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ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ 
χζδιο νόμου 

«Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων, ρφκμιςθ 
αυκαιρζτων  ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ ιςοηυγίου και 

άλλεσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ ΤΠΕΚΑ» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αϋ  
Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων 

 
Άρκρο 1 

Κατάταξθ ζργων και δραςτθριοτιτων 
1. Τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, των 

οποίων θ καταςκευι ι λειτουργία δφναται να ζχουν επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, 
κατατάςςονται ςε δφο κατθγορίεσ (Α και Β) ανάλογα με τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο 
περιβάλλον.  
Θ πρϊτθ κατθγορία (Α) περιλαμβάνει τα ζργα και τισ δραςτθριότθτεσ τα οποία 
ενδζχεται να προκαλζςουν ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και για τα 
οποία απαιτείται θ διεξαγωγι Μελζτθσ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων (ΜΡΕ) 
προκειμζνου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιοριςμοί για τθν προςταςία 
του περιβάλλοντοσ ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο ζργο ι δραςτθριότθτα, 
ςφμωωνα με τα προβλεπόμενα ςτα άρκρα 2, 3 και 4 του παρόντοσ. Τα ζργα και 
οι δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Α κατατάςςονται α) ςε αυτά που ενδζχεται να 
προκαλζςουν πολφ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και αποτελοφν τθν 
υποκατθγορία Α1 και β) ςε αυτά που ενδζχεται να προκαλζςουν ςθμαντικζσ 
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και αποτελοφν τθν υποκατθγορία Α2.  
Θ δεφτερθ κατθγορία (Β) περιλαμβάνει ζργα και δραςτθριότθτεσ τα οποία 
χαρακτθρίηονται από τοπικζσ  μόνο επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και υπόκεινται 
ςε γενικζσ προδιαγραωζσ, όρουσ και περιοριςμοφσ που τίκενται για τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ, ςφμωωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 
άρκρο 8.  
Θ κατάταξθ των ζργων και δραςτθριοτιτων γίνεται βάςει των ςχετικϊν 
κριτθρίων του Ραραρτιματοσ Λ.  

2. Ζργα και δραςτθριότθτεσ που εξυπθρετοφν αποκλειςτικά ςκοποφσ Εκνικισ 
Άμυνασ εξαιροφνται από τθν εωαρμογι του παρόντοσ νόμου.  

3. Ζργα και δραςτθριότθτεσ, ο ςχεδιαςμόσ και θ διαδικαςία υλοποίθςθσ των 
οποίων υιοκετοφνται με ειδικό νόμο, εξαιροφνται από τθν εωαρμογι των 
διατάξεων του παρόντοσ εωόςον, μζςα από τθ νομοκετικι διαδικαςία που 
ακολουκείται, πλθροφνται οι ςκοποί του νόμου αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ κατάλλθλθσ αξιολόγθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθσ 
επαρκοφσ δθμοςιοποίθςθσ και δθμόςιασ διαβοφλευςθσ επί των ςυγκεκριμζνων 
ζργων και δραςτθριοτιτων.  

4. Με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, που εκδίδεται εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από 
τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, τα δθμόςια ι ιδιωτικά ζργα και δραςτθριότθτεσ 
που υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του νόμου, κατατάςςονται ςτισ κατθγορίεσ και 
υποκατθγορίεσ του άρκρου 1 κακϊσ και ςε ομάδεσ κοινζσ  για όλεσ τισ 
κατθγορίεσ. 
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5. Ζργο ι δραςτθριότθτα που περιλαμβάνει επιμζρουσ ζργα ι 
δραςτθριότθτεσ, κατατάςςεται ςτθν υποκατθγορία του επιμζρουσ ζργου ι 
δραςτθριότθτασ με τισ ςθμαντικότερεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και, 
ςυνεπϊσ, ςτθν υψθλότερθ υποκατθγορία. 

6. Σε περίπτωςθ που κάποιο ζργο ι δραςτθριότθτα δεν περιλαμβάνεται ςτον 
πίνακα κατάταξθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων ςτισ κατθγορίεσ, 
υποκατθγορίεσ και ομάδεσ του παρόντοσ, μπορεί να ακολουκεί τθν κατάταξθ 
του πλθςιζςτερου ςυναωοφσ ζργου ι δραςτθριότθτασ με απόωαςθ του Γενικοφ 
Διευκυντι Ρεριβάλλοντοσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
Κλιματικισ Αλλαγισ (YΡΕΚΑ), κατόπιν αιτιςεωσ είτε του ωορζα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ είτε τθσ αρμόδιασ περιβαλλοντικισ αρχισ. Εάν δεν είναι 
δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ ςυναωοφσ ζργου ι δραςτθριότθτασ, θ κατάταξθ 
γίνεται με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ αρμόδιασ 
υπθρεςίασ του ΥΡΕΚΑ. 
 

Άρκρο 2 
Κοινι διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων 

κατθγορίασ Α 
1. Για τθν πραγματοποίθςθ νζων ζργων ι δραςτθριοτιτων κατθγορίασ Α ι τθ 

μετεγκατάςταςθ ιδθ υωιςταμζνων, απαιτείται διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ με τθ διεξαγωγι ΜΡΕ και ζκδοςθ Απόωαςθσ Ζγκριςθσ 
Ρεριβαλλοντικϊν Πρων (ΑΕΡΟ). 

2. Ο ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ τθσ κατθγορίασ Α δφναται να 
ηθτιςει γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ περιβαλλοντικισ αρχισ με τθν υποβολι 
ωακζλου Ρροκαταρκτικοφ Ρροςδιοριςμοφ Ρεριβαλλοντικϊν Απαιτιςεων 
(ΡΡΡΑ), πριν τθν υποβολι ΜΡΕ.  

3. Θ γνωμοδότθςθ κατά τα ςτάδιο τθσ ΡΡΡΑ προςδιορίηει αιτιολογθμζνα τα 
ακόλουκα ςτοιχεία ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ ΜΡΕ: 

α) τισ κατευκφνςεισ για τισ εναλλακτικζσ λφςεισ που πρζπει να εξεταςτοφν,  
β) τισ ειδικζσ μελζτεσ ανά κατθγορία επίπτωςθσ που κρίνεται αναγκαίο να 

εκπονθκοφν και τισ κατευκφνςεισ ςχετικά με τθ μεκοδολογία και τα 
χαρακτθριςτικά των μελετϊν,  

γ) τα κζματα ςτα οποία κα πρζπει να δοκεί ιδιαίτερθ βαρφτθτα κατά τθν 
εξζταςθ των επιπτϊςεων,  

δ) τον κατάλογο  των ωορζων των οποίων ηθτείται θ γνϊμθ και τισ προτάςεισ 
για τθ διαβοφλευςθ,  

ε) τισ ενδεχόμενεσ ειδικότερεσ κατευκφνςεισ ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 
ΜΡΕ και τα απαιτοφμενα ςτοιχεία, 

ςτ) παράρτθμα με όλεσ τισ διατυπωκείςεσ ουςιαςτικζσ γνϊμεσ  
4. Για κάκε νζο ζργο ι δραςτθριότθτα απαιτείται γνϊμθ τθσ αρχαιολογικισ 

υπθρεςίασ ςχετικά με το εάν θ περιοχι όπου χωροκετείται το ζργο ι θ 
δραςτθριότθτα είναι αρχαιολογικοφ ενδιαωζροντοσ, με τθν εξαίρεςθ ζργων ι 
δραςτθριοτιτων εντόσ οργανωμζνων Επιχειρθματικϊν Ράρκων, κατά τθν ζννοια 
του Ν. 3982/2011 και τθν περίπτωςθ τθσ παραγράωου 2 του άρκρου 4 του 
παρόντοσ. Για το ςκοπό αυτό αποςτζλλεται αντίγραωο του ωακζλου τθσ ΜΡΕ 
ςτθν αρμόδια αρχαιολογικι υπθρεςία ςε θλεκτρονικι μορωι εντόσ των 
προβλεπόμενων προκεςμιϊν. Σφμωωνθ γνϊμθ απαιτείται εωόςον το ζργο ι θ 
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δραςτθριότθτα χωροκετείται εν όλω ι εν μζρει εντόσ κθρυγμζνθσ αρχαιολογικισ 

ηϊνθσ.   
5. Γνϊμθ τθσ δαςικισ υπθρεςίασ απαιτείται μόνο για τα ζργα τα οποία 

χωροκετοφνται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ, εκτόσ ορίων οικιςμϊν,  και 
εκτόσ οργανωμζνων Επιχειρθματικϊν Ράρκων, κατά τθν ζννοια του Ν. 
3982/2011. 

6. Δεν απαιτείται αποςτολι του ωακζλου τθσ ΜΡΕ για παροχι 
γνωμοδοτιςεων εάν αυτζσ ζχουν προςκομιςκεί με επιμζλεια του 
ενδιαωερόμενου κατά τθν υποβολι του ωακζλου αυτισ ι του ωακζλου του 
ΡΡΡΑ. 

