε δικαιοπραξίεσ 
και διοικθτικζσ διαδικαςίεσ των οικοδομικϊν αδειϊν και των εγκρίςεων εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ 
εφαρμόηονται αναλόγωσ και για το πιςτοποιθτικό πλθρότθτασ τθσ ταυτότθτασ του κτιρίου. 
 

Άρκρο 59 
Ζντυπα   

1. Αν απαιτείται άδεια από δθμόςια αρχι για εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν με τισ οποίεσ 
μεταβάλλονται πολεοδομικά και κτιριολογικά μεγζκθ, όπωσ προςκικθ και επζκταςθ, των 
υπαρχόντων κτιρίων, για τον ζλεγχο και τθν καταγραφι των ςτοιχείων ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία 
ειδικοφ εντφπου.  

2. Αν απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ βεβαίωςθσ τθσ παρ.1 του άρκρου 83 για τον ζλεγχο των ςτοιχείων, 
ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία ςτο  ανωτζρω ζντυπο. Θ ςυμπλιρωςθ και ο ζλεγχοσ των ςτοιχείων 
μπορεί να πραγματοποιείται και ανά αυτοτελι οριηόντια ι κάκετθ ιδιοκτθςία. Σο ςχετικό απόςπαςμα 
τθσ Θλεκτρονικισ Σαυτότθτασ Κτιρίου και το πιςτοποιθτικό πλθρότθτάσ τθσ αντικακιςτά και 
περιλαμβάνει τθ βεβαίωςθ που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 83, ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ τθσ διάταξθσ αυτισ.  

3. Για κάκε κατάρτιςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ζργων, μελετϊν και υπθρεςιϊν των νόμων  4412/2016  (Αϋ 
200)  ν.3669/2008 (Α’ 116) ν. 4281/2014 (Α’ 160) που ζχει ωσ αντικείμενο ακίνθτο με κτίςματα, 
απαιτείται προθγουμζνωσ και θ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ. 

Άρκρο 60 
Κυρϊςεισ 

Αν κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου ι κατά τουσ περιοδικοφσ ελζγχουσ 

διαπιςτωκεί ότι  ζχουν ςυμπλθρωκεί ψευδϊσ ςτοιχεία ταυτότθτασ κτιρίου από τον επιβλζποντα ι τον 

εξουςιοδοτθμζνο μθχανικό, πζραν των ποινικϊν κυρϊςεων, επιβάλλεται: 

α)  πρόςτιμο από δφο χιλιάδεσ (2.000) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ, ανάλογα με τθν επιφάνεια που 

δεν ζχει αποτυπωκεί ςτθν θλεκτρονικι  ταυτότθτα κτιρίου, 

β)  αναςτολι άδειασ άςκθςθσ επαγγζλματοσ για διάςτθμα από δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ, 

ανάλογα με τθ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ.  

Θ κφρωςθ επιβάλλεται από τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ,  φςτερα από ειςιγθςθ του 

Εποπτικοφ υμβουλίου του άρκρου 18 του ν. 4030/2011.  

Για τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ παραβάςεων, ςε περίπτωςθ υποτροπισ, κακϊσ και όταν οι ανωτζρω 

παραβάςεισ αφοροφν οικοδομικζσ εργαςίεσ ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ 

κάλλουσ και ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ του άρκρου 19 του ν.1650/1986, το πρόςτιμο είναι από 

τζςςερισ χιλιάδεσ (4.000) ευρϊ ζωσ ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ. Θ αναςτολι αδείασ αςκιςεωσ 

επαγγζλματοσ ορίηεται από τζςςερισ (4) ζωσ ςαράντα οκτϊ μινεσ (48) ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα τθσ 

παράβαςθσ.   

Οι ανωτζρω κυρϊςεισ καταγράφονται ςε ειδικό μθτρϊο που τθρείται ςτο Παρατθρθτιριο 

Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και κοινοποιοφνται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που τθροφν τισ θλεκτρονικζσ 

βάςεισ δεδομζνων. 
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Από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ απενεργοποιείται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

αρικμόσ μθχανικοφ για τθν πρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα καταχϊριςθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ 

κτιρίου. 

ε περίπτωςθ όπου κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου ι κατά τουσ περιοδικοφσ 

ελζγχουσ, διαπιςτϊνεται ότι  ςυμπλθρϊκθκαν ψευδϊσ ςτοιχεία ταυτότθτασ κτιρίου από τον επιβλζποντα 

ι τον εξουςιοδοτθμζνο μθχανικό, πζραν των ποινικϊν κυρϊςεων επιβάλλεται: 

α)  πρόςτιμο από δφο χιλιάδεσ (2.000) ζωσ είκοςι χιλιάδεσ (20.000) ευρϊ ανάλογα με τθν επιφάνεια που 

δεν ζχει αποτυπωκεί ςτθν θλεκτρονικι  ταυτότθτα κτιρίου.  

β)  Παραπομπι ςτο Πεικαρχικό υμβοφλιο του ΣΕΕ, το οποίο δφναται να επιβάλει αναςτολι τθσ  

άςκθςθσ επαγγζλματοσ για διάςτθμα από δφο (2) ζωσ είκοςι τζςςερισ (24) μινεσ ανάλογα με τθ 

βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ. Οι τελεςίδικεσ αποφάςεισ κοινοποιοφνται αμελθτί ςτο Εποπτικό 

υμβοφλιο. 

Θ κφρωςθ επιβάλλεται από τον Τπουργό Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ κατόπιν ειςιγθςθσ του 

Εποπτικοφ υμβουλίου του άρκρου 18 του Ν. 4030/2011.  

Για όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ παραβάςεων, ςε περίπτωςθ υποτροπισ, κακϊσ και όταν οι 

παραπάνω παραβάςεισ αφοροφν οικοδομικζσ εργαςίεσ ςε παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, περιοχζσ 

ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ και ςε προςτατευόμενεσ περιοχζσ του άρκρου 19 του ν.1650/1986 «Για τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ» (Α’ 160), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, το πρόςτιμο είναι από τζςςερισ χιλιάδεσ 

(4.000) ευρϊ ζωσ ςαράντα χιλιάδεσ (40.000) ευρϊ. Θ αναςτολι αδείασ αςκιςεωσ επαγγζλματοσ ορίηεται 

από τζςςερισ (4) ζωσ ςαράντα οκτϊ μινεσ (48) ανάλογα με τθν ςοβαρότθτα τθσ παράβαςθσ.   

 

Οι παραπάνω κυρϊςεισ καταγράφονται ςε ειδικό μθτρϊο που τθρείται ςτο Παρατθρθτιριο 

Δομθμζνου Περιβάλλοντοσ και κοινοποιοφνται ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που τθροφν τισ θλεκτρονικζσ 

βάςεισ δεδομζνων. 

Από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ απενεργοποιείται ο ςχετικόσ κωδικόσ 

αρικμόσ μθχανικοφ για τθν πρόςβαςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα καταχϊριςθσ ςτοιχείων ταυτότθτασ 

κτιρίου. 

 

 

Άρκρο 61 
Ζλεγχοσ και καταγραφι δόμθςθσ 

1. Σο Θλεκτρονικό Μθτρϊο και τα κεντρικά υπολογιςτικά ςυςτιματα τθσ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., τθσ ΔΕΘ ΑΕ και 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων (ΓΓΠ) διαςυνδζονται μόνιμα για τθν παροχι 
αμοιβαίασ δυνατότθτασ άμεςθσ πρόςβαςθσ ςτα ςτοιχεία των θλεκτρονικϊν αρχείων που τθροφν και 
ανταλλαγισ δεδομζνων με μζςα θλεκτρονικισ αποκικευςθσ,. Με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Οικονομικϊν κακορίηονται ο τρόποσ, οι όροι, οι ειδικότερεσ 
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προχποκζςεισ, θ διαδικαςία και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τθ ςφνδεςθ των υπολογιςτικϊν 
ςυςτθμάτων. 

      2.  Αν από τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ διαςφνδεςθσ των ανωτζρω βάςεων δεδομζνων προκφπτει ότι δεν 
τθρικθκαν οι διατάξεισ και οι προκεςμίεσ αυμπλιρωςθσ τθσ ταυτότθτασ του κτιρίου, αμελλθτί 
ενθμερϊνεται θ αρμόδια ΤΔΟΜ και το Σοπικό Παρατθρθτιριο για τον ζλεγχο και τθν καταγραφι 
αυκαίρετων καταςκευϊν. Πζραν τθσ διαπίςτωςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν, για τθν παράλειψθ 
ςυμπλιρωςθσ των ςτοιχείων τθσ ταυτότθτασ του κτιρίου επιβάλλεται πρόςτιμο από τον Ειδικό 
Γραμματζα Επικεϊρθςθσ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ςτον ιδιοκτιτθ του ακινιτου. Σο πρόςτιμο 
μπορεί να ανζρχεται από διακόςια ευρϊ (200 ευρϊ) μζχρι και το 10% τθσ αντικειμενικισ αξίασ του 
ακινιτου τα οποία ςτοιχεία ανακριβϊσ δθλϊκθκαν. Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ κακορίηεται το φψοσ και θ ειδικι διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων και είςπραξθσ του 
προςτίμου μζςω του Πράςινου Σαμείου. 

Άρκρο 62 
Μεταβατικζσ διατάξεισ- Εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ Κεφαλαίου Δεφτερου Σμιματοσ Βϋ 

Με απόφαςθ του Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ ορίηεται θ θμερομθνία ζναρξθσ 
λειτουργίασ του Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου. 

Μζχρι τθν θμερομθνία που ορίηεται με τθν ανωτζρω απόφαςθ αναςτζλλεται θ ιςχφσ των  
διατάξεων των άρκρων 52 -61. 

Άρκρο 63 
Καταργοφμενεσ διατάξεισ Κεφαλαίου Δεφτερου Σμιματοσ Βϋ 

 
 Από τθν θμερομθνία που ορίηεται με τθν απόφαςθ του άρκρου 62 καταργοφνται τα άρκρα   1  ζωσ  

4 του ν. 3843/2010, κακϊσ και το 46 του ν. 4178/2013.  
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’  
ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ, ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 
  

Άξζξν 64 
 

Οξηζκνί 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο λφκνπ ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: 
α)  «Ζιεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα Γήκνπ»: ε ειεθηξνληθή βάζε ζηελ νπνία θάζε δήκνο 

θαηαγξάθεη θαη ελεκεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηζρχνληνο θαη ππφ εθπφλεζε ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο 
θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ή αδφκεηνπο ρψξνπο απηνχ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε θαη πιήξε πξφζβαζε θάζε 
ελδηαθεξφκελνπ ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα επνπηείαο θαη επίζπεπζεο 
ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

β) «Σξάπεδα Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ» («Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ.»): ην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη, αθελφο κελ, νη Σίηινη Μεηαθνξάο πληειεζηή 
Γφκεζεο απφ βαξπλφκελα αθίλεηα πνπ έρνπλ εθδνζεί ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ, θαζψο θαη θάζε 
εθηειεζηφο ηίηινο νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο, αθεηέξνπ δε, νη Σίηινη Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ 
Ηζνδπγίνπ απφ σθεινχκελα αθίλεηα πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ,. 

γ) «Μεηαθνξά πληειεζηή Γφκεζεο» («Μ..Γ.»): ε αθαίξεζε πληειεζηή Γφκεζεο (.Γ.) απφ 
βαξπλφκελν αθίλεην θαη ε πξνζζήθε απηνχ ζε σθεινχκελν αθίλεην. 

δ)  «Σίηινο Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο» («Σίηινο Μ..Γ.»): ν ηίηινο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ θχξην 
βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ θαη ελζσκαηψλεη ην δηθαίσκα γηα πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. 

ε)    «Σίηινο Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» («Σίηινο Δ.Π.Η.»): ν ηίηινο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ     θχξην 
σθεινχκελνπ αθηλήηνπ θαη ελζσκαηψλεη ηελ ππνρξέσζή ηνπ γηα ηελ αληηζηάζκηζε       
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πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ, κέζσ ηεο αληηζηνίρηζήο ηνπ κε ηίηιν Μ..Γ., θαζψο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ 
θαη ηεο θαηαβνιήο πξνο ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. ηεο ρξεκαηηθήο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη απφ 
απηήλ. Ζ αληηζηάζκηζε απηή απαηηείηαη ζηα σθεινχκελα αθίλεηα ιφγσ ηεο δηαηήξεζεο 
ππεξβάιινληνο .Γ. ή ηεο πξνζζήθεο .Γ. ή ηεο πινπνίεζεο επηηξεπνκέλνπ θαηά παξέθθιηζε βάζεη 
εηδηθψλ δηαηάμεσλ .Γ.   

ζη) «Βαξπλφκελν αθίλεην»: ην αθίλεην γηα ην νπνίν κπνξεί λα εθδνζεί  Σίηινο Μ..Γ. 
δ) «Ωθεινχκελν αθίλεην»: ην αθίλεην ζην νπνίν κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί Μ..Γ. 
ε) «Πξαγκαηνπνίεζε Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο» («Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ.»): ε πξνζζήθε .Γ. 

ζε σθεινχκελν αθίλεην κεηά απφ ηελ έθδνζε ηίηινπ ΜΓ. θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε ηίηιν ΔΠΗ κέζσ 
ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

ζ)  «Πξαγκαηνπνίεζε Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ» («Πξαγκαηνπνίεζε Δ.Π.Η.»): ε δηαηήξεζε 
εληφο Π.Α.Δ.. ή ε εμαζθάιηζε ππεξβάιινληνο .Γ. ζε σθεινχκελν αθίλεην, ιφγσ εηζθνξάο ζην 
Πεξηβαιινληηθφ Ηζνδχγην, κε ηελ έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ κε ηίηιν Μ..Γ. κέζσ 
ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

η)   «Εψλε Τπνδνρήο πληειεζηή» («Ε.Τ..»): ε δψλε φπνπ επηηξέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ.,  ζε 
σθεινχκελα αθίλεηα. 

ηα)  «Πεξηνρή Απμεκέλεο Δπηβάξπλζεο πληειεζηή» («Π.Α.Δ..»): ε πεξηνρή πνπ, κεηά ηε  ιήμε ηεο 
δπλαηφηεηαο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, θαηαγξάθεηαη ε ζπγθέληξσζε απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηεο 
θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο .ε απηήλ εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα νξηζηηθήο εμαίξεζεο 
ησλ αλσηέξσ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε, χζηεξα απφ 
έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. θαη 
εθαξκφδνληαη δξάζεηο πξνο απνθαηάζηαζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ.  

 
Άξζξν 65 

Ζιεθηξνληθή πνιενδνκηθή ηαπηόηεηα δήκνπ 
1. Γεκηνπξγείηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ειεθηξνληθή βάζε κε ηίηιν «Ζιεθηξνληθή 

πνιενδνκηθή ηαπηφηεηα Γήκνπ», ζηελ νπνία θάζε δήκνο θαηαγξάθεη θαη ελεκεξψλεη ππνρξεσηηθά ηα 
ζηνηρεία ηεο ρσξηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, θαζψο θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο ή αδφκεηνπο ρψξνπο, θαη 
εηδηθφηεξα:  
α)  Σν ηζρχνλ πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ δήκνπ, φπσο ηηο πξνβιέςεηο ηεο Δζληθήο Υσξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη ησλ Δηδηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Υσξνηαμηθψλ Πιαηζίσλ, ηα Γεληθά Πνιενδνκηθά 
ρέδηα (Γ.Π..), ηα ρέδηα Υσξηθήο θαη Οηθηζηηθήο Οξγάλσζεο Αλνηρηήο Πφιεο (.Υ.Ο.Ο.Α.Π.), ηα 
Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα (Σ.Υ..), ηα Δηδηθά Υσξηθά ρέδηα (Δ.Υ..), ηηο Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ 
(Ε.Ο.Δ.), ηηο Πεξηνρέο Δηδηθά Ρπζκηδφκελεο Πνιενδφκεζεο (Π.Δ.Ρ.Π.Ο.), ηα Δγθεθξηκέλα 
Ρπκνηνκηθά ρέδηα (Δ.Ρ..), ηηο ηξνπνπνηήζεηο θαη ηηο Πξάμεηο Δθαξκνγήο απηψλ θαη ηα 
εγθεθξηκέλα φξηα νηθηζκψλ πνπ πθίζηαληαη πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ λ.δ. ηεο 17.7.1923 (Α’ 228) ή 
έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ.  Δπίζεο θαηαγξάθεηαη θάζε άιιε ζρεηηθή θαλνληζηηθή 
πξάμε. 

β)  Σν ππφ εθπφλεζε πιαίζην ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ κε ιεπηνκεξή αλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ, ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο, ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ, ησλ ζηαδίσλ ζχληαμεο, ηεο έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο 
απηψλ, ηεο επηζήκαλζεο πηζαλψλ πξνβιεκάησλ θαη θαζπζηεξήζεσλ, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο 
απηψλ. 

γ) Σηο πξάμεηο νξηνζέηεζεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο. 
δ) Σηο πξάμεηο νξηνζέηεζεο πδαηνξεκάησλ. 
ε) Σηο πξνζηαηεπφκελεο πεξηβαιινληηθά πεξηνρέο, φπσο ηνπο Σφπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο (Σ.Κ..) 

ηνπ δηθηχνπ «Natura 2000» ηνπ λ. 3937/2011 (Α’ 60), θαζψο θαη ηηο πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηνπ λ. 
1650/1986 (Α’ 160). 

ζη)  Σα δηαηεξεηέα θηίξηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985 (Α’ 210).  
δ)  Σνπο παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο ή παξαδνζηαθά ηκήκαηα πφιεο, ηνπο ηζηνξηθνχο ηφπνπο, ηνπο 

ηζηνξηθνχο δηαηεξεηένπο νηθηζκνχο, ηηο πεξηνρέο ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο θαζψο θαη ηνπο 
πξνζηαηεπφκελνπο θπζηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη ηνπία. 
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ε)  Σα ζηνηρεία Μ..Γ. θαη, εηδηθφηεξα, ηα βαξπλφκελα θαη σθεινχκελα αθίλεηα, ηνπο Σίηινπο Μ..Γ. 
θαη Δ.Π.Η., ηηο Ε.Τ.., ηηο Π.Α.Δ.. θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πξάμε. 

ζ) Σνπο αδφκεηνπο ή θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, φπσο ηνπο εγθεθξηκέλνπο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα 
Ρπκνηνκηθά ρέδηα ή δεζκεπκέλνπο ζχκθσλα κε ηα Γ.Π.. θαη .Υ.Ο.Ο.Α.Π. Κνηλφρξεζηνπο 
Υψξνπο (Κ.Υ.), πνπ ηεινχλ ππφ απαιινηξίσζε, θαζψο θαη φζνπο ηεινχλ ζε θαζεζηψο άξζεο 
απαιινηξίσζεο, θαη ηα αθίλεηα (νηθφπεδα) απφ εηζθνξέο γεο πνπ δηακνξθψζεθαλ κε ηελ πξάμε 
εθαξκνγήο θαη δελ δηαηέζεθαλ ζχκθσλα κε απηήλ, θαηά  ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 12 
ηνπ λ. 1337/1983.   

2. Σα δεδνκέλα  ηεο παξ. 1, εμαηξνπκέλσλ ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η., είλαη πξνζβάζηκα ζε θάζε 
ελδηαθεξφκελν. 

3. Σν νηθείν Σκήκα «Διέγρνπ Γφκεζεο – Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην» παξαθνινπζεί θαη επηζεκαίλεη ηα 
πξνβιήκαηα θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζχληαμεο, έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 
ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε θαη επίζπεπζή ηνπ. 

4. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, πνπ εθδίδεηαη  κέζα ζε  έμη (6) κήλεο απφ 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαζνξίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ηεο 
αλσηέξσ ειεθηξνληθήο βάζεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαζχλδεζήο ηεο κε άιιεο βάζεηο γεσρσξηθψλ 
πιεξνθνξηψλ. 

Άξζξν 66 
 Δπίζπεπζε ηνπ ρσξηθνύ ζρεδηαζκνύ 

1. Ζ Γηεχζπλζε «Διέγρνπ Γφκεζεο - Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην» επνπηεχεη, παξαθνινπζεί, ζπληνλίδεη 
θαη επηζπεχδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ ζχληαμεο, έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο 
ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζνξίδνληαη:  
α) κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζχληαμεο, έγθξηζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ 

πιαηζίσλ θαη ζρεδίσλ ηνπ δήκνπ, κε ζθνπφ ηελ επίζπεπζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, φπσο ηδίσο 
δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίζπεπζε απηψλ θαη 

β)  ηα θίλεηξα πνπ παξέρνληαη ζηνπο δήκνπο γηα ηελ ηήξεζε ησλ αλσηέξσ ρξνλνδηαγξακκάησλ. 
   

Άξζξν 67 
 Σξάπεδα Γηθαησκάησλ Γόκεζεο θαη Κνηλόρξεζησλ Υώξσλ (Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ.) 

 
1. Γηα ηελ εθπιήξσζε θαη ηελ ηαρεία πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο, θαζψο 

θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθή δηαδηθαζία 
θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο Σίηισλ M..Γ. θαη Δ.Π.Η., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

2. Ζ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. δεκηνπξγείηαη, σο ςεθηαθή εθαξκνγή, ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο θαη ε  δηαρείξηζή ηεο αζθείηαη απφ ην «Πξάζηλν Σακείν»,  ππφ ηελ επνπηεία ηεο Γηεχζπλζεο 
«Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ - Παξαηεξεηήξην». 

3.  ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ.:  
α)  εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ζε ειεθηξνληθή βάζε νη Σίηινη Μ..Γ. πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί, κεηά 

απφ έιεγρν ηνπ Σκήκαηνο «Διέγρνπ Γφκεζεο – Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην» φηη δελ είλαη απηνδίθαηα 
άθπξνη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3044/2002, ή πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ, θαη νη 
Σίηινη Δ.Π.Η. πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ, κε γεσρσξηθή αλαθνξά, αλά πνιενδνκηθή ελφηεηα, 
δήκν, πεξηθεξεηαθή ελφηεηα θαη πεξηθέξεηα, 

β)    δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά, κε ρξήζε εηδηθψλ αιγφξηζκσλ,  νη δηαδηθαζίεο αληηζηνίρηζεο ησλ 
Σίηισλ Δ.Π.Η. κε Σίηινπο Μ..Γ., βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πνιενδνκηθή αλάγθε δηαηήξεζεο Κ.Υ θαη ην  ρξφλν έθδνζεο ησλ Σίηισλ Μ..Γ.,  

γ) δηεθπεξαηψλνληαη ειεθηξνληθά νη δηαδηθαζίεο θαη θαηαβάιινληαη απφ ίδηνπο πφξνπο, κε βάζε 
θξηηήξηα ηεξάξρεζεο, ήηνη ελδεηθηηθψο ηελ έθδνζε δηθαηηθήο απφθαζεο γηα απνδεκίσζε, ηελ 
παιαηφηεηα έθδνζεο ηίηισλ Μ..Γ., ηελπνιενδνκηθή αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ βαξπλφκελσλ 
ιφγσ απαιινηξίσζεο ή δέζκεπζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νη απνδεκηψζεηο γηα εγθεθξηκέλνπο ή 
δεζκεπκέλνπο Κ.Υ,   

δ)  θαηαβάιινληαη απφ ίδηνπο πφξνπο, κε βάζε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα ηεξάξρεζεο νη απνδεκηψζεηο 
Σίηισλ Μ..Γ. θαη  
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ε) ππνινγίδνληαη θαη θαηαβάιινληαη πξνο ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. νη ρξεκαηηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ: 
αα)  Δηζθνξά Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ, φπσο απηή πξνβιέπεηαη απφ ηνπο Σίηινπο Δ.Π.Η., 
ββ)  Παξάβνια θαη Σέιε Δγγξαθήο ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η.  

4. ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. δεκηνπξγνχληαη εηδηθνί ειεθηξνληθνί αιγφξηζκνη, κε ηνπο νπνίνπο 
δηεθπεξαηψλνληαη απηφκαηα: 
α)  ε αληηζηνίρηζε ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η. κεηαμχ βαξπλφκελσλ θαη σθεινχκελσλ αθηλήησλ, 

αληηζηνίρσο, εληφο ηνπ απηνχ δήκνπ ή φκνξσλ δήκσλ ή ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή 
πεξηθέξεηαο, χζηεξα απφ εθαξκνγή θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, 

β)  ν ππνινγηζκφο θαη ε θαηαβνιή απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. ηεο ρξεκαηηθήο 
απνδεκίσζεο πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο Σίηισλ Μ..Γ., πνπ δελ επηζπκνχλ ηελ Πξαγκαηνπνίεζε 
Μ..Γ. εληφο Ε.Τ..,  

γ)  ν ππνινγηζκφο θαη ε θαηαβνιή πξνο ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. ηεο ρξεκαηηθήο ππνρξέσζεο πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηνπο Σίηινπο Δ.Π.Η., 

δ)   ν ππνινγηζκφο ησλ αμηψλ γεο αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ βαξπλφκελνπ θαη ηνπ σθεινχκελνπ 
αθίλεηνπ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο κεηαηξνπήο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. ζε επηθάλεηεο ηνπ 
σθεινχκελνπ αθηλήηνπ. 

5. Με θνηλή απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδεηαη θάζε 
ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., ηνλ ηξφπν 
θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ ζέζπηζε εηδηθφηεξσλ θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, θαη ηνπο εηδηθνχο 
αιγφξηζκνπο ηεο παξ. 6.  

 
 

Άξζξν 68 
 Σίηινο Μεηαθνξάο πληειεζηή Γόκεζεο (Σίηινο Μ..Γ.) 

 
1. Σν δηθαίσκα γηα κεηαθνξά .Γ. απφ βαξπλφκελν αθίλεην ελζσκαηψλεηαη ζε Σίηιν Μ..Γ., ν νπνίνο 

εθδίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο 
«Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ – Παξαηεξεηήξην». Σελ 
αίηεζε γηα έθδνζε Σίηινπ Μ..Γ. ππνβάιιεη ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ ζηελ  αλσηέξσ Γηεχζπλζε, καδί κε 
ηνπο ηίηινπο πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ θπξηφηεηα ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ηερληθή κειέηε γηα ηνλ 
ππνιεηπφκελν .Γ. ηνπ αθηλήηνπ. Με ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο απφ ηνλ θχξην ηεθκαίξεηαη ε ζπλαίλεζή 
ηνπ γηα ηελ έθδνζε ηνπ Σίηινπ. 

2.  Ο Σίηινο Μ..Γ. πνπ απνθηά ν θχξηνο ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ αληηζηνηρεί ζην .Γ. ,πνπ δελ 
επηηξέπεηαη λα αλεγεξζεί ζε απηφ. Ο αλσηέξσ ηίηινο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζε σθεινχκελν 
αθίλεην εληφο Ε.Τ.. ηνπ απηνχ δήκνπ κε ην βαξπλφκελν, ή ζε φκνξν δήκν ζηηο πεξηπηψζεηο 
βαξπλφκελσλ αθηλήησλ ησλ πεξηπη. β’, γ’, δ’ θαη ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 70, είηε κε απνδεκίσζε απφ 
ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ., χζηεξα απφ αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Δ.Π.Η., εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ, 
εθαξκνδνκέλσλ ησλ θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο θαη επηιεμηκφηεηαο ηνπ άξζξνπ 67. 

3. Ο Σίηινο Μ..Γ.:  
α)  είλαη νλνκαζηηθφο, 
β) γηα ηελ έθδνζή ηνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ βαξπλφκελνπ αθηλήηνπ παξάβνιν εθαηφ 

(100) επξψ, 
γ)  εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. κε ηελ θαηαβνιή Σέινπο Δγγξαθήο δεθαπέληε 

(15) επξψ θαη κεηαγξάθεηαη ζην νηθείν Τπνζεθνθπιαθείν/Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν, 
δ) ε έθδνζε θαη εγγξαθή ηνπδελ ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ ή ηέινο, 

δηθαίσκα θαη εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ ή 
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ, 

ε) δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηεί, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 
4. ε ξπκνηνκνχκελα αθίλεηα, φπνπ ππάξρνπλ θηίζκαηα, δελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε Σίηινπ Μ..Γ., αλ δελ 

έρνπλ πξνεγνπκέλσο θαηεδαθηζηεί ηα θηίζκαηα. Γηα ηελ θαηεδάθηζε πξνζθνκίδεηαη βεβαίσζε ηεο 
αξκφδηαο Τ.ΓΟΜ., ελψ ε έθηαζε πνπ ξπκνηνκείηαη ζεσξείηαη φηη ηίζεηαη ζε θνηλή ρξήζε κε ηελ έθδνζε 
ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. 



- 62 / 125 - 

 

 

 

5. Με ηνλ Σίηιν Μ..Γ. πξνζδηνξίδνληαη νη επηθάλεηεο πνπ κεηαθέξνληαη απφ ην βαξπλφκελν αθίλεην. Οη 
επηθάλεηεο απηέο ππνινγίδνληαη κε αθαίξεζε ησλ επηθαλεηψλ ησλ θηηζκάησλ πνπ δηαηεξνχληαη απφ ηηο 
επηθάλεηεο πνπ κπνξνχλ λα δνκεζνχλ κε βάζε ην .Γ., ν νπνίνο ηζρχεη ζηελ πεξηνρή φπνπ βξίζθεηαη 
ην βαξπλφκελν αθίλεην, ρσξίο λα ππνινγίδνληαη σο δνκήζηκεο επηθάλεηεο ππφγεησλ ρψξσλ.  

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη: 
α)   νη πξνυπνζέζεηο θαη νη εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ην πεξηερφκελν 

θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ Σίηινπ Μ..Γ.,  
β)   θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηνλ Σίηιν Μ..Γ. ζέκα. 

Άξζξν 69 
 Σίηινο Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ (Σίηινο Δ.Π.Η.) 

1. Ο ηίηινο πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ θχξην σθεινχκελνπ αθηλήηνπ γηα ηελ εμαζθάιηζε Πεξηβαιινληηθνχ 
Ηζνδπγίνπ εθδίδεηαη  απφ ηε Γηεχζπλζε «Διέγρνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ 
ρεδηαζκνχ-Παξαηεξεηήξην». 

2. Ο Σίηινο Δ.Π.Η.: 
α) είλαη νλνκαζηηθφο, 
β) γηα ηελ έθδνζή ηνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ σθεινχκελνπ αθηλήηνπ παξάβνιν εθαηφ 

(100) επξψ,  
γ)  εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. κε ηελ θαηαβνιή ηέινπο εγγξαθήο δεθαπέληε 

(15) επξψ, 
δ) ε έθδνζε θαη εγγξαθή ηνπ δελ ππφθεηηαη ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ ή ηέινο, 

δηθαίσκα θαη εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ή 
νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη 
εηδηθφηεξνη φξνη έθδνζεο, ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ην πεξηερφκελν θαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ 
Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη θάζε άιιν  ζρεηηθφ κε απηφλ ζέκα.   

Άξζξν 70 
 Βαξπλόκελα αθίλεηα 

1. Βαξπλφκελα αθίλεηα γηα ηα νπνία κπνξεί λα εθδνζεί Σίηινο Μ..Γ. είλαη: 
α)  νη εγθεθξηκέλνη / δεζκεπκέλνη Κνηλφρξεζηνη Υψξνη (Κ.Υ.) ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4067/2012  ζε 

πεξηνρέο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ θαη, θαηά πξνηεξαηφηεηα, γηα ηελ επαλεπηβνιή θαη 
θάιπςε ηεο δαπάλεο ηεο πξνζήθνπζαο απνδεκίσζεο απηψλ γηα ηνπο νπνίνπο πιεξνχληαη νη 
πξνυπνζέζεηο πεξί απηνδίθαηεο άξζεο ηεο απαιινηξίσζήο ηνπο, είηε χζηεξα απφ έθδνζε ζρεηηθήο 
δηθαζηηθήο απφθαζεο είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4067/2012 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί πνιενδνκηθνί ιφγνη θαη αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζεο ησλ ρψξσλ απηψλ. 
ηα αθίλεηα απηά Σίηινο Μ..Γ. εθδίδεηαη κφλν γηα ην ξπκνηνκνχκελν ηκήκα, γηα ην νπνίν δελ είλαη 
ππφρξενο πξνο θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο ν ίδηνο ν θχξηνο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ην αθίλεην 
πθίζηαην θαηά ηελ έγθξηζε ηνπ Ρπκνηνκηθνχ ρεδίνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν θχξηνο ηνπ 
αθηλήηνπ απνδέρεηαη απηφ ην είδνο ηεο απνδεκίσζεο. Γηα ηα αλσηέξσ αθίλεηα ε απαιινηξίσζε, 
πνπ θεξχρζεθε κε ηελ έγθξηζε ηνπ ρεδίνπ Πφιεο, ζεσξείηαη φηη ζπληειείηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ 
Σίηινπ Μ..Γ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. , 

β)  ηα αθίλεηα κε θηίξηα, ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ηα ίδηα ή ε ρξήζε ηνπο δηαηεξεηέα, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν  6 ηνπ λ. 4067/2012 ή ην άξζξν 4 ηνπ λ. 1577/1985 ή  ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ 
λ.δ. 8/1973 (Α’ 124), θαζψο θαη αθίλεηα ζηα νπνία, ζχκθσλα κε  ηελ πεξίπη. β’ ηεο παξ. 5 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4067/2012 ή ηελ πεξίπη. β’ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1577/1985, έρνπλ 
επηβιεζεί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, 

γ)  ηα αθίλεηα κε νηθνδνκήκαηα ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κλεκεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ. 3028/2002 (Α’ 153), 

δ) νη εγθεθξηκέλνη / δεζκεπκέλνη Υψξνη Κνηλσθειψλ Υξήζεσλ (ΚΦ.Υ.), νη νπνίνη πεξηέρνπλ 
νηθνδνκήκαηα πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο κλεκεία, 

ε) ηα αθίλεηα εληφο ζρεδίνπ πφιεο ή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη γεληθψο ηεο πνιηηηζηηθήο 
θιεξνλνκηάο, αξραηνινγηθνί ρψξνη ή ηζηνξηθνί ηφπνη θαη γηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί πεξηνξηζκνί ζηελ 
εμάληιεζε ηνπ .Γ. ή ζηα νπνία απαγνξεχεηαη ηειείσο ε δφκεζε.  
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2. Σα αθίλεηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπη. β’, γ’ θαη ε’ ηεο παξ. 1, δελ ζεσξνχληαη βαξπλφκελα, εθφζνλ 
είλαη ρψξνη ιαηξείαο νπνηνπδήπνηε δφγκαηνο ή αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε κεηαθνξά νιφθιεξνπ ηνπ .Γ. ησλ αθηλήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπη. β’, γ’, δ’ θαη 
ε’ ηεο παξ. 1, εθφζνλ ν θχξηνο παξαρσξήζεη ηελ θπξηφηεηα ζην Γεκφζην ή ζηνλ νηθείν δήκν, ρσξίο 
άιιν αληάιιαγκα θαη εθδνζεί ζρεηηθή απφθαζε απνδνρήο ηεο παξαρψξεζεο απφ ηνλ αληίζηνηρν 
θνξέα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπ Κ.Δ..Α. Ζ παξαρψξεζε απηή δελ ππφθεηηαη ζε θφξν κεηαβίβαζεο ή 
ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν, ηέινο ραξηνζήκνπ ή άιιν ηέινο, δηθαίσκα θαη εηζθνξά ή θξάηεζε ππέξ 
ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ.  

4. ηηο πεξηπη. γ’ θαη ε’ ηεο παξ. 1, ν Σίηινο Μ..Γ. πεξηιακβάλεη θαη ην ξπκνηνκνχκελν ηκήκα, δνκεκέλν 
ή κε, ηνπ δηαηεξεηένπ αθηλήηνπ. 

5. Ο .Γ., πνπ κεηαθέξεηαη, αθαηξείηαη νξηζηηθά απφ ην βαξπλφκελν αθίλεην. Ζ αθαίξεζε απηή ελεξγεί 
ππέξ θαη θαηά ησλ θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ αθηλήηνπ θαη ην ζπλνδεχεη αθφκα θαη 
ζηελ πεξίπησζε πξσηφηππνπ ηξφπνπ θηήζεο θπξηφηεηαο ζε απηφ. 

Άξζξν 71 
 Χθεινύκελα αθίλεηα 

Ωθεινχκελα αθίλεηα είλαη απηά πνπ: 
α)  βξίζθνληαη εληφο Εσλψλ Τπνδνρήο πληειεζηή (Ε.Τ..) θαη αλήθνπλ ή πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα 

θαηφρνπ Σίηινπ Μ..Γ., ζηα νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί Μ..Γ. κε ηελ αληηζηνίρηζε ηνπ 
ηειεπηαίνπ κε ηίηιν Δ.Π.Η. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 
β)  βξίζθνληαη εληφο Π.Α.Δ.. θαη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 ή ζηελ 
θαηεγνξία 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο θαη γηα ηα νπνία έρεη ηεξεζεί ε δηαδηθαζία νξηζηηθήο 
εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 73. ηα αθίλεηα απηά 
κπνξεί λα δηαηεξεζεί ν ππεξβάιισλ .Γ. κε ηελ  έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν 
Μ..Γ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., 

γ)  εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4067/2012 κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη 
γηα ηα νπνία πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αχμεζεο ηνπ επηηξεπφκελνπ .Γ. εμαζθαιίδεηαη κε 
ηελ έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., 

δ)  νηθφπεδα ή γήπεδα κε απνθιίζεηο ηνπ εκβαδνχ, φπσο απηφ θαηακεηξήζεθε ζε ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα 
κε εμάξηεζε απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ (Δ.Γ..Α. 1987) ζε ζρέζε κε ην αλαγξαθφκελν 
ζην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα πνπ έρεη ζπληαρζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη βάζεη ηνπ 
νπνίνπ εθδφζεθε νηθνδνκηθή άδεηα ή θαηαξηίζηεθε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, κεγαιχηεξεο ησλ 
πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4178/2013 ή ζηελ ππνπεξίπη. ββ΄ ηεο πεξίπη. β΄ ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ παξφληνο, θαηά πνζνζηφ ± πέληε ηνηο εθαηφ (±5%) γηα ηα νηθφπεδα θαη ± 
δέθα ηνηο εθαηφ (±10%) γηα ηα γήπεδα θαη έσο πνζνζηνχ ± δέθα ηνηο εθαηφ (±10%) γηα ηα νηθφπεδα θαη 
± είθνζη ηνηο εθαηφ (±20%) γηα ηα γήπεδα. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη εκβαδνκεηξήζεηο 
νηθνπέδσλ/γεπέδσλ, πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζε δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη εκπξάγκαηεο δηθαηνπξαμίεο, 
ζεσξνχληαη απνδεθηέο κε ηελ θαηαβνιή εηζθνξάο γηα ηελ έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηεο αληηζηνίρηζή ηνπ 
κε Σίηιν Μ..Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., 

ε)   αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη γηα ηα νπνία, κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ππνβάιιεηαη αίηεζε γηα 
έγθξηζε Δηδηθψλ ρεδίσλ Υσξηθήο Αλάπηπμεο Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (Δ..Υ.Α.Γ.Α.) ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ λ. 3986/2011 (Α’ 152) θαη γηα ηα νπνία πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ 
επηηξεπφκελνπ, ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, .Γ. εμαζθαιίδεηαη  κε ηελ  έθδνζε Σίηινπ Δ.Π.Η. 
θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Μ..Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

Άξζξν 72 
 Εώλεο Τπνδνρήο πληειεζηή (Ε.Τ..)  

1. Ζ κεηαθνξά ηνπ .Γ. πξαγκαηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ βαξπλφκελν αθίλεην ζε σθεινχκελν αθίλεην  
πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε Εψλε Τπνδνρήο πληειεζηή Γφκεζεο (Ε.Τ..), χζηεξα απφ ηνλ ππνινγηζκφ 
ησλ αμηψλ γεο, αλά κνλάδα επηθάλεηαο ηνπ βαξπλφκελνπ θαη ηνπ σθεινχκελνπ αθίλεηνπ θαη ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο κεηαηξνπήο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. ζε επηθάλεηεο ηνπ σθεινχκελνπ 
αθηλήηνπ κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 

2.  Οη Ε.Τ.. εγθξίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξνηάζεσλ ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ηήξεζε ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζίαο: 
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 α)  Κίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίζπεπζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπο κε έθδνζε απφθαζεο απφ ηνλ 
νηθείν δήκν, ή ζχλνιν φκνξσλ δήκσλ ή ηελ πεξηθέξεηα ή ην Τ.Π.ΔΝ. πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 

β)  Δθπφλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.). κε ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο απηήο. 

 γ)  Δθπφλεζε ηεο κειέηεο Ε.Τ.. κε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο απηήο. 
 δ) Γλσκνδφηεζε ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Δηδηθά, ζηηο 

κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο αξκφδην φξγαλν γηα ηε γλσκνδφηεζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ είλαη ε Γηεχζπλζε Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ. 

 ε)  Δηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ (Γ.Π..) ηνπ Τ.Π.ΔΝ. 
 ζη)  Γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

 
3. Οη Ε.Τ.. θαζνξίδνληαη, επίζεο, ζην πιαίζην εθπφλεζεο Σνπηθψλ Υσξηθψλ ρεδίσλ (Σ.Υ..).  
4. Σν ρσξηθφ πεδίν ηεο εηδηθήο πνιενδνκηθήο κειέηεο Ε.Τ.. θαζνξίδεηαη σο ην ζχλνιν ηεο έθηαζεο θάζε 

δήκνπ ή θαη ησλ φκνξσλ δήκσλ ή θαη ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή πεξηθέξεηαο, βάζεη 
πνιενδνκηθψλ θξηηεξίσλ. 

