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Άρθρο 49 Τροποποιήσεις των διατάξεων περί Συµβουλίων  
Αρχιτεκτονικής και Πολεοδοµικών Θεµάτων 
 
 
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του 4030/2011 ( Α΄ 249) 
τροποποιείται ως εξής:  
 
«Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό 
ιδιοκτησίας ή κτηµατογραφικό απόσπασµα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά 
στοιχεία νοµιµότητας των υφισταµένων κτισµάτων ή δικαιολογητικά υπαγωγής 
αυθαίρετων κτισµάτων ή χρήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις ρύθµισης 
ή τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων σε περίπτωση προσθήκης, 
και οι εγκρίσεις άλλων αρµόδιων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, καθώς 
και η γνωµοδότηση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου απαιτούνται.» 
 
2. Στο άρθρο 20 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) µετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται 
εδάφιο ως εξής: 
«Ειδικά στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου δύναται να συγκροτούνται Συµβούλια Αρχιτεκτονικής στην έδρα κάθε 
δήµου όπου λειτουργεί Υ. ∆ΟΜ., τα οποία ονοµάζονται « Συµβούλια 
Αρχιτεκτονικής Αιγαίου».» 
 
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4030/ 2011 ( Α΄ 249) 
τροποποιείται ως εξής:  
 
«α. Για κάθε οικοδοµική εργασία σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε 
παραδοσιακά τµήµατα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισµούς, σε ιστορικούς 
τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικούς χώρους 
και ειδικά κτίρια.»  
 
4. Στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:  
 
«3. Στις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι 
αρµόδια για τη γνωµοδότηση επί των αρχιτεκτονικών µελετών για κάθε 
οικοδοµική εργασία για την άδεια της οποίας απαιτείται και η υποβολή 
αρχιτεκτονικής µελέτης κατά τις κείµενες διατάξεις.»  
 
5. Στο άρθρο 23 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:  
 
«ε. Κατοχή µελετητικού πτυχίου τάξης Β΄ και Γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 39 του 
ν. 3316/2005 ( Α΄ 42) στην κατηγορία µελετών 7 της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν.3316/ 2005 ( Α΄ 42).»  
 
6. Στο άρθρο 26 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3  ως 
εξής:  
 
«παρ2. Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Κεντρικό Συµβούλιο 
Αρχιτεκτονικής Αιγαίου ( ΚΕΣΑΑ) µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
και η παρ3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θρά− κης Κεντρικό 
Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας – Θράκης ( ΚΕΣΑΜΑΘ) µε απόφαση των 
συναρµόδιων Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής.» 



7. Το άρθρο 27 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής έχει τις εξής αρµοδιότητες:  
 
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον αρµόδιο Υπουργό για θέµατα που έχουν 
σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό 
ερώτηµα του Υπουργού,  
 
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, 
που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, γ. αποφασίζει 
επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων 
Αρχιτεκτονικής στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21.  
 
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου έχει τις εξής αρµοδιότητες:  
 
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου για θέµατα 
που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, β. γνωµοδοτεί σε 
ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εµπεριστατωµένη αιτιολογία επί των 
αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, που διαβιβάζονται 
σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων 
που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων Αρχιτεκτονικής του 
άρθρου 21.  
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας − Θράκης έχει τις εξής 
αρµοδιότητες:  
α. εισηγείται και γνωµοδοτεί στον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης για θέµατα 
που έχουν σχέση µε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από 
σχετικό ερώτηµα του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης,  
 
β. γνωµοδοτεί σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εµπεριστατωµένη 
αιτιολογία επί των αρχιτεκτονικών µελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21, 
που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής, γ. αποφασίζει 
επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συµβουλίων 
Αρχιτεκτονικής στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21.  
 
 
8.To άρθρο 28 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:  
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής είναι εννεαµελές και αποτελείται 
από:  
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,  
 
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή 
Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  
 
γ. δύο αρχιτέκτονες ∆ιευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, µε τους αναπληρωτές τους,  
 
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε τον 
αναπληρωτή του,  
 
ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ∆ΕΠ Αρχιτεκτονικής Σχολής, µε τον αναπληρωτή του,  
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπρόσωπους του ΤΕΕ και ΣΑ∆ΑΣ−ΠΕΑ αντίστοιχα, µε τους 
αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ−ΠΕΑ επιλέγονται από 
καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 και 
ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής ή 
αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς,  



 
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου.  
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ορίζεται 
και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Πρόεδρος του Συµβουλίου. Γραµµατέας του 
Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπάλληλος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.  
 