7. Με τθν ΑΕΡΟ επιβάλλονται προχποκζςεισ, όροι, περιοριςμοί και 
διαωοροποιιςεισ για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, 
ιδίωσ ωσ προσ τθ κζςθ, το μζγεκοσ, το είδοσ, τθν εωαρμοηόμενθ τεχνολογία και 
τα γενικά τεχνικά χαρακτθριςτικά. Επίςθσ, επιβάλλονται τυχόν αναγκαία 
επανορκωτικά ι προλθπτικά μζτρα και δράςεισ παρακολοφκθςθσ των 
περιβαλλοντικϊν μζςων και παραμζτρων ι και αντιςτακμιςτικά μζτρα. Οι όροι 
αωοροφν κατά ςειρά προτεραιότθτασ ςτθν αποωυγι ι ελαχιςτοποίθςθ των 
επιπτϊςεων ι ςτθν επανόρκωςθ ι αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ. Σε 
περιπτϊςεισ όπου, παρά τθν εωαρμογι όλων των ανωτζρω όρων, 
διαπιςτϊνονται επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον και εωόςον αυτζσ αξιολογθκοφν ωσ 
ςθμαντικζσ, δφναται να επιβάλλονται ςυμπλθρωματικά αντιςτακμιςτικά μζτρα ι 
και τζλθ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 17 του παρόντοσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι όροι κα πρζπει να είναι:  
α) Συμβατοί με τθν ιςχφουςα περιβαλλοντικι ι άλλθ νομοκεςία και τον 

χωροταξικό ςχεδιαςμό.  
β) Επαρκείσ για τθν περιβαλλοντικι προςταςία. 
γ) Άμεςα ςυςχετιηόμενοι με το ςυγκεκριμζνο ζργο ι δραςτθριότθτα και τισ 

επιπτϊςεισ του. 
δ) Δίκαιοι και αναλογικοί με το μζγεκοσ και το είδοσ του ζργου ι τθσ 

δραςτθριότθτασ. 
ε) Ακριβείσ, εωικτοί, δεςμευτικοί και ελζγξιμοι 

Με Απόωαςθ Υπουργοφ ΡΕΚΑ, εντόσ 3 μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ 
νόμου, κακορίηονται προδιαγραωζσ για το περιεχόμενο τθσ ΑΕΡΟ ανάλογα με το 
είδοσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 

8. α. Θ ΑΕΡΟ ζχει διάρκεια ιςχφοσ δζκα ζτθ, εωόςον δεν επζρχεται μεταβολι 
των δεδομζνων βάςει των οποίων εκδόκθκε. Θ ιςχφσ τθσ παρατείνεται για 
τζςςερα ζτθ εωόςον αωορά ςε ζργα ι δραςτθριότθτεσ που διακζτουν ωσ 
Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ τθν Οικολογικι Διαχείριςθ και 
Οικολογικό Ζλεγχο (EMAS) και για δφο ζτθ εωόςον αωορά ςε ζργα και 
δραςτθριότθτεσ που διακζτουν Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 
14001 ι άλλο αντίςτοιχο ςε ιςχφ και για όςο χρόνο το Σφςτθμα αυτό βρίςκεται 
ςε ιςχφ. Μθ ζγκαιρθ ανανζωςθ του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 
ςυνεπάγεται, εωόςον ζχει παρζλκει θ αρχικι διάρκεια των δζκα ετϊν, 
αυτοδίκαιθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ ΑΕΡΟ. Επιπλζον ο ωορζασ υποχρεοφται να 
διακζτει ςε ιςχφ το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ για τουλάχιςτον πζντε 
ζτθ πριν από τθν παρζλευςθ δζκα ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ΑΕΡΟ.  
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β. Θ ΑΕΡΟ μπορεί με ειδικι αιτιολογία να εκδίδεται για διάρκεια ιςχφοσ 
μικρότερθ των δζκα ετϊν. 

9. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκοφν, από τα πορίςματα των τακτικϊν και 
ζκτακτων επικεωριςεων του άρκρου 20 του παρόντοσ, ςοβαρά προβλιματα 
υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ ι αν παρατθρθκοφν επιπτϊςεισ ςτο 
περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεωκεί από τθ ΜΡΕ και τθν ΑΕΡΟ, θ αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι επιβάλλει πρόςκετουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ι 
τροποποιεί τουσ αρχικοφσ. Θ αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι δφναται επίςθσ να 
ηθτιςει τθν εκπόνθςθ ειδικισ μελζτθσ ι νζασ ΜΡΕ για τθν αντιμετϊπιςθ των 
προβλθμάτων αυτϊν.  
10. Θ ΑΕΡΟ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ τθσ τελικισ διοικθτικισ 
πράξθσ που απαιτείται κατά περίπτωςθ, ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ για 
τθν πραγματοποίθςθ ι λειτουργία του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ.  
11. Θ αρμόδια για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ υπθρεςία ορίηει ζναν (1) 
υπάλλθλο υπεφκυνο για το ςυντονιςμό και τθ διαχείριςθ όλθσ τθσ διαδικαςίασ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ του εκάςτοτε ςυγκεκριμζνου ζργου ι 
δραςτθριότθτασ εντόσ των προβλεπόμενων από το νόμο προκεςμιϊν. 
12. Με αποωάςεισ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, που εκδίδονται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από 
τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, εξειδικεφονται περαιτζρω οι διαδικαςίεσ και τα 
ειδικότερα κριτιρια περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ των ζργων και 
δραςτθριοτιτων των άρκρων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντοσ νόμου, τα ειδικά 
ζντυπα των ανωτζρω αναωερομζνων διαδικαςιϊν, κακϊσ και κάκε άλλο ςχετικό 
με τισ διαδικαςίεσ αυτζσ κζμα. 
13. Με αποωάςεισ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, ΡΕΚΑ, και Υποδομϊν, 
Μεταωορϊν και Δικτφων κακορίηονται οι προεκτιμϊμενεσ αμοιβζσ μελετϊν του 
Δθμοςίου για τουσ ωακζλουσ ΡΡΡΑ, ΜΡΕ, ανανζωςθσ ΑΕΡΟ και τροποποίθςθσ 
ΑΕΡΟ. 
 

Άρκρο 3 
 Ζργα και δραςτθριότθτεσ υποκατθγορίασ Α1 

1. Αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των 
ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ υποκατθγορίασ Α1 του άρκρου 1, είναι το 
Υπουργείο ΡΕΚΑ. Θ ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων γίνεται με απόωαςθ του 
Υπουργοφ ΡΕΚΑ. 

2. Για τθν ζκδοςθ τθσ ΑΕΡΟ ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία: 
α. Εάν επιλζγεται από τον υπόχρεο ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ θ 

διαδικαςία τθσ γνωμοδότθςθσ με τθν υποβολι, ςε πρϊτο ςτάδιο, ωακζλου 
ΡΡΡΑ, τότε απαιτοφνται: 

αα) Υποβολι ωακζλου ΡΡΡΑ με ςυνοδευτικά ζγγραωα ι και ςχζδια 
τεκμθρίωςθσ 

ββ) Ζλεγχοσ τθσ τυπικισ πλθρότθτασ ωακζλου ΡΡΡΑ εντόσ δζκα (10) 
εργάςιμων θμερϊν. Στο ςτάδιο αυτό είναι δυνατι θ υποβολι του ωακζλου του 
ΡΡΡΑ ςε ζνα μόνο αντίγραωο και εωόςον αυτόσ κρικεί ότι πλθροί τισ τυπικζσ 
απαιτιςεισ ακολουκεί θ υποβολι από τον υπόχρεο ωορζα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ των υπολοίπων προβλεπόμενων αντιγράωων του ωακζλου. 
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γγ) Αποςτολι του ωακζλου του ΡΡΡΑ προσ τισ υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ για γνωμοδότθςθ εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ του ελζγχου πλθρότθτασ 

δδ) Συλλογι γνωμοδοτιςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ ςε χρονικό διάςτθμα τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
αποςτολι και δθμοςιοποίθςθ του ωακζλου του ΡΡΡΑ. 

εε) Αξιολόγθςθ και ςτάκμιςθ γνωμοδοτιςεων και απόψεων, κακϊσ και τυχόν 
απόψεων του ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ επ’ αυτϊν εντόσ είκοςι 
(20) εργάςιμων θμερϊν.  

ςτςτ) Σφνταξθ τθσ γνωμοδότθςθσ ΡΡΡΑ (κετικισ ι αρνθτικισ) εντόσ είκοςι 
(20) εργάςιμων θμερϊν ανεξαρτιτωσ του αν ζχουν εκωράςει γνϊμθ οι 
ςυναρμόδιοι ωορείσ τθσ άνω (δδ) υποπερίπτωςθσ. 

ηη) Υπογραωι γνωμοδότθςθσ ΡΡΡΑ από Γενικό Διευκυντι Ρεριβάλλοντοσ. 
θθ) Σε περίπτωςθ κετικισ γνωμοδότθςθσ ακολουκεί θ διαδικαςία τθσ 

παραγράωου 2.β 
 

β. Εάν δεν επιλζγεται από τον υπόχρεο ωορζα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ θ διαδικαςία τθσ γνωμοδότθςθσ με τθν υποβολι ωακζλου 
ΡΡΡΑ: 

αα) Υποβολι ωακζλου ΜΡΕ και ωακζλου με ςυνοδευτικά ζγγραωα και ςχζδια 
τεκμθρίωςθσ, από το ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 

ββ) Ζλεγχοσ τυπικισ πλθρότθτασ του ωακζλου ΜΡΕ εντόσ δεκαπζντε (15) 
εργάςιμων θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ του. Στο ςτάδιο αυτό είναι δυνατι 
θ υποβολι του ωακζλου τθσ ΜΡΕ ςε ζνα μόνο αντίγραωο και εωόςον αυτόσ 
κρικεί ότι πλθροί τισ τυπικζσ απαιτιςεισ ακολουκεί θ υποβολι από τον υπόχρεο 
ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ των υπολοίπων προβλεπόμενων 
αντιγράωων του ωακζλου. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ πλθρότθτασ αυτοφ, 
θ αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι δεν αποδζχεται τον ωάκελο και τον επιςτρζωει 
με ζγγραωθ αιτιολόγθςθ, καταγράωοντασ τα απαιτοφμενα προσ ςυμπλιρωςθ 
πεδία και ςτοιχεία. 

γγ) Αποςτολι του ωακζλου τθσ ΜΡΕ προσ τισ υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ κακϊσ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ΜΡΕ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
διαβοφλευςθσ εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ του 
ελζγχου πλθρότθτασ. 

δδ) Συλλογι γνωμοδοτιςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ και απόψεων του κοινοφ και άλλων ωορζων (διαδικαςία 
διαβοφλευςθσ) ςε χρονικό διάςτθμα ςαρανταπζντε (45) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν αποςτολι και δθμοςιοποίθςθ τθσ ΜΡΕ. 

εε) Αξιολόγθςθ και ςτάκμιςθ γνωμοδοτιςεων και απόψεων, κακϊσ και τυχόν 
απόψεων του ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ επ’ αυτϊν, από τθν 
αρμόδια υπθρεςία εντόσ είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν παρζλευςθ τθσ 
προκεςμίασ του προθγοφμενου ςταδίου (δδ). 