5. Ζ έγθξηζε Ε.Τ.. κπνξεί λα γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο Π.Α.Δ.., εθφζνλ 
αθνξνχλ ηνλ  ίδην δήκν ή ζχλνιν φκνξσλ δήκσλ, ή θαη ηελ ίδηα πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ή πεξηθέξεηα. Οη 
Ε.Τ.. κπνξεί λα ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά νη εμήο 
πξνυπνζέζεηο:  
α) βξίζθνληαη εληφο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή εληφο πεξηνρψλ πνπ έρεη εθθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία πνιενδφκεζεο κε θαλνληζηηθή πξάμε ή εληφο εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ, πνπ 
πθίζηαληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.δ. ηεο 17.7.1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 
2.000 θαηνίθσλ, 

β)    βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηζηνξηθψλ ηφπσλ, παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, 
πεξηνρψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 1650/1986, ζηελ πεξηπη. β΄ ηεο 
παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 4067/2012 ή ζηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
1577/1985 θαη πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο έρνπλ επηβιεζεί εηδηθνί φξνη δφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία 
παξαδνζηαθψλ ή αξρηηεθηνληθψλ ζπλφισλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ή άιισλ πνιηηηζηηθψλ ή 
πεξηβαιινληηθά αμηφινγσλ ζηνηρείσλ, 

γ)    βξίζθνληαη εθηφο ηζηνξηθψλ θέληξσλ πφιεσλ, κε εμαίξεζε ηα ηκήκαηα πνπ αλαπιάζνληαη, 
ζχκθσλα κε  ηα άξζξα 8 – 17 ηνπ λ. 2508/1997 (Α’ 124), 

δ)    βξίζθνληαη εθηφο θαζνξηζκέλσλ νξίσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί δψλεο 
πξνζηαζίαο ρψξσλ ή θηηξίσλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί γηα νπνηνδήπνηε ιφγν πξνζηαηεπφκελνη, 
ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, 

ε)    βξίζθνληαη εθηφο ησλ δχν πξψησλ Οηθνδνκηθψλ Σεηξαγψλσλ κεηά ηε γξακκή ηνπ αηγηαινχ ή ηεο 
φρζεο κεγάισλ ιηκλψλ ή πιεχζηκσλ πνηακψλ θαη εθηφο αλνηθηψλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ, 

ζη)   βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρψλ κε θιίζε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο κεγαιχηεξε απφ είθνζη πέληε ηνηο 
εθαηφ (25%), 

δ)  βξίζθνληαη εθηφο πεξηνρψλ πνπ γεηηληάδνπλ κε δαζηθέο εθηάζεηο. 
6. Με ηηο εηδηθέο πνιενδνκηθέο κειέηεο Ε.Τ.. πξνζδηνξίδνληαη κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ ή ησλ 

φκνξσλ δήκσλ ή ηεο νηθείαο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο ή πεξηθέξεηαο, γηα ηελ νπνία ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 5, ε δψλε ππνδνρήο Μ..Γ. θαη, ζε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ ησλ 
δνκήζηκσλ επηθαλεηψλ ηεο δψλεο, φπσο ην πνζνζηφ  απηφ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ .Γ. 
πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή, ην αλψηαην ζπλνιηθφ εκβαδφλ δνκήζηκσλ επηθαλεηψλ πνπ επηηξέπεηαη λα 
κεηαθεξζεί κέζα ζε απηήλ, αθνχ αμηνινγεζνχλ: 
α)    ην πξνηεηλφκελν πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ ηζρχνληνο .Γ. πνπ πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ην 

βαζκφ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηε ζέζε, θπζηνγλσκία θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, 
ηελ νηθηζηηθή ππθλφηεηα θαη ην φξην θνξεζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα .Γ., ηελ έθηαζε πνπ 
πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία εθκεηάιιεπζεο αθηλήησλ, φπσο δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ, ην ζχλνιν 
ησλ Σίηισλ Μ..Γ. πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ Μ..Γ. ζηελ πεξηνρή, ηελ επηβάξπλζε απφ 
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 96 
ηνπ παξφληνο, 
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β)    ε επαθφινπζε κεηαβνιή ηεο νηθηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο πεξηνρήο κε πξνζδηνξηζκφ ηεο 
κεηαβνιήο ππθλνηήησλ θαη ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ θαη άιισλ παξακέηξσλ ηνπ αζηηθνχ 
πεξηβάιινληνο, 

γ)  ε επάξθεηα, κεηά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Μ..Γ., ησλ Κ.Υ. θαη ΚΦ.Υ., πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ην Δγθεθξηκέλν Ρπκνηνκηθφ ρέδην, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 
πεξηνρήο. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο, 
ην πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ γηα ηελ έγθξηζε Ε.Τ.. θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ 
κε ηηο κειέηεο απηέο ζέκα.  

Άξζξν 73 
 Πεξηνρέο Απμεκέλεο Δπηβάξπλζεο πληειεζηή (Π.Α.Δ..) 

1. θνπφο ησλ Π.Α.Δ.. είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο νξηζηηθήο εμαίξεζεο απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ 
απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηεο 
θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο. 

2. Ζ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ έγθξηζε Π.Α.Δ.. γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο 
ππαγσγήο ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ 
παξφληνο. 

3. Οη Π.Α.Δ. κπνξεί λα βξίζθνληαη: 
α)  εληφο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ πνπ πθίζηαηαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.δ. ηεο 17.7.1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ, 
β)  εθηφο Δγθεθξηκέλσλ Ρπκνηνκηθψλ ρεδίσλ ή εγθεθξηκέλσλ νξίσλ νηθηζκψλ πνπ πθίζηαηαη πξηλ 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ.δ. 17.7.1923 ή έρνπλ πιεζπζκφ θάησ ησλ 2.000 θαηνίθσλ. 
4. Οη Π.Α.Δ.. εγθξίλνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ αξκνδίνπ 

Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ηήξεζε ηεο αθφινπζεο δηαδηθαζίαο: 
α)  Κίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίζπεπζεο γηα ηελ έγθξηζε ηνπο κε έθδνζε απφθαζεο απφ ηνλ νηθείν 

δήκν, ή ζχλνιν φκνξσλ δήκσλ ή ηελ πεξηθέξεηα ή ην Τ.Π.ΔΝ. πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα 
ηεο Κπβεξλήζεσο. 

β)  Δθπφλεζε ηξαηεγηθήο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (.Μ.Π.Δ.) κε ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο απηήο. 

γ)  Δθπφλεζε ηεο κειέηεο Π.Α.Δ.. κε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο απηήο. 
δ) Γλσκνδφηεζε ησλ νηθείσλ δεκνηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Δηδηθά, ζηηο κεηξνπνιηηηθέο 

πεξηνρέο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο αξκφδην φξγαλν γηα ηε γλσκνδφηεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ είλαη ε Γηεχζπλζε Μεηξνπνιηηηθνχ ρεδηαζκνχ. 

ε)  Δηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ (Γ.Π..) ηνπ Τ.Π.ΔΝ. 
ζη)  Γλσκνδφηεζε ηνπ ΚΔ.Τ.ΠΟ.Θ.Α. 

 Οη εθηφο ζρεδίνπ Π.Α.Δ.. ξπζκίδνληαη ζην πιαίζην εθπφλεζεο Σ.Υ..  
5. Οη Π.Α.Δ. δελ κπνξεί λα ρσξνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89. 
6. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ εληφο ησλ Π.Α.Δ.. θαη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο γηα ηελ έγθξηζε Π.Α.Δ.. θαη ηεο πνιενδφκεζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη, είλαη δπλαηή ε θαηά 
πεξίπησζε νξηζηηθή εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο 
ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο, 
κεηά ηελ έθδνζε ηίηινπ Δ.Π.Η. θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ. 

7. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξεο πξνδηαγξαθέο, 
ην πεξηερφκελν θαη νη δηαδηθαζίεο εθπφλεζεο ησλ κειεηψλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ Π.Α.Δ.., θαζψο θαη 
θάζε άιιν ζρεηηθφ κε ηηο κειέηεο απηέο ζέκα. 

Άξζξν 74 
 Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. 

1. Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. είλαη ε έθδνζε απφθαζεο γηα ηελ πξνζζήθε .Γ. ζε σθεινχκελν αθίλεην κε 
ηελ πινπνίεζε Σίηινπ Μ..Γ. κε ηε κεηαηξνπή ησλ επηθαλεηψλ ηνπ Σίηινπ Μ..Γ. ζε επηθάλεηεο ηνπ 
σθεινχκελνπ αθίλεηνπ θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε ηίηιν Δ.Π.Η. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. ε νπνία 
κεηαγξάθεηαη ζην νηθείν Τπνζεθνθπιαθείν ε Κηεκαηνινγηθφ Γξαθείν. 

2. Αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ηελ έθδνζε απφθαζεο ηεο παξ. 1 είλαη ε 
Τ.ΓΟΜ. ζηελ νπνία ππάγεηαη ην σθεινχκελν αθίλεην. 
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3. Με ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 1 απνζβήλεηαη ην δηθαίσκα πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ Σίηιν 
Μ..Γ. θαη απηφο αθπξψλεηαη κε αληίζηνηρε δηαγξαθή ηνπ ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. Αλ ν Σίηινο Μ..Γ. 
ρξεζηκνπνηείηαη κφλνλ ελ κέξεη θαηά ηελ αλσηέξσ πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ., θαηαρσξίδεηαη ζηελ 
Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. ελεκέξσζε ηνπ Σίηινπ, πνπ αθνξά ην πξαγκαηνπνηνχκελν κέξνο ην νπνίν 
ζηξνγγπινπνηείηαη πξνο ηα πάλσ ζε αθέξαηεο κνλάδεο ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.  

4. Γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο θχξηνπο ηνπ σθεινχκελνπ 
αθηλήηνπ ζηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ. πνζφ ίζν πξνο ην πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηεο αληηθεηκεληθήο αμίαο ηνπ 
πξαγκαηνπνηνχκελνπ .Γ. Σν πνζφ απηφ δηαηίζεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο 
θαη πνιενδνκηθήο εμηζνξξφπεζεο ηνπ άξζξνπ 76, κέζσ ηεο πινπνίεζεο αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ, 
κε απνθιεηζηηθφ δηθαηνχρν  ην δήκν φπνπ βξίζθεηαη ην σθεινχκελν αθίλεην.  

5. Ζ  πξνζζήθε απηή ελεξγεί ππέξ θαη θαηά ησλ θαζνιηθψλ ή εηδηθψλ δηαδφρσλ ηνπ θπξίνπ ηνπ 
σθεινχκελνπ αθίλεηνπ θαη ζπλνδεχεη ην αθίλεην θαη ζηελ πεξίπησζε πξσηφηππνπ ηξφπνπ θηήζεο ηεο 
θπξηφηεηαο. 

6. Ζ πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. ζε Ε.Τ.. επηηξέπεηαη λα γίλεηαη θαη ελ κέξεη ή δηαδνρηθά απφ ην ίδην 
βαξπλφκελν ή απφ δηάθνξα βαξπλφκελα πξνο ην ίδην ή δηάθνξα σθεινχκελα αθίλεηα. 

7. Αλ ην σθεινχκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζε άκεζε γεηηλίαζε κε θηίξην πνπ ππάγεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ 
πεξηπη. β’, γ’, δ’ θαη ε’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 70, απαηηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο  ζρεηηθήο  νηθνδνκηθήο 
άδεηαο ε ζχκθσλε γλψκε ηεο ππεξεζίαο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

Άξζξν 75 
 Απόδνζε πξνζηίκσλ θαη ινηπώλ εηζθνξώλ  

1. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., γηα ηηο δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο θαη 
πνιενδνκηθήο απνθαηάζηαζεο ηνπ άξζξνπ 76, ζπληζηάηαη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
εηδηθφο ινγαξηαζκφο, ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ». Πφξνη ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ είλαη: 
α) πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ηνπ πνζνχ ησλ πξνζηίκσλ γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο 

θαη αιιαγέο ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ 
άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο,  

β) ηα ηέιε  εγγξαθήο ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η., ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 
68 θαη ηελ πεξίπη. γ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69,  

γ) ηα πνζά ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74.  
Οη αλσηέξσ πφξνη  δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., θαζψο θαη γηα 
ηηο Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ ηνπ άξζξνπ 77.  

2. Γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ άξζξνπ 77 ζπληζηάηαη εηδηθφο 
ινγαξηαζκφο, ππφ ηε δηαρείξηζε ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ». Πφξνη ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ είλαη: 
α) ην ππφινηπν, κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο πεξίπη. α’ ηεο παξ. 1, πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί 

ηνπ πνζνχ ησλ πξνζηίκσλ γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο ηεο θαηεγνξίαο 5 
ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο, 

β) ηα πξφζηηκα γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο ησλ θαηεγνξηψλ 1 έσο θαη 4 ηνπ 
άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 θαη ησλ θαηεγνξηψλ 1 έσο θαη 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο,  

γ)  πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) επί ησλ πξνζηίκσλ ηνπ άξζξνπ  94,  
δ) ηα παξάβνια γηα ηελ έθδνζε Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η. ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 68 θαη ηελ πεξίπη. β΄ ηεο  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 69.  
3. Σν χςνο ησλ παξαβφισλ έθδνζεο θαη ηειψλ εγγξαθήο ησλ Σίηισλ Μ..Γ. θαη Δ.Π.Η. κπνξεί λα 

αλαπξνζαξκφδεηαη κε θνηλή απφθαζε  ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ. 
Άξζξν 76 

 Γξάζεηο πεξηβαιινληηθήο θαη πνιενδνκηθήο εμηζνξξόπεζεο κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. 
 

1.  Μέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ., ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε 
ηεο Γηεχζπλζεο «Πξνζηαζίαο Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δθαξκνγήο Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ - 
Παξαηεξεηήξην» δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο θαη πνιενδνκηθήο εμηζνξξφπεζεο, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε 
εγθεθξηκέλεο Π.Α.Δ.. ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 73, κε αληηθείκελν: 
α) ηελ απφθηεζε θαη παξαρψξεζε αθηλήησλ, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ηνλ επξχηεξν 

δεκφζην ηνκέα, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία ειεχζεξσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ,  
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β) ηελ απφθηεζε θαη παξαρψξεζε δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ απηψλ, πνπ 
δελ αλήθνπλ ζε ΝΠΓΓ ή ζε ΓΔΚΟ, γηα ηε δεκηνπξγία ρψξσλ θνηλσθειψλ ρξήζεσλ,  

γ) ηελ βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, φπσο ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ απμεκέλε αλάγθε γηα 
δεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ηα πθηζηάκελα ΣΥ, δεκηνπξγία ππφγεησλ θαη ππέξγεησλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο κε βηνθιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε πεξηνρέο κε ππέξκεηξε πνιενδνκηθή επηβάξπλζε,  

δ) ηελ βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, φπσο παιαηφηεηα δέζκεπζεο, θνηλσληθά θξηηήξηα, πνιενδνκηθή 
θαη πεξηβαιινληηθή ζεκαζία απαιινηξίσζε ή αληαιιαγή αθηλήησλ ή ηκεκάησλ απηψλ: 
αα) ηδηνθηεζίαο νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ ή ελψζεσλ νηθνδνκηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ελ φισ ή ελ κέξεη εληφο ηδησηηθψλ δαζηθψλ εθηάζεσλ ή 
ββ) ζηα νπνία έρεη επηβιεζεί νιηθή απαγφξεπζε δφκεζεο απφ θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο 

δηνίθεζεο γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, 
θαη ζηα νπνία ζσξεπηηθά, αθελφο κελ, είρε αλαγλσξηζηεί κε αηνκηθή ή θαλνληζηηθή πξάμε ηεο 
Γηνίθεζεο δηθαίσκα δφκεζεο, ην νπνίν κεηαγελέζηεξα αλαθιήζεθε δηνηθεηηθά ή αθπξψζεθε 
δηθαζηηθά, αθεηέξνπ δε, έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία ππνρξενχηαη ε 
Γηνίθεζε λα πξνρσξήζεη ζε απαιινηξίσζε ή αληαιιαγή απηψλ,  

ε) νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αλάπιαζεο ζε πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά ππνβαζκηζκέλεο ή 
θνξεζκέλεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, κε ζθνπφ θπξίσο 
ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία ησλ πεξηνρψλ, ηε δηεχξπλζε ηνπ αδφκεηνπ – ειεχζεξνπ ρψξνπ, ηελ 
αλαλέσζε ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαη ηελ αχμεζε ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο ησλ πεξηνρψλ. ηηο 
αλαπιάζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε ελνπνίεζε αθαιχπησλ ρψξσλ θαη άιισλ νηθνπέδσλ γηα 
ηε δεκηνπξγία δηθηχνπ ειεχζεξσλ πξνζβάζηκσλ ρψξσλ απνθιεηζηηθά γηα πεδνχο, φπσο 
πξνβιέπεηαη  ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4067/2012.  

 
 

Άξζξν 77 
 Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ηζνδπγίνπ 

1. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θαη πνιενδνκηθή απνθαηάζηαζε θαη εμηζνξξφπεζε ηεο επηβάξπλζεο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ηε δηαηήξεζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο, ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 
ην Πξάζηλν Σακείν νη δξάζεηο πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ κε αληηθείκελν: 
α) νινθιεξσκέλεο παξεκβάζεηο αλάπιαζεο ζε πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά ππνβαζκηζκέλεο ή 

θνξεζκέλεο πεξηνρέο, θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο πξνζηαζίαο, 
β)  ηε δηακφξθσζε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε κέγηζηεο πεξηβαιινληηθήο θαη 

αηζζεηηθήο πνηφηεηαο θαη ρξεζηηθφηεηαο απφ ηνπο πνιίηεο. ηε δξάζε απηή πεξηιακβάλνληαη 
ηδίσο: 
αα) ε δηακφξθσζε λέσλ θαη ε αλαδηακφξθσζε, βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, πεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 
εμνπιηζκνχ ηνπο κε ππφγεηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ,  

ββ) ε δεκηνπξγία, ζπκπιήξσζε, δηακφξθσζε θαη βειηίσζε δηθηχσλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ  θαη  
δηθηχσλ πξάζηλσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ αζηηθφ ηζηφ, 

γγ) ε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε δηθηχσλ αζθαιψλ δηαδξνκψλ πεδψλ, κε ηελ αηζζεηηθή, 
ιεηηνπξγηθή, πεξηβαιινληηθή θαη βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε πεδνδξνκίσλ, πεδνδξφκσλ θαη  
λεζίδσλ γεηηνληάο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πξαζίλνπ θαη επηκέξνπο ππνδνκψλ 
θαη εμνπιηζκνχ, 

δδ) ε αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θάζε είδνπο ζην δεκφζην ρψξν ησλ πφιεσλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ παηδφηνπσλ θαη πιαηεηψλ, 

εε) ε βειηίσζε  θαη  αλαβάζκηζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ησλ 
παηδφηνπσλ, ησλ πιαηεηψλ, ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ απφ άηνκα 
κε αλαπεξία ή εκπνδηδφκελα άηνκα, 

ηζη) ε εθπφλεζε πξφηππσλ αξρηηεθηνληθψλ κειεηψλ δηακφξθσζεο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 
ζηνπο νπνίνπο εγθαζίζηαληαη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο,  ηεο παξ. 74 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπ 
άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4067/2012, χζηεξα απφ λφκηκε παξαρψξεζή ηνπο γηα ζπγθεθξηκέλε 
εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ή ηελ ηνπνζέηεζε ηξαπεδνθαζηζκάησλ  απφ  θνξείο  ηνπ 
Γεκνζίνπ  θαη  δήκνπο, κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη εληαία ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ην 
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κέγεζνο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ε αξκνληθή έληαμε ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ ζην 
ρψξν κε επζχλε ηνπ νηθείνπ δήκνπ,  

γ) ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεησλ  ή θαη  επηθίλδπλσλ θηηζκάησλ. ηε δξάζε απηή πεξηιακβάλνληαη 
ηδίσο: 
αα) ε θαηεδάθηζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ εληφο δαζηθψλ θαη αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ, 

αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αηγηαιψλ, θαζψο θαη ζε πνηάκηα, ιίκλεο θαη ξέκαηα, γηα ηα νπνία 
έρεη δεκνζηεπηεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε,  

ββ) ε θαηεδάθηζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπσλ θηηζκάησλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. ηεο 
13.4.1929 (Α’153), 

δ) ηελ απνθαηάζηαζε, αλαθαίληζε, αηζζεηηθή αλαβάζκηζε θαη δηακφξθσζε θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
ηδηνθηεζία ησλ Ο.Σ.Α. θαη θνξέσλ  ΝΠΓΓ θαη ΓΔΚΟ. 

ηε δξάζε απηή πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 
αα) ε απνθαηάζηαζε δεκφζησλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ θαη κλεκείσλ,  
ββ) Ζ αλαθαίληζε θαη δηακφξθσζε θηηξίσλ κε ζηφρν ηελ επαλάρξεζή ηνπο γηα ηελ θάιπςε 

αλαγθψλ εγθαηάζηαζεο θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ ή ελ γέλεη αλαπηπμηαθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ,  

γγ) ε αηζζεηηθή αλαβάζκηζε φςεσλ θηηξίσλ ζε αμηφινγα ηνπξηζηηθά, θνηλσληθά ή πνιηηηζηηθά 
ζεκεία ηεο πφιεο ή ηνπ δήκνπ,  φπσο ζε θεληξηθέο πιαηείεο, θαζψο θαη  θηηξίσλ θεληξηθψλ 
αμφλσλ θαη παξαιηαθψλ κεηψπσλ,  

δδ) ε ελεξγεηαθή, αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ 
ρψξσλ ηνπο,  

ε) ηνλ θαζαξηζκφ θαη νξηνζέηεζε ξεκάησλ, θαζψο θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ απνθαηάζηαζεο θαη 
αλάδεημήο ηνπο,  

ζη) ηελ απνθνκηδή θαη αζθαιή δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ θαη κπαδψλ κε έκθαζε ζε 
πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο, 

δ)  ηελ νινθιήξσζε ή αλαζεψξεζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη  ηελ εθπφλεζε κειεηψλ 
πεξηβαιινληηθήο θαη πνιενδνκηθήο δηαρείξηζεο. ηελ δξάζε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε  εθπφλεζε 
κειεηψλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αλάδεημε θαη πξνζηαζία πεξηνρψλ εληφο θαη ζε νπηηθή 
επαθή κε ηηο δψλεο Α αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ (εληφο δψλεο 500 κ. 
απφ αθηή / φρζε ιηκλψλ θαη πνηακψλ, εληφο δψλεο 20 κ απφ νξηνγξακκέο ξεκάησλ, ηνπία 
ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο, Natura θ.ιπ.), δηαηεξεηέσλ κλεκείσλ, θαζψο θαη αλαδάζσζεο 
αλαδαζσηέσλ εθηάζεσλ ζηηο ππφςε πεξηνρέο, 

ε) ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απφθηεζε κέζσ απαιινηξίσζεο αθηλήησλ, ηα νπνία δελ αλήθνπλ ζην 
Γεκφζην ή ηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα θαη ηα νπνία είλαη ραξαθηεξηζκέλα σο Κνηλφρξεζηνη 
Υψξνη θαη 

ζ) ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνηφπσλ θαη ησλ εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο, ηδηαίηεξα ζε 
πεξηνρέο φπνπ πθίζηαληαη πηέζεηο αζηηθνπνίεζεο ή/θαη πιήηηνληαη απφ θπζηθέο ή αλζξσπνγελείο 
θαηαζηξνθέο. 

2. Ωο ρσξηθφ πεδίν δξάζεσλ πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαζνξίδνληαη: 
α) αζηηθά θέληξα θαη νηθηζκνί θαη ηδηαίηεξα ππθλνδνκεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο θαηνηθίαο κε 

πνιενδνκηθή, πεξηβαιινληηθή  ή θαη θνηλσληθή επηβάξπλζε, κε πξνηεξαηφηεηα ζε εγθεθξηκέλεο 
Π.Α.Δ.. ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 73, 

β) πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, κε πξνηεξαηφηεηα ζε εγθεθξηκέλεο Π.Α.Δ.. ηεο 
πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 3ηνπ άξζξνπ 73, θαζψο θαη πεξηνρέο κε απζαίξεηε δφκεζε. 

3. Ζ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο θαη πνιενδνκηθήο εμηζνξξφπεζεο ηνπ άξζξνπ 76 κέζσ ηεο 
Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. θαη Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ  κέζσ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 
πινπνηείηαη κε ηελ έληαμε ησλ δηθαηνχρσλ, βάζεη θξηηεξίσλ ηεξάξρεζεο, ζε ρξεκαηνδνηηθά 
πξνγξάκκαηα ηα νπνία δηακνξθψλνληαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν.  

Άξζξν 78 
Σξνπνπνηνύκελεο δηαηάμεηο 

1. ην ηέινο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4067/2012 πξνζηίζεηαη εδάθην, σο εμήο: 
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«Γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπη. α᾿, β’, γ’ θαη δ’, πνζνζηφ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αχμεζεο ηνπ 
επηηξεπφκελνπ ζπληειεζηή δφκεζεο εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ έθδνζε Σίηινπ Δηζθνξάο 
Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Μεηαθνξάο πληειεζηή Γφκεζεο κέζσ 
ηεο Σξάπεδαο Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ». 

2. ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3986/2011 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 10, σο εμήο: 
«10. Γηα ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ΔΥΑΓΑ, πνζνζηφ δεθαπέληε ηνηο εθαηφ (15%) ηνπ 
εγθξηλφκελνπ κε απηφ ζπληειεζηή δφκεζεο εμαζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθά κε ηελ έθδνζε Σίηινπ 
Δηζθνξάο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ θαη ηελ αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Μεηαθνξάο πληειεζηή 
Γφκεζεο κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ». 

Άξζξν 79 
 Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

1. Ζ έθδνζε Σίηινπ Μ..Γ. ζε εθηέιεζε π.δ. ή ππνπξγηθήο απφθαζεο έγθξηζεο έθδνζεο απηνχ, κε ηηο 
πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ  880/1979 (Α’58), 2300/1995 (Α’ 69) θαη 3044/2002 (Α’ 197), 
πξαγκαηνπνηείηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ ην αθίλεην είλαη 
βαξπλφκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 70.  

2. Ο δηθαηνχρνο Σίηινπ Μ..Γ., πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε  ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3044/2002, κε 
αίηεζή ηνπ θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 68 επ., δηθαηνχηαη λα ιάβεη λέν ηίηιν Μ..Γ. θαη λα επηιέμεη 
είηε ηελ Πξαγκαηνπνίεζε Μ..Γ. κέζσ ηεο Σξάπεδαο Γ.Γ.Κ.Υ. είηε ηε ρξεκαηηθή απνδεκίσζή ηνπ απφ 
ηελ Σξάπεδα Γ.Γ.Κ.Υ., κε αληηζηνίρηζή ηνπ κε Σίηιν Δ.Π.Η. ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηέινπο, κεηά απφ έιεγρν 
απφ ηελ Γηεχζπλζε Παξαηεξεηεξίνπ φηη απηφο δελ είλαη απηνδίθαηα άθπξνο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3044/2002. 

3. Οη Σίηινη Μ..Γ., πνπ έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 880/1979, 2300/1995 θαη 
3044/2002, δελ επηηξέπεηαη λα κεηαβηβαζηνχλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο.  

Άξζξν 80 
 Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 
Καηαξγνχληαη:  
α) ηα άξζξα 1 έσο θαη 7 ηνπ λ. 3044/2002, θαη  
β) ηα άξζξα 31 έσο θαη 37, 40 έσο θαη 45 θαη 47 ηνπ λ. 4178/2013. 
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ΣΜΖΜΑ Γ’ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΜΔΣΡΑ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ 
 
  

Άξζξν 81 
Οξηζκνί 

1. α. Απζαίξεηε θαηαζθεπή νξίδεηαη θάζε θαηαζθεπή ή εγθαηάζηαζε, ε νπνία εθηειείηαη ή έρεη 
εθηειεζηεί  ρσξίο ηελ απαηηνχκελε  νηθνδνκηθή άδεηα ή θαζ’ ππέξβαζε  απηήο ή θαηά παξάβαζε ησλ 
ηζρπνπζψλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ ή κε βάζε άδεηα πνπ αλαθιήζεθε ή αθπξψζεθε.  
β. Απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο νξίδεηαη  θάζε κεηαβνιή ηεο ρξήζεο γηα ηελ νπνία δελ έρεη εθδνζεί ε 
απαηηνχκελε νηθνδνκηθή άδεηα (άδεηα δφκεζεο) . 
ηελ έλλνηα ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο/αιιαγήο ρξήζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη πνιενδνκηθέο 
παξαβάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

2. Γελ ζπληζηνχλ απζαίξεηε θαηαζθεπή θαη δελ θαηαγξάθνληαη σο παξαβάζεηο θαηά ηνλ έιεγρν νη 
απνθιίζεηο ησλ πεξηκεηξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θηηξίνπ έσο 2% απφ ηηο αλαγξαθφκελεο ζην 
δηάγξακκα θάιπςεο/δφκεζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο/άδεηαο δφκεζεο, κεηξνχκελεο ζε δηαζηάζεηο 
θηίζηε (θέξσλ νξγαληζκφο θαη ζηνηρεία πιήξσζήο ηνπ, ρσξίο επηρξίζκαηα - επελδχζεηο), εθφζνλ κε 
ηηο απνθιίζεηο απηέο δελ παξαβηάδνληαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο. 

3. Ωο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο νξίδνληαη νη εμήο:  
α)  θάζε θαηαζθεπή πνπ έρεη εθηειεζηεί θαηά παξάβαζε εθδνζείζαο νηθνδνκηθήο άδεηαο/άδεηαο 

δφκεζεο,  κε ηελ νπνία δεκηνπξγνχληαη ρψξνη θχξηαο ε βνεζεηηθήο ρξήζεο ρσξίο λα 
κεηαβάιινληαη ηα ζηνηρεία ηεο θάιπςεο, ηεο δφκεζεο, ηνπ χςνπο θαη ηνπ φγθνπ ηνπ δηαγξάκκαηνο 
θάιπςεο/δφκεζεο, θαη δελ ζίγνληαη ζηνηρεία ηνπ θέξνληα νξγαληζκνχ,  

β)  ε αιιαγή ρξήζεο ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ απφ θχξηα ζε άιιε  επηηξεπφκελε ζηελ πεξηνρή ρξήζε , 
ρσξίο ηελ απαηηνχκελε νηθνδνκηθή άδεηα ζε εληφο ζρεδίνπ θαη νξίσλ νηθηζκψλ, 

γ)  ε αιιαγή ρξήζεο ρψξσλ ηνπ ππνγείνπ απφ βνεζεηηθή ζε θχξηα, θαζ’ ππέξβαζε ηνπ ζπληειεζηή 
δφκεζεο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ππνγείνπ ρψξνπ,   

δ)  ε κεηαβνιή ησλ πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ δηαγξάκκαηνο δφκεζεο/θάιπςεο (θάιπςε, δφκεζε, 
χςνο), ζε πνζνζηφ έσο 10 % θαη έσο ηα 50 η.κ.,  

ε)  ε εθηέιεζε εξγαζηψλ κηθξήο θιίκαθαο ηεο παξ. 2 ηνπ  άξζξνπ 29,  πνπ δηελεξγνχληαη ρσξίο ηελ  
πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο ελ ιφγσ έγθξηζεο, 

ζη)  ε εθηέιεζε εξγαζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαηά παξάβαζε δηαηάμεσλ ηνπ θηηξηνδνκηθνχ 
θαλνληζκνχ, 

δ)   νη εξγαζίεο θαη θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 3 ηεο πεξίπη. γ΄ ηνπ άξζξνπ 96  πνπ δελ εληάζζνληαη 
ζηηο πεξηπη. ηνπ άξζξνπ 30 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 29. 

4. Οη πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο επηζχξνπλ κφλν ηηο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη  ζην 
άξζξν 94 . Γηα ηηο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο δελ επηβάιινληαη νη πνηληθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 94 
παξ. 4. 
Δθθξεκείο πνηληθέο δηψμεηο γηα πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ηεο παξ. 3  πνπ έρνπλ εθηειεζζεί παχνπλ 
νξηζηηθά θαη νη ππνζέζεηο ηίζεληαη ζην αξρείν  χζηεξα απφ  βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Σνπηθνχ 
Παξαηεξεηεξίνπ φηη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή απνηειεί πνιενδνκηθή παξάβαζε, ε νπνία ρνξεγείηαη 
χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 

5. Τπαγσγή είλαη ε ππνβνιή δήισζεο ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηνπ φξζξνπ 90 θαη βάζεη ηεο νπνίαο 
εθδίδεηαη ην πνζφ ππνινγηζκνχ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαηά ην άξζξν 100 .ην ζηάδην απηφ 
επηηξέπνληαη νη κεηαβνιέο θαη βάζεη απηψλ αλαπξνζαξκφδεηαη ην ζρήκα πιεξσκψλ θαη επέξρνληαη 
νη ζπλέπεηεο ηνπ άξζξνπ 105  πεξί αλαζηνιήο θπξψζεσλ . 

6. Αξρηθή δήισζε ππαγσγήο είλαη  ε ππαγσγή  πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην  θαηά ην νπνίν εηζάγεηαη  
ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ην θαηαβιεζέλ παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 99. 
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7. Οξηζηηθή  δήισζε ππαγσγήο, είλαη ε δήισζε θαηά ηελ νπνία έρεη εμνθιεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 30% 
ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 θαη κπνξεί λα εθδνζεί ε ζρεηηθή 
βεβαίσζε θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 83.  

8. Πεξαησκέλε ππαγσγή  είλαη δήισζε θαηά ηελ νπνία έρεη εμνθιεζεί ην ζχλνιν ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 
πξνζηίκνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 100 θαη έρνπλ ππνβιεζεί ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα φια ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 99. 

 
Άξζξν 82 

Απαγόξεπζε δηθαηνπξαμηώλ ζε αθίλεηα κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο 
1. α) Απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε ε κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο 

ζε αθίλεην ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε αιιαγή 
ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 81 παξ. 1. ηελ αλσηέξσ απαγφξεπζε εκπίπηνπλ 
θαη ηα αθίλεηα ηα νπνία εηζθέξνληαη  ζε εηαηξεία. 
β) Γελ επηηξέπεηαη ε κίζζσζε θαη παξαρψξεζε αθηλήησλ ζηα νπνία έρεη εθηειεζηεί απζαίξεηε 
θαηαζθεπή ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81 
παξ. 1.  

 
2.  Απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο  παξ. 1 εμαηξνχληαη ηα αθίλεηα ζηα νπνία έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο 

θαηαζθεπέο ή έρνπλ εγθαηαζηαζεί απζαίξεηεο ρξήζεηο πνπ: 
α)  πθίζηαληαη πξηλ απφ ηηο  30-11-1955, εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ απφ 9-8-1955 β.δ., 
β)  έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 720/1977 (Α’ 297),  
γ)  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ λ. 1337/1983 ή ησλ παξ. 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1512/1985 (Α’4), 
δ)  έρεη αλαζηαιεί ε θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15, 16, 20 θαη 21 ηνπ λ. 

1337/1983 (Α’ 33), ρσξίο φκσο λα έρεη απνξξηθζεί κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ, θαηά 
πεξίπησζε, νξγάλνπ ε αίηεζε γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε,  

ε)  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
3399/2005 (Α’ 255),  

ζη)  έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3775/2009 (Α’ 122) 
ή ηνπ λ. 3843/2010 (Α’ 62), θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηέο,  ή έρεη 
πεξαησζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηαηήξεζεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ  παξφληνο, 

δ)  έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή έρεη θαηαβιεζεί 
πνζνζηφ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 
 

Άξζξν 83 
Απαίηεζε έθδνζεο βεβαίσζεο κεραληθνύ ζε δηθαηνπξαμίεο, εγγξαπηέεο πξάμεηο  

 
1.  ε θάζε δηθαηνπξαμία ελ δσή πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δσξεάο αηηία ζαλάηνπ, πνπ ζπληάζζεηαη κεηά  

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη έρεη σο αληηθείκελν ηε κεηαβίβαζε ή ηε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην ή θαη ζε αθίλεην ρσξίο θηίζκα, επηζπλάπηεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε 
θαη βεβαίσζε κεραληθνχ.  

2. Με ηελ  αλσηέξσ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηε βεβαίσζε κεραληθνχ δειψλεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη αληίζηνηρα φηη: 
α)  ζην αθίλεην δελ ππάξρεη θηίζκα ή  
β)  ζην αθίλεην ή ζηε δηαθεθξηκέλε απηνηειή νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θνηλφθηεησλ ή θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηνπ αθηλήηνπ, δελ έρνπλ εθηειεζηεί απζαίξεηεο 
θαηαζθεπέο θαζ’ ππέξβαζε ηεο δφκεζεο, ηεο θάιπςεο θαη ηνπ χςνπο ηεο ηδηνθηεζίαο, θαζψο  θαη 
φηη δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ρξήζεηο ρσξίο άδεηα ή,   

γ)  νη πθηζηάκελεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή νη εγθαηεζηεκέλεο απζαίξεηεο ρξήζεηο εκπίπηνπλ ζε κία 
απφ ηηο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 θαη δελ ππάγνληαη ζε θακία άιιε απφ ηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 89.  
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3.  Ζ βεβαίσζε κεραληθνχ γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο πεξίπη. ζη’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82, γηα ηηο 
νπνίεο δελ έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηνπ λ. 4014/2011 ή 
ηνπ λ. 4178/2013 ή ηνπ παξφληνο, πεξηέρεη ξεηή αλαθνξά γηα ηελ εμφθιεζε πνζνζηνχ 30% ηνπ 
εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ γηα ηελ νπνία γίλεηαη εηδηθή κλεία ζε θάζε δηθαηνπξαμία. 

4.  Ζ βεβαίσζε ηνπ κεραληθνχ ζπλνδεχεηαη απφ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 
πξνδηαγξαθέο θαη ηα νξηδφκελα ζην λ. 651/1977 (Α’ 207), εμαξηεκέλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα 
ζπληεηαγκέλσλ θαη ζπλνδεπφκελν απφ ηε κεζνδνινγία εμάξηεζεο θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ησλ 
ηξηγσλνκεηξηθψλ ζεκείσλ ηνπ θξαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπληεηαγκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
εμάξηεζε.  Αλ ην νηθφπεδν πξνέξρεηαη απφ πξάμε εθαξκνγήο θαη δηαζέηεη ζπληεηαγκέλεο ζε ζχζηεκα 
αλαθνξάο δηαθνξεηηθφ απφ ην ΔΓΑ ‘87, πξέπεη λα αλαθέξνληαη θαη νη ζπληεηαγκέλεο ζχκθσλα κε 
απηφ. 

5.   Γελ απαηηείηαη ην αλσηέξσ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
α)  γηα αθίλεηα εληφο εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ή εληφο νξίσλ νηθηζκνχ γηα ηα νπνία κέρξη  

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λ. 4178/2013 έρεη θαηαξηηζηεί ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ζχζηαζεο 
νξηδνληίσλ / θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ ή έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα, 

 β)  ζε θάζε πεξίπησζεγηα αθίλεηα εληφο ζρεδίνπ γηα ηα νπνία έρεη θπξσζεί πξάμε εθαξκνγήο, 
γ)  γηα αθίλεηα εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, κε άξηηα θαη κε νηθνδνκήζηκα, ζχκθσλα κε ην εκβαδφλ ηνπ 

ηίηινπ, 
δ)  γηα αθίλεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαδαζκφ θαη δηαλνκή, εθφζνλ ε αληηθεηκεληθή αμία ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο 
θαζνξηζκέλεο ΕΟΔ,  

6.  Οη αλσηέξσ βεβαηψζεηο ησλ κεραληθψλ έρνπλ ηζρχ δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπο θαη 
πξνζαξηψληαη ζηηο δηθαηνπξαμίεο ηεο παξ. 1.  

7.  ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, νη βεβαηψζεηο 
ησλ κεραληθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1, εθδίδνληαη θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ βεβαηνχληα 
κεραληθφ, ρσξίο κνλαδηθφ αξηζκφ,θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε ζρεηηθή δηάηαμε, θαη πξνζαξηψληαη 
ζηα ζπκβφιαηα. ηε ζρεηηθή βεβαίσζε ζεκεηψλεηαη θαη κνλνγξάθεηαη ε επηζήκαλζε «Δθδίδεηαη απφ ην 
Μεραληθφ ιφγσ αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο». Σα ζηνηρεία 
ηεο βεβαίσζεο θαηαρσξίδνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 
επαλαιεηηνπξγηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Ζ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο απνδεηθλχεηαη ζε 
θάζε πεξίπησζε απφ ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ  αξκφδηνπ νξγάλνπ ε νπνία αλαξηάηαη ππνρξεσηηθψο 
ειεθηξνληθά ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ή θαη ηεο αξκφδηαο αξρήο 
κε επζχλε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

8.  ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πνπ θαηαξηίδνληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαη έρνπλ σο 
αληηθείκελν ηε ζχζηαζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε απηνηειψλ ηδηνθηεζηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
3741/1929 (Α’ 4) θαη ηνπ λ.δ. 1024/1971 (Α’232), πξνζαξηψληαη αληίγξαθα ησλ ζρεδίσλ ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

9.  ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ δηθαηνπξαμίεο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη ζηα νπνία 
ππάξρνπλ θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ηνπ παξφληνο, εθφζνλ απηέο δελ απεηθνλίδνληαη ζηα ζρέδηα ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηεο άδεηαο δφκεζεο, γίλεηαη εηδηθή κλεία γηα ηα ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ησλ 
θαηαζθεπψλ ή ησλ ρξήζεσλ απηψλ θαη επηζπλάπηνληαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο, αληίγξαθα απφ ην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ 90 ησλ ζρεδίσλ πνπ ηηο απεηθνλίδνπλ. 