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Αιγαίου ( ΚΕΣΑ Αιγαίου) είναι 
εννεαµελές και αποτελείται από:  
 
α. τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο,  
 
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο οποίος 
αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού 
Συµβούλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου,  
 
γ. δύο αρχιτέκτονες ∆ιευθυντές ή Τµηµατάρχες της Γενικής Γραµµατείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ή 
άλλης ∆ηµό− σιας Υπηρεσίας ( Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου ή Περιφερειών 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου χωρικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου) µε τους αναπληρωτές τους, 
 
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον 
αναπληρωτή του, 
 
ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ∆ΕΠ µε τον αναπληρωτή του, 
 
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑ∆ΑΣ−ΠΕΑ, αντίστοιχα, µε 
τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ–ΠΕΑ επιλέγονται 
από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 
του ν. 4030/2011 και ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, 
 
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου. 
 
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου 
( ΚΕΣΑ Αιγαίου) ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως Πρόεδρος του 
Συµβουλίου. 
 
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, υπάλληλος της Γενικής Γραµµατείας 
Αιγαί− ου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
 
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας- Θράκης είναι εννεαµελές 
και αποτελείται από:  
 
α. τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας  
και Θράκης, ως Πρόεδρο, 
 
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο, ο οποίος αναπληρώνεται από 
άλλο Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο 
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,  
 
γ. δύο αρχιτέκτονες ∆ιευθυντές ή Τµηµατάρχες του Υπουργείου Μακεδονίας και 
Θράκης ή άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ( Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – 



Θράκης, χωρικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Μακε− δονίας και Θράκης) µε 
τους αναπληρωτές τους,  
 
δ. έναν αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού µε τον 
αναπληρωτή του,  
 
ε. έναν αρχιτέκτονα µέλος ∆ΕΠ µε τον αναπληρωτή του,  
 
στ. δύο αρχιτέκτονες, εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑ∆ΑΣ−ΠΕΑ, αντίστοιχα, µε 
τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ επιλέγονται 
από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 
του ν. 4030/2011 και ειδίκευση ή εµπειρία σε θέµατα βιοκλιµατικής 
αρχιτεκτονικής ή αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς,  
 
ζ. έναν αρχιτέκτονα µε, ειδίκευση ή εµπειρία στο σχεδιασµό τοπίου.  
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής 
Μακεδονίας − Θράκης ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης ως Πρόεδρος του Συµβουλίου.  
Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση 
του Υπουργού, υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.  
 
9. Στο άρθρο 29 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:  
 
«3. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου 
στο Κεντρικό Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής εξετάζονται από το Συµβούλιο 
Αρχιτεκτονικής εκτός αν µετά τη συγκρότηση των Κεντρικών Συµβουλίων των 
άλλων Υπουργείων υποβληθεί αίτηµα του ενδιαφερόµενου για την αποστολή και 
την εξέταση του θέµατος από τα νέα Κεντρικά Συµβούλια που είναι αρµόδια.»  
 
10. Στο άρθρο 30 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:  
 
«Με απόφαση του αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
συγκροτούνται « Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων» ( ΣΥΠΟΘΑ) 
στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας. Στις νησιωτικές περιοχές µπορούν να 
συγκροτούνται « Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων» µε 
αρµοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες. Εκτός των νησιωτικών 
περιοχών σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να συγκροτούνται πλείονα ΣΥΠΟΘΑ 
στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας µετά από προηγούµενη απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος ανεξαρτήτως της 
περιφέρειας στην οποία συγκροτούνται.»  
 
11. Η παρ. β του άρθρου 31 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής:  
 
«β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των 
Υ. ∆ΟΜ., που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του παρόντος και της νοµοθεσίας περί 
αυθαιρέτων, καθώς και τις ενστάσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του π. δ 
267/1998 µετά από εισήγηση της αρµόδιας Υ. ∆ΟΜ..»  
 
 
12. Η παρ. γ΄ του άρθρου 31 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) τροποποιείται ως εξής:  
 
«γ. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά δηλώσεων υπαγωγής στις διατάξεις περί 
αυθαιρέτων. Για θέµατα αρµοδιότητας των Υ. ∆ΟΜ. η προσφυγή εξετάζεται µετά 
από εισήγηση της αρµόδιας Υ. ∆ΟΜ..»  
 
13. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) 
αντικαθίσταται ως εξής:  
 



«Στην περίπτωση αυτή ως Πρόεδρος ορίζεται το ανα− φερόµενο στην περίπτωση 
α΄ εδάφιο δεύτερο πρόσωπο και στο Συµβούλιο συµµετέχει επίσης και ένας 
δικηγό− ρος οριζόµενος από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο.»  
 
 
14. Στο τέλος του άρθρου 32 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) προστίθενται εδάφια ως 
εξής:  
 
«Σε περίπτωση που συµµετέχει ως µέλος δικηγόρος, αυτός επιλέγεται µε 
κλήρωση από µητρώα που τηρούνται σε κάθε περιφερειακή ενότητα, µε µέριµνα 
του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και συντάσσονται µε τη γνώµη 
του Οικείου ∆ικηγορικού Συλλόγου. Μέχρι την έκδοση των σχετικών αποφάσεων 
τροποποίησης της συγκρότησης των οργάνων για τη συµµετοχή ∆ικηγόρου, αυτά 
λειτουργούν µε την προηγούµενη σύνθεση.»  
 