ςτςτ) Σφνταξθ ΑΕΡΟ ι απόωαςθσ απόρριψθσ από τθν αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι εντόσ εικοςιπζντε (25) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
ολοκλιρωςθ του ςταδίου (εε) βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των υωιςτάμενων 
γνωμοδοτιςεων και απόψεων και ανεξαρτιτωσ του αν ζχουν γνωμοδοτιςει 
όλοι οι ςυναρμόδιοι ωορείσ. 
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ηη) Ζκδοςθ ΑΕΡΟ ι απόωαςθσ απόρριψθσ, αν θ αρμόδια αρχι κρίνει 
αιτιολογθμζνα ότι οι αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου 
ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ ακόμθ και μετά τθν 
πρόβλεψθ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν, κακϊσ και μετά τθν αντιςτάκμιςι 
τουσ. 

3. Για το ςφνολο των ζργων και δραςτθριοτιτων ηθτείται γνϊμθ τθσ 
Διεφκυνςθσ Χωροταξίασ του ΥΡΕΚΑ. 

4. Με απόωαςθ του Γενικοφ Γραμματζα ΥΡΕΚΑ, κατόπιν τεκμθριωμζνθσ 
ειςιγθςθσ τθσ υπθρεςίασ, οι ανωτζρω χρόνοι παρατείνονται το πολφ μζχρι το 
διπλάςιο των αρχικά προβλεπόμενων προκεςμιϊν για ιδιαιτζρωσ ςφνκετα ζργα. 

5. Ο Υπουργόσ ΡΕΚΑ ι ο Γενικόσ Γραμματζασ ΥΡΕΚΑ μποροφν να ηθτιςουν τθ 
γνωμοδότθςθ του Συμβουλίου Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ, όπωσ αυτό 
ορίηεται ςτο άρκρο 13, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, εωόςον 
είτε α) δεν ζχουν διαβιβαςκεί γνωμοδοτιςεισ από υπθρεςίεσ των οποίων το 
περιεχόμενο εκτιμάται ωσ ουςιϊδεσ για τον πλθρζςτερο κακοριςμό των 
περιβαλλοντικϊν όρων ωσ προσ τθν καταςκευι και λειτουργία του 
ςυγκεκριμζνου ζργου ι δραςτθριότθτασ αυτοφ είτε β) από τισ διαβιβαςκείςεσ 
γνωμοδοτιςεισ προκφπτουν αντιωατικά δεδομζνα που χριηουν ιδιαίτερθσ 
τεκμθρίωςθσ.  
 

Άρκρο 4 
Ζργα και δραςτθριότθτεσ υποκατθγορίασ Α2 

1. Αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ  των 
ζργων και δραςτθριοτιτων τθσ υποκατθγορίασ Α2 του άρκρου 1, είναι θ οικεία 
Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ. Θ ζγκριςθ των περιβαλλοντικϊν όρων γίνεται με 
απόωαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ. 

2. Δεν απαιτείται γνϊμθ τθσ αρχαιολογικισ υπθρεςίασ για τα ζργα τα οποία 
χωροκετοφνται ςτο ςφνολό τουσ ςε περιοχζσ εντόσ ςχεδίου πόλεωσ, ι εντόσ 
ορίων οικιςμϊν. 

3. Θ διαδικαςία ζγκριςθσ περιβαλλοντικϊν όρων περιλαμβάνει τα εξισ 
ςτάδια: 

α) Υποβολι ωακζλου ΜΡΕ και ωακζλου με ςυνοδευτικά ζγγραωα και ςχζδια 
τεκμθρίωςθσ από το ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 

β) Ζλεγχο τυπικισ πλθρότθτασ του ωακζλου ΜΡΕ εντόσ δζκα (10) εργάςιμων 
θμερϊν από τθν θμζρα υποβολισ του. Στο ςτάδιο αυτό είναι δυνατι θ υποβολι 
του ωακζλου τθσ ΜΡΕ ςε ζνα μόνο αντίγραωο και εωόςον αυτόσ κρικεί ότι 
πλθροί τισ τυπικζσ απαιτιςεισ ακολουκεί θ υποβολι από τον υπόχρεο ωορζα 
του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ των υπολοίπων προβλεπόμενων αντιγράωων 
του ωακζλου. Στθν  περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μθ πλθρότθτασ αυτοφ, θ αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι δεν αποδζχεται τον ωάκελο και τον επιςτρζωει με ζγγραωθ 
αιτιολόγθςθ, καταγράωοντασ τα απαιτοφμενα προσ ςυμπλιρωςθ πεδία και 
ςτοιχεία. 

γ) Αποςτολι του ωακζλου τθσ ΜΡΕ προσ τισ υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ κακϊσ και δθμοςιοποίθςθ τθσ ΜΡΕ για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
διαβοφλευςθσ εντόσ δφο (2) εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ του 
ελζγχου πλθρότθτασ. 
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δ) Συλλογι γνωμοδοτιςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ωορείσ τθσ 
Διοίκθςθσ και απόψεων του κοινοφ και άλλων ωορζων (διαδικαςία 
διαβοφλευςθσ) ςε χρονικό διάςτθμα  τριανταπζντε (35) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν αποςτολι και δθμοςιοποίθςθ τθσ ΜΡΕ. 

ε) Αξιολόγθςθ και ςτάκμιςθ γνωμοδοτιςεων και απόψεων, κακϊσ και τυχόν 
απόψεων του ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ επ’ αυτϊν, από τθν 
αρμόδια υπθρεςία εντόσ  είκοςι (20) εργάςιμων θμερϊν από τθν παρζλευςθ 
τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου ςταδίου (δ). 

ςτ) Σφνταξθ ΑΕΡΟ ι απόωαςθσ απόρριψθσ από τθν αρμόδια περιβαλλοντικι 
αρχι εντόσ δεκαπζντε (15) εργάςιμων θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ του ςταδίου 
(ε) βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των υωιςταμζνων γνωμοδοτιςεων και απόψεων και 
ανεξαρτιτωσ του αν ζχουν γνωμοδοτιςει όλοι οι ςυναρμόδιοι ωορείσ 

η) Ζκδοςθ ΑΕΡΟ ι απόωαςθσ απόρριψθσ, αν θ αρμόδια αρχι κρίνει 
αιτιολογθμζνα ότι οι αρνθτικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ του προτεινόμενου 
ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσ ακόμθ και μετά τθν 
πρόβλεψθ ειδικϊν όρων και περιοριςμϊν, κακϊσ και μετά τθν αντιςτάκμιςι 
τουσ. 

4. Ο ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ μπορεί να ηθτιςει, πριν από τθ 
διαδικαςία τθσ ΜΡΕ, τθ γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ περιβαλλοντικισ αρχισ με 
τθν υποβολι ωακζλου ΡΡΡΑ. Στθν περίπτωςθ αυτι ακολουκείται θ διαδικαςία 
τθσ παραγράωου 2.α του προθγοφμενου άρκρου, με τισ προκεςμίεσ των 
υποπεριπτϊςεων (ββ), (δδ), (εε) και (ςτςτ) τθσ παραγράωου 2.α του ίδιου 
άρκρου να ςυντομεφονται κατά 5 θμζρεσ ζκαςτθ. 
 

Άρκρο 5 
Διαδικαςία Ανανζωςθσ ΑΕΠΟ 

1. Οι ωορείσ ζργων και δραςτθριοτιτων πριν από τθ λιξθ ιςχφοσ τθσ ΑΕΡΟ, 
υποχρεοφνται να υποβάλλουν προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι 
Φάκελο Ανανζωςθσ ΑΕΡΟ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν παράγραωο 5 του 
άρκρου 11 του παρόντοσ. 

2. Μετά τθν υποβολι του Φακζλου Ανανζωςθσ ΑΕΡΟ θ αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

α) Εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι του ωακζλου ελζγχει 
τθν τυπικι πλθρότθτα αυτοφ και εωόςον ο ωάκελοσ κρικεί επαρκισ, τον 
αποςτζλλει ςτο οικείο Ρεριωερειακό Συμβοφλιο για δθμοςιοποίθςθ ενϊ 
ταυτόχρονα τον αναρτά ςτο διαδίκτυο, ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ, 
χωρίσ όμωσ να απαιτείται ςχετικι διαδικαςία διαβοφλευςθσ. Στθν περίπτωςθ 
διαπίςτωςθσ μθ τυπικισ πλθρότθτασ των δικαιολογθτικϊν, θ αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι δεν τα αποδζχεται και τα επιςτρζωει με ζγγραωθ 
αιτιολόγθςθ, καταγράωοντασ τα πεδία και ςτοιχεία προσ ςυμπλιρωςθ. 

β) Ακολοφκωσ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ είκοςι πζντε (25) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν υποβολι του ωακζλου, θ αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι 
αξιολογεί τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά ςυμπλθρϊνοντασ ειδικό 
τυποποιθμζνο ζντυπο και είτε αα) εωόςον επζρχονται ουςιαςτικζσ 
διαωοροποιιςεισ ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον, ηθτεί τθν υποβολι 
νζασ ΜΡΕ ωσ προσ το ςφνολο ι μζροσ του ζργου ι δραςτθριότθτασ προκειμζνου 
να τθρθκεί θ διαδικαςία των άρκρων 3 και 4 του παρόντοσ είτε ββ) ανανεϊνει 
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τθν ΑΕΡΟ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ γενικζσ προδιαγραωζσ, όρουσ και 
περιοριςμοφσ που προβλζπονται από τισ οικείεσ διατάξεισ είτε, τζλοσ, γγ) 
παρατείνει τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ΑΕΡΟ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ ανανζωςθσ ι παράταςθσ ιςχφοσ ΑΕΡΟ όπου δεν 
απαιτείται θ υποβολι νζασ ΜΡΕ, θ απόωαςθ ανανζωςθσ ι παράταςθσ ιςχφοσ 
τθσ εκδίδεται από τον Γενικό Διευκυντι τθσ αρμόδιασ περιβαλλοντικισ αρχισ, ι, 
ςε απουςία αυτοφ, από τον ιεραρχικά προϊςτάμενό του. 