10.  Μεηά ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή πνζνζηνχ 30% απηνχ ή θαη εμαίξεζε 
κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ ζηηο πεξηπηψζεηο αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ  ζε πξφζσπα ησλ παξ. 6 
θαη 7 ηνπ άξζξνπ 103, επηηξέπεηαη, γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα, θαηά 
ην πνζνζην ηδηνθηεζηαο πνπ ηνπ αληηζηνηρεη ε κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνοζην 
αθίλεην ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε ρξήζε, ηε δε 
ππνρξέσζε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, αλαιακβάλεη ν λένο θχξηνο κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ 
ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

11. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν ηεο δήισζεο θαη ηεο 
βεβαίσζεο ηεο παξ. 1 θαη λα ξπζκίδεηαη θάζε άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηε δήισζε θαη ηε βεβαίσζε. 
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12.  α)  Οη ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβφιαηα, νη δηθαηνπξαθηνχληεο, νη ππνζεθνθχιαθεο ή νη 
πξντζηάκελνη ησλ θηεκαηνινγηθψλ γξαθείσλ πνπ κεηαγξάθνπλ απηά, εθφζνλ δελ έρεη 
επηζπλαθζεί ε δήισζε θαη ε βεβαίσζε ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη νη κεραληθνί πνπ ρνξήγεζαλ 
αλαθξηβή βεβαίσζε, ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή 
απφ ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ, αλάινγα κε ηελ αμία ηεο 
απζαίξεηεο θαηαζθεπήο. 

β)  ηνπο κεραληθνχο ηεο πεξίπη. α΄, αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηληθή ηνπο δίσμε, επηβάιιεηαη θαη 
πξνζσξηλή ή νξηζηηθή απαγφξεπζε άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά 
φξγαλα ηνπ θνξέα ηνπ νπνίνπ είλαη κέιε, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο. Με απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ  Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο  ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ηεο δηνηθεηηθήο 
πνηλήο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα. 

γ)  Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζηνλ παξφληα ή κεηαβίβαζεο απηνηειψλ λέσλ απζαίξεησλ 
θηηζκάησλ ρσξίο ηελ έθδνζε άδεηαο  γηα θηίζκαηα πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ ή άιιαμαλ νη ρξήζεηο 
απηψλ κεηά ηηο 28.7.2011, ζηνλ αξκφδην γηα ηελ ππαγσγή ή ηελ έθδνζε βεβαίσζεο κεραληθφ 
επηβάιιεηαη νξηζηηθή παχζε άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ηνπ Σ.Δ.Δ. θαη δηαγξαθή απφ νπνηνδήπνηε κεηξψν επαγγέικαηνο 
κεραληθνχ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

Άξζξν 84 
Απαγόξεπζε ζύλδεζεο απζαίξεησλ θηηζκάησλ κε δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο 

Καηαξγείηαη θάζε δηάηαμε πνπ επηηξέπεη ηελ θαη’ εμαίξεζε ζχλδεζε απζαίξεησλ θηηζκάησλ κε δίθηπα 
θνηλήο σθέιεηαο θαη παχνπλ λα ηζρχνπλ βεβαηψζεηο ή απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη δελ έρνπλ 
πινπνηεζεί.  

 
Άξζξν 85 

Γεκηνπξγία δνξπθνξηθώλ ραξηώλ θαη εληαίαο βάζεο αλαθνξάο 
1.  ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δεκηνπξγείηαη θαη ηεξείηαη δηαδηθηπαθή ςεθηαθή 

πιαηθφξκα νξζνθσηνραξηψλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3882/2010. ηελ αλσηέξσ ςεθηαθή 
ραξηνγξαθηθή πιαηθφξκα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζχζηεκα ηειεπηζθνπηθήο πεξηνδηθήο ραξηνγξάθεζεο, 
κέζσ ηνπ νπνίνπ εληνπίδεηαη θάζε λέν θηίζκα εληφο γεπέδνπ, εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ 
νξηνζεηεκέλσλ νηθηζκψλ θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην. 

2.  Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη ε δηαδηθαζία, ην 
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο θαη  ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλσηέξσ ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη νη 
επηπιένλ ιεηηνπξγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ δηαηίζεληαη κέζσ ηεο αλσηέξσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο. 

 
Άξζξν 86 

Γηθαίσκα ππαγσγήο- Υξόλνο αιιαγήο ρξήζεο/αλέγεξζεο 
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 99 επ. ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ν θέξσλ 
νξγαληζκφο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο έρεη εθηειεζηεί  ή ε απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο έρεη 
εγθαηαζηαζεί πξηλ απφ ηηο 28/7/2011.  

Άξζξν 87 
Απόδεημε ρξόλνπ θαηαζθεπήο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ 

1. Ζ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ αλέγεξζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο  γίλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 
αεξνθσηνγξαθίαο.  
Αλ δελ πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο εγθαηάζηαζεο 
ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο απφ ηελ αεξνθσηνγξαθία, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο: 
α)  ν ρξφλνο ηεο αιιαγήο ρξήζεο απφ θχξηα ρξήζε ζε άιιε θχξηα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν 

θνξνινγηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο, ζην νπνίν εκθαίλεηαη ην αθίλεην θαη ε ρξήζε φπσο 
πεξηγξάθνληαη θαηά ηελ ππαγσγή,  

β)  ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε ππφγεηα ζηάζκε ή εληφο ηνπ φγθνπ λφκηκνπ 
θηηξίνπ απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν θνξνινγηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο ή ηεθκαίξεηαη απφ ηνλ 
ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο κε ην θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ θηηξίνπ, 
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γ)  ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ηεο αιιαγήο ρξήζεο απφ βνεζεηηθή ζε θχξηα ζε θηίξηα κε νηθνδνκηθή 
άδεηα απνδεηθλχεηαη κε έγγξαθν θνξνινγηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο, άιισο ιακβάλεηαη ν 
ρξφλνο ζεψξεζεο ηεο αδείαο γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ηνπ αθηλήηνπ. 

ε  πεξίπησζε  κε ππνβνιήο εγγξάθνπ ηεο θνξνινγηθήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο ιακβάλεηαη σο 
ρξφλνο αιιαγήο ρξήζεο ε 1ε 1.2004. Σα θαηά πεξίπησζε απνδεηθηηθά έγγξαθα ππνβάιινληαη ζην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη κλεκνλεχνληαη ζηελ ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ.  

 
2. ηελ  ςεθηαθή πιαηθφξκα νξζνθσηνραξηψλ ηνπ άξζξνπ 85, κε κέξηκλα ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, εηζάγνληαη γηα φιε ηελ επηθξάηεηα νη αεξνθσηνγξαθίεο πνπ 
ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε αλαθνξάο θαη ειέγρνπ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ 
θέξνληνο νξγαληζκνχ  ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο κέρξη ηηο 28.7.2011.  

3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο δηαπηζηψλεηαη ε αλάξηεζε ησλ αλσηέξσ 
αεξνθσηνγξαθηψλ ζηε ςεθηαθή πιαηθφξκα νξζνθσηνραξηψλ ηνπ άξζξνπ 85. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο  θαη Δλέξγεηαο ξπζκίδεηαη θάζε  ζέκα ζρεηηθφ κε ηε δηαδηθαζία ειέγρνπ  ησλ 
δειψζεσλ ππαγσγήο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ σο πξνο ην ρξφλν αλέγεξζήο ηνπο. 

4. ε θάζε πεξίπησζε, πέξαλ ησλ φζσλ νξίδνληαη αλσηέξσ, γηα ηελ απφδεημε ηνπ ρξφλνπ θαηαζθεπήο, 
πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν ζπληειεζηήο παιαηφηεηαο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ ηδηνθηήηε θαη 
ππνβάιινληαη κε επζχλε ηνπ κεραληθνχ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα αεξνθσηνγξαθίεο ή δεκφζηα 
έγγξαθα. 

5. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξεί λα εηζάγνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα εγθεθξηκέλα ςεθηαθά ππφβαζξα ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, πνπ αθνξνχλ πξνζηαηεπφκελεο 
πεξηνρέο, αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, δαζηθέο εθηάζεηο θαη θαζνξηζκφ δσλψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο. 

 
 
 

Άξζξν 88 
Απζαίξεηα πξηλ ηηο 28.7.2011 

Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη νη αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί πξηλ απφ ηηο  28.7.2011 
θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

1.  Πεξίπησζε 1: Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε πξνγελέζηεξνπο 
λφκνπο: 
α)  απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο νη νπνίεο: 

αα)  πθίζηαληαη πξηλ απφ  ηηο 30.11.1955, εκεξνκελίαο έλαξμεο ηζρχνο ηνπ απφ 9.8.1955 β.δ.,    
ββ)  έρνπλ απαιιαγεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ λ. 720/1977 (Α’ 297),  
γγ)  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ λ. 1337/1983 ή ησλ παξ. 8 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1512/1985,  
δδ)  έρεη αλαζηαιεί ε θαηεδάθηζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15, 16, 20 θαη 21 

ηνπ λ. 1337/1983, εθφζνλ δελ έρεη απνξξηθζεί, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε 
νξγάλνπ, ε αίηεζε γηα ηελ εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε,  

εε)  έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 
3399/2005 (Α΄ 255).  

Οη θαηαζθεπέο ζε φιεο ηηο παξαπάλσ ππνπεξηπηψζεηο ηεο πεξίπη. α΄ δελ είλαη θαηεδαθηζηέεο, δελ 
επηβάιινληαη πξφζηηκα ζε απηέο θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο επ’ απηψλ, 

β)  απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία δηαηήξεζεο, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3775/2009 (Α’ 122) ή ηνπ λ. 3843/2010 (Α’ 62) θαη γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζε απηέο θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  
Οη αλσηέξσ θαηαζθεπέο πνπ πεξαίσζαλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκν 
δηαδηθαζίεο θαη: 
αα)  δελ παξαβηάδνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη 

δφκεζεο θαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20%  ην χςνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άιισλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή απζαίξεησλ αιιαγψλ ρξήζεο επί 
ηνπ αθηλήηνπ, 

ββ)  δελ βξίζθνληαη εληφο πξνθεπίνπ,  
εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ 
δηθαηψκαηνο επ’ απηψλ.  
ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ αλσηέξσ πνζνζηψλ ή αλ νη θαηαζθεπέο βξίζθνληαη εληφο  
πξνθεπίνπ, ε εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε ηζρχεη γηα ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη  ζηνπο λφκνπο  
3775/2009 θαη 3843/2010 θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο 
επ’ απηψλ. Γηα ηελ  νξηζηηθή εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε είλαη απαξαίηεηε ε δήισζε ππαγσγήο 
ζηε θαηεγνξία 5 ηνπ άξζξνπ 96  κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ χςνπο εθαηφ (100) επξψ.  

γ)  απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ 
εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ θαη έρεη αλαξηεζεί ην ζχλνιν ησλ 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 
4014/2011 θαη 4178/2013.  

Απφ απηέο: 
αα)  νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ησλ θαηεγνξηψλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013 πνπ 

έρνπλ πεξαηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζ΄ απηφλ,   
ββ)  νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ είραλ ππαρζεί ζην λ. 4014/2011  θαη έρνπλ πεξαηψζεη  ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζ΄ απηφλ, , εθφζνλ δελ παξαβηάδνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν 
ηνπ 40% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% 
ηνπ χςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ άιισλ απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ ή απζαίξεησλ αιιαγψλ ρξήζεο επί ηνπ αθηλήηνπ, θαη δελ βξίζθνληαη εληφο 
πξνθεπίνπ. ηε πεξίπησζε απηή νη δειψζεηο ππαγσγήο κεηαθέξνληαη απηφκαηα ζην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

γγ)  νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.4178/2013, πνπ έρνπλ 
πεξαηψζεη  ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζ΄ απηφλ, εθφζνλ δελ παξαβηάδνπλ ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηα πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο θαη ζε 
πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηνπ χςνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
άιισλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή απζαίξεησλ αιιαγψλ ρξήζεο επί ηνπ αθηλήηνπ, θαη δελ 
βξίζθνληαη εληφο πξνθεπίνπ, 
εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ θαηεδάθηζε θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε 
εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηψλ,  

δδ)  νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο θαηεγνξίαο 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013, πνπ έρνπλ 
πεξαηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζ΄ απηφλ θαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο 
θαηεγνξίαο 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 4178/2013, πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο 
ππνπεξίπη. γγ΄, ηεο πεξίπη. γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πνπ  έρνπλ πεξαηψζεη ηηο 
πξνβιεπφκελεο ζην λ. 4178/2013 δηαδηθαζίεο θαηαβνιήο εληαίνπ εηδηθνχ  πξνζηίκνπ, ηεινχλ 
ζε θαζεζηψο αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ γηα ρξφλν δηαηήξεζήο ηνπο πνπ πξνβιέπεηαη 
ζην λ. 4178/2013 θαη δελ επηβάιινληαη ζ΄ απηέο πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο.  

2. Πεξίπησζε 2: απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε 
ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ησλ  λφκσλ 3843/2010 (Α’ 62), 4014/2011 θαη 4178/2013. ηηο απζαίξεηεο 
θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο 
δηαηήξεζεο, ξχζκηζεο ή αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ ησλ λ. 3843/2010, 4014/2011 θαη 
4178/2013, δειαδή δελ έρεη θαηαβιεζεί ην ζχλνιν ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη δελ έρνπλ 
αλαξηεζεί ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, είλαη δπλαηή ε 
ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, θαηαβιεζέληα πνζά ζην 
πιαίζην ησλ πξνεγνχκελσλ λφκσλ ππαγσγήο ζπκςεθίδνληαη κε ην νθεηιφκελν εληαίν πξφζηηκν, 
φπσο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Αλ απφ ηνλ επαλππνινγηζκφ 
πξνθχπηεη φηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο, δελ αλαδεηνχληαη. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3843/2010, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 
νινθιεξσζεί ε πιεξσκή ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, ην ππνιεηπφκελν πνζφ θαηαβάιιεηαη 
σο παξάβνιν ππέξ ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 
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θαη ππνβάιιεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αίηεζε  ζηελ Τ.ΓΟΜ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
πεξαίσζεο. 

3. Πεξίπησζε 3: απζαίξεηε θαηαζθεπή ή αιιαγή ρξήζεο πξηλ απφ  ηηο 28.7.2011 πνπ  δελ έρεη, κέρξη 
ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ππαρζεί ζε θακία ξχζκηζε απζαηξέησλ.  
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο, πνπ δελ έρνπλ ππαρζεί ζε πξνγελέζηεξεο ηνπ παξφληνο 
δηαηάμεηο λφκσλ αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ, ελψ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο, 
ηπγράλνπλ αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ, εθφζνλ ππαρζνχλ ζηνλ παξφληα λφκν.  

Αλ δελ νινθιεξσζεί  ε δηαδηθαζία θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηνπ παξφληνο, 
εθαξκφδνληαη γηα ηηο  αλσηέξσ θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 94, ππφ ηελ 
δηάθξηζε ησλ παξαβάζεσλ σο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 81, ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 
Άξζξν 89 

Απαγόξεπζε ππαγσγήο 
1. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 96 επ. απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
2.  Απαγνξεχεηαη  ε κεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο αθηλήηνπ ή απηνηεινχο δηεξεκέλεο ηδηνθηεζίαο ή ε 

ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο ζε αθίλεην ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή ή 
έρεη εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο εθφζνλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή απζαίξεηε αιιαγή 
ρξήζεο βξίζθεηαη:  

α)  ζε εγθεθξηκέλν θνηλφρξεζην ρψξν ηεο πφιεο ή ηνπ νηθηζκνχ. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο 
ζηηο νπνίεο δελ έρεη ζπληειεζηεί ε αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε επί αθηλήησλ ζηα νπνία πθίζηαληαη 
εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα πνιηηψλ. ε πεξίπησζε ππαγσγήο ζηνλ παξφληα, δελ επεξεάδνληαη ην 
θχξνο θαη ε δηαδηθαζία απαιινηξίσζεο θαη ηα απζαίξεηα θηίζκαηα δελ απνδεκηψλνληαη,  
β)  ζε παξαρσξεκέλνπο ζε δεκφζηα θνηλή ρξήζε, ρψξνπο ηνπ νηθνπέδνπ ηεο παξ. 58 ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 (Α’ 79), 
γ)  εληφο παξφδηαο ζηνάο, ε νπνία πθίζηαην θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο 
θαηαζθεπήο,   
δ)  παξά ην φξην ησλ δηεζλψλ, εζληθψλ, επαξρηαθψλ ή δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ νδψλ, εληφο 
δψλεο δηάζηαζεο πνζνζηνχ 50% ησλ νξηδφκελσλ απφ ηε λνκνζεζία πεξί κέηξσλ γηα ηελ 
αζθάιεηα ηεο ππεξαζηηθήο ζπγθνηλσλίαο, νη νπνίνη ίζρπαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ή εγθαηάζηαζή ηνπο. 
Δμαηξνχληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο ζε θηίξηα γηα ηα νπνία έρεη 
ρνξεγεζεί λνκίκσο νηθνδνκηθή άδεηα, ζε κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα 
πεξίπησζε, θαζψο θαη απηνηειείο θαηαζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 17 
ηνπ λ. 4067/2012, εθηφο ηεο πεξίπη. δ΄ απηήο, θαζψο θαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο 
αιιαγέο ρξήζεο ηνπξηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ βξίζθνληαη  ζε επαθή κε ηα φξηα δεκνηηθψλ ή 
θνηλνηηθψλ νδψλ ζε απφζηαζε κηθξφηεξε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα αιιά ζε θάζε 
πεξίπησζε εθηφο ησλ νξίσλ απαιινηξίσζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιεηηνπξγνχζαλ θαη είρε 
ρνξεγεζεί άδεηα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ πξηλ απφ ηηο 28.7.2011, 
ε)  ζε δεκφζην θηήκα, 
ζη)  ζε δάζνο, ζε δαζηθή ή αλαδαζσηέα έθηαζε, 
δ)  ζηνλ αηγηαιφ θαη ζηνλ παιαηφ αηγηαιφ. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή 
ρξήζεσλ εληφο ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ, εθφζνλ πθίζηαληαη λνκίκσο εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα 
πνιηηψλ πνπ πξνυθίζηαληαη ηεο ζρεηηθήο νξηνζέηεζεο ηνπ παιαηνχ αηγηαινχ, θαζψο θαη νη 
πεξηπηψζεηο ζηνλ παιαηφ αηγηαιφ γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί δηθαζηηθή απφθαζε, κέρξη ηελ έλαξμε 
ηζρχνο ηνπ παξφληνο,   γηα ηελ εμαίξεζε ησλ θηηζκάησλ ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή ράξαμε. ε 
πεξίπησζε ππαγσγήο ζηνλ παξφληα, δελ επεξεάδνληαη ην θχξνο θαη ε δηαδηθαζία ηπρφλ 
απαιινηξίσζεο, θαζψο θαη ε επηβνιή ησλ θπξψζεσλ κεηά ηελ έθδνζε ηεο πξσηφδηθεο δηθαζηηθήο 
απφθαζεο, αλεμαξηήησο ηεο αλαζηνιήο ησλ πνηληθψλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 
παξφληα. ε πεξίπησζε απαιινηξίσζεο ηα απζαίξεηα θηίζκαηα δελ απνδεκηψλνληαη. 
ηελ έλλνηα ησλ απαγνξεπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ε 
φρζε θαη ε παιαηά φρζε, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 2971/2001,           
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ε)  ζηε δψλε παξαιίαο. Δμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ έρεη ζπληειεζηεί ε απαιινηξίσζε 
θαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πξνυθίζηαληαη ηεο ζρεηηθήο νξηνζέηεζεο ηεο δψλεο. ε 
πεξίπησζε ππαγσγήο ζηνλ παξφληα λφκν δελ επεξεάδνληαη ην θχξνο θαη ε δηαδηθαζία 
απαιινηξίσζεο θαη ηα απζαίξεηα θηίζκαηα δελ απνδεκηψλνληαη. ηελ έλλνηα ηεο απαγνξεπηηθήο 
πεξηνρήο ηεο  παξνχζαο  πεξηιακβάλεηαη θαη ε παξφρζηα δψλε, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ λ. 
2971/2001,                                                                                                                        
ζ)  ζε αξραηνινγηθφ ρψξν Εψλεο Α, εμαηξνπκέλσλ ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ πνπ  

   πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ θήξπμε ηεο αξραηνινγηθήο δψλεο εθφζνλ δελ απαγνξεπφηαλ ε  
δφκεζε, 
 
η)  ζε αξραηνινγηθφ ρψξν εθηφο Εψλεο Α, εθηφο αλ δελ απαγνξεπφηαλ ε εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ 

εξγαζηψλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο 
ρξήζεο. ε θάζε πεξίπησζε εμαηξνχληαη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ 
ηελ θήξπμε ηεο αξραηνινγηθήο δψλεο εθφζνλ δελ απαγνξεπφηαλ ε δφκεζε, 
ηα)  ζε ηζηνξηθφ ηφπν, ηζηνξηθφ δηαηεξεηέν νηθηζκφ θαη πεξηνρή ηδηαίηεξνπ θπζηθνχ θάιινπο εθηφο 

 αλ δελ απαγνξεπφηαλ ε εθηέιεζε νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο 
 θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο, 

ηβ)  ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ή παξαδνζηαθφ ηκήκα πφιεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ 
ζην άξζξν 116 ηνπ παξφληνο, 

ηγ)  ζε ξέκα, θξίζηκε παξάθηηα δψλε, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 2 πεξηπηψζεηο 10 θαη 12 παξ. 
 8α ηνπ λ. 3937/2011 (Α` 60) ή πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 1650/1986 (Α` 
160), φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 3937/2011 (Α` 60), αλ 
απαγνξεπφηαλ ε εθηέιεζε θάζε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο απζαίξεηεο 
θαηαζθεπήο ή ε ρξήζε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο, 
 ηδ)  ζε θεξπγκέλν δηαηεξεηέν θηίξην, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 14 ηνπ 
παξφληνο ή ζε θηίξην πνπ είλαη αξραίν κλεκείν ή θεξπγκέλν λεφηεξν κλεκείν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ. 3028/2000 (Α` 153), 

  ηε) ζε επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπν θηίξην ην νπνίν δελ κπνξεί λα απνθαηαζηαζεί ζχκθσλα κε ηηο 
 θείκελεο δηαηάμεηο κεηά απφ ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηαηηθήο ελίζρπζεο, 

 ηζη) εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο ή εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ εθφζνλ ην αλψηαην χςνο ηεο απζαίξεηεο 
θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ, πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, ππεξβαίλνπλ ην χςνο 
ηεο θνξπθνγξακκήο. Δμαηξνχληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο ζε  

θηίξηα πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξν ηεο 31.12.2003,  
ηδ) εληφο απφζηαζεο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ είθνζη πέληε 25 κέηξσλ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα γξακκή 
κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 400 KV ή απφζηαζεο κηθξφηεξεο ή ίζεο ησλ 20 κέηξσλ γηα γξακκή 
κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο 66 ή 150 ΚV εθαηέξσζελ ηνπ άμνλα δηέιεπζεο θαη θαζ’ φιν ην κήθνο ηεο, 
εθηφο αλ ζπλνδεχεηαη απφ έγθξηζε Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαηά ην άξζξν 
118 ηνπ παξφληνο,  

ηε) ζε πεξηνρέο πνπ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ελαέξηαο θπθινθνξίαο, εθηφο 
αλ ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΚΑΣΑ ΣΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΖ ΓΟΜΖΖ 
Άξζξν 90 

Ζιεθηξνληθή δηαδηθαζία εληνπηζκνύ, ειέγρνπ θαη θαηαγξαθήο απζαηξέησλ 
1.  Σν θαηά ηφπν αξκφδην Σκήκα ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο εηζάγεη 

ειεθηξνληθά ζην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ππαγσγήο απζαηξέησλ ην ζχλνιν 
ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία θαηαγξαθήο, θαηαγγειίαο, εληνπηζκνχ, 
ειέγρνπ, ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο, επηβνιήο θπξψζεσλ θαη θαηεδάθηζεο ησλ απζαηξέησλ 
θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ ρξήζεο.  

2.  ε ππνδνκέο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ή άιιεο αξκφδηαο αξρήο, πνπ 
επνπηεχεηαη  απφ ην  αλσηέξσ Τπνπξγείν, ηεξείηαη πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ 
απνζήθεπζε αληηγξάθσλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο  παξ. 1. 
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3. Ζ πινπνίεζε ηεο πεξαηηέξσ ζπκπιήξσζεο ηνπ  πθηζηάκελνπ  πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο ππαγσγήο απζαηξέησλ κπνξεί λα αλαηεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη ζε θνξέα πνπ 
ζα θαζνξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

4. Με ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ππνινγίδεηαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ηεο δεινχκελεο 
θαηαζθεπήο, φπσο νξίδεηαη ζηηο επφκελεο δηαηάμεηο. 

5.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
θαζνξίδεηαη: 
α) γηα θάζε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ αθνξνχλ ζε απζαίξεηα πξηλ 
ηελ 28.07.2011, πνζνζηφ αληαπφδνζεο επί ηνπ παξαβφινπ πνπ θαηαβάιιεηαη ζηελ 
αξκφδηα αξρή γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 
αθνξά ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη 
ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 
β) γηα θάζε βεβαίσζε πξνζηίκνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή αιιαγήο ρξήζεο πνζνζηφ επί 
ηνπ βεβαησζέληνο ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία πξνζηίκνπ, πνπ αθνξά ζηελ ηερληθή 
ιεηηνπξγία, αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ απφ 
ηνπο Διεγθηέο Γφκεζεο.  
Σν πνζνζηφ απηφ θαηαβάιιεηαη πιένλ ηνπ ππνινγηδφκελνπ παξαβφινπ θαη ηνπ εηδηθνχ 
πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν. ε θάζε πεξίπησζε ην πνζνζηφ απηφ 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην ηξία (3) επί ηνηο εθαηφ (%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ 
παξαβφινπ πνπ πξνβιέπεηαη αλά ππαγσγή θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξεί λα θαζνξίδεηαη θάζε 
ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ ηερληθή ιεηηνπξγία θαη ηε δεκηνπξγία ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ  
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ε έληαμή ηνπο ζην ππάξρνλ πιεξνθνξηθφ ζχζηεκα 
ππαγσγήο απζαηξέησλ. 

 
 

Άξζξν 91 
Δληνπηζκόο απζαηξέησλ 

Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην εληνπίδεη ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, απηεπαγγέιησο, 
χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρεηψλ πνπ δηαζέηεη ή θαηφπηλ θαηαγγειίαο θαηά ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, ή ζχκθσλα κε ην  άξζξν 57,  ή θαη’ εληνιή 
ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ή ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο.  

 
Άξζξν 92 

Γηαπίζησζε θαη ραξαθηεξηζκόο απζαηξέηνπ 
1. Ζ δηαπίζησζε θαη ν ραξαθηεξηζκφο απζαηξέηνπ γίλεηαη χζηεξα απφ απηνςία δχν ειεγθηψλ 
δφκεζεο,     νη νπνίνη εηδνπνηνχληαη χζηεξα απφ θιήξσζε απφ ην αξκφδην Πεξηθεξεηαθφ 
Παξαηεξεηήξην γηα λα δηελεξγήζνπλ ηελ απηνςία. Οη ππάιιεινη ηνπ Σνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ  
κεξηκλνχλ γηα ηελ παξνρή ζηνπο ειεγθηέο  δφκεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ θαη 
ζηνηρείσλ, φπσο ηελ χπαξμε νηθνδνκηθήο άδεηαο ή άδεηαο δφκεζεο θαη ηελ Σηκή Εψλεο πνπ ηζρχεη 
ζηελ πεξηνρή.  
2.Οη δχν ειεγθηέο δφκεζεο δηελεξγνχλ επηηφπηα απηνςία θαη ζπληάζζνπλ έθζεζε απηνςίαο, ηελ 
νπνία ππνβάιινπλ ζηελ νηθεία ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ζε δηάζηεκα δχν εκεξψλ. Σελ εκέξα ηεο 
απηνςίαο ηνηρνθνιινχλ ζην απζαίξεην πξφζθιεζε πξνο ην θεξφκελν θχξην, λνκέα, θάηνρν ή 
θαηαζθεπαζηή λα πξνζέιζεη ην λσξίηεξν ηξεηο εκέξεο θαη ην αξγφηεξν επηά εκέξεο κεηά ηε 
δηελέξγεηα ηεο απηνςίαο ζην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη γλψζε αληηγξάθνπ ηεο 
έθζεζεο απηνςίαο. Ζ έθζεζε απηή αθνξά ην απζαίξεην θαη κφλν θαη φρη ηνλ ηδηνθηήηε, λνκέα, 
θάηνρν ή θαηαζθεπαζηή ηνπ. Ζ κε αλαθνξά ηνπο ή ε εζθαικέλε αλαθνξά ηνπο δελ αζθεί επηξξνή 
ζηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο.  
3.ηελ έθζεζε απηνςίαο αλαθέξεηαη ε ζέζε ηνπ απζαηξέηνπ κε ζπληεηαγκέλεο ζε ζχζηεκα 
αλαθνξάο ΔΓΑ 87, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή κε ζθαξίθεκα, νη δηαζηάζεηο ηνπ θαη νη πνιενδνκηθέο 
δηαηάμεηο πνπ έρνπλ παξαβηαζηεί. Ζ ίδηα έθζεζε πεξηιακβάλεη ππνινγηζκφ πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο 
θαη αλέγεξζεο θαζψο θαη  ζεκείσζε φηη θάζε ελδηαθεξφκελνο έρεη δηθαίσκα, κέζα ζε αλαηξεπηηθή 



- 79 / 125 - 

 

 

 

πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε γλψζεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο, λα ππνβάιεη ελδηθνθαλή 
πξνζθπγή ζην θαηά ηφπν αξκφδην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην.  

 
4. Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην, κε βάζε ηελ ζπληαρζείζα έθζεζε απηνςίαο, πξνβαίλεη ζε δηαθνπή 
ησλ νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, ελεκεξψλνληαο ηελ αξκφδηα Τ.ΓΟΜ. 
5. Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο απηνςίαο απνζηέιιεηαη ειεθηξνληθά απφ ην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην ζηελ 
νηθεία Τπεξεζία Γφκεζεο, ηνλ δήκν ή ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή θαη 
θνηλνπνηείηαη ζην θεξφκελν ηδηνθηήηε .Ο δήκνο ή  ε θνηλφηεηα ππνρξεψλεηαη λα ηνηρνθνιιήζεη ηελ 
ίδηα εκέξα ηελ έθζεζε ζην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ θαηάζηεκα θαη λα ηε δηαηεξήζεη γηα (30) εκέξεο  
θαη, ζε πεξίπησζε αγλψζησλ ηδηνθηεηψλ, γηα εμήληα (60) εκέξεο. Αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ απζαηξέηνπ 
θηίζκαηνο είλαη άγλσζηνο, ε πιήξεο γλψζε απηνχ  γηα ηελ έθζεζε απηνςίαο, ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ 
πάξνδν ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ ηνηρνθφιιεζε ηεο έθζεζεο ζην νηθείν δεκνηηθφ ή 
θνηλνηηθφ θαηάζηεκα.  

Άξζξν 93 
Πξνζθπγή 

1. Καηά ηεο έθζεζεο απηνςίαο, ν ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα αζθήζεη ελδηθνθαλή πξνζθπγή εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ζε απηφλ. Ζ 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο θαη ε εθδίθαζή ηεο έρνπλ αλαζηαιηηθφ ραξαθηήξα. Ο πξνζθεχγσλ, επί 
πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθπγήο ηνπ, αλαγξάθεη επ΄ απηήο ηα πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο 
ηνπ, ηε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ηνπ, ηνλ Α.Φ.Μ., θαζψο θαη ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, 
πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θνηλνπνηεζεί ε πξφζθιεζε γηα αθξφαζε ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, 
θαζψο θαη  ε  απφθαζε επί ηεο πξνζθπγήο ηνπ.  
2. Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ζην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην, ην νπνίν ηε δηαβηβάδεη εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 17 ηεο 
νηθείαο  πεξηθεξεηαθήο  ελφηεηαο. 
3. Ζ ελδηθνθαλήο πξνζθπγή εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ 
άξζξνπ 17.  
4. Αλ απνξξηθζεί ε πξνζθπγή, ε απζαίξεηε θαηαζθεπή είλαη θαηεδαθηζηέα θαη εθαξκφδνληαη νη 
θπξψζεηο ηνπ  παξφληνο.  
5.  Αλ ε πξνζθπγή πεξηέρεη αίηεκα: 

α)  ππαγσγήο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ζηηο δηαηάμεηο αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ ηνπ 
παξφληνο θεθαιαίνπ, ε επηηξνπή εμεηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο θαη ρνξεγεί πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ αλαζηνιήο επηβνιήο 
θπξψζεσλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ππαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί 
νξηζηηθά, 
β)  έθδνζεο αδείαο λνκηκνπνίεζεο ησλ απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ, ε επηηξνπή νξηζηηθνπνηεί ηα 
πξφζηηκα θαη ρνξεγεί πξνζεζκία αλαζηνιήο θαηεδάθηζεο εμήληα (60) εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε 
άδεηαο λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ 
ηξηάληα (30) εκέξεο. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε θαηαζθεπή θξίλεηαη 
θαηεδαθηζηέα θαη νξηζηηθνπνηνχληαη ηα πξφζηηκα, 
γ)  λνκηκνπνίεζεο ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ αλαγεξζεί πξηλ απφ  ηηο 28/7/2011, 
κέζσ ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ε επηηξνπή εμεηάδεη ηα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ 
ηελ ηήξεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ππαγσγήο ηνπ παξφληνο θαη ρνξεγεί απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 
αλαζηνιήο θαηεδάθηζεο εμήληα (60) εκεξψλ γηα ηελ πξνζθφκηζε άδεηαο λνκηκνπνίεζεο, ε νπνία 
ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα παξαηαζεί γηα επηπιένλ ηξηάληα (30) εκέξεο. Αλ παξέιζεη 
άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία, ε θαηαζθεπή θξίλεηαη θαηεδαθηζηέα θαη νξηζηηθνπνηνχληαη ηα 
πξφζηηκα. 

6.  Αλ ν ελδηαθεξφκελνο, αληί πξνζθπγήο, απνδερζεί, κε ππεχζπλε δήισζε, ηελ έθζεζε 
απηνςίαο, εληφο ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε γλψζεο ηνπ,  παξέρεηαη έθπησζε 30% επί 
ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο.  
7.  Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηξηάληα εκεξψλ θαη εθφζνλ δελ έρεη ππνβιεζεί 
πξνζθπγή θαηά ηεο έθζεζεο απηνςίαο ή απνδνρή απηήο, ε πξάμε δηαπίζησζεο απζαηξέηνπ 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. 



- 80 / 125 - 

 

 

 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΝΣΔΛΔΣΔΗ ΜΔΣΑ ΣΗ  28.7.2011  
Άξζξν 94 

Κπξώζεηο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ κεηά ηηο  28.7.2011 
1. Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηηο 28.7.2011 θαηεδαθίδνληαη  
ππνρξεσηηθά θαη επηβάιινληαη πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαζψο θαη πνηληθέο 
θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο δηάθξηζεο ηνπ 
άξζξνπ 81 (πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο). Καηεδαθίδνληαη, επίζεο, θαη επηβάιινληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ παξφληνο πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ θαζψο θαη πνηληθέο θπξψζεηο νη 
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία, αιιά δελ 
έρνπλ ππαρζεί, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ζε δηαηάμεηο λφκσλ πεξί αλαζηνιήο επηβνιήο θπξψζεσλ. 
2. Σα πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο απζαηξέησλ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α)  ην πξφζηηκν αλέγεξζεο είλαη ίζν κε ηελ αμία ηνπ απζαηξέηνπ (Αα) επί ην ζπληειεζηή 
πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο (π). Ζ αμία ηνπ απζαηξέηνπ ππνινγίδεηαη σο ην γηλφκελν ηεο 
επηθάλεηάο ηνπ, πνιιαπιαζηαδφκελεο επί ηελ ηηκή δψλεο (Σ.Ε.) ηεο πεξηνρήο ηνπ αθηλήηνπ, φπσο 
απηή ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία δηαπίζησζεο ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ή φπνπ δελ ππάξρεη ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ 
αμηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, ζχκθσλα κε  ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 109 ηνπ παξφληνο. 
Ο ζπληειεζηήο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο νξίδεηαη ζε: 

αα) 1,20: γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ βξίζθνληαη εληφο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ, 
δειαδή εληφο πεξηνρψλ Natura, δαζψλ, ξεκάησλ, αηγηαινχ-παξαιίαο θαη αξραηνινγηθνχ 
ρψξνπ δψλεο Α,  
ββ)  1,00: γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο απζαηξέησλ 

Γηα θάζε απζαίξεηε θαηαζθεπή, εγθαηάζηαζε ή εξγαζία πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δελ αληηζηνηρεί ζε 
επηθάλεηα ρψξνπ, ε αμία ηνπ απζαηξέηνπ ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά κε ηηκέο πξνυπνινγηζκνχ θαηά ην 
Παξάξηεκα Β΄ ηνπ παξφληνο θαη, αλ δελ ππάξρεη θαζνξηζκέλε ηηκή ζην Παξάξηεκα, κε ηηκέο 
αγνξάο. Οκνίσο, κε αλαιπηηθφ πξνυπνινγηζκφ αληηκεησπίδνληαη εηδηθέο πξφρεηξεο θαηαζθεπέο, 
φπσο ζεξκνθήπηα, ζηέγαζηξα βηνκεραληθψλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ζηέγαζηξα ζε αθάιππηνπο 
ρψξνπο νηθνπέδσλ θαη γεπέδσλ. 
Σν ειάρηζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο είλαη δηαθφζηα πελήληα (250) επξψ. 
β)  ην πξφζηηκν δηαηήξεζεο είλαη ίζν κε ην 50% ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο θαη θαηαβάιιεηαη 
απφ ην ρξφλν ζχληαμεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο ηνπ απζαηξέηνπ θαη γηα θάζε ζπλερφκελν ρξφλν, 
κέρξη ηελ θαηεδάθηζε ή ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπ. 

Σν ειάρηζην χςνο ηνπ πξνζηίκνπ δηαηήξεζεο είλαη  εθαηφ (100) επξψ. 
  3.       Καη’ εμαίξεζε ησλ αλσηέξσ: 

α) αλ ν ηδηνθηήηεο, κε ππεχζπλε δήισζε ζην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην, ελεκεξψζεη φηη ζα πξνβεί 
απηνβνχισο ζηελ θαηεδάθηζε – απνθαηάζηαζε ηεο απζαηξεζίαο εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα εκεξψλ 
απφ ηε ζχληαμε ηεο έθζεζεο απηνςίαο, ην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην νξίδεη ειεγθηή δφκεζεο γηα ηε 
δηαπίζησζε ηεο θαηεδάθηζεο – απνθαηάζηαζεο ηεο απζαηξεζίαο θαη επηβάιιεηαη πξφζηηκν 
πεληαθνζίσλ (500) επξψ.  
β) αλ ν ηδηνθηήηεο πξνβεί ζε λνκηκνπνίεζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν 
κε ην 20% ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο ηεο έθζεζεο απηνςίαο θαη πξφζηηκν δηαηήξεζεο απφ ηε 
δηαπίζησζε ηνπ απζαηξέηνπ έσο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο.  
4. Γηα ηηο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 81  νη θπξψζεηο είλαη κφλν δηνηθεηηθέο 
θαη εηδηθφηεξα: 

α)  ην πξφζηηκν αλέγεξζεο ησλ πεξηπη. α΄, β΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 81 αλέξρεηαη 
ζε πνζνζηφ 30% ηεο αμίαο ηνπο,  

β)  γηα ηελ πεξίπη. γ΄, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ρψξν κε ρξήζε θαηνηθία, ην αλσηέξσ 
πνζνζηφ ππνινγίδεηαη ζην 5% ηεο αμίαο ηνπ.  