 
15. Στο άρθρο 35 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249), το πρώτο εδάφιο αριθµείται ως 
παράγραφος 1 και προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:  
 
«1. Συγκροτείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής « Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων 
( ΚΕΣΥΠΟΘΑ)», µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής. 
 
2. Συγκροτείται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου « Κεντρικό Συµβούλιο 
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου ( ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ) µε απόφαση των 
συναρµόδιων Υπουργών Ναυτιλίας και Αιγαίου και Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής.  
 
3. Συγκροτείται στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης « Κεντρικό Συµβούλιο 
Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης ( ΚΕΣΥΠΟΘΑ ΜΑΘ) 
µε απόφαση των συναρµόδιων Υπουργών Μακεδονίας και Θράκης και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»  
 
 
16. Στο άρθρο 36 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) το πρώτο εδάφιο αριθµείται ως 
παράγραφος 1 και προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:  
 
«1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων ασκεί τις 
αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 75724/1151/1983 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος ( Β΄ 767).  
2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου 
ασκεί τις αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 75724/ 1151/1983 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος ( Β΄ 767) για τις νησιωτικές περιοχές αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, καθώς και τις αρµοδιότητες της παρ. 9 β 
του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του 4067/2012.  
3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Μακεδονίας – 
Θράκης ασκεί τις αρµοδιότητες του Κεντρικού Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού 
και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. 75724/1151/1983 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισµού και 
Περιβάλλοντος ( Β΄ 767) για τις περιοχές αρµοδιότητας του Υπουργείου 
Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και τις αρµοδιότητες της παρ. 9 β του άρθρου 25 
του ν. 2508/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.»  
 
 
 



 
17. Στο άρθρο 37 του ν. 4030/2011 ( Α΄ 249) το πρώτο εδάφιο αριθµείται ως 
παράγραφος 1 και προστίθενται οι παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:  
 
«παρ1. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων είναι 
επταµελές και αποτελείται από:  
α. τον Γενικό Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο,  
 
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή 
Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,  
 
γ. τον Γενικό ∆ιευθυντή Πολεοδοµίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιµατικής Αλλαγής, µε τον αναπληρωτή του,  
 
δ. δύο ∆ιευθυντές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής, µε τους αναπληρωτές τους,  
 
ε. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και 
πολεοδοµίας, µε τον ανα− πληρωτή του,  
 
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε 
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.  
 
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων 
και Αµφισβητήσεων ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα 
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ως Προέδρου του Συµβουλίου. Γραµµατέας του 
Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής υπάλληλος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 
 
παρ2. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων Αιγαίου 
είναι επταµελές, και αποτελείται από:  
 
α. τον Γενικό Γραµµατέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως Πρόεδρο, β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη 
Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου, ο οποίος αναπληρώνεται από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του 
Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και  
 
Αιγαίου, γ. έναν µηχανικό µε βαθµό Α΄ ή Β΄ της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε τον 
αναπληρωτή του,  
 
δ. δύο ∆ιευθυντές ή τµηµατάρχες µηχανικούς µε βαθµό Α΄ ή Β΄ της Γενικής 
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου ή άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ( Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου ή 
Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου) µε τους αναπληρωτές τους,  

ε.  έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέµατα 
χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του,  

 
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε 
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του.  
 
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων 
και Αµφισβητήσεων Αιγαίου ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραµµατέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ως 



Προέδρου του Συµβουλίου. Γραµµατέας του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται 
µε την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου υπάλληλος της 
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου.  
παρ3. Το Κεντρικό Συµβούλιο Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων 
Μακεδονίας – Θράκης είναι εξαµελές, και αποτελείται από:  
 
α. τον Γενικό ∆ιευθυντή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, ως Πρόεδρο,  
 
β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στο Υπουργείο, ο οποίος αναπληρώνεται 
από άλλον Νοµικό Σύµβουλο ή Πάρεδρο του Γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο 
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης,  
 
γ. δύο ∆ιευθυντές ή τµηµατάρχες µηχανικούς του Υπουργείου Μακεδονίας και 
Θράκης ή άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ( Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας και 
Θράκης χωρικής αρµοδιότητας του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης) µε τους 
αναπληρωτές τους, 
ε. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, µε εµπειρία σε θέµατα χωροταξίας και 
πολεοδοµίας, µε τον ανα− πληρωτή του, 
 
στ. έναν µηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, µε εµπειρία σε 
θέµατα χωροταξίας και πολεοδοµίας, µε τον αναπληρωτή του. 
 
Με την απόφαση συγκρότησης του Κεντρικού Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων 
και Αµφισβητήσεων ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού ∆ιευθυντή του 
Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, ως Προέδρου του Συµβουλίου. Γραµµατέας 
του Συµβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται µε την παραπάνω απόφαση του 
Υπουργού, υπάλληλος του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης.» 
 
18. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 34 του ν.4030/2011 
αντικαθίσταται η φράση « ενός µηνός» µε τη φράση « δύο (2) µηνών».  
 