4. Για το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ εμπρόκεςμθσ 
υποβολισ Φακζλου Ανανζωςθσ ΑΕΡΟ και τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 
αυτισ με τθν ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόωαςθσ, θ υωιςτάμενθ ΑΕΡΟ διατθρείται 
ςε ιςχφ. Ωσ εμπρόκεςμθ υποβολι ορίηεται αυτι που διενεργείται τουλάχιςτον 
δυο (2) μινεσ πριν τθ λιξθ τθσ υωιςτάμενθσ ΑΕΡΟ. 
 

Άρκρο 6 
Διαδικαςία τροποποίθςθσ ΑΕΠΟ 

1. Οι ωορείσ ζργων και δραςτθριοτιτων ςε περίπτωςθ εκςυγχρονιςμοφ, 
επζκταςθσ, βελτίωςθσ ι τροποποίθςθσ περιβαλλοντικά αδειοδοτθμζνων ζργων 
ι δραςτθριοτιτων, υποχρεοφνται να υποβάλλουν προσ ζγκριςθ ςτθν αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι Φάκελο Τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται 
ςτθν παράγραωο 6 του άρκρου 11 του παρόντοσ. 

2. Μετά τθν υποβολι του Φακζλου Τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ θ αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: 

α) Εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν υποβολι του ωακζλου ελζγχει 
τθν τυπικι πλθρότθτα αυτοφ και εωόςον ο ωάκελοσ κρικεί επαρκισ, τον 
αποςτζλλει ςτο οικείο Ρεριωερειακό Συμβοφλιο για δθμοςιοποίθςθ ενϊ 
ταυτόχρονα τον αναρτά ςτο διαδίκτυο, ςτο πλαίςιο τθσ ενθμζρωςθσ του κοινοφ, 
χωρίσ όμωσ να απαιτείται ςχετικι διαδικαςία διαβοφλευςθσ. Στθν περίπτωςθ 
διαπίςτωςθσ μθ τυπικισ πλθρότθτασ του ωακζλου, θ αρμόδια περιβαλλοντικι 
αρχι δεν τον αποδζχεται και τον επιςτρζωει με ζγγραωθ αιτιολόγθςθ, 
καταγράωοντασ τα πεδία και ςτοιχεία προσ ςυμπλιρωςθ. 

β) Ακολοφκωσ εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ είκοςι πζντε (25) εργαςίμων 
θμερϊν από τθν υποβολι του Φακζλου θ αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι 
αξιολογεί τον ωσ άνω υποβλθκζντα ωάκελο ςυμπλθρϊνοντασ ειδικό 
τυποποιθμζνο ζντυπο και αποωαίνεται:  

αα) είτε ότι λόγω των διαωοροποιιςεων επζρχεται ουςιαςτικι επιδείνωςθ 
των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ, οπότε απαιτείται θ υποβολι νζασ ΜΡΕ,  

ββ) είτε ότι δεν επζρχεται ουςιαςτικι επιδείνωςθ των περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων από τθ λειτουργία του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, οπότε εκδίδει 
νζα τροποποιθμζνθ ΑΕΡΟ ι απόωαςθ περί μθ τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΡΟ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία εκςυγχρονιςμοφ, επζκταςθσ, βελτίωςθσ ι 
τροποποίθςθσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και τισ ιςχφουςεσ γενικζσ 
προδιαγραωζσ, όρουσ και περιοριςμοφσ που προβλζπονται από τισ οικείεσ 
διατάξεισ. 

3. Οι ωορείσ ζργων και δραςτθριοτιτων δφνανται να προχωριςουν ςε 
απευκείασ υποβολι νζασ ΜΡΕ, εωόςον κρίνουν εκ των προτζρων ότι επζρχεται 
ουςιαςτικι επιδείνωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθν τροποποίθςθ 
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του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 
4. Στισ περιπτϊςεισ όπου δεν απαιτείται θ υποβολι νζασ ΜΡΕ, θ νζα ΑΕΡΟ 

εκδίδεται από το Γενικό Διευκυντι τθσ αρμόδιασ περιβαλλοντικισ αρχισ, ι, ςε 
απουςία αυτοφ, από τον ιεραρχικά προϊςτάμενο του. 

5. Για το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ εμπρόκεςμθσ 
υποβολισ Φακζλου Τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ και τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ 
νζασ αδειοδότθςθσ, θ υωιςτάμενθ ΑΕΡΟ διατθρείται ςε ιςχφ. Ωσ εμπρόκεςμθ 
υποβολι ορίηεται αυτι που διενεργείται τουλάχιςτον δυο  (2) μινεσ πριν τθ 
λιξθ τθσ υωιςτάμενθσ ΑΕΡΟ 
 

Άρκρο 7 
Διαδικαςία αξιολόγθςθσ οριςτικισ μελζτθσ και ελζγχου φακζλου 

ςυμμόρφωςθσ 
1. Σε περίπτωςθ διαωοροποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ περιβαλλοντικά 

αδειοδοτθμζνου ζργου ι δραςτθριότθτασ ςε ςτάδια τθσ τεχνικισ μελζτθσ που 
ζπονται τθσ ζκδοςθσ ΑΕΡΟ, ο ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, δφναται, 
πριν από τθν ζναρξθ τθσ καταςκευισ να υποβάλει Φάκελο Συμμόρωωςθσ 
Τελικοφ Σχεδιαςμοφ, όπωσ αυτόσ κακορίηεται ςτθν παράγραωο 7 του άρκρου 11 
του παρόντοσ, για τθν ενθμζρωςθ του ωακζλου τθσ ΜΡΕ. 

2. Μετά τθν υποβολι του Φακζλου Συμμόρωωςθσ Τελικοφ Σχεδιαςμοφ θ 
αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι εντόσ είκοςι (20) θμερϊν αποωαίνεται αν 
επζρχονται ουςιαςτικζσ αρνθτικζσ διαωοροποιιςεισ ςτο περιβάλλον, οπότε 
απαιτείται θ υποβολι νζασ ΜΡΕ. Σε διαωορετικι περίπτωςθ διατθρείται θ εν 
ιςχφ ΑΕΡΟ ι εκδίδεται νζα ΑΕΡΟ λαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία 
τροποποίθςθσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και τισ ιςχφουςεσ γενικζσ 
προδιαγραωζσ όρουσ και περιοριςμοφσ που προβλζπονται από τισ οικείεσ 
διατάξεισ.   
 

Άρκρο 8 
Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων κατθγορίασ Β 

1. Τα ζργα ι δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Β δεν ακολουκοφν τθ διαδικαςία 
εκπόνθςθσ ΜΡΕ αλλά υπόκεινται ςε Ρρότυπεσ Ρεριβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ 
(ΡΡΔ).  

2. Τα ανωτζρω ζργα ι δραςτθριότθτεσ, αναλόγωσ του είδουσ τουσ υπάγονται 
αυτοδικαίωσ ςε ΡΡΔ, με ευκφνθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ που χορθγεί τθν άδεια 
λειτουργίασ και κατόπιν ςχετικισ διλωςθ του μελετθτι ι του ωορζα του ζργου 
ι τθσ δραςτθριότθτασ. Αν το ζργο ι θ δραςτθριότθτα δεν λαμβάνει άδεια 
λειτουργίασ, τότε υπάγεται ςε ΡΡΔ με ευκφνθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ 
περιβάλλοντοσ τθσ Ρεριωζρειασ.  

3. Με αποωάςεισ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ και του κατά περίπτωςθ ςυναρμόδιου 
Υπουργοφ, που εκδίδονται εντόσ εννζα (9) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ, κακορίηονται οι προβλεπόμενεσ ΡΡΔ κακϊσ κάκε άλλθ αναγκαία 
λεπτομζρεια για τθν εωαρμογι του άρκρου αυτοφ. 

4. Οι ΡΡΔ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα των απαιτοφμενων, κατά 
περίπτωςθ, αδειϊν που προβλζπονται για τθν καταςκευι, εγκατάςταςθ ι 
λειτουργία του εν λόγω ζργου ι δραςτθριότθτασ και ανανεϊνονται τουλάχιςτον 
ανά δζκα (10) χρόνια.  
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Άρκρο 9 

Τφιςτάμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ ςτεροφμενα περιβαλλοντικϊν όρων 
1. Τα υωιςτάμενα ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α ι Β τα οποία δεν 

διακζτουν κατά τθ δθμοςίευςθ του νόμου περιβαλλοντικοφσ όρουσ, οωείλουν 
να υποβάλλουν ςχετικι αίτθςθ εντόσ ενόσ (1) ζτουσ προκειμζνου να 
εωοδιαςτοφν με ΑΕΡΟ ι να υπαχκοφν ςε ΡΡΔ αναλόγωσ τθσ κατθγορίασ ι 
υποκατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ τα εν λόγω ζργα ι 
δραςτθριότθτεσ αντιμετωπίηονται ωσ νζα και αδειοδοτοφνται περιβαλλοντικά με 
βάςθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ που ιςχφουν κατά το χρόνο υπαγωγισ τουσ ςτθ 
διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. Τυχόν μθ ςυμμόρωωςθ με τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ παραγράωου ςυνεπάγεται αωαίρεςθ τθσ άδειασ 
λειτουργίασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ.  

2. Θ παράγραωοσ 1 δεν εωαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ ζργων και 
δραςτθριοτιτων για τα οποία ζχει υποβλθκεί ωάκελοσ αδειοδότθςθσ από τον 
ενδιαωερόμενο μζχρι τθ δθμοςίευςθ του νόμου, αλλά αυτι δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί με ευκφνθ τθσ αρμόδιασ αρχισ.  
 

Άρκρο 10 
Διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ για  ζργα και δραςτθριότθτεσ ςε 

περιοχζσ που ζχουν ενταχκεί ςτο δίκτυο Natura 2000 
1. Στθν περίπτωςθ ζργων και δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ςε 

προςτατευόμενεσ περιοχζσ του δικτφου Natura, θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 
διενεργείται με βάςθ τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ των ειδικότερων διαταγμάτων 
προςταςίασ. Σε περίπτωςθ ελλείψεωσ ςχετικϊν προβλζψεων, α) για ζργα 
κατθγορίασ Β υποβάλλεται ειδικι οικολογικι αξιολόγθςθ ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία Ρεριβάλλοντοσ τθσ Ρεριωζρειασ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 8 του 
άρκρου 11 και β) για ζργα κατθγορίασ Α  υποβάλλεται, ωσ τμιμα τθσ ΜΡΕ, 
ειδικι οικολογικι αξιολόγθςθ ςτθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, υπθρεςία, 
ςφμωωνα με τισ παραγράωουσ 9 και 10 του άρκρου 11.  