ε θάζε πεξίπησζε ην πξφζηηκν αλέγεξζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ δηαθνζίσλ 
πελήληα (250) επξψ. 
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γ)  ην πξφζηηκν δηαηήξεζεο ησλ πεξηπη. α΄, β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 81 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 10% ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο γηα θάζε έηνο δηαηήξεζεο. ε θάζε 
πεξίπησζε, ην πξφζηηκν δηαηήξεζεο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20% ηνπ ειαρίζηνπ 
πξνζηίκνπ αλέγεξζεο εηεζίσο, 

 δ)  ην πξφζηηκν αλέγεξζεο γηα ηηο πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο ησλ πεξηπη.  ε΄, ζη΄, δ΄ θαη 
ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 81,  αλέξρεηαη ζε δηαθφζηα (250) επξψ αλά πεξίπησζε πνιενδνκηθήο 
παξάβαζεο. Σν πξφζηηκν δηαηήξεζεο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ αλέξρεηαη ζην 20 % ηνπ 
πξνζηίκνπ αλέγεξζεο εηεζίσο, κε δπλαηφηεηα εθ’ άπαμ θαηαβνιήο πνζνχ δηπιάζηνπ ηνπ 
πξνζηίκνπ  αλέγεξζεο γηα ηελ νξηζηηθή δηαηήξεζή ηνπο. 
Αλ ν ππφρξενο ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη απνθαηαζηήζεη ηελ πνιενδνκηθή 
παξάβαζε κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο ρξήζεο ή ηελ θαηεδάθηζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή 
εθδψζεη ηελ πξνβιεπφκελε νηθνδνκηθή άδεηα φπνπ επηηξέπεηαη,   κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ (4) 
κελψλ απφ ηε δηαπίζησζή ηεο δελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν δηαηήξεζεο θαη ην πξφζηηκν αλέγεξζεο 
πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ (250) επξψ. 
5.  Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο άδεηαο δφκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ, 
εθφζνλ ηεξείηαη ην πεξίγξακκα ηεο νηθνδνκήο, ν ζπληειεζηήο δφκεζεο θαη ν ζπληειεζηήο φγθνπ. 
6.  Γελ επηβάιιεηαη πξφζηηκν ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο άδεηαο δφκεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ, 
κε κεηαβνιή ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκήο ή ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο ή ηνπ ζπληειεζηή φγθνπ, 
εθφζνλ έρεη πξνεγεζεί ε γλσζηνπνίεζε εθηέιεζεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ ηεο πεξίπη. δ΄ ηνπ άξζξνπ 
28.  
7. Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη νη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο ζε αθίλεηα ηεο παξ.1 
θαηεδαθίδνληαη θαη απνκαθξχλνληαη σο εμήο: 

α)  Άκεζε θαηεδάθηζε απζαηξέηνπ:   
Γηα ηα θηίζκαηα πνπ εληνπίδνληαη είηε απφ ην ηνπηθφ  παξαηεξεηήξην  είηε απφ α ζηπλνκηθφ 

φξγαλν, θαηά ηελ ψξα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απζαίξεηα (επ’ απηνθψξσ) θαη δελ ππάξρεη έγθπξε 
πηλαθίδα ηνπ έξγνπ, ζπληάζζεηαη εληφο ηξηψλ (3 )εκεξψλ   πξσηφθνιιν θαηεδάθηζεο απφ ην 
ηνπηθφ παξαηεξεηήξην,  ην νπνίν  θαηαρσξίδεηαη  ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ησλ απζαίξεησλ, 
απνζηέιιεηαη ζην πεξηθεξεηαθφ παξαηεξεηήξην θαη θνηλνπνηείηαη ζην θεξφκελν ηδηνθηήηε.  

Αλ εληφο  10 εκεξψλ ν θεξφκελνο  ηδηνθηήηεο  δελ πξνζθνκίζεη ζηνηρεία λνκηκφηεηαο ηεο 
θαηαζθεπήο ή δελ πξνζθνκίζεη εληφο δηκήλνπ  άδεηα λνκηκνπνίεζεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο,  
ν δηεπζπληήο ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξαηεξεηεξίνπ ζπληάζζεη πξαθηηθφ θαηεδάθηζεο θαη 
ην απζαίξεην θαηεδαθίδεηαη. 

Αλ θαηά ηελ απηνςία βξεζνχλ εξγαδφκελνηλα εθηεινχλ νπνηαδήπνηε εξγαζία θαηαζθεπήο 
απζαίξεηνπ ή άιιεο παξάλνκεο επέκβαζεο, αζθείηαη πνηληθή δίσμε γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, 
ζηα πιαίζηα ηεο απηφθσξεο δηαδηθαζίαο θαη γίλεηαη ζρεηηθή αλαγγειία ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο 
θνξέα. Αλ βξεζνχλ κεραληθά κέζα,  φπσο νρήκαηα θαη  δνκηθά κεραλήκαηα,  ή άιια πιηθά,  φπσο 
μπιφηππνο θαη κεηαιιφηππνο, θαηάζρνληαη θαη εθπνηνχληαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην. Σν ηίκεκα, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθπνίεζεκ θαηαηίζεηαη 
ζηελ πεξηθέξεηα , ε νπνία ιεηηνπξγεί σο κεζεγγπνχρνο θαη επζχλεηαη  γηα ηε θχιαμε ησλ 
θαηαζρεκέλσλ πιηθψλ.  

  β)  Καηεδάθηζε απζαηξέησλ κε δηαδηθαζία:  
    Ζ θαηεδάθηζε απζαηξέησλ ελεξγείηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ παξαηεξεηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη  κεηά ηελ νξηζηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ  Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 17 επί ηεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή ηεο 
άπξαθηεο παξφδνπ  άζθεζήο ηεο, αληίζηνηρα. 

ε θάζε πεξηθεξεηαθφ παξαηεξεηήξην ηεξείηαη κεηξψν, ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εθηειέζνπλ απνθάζεηο θαηεδάθηζεο. Σν κεηξψν απηφ 
δηαβηβάδεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο αξρέο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο ησλ 
απνθάζεσλ θαηεδάθηζεο ιφγσ ηεο άξλεζεο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα ζπλάςνπλ ηηο 
ζρεηηθέο ζπκβάζεηο, ην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην ελεκεξψλεη πάξαπηα  ηνλ αξκφδην 
Πεξηθεξεηάξρε  γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 3536/2007 (Α΄ 42). Με απφθαζε ηνπ 
δηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη 
θαη πξφζηηκν χςνπο απφ έμη ρηιηάδεο (6.000) έσο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ ζηηο αλσηέξσ 
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επηρεηξήζεηο. Οη Αζηπλνκηθέο Αξρέο νθείινπλ λα παξάζρνπλ ηε ζπλδξνκή ηνπο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο θαηεδάθηζεο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί. Αλάινγε ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη ινηπέο 
θξαηηθέο αξρέο, φπσο νη θηεκαηηθέο ππεξεζίεο θαη νη Ο.Σ.Α., θπξίσο κε ηε δηάζεζε ζηνηρείσλ, 
κεραληθψλ κέζσλ θαη πξνζσπηθνχ.  

Καηά ηελ θαηεδάθηζε ηνπ απζαηξέηνπ κπνξεί λα παξίζηαληαη αζηπλνκηθά φξγαλα γηα ηελ 
πξφιεςε θαη θαηαζηνιή άδηθσλ πξάμεσλ. Αλ ε πξνζπέιαζε ζην απζαίξεην εκπνδίδεηαη γηα 
νπνηνδήπνηε ιφγν, δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηεο Δηζαγγειηθήο Αξρήο. Αλ απαηηείηαη απνκάθξπλζε ησλ 
ελνίθσλ, απηή γίλεηαη απφ αζηπλνκηθά φξγαλα, ε δε εθθέλσζε ηνπ απζαηξέηνπ γίλεηαη απφ ην 
ζπλεξγείν θαηεδάθηζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα λα εθθελψζνπλ κφλνη ηνπο ην 
απζαίξεην θηίζκα πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε, εθφζνλ φκσο ε εθθέλσζε κε πξσηνβνπιία ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ δελ παξεκβάιιεη εκπφδηα ζηελ θαηεδάθηζε. 

Γηα ηνλ ηξφπν θαηεδάθηζεο θαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα ηα πιηθά θαηεδάθηζεο, 
θαζψο θαη γηα ηε θχιαμε ή θζνξά ησλ παξαξηεκάησλ θαη θηλεηψλ πξαγκάησλ ηνπ απζαηξέηνπ δελ 
δεκηνπξγείηαη θακηά επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ νξγάλσλ ηνπ ή ησλ πξνζηεζέλησλ πξνζψπσλ. 
Γηα ηηο θαηεδαθίζεηο ζπληάζζεηαη απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ζρεηηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν 
αλαθέξνληαη θαη νη δηαζηάζεηο ηνπ θηίζκαηνο πνπ θαηεδαθίζηεθε.  

Ο θχξηνο ηνπ θηίζκαηνο, ην νπνίν θξίλεηαη θαηεδαθηζηέν, βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε 
θαηεδάθηζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Σν πνζφ ηεο αλσηέξσ δαπάλεο 
θαηαινγίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηαθνχ παξαηεξεηεξίνπ, 
βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ 
Δζφδσλ. 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 
θαζνξίδνληαη θξηηήξηα γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ηεξάξρεζε ησλ θαηεδαθίζεσλ. 
7. Πνηληθέο Κπξψζεηο: 
α) Οη ηδηνθηήηεο ή εληνιείο θαηαζθεπήο ή εγθαηάζηαζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ ή αιιαγψλ 
ρξήζεσο αληίζηνηρα θαη νη εξγνιάβνη θαηαζθεπήο ηνπ ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε ρηιηάδεο (5.000) επξψ κέρξη πελήληα 
ρηιηάδεο (50.000) επξψ, αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ απζαίξεηνπ έξγνπ θαη ην βαζκφ ππνβάζκηζεο ηνπ 
θπζηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξνχληαη θαη νη κεραληθνί πνπ 
εθπφλεζαλ ηηο κειέηεο ή έρνπλ ηελ επίβιεςε ηνπ έξγνπ, αλ δηαπηζησζεί φηη νη κειέηεο δελ 
εθπνλήζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εθπφλεζή ηνπο ή ζχκθσλα κε ηα 
εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο ή αλ 
δηαπηζησζεί φηη νη εξγαζίεο δφκεζεο δελ εθηειέζηεθαλ ζχκθσλα κε ηηο κειέηεο πνπ ππνβιήζεθαλ 
ή ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζηνηρεία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηνπ δηαγξάκκαηνο 
θάιπςεο. Γηα απιέο ππεξβάζεηο άδεηαο θαηαζθεπήο κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή κεησκέλε. 
β) Γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δφκεζεο, ρσξίο νηθνδνκηθή άδεηα ή θαηά παξάβαζε απηήο, ζηα 
ξέκαηα, ζηνπο βηφηνπνπο, ζε παξαιηαθά δεκφζηα θηήκαηα, ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη ζε 
δάζε θαη αλαδαζσηέεο εθηάζεηο νη εληνιείο ή ηδηνθηήηεο ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαζψο θαη νη 
κεραληθνί απηψλ  ηηκσξνχληαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 
δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (150.000) επξψ.  

 
 

Άξζξν 95 
Σξόπνο θαηαβνιήο θαη απόδνζεο πξνζηίκσλ 

1. Σα πξφζηηκα βεβαηψλνληαη  κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Σνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ 
Πεξηβάιινληνο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 
πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγήο ή απφ ηελ απφθαζε επί ηεο ελδηθνθαλνχο 
πξνζθπγήο, θαη απνζηέιινληαη ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία.  

2. Τπάιιεινο πνπ παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ηηκσξείηαη κε 
παξαθξάηεζε απνδνρψλ απφ ηξεηο (3) έσο έμη (6) κήλεο. Ζ πεηζαξρηθή δίσμε αζθείηαη εληφο 
απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν πξντζηάκελνο πνπ 
παξαιείπεη λα αζθήζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηνπ επζπλφκελνπ ππαιιήινπ. 
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3. Σα πξφζηηκα αλέγεξζεο ησλ απζαηξέησλ θαηαβάιινληαη απφ ηνλ ππφρξεν ζε ηξηάληα (30) ηζφπνζεο 
κεληαίεο δφζεηο θαη ηα πξφζηηκα δηαηήξεζεο ζε δψδεθα (12) κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε 
κέζα ζηνλ επφκελν κήλα απφ ηε βεβαίσζε ηνπ πξνζηίκνπ ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία. 

4. Αλ ην νθεηιφκελν πξφζηηκν εμνθιεζεί νιφθιεξν εληφο ηνπ πξψηνπ κελφο απφ ηε βεβαίσζε ηνπ 
πξνζηίκνπ ζηελ αξκφδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία, παξέρεηαη έθπησζε ζε πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 
(30%) ηνπ πνζνχ απηνχ. 

5. Απφ ηα αλσηέξσ επηβαιιφκελα πξφζηηκα, πνζνζηφ 25% απνδίδεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα φπνπ αλήθνπλ 
ηα  απζαίξεηα γηα δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, πνζνζηφ 25% 
απνδίδεηαη ζηνλ νηθείν δήκν  θαη πνζνζηφ 50% απνδίδεηαη ζην Πξάζηλν Σακείν γηα δξάζεηο 
πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ άξζξνπ 76.  
6. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε 
δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξφπν απφδνζεο ησλ πξνζηίκσλ ζηηο πεξηθέξεηεο, ηνπο δήκνπο θαη ην Πξάζηλν 
Σακείν. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  ΣΔΣΑΡΣΟ  
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΝΣΔΛΔΣΔΗ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΗ  28.7.2011 

Άξζξν 96 
Καηεγνξίεο απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ θαη αιιαγώλ ρξήζεσλ 

Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί πξηλ απφ ηηο 28.7.2011, κπνξνχλ λα 
δεισζνχλ θαη λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθφζνλ δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 89.  
Οη παξαπάλσ θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο  ππάγνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο σο εμήο:   
 α) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1:  

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίξην κε επηθξαηνχζα ρξήζε θαηνηθία, πνπ πθίζηαληαη  πξηλ απφ ην έηνο 
1975: Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ  θαηεδάθηζε απζαίξεηεο 
θαηαζθεπέο νη νπνίεο είραλ νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηηο 9.6.1975 κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ 
δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Γηα ηελ ππαγσγή 
ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπη. α, β, γ, δ, ε, θαη δ ηνπ άξζξνπ 99 θαη απνηχπσζε ησλ 
θαηφςεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ηδηνθηεζίαο. Αλ έρεη ζπζηαζεί νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία, ε ππαγσγή 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθψο αλά δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. 

β)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 2:  
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ πθίζηαληαη  πξηλ απφ ηελ  1ε.1.1983: Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο θαη εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο νη νπνίεο είραλ 
νινθιεξσζεί πξηλ απφ ην έηνο 1983 κε ηελ θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ θαη ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 
πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ ππαγσγή ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά 
ησλ πεξηπη. α, β, γ, δ, ε, δ, η, θαη ηα ηνπ άξζξνπ 99 θαη απνηχπσζε ησλ θαηφςεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο 
ηδηνθηεζίαο θαη δελ απαηηνχληαη ινηπά ζηνηρεία θαη ζρέδηα. Γελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 
ππαγσγή ζηελ παξνχζα θαηεγνξία, αλ ζην αθίλεην ή ζηελ απηνηειή ηδηνθηεζία ππάξρνπλ θαη άιιεο 
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεηο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ κεηά ηελ 
1ε.1.1983.                    

γ) ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3:  
 Απζαίξεηεο κηθξέο παξαβάζεηο: Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εμαηξνχληαη νξηζηηθά 
απφ ηελ θαηεδάθηζε, κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ 250 επξψ θαη ρσξίο ηελ θαηαβνιή εηδηθνχ 
πξνζηίκνπ, νη εμήο παξαβάζεηο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ απηψλ: 
αα)  ηνπνζέηεζε δνκηθψλ ζηνηρείσλ ζε αθάιππην ρψξν, φπσο θνχξλνη, δηαθνζκεηηθνί θξνπλνί θαη 

άιια δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία, 
ββ)  κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ππνρξεσηηθήο θχηεπζεο ηνπ αθαιχπηνπ ρψξνπ ηνπ νηθνπέδνπ έσο 

20%,  
γγ)  πξνζζήθε κφλσζεο εμσηεξηθά ζηηο φςεηο,  
δδ)  αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ησλ εμσζηψλ πνπ πξνθαιεί ππέξβαζε ηεο επηθαλείαο ηνπο έσο 

20%. πκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε θαη εμαηξνχληαη  νξηζηηθά ηεο 
θαηεδάθηζεο θαη αλνηθηνί εμψζηεο πνπ ππέξθεηληαη ηνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ηεο πφιεο, 
εθφζνλ εμαζθαιίδεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηά ηνπο θαζαξφ ειεχζεξν χςνο ηνπιάρηζηνλ 
ηξηψλ (3) κέηξσλ,  
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εε)  αιιαγή ησλ δηαζηάζεσλ ησλ αλνηγκάησλ θαη κεηαηφπηζε απηψλ,  
ζηζη)  θαηαζθεπή πέξγνιαο ζχκθσλα κε  ηελ παξ. 60 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 (Α’ 79), 
δδ)  θχηεπζε ππνρξεσηηθήο ππαίζξηαο ζέζεο ζηάζκεπζεο, 
εε)  δεμακελέο απνρέηεπζεο ζηεγαλέο ή απνξξνθεηηθέο, θαζψο θαη δεμακελέο λεξνχ, 
ζζ)  νηθίζθνη πνπ θαιχπηνπλ αληιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθφζνλ έρνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο 

πνπ νξίδεη ην π.δ.. ηεο 24-5-1985 (Γ’ 270). Γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε δελ απαηηείηαη   
θαηαβνιή παξαβφινπ, 

ηη)  εξγαζίεο δηακφξθσζεο εδάθνπο χςνπο έσο 1,00 κέηξν, 
ηαηα)  ππέξβαζε πεξηηνίρηζεο χςνπο έσο 1,00 κέηξν γηα θαηνηθίεο θαη 2.00 κέηξα γηα βηνκεραλίεο θαη 

εηδηθά θηίξηα,  
ηβηβ)  ππέξβαζε λνκίκνπ χςνπο θακηλάδαο έσο 1,50 κέηξν, 
ηγηγ)  απνζήθε κέγηζηεο επηθάλεηαο 15 η.κ. θαη χςνπο έσο 2,50 κέηξα, 
ηδηδ)  ππέξβαζε χςνπο ησλ επαγγεικαηηθψλ, βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη αγξνηηθψλ απνζεθψλ 

έσο 20% ηνπ χςνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα, 
ηεηε)  αιιαγή ζέζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κε νηθνδνκηθή άδεηα θηηξίνπ ζε άιιε ζέζε, εθφζνλ δελ 

παξαβηάδνληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, ή αιιαγή ζέζεο ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κε νηθνδνκηθή 
άδεηα θηηξίνπ ζε άιιε ζέζε ιφγσ θαηαζθεπήο κε εζθαικέλε αλαζηξνθή ηεο θάηνςεο ζε 
λφκηκε ζέζε θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ε ηειηθή ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
Δπηηξέπεηαη θαη’ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 42 ε ελεκέξσζε ηνπ 
θαθέινπ ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηηο κειέηεο ηνπ πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα 
εθδνζεί ε ηαπηφηεηα θηηξίνπ, 

ηζηηζη)  αιιαγέο ζηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ θηηξίνπ ή ηεο απηνηεινχο 
ηδηνθηεζίαο έσο 5% θαη εθφζνλ δελ κεηαβάιιεηαη ε επηθάλεηα άλσ ηνπ πνζνζηνχ 5% θαη θαηά 
παξέθθιηζε  ησλ πεξηπη. α΄, β΄ θαη  γ΄ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 89, 

ηδηδ)  παξαβάζεηο ηνπ Κηηξηνδνκηθνχ Καλνληζκνχ, ν νπνίνο εγθξίζεθε κε ηελ  (  3046/304/30-1/3-2-
1989 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (Γ΄59) . Γηα ηηο παξαβάζεηο απηέο 
γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηηο βεβαηψζεηο ησλ κεραληθψλ, θαηά ηελ ηερληθή έθζεζε, 

ηεηε)  πξφρεηξεο θαη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο απφ παλί, λάυινλ ή άιια επηειή πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηνζηέγαζε ή γηα πξνζσξηλή απνζήθεπζε πιηθψλ θαη πξντφλησλ 
εκπνξίνπ ζε βηνκεραληθά θαη  βηνηερληθά θηίξηα κε λφκηκε άδεηα, 

ηζηζ)  πξφρεηξεο μχιηλεο θαηαζθεπέο βνεζεηηθήο ρξήζεο έσο 8 η.κ. θαη κεγίζηνπ χςνπο 2,50 κ., πνπ 
ηνπνζεηνχληαη ζηνλ αθάιππην ρψξν. 

Γηα ηελ ππαγσγή ππνβάιιεηαη αίηεζε θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε, ηερληθή έθζεζε 
κεραληθνχ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

ε πεξίπησζε παξαβάζεσλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ δηαζηάζεσλ πνπ ηίζεληαη 
κε ηελ παξνχζα θαηεγνξία, εθαξκφδεηαη ε παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 100, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξίπη. (ηζη), 
γηα ηελ νπνία εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. 

δ)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 4:  
Τπάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη αλαζηέιιεηαη γηα ηξηάληα (30) έηε ε επηβνιή θπξψζεσλ 
ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κεηά ηελ ππαγσγή, ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ 
θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, κε ηελ επηθχιαμε εθαξκνγήο ησλ νξηδνκέλσλ ζην 
άξζξν 97, νη εμήο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο: 
αα)  απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ηα 

πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο, δφκεζεο θαη χςνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο 
δφκεζεο ηεο πεξηνρήο ή απηνχο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο, (ηεο νηθνδνκηθήο 
άδεηαο;;) 

ββ)  απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 40% ηα 
πνιενδνκηθά κεγέζε θάιπςεο, δφκεζεο θαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 20% ην πνιενδνκηθφ 
κέγεζνο ηνπ χςνποπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο πεξηνρήο ή απηνχο πνπ 
ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη δελ ππεξβαίλνπλ:  
ηα 250 η.κ. γηα ρξήζε θαηνηθίαο αλά ηδηνθηεζία θαη κέρξη ηα 1000 η.κ. θηηξίνπ ζπλνιηθά, ηα 1000 

η.κ. γηα ηηο  ινηπέο ρξήζεηο. 
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ηα αλσηέξσ πνζνζηά ζπλππνινγίδνληαη φια ηα απζαίξεηα θηίζκαηα επί ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο 
θαη ηπρφλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηνπο λφκνπο 3775/2009, 3843/2010, 
4014/2011 θαη 4178/2013. Γελ ζπλππνινγίδνληαη επηθάλεηεο εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ 
θηηξίνπ ζε εληφο ζρεδίνπ πεξηνρέο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ απηνηειείο ρψξνπο, φπσο ζνθίηεο, 
εζσηεξηθνί εμψζηεο θαη ππφγεηα. Ζκηππαίζξηνη ρψξνη δε ζπλππνινγίδνληαη κέρξη ηνπ πνζνζηνχ 
ππέξβαζεο 80% ηνπ πνιενδνκηθνχ κεγέζνπο θάιπςεο θαη δφκεζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
έρνπλ εληαρζεί ζηνπο λ. 3775/2009, 3843/2010, 4014/2011 θαη 4178/2013,  

γγ)  απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο, εθφζνλ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε πεξηνρέο εληφο ζρεδίνπ θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη ε ελ ιφγσ ρξήζε είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο ηεο πεξηνρήο, 

δδ)  απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εκηππαίζξησλ ρψξσλ ζε θηίζκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο 
ζρεδίνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη  ε ρξήζε ηνπο είλαη ζχκθσλε κε ηηο επηηξεπφκελεο ρξήζεηο 
ηεο πεξηνρήο, εθφζνλ δελ παξαβηάδνληαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 60% ηα πνιενδνκηθά 
κεγέζε θάιπςεο θαη δφκεζεο.  

Οη αλσηέξσ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εμαηξνχληαη νξηζηηθά ηεο θαηεδάθηζεο κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα πεξίπησζε 
θαη δελ εμαηξνχληαη νξηζηηθά ηεο θαηεδάθηζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εθφζνλ βξίζθνληαη εληφο 
πξνθεπίνπ. 

ε)  ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 5:  
αα) απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην 

άξζξν 94 πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 
ββ)  γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο ηεο παξνχζαο θαηεγνξίαο 

αλαζηέιιεηαη γηα ηξηάληα (30) έηε  ε επηβνιή θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
81, θαη επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε θαη ε ζχζηαζε εκπξάγκαηνπ δηθαηψκαηνο επ’ απηψλ κεηά ηελ 
ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ θαη ηελ θαηαβνιή 
ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Οη θαηαζθεπέο απηέο  κπνξεί λα εμαηξεζνχλ νξηζηηθά ηεο 
θαηεδάθηζεο κε ηελ αληηζηνίρηζε ίζνπ κε ηελ ππέξβαζε ηνπο Σίηινπ .Γ., κέζσ ηεο Σξάπεδαο 
Γηθαησκάησλ Γφκεζεο θαη Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ, εθφζνλ βξίζθνληαη εληφο Π.Α.Δ.. θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89,  

γγ)  γηα θάζε ππαγσγή ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο ε΄  θαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ 
πξναλαθεξφκελνπ ηίηινπ .Γ πξαγκαηνπνηείηαη  έιεγρνο ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ απφ 
ειεγθηή δφκεζεο, χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ν ελδηαθεξφκελνο ζην αξκφδην Σνπηθφ 
Παξαηεξεηήξην. Ο ειεγθηήο εθδίδεη πφξηζκα γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ 
θαη ηνλ έιεγρν απηψλ θαηά ηε δήισζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Σo Σνπηθφ 
Παξαηεξεηήξην εθδίδεη πξάμε νινθιήξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαηά ην πφξηζκα. Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδεηαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηελ δηαδηθαζία 
εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο ε΄. 

 
Άξζξν 97 

Ρύζκηζε αλαζηνιήο θαη εμαίξεζεο από ηελ θαηεδάθηζε 
` Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ, 

αλαζηέιιεηαη ε θαηεδάθηζε, ε επηβνιή θάζε θχξσζεο θαη ε είζπξαμε πξνζηίκνπ γηα ην ρξνληθφ 
δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα λφκν, ή ε θαηαζθεπή εμαηξείηαη νξηζηηθά απφ ηελ 
θαηεδάθηζε, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 96 θαη 
107 ηνπ παξφληνο. 
Ζ αλαζηνιή ή θαη ε εμαίξεζε απφ ηελ θαηεδάθηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηζρχεη 
γηα θηίξηα ησλ νπνίσλ έρεη νινθιεξσζεί ν θέξσλ νξγαληζκφο θαη γηα ρξήζεηο πνπ έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί κέρξη ηηο 28.7.2011, θαζ’ ππέξβαζε είηε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.1577/1985 (Α’ 210), είηε 
ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, είηε ησλ φξσλ ή πεξηνξηζκψλ δφκεζεο ηνπ αθηλήηνπ, είηε ρσξίο νηθνδνκηθή 
άδεηα θαη εθφζνλ ε ρξήζε ηνπο δελ απαγνξεχεηαη απφ ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηηο ρξήζεηο 
γεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ 
λ.4030/2011 (Α’ 249) ή δελ απαγνξεπφηαλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή θαηά ην 
ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο.  
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Άξζξν 98 
Ρπζκίζεηο ηνπ λ.δ. 1024/1971 θαη ηνπ λ. 3741/1929  

1. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (Α` 232) εθαξκφδνληαη θαη επί γεπέδσλ, 
πνπ θείληαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ   θαη αλήθνπλ ζε έλαλ ή πιείνλεο 
ηδηνθηήηεο, επί ησλ νπνίσλ έρνπλ αλεγεξζεί κέρξη ηηο 28.7.2011 νηθνδνκήκαηα λνκίκσο αλεγεξζέληα 
ή απζαίξεηα, ππαγφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο. Τπφ ηηο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο  επηηξέπεηαη ε ζχληαμε θαη 
ππνγξαθή ζπκβνιαηνγξαθηθψλ πξάμεσλ ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ επί ησλ αλσηέξσ 
γεπέδσλ θαη ε κεηαγξαθή απηψλ ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ή ε θαηαρψξηζε ζηα θηεκαηνινγηθά 
γξαθεία. Τπφ ηηο ίδηεο αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο ζεσξνχληαη εμ ππαξρήο έγθπξεο θαη ηζρπξέο 
ζπζηάζεηο δηαηξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, νη νπνίεο έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ 
παξφληνο θαη δελ έρνπλ θεξπρζεί άθπξεο κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ αλέγεξζε ησλ 
νηθνδνκψλ κέρξη ηηο 28.7.2011 απνδεηθλχεηαη απφ αεξνθσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί κέρξη ηελ 
εκεξνκελία απηή θαη βεβαηψλεηαη απφ ην κεραληθφ, ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
2. πληδηνθηήηεο ηνπιάρηζην θαηά 65% ηνπ γεπέδνπ  επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ αλεγεξζεί απηνηειή 
νηθνδνκήκαηα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 1,  κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε αγσγή ηε ζχζηαζε 
δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, ζχκθσλα ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο παξ. 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (Α` 
232). Πξνο ηνχην, θαηαζέηνπλ γηα ηε ζχληαμε ζρεηηθήο πξάμεο: 
α) ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηνπ γεπέδνπ επί ηνπ νπνίνπ απνηππψλεηαη ην πεξίγξακκα ησλ 
πθηζηάκελσλ νηθνδνκεκάησλ, 
β) ζρέδην ηεο ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ θαη θαλνληζκνχ ζρέζεο ζπληδηνθηεηψλ κε 
πεξηγξαθή ησλ ηδηνθηεζηψλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, 
γ) ζρέδην δηαλνκήο ησλ δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, ζην νπνίν πξνβιέπεηαη ε πεξηεξρφκελε ζε φινπο 
ηνπο ζπληδηνθηήηεο δηεξεκέλε ηδηνθηεζία, 
δ) θάηνςε ησλ πθηζηακέλσλ νηθνδνκεκάησλ, 
ε) πίλαθα θαηαλνκήο ησλ πνζνζηψλ εμ αδηαηξέηνπ ηνπ θνηλνχ γεπέδνπ ζηηο ρσξηζηέο ηδηνθηεζίεο 
πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ, κε κλεία ηεο αλαινγίαο ησλ θνηλνρξήζησλ δαπαλψλ πνπ ζα βαξχλεη θάζε 
ρσξηζηή ηδηνθηεζία, 
ζη) έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία θάζε ηδηνθηεζίαο πνπ ζα πεξηέιζεη ζηνπο ζπγθπξίνπο, ζπλνιηθά θαη 
γηα θάζε ζπγθχξην ρσξηζηά,  
δ) πηζηνπνηεηηθφ ηδηνθηεζίαο θαη βαξψλ ηνπ αθηλήηνπ. 
Ζ αγσγή εγείξεηαη ελψπηνλ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ γεπέδνπ θαη 
εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 1562/1985 (Α` 150). 
3. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο  θαη 
Δλέξγεηαο, κπνξεί λα εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ. 1024/1971 (Α` 
232) επί γεπέδσλ θεηκέλσλ εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκψλ, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ 
αλεγεξζεί νηθνδνκήκαηα κέρξη ηηο 28.7.2011, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε δηάζπαζε φγθνπ ηνπ θηηξίνπ. Με 
ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα θαζνξίδνληαη: 

α) νη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο εηδηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο 
δελ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα δηάηαμε  

β) ε απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε νηθνδνκηθήο εξγαζίαο πεξίθξαμεο ή θαηαζθεπήο ζην φξην 
ησλ ηκεκάησλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή ησλ επηηξεπφκελσλ θαηαζθεπψλ θαη 
νηθνδνκηθψλ εξγαζηψλ, 

γ) ε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο αλαιφγσο ηεο απφζηαζεο ησλ ηκεκάησλ ησλ θηηξίσλ 
πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηάζπαζε, 

δ) νη φξνη δφκεζεο ησλ αθηλήησλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,  αλ πθίζηαηαη 
ππφινηπν ζπληειεζηή δφκεζεο, 
4. πγθχξηνη εμ   αδηαηξέηνπ ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία, αλεμαξηήησο πνζνζηνχ 
ζπγθπξηφηεηαο,  απζαίξεησλ θηηζκάησλ ή λφκηκσλ θηηζκάησλ κε απζαίξεηεο κηθξέο παξαβάζεηο ή 
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο κπνξνχλ λα δεηνχλ ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 99 θ.επ, αλεμαξηήησο ηεο ζχκθσλεο 
γλψκεο ησλ ινηπψλ εμ αδηαηξέηνπ ζπγθπξίσλ. Τπφρξενο πξνο θαηαβνιή ηνπ παξαβφινπ 
ππαγσγήο θαη ησλ αλαινγνχλησλ πξνζηίκσλ είλαη ν δειψλ ηελ απζαηξεζία ζπγθχξηνο, ν νπνίνο 
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δηαηεξεί ηα εθ ηνπ λφκνπ αλαγσγηθά ηνπ δηθαηψκαηα έλαληη ησλ ινηπψλ ζπγθπξίσλ. ε θάζε 
πεξίπησζε, νη ινηπνί ζπληδηνθηήηεο κπνξνχλ λα απνπιεξψλνπλ ηηο νξηζζείζεο δφζεηο ησλ 
αλαινγνχλησλ πξνζηίκσλ απηνβνχισο, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ηνπο, χζηεξα απφ 
ζρεηηθή έγγξαθε ή ειεθηξνληθή δήισζή  ηνπο. 
5. Δηδηθψο ζηηο πεξηπηψζεηο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο  κε  παξαβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε 
απηήο (νξηδφληηαο) θαη ηελ θαηάιεςε θνηλνρξήζηνπ ή θνηλνθηήηνπ  ρψξνπ, είλαη δπλαηή ε ππαγσγή 
απηψλ ζηνλ παξφληα, ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ησλ ινηπψλ  ζπληδηνθηεηψλ, κφλν ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ ε απζαίξεηε επέθηαζε πθίζηαηαη απφ ηελ αλέγεξζε-θαηαζθεπή ηεο  νηθνδνκήο θαη 
β) φηαλ ε ίδηα απζαίξεηε επέθηαζε πθίζηαηαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ηεο νξηδφληηαο 

ηδηνθηεζίαο. 
6. Γηα ηελ ππαγσγή ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο,  απαηηείηαη, θαηά 
πεξίπησζε, επηπιένλ ησλ ππφινηπσλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 99: 

α)  ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο φηη ε νξηδφληηα ηδηνθηεζία ηνπ 
έρεη επεθηαζεί -θαηαιάβεη θνηλφρξεζην ή θνηλφθηεην ρψξν απφ ηνλ ρξφλν αλέγεξζεο θαηαζθεπήο 
ηεο φιεο νηθνδνκήο, 

β) βεβαίσζε κεραληθνχ φηη ε ίδηα απζαίξεηε επέθηαζε πθίζηαηαη ζε φινπο ηνπο νξφθνπο ηεο 
νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο. 
7.  Μεηά ηελ ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο θαη κε ηηο αλσηέξσ θαη κφλν πξνυπνζέζεηο, ν 
ηδηνθηήηεο έρεη δηθαίσκα λα πξνβαίλεη κνλνκεξψο ζε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε ηξνπνπνίεζεο ηεο 
πξάμεο ζχζηαζεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα  ελζσκαηψζεη  ηνλ ππαγφκελν ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρψξν ζηελ νξηδφληην ηδηνθηεζία ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζχκθσλε 
γλψκε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεθκαίξεηαη. 
8. Δπί απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή απζαίξεησλ αιιαγψλ ρξήζεο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ή 
εγθαηαζηαζεί ζε νξηδφληηα ή θάζεηε ζπληδηνθηεζία θαη εληφο ηκεκάησλ απνθιεηζηηθήο ρξήζεο 
απηψλ,  εθφζνλ θαηά ηε ζχζηαζε δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ έρνπλ απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο σο 
απνθιεηζηηθή ρξήζε, γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ απαηηείηαη ζπλαίλεζε ησλ 
ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ. 
9.Γηα ηελ ππαγσγή ζηνλ παξφληα ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξνχλ ζε θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ 
ρψξνπ ή απζαηξεζίεο επί θνηλνρξήζησλ, απαηηείηαη ε ζπλαίλεζε ηνπ 51%  ησλ ζπληδηνθηεηψλ 

 
. 

Άξζξν 99 
Γηθαηνινγεηηθά ππαγσγήο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξόληνο 
Δμνπζηνδνηεκέλνο κεραληθφο εηζάγεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ παξφληνο ηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ηελ απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, 
ζπκπιεξψλνληαο ηα θχιια θαηαγξαθήο ζχκθσλα κε  ην Παξάξηεκα A  θαη ηηο ξπζκίζεηο ησλ 
επνκέλσλ άξζξσλ. Ζ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά, 
ηα νπνία ππνβάιινληαη κε κέξηκλα ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ κεραληθνχ θαη ηα νπνία θπιάζζεη ν ηδηνθηήηεο 
κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα,: 

α)  αίηεζε: 
ε θάζε νηθφπεδν ή γήπεδν ε δηαδηθαζία ππαγσγήο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή απζαίξεηεο αιιαγήο 
ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κπνξεί, θαη’ επηινγή ησλ ηδηνθηεηψλ, λα γίλεηαη είηε κε κία 
αίηεζε ππαγσγήο γηα ην ζχλνιν ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ είηε κε πεξηζζφηεξεο 
αηηήζεηο γηα θάζε κεκνλσκέλν απηνηειή ρψξν νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο, πνπ απνηειεί 
αληηθείκελν κεηαβίβαζεο. 

Σελ αίηεζε ππνβάιιεη:  
αα)  ν ηδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη 
εγθαηαζηαζεί απζαίξεηε ρξήζε.  Γηθαίσκα ππαγσγήο έρνπλ, επίζεο, ν ςηιφο θχξηνο, ν 
επηθαξπσηήο, ν εξγνιάβνο γηα ηηο πεξηεξρφκελεο ζ’ απηφλ ζπλεπεία εξγνιαβηθνχ πξνζπκθψλνπ 
ηδηνθηεζίεο, ν κηζζσηήο εθφζνλ έρεη ην δηθαίσκα έθδνζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο απφ ηε κηζζσηηθή 
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ζχκβαζε θαη επί λνκηθψλ πξνζψπσλ ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηψλ, θαζψο θαη ν θεξφκελνο σο 
ηδηνθηήηεο επί ηνπ νπνίνπ έρνπλ θαηαινγηζηεί πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο,  
 ββ)  ν λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο ηνπ ηδηνθηήηε, 
γγ)  φζνη έρνπλ ιάβεη έγθξηζε εμαγνξάο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λ. 
3147/2003, 
δδ)  ν ζπληδηνθηήηεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην αλσηέξσ άξζξν.  

β)  ππεχζπλε δήισζε λ. 1599/1986 ηνπ αηηνχληνο, ζεσξεκέλε γηα ηε γλεζηφηεηα ηεο 
ππνγξαθήο, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη:  

αα)  ηα αηνκηθά ηνπ ζηνηρεία,  
ββ)  ν Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ ηνπ (Α.Φ.Μ.),  
γγ)  ε δεκφζηα νηθνλνκηθή ππεξεζία (Γ.Ο.Τ.) θνξνινγίαο ηνπ,  
δδ)  ν αξηζκφο θαη ην έηνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, αλ ππάξρεη,  
εε)  ην εκβαδφλ θαη ε ρξήζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο,  
ζηζη)  ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ή ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο 
ή εγθαηάζηαζεο ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο ζε απηφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 97, 
δδ)  αλ πξφθεηηαη γηα θχξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία,  
εε)  δήισζε φηη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή απζαίξεηε ρξήζε δελ εκπίπηεη ζε ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 89,  

γ)  ηειεπηαία δήισζε ηνπ εληχπνπ Δ9 ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ην αθίλεην, φπνπ βξίζθεηαη ε 
απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ δεισζεί επί ηνπ εληχπνπ νη απζαίξεηεο 
θαηαζθεπέο. 
Κιεξνλφκνη αθηλήησλ ζηα νπνία ππάξρνπλ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο θαηαζέηνπλ 
ζπκπιεξσκαηηθά ην Δ9 ηνπ απνβηψζαληνο δηθαηνπάξνρνπ.  
Αλ έρεη κεηαβηβαζηεί απζαίξεηε θαηαζθεπή ή απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο πνπ έρεη ξπζκηζηεί κε ην λ. 
4014/2011 ή ην  λ. 4178/2013, ηε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ηεο δήισζεο ζηνλ παξφληα κπνξεί λα 
θάλεη ν λένο ηδηνθηήηεο.                                                                                                          
δ)    ηερληθή έθζεζε εμνπζηνδνηεκέλνπ αξκφδηνπ κεραληθνχ κε ηελ πεξηγξαθή ηεο απζαίξεηεο 
θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο ρξήζεο κφλνλ σο πξνο ην εκβαδφλ θαη ηε ρξήζε ηνπ απζαηξέηνπ, αλ 
πξφθεηηαη γηα πξφρεηξε θαηαζθεπή ηεο παξ. 75 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 (Α΄ 79). ηελ ηερληθή 
έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη αδπλακίαο απνηχπσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 6β   
ε)    θσηνγξαθίεο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο αιιαγή ρξήζεο, 
ζη)    ζρέδηα σο εμήο: 

αα)  ζε πεξίπησζε χπαξμεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ηα εμήο αληίγξαθα : 
ααα)  ηνπ ζηειέρνπο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαζψο θαη απφζπαζκα ξπκνηνκηθνχ γηα ηηο 
πεξηνρέο γηα ηηο νπνίεο πθίζηαληαη εγθεθξηκέλα ζρέδηα,  
βββ)  ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο,  
γγγ)  ηνπ δηαγξάκκαηνο θάιπςεο, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη ε ζέζε θαη ην πεξίγξακκα ηεο 
απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο θαη ηα πνιενδνκηθά κεγέζε 
ππέξβαζεο, φπσο επεξεάδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, 
δδδ)  ηεο θάηνςεο ηνπ νξφθνπ, ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή γηα ηελ 

νπνία δεηείηαη ε ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο. 
Θεσξείηαη σο θάηνςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ην ζρέδην θάηνςεο, ην νπνίν 
πξνζαξηήζεθε ζηελ πξάμε ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ 
νξηδφληησλ ή θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ, ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ απφ 8-9-1983 π.δ. (Γ΄ 394) . 
Αλ ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζπκθσλεί κε ηα ζρέδηα ηεο ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, 
είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ηεο θάηνςεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε ζχζηαζε θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνβεί ν κεραληθφο ζηε ζχληαμε λένπ ζρεδίνπ θάηνςεο, ρσξίο φκσο απηφ λα πηζηνπνηεί ηε 
λνκηκφηεηα ηεο ηδηνθηεζίαο ζχκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο. Ο έιεγρνο ησλ 
απζαηξεζηψλ γίλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο 
άδεηαο.     
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εεε)  ηνκή ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν έρεη εγθαηαζηαζεί ε 
απζαίξεηε ρξήζε,  

ββ)   αλ δελ έρεη εθδνζεί νπνηαδήπνηε νηθνδνκηθή άδεηα ή απηή δελ είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί, 
επηζπλάπηνληαη:  

ααα)  ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα εμαξηεκέλνπ απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, ζην 
νπνίν απνηππψλνληαη ηα κεγέζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο. 
Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ νξηδφληησλ ή θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ κε απνθιεηζηηθή 
ρξήζε, ζηηο νπνίεο ππάξρεη αδπλακία ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ 
αθηλήηνπ σο εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, λνείηαη ην εμαξηεκέλν ηνπνγξαθηθφ 
δηάγξακκα ην νπνίν απνηππψλεη ηελ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ε απηνηειήο ηδηνθηεζία θαη 
αλαγξάθεη ηελ επηθάλεηά ηεο, θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ηεο. Ζ αδπλακία 
ηνπνγξαθηθήο απνηχπσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ αθηλήηνπ αηηηνινγείηαη ζηελ ηερληθή έθζεζε 
ηεο παξ. δ  

βββ)  θάηνςε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε 
αιιαγή ρξήζεο,  

γγγ)  ηνκή ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ηνπ ρψξνπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε 
αιιαγή ρξήζεο,  

γγ)   αλ έρεη απνιεζζεί ν θάθεινο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, εθφζνλ ε απψιεηα βεβαηψλεηαη απφ 
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο θαη, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε λνκηκφηεηα ηνπ πθηζηακέλνπ 
θηηξίνπ, είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο θαθέινπ απνηχπσζεο θηηξίνπ, 
πνπ έρεη αλεγεξζεί κε βάζε νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ απφ ηηο  28. 7.2011 ε νπνία  έρεη απνιεζζεί. 
Γηα λα γίλεη απνδεθηφο ν θάθεινο απφ ηελ νηθεία Τπεξεζία Γφκεζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, δηάγξακκα θάιπςεο, ζχκθσλα κε  ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ απφ 8-9-1983 
π.δ., θαηφςεηο απνηχπσζεο φισλ ησλ νξφθσλ, ηνκή, θσηνγξαθίεο φισλ ησλ φςεσλ, ππεχζπλε 
δήισζε κεραληθνχ φηη ζην δηάγξακκα θάιπςεο νη ππνινγηζκνί θαη ν έιεγρνο ηνπ πθηζηακέλνπ 
θηηξίνπ έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ν θάθεινο απνηχπσζεο, θαζψο θαη 
θξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Θεσξείηαη σο θάηνςε, γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ην ζρέδην θάηνςεο ην νπνίν πξνζαξηήζεθε ζηελ πξάμε ζχζηαζεο 
δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηνηειψλ νξηδφληησλ ή θαζέησλ ηδηνθηεζηψλ, ησλ 
νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδφζεθε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ απφ 8-9-1983 π.δ..  Αλ ε 
πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ζπκθσλεί κε ηα ζρέδηα ηεο ζχζηαζεο δηεξεκέλσλ ηδηνθηεζηψλ, είλαη 
δπλαηή ε ππνβνιή ηεο θάηνςεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε ζχζηαζε θαη δελ απαηηείηαη λα πξνβεί ν 
κεραληθφο ζηε ζχληαμε λένπ ζρεδίνπ θάηνςεο.  Σα ζρέδηα θαηαηίζεληαη εηο δηπινχλ θαη 
ζεσξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Γφκεζεο. Ζ κία ζεηξά ζρεδίσλ ρνξεγείηαη ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν θαη ν θάθεινο ζπκπιεξψλεη ηελ απνιεζζείζα νηθνδνκηθή άδεηα ζην αξρείν ηεο 
Τπεξεζίαο Γφκεζεο, 

δ)    δεκφζηα έγγξαθα ή αεξνθσηνγξαθίεο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν ρξφλνο 
νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ηεο ρξήζεο, 

 ε)   ζηαηηθφο έιεγρνο ησλ παξαβάζεσλ:  
 αα)  κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε θαηαζθεπή πνπ αλήθεη ζε κία 

απφ ηηο θαησηέξσ πεξηπηψζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ πνπ ηζρπε θαηά ηνλ  
ρξνλν θαηαζθεπεο ηνπ    εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ θαηεγνξηψλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 96 θαη 
θηηξίσλ ζπνπδαηφηεηαο 1 ζχκθσλα κε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ ( ΔΑΚ ) 
 ααα) θάζε αλεμάξηεηε θαηαζθεπή πνπ είλαη εμ’ νινθιήξνπ απζαίξεηε, 

βββ)  νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζην λ. 4178/2013 θαη, κε βάζε 
έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ππνβιεζέληα Γειηία Διέγρνπ Γνκηθήο Σξσηφηεηαο Απζαηξέηνπ 
(ΓΔΓΟΣΑ) πνπ ηελ αθνξνχλ, θαηαηάζζεηαη ζε κέζεο (Μ) ή πςειήο (Τ) πξνηεξαηφηεηαο 
πεξαηηέξσ ειέγρνπ, 
 γγγ) γηα θάζε απζαίξεηε πξνζζήθε ή ηξνπνπνίεζε ή αιιαγή ρξήζεο πνπ έρεη 
εθηειεζηεί ή εγθαηαζηαζεί ζε θηίξηα θαηεγνξίαο ζπνπδαηφηεηαο 2, 3 θαη 4, ζχκθσλα 
κε ηνλ Διιεληθφ Αληηζεηζκηθφ Καλνληζκφ  

 ββ)  δελ απαηηείηαη ππνβνιή κειέηεο ζηαηηθήο επάξθεηαο αιιά ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ 
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κεραληθνχ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 
 ααα) κεηαηξνπή εκηππαίζξηνπ ρψξνπ ζε θιεηζηφ, 
 βββ) δηακεξηζκάησζε  ή αιιαγή δηαξξχζκηζεο ρψξνπ, πνπ δελ επηθέξεη αχμεζε κφληκνπ 

θνξηίνπ πάλσ απφ 10% ζηελ επηθάλεηα ζηελ νπνία έρεη ζπληειεζηεί ε παξέκβαζε, 
 γγγ)  παηάξηα ηζνγείνπ πνπ είλαη ζηαηηθά αλεμάξηεηα απφ ην θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ 

θηηξίνπ θαη παηάξηα ππεξθείκελσλ νξφθσλ φηαλ ην ζπλνιηθφ ίδην βάξνο δελ επηθέξεη 
αχμεζε ηνπ κφληκνπ θνξηίνπ ηεο ππνθείκελεο πιάθαο πάλσ απφ 15%. ηελ πεξίπησζε 
απηή εμεηάδεηαη ε ζχλδεζε κε ζηνηρεία ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ, ηα νπνία θαη ζα 
εληζρχνληαη γηα ελδερφκελεο ηνπηθέο αζηνρίεο, 

 δδδ)  πξφβνινη κε πξνζαχμεζε κέρξη 30% ηνπ εκβαδνχ ηνπο θαη κέρξη 20% ηνπ πιάηνπο 
ηνπο, 

 εεε)  θαηαζθεπή ζην δψκα θηηξίσλ κέρξη ην 20% ηεο επηθάλεηαο απηνχ,κε κεγηζηε 
επηθαλεηα ηα 100 κ2  

 ζηζη) ππφγεηνη ρψξνη κέγηζηεο επηθαλείαο έσο απηήο ηνπ ηζνγείνπ, θαηαζθεπαζκέλνη κε 
πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο απφ κπαηηθή ηνηρνπνηία ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηα νπνία 
θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο πεξηκέηξνπ, 

 δδδ)  αιιαγή ρξήζεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ δηαθνξνπνηείηαη ε θαηεγνξία 
ζπνπδαηφηεηαο θαη ε νπνία δελ επηθέξεη αζξνηζηηθή αχμεζε ησλ θηλεηψλ θαη κφληκσλ 
θνξηίσλ πάλσ απφ 30% ηνπ κφληκνπ θνξηίνπ πξηλ απφ ηελ παξέκβαζε, 

 εεε)  κεηαηξνπή πηινηήο ζε θιεηζηφ ρψξν κε πξνζζήθε πεξηκεηξηθψλ ηνίρσλ απφ 
κπαηηθή ηνηρνπνηία ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% ηεο 
πεξηκέηξνπ, 

 ζζζ)  ππφγεηα πνπ μεκπαδψζεθαλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε πεξηκεηξηθνχο ηνίρνπο 
απφ κπαηηθή ηνηρνπνηία ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ην νπνίν θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ ην 75% 
ηεο πεξηκέηξνπ, 

 ηηη)  ζνθίηεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλνιηθνχ ζεηζκηθνχ θνξηίνπ 
(ηέκλνπζα βάζεο) κεηά ηελ πξνζζήθε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζην ζχλνιν ηνπ 
θηηξίνπ, πξνθχπηεη φηη απηφ δελ ππεξβαίλεη ην 1,20 ηνπ αληίζηνηρνπ ζεηζκηθνχ θνξηίνπ ηνπ 
πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ρσξίο ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο. ηελ πεξίπησζε απηή   εμεηάδεηαη 
θαη ε επάξθεηα ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ηεο ζνθίηαο, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ην 
θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ. 
Ζ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο κπνξεί λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εηψλ 
απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο γηα ηα θηίξηα ζπνπδαηφηεηαο 4, 3 θαη πέληε (5) εηψλ γηα 
ηα θηίξηα ζπνπδαηφηεηαο 2. 
Γηα ηα θηίξηα πνπ έρνπλ ήδε ππαρζεί ζην λ. 4178/2013, ε ππνρξέσζε ππνβνιήο κειέηεο 
ζηαηηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο έθζεζεο, εθφζνλ απηή απαηηείηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ    ππνβάιιεηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ειεθηξνλνηθήο ηαπηφηεηαο 
ηνπ θηηξίνπ σο απηή νξίδεηαη ζηα άξζξα 53επ. 

 
ζ) ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ γηα ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ έιεγρν ηνπ πίλαθα ησλ γεηψζεσλ θαη 

ησλ ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αλ ππάξρνπλ γηα θάζε κεκνλσκέλε απζαίξεηε 
θαηαζθεπή, εμαηξνπκέλσλ ησλ θαηνηθηψλ, θαζψο θαη γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή ή αιιαγή ρξήζεο πνπ 
έρεη εθηειεζηεί ή εγθαηαζηαζεί ζε θηίξηα πνπ δελ έρνπλ ρξήζε θαηνηθίαο. Ζ αλσηέξσ ηερληθή έθζεζε 
κπνξεί λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε πξηλ απφ ηε  ζπκπιήξσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, 

η)  παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην νπνίν απνηειεί έζνδν ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κε 
ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζηηο νπνίεο ζεζπίδεηαη εηδηθφ παξάβνιν, σο εμήο:  
αα)  χςνπο 250 επξψ γηα απζαίξεηε θαηαζθεπή/ρξήζε κέρξη 100 η.κ.,  
ββ)  χςνπο 500 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε άλσ ησλ 100 η.κ. θαη κέρξη 500 η.κ.,  
γγ)  χςνπο 1.000 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε άλσ ησλ 500 η.κ. θαη κέρξη 2.000 η.κ., 
δδ)  χςνπο 4. 000 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε άλσ ησλ 2.000 η.κ. θαη κέρξη 5.000 η.κ.,  
εε)  χςνπο 10.000 επξψ γηα θηίξην/ρξήζε κεγαιχηεξα ησλ 5000 η.κ.. 
Σν αλσηέξσ παξάβνιν δελ επηζηξέθεηαη ζε θακία πεξίπησζε.  
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ηα) έληππν ππνινγηζκνχ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ηεο δεινχκελεο θαηαζθεπήο, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 100. Σν πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ 
εκεξνκελία ππαγσγήο, πνπ είλαη ε εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ παξαβφινπ. 

Ο κεραληθφο ππνρξενχηαη, κέζα ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ πιεξσκή ηνπ παξαβφινπ, 
λα νινθιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ππαγσγήο ζην λ. 4178/2013, νη νπνίεο δελ κεηαθέξνληαη ζηνλ παξφληα, ν 
κεραληθφο ππνρξενχηαη,  κέζα ζε δηάζηεκα δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, 
λα νινθιεξψζεη ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Δπεμεξγαζία δειψζεσλ ππαγσγήο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο, γηα δηφξζσζε 
ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ αίηεκα πνπ ππνβάιιεηαη ζην ειεθηξνληθφ 
ζχζηεκα ππαγσγήο δηαβηβάδεηαη ζηελ νηθεία Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ άξζξνπ 
17, ε νπνία απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο  

Άξζξν 100 
Γηαηάμεηο ππνινγηζκνύ εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ 

1. Γηα ηελ ππαγσγή απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ή ρξήζεο ζηελ παξνχζα ξχζκηζε θαηαβάιιεηαη εληαίν εηδηθφ 
πξφζηηκν. Ο ππνινγηζκφο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε βάζε ην εκβαδφλ ηεο επί ηελ ηηκή 
δψλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, αλεμαξηήησο ηεο ρξήζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο 20.1.2016, επί ην ζπληειεζηή 15% θαη επί ηνπο 
ζπληειεζηέο ησλ ζρεηηθψλ ελδείμεσλ -ηεηξαγσληδίσλ, πνπ νξίδνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, 
φπνπ απαηηνχληαη, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηνπ απζαηξέηνπ, ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 96 (ηεηξαγσληθά κέηξα Υ 15% Υ ηηκή δψλεο Υ ζπληειεζηέο ηεηξαγσληδίσλ).  

2. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλσηέξσ ζπληειεζηψλ ηεηξαγσληδίσλ, ηα κεγέζε ησλ απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ ζπγθξίλνληαη κε ηνπο επηηξεπφκελνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο πνπ 
ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ θαη, ζε πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο αθηλήηνπ, κε ην κέξνο ησλ 
επηηξεπνκέλσλ κεγεζψλ, πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ηεο νξηδφληηαο ή θάζεηεο ή 
ηδηνθηεζίαο θάζε ζπγθχξηνπ. 

3. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνζηίκνπ νκαδνπνηνχληαη νη απζαηξεζίεο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θαη είδνπο 
θαηαζθεπήο ή ρξήζεο πνπ νξίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο Α, νη νπνίεο έρνπλ ηα ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζηίζεληαη ηα εκβαδά ησλ δεινχκελσλ εκβαδψλ ηεο απηήο θαηεγνξίαο θαη 
είδνπο αλά θχιιν θαηαγξαθήο. 

4. Γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο, πνπ απνδεδεηγκέλα πξνυθίζηαληαη ηεο 
1.1.1983, θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 15 % ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ 1.1.1983 έσο 
1.1.1993 θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 60% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, ελψ γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο 
θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ 1.1.1993 έσο 31.12.2003 θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 80 % ηνπ εληαίνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

5. Γηα ηηο παξαβάζεηο νη νπνίεο δελ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο 1 έσο θαη 12 ηνπ πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α θαη δελ αληηζηνηρίδνληαη ζε επηθάλεηα ρψξνπ (η.κ.), θαζψο θαη γηα εγθαηαζηάζεηο 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξ. 19, 26 θαη 57 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4067/2012 (Α’ 79) πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο 
πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο 3 ηνπ άξζξνπ 96 θαηαβάιιεηαη παξάβνιν δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ 
θαη ην εηδηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη κε πξνυπνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Β. Αλ ζην 
Παξάξηεκα Β δελ πεξηιακβάλεηαη ηηκή κνλάδνο ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, ιακβάλεηαη ε ηηκή 
κνλάδνο ηηκνινγίσλ αγνξάο. Πξνυπνινγηζκφο έσο θαη δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ ζεσξείηαη 
κία (1) παξάβαζε γηα ηελ νπνία θαηαβάιιεηαη πξφζηηκν δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ.  

Ο αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δηα ηνπ 
πνζνχ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, ζηξνγγπινπνηνχκελν πξνο ηα άλσ. Ο ζπλνιηθφο 
αξηζκφο ησλ παξαβάζεσλ ηνπ αθηλήηνπ ζεκεηψλεηαη ζην ηεηξαγσλίδην 13 ηνπ πίλαθα ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α.  

ηνλ αλσηέξσ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ππάγνληαη επίζεο απζαίξεηνη 
εκηππαίζξηνη  ρψξνη, ζηέγαζηξα, θηφζθηα, θαζψο θαη απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεηο απφ βνεζεηηθή ρξήζε 
ζε βνεζεηηθή θαη απφ θχξηα ρξήζε ζε θχξηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο, εληφο λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ  θαη  κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ επέξρεηαη 
ππέξβαζε δφκεζεο ιφγσ ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7.       
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Δηδηθά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ ππνβάιινληαη παξαβάζεηο απνθιεηζηηθά απηήο ηεο 
θαηεγνξίαο, δελ ππνβάιινληαη ηα βββ, γγγ, δδδ, ηεο παξαγξάθνπ ζη ηνπ άξζξνπ 99.  

6. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο 0,30 γηα ηνπο ρψξνπο ζε:  
α)  ππφγεηεο ζηάζκεο πνπ δελ απνηεινχλ απηνηειή ρψξν, αιιά ζπλδένληαη ιεηηνπξγηθά κε ηνλ 

ππεξθείκελν φξνθν,   
β)  εζσηεξηθνχο εμψζηεο (παηάξηα) θαη ζνθίηεο πνπ δελ απνηεινχλ αλεμάξηεην ρψξν. 

ηηο ππφγεηεο ζηάζκεο, πνπ απνηεινχλ απηνηειή ρψξν, εθαξκφδεηαη  ζπληειεζηήο 0,50. 
7.  ε πεξίπησζε απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο απφ βνεζεηηθή ρξήζε ζε βνεζεηηθή θαη απφ θχξηα ζε 

θχξηα, εληφο λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ, εθφζνλ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ 
εθηειεζηεί δελ μεπεξλά ηηο δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, θαηαβάιιεηαη παξάβνιν δηαθνζίσλ 
πελήληα (250) επξψ θαη δελ θαηαβάιιεηαη εηδηθφ πξφζηηκν. ε αληίζεηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ε παξ. 
5. Γηα απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο απφ θχξηα ρξήζε ζε θχξηα, εληφο λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ, 
ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ επέξρεηαη αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο,  φπσο απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο 
απφ θαηάζηεκα ζε θαηνηθία ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή θαη απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο απφ βηνκεραλία 
γηα ηελ νπνία εθδφζεθε άδεηα, θαηά παξέθθιηζε, ζε εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ζε θαηνηθία, εθηφο ησλ 
ηπρφλ ππνινίπσλ ζπληειεζηψλ (εθηφο ζρεδίνπ, παιαηφηεηαο) ππνινγίδεηαη ν ζπληειεζηήο αιιαγήο 
ρξήζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α γηα ηελ επηπιένλ ηεο επηηξεπφκελεο γηα ηε λέα ρξήζε επηθάλεηα. 
Γηα απζαίξεηεο αιιαγέο ρξήζεο απφ βνεζεηηθή ρξήζε ζε θχξηα, εληφο λνκίκνπ πεξηγξάκκαηνο θηηξίνπ, 
ππνινγίδεηαη ε ππέξβαζε ζπληειεζηή δφκεζεο πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο θαη δελ 
ππνινγίδεηαη ν εηδηθφο ζπληειεζηήο αιιαγήο ρξήζεο θαηά ην Παξάξηεκα Α.. 

8.  Ζ δηαθνξεηηθή δηακεξηζκάησζε νξφθνπ απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο, αλ έρεη επηθέξεη ηξνπνπνίεζε ησλ κεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ππάγεηαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ππνβάιιεηαη θάηνςε απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ 
νξφθνπ. Ωο εηδηθφ πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ ην παξάβνιν ησλ δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ 
αλά φξνθν, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε ελδηαθεξφκελνπ ηδηνθηήηε δηακεξίζκαηνο. 

9.  Γηα ηε δηαθνξεηηθή ρσξνζέηεζε ησλ ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθνδνκηθή άδεηα ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ζρέδηα ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο δήισζεο 
ηνπ λ. 1221/1981, ππνβάιιεηαη θάηνςε απνηχπσζεο ησλ πθηζηακέλσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Ωο εηδηθφ 
πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξψηεο δφζεο, ην παξάβνιν ησλ 
δηαθνζίσλ πελήληα (250) επξψ. 

10. ε πεξηπηψζεηο ππέξβαζεο χςνπο ή θάιπςεο λνκίκσο πθηζηάκελσλ θηηξίσλ ή ηκεκάησλ ηνπο, ζηηο 
νπνίεο δελ ζπληξέρεη ππέξβαζε δφκεζεο, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ρσξίο λα 
πνιιαπιαζηάδεηαη ν ζπληειεζηήο δφκεζεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α αιιά ν ζπληειεζηήο 0,20 γηα 
ππεξβάζεηο απηψλ έσο 20% ηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο θαη ζπληειεζηήο 0,40 γηα ππεξβάζεηο 
κεγαιχηεξεο ηνπ 20% ηνπ επηηξεπφκελνπ χςνπο. Ωο επηηξεπφκελν χςνο ζεσξείηαη ην επηηξεπφκελν 
χςνο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη φρη ην χςνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνδνκηθή άδεηα. 
ηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο χςνπο νηθνδνκηθήο άδεηαο ρσξίο ηελ ππέξβαζε ηνπ χςνπο ηεο πεξηνρήο, 
ην εηδηθφ πξφζηηκν γηα ηελ ππέξβαζε χςνπο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε  ηελ παξ. 5.  

11. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ πνπ αθνξά ηελ ππέξβαζε χςνπο, ζηελ πεξίπησζε 
νηθνδνκήο κε νηθνδνκηθή άδεηα, δελ πξνζκεηξάηαη ην πξφζζεην χςνο απηήο, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε 
κε νινθιήξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηεο ή απφ εθρσκαηψζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί ζε απηφλ. 
Σν εηδηθφ πξφζηηκν γηα ην χςνο, πνπ έρεη πξνθχςεη απφ ηε κε νινθιήξσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ 
ηεο ή απφ εθρσκαηψζεηο, ππνινγίδεηαη αλαιπηηθά ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5.  

12. Γηα θχξηα θαη κνλαδηθή θαηνηθία, εθφζνλ ν ηδηνθηήηεο ή ν ζχδπγνο ή νπνηνδήπνηε απφ ηα αλήιηθα ηέθλα 
απηνχ δελ έρεη δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή επηθαξπίαο ή νίθεζεο ζε θαηνηθία ή ζε ηδαληθφ κεξίδην 
απηήο πνπ πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ή δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ζε 
νηθφπεδν νηθνδνκήζηκν ή ζε ηδαληθφ κεξίδην νηθνπέδνπ ζην νπνίν αληηζηνηρεί εκβαδφλ θηίζκαηνο πνπ 
πιεξνί ηηο ζηεγαζηηθέο ηνπ αλάγθεο θαη βξίζθνληαη ζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δηακέξηζκα κε πιεζπζκφ 
άλσ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000), θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 40% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο 
ππνινγίδεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Θεσξείηαη φηη πιεξνχληαη νη ζηεγαζηηθέο αλάγθεο εθφζνλ 
ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί δελ ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα (70) η.κ. Ζ 
επηθάλεηα απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξηάληα (30) η.κ. γηα κέρξη δχν ηέθλα θαη θαηά είθνζη (20) η.κ. γηα 
πάλσ απφ δχν ηέθλα, ηα νπνία βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ή ηνλ άιιν ζχδπγν. Ζ πξνυπφζεζε ηεο θχξηαο 
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θαηνηθίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πιεξνχηαη εθφζνλ γηα ηηο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ησλ 
αλσηέξσ πξνζψπσλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί δελ ππεξβαίλεη ηα 
εβδνκήληα (70) η.κ. Ζ επηθάλεηα απηή πξνζαπμάλεηαη θαηά δεθαπέληε (15) η.κ. γηα θάζε ηέθλν. 

13. ηελ πεξίπησζε ζπγθπξηφηεηαο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν έρεη εθηειεζηεί ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή έρεη 
εγθαηαζηαζεί ε απζαίξεηε ρξήζε, νη ζπληειεζηέο κείσζεο ηνπ πξνζηίκνπ θαη ηνπ παξαξηήκαηνο 
ιακβάλνληαη ππφςε γηα φπνηνλ απφ ηνπο ζπγθχξηνπο πιεξνί ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο ππνβάιινληαο 
δηαθνξεηηθά θχιια θαηαγξαθήο γηα ηελ επηθάλεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ηεο 
νξηδφληηαο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίαο. 
14. ε πεξίπησζε δηαθνξεηηθήο δηαξξχζκηζεο δηαθεθξηκέλεο απηνηεινχο νξηδφληηαο ή θάζεηεο 
ηδηνθηεζίαο απφ απηήλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, πθίζηαηαη 
απαιιαγή απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο παξαβφινπ θαη εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, αιιά ν 
ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ην ζρεηηθφ θαθέινπ ηεο άδεηαο γηα ηε ζπληειεζζείζα 
αιιαγή δηαξξχζκηζεο θαηά ηε ζχληαμε ηεο ηαπηφηεηαο θηηξίνπ.  

 
 

Άξζξν 101 
Καηαβνιή εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ – Πξνζεζκίεο. 

1.  Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο σο εκεξνκελία ππαγσγήο λνείηαη ε εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ 
ζρεηηθνχ παξαβφινπ, φπσο απηή παξνπζηάδεηαη δηα ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζην πιεξνθνξηαθφ 
ζχζηεκα. 

2.  Σν πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη ζε νγδφληα (80) κεληαίεο δφζεηο. 
3.  Αλ δελ θαηαβιεζεί εκπξνζέζκσο ην πνζφ  ηεο κεληαίαο δφζεο, ην αλεμφθιεην πνζφ ηεο δφζεο 

πξνζαπμάλεηαη θαηά 1% γηα θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. 
4.  ε πεξίπησζε εθάπαμ θαηαβνιήο έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο 

εκεξνκελίαο ππαγσγήο, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1,  παξέρεηαη έθπησζε είθνζη ηνηο εθαηφ 
(20%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ. 

5.  ε πεξίπησζε θαηαβνιήο πνζνζηνχ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, 
έσο ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα ηεο εκεξνκελίαο ππαγσγήο, φπσο απηή 
αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1, παξέρεηαη έθπησζε δέθα ηνηο εθαηφ (10%) επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ 
πξνζηίκνπ. 

6.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ξπζκίδεηαη ε 
δηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη απφδνζεο ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, θαζψο θαη θάζε ζρεηηθφ ζέκα.  

Άξζξν 102 
Μεηώζεηο θαη επηβαξύλζεηο εληαίνπ εηδηθνύ πξνζηίκνπ θαη θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππαγσγήο 

1. Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο γηα ηελ  αλαζηνιή επηβνιήο θπξψζεσλ ηνπ 
άξζξνπ 97 ηνπ παξφληνο, ε αίηεζε ππαγσγήο καδί κε ηα  ζπλνδεπηηθά ηεο ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά 
κπνξεί λα ππνβιεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κέρξη ηηο 8/6/2019. Με θνηλή απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξεί λα παξαηαζεί ε αλσηέξσ πξνζεζκία 
ππαγσγήο.  

2. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α, θαη κεηψλεηαη φπνπ εηδηθψο 
νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Σν πξφζηηκν κεηψλεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α)  θαηά 20%, αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο έσο ηηο 

8/12/2017, 
β)  θαηά 10%, αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο απφ ηηο 

9/12/2017 έσο ηηο 8/6/2018, 
γ)  θαηά 10% αλ ν αηηψλ ππνβάιεη ηε  κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο ηαπηφρξνλα κε ηε δήισζε 

ππαγσγήο. 
3. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν απμάλεηαη: 

α)  θαηά 10%, αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή  ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο απφ ηηο 
9/6/2018 έσο ηηο  8/12/2018, 

β)   θαηά 20%, αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή  ρξήζε ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κεηά ηηο 
9/12/2018. 
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γ)   θαηά 10%, αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ρξήζε επξίζθεηαη ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο γηα ηηο νπνίεο 
έρνπλ εθδνζεί θαη ηζρχνπλ πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαζνξηζκνχ φξσλ δφκεζεο. 

4. Ζ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 2 κείσζε ηνπ πξνζηίκνπ δελ ηζρχεη αλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππαγσγήο εληνπηζηνχλ νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή νη αιιαγέο ρξήζεο απφ ην αξκφδην 
Παξαηεξεηήξην. ηελ πεξίπησζε απηή, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν  απμάλεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαηά 
20%. 

5. Αλ γηα ηελ ππαγσγή απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο 
πξνζαξκνγήο:  
α)  κε βάζε  ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ Απζαίξεησλ Καηαζθεπψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

116, ή  
β) κε βάζε  ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο ή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ 

Αξρηηεθηνληθήο ή ηνπ Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή 
ρξήζεηο ζε δηαηεξεηέα θηίξηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117, 

ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν κεηψλεηαη θαηά ην θφζηνο, φπσο απηφ ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ην 
Παξάξηεκα Β, ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο θαη κέρξη 50% απηνχ,εμαηξνπκελνπ ηνπ παξαβνινπ  
εθφζνλ πξνζθνκηζηεί  βεβαίσζε ηεο Δπηηξνπήο ή ησλ πκβνπιίσλ φηη νη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο 
πινπνηήζεθαλ πξνζεθφλησο.  

6. Αλ γηα ηελ ππαγσγή απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο 
ζηαηηθήο ελίζρπζεο ζχκθσλα κε  ηελ εθπνλεζείζα ζηαηηθή κειέηε κεραληθνχ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πεξίπη. 8 ηνπ άξζξνπ 99, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν κεηψλεηαη θαηά ην θφζηνο απηψλ θαη έσο: 
α)  60% ζε πεξηνρέο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 3,   
β)  50% ζε πεξηνρέο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 2, 
γ)  30% ζε πεξηνρέο ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο 1. 

7. Αλ γηα ηελ ππαγσγή απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ νινθιεξσζνχλ εξγαζίεο ελεξγεηαθήο 
αλαβάζκηζεο κε βάζε κειέηε αξκφδηνπ  κεραληθνχ, ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν κεηψλεηαη θαηά ην θφζηνο 
απηψλ θαη έσο  
α)  50% γηα ππεξβάζεηο έσο 250 η.κ. ζε νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο κε ρξήζε θαηνηθίαο  θαη έσο 

500 η.κ. ζε νξηδφληηεο ή θάζεηεο ηδηνθηεζίεο κε άιιεο ρξήζεηο πιελ θαηνηθίαο,   
β)  30% γηα ππεξβάζεηο άλσ ησλ αλσηέξσ αλαθεξνκέλσλ.  

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξνζδηνξίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ 
εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, ε κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, θαζψο θαη ε 
πξφβιεςε πεξηπηψζεσλ κείσζεο ηνπ πξνζηίκνπ γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο. 

Άξζξν 103 
Μεηώζεηο πξνζηίκσλ ζε εηδηθέο νκάδεο πιεζπζκνύ 

1. Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, θαζψο θαη πξφζσπα πνπ 
επηβαξχλνληαη θνξνινγηθά απφ πξφζσπα κε ηηο αλσηέξσ ηδηφηεηεο, κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο ζαξάληα 
ρηιηάδεο (40.000) επξψ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο εμήληα ρηιηάδεο (60.000) επξψ, γηα ηελ ππαγσγή 
ζην άξζξν 81 θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 15% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ,  αλεμαξηήησο πεξηνξηζκνχ 
θχξηαο θαηνηθίαο θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ 
πξνυπνζέζεσλ. Σν πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο πηζηνπνηείηαη κε  βεβαίσζε ή γλσκάηεπζε, πνπ έρεη 
εθδνζεί απφ ην Κέληξν Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο. 

2. Άηνκα κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, θαζψο θαη πξφζσπα πνπ 
επηβαξχλνληαη θνξνινγηθά απφ πξφζσπα κε ηηο αλσηέξσ ηδηφηεηεο, κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο 
δεθανθηψ ρηιηάδεο (18.000) επξψ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο είθνζη ηέζζεξηο ρηιηάδεο (24.000) επξψ, 
γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 20% ηνπ εληαίνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ 
πξνυπνζέζεσλ.  

3. Παιηλλνζηνχληεο νκνγελείο, νη νπνίνη έρνπλ εγγξαθεί ζηα κεηξψα ή ηα δεκνηνιφγηα δήκνπ ή 
θνηλφηεηαο, γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο, θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 20% ηνπ 
εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ  θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ 
αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ εδαθίνπ εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο κφληκνπο 
θαηνίθνπο ηεο Θξάθεο, θαζψο θαη γηα ηα αθίλεηα απηψλ ζηε Θξάθε.  Γηα ηελ πεξίπησζε έιιεηςεο 
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ηίηισλ ηδηνθηεζίαο ηα δηθαηνινγεηηθά  θαζνξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο 
θαη Δλέξγεηαο, Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

4. Γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηεο θχξηαο θαηνηθίαο πνιπηέθλσλ κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο ζαξάληα 
ρηιηάδεο (40.000) επξψ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο νγδφληα ρηιηάδεο (80.000) επξψ, απηνί 
θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 20% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Πνιχηεθλνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, γηα 
ηελ ππαγσγή ζην άξζξν 97 ηεο δεπηεξεχνπζαο θαηνηθίαο ηνπο κε επηθάλεηα  κηθξφηεξε ησλ 80 η.κ, 
θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 50% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ.  

5. Σξίηεθλνη κε αηνκηθφ εηζφδεκα έσο εηθνζηπέληε ρηιηάδεο (25.000) επξψ ή νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 
ζαξάληα ρηιηάδεο (40.000) επξψ, γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν  97 ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο 
θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο  
εθαξκφδνληαη θαη γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

6. Μαθξνρξφληα άλεξγνη γηα ηελ ππαγσγή ζην άξζξν  97 ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάιινπλ 
πνζνζηφ ηξηάληα ηνηο εθαηφ 30% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ  θαη ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ πξνυπνζέζεσλ. Καηά ηα δχν πξψηα έηε απφ ηελ 
ππνβνιή ηεο δήισζεο ππαγσγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ. 

7. Άηνκα ηα νπνία είλαη δηθαηνχρνη ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο, γηα ηελ ππαγσγή ζην 
άξζξν 97 ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 20% ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη 
ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπλδξνκή ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο. Καηά ηα 
δχν πξψηα έηε απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ππαγσγήο αλαζηέιιεηαη ε θαηαβνιή ησλ δφζεσλ.   

Άξζξν 104 
πκςεθηζκόο θαηαβιεζέλησλ πξνζηίκσλ 

1. Καηαβιεζέληα πνζά πξνζηίκσλ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο, θαζψο θαη  θαηαβιεζέληα πνζά εηδηθψλ 
πξνζηίκσλ δηαηήξεζεο ή θαη παξαβφισλ ζπκςεθίδνληαη κε ην πνζφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Σα 
θαηαβιεζέληα πνζά αθαηξνχληαη απφ ηελ ηειεπηαία δφζε θαη ηηο ακέζσο πξνεγνχκελεο ρξνληθά 
εσζφηνπ νινθιεξσζεί ν ζπκςεθηζκφο. Αλ, κεηά ηνλ αλσηέξσ ππνινγηζκφ, πξνθχπηεη φηη ηα ήδε 
θαηαβιεζέληα πνζά ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 
δελ αλαδεηνχληαη.  

2. Αλ ε απζαίξεηε θαηαζθεπή ή ε  απζαίξεηε ρξήζε αθνξά θηίξην ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί 
σο βηνκεραληθή, βηνηερληθή εγθαηάζηαζε, μελνδνρείν, ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα, απνζήθε ή άιιε 
παξαγσγηθή κνλάδα θαη  έρεη ππαρζεί ζε εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κεηά ηελ 
θαηαβνιή πξνζηίκνπ ή άιινπ ηέινπο ή εηζθνξάο, ην αλσηέξσ εηδηθφ πξφζηηκν δηαηήξεζεο 
θαηαβάιιεηαη κεησκέλν θαηά ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ ή ηέινπο ή εηζθνξάο, πνπ έρεη θαηαβιεζεί 
ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο. 

 
Άξζξν 105 

Αλαζηνιή επηβνιήο θπξώζεσλ θαη είζπξαμεο πξνζηίκσλ 
1. Γηα ηηο θαηαζθεπέο ή ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη δήισζε ππαγσγήο ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

παξφληνο δελ επηβάιινληαη πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο νχηε άιιεο θπξψζεηο, εθφζνλ 
εμνθιεζνχλ φιεο νη δφζεηο θαηαβνιήο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ θαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 
νξίδεηαη ζηνλ παξφληα. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ γηα ηηο ίδηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο θαη γηα εθθξεκείο ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη δηαδηθαζία ζρεηηθέο ππνζέζεηο.  

2. Γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ππνβάιινληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο αλαζηέιιεηαη ε επηβνιή πξνζηίκσλ θαη θάζε δηαδηθαζία επηβνιήο 
θπξψζεσλ, θαζψο θαη ε είζπξαμε πξνζηίκσλ πνπ έρνπλ ήδε βεβαησζεί  απφ ηηο Γ.Ο.Τ θαη ην ΔΦΚΑ, 
κέρξη ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ησλ πξνζηίκσλ. 

3. Δπηηξέπεηαη ε ζχλδεζε ησλ θηηξίσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη ε ιήςε 
βεβαίσζεο ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο, κεηά ηελ θαηαβνιή ηνπιάρηζηνλ ηεο πξψηεο δφζεο ηνπ εληαίνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ, εθφζνλ πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Γηα ηε ζχλδεζε θηηξίσλ ή απηνηειψλ 
ηδηνθηεζηψλ απηψλ κε ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο θαη γηα ηε ιήςε βεβαίσζεο ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο 
ππνβάιιεηαη ζηνλ αξκφδην νξγαληζκφ θαη ζηελ νηθεία ππεξεζία δφκεζεο βεβαίσζε απφ ην 
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πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα φηη έρεη θαηαβιεζεί  ηνπιάρηζηνλ  ε πξψηε δφζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 
πξνζηίκνπ, ε  νπνία πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ θπξίνπ 
απηήο. 

4. Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο πξηλ απφ ηηο 28.7.2011, πνπ εμαηξνχληαη απφ ηελ   
επηβνιή θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ή εμαηξέζεθαλ  απφ ηελ  επηβνιή 
θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 4014/2011 (Α΄ 209)  θαη 4178/2013 (Α΄ 174), δελ 
νθείινληαη αλαδξνκηθά αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (ΗΚΑ θ.ιπ.) θαη νπνηνζδήπνηε θφξνο, θαζψο θαη 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο πξφζηηκα θαη ηέιε, φπσο ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, θαζαξηφηεηαο, 
θσηηζκνχ θαη άιια αληαπνδνηηθά ηέιε. Φφξνη, ηέιε θαη πξφζηηκα πνπ θαηαβιήζεθαλ δελ αλαδεηνχληαη. 
Ζ αιιαγή ρξήζεο δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
2130/1993 (Α΄ 62), θαζψο θαη ησλ ηειψλ ηνπ λ. 25/1975 (Α’ 74) θαη ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 1828/1989 (Α’ 
2) θαη δελ επηβάιινληαη αλαδξνκηθά δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ σο πξνο ην χςνο ησλ ηειψλ νχηε θαη 
ζρεηηθέο πξνζαπμήζεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηελ αιιαγή ρξήζεο. 

Ωο ρξφλνο ιήμεο ηεο αλαδξνκηθήο απαιιαγήο ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ θαη αιιαγψλ 
ρξήζεο είλαη ε 8ε .8.2013.  

Σν Σ.Δ.Δ. απνζηέιιεη αλά εμάκελν ζηνπο θαηά ηφπνλ αξκφδηνπο Ο.Σ.Α. ζηνηρεία ησλ 
ππαγσγψλ πξνθείκελνπ λα βεβαησζνχλ ηα αλαινγνχληα ηέιε. Ζ έθδνζε ή αλαζεψξεζε νηθνδνκηθήο 
άδεηαο ζε δεινχκελν θηίξην ή ηκήκα απηνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 4014/2011, 
4178/2013 θαη ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα γίλεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο εμφθιεζεο ηνπ 
εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηελ εμφθιεζε πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα επηβάιιεηαη άιιν πξφζηηκν. 