2. Οι προδιαγραωζσ τθσ ειδικισ οικολογικισ αξιολόγθςθσ ανάλογα με τθν 
κατθγορία ι υποκατθγορία του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ κακορίηονται με 
Απόωαςθ Υπουργοφ ΡΕΚΑ.   

3. Για ζργα ι δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Β, θ αρμόδια περιβαλλοντικι 
αρχι μπορεί, με απόωαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Ρεριωζρειασ, να εκδίδει 
πρόςκετουσ όρουσ ςτισ ΡΡΔ, προκειμζνου να διαςωαλίηει τθν ακεραιότθτα τθσ 
προςτατευόμενθσ περιοχισ. 

4. Για ζργα ι δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Α, και εωόςον από τθν ειδικι 
οικολογικι αξιολόγθςθ προκφπτει ότι ενδζχεται να υπάρξουν ςθμαντικζσ 
αρνθτικζσ επιπτϊςεισ και ότι ελλείπουν οι εναλλακτικζσ λφςεισ, θ αρμόδια 
περιβαλλοντικι αρχι μπορεί να εκδϊςει ΑΕΡΟ υπό τον όρο ότι: 

α) ςυντρζχουν αιτιολογθμζνα επιτακτικοί λόγοι ςθμαντικοφ δθμοςίου 
ςυμωζροντοσ περιλαμβανομζνων λόγων κοινωνικισ ι οικονομικισ ωφςεωσ, και  

β) ενςωματϊνονται ςτθν ΑΕΡΟ όλα τα αναγκαία αντιςτακμιςτικά μζτρα, 
ϊςτε να διαςωαλίηεται θ ςυνολικι ςυνοχι των περιοχϊν του δικτφου Natura 
2000.  
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Εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζκδοςθ ΑΕΡΟ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, 
ο Υπουργόσ ΡΕΚΑ ενθμερϊνει τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι για τισ επιπτϊςεισ που 
ενδζχεται να προκφψουν και τα αντιςτακμιςτικά μζτρα που ελιωκθςαν. 

5. Τα ζργα και δραςτθριότθτεσ που αναπτφςςονται ςε περιοχζσ που 
βρίςκονται εντόσ εγκεκριμζνων ςχεδίων πόλεωσ ι εντόσ ορίων οικιςμϊν 
νομίμωσ προψωιςτάμενων του 1923 ι εντόσ ορίων οικιςμϊν με πλθκυςμό μζχρι 
δφο χιλιάδεσ (2.000) κατοίκουσ ι ςε ιδθ χωροκετθμζνεσ βιομθχανικζσ περιοχζσ 
και ηϊνεσ ι βιοτεχνικζσ περιοχζσ και πάρκα, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία, εξαιροφνται από τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου. 
 

Άρκρο 11 
 Περιεχόμενο φακζλων περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ    

1. Οι δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν ςτο ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 
όλεσ τισ πλθροωορίεσ που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ και μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκπόνθςθ των προβλεπομζνων μελετϊν. Αυτόσ 
οωείλει να παραδϊςει ςτθν αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι τισ μελζτεσ και το 
ςφνολο των πλθροωοριϊν, ιδίωσ των περιβαλλοντικϊν, που ζχει ςυλλζξει για 
τθν πραγματοποίθςι των ανωτζρω μελετϊν, με ρθτι αναωορά ςτισ πθγζσ από 
τισ οποίεσ προιλκε θ πλθροωορία αυτι. 

2. Ππου απαιτείται τοπογραωικό διάγραμμα αυτό υποβάλλεται, επιπλζον, και 
ςε ψθωιακι μορωι και περιλαμβάνει:  

α) περίγραμμα του προσ πραγματοποίθςθ ζργου, μονοςιμαντα οριςμζνο, με 
ορκογϊνιεσ ςυντεταγμζνεσ ςτο κρατικό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, 

β) πλιρθ ωωτογραωικι αποτφπωςθ.  
3. Ο ωάκελοσ ΡΡΡΑ περιλαμβάνει τουλάχιςτον τισ παρακάτω πλθροωορίεσ:  
α) Συνοπτικι περιγραωι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ και τθσ 

ςκοπιμότθτάσ του, με ζμωαςθ ςε κζματα εκπομπϊν και ςυςτθμάτων 
επεξεργαςίασ, ςυνοδευόμενθ από τοπογραωικό διάγραμμα  

β) Συνοπτικι περιγραωι των εναλλακτικϊν, ιδίωσ ωσ προσ τθ κζςθ, το 
μζγεκοσ και τθν τεχνολογία αυτϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μθδενικισ λφςθσ, 
που κα εξεταςτοφν ςτο ςτάδιο τθσ ΜΡΕ 

γ)  Συνοπτικι πρόταςθ ςχετικά με τα κφρια περιβαλλοντικά κζματα τθσ ΜΡΕ 
που προτίκεται να κατακζςει, τισ προτεινόμενεσ μεκοδολογίεσ εκτίμθςθσ των 
επιπτϊςεων, τθν ζκταςθ τθσ περιοχισ μελζτθσ εντόσ τθσ οποίασ κα γίνει θ 
εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ των επιπτϊςεων, τον χρονικό ορίηοντα εκτίμθςθσ των 
επιπτϊςεων αυτϊν και τισ προτάςεισ για εξειδικευμζνεσ μελζτεσ που κα 
χρειαςτεί να εκπονθκοφν και να υποβλθκοφν κατά το ςτάδιο τθσ ΜΡΕ.  

Οι προδιαγραωζσ, το περιεχόμενο, κακϊσ και τυχόν απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά του ωακζλου ΡΡΡΑ κακορίηονται με απόωαςθ του Υπουργοφ 
ΡΕΚΑ. 

4. Τα περιεχόμενα του ωακζλου τθσ ΜΡΕ ανά υποκατθγορία ζργου ι 
δραςτθριότθτασ, τυχόν απαιτοφμενεσ γνωμοδοτιςεισ ωορζων, το περιεχόμενο 
τθσ ΜΡΕ και τα λοιπά ςυνοδευτικά ςτοιχεία κακορίηονται με απόωαςθ του 
Υπουργοφ ΡΕΚΑ, ανάλογα με το είδοσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. Τα 
περιεχόμενα τθσ μελζτθσ εμπεριζχουν τουλάχιςτον τα αναωερόμενα ςτο 
Ραράρτθμα ΛΛ. 
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5. Ο ωάκελοσ ανανζωςθσ ΑΕΡΟ, περιλαμβάνει τουλάχιςτον τθ μελζτθ 
ανανζωςθσ ΑΕΡΟ και τθν Ρεριβαλλοντικι Ταυτότθτα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ. Τα περιεχόμενα του ωακζλου Ανανζωςθσ ΑΕΡΟ δφναται να 
εξειδικεφονται με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, ενϊ τα περιεχόμενα τθσ 
μελζτθσ εμπεριζχουν τουλάχιςτον: 

α) ςυνοπτικι τεχνικι περιγραωι του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ.  
β) ςυνοπτικι περιγραωι παραμζτρων τθσ υωιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

περιβάλλοντοσ που ζχουν μεταβλθκεί κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προσ 
ανανζωςθ ΑΕΡΟ 

γ) ςυνοπτικι περιγραωι των ςτοιχείων που ζχουν προκφψει από τθν 
εωαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχων και ςυςχζτιςι τουσ 
με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 

δ) Ρροτάςεισ για τροποποίθςθ όρων και περιοριςμϊν εωόςον προκφπτουν 
από τυχόν τροποποιιςεισ ι προςκικεσ νομοκετικϊν ρυκμίςεων που αωοροφν 
ςτο περιβάλλον κατά τθν περίοδο μεταξφ τθσ ζκδοςθσ τθσ ΑΕΡΟ και τθσ 
κατάκεςθσ του ωακζλου ανανζωςθσ ι τα ςτοιχεία  του προγράμματοσ 
παρακολοφκθςθσ ι των ελζγχων. 

6. Ο ωάκελοσ τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ περιλαμβάνει τουλάχιςτον, τθ μελζτθ 
τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ και τθν Ρεριβαλλοντικι Ταυτότθτα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ. Οι προδιαγραωζσ και το ειδικότερο περιεχόμενο των ωακζλων 
Τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ δφναται να εξειδικεφονται με απόωαςθ του Υπουργοφ 
ΡΕΚΑ, ενϊ τα περιεχόμενα τθσ μελζτθσ εμπεριζχουν τουλάχιςτον: 

α) τθν τεχνικι περιγραωι του αδειοδοτθμζνου και προτεινόμενου 
τροποποιθμζνου ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, εςτιάηοντασ ςτισ προτεινόμενεσ 
τροποποιιςεισ και ςυνοδευόμενθ από ςχετικά τεχνικά ςχζδια και τοπογραωικά 
διαγράμματα, με ςαωι ζνδειξθ των προτεινόμενων τροποποιιςεων και του 
ςκοποφ τθσ τροποποίθςθσ.  

β) Τα ςτοιχεία περιγραωισ τθσ υωιςτάμενθσ κατάςταςθσ του ωυςικοφ και του 
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ, μόνο ςε ςχζςθ με τθν αιτοφμενθ τροποποίθςθ 
του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 

γ) ςυνοπτικι περιγραωι των ςτοιχείων που ζχουν προκφψει από τθν 
εωαρμογι του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχων 

δ) Τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ ενδεχόμενων επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον 
που ςυνδζονται με τθν αιτοφμενθ τροποποίθςθ.  

ε) Τθν περιγραωι προτάςεων, όρων και μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 
ενδεχόμενων επιπτϊςεων που ςυνδζονται με τθν αιτοφμενθ τροποποίθςθ 
κακϊσ και το ςχετικό με τθν τροποποίθςθ πρόγραμμα παρακολοφκθςθσ. 