 
 

Άξζξν 106 
Τπαγσγή απζαηξέησλ γηα ην νπνία εθδίδεηαη άδεηα λνκηκνπνίεζεο ή θαηεδάθηζεο 

1. α)  ηελ πεξίπησζε απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθδνζεί άδεηα 
λνκηκνπνίεζεο ή θαηεδάθηζεο, εθφζνλ θαηαβιεζεί ην παξάβνιν ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 99 θαη 
εθδνζεί ε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα λνκηκνπνίεζεο εληφο δχν (2) εηψλ ή έγθξηζε εξγαζηψλ 
θαηεδάθηζεο,  εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ, δελ νθείιεηαη άιιν πξφζηηκν.  Αλ 
παξέιζεη άπξαθην ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ αηηνχληνο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ θαηεδάθηζε  θαη επηβνιή πξνζηίκνπ 
απζαηξέησλ. Γελ ζπλππνινγίδεηαη ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ, ν ρξφλνο 
θαζπζηέξεζεο έθδνζεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ 
αηηνχληνο. 
Άδεηα λνκηκνπνίεζεο κπνξεί λα εθδνζεί θαη γηα θαηαζθεπέο ησλ νπνίσλ ε νηθνδνκηθή άδεηα 
αθπξψζεθε γηα ηππηθφ ιφγν, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
παξαβηάδνληαη νη πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν θαηαζθεπήο ηνπο θαη 
εμαθνινπζνχλ λα  ηζρχνπλ  θαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο.  

β)  Αλ παξέιζεη άπξαθην ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ δχν (2) εηψλ θαη εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε 
άδεηαο λνκηκνπνίεζεο απνθιεηζηηθά γηα ιφγνπο κεηαβνιήο ηνπ πνιενδνκηθνχ θαζεζηψηνο, 
επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δήισζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 
πξνθεηκέλνπ λα ππαρζεί ε θαηαζθεπή ζην άξζξν 97. Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο παξνχζαο, 
κεηά ηε δηφξζσζε, δελ εθαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 101.  

2.  Ζ δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ  εθαξκφδεηαη θαη γηα θαηαζθεπέο ή εγθαηαζηάζεηο αθηλήησλ 
ζηξαηεγηθψλ επελδχζεσλ, γηα ηα νπνία έρεη ππνβιεζεί αίηεζε έληαμεο ζηε δηαδηθαζία ηξαηεγηθψλ 
Δπελδχζεσλ, ζχκθσλα κε  ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ  3986/2011 (Α’ 152) θαη  4146/2013 (Α’ 90). Αλ 
δελ εγθξηζεί ε αίηεζε γηα ην Δηδηθφ ρέδην θαηά ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο, επηηξέπεηαη ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο έμη (6) κελψλ. ε θάζε πεξίπησζε, απαηηείηαη ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο , απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ θαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ Δηδηθψλ 
ρεδίσλ, ζχκθσλα  ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ   3986/2011 θαη  4146/2013.  

3.   ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 1, ε κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ κπνξεί 
λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο άδεηαο κε ηελ θαηαβνιή 
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πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα αλαιάβεη ν λένο 
θχξηνο ηελ ππνρξέσζε λα εθδψζεη ηελ άδεηα  η, κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 
έγγξαθν. 

4.   Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πξηλ απφ ηηο 28.7.2011, πνπ έρνπλ θαηεδαθηζηεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο 
θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ βεβαησζεί πξφζηηκα αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή 
αξρή θαη δελ έρεη εθδνζεί ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα ηελ θαηεδάθηζή ηνπο, ππάγνληαη ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κε ηελ θαηαβνιή παξαβφινπ πνζνχ πεληαθνζίσλ (500) επξψ. Γηα ηελ 
ππαγσγή ππνβάιιεηαη αίηεζε, ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 
θαηεδάθηζε, δελ απαηηνχληαη πξφζζεηα ζηνηρεία θαη ζρέδηα θαη εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία δηαγξαθήο 
αλείζπξαθησλ βεβαησζέλησλ πξνζηίκσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

Άξζξν 107 
Δλέξγεηεο αξκόδησλ ππεξεζηώλ 

1. Οη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίζκαηα κε νηθνδνκηθή άδεηα δελ επεξεάδνπλ, γηα θάζε ζπλέπεηα, φπσο 
ε ζχλδεζε κε Γίθηπα Κνηλήο Ωθέιεηαο θαη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο, ηα λφκηκα ηκήκαηα απηψλ πνπ 
ιεηηνπξγηθά δελ ηεινχλ ζε ζρέζε κε ηελ απζαίξεηε θαηαζθεπή.  

2. Αλ ην αθίλεην αλήθεη ζε πεξηζζφηεξνπο ζπληδηνθηήηεο θαη έρεη ζπζηαζεί νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία, 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πνιενδνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηελ έθδνζε νηθνδνκηθήο άδεηαο πνπ αλαινγνχλ 
ζηα ηδαληθά κεξίδηα θάζε ζπληδηνθηήηε δελ ιακβάλνληαη ππφςε νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πνπ έρνπλ 
εθηειεζηεί ζε άιιε νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία κέρξη ηηο 28.7.2011.  

3. Αλείζπξαθηα βεβαησζέληα πνζά πξνζηίκσλ, αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο δηαγξάθνληαη κεηά ηελ 
νινζρεξή εμφθιεζε ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Γηα ηε δηαγξαθή ησλ πξνζηίκσλ ή ηελ ελεκέξσζε 
ηεο αξκφδηαο θνξνινγηθήο αξρήο θαη γηα ηελ αλαζηνιή είζπξαμήο ηνπο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία δφκεζεο αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ:  

α)  ηε βεβαίσζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ 
πξνζηίκνπ, 

β)  ππεχζπλε δήισζε φηη ηα πξφζηηκα ησλ νπνίσλ δεηείηαη ε δηαγξαθή αθνξνχλ ην αθίλεην, ην 
νπνίν έρεη ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

Ζ Τπεξεζία Γφκεζεο εθδίδεη πξάμε κε ηελ νπνία αθπξψλεη ηνλ νηθείν ρξεκαηηθφ θαηάινγν ή 
ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ θαη ηελ απνζηέιιεη κε ην αληίζηνηρν αηνκηθφ Φχιιν Έθπησζεο ζηελ 
αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, αλ ηα πξφζηηκα έρνπλ βεβαησζεί θαη 
θνξνινγηθά, πξνθεηκέλνπ ε θνξνινγηθή αξρή λα δηαγξάςεη θάζε ζρεηηθή πξάμε (ηακεηαθή 
βεβαίσζε), πνπ έρεη σο λφκηκν έξεηζκα ην ρξεκαηηθφ θαηάινγν ή ηελ πξάμε επηβνιήο πξνζηίκνπ. 
Αληίζηνηρα, κεηά ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ε Τπεξεζία Γφκεζεο εθδίδεη πξάμε 
αλαζηνιήο είζπξαμεο ησλ ήδε βεβαησζέλησλ ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ πξνζηίκσλ θαη ηελ απνζηέιιεη 
ζηελ αξκφδηα θνξνινγηθή αξρή. ηελ ελ ιφγσ πξάμε νξίδεηαη ππνρξεσηηθά ε θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αλαζηνιήο, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ ζηελ πξάμε ππαγσγήο. 

4.   Δθθξεκείο πνηληθέο δηψμεηο γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεηο παχνπλ νξηζηηθά 
θαηφπηλ ππνβνιήο απφ ηνλ δησθφκελν ηεο δήισζεο πεξαίσζεο ηεο ππαγσγήο θαη εμφθιεζεο ηνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ, σο απηή εθδίδεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

5. α)  ηηο πεξηπηψζεηο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία, ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 3775/2009 (Α΄ 122) θαη 3843/2010 (Α΄ 62), θαζψο θαη  ησλ θαηαζθεπψλ 
πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ησλ λφκσλ 4014/2011,  4178/2013 θαη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη 
γηα ηηο νπνίεο  έρεη πεξαησζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία ή έρεη εμνθιεζεί πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ 
πνζνχ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε, ε 
εθηέιεζε εξγαζηψλ απνπεξάησζεο.  

β)  ηηο πεξηπηψζεηο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, γηα ηηο νπνίεο έρεη πεξαησζεί ε δηαδηθαζία, ζχκθσλα 
κε  ηηο δηαηάμεηο ησλ  λφκσλ 3775/2009  θαη 3843/2010, θαζψο θαη  φζεο έρνπλ εληαρζεί ζηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4014/2011, ηνπ  λ. 4178/2013 θαη ηνπ παξφληνο, θαη έρεη πεξαησζεί ε ζρεηηθή 
δηαδηθαζία ή έρεη εμνθιεζεί πνζνζηφ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ή εκπίπηνπλ ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89, επηηξέπεηαη, θαηά παξέθθιηζε 
απφ θάζε ηζρχνπζα δηάηαμε ε εθηέιεζε:  
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αα) εξγαζηψλ επηζθεπήο, νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ πγηεηλή, ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε-
απνθαηάζηαζε, ηε ζπλήζε ζπληήξεζή ηνπο, θαζψο θαη εξγαζηψλ  πξνζαξκνγήο, ζχκθσλα 
κε ηα άξζξα 116 θαη 117,  

ββ)  θαηεδάθηζεο,  
γγ)  θαηαζθεπήο ζηέγεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επφκελνπ εδαθίνπ ή θχηεπζεο 

δψκαηνο,  
δδ)  ελίζρπζεο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, ρσξίο λα επέξρεηαη 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ,  
H εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ αθνξά ηα απζαίξεηα ηκήκαηα θηηξίσλ, ελψ γηα ηα ηκήκαηα πνπ 
θαιχπηνληαη απφ νηθνδνκηθή άδεηα επηηξέπνληαη νη θαηά λφκν πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο. 

γ)  Ζ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πεξηπη. α΄ θαη β΄ γίλεηαη χζηεξα απφ έγθξηζε εξγαζηψλ, πνπ 
ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δφκεζεο, εθφζνλ νη εξγαζίεο, γηα ηηο νπνίεο δεηείηαη ε 
εθηέιεζε, δελ επαπμάλνπλ ην θηίζκα ζε φγθν, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ: α) θαηαζθεπήο 
αλειθπζηήξα αηφκσλ κε αλαπεξία (ΑΜεΑ) ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4067/2012 (Α 79), β) 
θαηαζθεπήο ππνρξεσηηθήο ζηέγεο, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο δφκεζεο 
πνπ ηζρχνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γ) θαηαζθεπήο ζηέγεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα άδεηα 
νηθνδνκήο θαη κφλν εθφζνλ δελ πθίζηαηαη ππέξβαζε θαζ’ χςνο πνπ δελ ππεξβαίλεη ζε πνζνζηφ 
10% ην πξνβιεπφκελν ζηελ άδεηα. Ζ έγθξηζε εξγαζηψλ γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί ζηνλ  Δληαίν 
Φνξέα Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (Δ.Φ.Κ.Α.).  

Γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο εξγαζηψλ απνπεξάησζεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ππνβάιινληαη 
επηπξνζζέησο ησλ ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ:  
αα)  βεβαίσζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο ηεο 

θαηαζθεπήο, 
ββ)   θσηνγξαθίεο γηα ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ απζαηξέηνπ θηίζκαηνο,  εμσηεξηθά  θαη  

εζσηεξηθά.   
δ)  Ο έιεγρνο ησλ αλσηέξσ εξγαζηψλ θαη ε ζχλδεζε ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ κε ηα δίθηπα θνηλήο 

σθέιεηαο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 45 θαη 47. 
ε)  Σν έληππν γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο εξγαζηψλ  ησλ πεξηπη. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 5 θαζνξίδεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 
ζη) Γηα ηε ρνξήγεζε ηεο έγθξηζεο εξγαζηψλ ππνβάιινληαη ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο δφκεζεο 

δηθαηνινγεηηθά πνπ κπνξεί λα θαζνξίδνληαη θαη λα ηξνπνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 

6. Γηα θάζε είδνπο δηνηθεηηθή άδεηα, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο νηθνδνκηθήο 
άδεηαο, αληί ηνπ αληηγξάθνπ ηεο άδεηαο κπνξεί λα πξνζθνκηζηεί απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  
βεβαίσζε πεξαίσζεο ή  βεβαίσζε εμφθιεζεο πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζηίκνπ 
απζαηξέηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ζπλνδεπφκελε απφ ηερληθή έθζεζε γηα  ηε 
λνκηκφηεηα ησλ θαηαζθεπψλ. Ζ ππαγσγή απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο ζηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ  
3775/2009(Α’ 122),  3843/2010 (Α’ 62),  4014/2011, 4178/2013 θαη ηνπ παξφληνο δελ ζπλεπάγεηαη 
απαιιαγή απηψλ ησλ θαηαζθεπψλ απφ άιιεο πξνβιεπφκελεο ή απαηηνχκελεο εγθξίζεηο, φξνπο θαη 
πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο.  

7.  α)  Γηα ρψξνπο πνπ έρνπλ δηαηεξεζεί ζχκθσλα κε ηα άξζξα 5 θαη 6 ηνπ λ. 3843/2010 ,  φπνπ 
απαηηείηαη, πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν ηεο αίηεζεο, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε πεξαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 
δηαηήξεζεο ηνπ ρψξνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3843/2010.  

 β)  Γηα θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 24 ηνπ λ. 4014/2011,  8 
ηνπ λ. 4178/2013 θαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο πξνζθνκίδεηαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ε 
βεβαίσζε πεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηεο. 41498/26.9.2011 θνηλήο 
απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, 
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 
Γηθαησκάησλ (Β΄ 2167) ή ε βεβαίσζε γηα ηελ  εμφθιεζε πνζνζηνχ 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 
πξνζηίκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,. 

8.  Ζ απαηηνχκελε βεβαίσζε ρψξνπ θχξηαο ρξήζεο ρνξεγείηαη απφ ηδηψηε κεραληθφ. Απαηηείηαη βεβαίσζε 
ηεο αξκφδηαο Τ.ΓΟΜ φηη ε λέα ρξήζε δελ απαγνξεχεηαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν αθίλεην ή ηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ. 
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Άξζξν 108 
Έιεγρνο δειώζεσλ ππαγσγήο - απνδεκίσζε ειεγθηώλ δόκεζεο 

1. Οη δειψζεηο ππαγσγήο απζαηξέησλ ππφθεηληαη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, κεηά απφ ειεθηξνληθή 
θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην κε αιγφξηζκν πνπ απνζηέιιεηαη απφ 
ην Κεληξηθφ Παξαηεξεηήξην.  

2. Οη ππαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 5, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96, ειέγρνληαη ζε πνζνζηφ 20%.   
3. Οη ππαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 4, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96, ειέγρνληαη ζε πνζνζηφ 10%.  
4. Οη ππαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 1, 2 θαη 3, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 96, ειέγρνληαη ζε 

πνζνζηφ 5%. 
5. Ο έιεγρνο ησλ δειψζεσλ ππαγσγήο ζηνλ παξφληα δηελεξγείηαη απφ ειεγθηή δφκεζεο ηεο θαηεγνξίαο 

ΗΗ θαη ΗΗΗ, ηνπ κεηξψνπ ειεγθηψλ ηνπ λ. 4389/2016, ν νπνίνο νξίδεηαη χζηεξα απφ ειεθηξνληθή 
θιήξσζε. Ο έιεγρνο αθνξά ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ γηα ηελ ππαγσγή θαη έρνπλ 
αλαξηεζεί ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 
α)   Αλ δηαπηζησζνχλ ειιείςεηο ή ιάζε ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πξνζηίκνπ, ν εμνπζηνδνηεκέλνο 

κεραληθφο, ππνρξενχηαη κέζα ζε  έλα (1) κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ πνξίζκαηνο λα ζπκκνξθσζεί 
κε ηηο  παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ.  

β)  Αλ  θαηά ηνλ έιεγρν ηεο δήισζεο ππαγσγήο δηαπηζησζεί φηη νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εκπίπηνπλ 
ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ άξζξνπ 89,  ε δήισζε αλαθαιείηαη θαη επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ 
άξζξνπ 94.  

γ)  Αλ χζηεξα απφ  θαηαγγειία θαη ζρεηηθή εληνιή απφ ην Παξαηεξεηήξην Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο 
έρεη δηελεξγεζεί έιεγρνο δήισζεο ππαγσγήο απφ ειεγθηή δφκεζεο δελ απαηηείηαη λένο έιεγρνο.  

6. Με  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδεηαη 
θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία απνδεκίσζεο ησλ ειεγθηψλ 
δφκεζεο.  

7. Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ πνξηζκάησλ ησλ 
ειεγθηψλ δφκεζεο . 

8. Σν Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην ειέγρεη δεηγκαηνιεπηηθά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 10% ησλ δειψζεσλ 
ππαγσγήο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζηνπο λφκνπο  4014/2011 θαη 4178/2013, χζηεξα απφ ειεθηξνληθή 
θιήξσζε πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Πεξηθεξεηαθφ Παξαηεξεηήξην, κε αιγφξηζκν πνπ απνζηέιιεηαη απφ 
ην Κεληξηθφ Παξαηεξεηήξην.  

9. Καηαγγειίεο πνπ αθνξνχλ δειψζεηο ππαγσγήο απζαηξέησλ ζηνπο  λφκνπο  4014/2011,  4178/2013 θαη 
ζηνλ παξφληα ππνβάιινληαη ζην αξκφδην Σνπηθφ Παξαηεξεηήξην θαη ειέγρνληαη απφ ειεγθηή 
δφκεζεο,  χζηεξα απφ ζρεηηθή ειεθηξνληθή θιήξσζε σο αλσηέξσ.  

10. ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά ηνπ πνξίζκαηνο ηνπ ειεγθηή δφκεζεο, εμνπζηνδνηεκέλνο ππάιιεινο 
ηνπ Σνπηθνχ Παξαηεξεηεξίνπ εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Απζαηξέησλ ηνπ 
άξζξνπ 17, ε νπνία θαη απνθαίλεηαη νξηζηηθά. 

Άξζξν 109 
Σηκή Εώλεο 

1.  Γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα θαη ζηα λεζηά Κξήηε θαη Δχβνηα, αλ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηεο αμίαο 
ησλ παξαβάζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ ηνπηθή ή δεκνηηθή 
θνηλφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη, αλ δελ έρεη θαζνξηζηεί απηή, ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη 
ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. Δηδηθά δε γηα ηα αθίλεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
εδαθίνπ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, πνπ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, 
ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, εθφζνλ ζηελ νηθεία 
δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ε κέγηζηε ηηκή δψλεο δελ ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο δηαθφζηα (2.200) 
επξψ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο έθηαζεο ηεο νηθείαο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηε ζπλδξνκή 
ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ νηθείνπ δήκνπ.  

Αλ απφ ηε  δηαπηζησηηθή πξάμε πξνθχπηεη φηη ε κέγηζηε ηηκή δψλεο ππεξβαίλεη ηα δχν 
ρηιηάδεο δηαθφζηα (2.200) επξψ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο έθηαζεο ηεο νηθείαο δεκνηηθήο 
θνηλφηεηαο, ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ έθηαζε ηνπ νηθείνπ δήκνπ. 
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 2.  Γηα ηα ππφινηπα αθίλεηα ηεο επηθξάηεηαο, αλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα 
ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ αθηλήηνπ, γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηεο αμίαο ησλ παξαβάζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε 
ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ ηνπηθή ή δεκνηηθή θνηλφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην θαη, αλ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί απηή, ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηνλ νηθείν δήκν θαη αλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε 
απηφλ, ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην.  

Δηδηθά δε γηα ηα αθίλεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο 
ζρεδίνπ πφιεσο θαη εθηφο νξίσλ νηθηζκνχ, ζηηο νπνίεο δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο, ζχκθσλα κε ην 
ζχζηεκα αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο 
πνπ ηζρχεη ζηνλ νηθείν δήκν θαη, αλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ζε απηφλ ε ειάρηζηε ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζηελ 
πεξηθεξεηαθή ελφηεηα, εθφζνλ ζηελ νηθεία δεκνηηθή θνηλφηεηα ηνπ αθηλήηνπ ε κέγηζηε ηηκή δψλεο δελ 
ππεξβαίλεη ηα δχν ρηιηάδεο (2.000) επξψ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 10% ηεο έθηαζεο ηεο νηθείαο 
δεκνηηθήο θνηλφηεηαο. Γηα ηε ζπλδξνκή ηεο αλσηέξσ πξνυπφζεζεο εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ 
νηθείνπ δήκνπ.                                                                                                          

3.  Αλ δελ έρεη θαζνξηζηεί ηηκή δψλεο ζηελ πεξηθεξεηαθή ελφηεηα φπνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην, γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ ή ηεο αμίαο ησλ παξαβάζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε ε ειάρηζηε 
ηηκή δψλεο πνπ ηζρχεη ζην λνκφ, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη ε νηθεία πεξηθεξεηαθή ελφηεηα. 

4.  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 
εθαξκφδνληαη, κε εηδηθή θαηαρψξηζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, νη ηηκέο δψλεο γηα φιε ηελ 
επηθξάηεηα [γηα ην ζχλνιν ησλ ππαγσγψλ].   

Άξζξν 110 
Απαγόξεπζε ππαγσγήο ιόγσ αθύξσζεο άδεηαο 

1. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη θαη θηίζκαηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κε άδεηα πνπ εθδφζεθε 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη κεηαγελέζηεξα αθπξψζεθε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, εθηφο αλ ε αλάθιεζε 
νθείιεηαη ζε ππνβνιή αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ή αλαθξηβείο απνηππψζεηο ηεο ππάξρνπζαο 
θαηάζηαζεο θαηά ηελ έθδνζή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ηδηνθηεζία ην 
παξάβνιν ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 99  θαη δελ επηβάιιεηαη νπνηνδήπνηε πξφζηηκν.   

2. ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη θηίζκαηα πνπ έρνπλ αλεγεξζεί κε άδεηα ε νπνία εθδφζεθε 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη κεηαγελέζηεξα αλαθιήζεθε ιφγσ ππνβνιήο αλαιεζψλ ζηνηρείσλ ή 
αλαθξηβνχο απνηχπσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Γηα ηα θηίζκαηα απηά ππνβάιινληαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 99 θαη θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 99,  θαζψο 
θαη ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

3. Γελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θηίζκαηα πνπ έρνπλ θξηζεί απζαίξεηα κε ακεηάθιεηε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηθαζηεξίνπ.  
Καη΄ εμαίξεζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 97, ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΠΔ.Τ.ΠΟ.ΘΑ., θηίζκαηα ησλ νπνίσλ νη νηθνδνκηθέο 
άδεηεο ή θαη αλαζεσξήζεηο απηψλ αθπξψζεθαλ κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ 
δηθαζηεξίνπ, ρσξίο λα έρνπλ ππνβιεζεί γηα ηελ έθδνζε ηνπο ςεπδή ή αλαιεζή ζηνηρεία,  αλ:  
α) ε νηθνδνκηθή άδεηα  ή ε αλαζεψξεζε απηήο είρε λφκηκν έξεηζκα ζε θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο νη 
νπνίεο θξίζεθαλ αληίζεηεο ζε ππέξηεξεο ηζρχνο θαλφλα δηθαίνπ, 
 β) ε νηθνδνκηθή άδεηα  ή ε αλαζεψξεζή ηεο εθδφζεθε  θαη΄ εθαξκνγή θαλφλσλ δηθαίνπ  πνπ δελ 
ίζρπαλ  , 
γ)  ε νηθνδνκηθή άδεηα ή ε αλαζεψξεζή ηεο δελ παξαβηάδεη ηηο θείκελεο θαηά ην ρξφλν έθδνζήο ηεο 
  νπζηαζηηθέο δηαηάμεηο ή ηηο ηζρχνπζεο,  
δ) ε δηαπηζησζείζα  πιεκκέιεηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο ή ηεο αλαζεψξεζήο ηεο  ζπλίζηαηαη ζε 
παξάιεηςε ηεο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. 
 ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, θαηαβάιιεηαη γηα θάζε ηδηνθηεζία ην παξάβνιν ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 99 
θαη δελ επηβάιιεηαη νπνηνδήπνηε πξφζηηκν. 

Άξζξν 111 
Έληππε δηαδηθαζία 

Καη’ εμαίξεζε ζε πεξίπησζεο απνκαθξπζκέλσλ γεσγξαθηθά πεξηνρψλ ή πεξηπηψζεηο αηφκσλ ησλ 
νπνίσλ ε πξφζβαζε ζε ειεθηξνληθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη δπζρεξήο, κπνξεί λα 
θαζνξηζηεί παξαιιήισο ε δπλαηφηεηα έληππεο δηαδηθαζίαο θαη απνζηνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά πεξίπησζε 
Τπνπξγνχ θαζνξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ππνβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην 
παξφληα δηθαηνινγεηηθψλ κπνξεί λα γίλεη είηε απεπζείαο είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία δφκεζεο ή ζην Κ.Δ.Π. ηνπ δήκνπ θαη θάζε ζρεηηθή δηαδηθαζία. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ  
ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΤΝΣΔΛΔΘΔΗ ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΗ 28.7.2011  

Άξζξν 112 
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο εληόο ζηάζηκσλ νηθηζκώλ 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε θηίξηα κε απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία, πνπ επξίζθνληαη εληφο ζηάζηκσλ 
νηθηζκψλ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 1337/1983, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ζηάζηκνη 
νηθηζκνί επξίζθνληαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 2000 κ. απφ ηε ζάιαζζα ή απφ ρηνλνδξνκηθά 
θέληξα θαη εθφζνλ νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο έρνπλ ζπληειεζζεί κεηά ην έηνο 1983 θαη κπνξεί λα 
ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, εμαηξνχληαη νξηζηηθά απφ ηελ  θαηεδάθηζε κε ηελ θαηαβνιή 
ηνπ αλαινγνχληνο παξαβφινπ θαη εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, φπσο ππνινγίδεηαη κε ην Παξάξηεκα 
Α, κεησκέλνπ θαηά 30 %. Γηα ηελ ππαγσγή ππνβάιινληαη κφλν ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ πεξηπη. 1-5, 
θαη 7 ηνπ άξζξνπ 99 θαη απνηχπσζε ησλ θαηφςεσλ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο ηδηνθηεζίαο. Αλ έρεη ζπζηαζεί 
νξηδφληηα ή θάζεηε ηδηνθηεζία,  γηα ηελ ππαγσγή ηα πην πάλσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθψο 
αλά δηεξεκέλε ηδηνθηεζία. 

Άξζξν 113 
Απζαίξεηα θηίζκαηα ζε εμαγνξαζκέλα αθίλεηα θαη ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

πκκεηνρώλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ.  
1.  α)  Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ πνπ ηα εμαγφξαζαλ απφ 

ηηο νηθείεο Δπηηξνπέο Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο θαη έρνπλ 
αλαγείξεη ζε απηά απζαίξεην θηίζκα, θαζψο θαη ζε απηνχο πνπ ηα λέκνληαη λφκηκα. Ο ηδηνθηήηεο ή 
ν λνκέαο ππνβάιιεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 99 δηθαηνινγεηηθά 
εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) κελψλ, πνπ αξρίδεη είηε απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ θπξηφηεηαο απφ 
ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, είηε απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Θεκάησλ Γεο θαη 
Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έθδνζε ηίηινπ θπξηφηεηαο, είηε 
ηεο πξάμεο θχξσζεο δηαλνκήο, πνπ πξνβιέπεηαη ζε ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία εθδφζεθε θαη’  
εμνπζηνδφηεζε  ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2732/1999 (Α΄ 154) θαη ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 
11 ηνπ λ. 3147/2003. Σν εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

β)  Δσζφηνπ εθδνζεί ν ηίηινο θπξηφηεηαο απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ή ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 
Θεκάησλ Γεο θαη Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, αλαζηέιιεηαη ε πξνζεζκία γηα ηελ θαηεδάθηζε απζαίξεηνπ 
θηίζκαηνο, θαζψο θαη ε επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ αλέγεξζεο θαη δηαηήξεζεο κε δεινπκέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ. 

2.  Οη ξπζκίζεηο ηεο  παξ. 1 ηζρχνπλ θαη σο πξνο αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ή ζα πεξηέιζνπλ ζηελ θπξηφηεηα 
ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο πκκεηνρψλ θαη Πεξηνπζίαο Α.Δ. 

Δηδηθψο γηα αθίλεηα θπξηφηεηαο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά παξέιεπζε ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο ζηα βηβιία κεηαγξαθψλ ηνπ ππνζεθνθπιαθείνπ 
ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ αθηλήηνπ ή ζην νηθείν θηεκαηνινγηθφ γξαθείν, φπνπ απηφ ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε 
ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3986/2011, ζρεηηθά κε ηα αθίλεηα πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ θπξηφηεηα ηεο 
εηαηξίαο. 

Άξζξν 114 
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο αθηλήησλ δεκόζηνπ ελδηαθέξνληνο  

1.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 89, ππάγνληαη νη 
απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο: 
α)  ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα εθηειέζηεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ απφ απηφ θαη 

εμππεξεηνχλ θνηλσθειή ζθνπφ, 
β)  πνπ ζηεγάδνπλ ππνδνκέο δηθαηνζχλεο θαη αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζην Σακείν Υξεκαηνδφηεζεο 

Γηθαζηηθψλ Κηηξίσλ ή ζε λνκηθά πξφζσπα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 
Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, 
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γ)  πνπ ζηεγάδνπλ ππεξεζίεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 
αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη  επνπηεχνληαη απφ ην Κξάηνο θαη επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, 

δ)  πνπ αλήθνπλ ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 4301/2014 ή  ζε ζξεζθεπηηθά 
λνκηθά πξφζσπα ηεο εθθιεζίαο ησλ Γλεζίσλ Οξζνδφμσλ Υξηζηηαλψλ ή ζε νκφδνμνπο 
ζξεζθεπηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο αιινδαπήο, ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη αλσηέξσ εθθιεζηαζηηθά 
θαη ζξεζθεπηηθά λνκηθά πξφζσπα ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3647/2008 (A΄ 37), 
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν ηα θηίξηα φζν θαη νη βνεζεηηθνί, ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί 
ηνπο ρψξνη, σο νξγαλσκέλα θαη εληαία ζχλνια, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ιαηξεπηηθψλ θαη 
ζξεζθεπηηθψλ ηνπο ζθνπψλ ησλ γλσζηψλ ζξεζθεηψλ θαη δνγκάησλ. Ζ δηάηαμε ηεο πεξίπη. δ 
εθαξκφδεηαη θαη γηα ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο ησλ Ν.Π.Η.Γ. ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, ηεο 
Δθθιεζίαο ηεο Κξήηεο, ησλ Ηεξψλ Μεηξνπφιεσλ Γσδεθαλήζνπ θαη ηεο Παηξηαξρηθήο Δμαξρίαο 
ηεο Πάηκνπ,  

ε)  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο ζρνιεία θάζε βαζκίδνο θαη σο θνηλσθειή θηίξηα θαη θηίξηα πξνλνηαθψλ 
δνκψλ ησλ Ο.Σ.Α., 

ζη)  δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην είλαη θχξηνο ηνπ ζπλφινπ ή άλσ ηνπ 51% ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, 

δ)  ηα νπνία αλήθνπλ ζην Γεκφζην θαη ηα δηαρεηξίδνληαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ην 
Γεκφζην είλαη θχξηνο ηνπ ζπλφινπ ή άλσ ηνπ 51%,  

ε)    ΝΠΗΓ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν πηζηνπνηεκέλσλ θνξέσλ  
ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο  θαη 
επνπηεχνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή επηρνξεγνχληαη απφ ην Γεκφζην θαη ηνλ ηαθηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηφζν ηα θηίξηα φζν θαη νη βνεζεηηθνί, 
ζπκπιεξσκαηηθνί θαη ππνζηεξηθηηθνί ηνπο ρψξνη, γηα θνηλσθειείο ζθνπνχο,  

 ζ)   αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ζε απηέο θηηξίσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 
Αζιεηηζκνχ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ επνπηεχνληαη απφ απηήλ,  θαζψο θαη 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ ζε απηέο] θηηξίσλ πνπ αλήθνπλ ζε αζιεηηθά 

ζσκαηεία θαη έρνπλ αλεγεξζεί ζε εθηάζεηο νη νπνίεο έρνπλ παξαρσξεζεί ζε απηά απφ ην 
Γεκφζην ή απφ Ν.Π.Γ.Γ θαη Ο.Σ.Α., επνπηεχνληαη απφ ην Κξάηνο, επηρνξεγνχληαη γηα ηε 
ζπληήξεζε ή επέθηαζε ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 
ιεηηνπξγνχλ ζε εθηάζεηο πνπ ηνπο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ην Κξάηνο ή απφ Ν.Π.Γ.Γ..                                                 

Ζ αλσηέξσ δηάηαμε ηζρχεη θαη γηα αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνζηεξηθηηθά ζε απηέο 
θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζε αζιεηηθά ζσκαηεία, έρνπλ αγνξαζηεί απφ ηα ίδηα ηα αζιεηηθά ζσκαηεία 
πξηλ απφ ην έηνο 1983, ηα δε θηίξηα θαη νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο απηψλ έρνπλ ιάβεη 
νπνηεδήπνηε έγθξηζε απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ,                                                      

η)  ην ζχλνιν ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξηαθψλ ππνδνκψλ πνπ απνηεινχλ 
πξνζαξηήκαηα ησλ δεκφζησλ ηρζπνηξνθείσλ θαη είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηρζπνηξνθηθή ηνπο 
ιεηηνπξγία, 

ηα)  ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο κεηά ηελ ππνβνιή  αίηεζεο,  
     ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη   

ηερληθήο έθζεζεο κεραληθνχ, κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ, 
ηβ)  πνπ ζηεγάδνπλ ππνδνκέο  ηδηνθηεζίαο ηνπ Παλειιελίνπ πιιφγνπ Παξαπιεγηθψλ (ΠΑΠΑ), γηα 

ηελ θάιπςε αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ,  
ηγ)  πνπ  αλήθνπλ ζε δεκνηηθά επαγή ηδξχκαηα ή ζε αγαζνεξγά ηδξχκαηα ηνπ λ. 3687/1929, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 5190/1933,   ζηα νπνία έρνπλ εθαξκνγή  νη δηαηάμεηο ηεο δεκνηηθήο 
λνκνζεζίαο γηα  ηε δηνίθεζε  θαη δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο.   

Γηα ηηο αλσηέξσ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεο δελ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν θαη 
εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, πιελ ηεο πεξίπη.  η΄  φπνπ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηδηφρξεζε, θαζψο θαη  ηεο  πεξίπη.  θ΄  πνπ θαηαβάιιεηαη ην παξάβνιν 
θαη ην 15 %ηνπ  εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. 

2.  Δμαηξνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ 
εθηειέζηεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ή ησλ ΟΣΑ ή ησλ 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 1, εθφζνλ εθκηζζψλνληαη ζε ηξίηνπο γηα ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ 
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πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηελ ππαγσγή ησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ 
απηψλ εθαξκφδνληαη νη γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

3.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο,  θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 89, ππάγνληαη: 
α)  θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο, νη νπνίεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί απφ 

ηνλ Δ.Ο.Σ. σο ρηνλνδξνκηθά θέληξα, εθφζνλ αλεγέξζεθαλ ή εγθαηαζηάζεθαλ απφ θνξείο ηνπ 
Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α, θαζψο θαη απφ αζιεηηθνχο θαη νξεηβαηηθνχο ζπιιφγνπο κε θεξδνζθνπηθνχ 
ραξαθηήξα. Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο ππαγσγήο, είλαη δπλαηή ή αιιαγή ρξήζεο ηεο απζαίξεηεο 
θαηαζθεπήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, χζηεξα απφ αίηεκα 
ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ θνξέα ή ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α., 

β)  θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο ρηνλνδξνκηθψλ θέληξσλ θαη νξεηλψλ θαηαθπγίσλ δεκφζηνπ 
ελδηαθέξνληνο, πνπ έρνπλ εθηειεζηεί χζηεξα απφ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ δεκφζηα αξρή ή 
έρνπλ εγθξηζεί απφ ηνλ Δ.Ο.Σ.. Μεηά ηελ πεξαίσζε ηεο ππαγσγήο, είλαη δπλαηή ή αιιαγή ρξήζεο 
ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εγθαηαζηάζεηο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα, 
χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αξκφδηνπ δεκφζηνπ θνξέα ή ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α., 

γ)  θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο αζηεξνζθνπείσλ θαη ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ, πνπ 
αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα δεκφζηνπ ραξαθηήξα, 

δ)  ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο παληφο είδνπο  θαη θηίξηα εληφο ρεξζαίαο δψλεο ιηκέλα, πνπ αλήθνπλ ζην 
Γεκφζην ή ζε δεκφζηα αξρή ή έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνπο δήκνπο,  

ε)  θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο θαζ’ ππέξβαζε λφκηκεο άδεηαο ζε εγθεθξηκέλνπο ρψξνπο 
νξγαλσκέλεο ππαίζξηαο δαζηθήο αλαςπρήο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί  απφ Ο.Σ.Α ή άιιε 
δεκφζηα αξρή ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο γηα ηελ έθηαζε δαζηθήο ππεξεζίαο. Γηα ηελ 
ππαγσγή, πέξαλ ησλ πξνβιεπφκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, απαηηείηαη θαη ε ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 
δαζηθήο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε έθηαζε.  

Ζ ππαγσγή ζηνλ παξφληα  ησλ αλσηέξσ θαηαζθεπψλ δελ απαιιάζζεη ηελ ππνρξέσζε ησλ 
αηηνχλησλ  γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 
Ζ κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, φπνπ απαηηείηαη, εθπνλείηαη ππνρξεσηηθψο πξηλ απφ ηελ έθδνζε 
πηζηνπνηεηηθνχ ηαπηφηεηαο θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. 

 
Άξζξν 115 

 Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε νηθηζκνύο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από ηνλ πξώελ Οξγαληζκό 
Δξγαηηθήο Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ).  

 

1. Καηά παξέθθιηζε άιισλ δηαηάμεσλ, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη:  
α) απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, αιιαγέο ρξήζεο ή πξνζζήθεο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ηέσο Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο 
Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.) θαη έρνπλ πεξηέιζεη, θαηά ην άξζξν 35 ηνπ λ. 4144/2013 (Α΄ 88), ζηνλ Οξγαληζκφ 
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.), εθφζνλ νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, αιιαγέο ρξήζεο ή 
πξνζζήθεο είραλ ζπληειεζζεί έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ νηθηζκνχ. 

Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ Ο.Α.Δ.Γ. 
ζρεηηθήο αίηεζεο, ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαη ηερληθήο έθζεζεο κεραληθνχ κε αλαιπηηθή 
πεξηγξαθή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, αιιαγψλ ρξήζεο ή πξνζζεθψλ.  

β) Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, αιιαγέο ρξήζεο ή πξνζζήθεο ζε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ 
βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ ηνλ ηέσο Οξγαληζκφ Δξγαηηθήο 
Καηνηθίαο (Ο.Δ.Κ.) θαη έρνπλ παξαρσξεζεί νξηζηηθά ζηνπο δηθαηνχρνπο, εθφζνλ νη απζαίξεηεο 
θαηαζθεπέο, αιιαγέο ρξήζεο ή πξνζζήθεο είραλ ζπληειεζζεί έσο ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπ νηθηζκνχ. 

Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνπο δηθαηνχρνπο, 
ζηνπο νπνίνπο έρεη γίλεη ε νξηζηηθή παξαρψξεζε, ζρεηηθήο αίηεζεο, ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο, 
ηερληθήο έθζεζεο κεραληθνχ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ, αιιαγψλ ρξήζεο ή 
πξνζζεθψλ θαη ηνπ νξηζηηθνχ παξαρσξεηεξίνπ.  
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2. ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, ε αίηεζε ππαγσγήο κπνξεί λα ππνβιεζεί είηε αλά 
απηνηειή ηδηνθηεζία είηε γηα ην ζχλνιν ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηνίρνπ, ηνπ νηθνδνκηθνχ 
ηεηξαγψλνπ ή θαη ηνπ ζπλνιηθνχ νηθηζκνχ.  

3. Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο, αιιαγέο ρξήζεο ή πξνζζήθεο ησλ πεξηπηψζεσλ α θαη β ηεο 
παξ. 1 δελ θαηαβάιιεηαη παξάβνιν θαη εηδηθφ πξφζηηκν.  

  
Άξζξν 116 

 Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο ζε παξαδνζηαθό νηθηζκό 
1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ ή 
ηκήκα πφιεο, εθφζνλ απηέο έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο 
ραξαθηεξηζκνχ ηνπ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο πφιεο σο παξαδνζηαθνχ, θαζψο θαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο 
ζε παξαδνζηαθφ ηκήκα πφιεο θαη ζε παξαδνζηαθνχο νηθηζκνχο άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ, είηε έρνπλ 
νινθιεξσζεί πξηλ απφ  ηε  δεκνζίεπζε ηεο πξάμεο ραξαθηεξηζκνχ είηε κεηαγελέζηεξα, εθφζνλ 
πξνζθνκίδεηαη ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ, ζηελ νπνία ηεθκεξηψλεηαη φηη ε απζαίξεηε 
θαηαζθεπή πξνζαξκφδεηαη θαη δελ αληίθεηηαη ζηνπο γεληθνχο κνξθνινγηθνχο θαλφλεο πνπ ηίζεληαη απφ 
ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. 
Καη’ εμαίξεζε,  γηα απζαίξεηεο θαηαζθεπέο  εληφο παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ή παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο 
πφιεσο  άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ, πνπ δηέπνληαη θαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο (φπσο  
ηζηνξηθφ θέληξν) αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξ. 2 θαη 3.  

2. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ησλ θαηεγνξηψλ 2 έσο 5 ηνπ 
άξζξνπ 96 πνπ βξίζθνληαη ζε παξαδνζηαθφ νηθηζκφ θάησ ησλ 5.000 ζχκθσλα κε ηα εμήο:  
α)  κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 1,  10 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 83, απαηηείηαη θαη  

ππνβνιή αίηεζεο ζηελ επηηξνπή απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ηεο παξ. 3, 
β)  κεηά ηελ εμέηαζε ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαγσγήο 

ζηνλ παξφληα, ε επηηξνπή δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε, κε βάζε ηελ αηζζεηηθή έληαμε ηεο 
απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ λνκίκσο πθηζηάκελνπ θηηξίνπ, ην επξχηεξν 
δνκεκέλν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη κνξθνινγηθή ηππνινγία ηνπ 
παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ή ηκήκαηνο πφιεο, 

γ)  ε επηηξνπή  κπνξεί λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ απζαίξεηνπ θηίζκαηνο 
ζηνπο ηζρχνληεο κνξθνινγηθνχο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ  ή ηνπ 
παξαδνζηαθνχ ηκήκαηνο πφιεο,  ζχκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 107. Δπίζεο ε επηηξνπή 
κπνξεί λα πξνβεί ζε απηνςία πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο, 

δ)  φπνπ απαηηνχληαη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο, απηέο εθηεινχληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο 
ηεο επηηξνπήο ζηνλ ηδηνθηήηε θαη κεηά ηελ έθδνζε ζρεηηθήο νηθνδνκηθήο  άδεηαο, εθφζνλ 
απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ε άδεηα  εθδίδεηαη ρσξίο λα πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε δηάζηεκα  έμη (6) 
κελψλ θαη λα πηζηνπνηείηαη ε νξζή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ ηνλ ειεγθηή δφκεζεο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο, ε επηηξνπή, αθνχ δηαπηζηψζεη ηελ  εθηέιεζε απηψλ , 
επηηξέπεη ηελ ππαγσγή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

3.  Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο κνξθνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο έληαμεο ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ  σο 
πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληφο θαη ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ζπληζηάηαη απφ ην πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο πεληακειήο επηηξνπή αλά πεξηθεξεηαθή 
ελφηεηα πνπ  ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα απηήο  θαη απνηειείηαη απφ : 
α)   έλαλ αξρηηέθηνλα ηνπ ηνπηθνχ παξαηεξεηεξίνπ σο Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  
β)  έλαλ αξρηηέθηνλα ηεο  ππεξεζίαο δφκεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο,   κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,

       
γ)  έλαλ αξρηηέθηνλα ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,  
δ)  έλαλ αξρηηέθηνλα εθπξφζσπν ηνπ ΑΓΑ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 
ε)  έλαλ πνιηηηθφ κεραληθφ, εθπξφζσπν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, κε ηνλ αλαπιεξσηή 

ηνπ. 
4.  Ζ επηηξνπή απνθαίλεηαη εληφο δέθα  πέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ ππαγσγή 

ή κε ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, κε ηελ πξνυπφζεζε ππνβνιήο ησλ θαησηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ηα 
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νπνία πξέπεη λα θαηαηεζνχλ απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ, ζην 
ηνπηθφ παξαηεξεηήξην καδί κε ηε ζρεηηθή αίηεζε:  
α)  ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ε πεξηγξαθή ηνπ θηηξίνπ, ηζηνξηθφ 

αδεηνδνηήζεσλ, θαζψο ν ηξφπνο θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη αηηηνινγείηαη ε κνξθνινγηθή θαη 
αηζζεηηθή έληαμε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ  άκεζνπ δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληφο ηνπ,  

β)  θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ 
άκεζα  δνκεκέλνπ πεξηβάιινληφο ηνπ,  

γ)  ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε ζέζε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην 
ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληφο ηνπ,  

δ)  ππεχζπλε δήισζε ηνπ κεραληθνχ φηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη ίδηα κε απηά πνπ ζα εηζαρζνχλ 
ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

ε)  απνδεηθηηθά ρξφλνπ θαηαζθεπήο / απνπεξάησζεο,  
ζη)  απνδεηθηηθά δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ηνπ αηηνχληνο.   

5.  Μεηά ηε θήξπμε σο παξαδνζηαθνχ  νηθηζκνχ θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ δελ επηηξέπεηαη ε ππαγσγή ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εμ νινθιήξνπ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ πνπ έρνπλ ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 
30% ππέξβαζε  νπνηνπδήπνηε φξνπ δφκεζεο ,πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ, θαηά ηελ θήξπμε, απζαίξεησλ 
θηηζκάησλ. 

6. Ζ κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή 
ρξήζεηο, γηα ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ηεο επηηξνπήο ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 
κεηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξίπη. α΄ ηεο  παξ. 2 θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 30% 
ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, ηελ ππνρξέσζε  δε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο  αλαιακβάλεη 
ν λένο θχξηνο, κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

7.  Ζ πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ 30% ηνπ πνζνχ ηνπ 
πξνζηίκνπ, αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζεηηθήο θξίζεο ηεο επηηξνπήο ζηνλ ηδηνθηήηε. 

8.  Ζ επηηξνπή, κεηά ηε ζεηηθή θξίζε ηεο, ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 
ζπζηήκαηνο εληφο δχν (2) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ππαγσγήο. 

9.  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηζηνξηθνχο ηφπνπο θαη ζην άκεζν 
πεξηβάιινλ κλεκείσλ πνπ πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3028/2002, δχλαληαη λα 
ηαθηνπνηνχληαη κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο 
ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

10. Ζ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ δίλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
γλσκνδφηεζε ησλ αξκνδίσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, 
εθφζνλ ε πξνο ηαθηνπνίεζε θαηαζθεπή δελ βιάπηεη ηα κλεκεία θαη ηνπο πξνζηαηεπφκελνπο ηφπνπο 
θαη δχλαηαη λα επηβάιιεη φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ζηνλ φγθν, ηε κνξθή θαη ηε ρξήζε γηα ηελ 
πξνζαξκνγή ηνπ απζαηξέηνπ ζην πξνζηαηεπφκελν πεξηβάιινλ. Καη΄ εμαίξεζε, γηα ηελ ηαθηνπνίεζε 
απζαίξεησλ πνιενδνκηθψλ παξαβάζεσλ ηνπ άξζξνπ 81, παξ. 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη απζαίξεησλ 
θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ θαηεγνξίαο 1, 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ παξφληνο λφκνπ ν έιεγρνο 
δηελεξγείηαη απφ επηακειή επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΤΠΔΝ θαη 
ΤΠΠΟΑ. Ζ ζχλζεζε απηήο είλαη φκνηα κε απηή ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο κε ηελ 
πξνζζήθε δχν κειψλ ήηνη, ελφο αξρηηέθηνλα θαη ελφο αξραηνιφγνπ, ππαιιήισλ ηνπ ΤΠΠΟΑ κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο, εθφζνλ α) ε απζαίξεηε θαηαζθεπή/ρξήζε θαη νη σο άλσ πνιενδνκηθέο παξαβάζεηο 
δελ έρνπλ ζπληειεζηεί εληφο πεξηνρήο UNESCO θαη εληφο αξραηνινγηθήο δψλεο Α θαη β) ηα αξκφδηα 
φξγαλα 3 ηνπ ΤΠΠΟΑ δελ έρνπλ πηζηνπνηήζεη κε πξνεγνχκελε δηνηθεηηθή πξάμε ηνπο φηη πξνθαιείηαη 
άκεζε ή έκκεζε βιάβε ζην πξνζηαηεπφκελν απφ ην λ. 3028/2002 πνιηηηζηηθφ αγαζφ. 

Άξζξν 117 
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη ρξήζεηο  ζε δηαηεξεηέν θηίξην 

1. Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη 
κέζα ζηνλ φγθν ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ ή πξνζζήθεο θαζ΄ χςνο ή θαη’ επέθηαζε ζε πνζνζηφ πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 10% ηεο ζπλνιηθήο δφκεζεο απηνχ, θαζψο θαη απζαηξέησλ  κεκνλσκέλσλ θηηζκάησλ  
εληφο ηνπ αθηλήηνπ ζην νπνίν πθίζηαηαη δηαηεξεηέν θηίξην ζε απφζηαζε απφ απηφ κεγαιχηεξε ηνπ Γ. 
Γηα ηελ ππαγσγή, εθηφο απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 99, απαηηείηαη θαη  ππνβνιή αίηεζεο ζην 
Πεξηθεξεηαθφ  πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο (ΠΔΑ) , κε ζπλεκκέλα ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
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αα)    θσηνγξαθία γηα ην θηίξην, 
 ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, εμαξηεκέλν απφ ην θξαηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ, 
ββ)  πιήξε ζρέδηα απνηχπσζεο ηνπ θηηξίνπ, 
γγ)  ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη φια ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ 

θηηξίνπ, 
δδ)  ππεχζπλε δήισζε φηη δελ ππάξρεη ραξαθηεξηζκφο ηνπ θηηξίνπ απφ άιιν θνξέα,  
εε)  δεκφζηα έγγξαθα ή αεξνθσηνγξαθίεο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν ρξφλνο 

νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ηεο ρξήζεο. Δηδηθά γηα ηηο 
πεξηπηψζεηο αιιαγέο ρξήζεο κπνξεί λα πξνζθνκίδνληαη ηδησηηθά έγγξαθα βεβαίαο 
ρξνλνινγίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 446 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

ζηζη)  δειηίν δνκηθήο ηξσηφηεηαο ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ή κειέηε ζηαηηθήο επάξθεηαο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 99,  

δδ)  ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, εθφζνλ ππάξρνπλ, 

2.   Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ην ζπκβνχιην δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ζηελ 
αξρηηεθηνληθή θαη κνξθνινγηθή ηππνινγία ηνπ δηαηεξεηένπ  θηηξίνπ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή 
έληαμε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ  ή θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 
ρψξνπ. 

  Σν ζπκβνχιην κπνξεί λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ απζαίξεηνπ θηίζκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηελ εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ πξνζθνκίδνληαη, θαη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 
κπνξεί λα πξνβεί ζε απηνςία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ 
απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο. 

  Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο εθηεινχληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο, εθφζνλ απαηηείηαη. Αλ απαηηείηαη έθδνζε 
ζρεηηθήο άδεηαο, απηή εθδίδεηαη ρσξίο λα πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Οη 
εξγαζίεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη ε νξζή εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ πηζηνπνηείηαη απφ ην ηνπηθφ παξαηεξεηήξην.  

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο, ην ΠΔΑ επηηξέπεη ηελ 
νξηζηηθή ππαγσγή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο.  

3.    Γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή 
απζαίξεησλ ρξήζεσλ ζε θηίξηα κε λφκηκε νηθνδνκηθή άδεηα, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν δηαηεξεηένπ 
θηηξίνπ ή δηαηεξεηένπ ηκήκαηνο θηηξίνπ, ζε επαθή ή θαη ζε απφζηαζε πξνο απηφ, θαη βξίζθνληαη είηε 
ζην αθίλεην πνπ πεξηιακβάλεη ην δηαηεξεηέν θηίξην ή ηκήκα θηηξίνπ είηε θαη ζε φκνξν πξνο απηφ 
αθίλεην ζην αξκφδην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο (.Α.),   απαηηείηαη θαη  ππνβνιή αίηεζεο κε   ηα εμήο 
δηθαηνινγεηηθά 

αα)  θσηνγξαθηθή απνηχπσζε, φπνπ εκθαίλεηαη θαη ε ζρέζε ηνπ  κε ην ππάξρνλ 
ραξαθηεξηζκέλν δηαηεξεηέν,   

ββ)  ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, 
γγ)  ην ζηέιερνο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ραξαθηεξηζκνχ 

ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, 
δδ)  δηάγξακκα θάιπςεο, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε ζέζε θαη ην πεξίγξακκα ηεο απζαίξεηεο 

θαηαζθεπήο ή ηεο απζαίξεηεο αιιαγήο ρξήζεο θαη ηα πνιενδνκηθά κεγέζε ππέξβαζεο, 
φπσο επεξεάδνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ππνινγηζκνχο, 

εε)  ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη δελ ππάξρεη ραξαθηεξηζκφο 
ηνπ θηηξίνπ απφ άιιν θνξέα,  

ζηζη)  θάηνςε ηνπ νξφθνπ, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε 
ππαγσγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο, 

δδ)  ηνκή, φπνπ ζεκεηψλεηαη ε απζαίξεηε θαηαζθεπή γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε ππαγσγή ζηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο,  

εε)  δεκφζηα έγγξαθα ή αεξνθσηνγξαθίεο, απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ν ρξφλνο 
νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο ηεο ρξήζεο. Δηδηθά γηα ηηο 
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πεξηπηψζεηο αιιαγήο ρξήζεο κπνξεί λα πξνζθνκίδνληαη ηδησηηθά έγγξαθα βεβαίαο 
ρξνλνινγίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 446 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, 

ζζ)  γηα θάζε κεκνλσκέλε απζαίξεηε θαηαζθεπή θαη γηα απζαίξεηε αιιαγή ρξήζεο εθηφο 
θαηνηθίαο, ηερληθή έθζεζε αξκφδηνπ κεραληθνχ γηα ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ έιεγρν ηνπ 
πίλαθα ησλ γεηψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, αλ 
ππάξρνπλ. ηελ ηερληθή έθζεζε πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη φηη δελ επεξεάδνληαη ηα αμηφινγα 
αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ δηαηεξεηένπ, 

4.    Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηε δηαπίζησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ππαγσγήο ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ην ζπκβνχιην δέρεηαη ή απνξξίπηεη ηελ αίηεζε κε βάζε ην αλ ε απζαίξεηε 
θαηαζθεπή αιινηψλεη ή φρη ην ραξαθηήξα, ηε δνκή  ή θαη ηελ αξρηηεθηνληθή θαη κνξθνινγηθή 
ηππνινγία ηνπ δηαηεξεηένπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ηελ αηζζεηηθή έληαμε ηεο απζαίξεηεο θαηαζθεπήο σο 
πξνο ην ζχλνιν ηνπ θηηξίνπ  ή θαη  ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ, θαζψο θαη ην αλ επεξεάδεη θαη ζε πνηφλ 
βαζκφ ηνπο ιφγνπο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ,  

 Σν Α κπνξεί λα επηβάιεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο ηνπ απζαίξεηνπ θηίζκαηνο, 
ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ραξαθηεξηζκνχ θαη ηελ αηζζεηηθή θαη κνξθνινγηθή έληαμε ηεο 
απζαίξεηεο θαηαζθεπήο ζε ζρέζε κε ην πιεζίνλ δηαηεξεηέν θηίξην. Σν πκβνχιην κπνξεί λα 
πξνβεί ζε απηνςία, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε ησλ απαηηνχκελσλ 
εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο, 

Οη εξγαζίεο πξνζαξκνγήο εθηεινχληαη κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 
ζηνλ ηδηνθηήηε θαη ηελ έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο, αλ απαηηείηαη. Αλ απαηηείηαη έθδνζε ζρεηηθήο άδεηαο, 
απηή εθδίδεηαη ρσξίο λα πξνεγεζεί ε θαηαβνιή ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ. Οη εξγαζίεο 
πξνζαξκνγήο πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ ζε δηάζηεκα έμη (6) κελψλ θαη πηζηνπνηείηαη ε νξζή εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ απφ ειεγθηή δφκεζεο. Μεηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πξνζαξκνγήο, ην Α  επηηξέπεη 
ηελ ππαγσγή ησλ απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ ή ρξήζεσλ ζηε ξχζκηζε ηνπ παξφληνο. 

5.  Ζ κεηαβίβαζε ή ε ζχζηαζε εκπξαγκάησλ δηθαησκάησλ ζε αθίλεηα κε απζαίξεηεο θαηαζθεπέο γηα ηα 
νπνία απαηηείηαη έγθξηζε ησλ ζπκβνπιίσλ ηνπ παξφληνο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πεξίπ. α΄ ηεο παξ. 2 θαη ηελ θαηαβνιή πνζνζηνχ 30% ηνπ 
ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, ηελ  ππνρξέσζε δε νινθιήξσζεο ηεο δηαδηθαζίαο αλαιακβάλεη ν 
λένο θχξηνο, κε εηδηθή κλεία ζην ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν.  

6.  ε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ εληαίνπ εηδηθνχ πξνζηίκνπ, πέξαλ ηεο θαηαβνιήο ηνπ 
30% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζεηηθήο θξίζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 
ζηνλ ηδηνθηήηε. 

7.  Σν πκβνχιην, κεηά ηε ζεηηθή θξίζε ηνπ, ελεκεξψλεη ηνλ αξκφδην θνξέα δηαρείξηζεο ηνπ 
πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εληφο πέληε εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 
ππαγσγήο. 

8.  ε δηαηεξεηέα θηίξηα ή δηαηεξεηέα ηκήκαηα θηηξίνπ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηψλ, ζε επαθή ή θαη 
ζε απφζηαζε απφ απηά, θαη είηε ζε αθίλεηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα δηαηεξεηέα θηίξηα ή ηκήκαηα ηνπο είηε 
θαη ζε φκνξα πξνο απηά, δελ επηηξέπεηαη ε ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ησλ πξφρεηξσλ 
θαηαζθεπψλ. 
 
9.  Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο ζε λεψηεξα κλεκεία, ζε θηήξηα πνπ βξίζθνληαη εληφο ηκεκάησλ 
πφιεσλ ή νηθηζκψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ηζηνξηθά δηαηεξεηέα κλεκεία θαζψο θαη ζε Μλεκεία 
Παγθφζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο δχλαληαη λα ηαθηνπνηεζνχλ κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ 
Πνιηηηζκνχ κφλν χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ησλ θεληξηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη 
Αζιεηηζκνχ. 
10.  ηελ πεξίπησζε  απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ  επί δηαηεξεηέσλ  θηηξίσλ πνπ είλαη ραξαθηεξηζκέλα ηφζν 
απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο φζν θαη απφ ην Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, γηα  
ηελ ππαγσγή απηψλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηεξείηαη  ε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 116 θαη 
επηιακβάλεηαη ελλεακειήο επηηξνπή  ε νπνία ζπληζηάηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη 
Δλέξγεηαο, ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  Απνηειείηαη απφ έλα 
κέινο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηνχ   σο πξφεδξνο κε ηνλ 
αλαπιεξσηή ηνπ, ηέζζεξα  κέιε ηνπ  Κεληξηθνχ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο (ΚΔΑ) κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
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αξρηηέθηνλα, πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ  Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, θαη ηέζζεξα κέιε ηνπ ΚΝΜ, 
πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ. 

 
Άξζξν 118 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο πιεζίνλ γξακκώλ πςειήο ηάζεο  
 

Γηα ηηο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο πεξίπη. ηδ΄ ηεο παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 89, ν Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,  χζηεξα απφ  αίηεζε ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ ή  ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ κεραληθνχ, 
εθδίδεη  βεβαίσζε φηη ηεξνχληαη  νη ηζρχνληεο πεξηνξηζκνί γηα ηε γεηηλίαζε ηνπ αθηλήηνπ κε ηηο γξακκέο 
κεηαθνξάο. 

Άξζξν 119 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή αιιαγέο ρξήζεηο ηνπξηζηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαηά παξέθθιηζε ησλ φξσλ δφκεζεο θαη ησλ ρξήζεσλ γεο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν 
θαηαζθεπήο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη γηα ηηο θαηαζθεπέο απηέο έρεη εθδνζεί, κεηά ηελ θαηαβνιή ζρεηηθνχ 
πξνζηίκνπ, ζήκα ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ Δ.Ο.Σ, θαζψο θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ιεηηνπξγνχζαλ λνκίκσο 

κέρξη ηελ 28.07.2011. 
Άξζξν 120 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλνδψλ θηηξίσλ πξνζσξηλήο δηακνλήο ζε 

δεκφζηεο, ππφ λφκηκε παξαρψξεζε,  ή ηδησηηθέο  εθηάζεηο, ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχνληαη  λνκίκσο  
θηελνηξφθνη  θαη νη εθηάζεηο απηέο έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη 
Διέγρνπ Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ (ΟΓΔ), κπνξεί λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ρσξίο  
θαηαβνιή πξνζηίκνπ, αθνχ ππνβάινπλ: 
α)  αίηεζε, 
β)  αληίγξαθν ηεο Δληαίαο Αίηεζεο Δλίζρπζεο, κε ηα αληίζηνηρα απνζπάζκαηα ράξηε, φπνπ 

απνηππψλνληαη απφ ην κεραληθφ ην ζεκεία ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
γ)  ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ, φπνπ δειψλεηαη φηη νη επηθάλεηεο ηνπ θηίζκαηνο ή ησλ θηηζκάησλ 

πξνζσξηλήο δηακνλήο αηφκσλ δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθά ηα 50 η.κ,. θαζψο θαη ν ηξφπνο θαηαζθεπήο 
απηψλ θαη ησλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

δ)  παξάβνιν ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ χςνπο ηξηαθνζίσλ (300) επξψ. 
Άξζξν 121 

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο θαη πξνζαξηεκάησλ δεκόζησλ ηρζπνηξνθείσλ  
1.  ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία λφκηκεο 

κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 74 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 
4067/2012 (Α΄ 79), θαζψο θαη εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ 
Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο, ην 
νπνίν εγθξίζεθε κε ην άξζξν πξψην ηεο 31722/4-11-2011 απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο πληνληζκνχ ηεο 
Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο (Β΄ 
2505), ζε ρψξνπο αξκνδηφηεηαο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο 
Γεσξγηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ θαη Αιηείαο ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Γαζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ  ηεο 
αξκφδηαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ πεξηπη. δ΄ θαη ε΄ ηεο 
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 ηνπ παξφληνο. ε θάζε πεξίπησζε, εμαηξεηηθά, ε αλαζηνιή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
παξφληνο ηζρχεη κφλν γηα δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ βεβαησζέληα πξφζηηκα ζηηο Γ.Ο.Τ ή ππνζέζεηο θαη έρνπλ 
απνκαθξπλζεί ή θαηεδαθηζηεί, ππάγνληαη αληίζηνηρα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ ππαγσγή, 
πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινληαη ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαη ε άδεηα 
ίδξπζεο κνλάδαο πδαηνθαιιηέξγεηαο .  

2.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλαζηνιήο ησλ δχν εηψλ, νη θαηαζθεπέο απηέο πξέπεη λα 
πξνζαξκνζηνχλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην  ηειεπηαίν εδάθην ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 4067/2012 θαη ηεο 
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παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ πην πάλσ Δηδηθνχ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ 
Αλάπηπμεο γηα ηηο Τδαηνθαιιηέξγεηεο ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα απνκαθξπλζνχλ. 

3.  Με επζχλε θάζε δήκνπ, νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα 
κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζνο ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμε ηνπο ζην 
ρψξν, κε επζχλε ηνπ θάζε δήκνπ. Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ζηελ 
αξκφδηα ιηκεληθή αξρή θαη ηελ Κηεκαηηθή Τπεξεζία ηνπ Γεκνζίνπ θαη, χζηεξα απφ αίηεζε, εγθξίλεηαη 
απφ ην αξκφδην πκβνχιην Αξρηηεθηνληθήο πξφηππε αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη 
κε ζαθήλεηα νη κνξθνινγηθνί θαλφλεο, ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. Ζ εγθξηηηθή 
απφθαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηκήκα ή ζχλνιν ζην νπνίν πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ νη 
πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πδαηνθαιιηέξγεηαο, θαζψο θαη λα 
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ 
ειεχζεξε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα. 

       Άξζξν 122 
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζε παξακεζόξηεο πεξηνρέο ησλ πεξηθεξεηαθώλ ελνηήησλ Ξάλζεο, Ρνδόπεο 

θαη Έβξνπ  
1.  ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ, θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξίπη. ηγ΄ ηεο παξ. 2 ηνπ 
άξζξνπ 89. ε θάζε πεξίπησζε, εμαηξεηηθά, ε αλαζηνιή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο  ηζρχεη κφλν γηα 
δχν (2) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ππαγσγήο. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο παξνχζαο,   γηα ηηο νπνίεο 
εθθξεκνχλ βεβαησζέληα πξφζηηκα ζηηο Γ.Ο.Τ ή  ππνζέζεηο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί ή θαηεδαθηζηεί, 
ππάγνληαη, αληίζηνηρα, ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ ππαγσγή, πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ππνβάιινληαη:  
α)  έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α ζρεηηθά κε ηε ζπλαίλεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο, 
β)  ζχκθσλε γλψκε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο. 
 

2.  Οη ζρεηηθέο θαηαζθεπέο αληηκεησπίδνληαη εληαία σο πξνο ηα κνξθνινγηθά ζηνηρεία ηνπο, ην κέγεζνο 
ηνπο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο θαη ηελ αξκνληθή έληαμε ηνπο ζην ρψξν, κε επζχλε ηνπ θάζε δήκνπ. Με 
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη, χζηεξα απφ αίηεζε,  εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην πκβνχιην 
Αξρηηεθηνληθήο πξφηππε αξρηηεθηνληθή κειέηε, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη κε ζαθήλεηα νη κνξθνινγηθνί 
θαλφλεο, ην είδνο, ην κέγεζνο θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά. Ζ εγθξηηηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη 
ηκήκα ή ζχλνιν εθηάζεσο πνπ πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζνχλ νη πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο, θαζψο θαη 
φιεο ηηο απαηηνχκελεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ ειεχζεξε ρξήζε 
εγθαηαζηάζεσλ θνηλσθεινχο ραξαθηήξα. 

3.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο αλαζηνιήο ησλ δχν εηψλ, νη θαηαζθεπέο απηέο νθείινπλ λα 
πξνζαξκνζηνχλ ζχκθσλα κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο παξ. 2 ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, λα 
απνκαθξπλζνχλ.  

4.    Οη θείκελεο ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
λφκνπ, θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξίπησζεο ηγ` θαη ζη (δάζε) ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89 , κεηά ηελ 
απνηχπσζε ηνπο ζε πξνβνιηθφ ζχζηεκα ΔΓΑ 87 θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο ηνπο απφ ην νηθείν 
Γαζαξρείν θαη εθφζνλ είλαη ζχκθσλεο κε ην εηδηθφηεξν πεξηερφκελν θαη ηνπο φξνπο ηνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο, ην νπνίν εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ λ. 1650/1986, 
φπσο ηζρχεη, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. Καηά ηε δηάξθεηα 
ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο αλαζηέιιεηαη ε είζπξαμε θαη ε επηβνιή θάζε θχξσζεο σο θαη ε ηζρχο 
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηεδάθηζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
Οη σο άλσ θπξψζεηο θαη κέηξα επηβάιινληαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο αλαζηνιήο σο 
πξνο ηηο κε δπλάκελεο λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζθεπέο, ιφγσ αζπκβαηφηεηαο 
ηνπο κε ην εηδηθφ θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο, πηζηνπνηνχκελνπ ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ην Φνξέα 
Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο.  

5.   Δληφο πξνζεζκίαο δχν εηψλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ π.δ. πξνζηαζίαο ηεο πεξηνρήο νη πιεξνχζεο ηνπο 
εηδηθφηεξνπο φξνπο απηνχ θαηαζθεπέο ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηφπηλ 
ππνβνιήο εθ κέξνπο ηνπ θαηφρνπ απηψλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ σο θαη ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πεξηπη. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο. Δληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο νη σο 
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άλσ θαηαζθεπέο νθείινπλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο παξ. 2 ηνπ παξφληνο 
θαζψο θαη ζηνπο ηπρφλ πξνβιεπφκελνπο εηδηθψο σο πξνο απηέο φξνπο απφ ην σο άλσ πξνεδξηθφ 
δηάηαγκα ή ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα απνκαθξπλζνχλ. 

 6.   Δηδηθψο γηα ηηο ππαγφκελεο ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο θαηαζθεπέο ε είζπξαμε θαη ε επηβνιή 
θάζε θχξσζεο σο θαη ε ηζρχο δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηεδάθηζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ εθδνζεί θαη’ 
εθαξκνγή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, αλαζηέιιεηαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έσο 
ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα ηελ ππαγσγή ηνπο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο λφκνπ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Οη σο άλσ δηνηθεηηθέο πξάμεηο αλαθαινχληαη εθφζνλ 
βεβαησζεί απφ ηελ Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο ε πξνζαξκνγή ησλ 
θαηαζθεπψλ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ηνπ παξφληνο.   

  
 

Άξζξν 123 
Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θνηλσθειώλ θηηξίσλ θαη ζπλνδώλ εγθαηαζηάζεσλ  

ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θνηλσθειψλ θηηξίσλ θαη ζπλνδψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, θαηά παξέθθιηζε ηεο πεξίπη. α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 89, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
έρεη θηλεζεί, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ 
ζρεδίνπ ηεο πεξηνρήο. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, γηα ηηο νπνίεο εθθξεκνχλ 
βεβαησζέληα πξφζηηκα ζηηο Γ.Ο.Τ ή ππνζέζεηο θαη έρνπλ απνκαθξπλζεί ή θαηεδαθηζηεί, ππάγνληαη 
αληίζηνηρα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ ππαγσγή, πέξαλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, 
ππνβάιινληαη: 

α)  έγγξαθε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ Ο.Σ.Α. ζρεηηθά κε ηε ζπλαίλεζε γηα ηελ ππαγσγή ζηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, 

β)  αληίγξαθα ζηνηρείσλ θαη ζρεδίσλ απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
ηξνπνπνίεζεο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ. 

 

]Άξζξν 124 
Δμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κπνξεί λα 
ηξνπνπνηείηαη ε δηαδηθαζία είζπξαμεο ησλ πξνζηίκσλ  θαη ε δπλαηφηεηα θαηάζεζήο ηνπο ζε 
ζπκβεβιεκέλεο ηξάπεδεο. 

Άξζξν 125 
Μεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνύκελεο δηαηάμεηο 

 
1. Αλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ππαγσγή ζην λ. 4178/2013, ηφηε είλαη δπλαηφ κε αίηεζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ λα επαλππνινγηζηεί ην εληαίν εηδηθφ πξφζηηκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
παξφληνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. ηελ 
πεξίπησζε απηή, θαηαβιεζέληα πνζά ζην πιαίζην ηνπ λ. 4178/2013 ζπκςεθίδνληαη κε ην 
νθεηιφκελν εληαίν πξφζηηκν σο απηφ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην Παξάξηεκα Α. Αλ απφ ηνλ 
επαλππνινγηζκφ πξνθχπηεη φηη ηα ήδε θαηαβιεζέληα ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ κε βάζε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δελ αλαδεηνχληαη.  

2. Μέρξη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ Γνκεκέλνπ Πεξηβάιινληνο εμαθνινπζνχλ λα 
πθίζηαληαη νη ππάξρνπζεο δηνηθεηηθέο δνκέο κε ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή 
ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο.  

3. Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ή ρξήζεηο πνπ έρνπλ ππαρζεί ζηελ θαηεγνξία 5 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 
4178/2013, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο θαηεγνξίαο 4 ηνπ άξζξνπ 96, κπνξνχλ, χζηεξα 
απφ ζρεηηθή ζπκπιεξσκαηηθή δήισζε ππαγσγήο ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, λα εληαρζνχλ ζηελ 
αλσηέξσ  θαηεγνξία ρσξίο ηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ παξαβφινπ. 

4. Οη ηδηνθηήηεο ή ζπληδηνθηήηεο αθηλήησλ, ησλ νπνίσλ νη απζαίξεηεο θαηαζθεπέο είραλ ππαρζεί ζηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4014/2011 ζχκθσλα κε ηελ πεξίπη. ε΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 4067/2012, 
πιελ φκσο δελ έρεη νινθιεξσζεί ε ππαγσγή ηνπο, κπνξνχλ, εληφο δχν (2) κελψλ απφ  ηελ έλαξμε 
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ηζρχνο ηνπ παξφληνο, λα πεξαηψζνπλ ηε ζρεηηθή ππαγσγή κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ εληαίνπ 
εηδηθνχ πξνζηίκνπ φπσο απηφ επαλππνινγίδεηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη κε ηηο κεηψζεηο θαη απμήζεηο πξνζηίκσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο λέεο 
δειψζεηο ππαγσγήο πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο.  

5. Μέρξη ηελ  ζπγθξφηεζε θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηηξνπήο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 117 , ην 
ΚΔΑ, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ ΤΠΠΟΑ, επηιακβάλεηαη ηεο 
ππαγσγήο ζηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ παξφληνο λφκνπ ησλ εθθξεκψλ ελψπηνλ ηνπ 
δηαδηθαζηψλ ηαθηνπνίεζεο απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ θαη ρξήζεσλ δηαηεξεηέσλ θηηξίσλ ηεο παξ.10 
ηνπ άξζξνπ 117  ηνπ παξφληνο λφκνπ 

6. Καηαξγνχληαη ε  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ  λ. 4315/2014  (Α 269) , ηα άξζξα 1 έσο θαη 30 , θαζψο 
θαη 38 θαη 39 ηνπ λ..4178/2013. , ε  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ  λ. 4315/2014  (Α 269)   
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ 

Λνηπέο Γηαηάμεηο Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

Άξζξν 126 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3889/2010  
1. ην ηέινο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3889/2010 (Α’ 182) ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπη. β΄ ηεο 
παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ λ. 4024/2011 (Α΄ 226) θαη αθνινχζσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 
32 ηνπ λ. 4111/2013 (Α΄ 18) θαη ηελ πεξίπη. β΄ ηεο παξ. 33 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ  λ. 4280/2014 (Α΄ 159),  
πξνζηίζεηαη δηάηαμε σο εμήο:  
«Απφ ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ  ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ δηαηίζεληαη, ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ 
πνπ αλαθέξεηαη ζην πξψην εδάθην:  
α) ηα πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαβνιή θάζε είδνπο θφξνπ γηα έζνδά ηνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ 
ηφθνπο θαηαζέζεσλ θαη νκνινγηαθά δάλεηα ή έληνθα γξακκάηηα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ,  
β) ηα πνζά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηζηξνθή ζηνπο δηθαηνχρνπο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ 
ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ή θάζε άιιε πξνβιεπφκελε απφ εηδηθέο δηαηάμεηο 
δηαδηθαζία,  
γ) νη πφξνη πνπ ιακβάλεη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ Δηαηξηθνχ πκθψλνπ γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 
(ΔΠΑ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ή άιισλ επξσπατθψλ θαη  δηεζλψλ 
πξνγξακκάησλ,  
δ) ηα πνζά ησλ ηδησηηθψλ ρνξεγηψλ ή δσξεψλ, 
ε) ην πξντφλ ησλ δαλείσλ πνπ ζπλάπηεη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5.» 
2. Ζ παξ. 1 εθαξκφδεηαη θαη γηα ηε δηάζεζε πνζψλ απφ ην Πξάζηλν Σακείν ζε εθηέιεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο 2017. 
3. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3889/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«5. Σν Πξάζηλν Σακείν ζην πιαίζην επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεψλ ηνπ, κε απφθαζε 
ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα:  
α) ζπλάπηεη δάλεηα κε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή κε ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ, ηα νπνία απνπιεξψλνληαη απφ κειινληηθέο εηζθνξέο ησλ Πξάζηλσλ Πφξσλ. Σν πξντφλ ησλ 
δαλείσλ απηψλ πξνζηίζεηαη ζηνπο ινηπνχο πφξνπο πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Πξάζηλν Σακείν. Ζ ζρεηηθή 
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξίλεηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. 
β) ζπλάπηεη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Γεκφζην ή κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (Α’ 65), κε αληίζηνηρε απεηθφληζε ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο». 
4. ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3889/2010 (Α’ 182) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:  
«Με ηελ επηθχιαμε θάζε άιιεο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο, ην Γηνηθεηηθφ 
πκβνχιην απνθαζίδεη ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο δπλάκεη 
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εθηειεζηψλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ηνπ πνζνχ 
πνπ πξέπεη λα επηζηξαθεί δεκφζηαο ππεξεζίαο.» 
 

 

Άξζξν 127 
Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 420/1987, ηνπ π.δ. ηεο 27 επη./7 Ννεκ. 1985 θαη ηνπ λ. 4342/2015  

 
1. Ζ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987 (Α’ 187), ε νπνία πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 30 
ηνπ λ. 3175/2003 (Α’ 207) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3661/2008 (Α’ 89), 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
 «5. Γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο 
απφ κία νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο, νη απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ γηα ηελ αιιαγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ηε ζχλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ή ηελ εγθαηάζηαζε 
ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο ή γεσζεξκίαο ή αληιηψλ ζεξκφηεηαο ή άιινπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 
ιακβάλνληαη, εθφζνλ πξνθχπηεη φηη ε πην πάλσ αιιαγή βειηηψλεη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ 
θηηξίνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (Κ.Δ.Ν.Α.Κ), κε ηελ 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληδηνθηεηψλ, αλεμαξηήησο αλ ππάξρεη αληίζεηε 
πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο. Με ηελ ίδηα πιεηνςεθία ιακβάλεηαη 
θάζε άιιε ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ πινπνίεζε θαη ξχζκηζε ησλ παξαπάλσ απνθάζεσλ, ηδίσο γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, ηελ αιιαγή εμνπιηζκνχ, ηηο 
επεκβάζεηο ζηηο φςεηο ηνπ θηηξίνπ, ηελ φδεπζε ζσιελψζεσλ θαη αγσγψλ, ηελ ηνπνζέηεζε θαπλαγσγψλ 
θαη θαπλνδφρσλ θαη ελ γέλεη γηα θάζε απαξαίηεηε κεηαξξχζκηζε, κεηαβνιή ή επέκβαζε ζηνπο 
θνηλφθηεηνπο θαη θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε θαη ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2364/1995 (Α’ 252).  
Με ηελ ίδηα πιεηνςεθία θαη αλεμαξηήησο αλ ππάξρεη αληίζεηε πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ 
ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο ιακβάλνληαη θαη νη απνθάζεηο γηα ηε κφληκε απνζχλδεζε απφ ην δίθηπν 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θχξησλ κεκνλσκέλσλ ηδηνθηεζηψλ ζηηο νπνίεο νη ηδηνθηήηεο ηνπο 
πξνηίζεληαη λα ηνπνζεηήζνπλ αλεμάξηεηε κφληκε εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο κε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ή λα 
εγθαηαζηήζνπλ απηφλνκν ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο ή γεσζεξκίαο ή αληιηψλ ζεξκφηεηαο ή άιιν απηφλνκν 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα πξνθχπηεη φηη ε αλεμάξηεηε κφληκε εγθαηάζηαζε 
ζέξκαλζεο βειηηψλεη ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηεο ηδηνθηεζίαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (Κ.Δ.Ν.Α.Κ).  
Ζ απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ δελ είλαη αλαγθαία, αλεμαξηήησο αλ ππάξρεη αληίζεηε 
πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο νηθνδνκήο, φηαλ  ε ηνπνζέηεζε αλεμάξηεηεο 
κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο δηελεξγείηαη απφ θχξηεο κεκνλσκέλεο ηδηνθηεζίεο ζε πθηζηάκελεο 
νηθνδνκέο νη νπνίεο δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο.» 
2. Μεηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 6, 7 θαη 8 σο εμήο:  
«6. Κάζε ηδηνθηήηεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο, αλεμαξηήησο πνζνζηνχ ζπληδηνθηεζίαο θαη αληίζεηεο 
πξφβιεςεο ζηνλ θαλνληζκφ ζρέζεσλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο, κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο απφ 
ην δηαρεηξηζηή ηεο πνιπθαηνηθίαο ηε ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο ζπληδηνθηεηψλ κε ζέκα ηε ιήςε απφθαζεο γηα 
ηελ αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ή ηελ απνζχλδεζε ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ απφ ην ζχζηεκα 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5. ε πνιπθαηνηθίεο φπνπ δελ 
ππάξρεη δηαρεηξηζηήο ή αλ ν δηαρεηξηζηήο ηεο πνιπθαηνηθίαο δελ ζπγθαιέζεη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ ηε 
ζπλέιεπζε, ν ηδηνθηήηεο ζπγθαιεί ηε ζπλέιεπζε αλαξηψληαο πξφζθιεζε ζηελ είζνδν ηνπ θηηξίνπ θαη 
θαζνξίδνληαο ηφπν ζπλεδξίαζεο εληφο ηεο πνιπθαηνηθίαο θαη εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο πνπ πξέπεη λα 
απέρεη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ηεο πξφζθιεζεο. 
7. Αλ ε ζπλέιεπζε ζπληδηνθηεηψλ ιάβεη αξλεηηθή απφθαζε ή δελ ιάβεη απφθαζε εληφο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ζχγθιεζήο ηεο, ν ηδηνθηήηεο πνπ δήηεζε ηε ζχγθιεζή ηεο 
δηθαηνχηαη, κε δηθή ηνπ δαπάλε, επζχλε θαη επηκέιεηα θαη θαηά ηξφπν πνπ λα κε ζίγεη ηε ζέξκαλζε ησλ 
ηδηνθηεζηψλ ησλ ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ, λα απνζπλδέζεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ απφ ην ζχζηεκα θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ κε κφλσζε ησλ ζσιήλσλ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ 
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ηδηνθηεζία ηνπ θαη λα ηε ζπλδέζεη απηφλνκα κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ή λα εγθαηαζηήζεη ζε απηήλ 
απηφλνκν ζχζηεκα ζέξκαλζεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 5. Ο απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο εγθαζίζηαηαη 
ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαινχο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο νξίδνληαη απφ ηηο 
θείκελεο δηαηάμεηο θαηά πεξίπησζε, θαη ηνπνζεηείηαη εληφο ηεο απηνλνκνχκελεο νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ή ζε 
ρψξν πνπ αλήθεη ζηελ θπξηφηεηα ή ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ηδηνθηήηε. Οη ζσιελψζεηο ηεο παξνρήο 
κπνξεί λα δηέξρνληαη απφ ηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ή άιινπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ησλ θείκελσλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εγθαηάζηαζεο απηφλνκνπ 
ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ν ηδηνθηήηεο ηεο απηνλνκνχκελεο ηδηνθηεζίαο γλσζηνπνηεί ζηνπο ππφινηπνπο 
ζπληδηνθηήηεο ηεο πνιπθαηνηθίαο ηελ απνζχλδεζή ηνπ απφ ην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, 
ηνλ ηξφπν φδεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ ηεο παξνρήο κέρξη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ θαη ην ρξφλν έλαξμεο θαη ηελ 
αλακελφκελε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο.  
8. Οξηδφληηα ηδηνθηεζία πνπ απηνλνκείηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 7, απαιιάζζεηαη απφ ηηο δαπάλεο 
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, ππνρξενχηαη φκσο λα 
ζπκκεηέρεη ζηηο θνηλέο δαπάλεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζήο ηνπ θαη ζηηο έθηαθηεο δαπάλεο. Με απφθαζε ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ ζπληδηνθηεηψλ ηεο πνιπθαηνηθίαο κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε πιήξεο απαιιαγή ησλ 
ηδηνθηεζηψλ πνπ απηνλνκνχληαη.» 
3. Ζ απαιιαγή ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987 εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο 
νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ ρσξίο 
απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ή έρεη 
εγθαηαζηαζεί ζε απηέο απηφλνκν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ 
π.δ/ηνο. ηελ πεξίπησζε απηή, κε ηελ απνζχλδεζε δελ πξέπεη λα ζίγεηαη ε ζέξκαλζε ησλ ηδηνθηεζηψλ ησλ 
ινηπψλ ζπληδηνθηεηψλ θαη, πεξαηηέξσ, πξέπεη λα έρεη γίλεη κφλσζε ησλ ζσιήλσλ ηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο 
ζηηο ηδηνθηεζίεο πνπ έρνπλ απνζπλδεζεί. Ζ απαιιαγή ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ αθνξά ζε δαπάλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
4. ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 3.3.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ 27-9-1985 π.δ/ηνο (Γ’ 631), φπσο απηφ ην 
εδάθην απηφ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3175/2003 (Α’ 207), δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο 
«κε ρξήζε αεξίσλ θαπζίκσλ». 
5. Ζ κε επηβάξπλζε κε δαπάλεο ιεηηνπξγίαο θαη έθηαθηεο δαπάλεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο, πνπ πξνβιέπεηαη 
ζηελ παξ. 3.3.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ απφ 27-9-1985 π.δ/ηνο εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο πνπ 
έρνπλ απνζπλδεζεί απφ ην ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ κε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 
ηδηνθηεηψλ θαη έρνπλ ζπλδεζεί κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ ή έρεη εγθαηαζηαζεί ζε απηέο απηφλνκν 
ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 420/1987. Ζ κε επηβάξπλζε πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην αθνξά ζε δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ 
ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
6.  Καηαξγείηαη ε παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4342/2015 (Α’ 143) ε νπνία  πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 39 ηνπ 
λ. 4447/2016 (Α’ 241).  