7. Ο ωάκελοσ Συμμόρωωςθσ Τελικοφ Σχεδιαςμοφ ζργων και δραςτθριοτιτων 
περιλαμβάνει τουλάχιςτον: 

α) τθν τεχνικι περιγραωι του τελικοφ ςχεδιαςμοφ του αδειοδοτθμζνου ζργου 
ι δραςτθριότθτασ, ςυνοδευόμενθ από ςχετικά τεχνικά ςχζδια και τοπογραωικά 
διαγράμματα, με ςαωι ζνδειξθ των προτεινόμενων τροποποιιςεων. 

β) Τθν εκτίμθςθ και αξιολόγθςθ τυχόν επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον που 
ςυνδζονται με τισ διαωοροποιιςεισ που ζχουν προκφψει κατά τον τελικό 
ςχεδιαςμό. 

8. Θ Ειδικι Οικολογικι Αξιολόγθςθ για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Β 
περιλαμβάνει υπό μορωι ερωτθματολογίου και προδιαμορωωμζνων πινάκων  
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τθν καταγραωι ςτοιχείων ωυςικοφ περιβάλλοντοσ με ζμωαςθ ςτα προςτατευτζα 
αντικείμενα τθσ περιοχισ Natura που δφναται να επθρεαςτοφν και τθν εκτίμθςθ 
των πικανϊν επιπτϊςεων, μεμονωμζνα ι ςε ςυνδυαςμό με άλλα ζργα ι 
δραςτθριότθτεσ.   

9. Θ Ειδικι Οικολογικι Αξιολόγθςθ για ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α 
εντάςςεται ςε παράρτθμα τθσ ΜΡΕ, ωσ αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, 
παρουςιάηοντασ: α) αναλυτικι καταγραωι ςτοιχείων ωυςικοφ περιβάλλοντοσ με 
ζμωαςθ ςτα προςτατευτζα αντικείμενα των περιοχϊν Natura όπωσ αναωζρονται 
ςτθν παράγραωο 6 του άρκρου 9 του Νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ Α’60), που 
δφναται να επθρεαςτοφν από το ζργο ι τθν δραςτθριότθτα και β) δζουςα 
εκτίμθςθ επιπτϊςεων, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 10 του παρόντοσ άρκρου. 

10. Θ δζουςα εκτίμθςθ επιπτϊςεων πρζπει να περιλαμβάνει ανάλυςθ και 
αξιολόγθςθ των εκτιμϊμενων επιπτϊςεων με ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία 
επί: 

α) των τφπων οικοτόπων του Ραραρτιματοσ Λ τθσ ΚΥΑ Θ.Ρ.14849/853/Ε103/4-
4-2008 (ΦΕΚ Β’645), ιδίωσ ωσ προσ τθν αντιπροςωπευτικότθτα, τθ ςχετικι 
επιωάνεια και το κακεςτϊσ διατιρθςισ τουσ, 

β) των ειδϊν χλωρίδασ και πανίδασ του Ραραρτιματοσ ΛΛ τθσ ΚΥΑ 
Θ.Ρ.14849/853/Ε103/4.4.2008 (ΦΕΚ Β’645), ιδίωσ ωσ προσ το μζγεκοσ και τθν 
πυκνότθτα των πλθκυςμϊν, τθν κατάςταςθ διατιρθςισ τουσ και τθν 
απομόνωςι τουσ. 

γ) των ειδϊν ορνικοπανίδασ του Ραραρτιματοσ Λ τθσ ΚΥΑ Θ.Ρ. 
37338/1807/Ε.103 (ΦΕΚ Β’1495) κακϊσ και άλλων ειδϊν μεταναςτευτικισ 
ορνικοπανίδασ με ςθμαντικι παρουςία ςτθν περιοχι Natura 2000, ιδίωσ ωσ 
προσ το μζγεκοσ και τθν πυκνότθτα των πλθκυςμϊν, τθν κατάςταςθ διατιρθςισ 
τουσ και τθν απομόνωςι τουσ, 
Σε περίπτωςθ εκτίμθςθσ ςθμαντικϊν αρνθτικϊν επιπτϊςεων, παρατίκενται με 
ανάλογθ τεκμθρίωςθ τα αναγκαία για τθν αποτροπι, ελαχιςτοποίθςθ και 
αντιςτάκμιςι τουσ μζτρα.  
 

Άρκρο 12 
Κατάργθςθ αδειϊν 

1. Με τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου όλεσ οι άδειεσ και εγκρίςεισ για τθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων που προβλζπονται ςτθν υωιςτάμενθ νομοκεςία για 
ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α και Β καταργοφνται αντικακιςτάμενεσ 
από τθν ΑΕΡΟ ι τισ ΡΡΔ αντίςτοιχα.   
O ωορζασ υωιςτάμενθσ δραςτθριότθτασ που περιλαμβάνει διαχείριςθ 
επικινδφνων αποβλιτων υποχρεοφται να διακζτει ςε ιςχφ αςωαλιςτιριο 
ςυμβόλαιο ι εγγυθτικι επιςτολι για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ διαχείριςθσ 
επικινδφνων αποβλιτων, ςφμωωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ, το οποίο 
υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν αρμόδια υπθρεςία, κατά τθν ανανζωςθ ι 
τροποποίθςθ των περιβαλλοντικϊν όρων τθσ δραςτθριότθτασ. Για τον ωορζα 
νζου ζργου ι δραςτθριότθτασ που περιλαμβάνει διαχείριςθ επικινδφνων 
αποβλιτων, θ ζκδοςθ του αςωαλιςτθρίου (ι τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ) αποτελεί 
προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ. 

2. Με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ και των ςυναρμόδιων Υπουργϊν δφναται 
να ενςωματϊνονται ςτθν ΑΕΡΟ οι διοικθτικζσ πράξεισ ι οι πράξεισ, για τθν 
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ζκδοςθ των οποίων απαιτοφνται θ προςκόμιςθ ι εξζταςθ των ίδιων 
δικαιολογθτικϊν με αυτά τθσ διαδικαςίασ ζκδοςθσ τθσ ΑΕΡΟ. 
 

Άρκρο 13 
υμβοφλιο Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ 

1. Συνιςτάται Συμβοφλιο Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΣΡΑ), ςτο οποίο 
ςυμμετζχουν οι εξισ: 

α. Ο Γενικόσ Γραμματζασ του ΥΡΕΚΑ, ωσ Ρρόεδροσ 
β. Ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΚΑ, ο 

Ρροϊςτάμενοσ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δαςϊν του ΥΡΕΚΑ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ του ΥΡΕΚΑ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικοφ Σχεδιαςμοφ του ΥΡΕΚΑ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ 
Διεφκυνςθσ ΕΑΚ του ΥΡΕΚΑ, ο Ρροϊςτάμενοσ τθσ Διεφκυνςθσ Χωροταξίασ του 
ΥΡΕΚΑ, εκπρόςωποσ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Υδάτων του ΥΡΕΚΑ, εκπρόςωποσ 
τθσ Ειδικισ Γραμματείασ Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ του ΥΡΕΚΑ,  
εκπρόςωποσ του Υπουργείου Οικονομίασ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ, 
εκπρόςωποσ του Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταωορϊν και Δικτφων, εκπρόςωποσ 
του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ και εκπρόςωποσ του Υπουργείου 
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροωίμων, ωσ μζλθ.  

2. Αντικείμενο του ΣΡΑ είναι κυρίωσ θ κατόπιν αιτιματοσ του Υπουργοφ ι του 
Γενικοφ Γραμματζα ΡΕΚΑ παροχι γνϊμθσ ςε περίπτωςθ παράλειψθσ ι ζκδοςθσ 
αντικρουόμενων γνωμοδοτιςεων από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ ι επί οιουδιποτε 
άλλου ηθτιματοσ ςχετικοφ με τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ ζργων και 
δραςτθριοτιτων τθσ υποκατθγορίασ Α1 που ανακφπτει μετά το πζρασ των 
διαδικαςιϊν γνωμοδοτιςεων και δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Τθν γνϊμθ αυτι 
ςχθματίηει το ΣΡΑ, μεταξφ άλλων, και με τθν κλιςθ ενϊπιόν του, προσ 
διατφπωςθ απόψεων, των αναγκαίων, κατά τθν κρίςθ του, οργάνων και ωορζων.  
Ο Υπουργόσ Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ διατθρεί δικαίωμα άςκθςθσ 
αρνθςικυρίασ ςτισ περιπτϊςεισ, όπου, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ, απαιτείται θ 
ςφμωωνθ γνϊμθ του. 

3. Οι εκπρόςωποι των υπουργείων, με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ, ορίηονται με 
αποωάςεισ των αντιςτοίχων υπουργϊν εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν 
από τθ ςχετικι ζγγραωθ πρόςκλθςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ. Εάν θ προκεςμία αυτι 
παρζλκει άπρακτθ και δεν ζχουν ανακοινωκεί ςτον Υπουργό ΡΕΚΑ εκπρόςωποι 
των υπθρεςιϊν, το ΣΡΑ ςυγκροτείται από τα λοιπά μζλθ μζχρι τθν υπόδειξθ και 
το διοριςμό των ελλειπόντων εκπροςϊπων. 

4. Το ΣΡΑ ςυγκροτείται κατά τα λοιπά με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, θ 
οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εωθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με τθν οποία 
ρυκμίηονται όλεσ οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ που αωοροφν ςτθ ςφνκεςθ και 
λειτουργία του ΣΡΑ. 
 

Άρκρο 14 
φςταςθ διεφκυνςθσ Περιβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ ςτο ΤΠΕΚΑ 

1. Στο ΥΡΕΚΑ ςυνιςτάται Διεφκυνςθ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ (ΔΛΡΑ), 
υπαγόμενθ ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ για τα ζργα ι τισ 
δραςτθριότθτεσ, τα ςχζδια ι τα προγράμματα αρμοδιότθτάσ του. 
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2. Θ αρμοδιότθτα τθσ ΔΛΡΑ ανάγεται ςτθν εποπτεία, αξιολόγθςθ, εν γζνει 
επεξεργαςία και ειςιγθςθ για ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν μελετϊν των πάςθσ 
ωφςεωσ ζργων και δραςτθριοτιτων που υπάγονται ςτθν υποκατθγορία A1, 
κακϊσ και ςτθν εποπτεία, αξιολόγθςθ, εν γζνει επεξεργαςία και ειςιγθςθ για 
ζγκριςθ Στρατθγικϊν Μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων για ςχζδια και 
προγράμματα που υπόκεινται ςε ςτρατθγικι περιβαλλοντικι εκτίμθςθ 
αρμοδιότθτασ του ΥΡΕΚΑ. Θ εποπτεία αναωζρεται κυρίωσ ςτθν τιρθςθ και 
ενιαία εωαρμογι τθσ νομοκεςίασ για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων 
και δραςτθριοτιτων. 

Στθν αρμοδιότθτα τθσ ΔΛΡΑ ανικουν επίςθσ: 
α) Θ υποςτιριξθ των ωορζων ζργων και δραςτθριοτιτων, των ωορζων 

ςχεδίων και προγραμμάτων που υπόκεινται ςε ςτρατθγικι περιβαλλοντικι 
εκτίμθςθ, κακϊσ και των περιβαλλοντικϊν Υπθρεςιϊν τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ και των Ρεριωερειϊν, ςτθν εωαρμογι των απαιτοφμενων από τισ 
κείμενεσ διατάξεισ διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. 

β) Θ ειςιγθςθ για τθν ζνταξθ ζργων και δραςτθριοτιτων ςφμωωνα με τθν 
απόωαςθ τθσ παραγράωου 6 του άρκρου 1. 

γ) Θ αξιολόγθςθ του ωακζλου Ρεριβαλλοντικοφ Ρροελζγχου και ειςιγθςθ για 
τον περιβαλλοντικό προζλεγχο ςχεδίων και προγραμμάτων, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ Β’1225), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει. 

δ) Θ κεϊρθςθ μελετϊν επικινδυνότθτασ από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ ςε 
εγκαταςτάςεισ ι μονάδεσ, λόγω τθσ φπαρξθσ επικίνδυνων ουςιϊν, ςε 
ςυμμόρωωςθ με τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2003/105/ΕΚ, ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Βϋ376), όπωσ αυτι εκάςτοτε ιςχφει. 

ε) Θ παρακολοφκθςθ των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ, 
που ςχετίηονται με κζματα διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. 

ςτ) Θ ειςιγθςθ για τισ προδιαγραωζσ των ωακζλων περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ κακϊσ και για τισ εξουςιοδοτικζσ πράξεισ του παρόντοσ νόμου. 

3. Οι αρμοδιότθτεσ κάκε άλλθσ υπθρεςίασ (Διεφκυνςθσ, Τμιματοσ ι 
Γραωείου) του ΥΡΕΚΑ, που ςχετίηονται με κάποιεσ από τισ προαναωερόμενεσ 
αρμοδιότθτεσ τθσ ΔΛΡΑ, μεταωζρονται ςε αυτιν με τθν ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ 
Διατάγματοσ τθσ παραγράωου 6 του παρόντοσ άρκρου. Με το ίδιο Διάταγμα 
δφναται να επανακακορίηονται τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραωο 4 του 
παρόντοσ άρκρου. 

4. Για τθν άςκθςθ των παραπάνω αρμοδιοτιτων, ςτθ ΔΛΡΑ ςυνιςτϊνται τα 
εξισ τμιματα: 
Τμιμα Α: Ζργα οδοποιίασ, λιμενικϊν και ειδικϊν ζργων κακϊσ και ςχζδια και 
προγράμματα αρμοδιότθτασ του τμιματοσ. 
Τμιμα Β: Βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, εξορυκτικζσ και ςυναωείσ 
δραςτθριότθτεσ κακϊσ και ςχζδια και προγράμματα αρμοδιότθτασ του 
τμιματοσ. Στισ αρμοδιότθτεσ του τμιματοσ εμπίπτουν και οι απαιτιςεισ και 
υποχρεϊςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ κινδφνων από ατυχιματα μεγάλθσ ζκταςθσ, 
κατά τα οριηόμενα ςτθν ΚΥΑ 12044/613/2007 (ΦΕΚ Βϋ376), όπωσ αυτι εκάςτοτε 
ιςχφει. 
Τμιμα Γ: Υδραυλικά ζργα και ςυςτιματα περιβαλλοντικϊν υποδομϊν κακϊσ και 
ςχζδια και προγράμματα αρμοδιότθτασ του τμιματοσ. 
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Τμιμα Δ: Τουριςτικζσ εγκαταςτάςεισ, εργαςίεσ πολεοδομίασ, κτθνο-
πτθνοτροωικζσ εγκαταςτάςεισ, υδατοκαλλιζργειεσ κακϊσ και ςχζδια και 
προγράμματα αρμοδιότθτασ του τμιματοσ. 
Τμιμα Ε: Ζργα Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ κακϊσ και ςχζδια και 
προγράμματα αρμοδιότθτασ του τμιματοσ. 
Τμιμα ΣΤ: Υποςτιριξθ των Τμθμάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε ςε ειδικά κζματα 
περιβαλλοντικοφ ςχεδιαςμοφ, ιδίωσ ωσ προσ τθ Φφςθ, τα Φδατα, τθν 
Ατμόςωαιρα, το Κόρυβο, τα Στερεά Απόβλθτα, τθ Χωροταξία και τθν 
Ρολεοδομία, κακϊσ και υποςτιριξθ προσ τισ Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τισ 
Ρεριωζρειεσ, όπωσ και υποςτιριξθ για τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ υποχρεϊςεισ 
του ΥΡΕΚΑ αρμοδιότθτασ ΔΛΡΑ.  

5. Με Ρροεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθ 
δθμοςίευςθ του παρόντοσ, εξειδικεφεται το οργανόγραμμα και κακορίηεται  θ 
ςτελζχωςθ, το αναγκαίο προςωπικό και θ κατάρτιςι του, θ υλικοτεχνικι 
υποδομι κακϊσ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν ζναρξθ 
λειτουργίασ τθσ Διεφκυνςθσ Ρεριβαλλοντικισ Αδειοδότθςθσ. 

 
Άρκρο 15 

Προςαρμογι ν. 3852/2010 για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ 
1. Τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ των παρ. 25, 34 και 58 τθσ ενότθτασ Β 

«Γεωργία – Κτθνοτροωία – Αλιεία», 48 τθσ ενότθτασ Γ «Φυςικϊν Ρόρων – 
Ενζργειασ – Βιομθχανίασ» και 29 τθσ ενότθτασ «Ζργων-Χωροταξίασ-
Ρεριβάλλοντοσ» του ΛΛ μζρουσ του άρκρου 186 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’87) 
υπόκεινται ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ςφμωωνα με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

2. Τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ τθσ παρ.6 τθσ Α ενότθτασ του Λ μζρουσ του 
άρκρου 210 του ν. 3852/2010 υπόκεινται ςτθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. 

 
Άρκρο 16 

Μθτρϊο πιςτοποιθμζνων αξιολογθτϊν ΜΠΕ  
1. Για τισ ανάγκεσ αξιολόγθςθσ των ΜΡΕ και ςφνταξθσ των ΑΕΡΟ, κακϊσ και 

τθν εν γζνει προϊκθςθ των διαδικαςιϊν των άρκρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του 
παρόντοσ ςυνιςτάται Μθτρϊο Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν Μελετϊν 
Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. Θ πιςτοποίθςθ των αξιολογθτϊν διενεργείται 
από το ΥΡΕΚΑ, το οποίο τθρεί ςχετικό μθτρϊο, ςτο οποίο εγγράωονται 
αξιολογθτζσ με ικανι εμπειρία ςε όλουσ τουσ τομείσ εξειδίκευςθσ ΜΡΕ.   

 2. Θ επιλογι του Ριςτοποιθμζνου Αξιολογθτι για τθν αξιολόγθςθ τθσ ΜΡΕ, 
μετά τθν κατάκεςθ του ωακζλου ςτθν υπθρεςία, γίνεται με τθ βοικεια 
θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ κλιρωςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

3. Ειδικότερα, οι Ριςτοποιθμζνοι Αξιολογθτζσ προβαίνουν ςε ενδελεχι ζλεγχο 
τθσ ΜΡΕ, διεκπεραιϊνουν τισ απαιτοφμενεσ επαωζσ με τουσ ωορείσ των 
προβλεπόμενων από τισ διατάξεισ γνωμοδοτιςεων, ςυντάςςουν το ςχζδιο 
ΑΕΡΟ, το οποίο, εν ςυνεχεία, (μαηί με τθν τυχόν διορκωμζνθ/ςυμπλθρωμζνθ 
νζα) ΜΡΕ υποβάλλουν ςτθν αρμόδια υπθρεςία του ΥΡΕΚΑ ι τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ. Θ αρμόδια υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα 
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αλλαγϊν/ςυμπλθρϊςεων ςτο ςχζδιο ΑΕΡΟ που ςυντάςςει ο Ριςτοποιθμζνοσ 
Αξιολογθτισ. 

4. Οι αρμόδιεσ αρχζσ διεξάγουν αυςτθροφσ δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ των 
ΜΡΕ που ζχουν ιδθ ελεγχκεί από τουσ Ριςτοποιθμζνουσ Αξιολογθτζσ και των 
αντίςτοιχων ςχεδίων ΑΕΡΟ και ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ςοβαροφ ςωάλματοσ 
ι παράλειψθσ ερευνάται αμελλθτί το ενδεχόμενο ςυνδρομισ τθσ 
προβλεπόμενθσ από τισ οικείεσ διατάξεισ κυρωτικισ διαδικαςίασ. 

5. Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ ζργων και δραςτθριοτιτων, και μετά από 
τεκμθριωμζνθ και πλιρθ αιτιολογία, θ αρμόδια υπθρεςία του ΥΡΕΚΑ μπορεί να 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και ζλεγχο τθσ ΜΡΕ, αςκϊντασ θ ίδια τισ παραπάνω 
αρμοδιότθτεσ των Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν.  