 

Άξζξν 128   

ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν.4354/2015 (Α΄ 176) πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 6α σο εμήο: 

«6α) γηα ηνπο ειέγρνπο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3335/2005 (Α’ 95) ε εκεξήζηα ειεγθηηθή απνδεκίσζε 
θαζνξίδεηαη κε Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαηά 
παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Ζ σο άλσ απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη κέρξη ηηο 31/12/2017». 

 

Άξζξν 129 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3175/2003  
1. Μεηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3175/2003 (Α’ 207) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 1Α σο εμήο:  
«1Α. Γηθαηψκαηα εθκεηάιιεπζεο γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, ηα νπνία έρνπλ 
εθκηζζσζεί έσο 29-8-2003, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ 
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εθδίδεηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κηζζσηή, κπνξεί λα παξαηείλνληαη αλά πεληαεηία κε ηνπο ίδηνπο 
ζπκβαηηθνχο φξνπο εσζφηνπ ζπκπιεξσζεί 35εηία, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ 
κίζζσζεο, νη φξνη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη πξφζζεηνη φξνη πνπ ηίζεληαη απφ ηηο απνθάζεηο 
αλαλέσζεο».  
2. Ζ αίηεζε ηεο παξ. 1 κπνξεί λα ππνβιεζεί θαη γηα κηζζψζεηο νη νπνίεο έιεμαλ εληφο ηνπ έηνπο 2017. 

Άξζξν 130 
 Παξάηαζε πξνζεζκίαο ππνβνιήο δειώζεσλ ησλ θαη’ επάγγεικα αγξνηώλ παξαγσγώλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
1. Οη δειψζεηο ησλ θαη’ επάγγεικα αγξνηψλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε δηαηήξεζε ή κε ηεο 
ηδηφηεηαο ηνπ θαη’ επάγγεικα αγξφηε, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπη. 1.α ηεο ππνπαξ. ΗΓ.1 ηεο παξ. 
ΗΓ΄ ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ λ.4254/2014 (Α’ 85), εηδηθά γηα ην έηνο 2016 κπνξεί λα ππνβιεζνχλ κέζα ζε 
πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Αλ δελ ππνβιεζεί ε δήισζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ή δηαπηζησζεί φηη ε δήισζε είλαη αλαθξηβήο, επαλαθαζνξίδεηαη αλαδξνκηθά ε ηηκή 
απνδεκίσζεο γηα ην έηνο 2016, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ πίλαθα Α΄  πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 
πεξίπησζε απηή.  
2. Ζ ηηκή απνδεκίσζεο αγξνηψλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία  έρεη θαζνξηζηεί πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ρσξίο λα έρεη ππνβιεζεί δήισζε, επαλππνινγίδεηαη αλαδξνκηθά κεηά 
ηελ ππνβνιή εκπξνζέζκσο ηεο δήισζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  
 

Άξζξν 131  

1. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4414/2016 (Α’ 149) πξνζηίζεηαη εδάθην 
σο εμήο: 

«Σν Δπηηφθην Αλαγσγήο γηα θσηνβνιηατθέο εγθαηαζηάζεηο θαζνξίδεηαη ζε 9%.» 

2. Σν πξψην εδάθην θαη ε πεξίπη. α’ ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4414/2016 (Α’149), 
αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 

«15. Σν πνζφ ηεο Λεηηνπξγηθήο Δλίζρπζεο πνπ πξνθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία Δθθαζάξηζεο: 

α. Σεο .Δ.Γ.Π., ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη πηζησηηθφ γηα ηνλ θάηνρν ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Τπνινγαξηαζκφ Δληζρχζεσλ ή ηνλ 
Τπνινγαξηαζκφ Αγνξάο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο θαη 
Γηθηχνπ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4001/2011 (Α΄ 179), φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη 
ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ρξεσζηηθφ γηα ηνλ θάηνρν 
ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. επηζηξέθεηαη ζηνλ Τπνινγαξηαζκφ 
Δληζρχζεσλ ή ηνλ Τπνινγαξηαζκφ Αγνξάο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. 
Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο θαη Γηθηχνπ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4001/2011, 
φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα πλαιιαγψλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.» 

3. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 16 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4414/2016 (Α’ 149) αληηθαζίζηαηαη σο 
αθνινχζσο: 

«16. Γηα ηνπο ζηαζκνχο απηνπαξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ηα φξηα 
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή Μέγηζηεο Ηζρχνο Παξαγσγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α’ θαη β’ ηεο παξ. 5 αθνξνχλ ζην 
ζχλνιν ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή Μέγηζηεο Ηζρχνο Παξαγσγήο ηνπο θαη ε Λεηηνπξγηθή Δλίζρπζε 
ρνξεγείηαη ζηνπο θαηφρνπο ησλ ζηαζκψλ απηψλ, ζηε βάζε ηεο αληίζηνηρεο Σ.Α. ηνπ πίλαθα 1 ηεο 
πεξίπησζεο β ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4, γηα ην πιεφλαζκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζην 
Γηαζπλδεδεκέλν χζηεκα ή ην Γηαζπλδεδεκέλν Γίθηπν, ην νπνίν κπνξεί λα αλέιζεη κέρξη πνζνζηνχ 20% 
ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο, απφ ηνπο ζηαζκνχο απηνχο, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζε εηήζηα βάζε.» 

4. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4414/2016 (Α’ 149) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη ην πιαίζην ζπκκεηνρήο ζηελ 
αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε κεζνδνινγία θαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, ηηκνιφγεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 
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ησλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ ηεο 
παξνχζαο.» 

5. Ζ παξάγξαθνο 20 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.4414/2016 (Α’149) αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 

«20. Οη θάηνρνη ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ έρνπλ ζπλάςεη 
χκβαζε πψιεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 12 ηνπ λ. 3468/2006 (Α΄ 129) ή 
αληίζηνηρε ζχκβαζε αγνξαπσιεζίαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξν ηνπ λ. 3468/2006 (Α΄129), θαη ηξνπνπνηνχλ 
ηηο άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ ζηαζκψλ ηνπο ιφγσ αχμεζεο ηεο ηζρχνο ηνπο, ζπλάπηνπλ 
ζχκβαζε Λεηηνπξγηθήο Δλίζρπζεο γηα ηελ πξφζζεηε ηζρχ παξαγσγήο ηνπο. Ο ηχπνο Λεηηνπξγηθήο 
Δλίζρπζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ πξφζζεηε ηζρχ παξαγσγήο ζε 
ζρέζε κε ηα φξηα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή κέγηζηεο ηζρχνο παξαγσγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 5, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7 εθφζνλ νη ζηαζκνί απηνί επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ 
αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Οη θάηνρνη ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ έρνπλ ζπλάςεη 
ζχκβαζε Λεηηνπξγηθήο Δλίζρπζεο, θαη ηξνπνπνηνχλ ηηο άδεηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ηηο 
Οξηζηηθέο Πξνζθνξέο χλδεζεο ησλ ζηαζκψλ ηνπο ιφγσ αχμεζεο ηεο ηζρχνο παξαγσγήο απηψλ, κε ηελ 
επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 21, ζπλάπηνπλ λέα ζχκβαζε Λεηηνπξγηθήο Δλίζρπζεο γηα ηε ζπλνιηθή ηζρχ 
παξαγσγήο ηνπο κε ηελ ίδηα εκεξνκελία ιήμεο κε απηή ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. Ο ηχπνο Λεηηνπξγηθήο 
Δλίζρπζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ ζπλνιηθή ηζρχ παξαγσγήο ζε 
ζρέζε κε ηα φξηα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή κέγηζηεο ηζρχνο παξαγσγήο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 5, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 7 εθφζνλ νη ζηαζκνί απηνί επηιέγνληαη απνθιεηζηηθά κέζσ 
αληαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Ζ Σηκή Αλαθνξάο πνπ δηέπεη ηε λέα ζχκβαζε είλαη ε 
κεζνζηαζκηθή ηηκή πνπ πξνθχπηεη κε βάζε ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ δηέπεη ηελ αξρηθή ζχκβαζε γηα ηελ 
αξρηθή ηζρχ παξαγσγήο θαη ηελ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξφζζεηε ηζρχ παξαγσγήο θαηά ηε 
ζηηγκή πνπ απηή ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία (θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή), θαη ππνινγίδεηαη απφ ηε ζρέζε: 

 

 

Σ.Α. λέαο 

ζχκβαζεο 
= 

T.A.αξρηθήο ζχκβαζεο *Pαξρηθή + Σ.Α. πξφζζεηεο 

ηζρχνο*Pπξφζζεηε) 

(P λέα ζπλνιηθή) 

φπνπ: 

Σ.Α. λέαο ζχκβαζεο: Ζ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ζα δηέπεη ηελ λέα ζχκβαζε 

Σ.Α. αξρηθήο ζχκβαζεο: Ζ Σηκή Αλαθνξάο πνπ δηέπεη ηελ αξρηθή ζχκβαζε 

P αξρηθή: Ζ ηζρχο παξαγσγήο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

Σ.Α. πξφζζεηεο ηζρχνο: Ζ Σηκή Αλαθνξάο πνπ ηζρχεη γηα ηελ πξφζζεηε ηζρχ παξαγσγήο θαηά ηε ζηηγκή πνπ 
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία (θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή) 

P πξφζζεηε: Ζ πξφζζεηε ηζρχο παξαγσγήο 

P λέα ζπλνιηθή: Ζ λέα ζπλνιηθή ηζρχο παξαγσγήο πνπ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηεο αξρηθήο ηζρχνο 
παξαγσγήο (Pαξρηθή) θαη ηεο πξφζζεηεο ηζρχνο παξαγσγήο (P πξφζζεηε). 

Καηά ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε ιεηηνπξγία (θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή) ηεο πξφζζεηεο ηζρχνο παξαγσγήο, ε 
λέα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ θαη ε αξρηθή ιχεηαη απηνδίθαηα.» 

6. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.4414/2016 (Α’ 149) πξνζηίζεηαη εδάθην σο αθνινχζσο: 

«Δηδηθά γηα ηνπο ζηαζκνχο ηεο πεξίπησζεο δ1 ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.3468/2006 (Α’129) φπσο 
ηζρχεη, νη Σ.Α. ηεο παξαπάλσ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ηζρχνπλ γηα απηνχο 
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πνπ ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία (θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή) απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηξίηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο 
απφ ην έηνο έθδνζεο ηεο απφθαζεο απηήο.» 

7. ην άξζξν 4 ηνπ λ.4414/2016 (Α’ 149) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο σο αθνινχζσο: 

«11. Δηδηθά γηα ηνπο ζηαζκνχο ησλ θαηεγνξηψλ 9 θαη 10 ηνπ Πίλαθα 1 ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξ. 1 πνπ 
αμηνπνηνχλ αέξηα εθιπφκελα απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ελεξγνπνηείηαη ε ζχλδεζή ηνπο (ηίζεληαη 
ζε θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία) κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2016, θαζνξίδεηαη αλψηαην φξην ζπλνιηθήο 
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ή Μέγηζηεο Ηζρχνο Παξαγσγήο ησλ ζηαζκψλ 70 MW γηα ηελ έληαμή ηνπο ζε 
θαζεζηψο ζηήξημεο Λεηηνπξγηθήο Δλίζρπζεο. Σν αλσηέξσ φξην θαζνξίδεηαη ζπλνιηθά γηα ζηαζκνχο πνπ 
αμηνπνηνχλ αέξηα εθιπφκελα απφ ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο θαη ησλ δχν (2) θαηεγνξηψλ ζηαζκψλ.» 

8. To πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4414/2016 (Α’149) αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 

«Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, απνηεινχλ 
έζνδα ηνπ Τπνινγαξηαζκνχ Αγνξάο ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ 
πζηήκαηνο θαη Γηθηχνπ, ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ. 4001/2011. 

9. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ.4414/2016 (Α’149) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Οη θάηνρνη ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ ζπλάπηνπλ 
.Δ.Γ.Π. θαη νη ζηαζκνί ηνπο ζπκκεηείραλ απεπζείαο ή κέζσ Φν..Δ ή Φν..Δ.Σε.Κ ζηνλ Ζκεξήζην 
Δλεξγεηαθφ Πξνγξακκαηηζκφ, ζηηο Πεξηφδνπο Καηαλνκήο ζηηο νπνίεο ε Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο ηνπ 
Ζκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ έιαβε κεδεληθέο ηηκέο γηα πάλσ απφ δχν (2) δηαδνρηθέο ψξεο 
θαηαλνκήο, δελ ιακβάλνπλ Λεηηνπξγηθή Δλίζρπζε γηα ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ ζηαζκψλ 
ηνπο θαηά ηηο ψξεο απηέο.». 

10. ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 4414/2016 (Α’ 149) πξνζηίζεηαη ηειεπηαίν εδάθην σο εμήο: 

«Οη απαηηνχκελεο εγγπεηηθέο επηζηνιέο α) γηα ηε ζπκκεηνρή ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβνιήο 
πξνζθνξψλ γηα ζηαζκνχο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. θαη β) γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαη ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο (ζέζε ζε θαλνληθή ή δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία) ησλ ζηαζκψλ πνπ 
επειέγεζαλ απφ ηελ αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία, θαηαπίπηνπλ ππέξ ηνπ Τπνινγαξηαζκνχ Δληζρχζεσλ ηνπ 
Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ηνπ Γηαζπλδεδεκέλνπ πζηήκαηνο θαη Γηθηχνπ ηνπ Δηδηθνχ 
Λνγαξηαζκνχ ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ λ.4001/2011 (Α’ 179)» 

11. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4414/2016 (Α’ 149) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαζνξίδνληαη ην πιαίζην ζπκκεηνρήο ζηελ 
αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε κεζνδνινγία θαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο, ηηκνιφγεζεο θαη δηαθαλνληζκνχ 
ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ ηεο 
παξνχζαο.» 

 

 

Άξζξν 132  

Γηάξθεηα ηζρύνο Αδεηώλ Δγθαηάζηαζεο θαη Οξηζηηθώλ Πξνζθνξώλ ύλδεζεο ζηαζκώλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. θαη αδεηώλ εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθώλ 

πόξσλ κηθξώλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αληηζηνίρσο ηεο Οξηζηηθήο 
Πξνζθνξάο χλδεζεο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. ησλ 
άξζξσλ 3 θαη 4 ηνπ λ. 3468/2006 (Α΄ 129), δελ ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ 2017 ή απφ ην ρξφλν έθδνζεο ηεο Άδεηαο Δγθαηάζηαζεο ή αληηζηνίρσο ηεο Οξηζηηθήο 
Πξνζθνξάο χλδεζεο, εθφζνλ είλαη κεηαγελέζηεξνο, κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ 
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πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4414/2016 (ΦΔΚ Α’ 149). Ζ δηάηαμε αθνξά Άδεηεο 
Δγθαηάζηαζεο ή αληίζηνηρα Οξηζηηθέο Πξνζθνξέο χλδεζεο ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. θαη .Ζ.Θ.Τ.Α. πνπ εθδφζεθαλ ή ζα εθδνζνχλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο 
απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4414/2016 (ΦΔΚ Α’ 149). 

Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο άδεηαο εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ 
κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, δε ιακβάλεηαη ππφςε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2017, 
έσο θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 
λ.4414/2016 (ΦΔΚ Α’ 149). Ζ δηάηαμε αθνξά άδεηεο εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο πδαηηθψλ πφξσλ κηθξψλ 
πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ πνπ εθδφζεθαλ ή ζα εθδνζνχλ κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηεο ππνπξγηθήο απφθαζεο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.4414/2016 (ΦΔΚ Α’ 149). 

 

Άξζξν 133 

1. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ.4296/2014 (Α’ 214) θαηαξγείηαη. 

2. Ζ ππνπεξίπη ββ΄ ηεο πεξίπη. δ’ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3468/2006 (Α’ 129) ηξνπνπνηείηαη 
σο εμήο: 

«ββ) ζε ζηαζκνχο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηνκάδα, βηναέξην ή βηνξεπζηά νη νπνίνη πξφθεηηαη λα 
ιεηηνπξγήζνπλ ππφ ηελ επζχλε Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Φν.Γ..Α.) ή λνκηθψλ 
πξνζψπσλ ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί αξκνδηφηεηεο Φν.Γ..Α., θαζψο θαη ζε ζηαζκνχο 
ειεθηξνπαξαγσγήο απφ βηνκάδα, βηναέξην ή βηνξεπζηά θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 
εγγεγξακκέλσλ ζην Μεηξψν Αγξνηψλ θαη Αγξνηηθψλ Δθκεηαιιεχζεσλ ηνπ λ. 3874/2010 (Α΄ 151) νη 
νπνίνη εγθαζίζηαληαη θαη πξφθεηηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εληφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο πνπ 
βξίζθνληαη νη αγξνηηθέο εθκεηαιιεχζεηο  ηνπο φπσο απηέο νξίδνληαη ζην λ.3874/2010».  

 

Άξζξν 134 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4389/2016  

Ζ πεξίπη. δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 94), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«δ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο πιήξνπο ηδηνθηεζηαθνχ δηαρσξηζκνχ, πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο α΄ έσο ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 143, ε ΑΓΜΖΔ Α.Δ. νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο 
δηαρσξηζκέλνο δηαρεηξηζηήο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΔΜΖΔ), 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 110 ηνπ λ. 4001/2011 (Α΄ 179) θαη δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ άξζξνπ 97 θαη ησλ άξζξσλ 100, 101, 105, 106 θαη 107 ηνπ λ. 4001/2011. Ζ ΑΓΜΖΔ Α.Δ., πξνβαίλεη 
ζηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη κεηαμχ άιισλ φηη: 

αα) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζα είλαη ελλεακειέο. Πέληε απφ ηα κέιε ζα ππνδεηθλχνληαη 
απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε απφ ην ζηξαηεγηθφ επελδπηή.  

ββ) Ο Πξφεδξνο ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

γγ) Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο ΑΓΜΖΔ ΑΔ ζα ππνδεηθλχεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην, θαηφπηλ 
έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ επελδπηή.  

δδ) Σν Διιεληθφ Γεκφζην ζα δχλαηαη λα θαζνξίδεη θαη λα ηξνπνπνηεί ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην θαηφπηλ 
έγγξαθεο ζπλαίλεζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ επελδπηή.» 
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Άξζξν 135 

Τπνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ 

Ζ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 125 ηνπ λ. 4001/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 
4425/2016 (ΦΔΚ Α΄ 185), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

 Μέρξη θαη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2019  γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο ησλ Τπεξεζηψλ ηεο 
ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ, ε ΓΔΖ ΑΔ δχλαηαη λα ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ παξέρνληαο ηεο ππεξεζίεο, 
φπσο ελδεηθηηθά ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη αζθάιεηαο εξγαδνκέλσλ θαη λνκηθήο ππνζηήξημεο έλαληη εχινγνπ 
αληαιιάγκαηνο πνπ ζα θαιχπηεη ην θφζηνο παξνρήο ηνπο. Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ πξνο 
ηε ΓΔΖ ΑΔ επηηξέπεηαη φζνλ αθνξά ηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί ε ηδηνθηεζία ησλ παγίσλ απφ ηε ΓΔΖ ΑΔ ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ παγίσλ απφ ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ. 
Ζ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηελ ΑΓΜΖΔ ΑΔ πξνο ηε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ επηηξέπεηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμεο 
θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ ζρεηηδνκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, έλαληη εχινγνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε παξνρή ππεξεζηψλ κεηαμχ ηεο ΓΔΓΓΖΔ 
ΑΔ θαη νπνηνπδήπνηε αληαγσληζηηθνχ κέξνπο ηεο Κάζεηα Οινθιεξσκέλεο Δπηρείξεζεο ηεο ΓΔΖ ΑΔ 
επηηξέπεηαη κφλν ζηα πιαίζηα ησλ ηζφηηκσλ ζρέζεσλ πνπ ζα έρεη ε ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ κε φινπο ηνπο 
Παξαγσγνχο θαη Πξνκεζεπηέο ηεο αγνξάο. 

Δηδηθά, γηα ηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά (Μ.Γ.Ν.), θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2019, γηα ηε δηεπθφιπλζε 
ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ ππνδνκψλ δηαρείξηζεο ησλ 
ειεθηξηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ Μ.Γ.Ν., ε ΓΔΖ Α.Δ. δχλαηαη λα παξέρεη ζηε ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ.: 

 α) ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, ρσξίο 
απηφ λα ζπλεπάγεηαη ηελ αλάζεζε επζχλεο ή αξκνδηφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε απηή θαη 

 β) ππεξεζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ. 

 Οη ππεξεζίεο ησλ πεξηπηψζεσλ α` θαη β` παξέρνληαη έλαληη εχινγνπ αληαιιάγκαηνο πνπ ζα θαιχπηεη ην 
θφζηνο παξνρήο ηνπο κέζσ πκβάζεσλ νη νπνίεο ζα ηπγράλνπλ έγθξηζεο απφ ηε ΡΑΔ, ηφζν σο πξνο ην 
είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαηίζεληαη ζηε ΓΔΖ Α.Δ., φζν θαη σο πξνο ην θφζηνο απηψλ. 

 

Άξζξν 136 
Παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4258/2014  

1. Ζ πξνζεζκία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 4258/2014 (Α’ 94) ιήγεη ζηηο 15-4-
2018. 
2. Ζ δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ηζρχεη απφ 14-4-2017.  
 

Άξζξν 137 
Ρπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία λεθξνηαθείσλ 

1.Ζ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 4237/2014 (Α’ 36) 
ιήγεη ζηηο 3-2-2019. 
2. Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο ηζρχεη απφ 2-2-2015. 
3. ην άξζξν 42 ηνπ λ. 4030/2011 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 26 σο εμήο: 
«26. Δπηηξέπεηαη ε αλέγεξζε ησλ ζπλνδψλ εγθαηαζηάζεσλ πθηζηάκελσλ λφκηκσλ ζεζκνζεηεκέλσλ θαη 
πξνβιεπφκελσλ απφ ηα εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα λεθξνηαθείσλ, φπσο λαΐζθνο, γξαθεία, ρψξνη 
πξνεηνηκαζίαο, πιχζεο, απνζήθεπζεο, νζηενθπιαθίσλ, εθφζνλ ην πνζνζηφ θάιπςεο δελ ππεξβαίλεη ην 
5% θαη ην κέγηζην χςνο δελ μεπεξλά ηα 5,5 κέηξα γηα ηα θηίξηα, ηα 8,5 κέηξα γηα ην λαφ θαη ηα 11 κέηξα γηα 
ην θσδσλνζηάζην, ρσξίο λα απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ πξφζζεησλ φξσλ δφκεζεο. Ζ αλσηέξσ παξέθθιηζε εγθξίλεηαη κε απφθαζε ηνπ πληνληζηή ηεο 
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ΤΠΟΘΑ.»  
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Άξζξν 138 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4276/2014  

ην ηέινο ηεο  παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 4276/2014 (Α’ 155) πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
«Σν πξνεγνχκελν εδάθην ηζρχεη θαη γηα ρψξνπο εζηίαζεο εληφο νηλνπνηεηηθψλ ή νηλνπαξαγσγηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζε Εψλεο Οηθηζηηθνχ Διέγρνπ.» 

 
 

Άξζξν 139 
Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4277/2014  

Σν πξψην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 4277/2014 (Α’ 156) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο : 
«2. Ζ ρσξνζέηεζε ησλ Κέληξσλ Απνηέθξσζεο Νεθξψλ επηηξέπεηαη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ 
θαζνξηζηεί νη ρξήζεηο γεο ησλ άξζξσλ 5, 6, 7 θαη 10 ηνπ απφ 23-2-1987 π.δ/ηνο (Γ΄ 166), θαζψο θαη ζε 
ρψξνπο θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 
ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ απφ 20-9-1995  π.δ/ηνο (Γ’ 1049) ηεο πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα.» 
 

Άξζξν 140 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 2831/2000  
 

Σν πξνηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 2831/2000 (Α’ 140)  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«ηηο πεξηπη. β΄, γ΄, δ΄ θαη ε΄ νη πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη κφλν εάλ ε νηθνδνκηθή άδεηα εθδνζεί 
ή αλαζεσξεζεί ην αξγφηεξν κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ λέσλ δηαηάμεσλ, ε 
πξνζεζκία δε απηή αλαζηέιιεηαη γηα φζν ρξφλν εθθξεκεί ε εμέηαζε  απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 
πιήξνπο θαθέινπ πνπ έρεη θαηαηεζεί γηα ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο ή ηελ αλαζεψξεζή ηεο.» 
 

Άξζξν 141  

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4164/2013 

Σν δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 λ. 4164/2013 (Α’ 156) αληηθαζίζηαηαη σο 
εμήο: 

«ε θάζε πεξίπησζε ν ειάρηζηνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη: α) ζε ηξηάληα (30) γηα Γήκνπο κε 
πιεζπζκφ έσο εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) θαηνίθνπο θαη β) ζε πελήληα (50) γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ 
ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) θαηνίθσλ θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ νξίδεηαη ζε εθαηφ (100) γηα ην 
ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο.» 

 

Άξζξν 142 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 1337/1983  

1. Οη παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 1337/1983 (Α’ 33) αληηθαζίζηαληαη σο εμήο 

«7. ε πξάμεηο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα πνπ εθδφζεθαλ κεηά ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 θαη κέρξη 31 
Γεθεκβξίνπ 2019 εθαξκφδεηαη εληαία πνζνζηηαία κείσζε επί ηνπ αξρηθνχ πνζνχ εηζθνξάο ζε ρξήκα ίζε κε 
είθνζη ηνηο εθαηφ (20%). Ζ σο άλσ κείσζε θαη ν αληίζηνηρνο ζπκςεθηζκφο δελ εθαξκφδνληαη ζε 
βεβαησζείζεο θαη νινζρεξψο θαηαβιεζείζεο νθεηιέο, ζε κεηαηξνπέο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα ή ζε 
πξνζθπξψζεηο. Σπρφλ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη κεηαμχ ηνπ ήδε θαηαβιεζέληνο πνζνχ θαη ηνπ πνζνχ πνπ 
πξνθχπηεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο κείσζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ δελ επηζηξέθεηαη. 
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8. Γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ηζρχεη ην αληηθεηκεληθφ ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο αμίαο ησλ 
αθηλήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ , κε απφθαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ π.δ. 5/86 (Α’ 2) δχλαηαη λα 
επηβάιιεηαη κεησηηθφο ζπληειεζηήο (Μ) ζηελ ηηκή δψλεο ηνπ νηθνπέδνπ πνπ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ 
εηζθνξά ζε ρξήκα ν νπνίνο δελ δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 20% ηεο ηζρχνπζαο ηηκήο δψλεο. Σα 
αλσηέξσ ηζρχνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ νθεηιφκελε εηζθνξά ζε ρξήκα θαη φρη γηα ηπρφλ κεηαηξνπέο 
εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα ή πξνζθπξψζεηο» 

2. Γηα πξάμεηο επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε 
κείσζε εθαξκφδεηαη ππνινγηδνκέλσλ κε ηα ήδε θαηαβιεζέληα πνζά θαη εθδίδεηαη εθ λένπ ε πξάμε 
επηβνιήο, ην αξγφηεξν εληφο έμη κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε 
πξνζεζκία θαηαβνιήο ησλ νθεηιψλ δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ νηθείνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα 
ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο λέαο πξάμεο επηβνιήο εηζθνξάο.   

 

Άξζξν 143 

Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4258/2014 

ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4258/2014 (Α’ 94) πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 3α σο εμήο: 

«3α. ηηο πεξηπηψζεηο πδαηνξεκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε εγθεθξηκέλα ξπκνηνκηθά ζρέδηα παιαηφηεξα 
ηνπ λ. 880/1979 (Α' 58) θαη ηα νπνία έρνπλ δηεπζεηεζεί µε ηερληθά έξγα θιεηζηήο δηαηνκήο, ε δφκεζε 
επηηξέπεηαη ζην νηθνδνκήζηκν ηκήκα ησλ φκνξσλ νηθνδνκηθψλ ηεηξαγψλσλ µε ηνπο φξνπο δφκεζεο ηεο 
πεξηνρήο, εθφζνλ ηα ηερληθά έξγα βξίζθνληαη θάησ απφ εγθεθξηκέλνπο θαη δηακνξθσκέλνπο θνηλφρξεζηνπο 
ρψξνπο ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θαη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί βάζεη κειέηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή θνξέα, 
φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία ή ην θνξέα απηφλ ή απφ ηελ δηάδνρε ππεξεζία ή απφ ηνλ δηάδνρν 
θνξέα πνπ δηαηεξεί ην ζρεηηθφ αξρείν.» 

 

Άξζξν 144 

Έγθξηζε γεσινγηθώλ κειεηώλ πνπ ζπλνδεύνπλ ξπζκίζεηο πνιενδνκηθνύ ραξαθηήξα 

1. Ζ παξάγξαθνο 5 άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4315/2014 (269 Α’) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

«α) Ο έιεγρνο ησλ κειεηψλ γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ 
φισλ ησλ επηπέδσλ, φπσο ησλ λφκσλ 1337/1983, 2508/1997, 2545/1997, 4269/2014, 4280/2014, 
4447/16, 4237/14 (άξζξν 11) δηελεξγείηαη απφ ππαιιήινπο, εηδηθφηεηαο θιάδνπ γεσιφγνπ κειψλ ηνπ 
ΓΔΩΣΔΔ ή ηνπ ΣΔΔ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε Υσξνηαμηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο.  

β) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνιενδνκηθψλ κειεηψλ νη νπνίεο αθνξνχλ ηα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο Αλάπηπμεο 
Γεκνζίσλ Αθηλήησλ (ΔΥΑΓΑ) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3986/2011 (Α’ 152), ηα Δηδηθά ρέδηα Υσξηθήο 
Αλάπηπμεο ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (ΔΥΑΔ) ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3894/2010 (Α’ 204) θαη ηα Δηδηθά 
Υσξηθά ρέδηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 4447/2016 (Α΄ 241), ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ησλ κειεηψλ γεσινγηθήο 
θαηαιιειφηεηαο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.»  

2. Μειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ έρνπλ ζεσξεζεί ή εγθξηζεί θαηά ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
λ. 4315/14 φπσο ίζρπε κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζεσξνχληαη λνκίκσο ζεσξεκέλεο θαη 
εγθεθξηκέλεο. Μειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειφηεηαο γηα ηηο νπνίεο εθθξεκεί ε έγθξηζή ηνπο, δηαβηβάδνληαη 
πξνο έγθξηζε ζηηο θαηά ηα αλσηέξσ αξκφδηεο Τπεξεζίεο. 

 

Άξζξν 145 
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Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ Π.Γ. 6/17.10.78  

ην ηέηαξην εδάθην ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ π.δ.6/17.10.78 (Γ’ 538) φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ 
άξζξνπ 54 ηνπ λ. 4280/2014 (Α΄ 159), κεηά ηηο ιέμεηο «ηεξψλ λαψλ ηνπ λ. 590/77» πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο 
«θαη ηνπ λ. 4149/61». 

 

Άξζξν 146 

Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4042/2012 

Ζ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 62 ηνπ λ. 4042/2014 (Α’ 24) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«3. Οηθνδνκηθέο άδεηεο γηα νηθφπεδα ζηα νπνία αλεγείξνληαη ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, εληφο ησλ νξίσλ 
ησλ νηθηζκψλ κέρξη 2000 θαηνίθνπο, νη νπνίεο είηε εκπίπηνπλ ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.4002/2011 
είηε έρεη εθδνζεί Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή πξηλ ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 4.11.2011 (ΑΑΠ/289/4.11.2011), εθδίδνληαη θαη εθηεινχληαη ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηνπ αλσηέξσ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.» 

 

Άξζξν 147  

Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3937/2011 (Α΄ 60) 

1. Ζ παξ. 2  ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3937/2011 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
«2. Γηα ην ζθνπφ απηφλ ε ΓΔΖ Α.Δ., θαη` αλάινγε εθαξκνγή ησλ πξνβιεπνκέλσλ επί κεηαθνξάο 
νηθηζκψλ εγθαηεζηεκέλσλ πάλσ ζε εδάθε κε ιηγληηνθφξα θνηηάζκαηα, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα 
ππνβάιεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, ζρέδην γηα ηελ απαιινηξίσζε ηνπ νηθηζκνχ ηεο Αθξηλήο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ησλ δπν 
νηθηζκψλ, ην νπνίν εγθξίλεηαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, 
Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη ζην νπνίν 
δηαιακβάλνληαη, ηα ζρεηηθά κέηξα θαη φιεο νη αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ιχζεηο γηα ηελ αγνξά, 
αληαιιαγή ή θαη αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ησλ αλαγθαίσλ γεπέδσλ, ε απνθαηάζηαζε ησλ εθηάζεσλ 
πνπ ζα απειεπζεξσζνχλ κε ηε κεηαθνξά ησλ πθηζηάκελσλ νηθηζκψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 
ιεπηνκέξεηα, ζα ζπλνδεχεηαη δε απφ ηα αλαγθαία ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα.» 

2. ην άξζξν 28 ηνπ λ. 3937/2011 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο: 
 «3. Δηδηθφηεξα, θεξχζζεηαη κε  απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ε αλαγθαζηηθή 
απαιινηξίσζε ηνπ νηθηζκνχ Αλαξγχξσλ ηνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ Ννκνχ Φιψξηλαο, φπσο απηφο έρεη 
νξηνζεηεζεί κε ηελ ππ’ αξ. 4012/1986 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Φιψξηλαο (Γ’ 1109), γηα ιφγνπο 
δηαθηλδχλεπζεο ησλ ηδηνθηεζηψλ, ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ πνπ πξνθιήζεθαλ 
απφ ηα θαηνιηζζηηηθά θαηλφκελα ηεο 10εο Ηνπλίνπ 2017 ζην Οξπρείνπ Ακπληαίνπ ηνπ Ληγληηηθνχ Κέληξνπ 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηεο ΓΔΖ, ζχκθσλα κε ην αξ. 128 παξ. 2 ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα (Ν.Γ. 210/73, 
Α’ 277). Ζ αλαγθαζηηθή απαιινηξίσζε ζπληειείηαη ππέξ θαη δαπάλε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη 
δηεμάγεηαη ιφγσ ηνπ επείγνληνο ραξαθηήξα ηεο θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξ. 128 έσο 138 
ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα (Ν.Γ. 210/73, Α’ 277) γηα ηα παξαθάησ εηδηθψο νξηδφκελα, σο αθνινχζσο: 
(α) Δληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο, ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 
Μαθεδνλίαο ζπληάζζεη (i) θηεκαηνινγηθνχο πίλαθεο, φπνπ εκθαλίδνληαη νη θεξφκελνη ηδηνθηήηεο ησλ 
απαιινηξηνχκελσλ αθηλήησλ, ην εκβαδφ εθάζηνπ εμ απηψλ θαη φια ηα πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία ησλ επ’ 
απηψλ πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ ή θαιιηεξγεηψλ (ii) θηεκαηνινγηθά ζρεδηαγξάκκαηα φπνπ 
απεηθνλίδνληαη νη πξνο απαιινηξίσζε εθηάζεηο θαη ηδηνθηεζίεο θαη δηαβηβάδεη ακθφηεξα ζηελ αξκφδηα 
Δπηζεψξεζε Μεηαιιείσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.  
(β) Ο Πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ δηαβηβάδεη ακειιεηί αληίγξαθα ησλ ππφ 
ζηνηρείσλ (i) θαη (ii) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ πξνο ην Γήκν Ακπληαίνπ γηα ππνβνιή ηπρφλ 



- 122 / 125 - 

 

 

 

ελζηάζεσλ θαη παξαηεξήζεσλ ζρεηηθά κε ηα νλφκαηα ησλ ηδηνθηεηψλ, ηελ ηνπνζεζία, ην είδνο θαη ηελ 
έθηαζε ησλ πξνο απαιινηξίσζε ηδηνθηεζηψλ. Ο Γήκνο Ακπληαίνπ νθείιεη εληφο απνθιεηζηηθήο 
πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ή κεηά παξέιεπζηλ κελφο απφ ηεο 
απνζηνιήο ησλ θαηά ηελ παξαγξ. 1 εγγξάθσλ λα απαληήζεη ζηνλ Πξντζηάκελν ηεο  αξκφδηαο 
Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ. 
(γ)Ο Πξντζηάκελνο ηεο  αξκφδηαο Δπηζεψξεζεο Μεηαιιείσλ θαηφπηλ ειέγρνπ πνπ δηελεξγεί, επηθέξεη, 
βάζεη ησλ παξαζρεζεηζψλ πιεξνθνξηψλ θαη ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο θαη 
ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε, ηελ νπνία, ζπλνδεπφκελε απφ ηνλ πιήξε θάθειν, ππνβάιιεη ζηνλ Τπνπξγφ 
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, εηζεγνχκελνο ηελ θήξπμε ηεο απαιινηξίσζεο. 
(δ) Ο Τπνπξγφο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο εθδίδεη απφθαζε αλαγθαζηηθήο απαιινηξίσζεο, ε νπνία 
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  
Καηά ηα ινηπά, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 128 έσο 138 ηνπ Μεηαιιεπηηθνχ Κψδηθα. 
4. Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε θνηλσληθή απνθαηάζηαζε θαη 
νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ θαηνίθσλ ηνπ νηθηζκνχ ησλ Αλαξγχξσλ κέρξη ηε ζπληέιεζε ηεο αλαγθαζηηθήο 
απαιινηξίσζεο.» 

3. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ λ. 3937/2011 αλαξηζκνχληαη ζε 5 θαη 6 αληίζηνηρα.   

 

Άξζξν 148 

Έλαξμε ηζρύνο 

 

Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, εθηφο αλ νξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.  

 

 

 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 
 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ  

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΟΤΡΛΕΣΘ 

 

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

               ΔΘΜΟ ΠΑΠΑΔΘΜΘΣΡΙΟΤ 
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ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ         

ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ    

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 

 

 

ΕΤΣΤΧΙΑ ΑΧΣΙΟΓΛΟΤ 

 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ 

           

 

 

 

ΣΑΤΡΟ ΚΟΝΣΟΝΘ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

ΕΤΚΛΕΙΔΘ ΣΑΚΑΛΩΣΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ 

 

 

 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΙΛΘ 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

 

 

 

 

ΛΤΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΤ 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΑΘΑΚΘ 
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ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ 

 

 

 

 

 

ΧΡΘΣΟ ΠΙΡΣΗΘ 

 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΘ 

 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟΤ 

ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 

 

 

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                             ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

                                                                                          ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ                        
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ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΟΤΛΙΑΡΑΚΘ                                                  ΟΤΡΑΝΙΑ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ       

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ                        ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

ΩΚΡΑΣΘ ΦΑΜΕΛΛΟ                                            ΙΩΑΝΝΘ ΣΙΡΩΝΘ 
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