6. Μζχρι τθν ζκδοςθ του προβλεπόμενου ςτισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ 
προεδρικοφ διατάγματοσ για τθν ςυγκρότθςθ, ςφνκεςθ και λειτουργία του 
Μθτρϊου Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν των ΜΡΕ, θ διεκπεραίωςθ των 
διαδικαςιϊν και θ διενζργεια των ςχετικϊν αξιολογιςεων διεξάγονται από τισ 
οικείεσ υπθρεςίεσ, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτισ λοιπζσ διατάξεισ του 
παρόντοσ. 

7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταςθ των Υπουργϊν 
Οικονομικϊν και ΡΕΚΑ κακορίηονται:  

α) τα προςόντα των Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν, οι κανόνεσ που διζπουν 
τθν εκτζλεςθ του ζργου τουσ, και τα ηθτιματα που αωοροφν τθ διαδικαςία 
πιςτοποίθςισ τουσ για τθν εγγραωι τουσ ςτο μθτρϊο,  

β) θ ςυγκρότθςθ επιτροπισ που γνωμοδοτεί για τθ χοριγθςθ ι τθν αωαίρεςθ 
άδειασ Αξιολογθτι και ειςθγείται ςτον Υπουργό ΡΕΚΑ κάκε ρφκμιςθ ςχετικι με 
τουσ Ριςτοποιθμζνουσ Αξιολογθτζσ,  

γ) θ διαδικαςία ανάκεςθσ εντολισ προσ αξιολόγθςθ, οι ιδιότθτεσ που 
ορίηονται ωσ αςυμβίβαςτεσ με το ζργο τουσ κακϊσ και ο τρόποσ προςδιοριςμοφ 
και το φψοσ τθσ αμοιβισ των Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν. Θ αμοιβι των 
Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν αναπροςαρμόηεται με κοινι απόωαςθ των 
Υπουργϊν Οικονομικϊν και ΡΕΚΑ,  

δ) το όργανο και θ διαδικαςία ελζγχου και παρακολοφκθςθσ του ζργου των 
Αξιολογθτϊν, οι διοικθτικζσ κυρϊςεισ και τα χρθματικά πρόςτιμα που 
επιβάλλονται ςε αυτοφσ, τα όργανα, θ διαδικαςία και οι προχποκζςεισ επιβολισ 
των κυρϊςεων και των προςτίμων, το φψοσ και θ διαβάκμιςι τουσ και τα 
κριτιρια επιμζτρθςισ τουσ, οι διοικθτικζσ προςωυγζσ κατά των κυρϊςεων, οι 
προκεςμίεσ άςκθςισ τουσ και κάκε άλλο ςχετικό κζμα.  
 

Άρκρο 17 
Σζλθ διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και ελζγχων  

1. Τα αντιςτακμιςτικά τζλθ που τυχόν προβλζπονται ςτθν ΑΕΡΟ, ςφμωωνα με 
τθν παρ. 7 του άρκρου 2 του παρόντοσ, κακϊσ και επιβλθκζντα πρόςτιμα 
καταβάλλονται ςε ειδικό λογαριαςμό υπζρ του Ρράςινου Ταμείου. Τα εν λόγω 
τζλθ διατίκενται για ζργα και δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςτθν 
αποκατάςταςθ, αναβάκμιςθ, προςταςία και διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, 
κακϊσ και ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ εωαρμογισ των διαδικαςιϊν 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ και του ελζγχου τιρθςθσ των περιβαλλοντικϊν 
όρων ζργων και δραςτθριοτιτων. 
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2. Για τθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων και δραςτθριοτιτων του 
παρόντοσ νόμου και τον ζλεγχο τιρθςθσ των ΑΕΡΟ ι ΡΡΔ καταβάλλονται από 
τον ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ ανταποδοτικά τζλθ, είτε 
θλεκτρονικά είτε υπό τθ μορωι παραβόλων, ςε ειδικοφσ λογαριαςμοφσ υπζρ 
του Ρράςινου Ταμείου του ν. 3889/2010. Τα ποςά από τα ανωτζρω τζλθ 
διατίκενται, μζςω ειδικϊν κωδικϊν του Ρράςινου Ταμείου, για τουσ ςκοποφσ 
του παρόντοσ νόμου. 

3. Υποχρεωτικι είναι θ καταβολι από τον ωορζα του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ ανταποδοτικϊν τελϊν ωσ άνω, είτε θλεκτρονικά είτε υπό μορωι 
παραβόλων, τουλάχιςτον ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

α) για τθν διαδικαςία ΡΡΡΑ του άρκρου 3 παράγραωοσ 2, 
β) για τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ ΜΡΕ των άρκρων 3 και 4, 
γ) για τθν διαδικαςία ανανζωςθσ ι τροποποίθςθσ τθσ ΑΕΡΟ των άρκρων 5 

και 6 
δ) για τθν διαδικαςία αδειοδότθςθσ των ζργων και δραςτθριοτιτων του 

άρκρου 9 
ε) για τθν διαδικαςία ειδικισ οικολογικισ αξιολόγθςθσ του άρκρου 10 του 

παρόντοσ νόμου, 
ςτ) για τθν διαδικαςία περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων του άρκρου 20 του 

παρόντοσ νόμου, 
η) για τθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ των ΜΡΕ από Ριςτοποιθμζνο Αξιολογθτι 

ΜΡΕ του άρκρου 16 του παρόντοσ νόμου.  
4. Συνιςτάται ειδικόσ κωδικόσ ςτο Ρράςινο Ταμείο του ΥΡΕΚΑ ςτον οποίο 

ςυγκεντρϊνονται πόροι για τθν καταβολι των αμοιβϊν των Ρεριβαλλοντικϊν 
Ελεγκτϊν. Στον εν λόγω κωδικό κατατίκενται: 

α) το παράβολο του εδαωίου (ςτ) τθσ παραγράωου 3, και  
β) κάκε άλλοσ πόροσ που προβλζπεται από ειδικζσ διατάξεισ. 
5.  Συνιςτάται ειδικόσ κωδικόσ ςτο Ρράςινο Ταμείο του ΥΡΕΚΑ ςτον οποίο 

ςυγκεντρϊνονται πόροι για τθν καταβολι των αμοιβϊν των Ριςτοποιθμζνων 
Αξιολογθτϊν ΜΡΕ. Στον εν λόγω κωδικό κατατίκεται το παράβολο του εδαωίου 
(η) τθσ παραγράωου 3.  

6.Συνιςτϊνται ειδικοί κωδικοί ςτο Ρράςινο Ταμείο του ΥΡΕΚΑ που 
αντιςτοιχοφν ςε ζναν κωδικό για κάκε αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι 
αδειοδότθςθσ και ςε ζναν για κάκε ωορζα διαχείριςθσ προςτατευόμενθσ 
περιοχισ, ςτουσ οποίουσ κατατίκεται ποςοςτό από τα παράβολα διαδικαςίασ 
ΡΡΡΑ, διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ΜΡΕ, ειδικισ οικολογικισ αξιολόγθςθσ και 
διαδικαςίασ ανανζωςθσ ι τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ. 

7. Συνιςτάται ειδικόσ κωδικόσ ςτο Ρράςινο Ταμείο του ΥΡΕΚΑ  ςτον οποίο 
καταβάλλεται ποςοςτό όλων των προβλεπόμενων τελϊν με ςκοπό τθ 
ςυντιρθςθ, αναβάκμιςθ και απρόςκοπτθ λειτουργία των Θλεκτρονικοφ 
Ρεριβαλλοντικοφ Μθτρϊου (ΘΡΜ) του άρκρου 18 και Μθτρϊου 
Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν. 

8. Συνιςτάται ειδικόσ κωδικόσ ςτο Ρράςινο Ταμείο του ΥΡΕΚΑ ςτον οποίο 
καταβάλλεται ποςοςτό όλων των προβλεπόμενων τελϊν ςε ειδικό λογαριαςμό 
τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ (ΕΥΕΡ) με ςκοπό τθν 
κάλυψθ εξόδων για τθ διενζργεια των προβλεπόμενων ελζγχων. 
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9. Με απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν και ΡΕΚΑ, που εκδίδεται 
αποκλειςτικά εντόσ ενόσ (1) ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, 
κακορίηονται: 

α) Το φψοσ των αντιςτακμιςτικϊν τελϊν τθσ παραγράωου 1, ιδίωσ βάςει του 
μεγζκουσ και του ρυπαντικοφ ωορτίου του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, θ 
διαδικαςία είςπραξισ τουσ, ο τρόποσ απόδοςισ τουσ μζςω του Ρράςινου 
Ταμείου ςτουσ Ο.Τ.Α. ι τουσ αρμόδιουσ ωορείσ που καταςκευάηουν ι ζχουν τθν 
ευκφνθ λειτουργίασ του ζργου, κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια. 

β) Το φψοσ των ανταποδοτικϊν τελϊν τθσ παραγράωου 3, θ διαδικαςία 
είςπραξθσ και απόδοςισ τουσ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια, 
λαμβάνοντασ υπόψθ ιδίωσ τθν κατθγορία και υποκατθγορία ςτθν οποία 
κατατάχκθκε το ζργο ι θ δραςτθριότθτα και τον ςυνολικό προχπολογιςμό του 
προτεινόμενου ζργου.  

 
Άρκρο 18 

Θλεκτρονικι διαχείριςθ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 
1. Δθμιουργείται Θλεκτρονικό Ρεριβαλλοντικό Μθτρϊο (ΘΡΜ) 

πλθροωοριϊν που αωοροφν ςτθ διαδικαςία ζκδοςθσ, ανανζωςθσ, 
τροποποίθςθσ, κακϊσ και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ εωαρμογισ των  ΑΕΡΟ και 
ΡΡΔ, το οποίο τθρείται ςτο ΥΡΕΚΑ.  

2. Στο ΘΡΜ καταχωρίηονται όλεσ οι ενζργειεσ και πλθροωορίεσ κακόλα τα 
ςτάδια τθσ διαδικαςίασ για τθν ζκδοςθ, ανανζωςθ ι τροποποίθςθ ΑΕΡΟ ι ΡΡΔ, 
κακϊσ επίςθσ και το ςφνολο των πλθροωοριϊν που αναωζρονται ςτθν πζραν 
αυτϊν περιβαλλοντικι επίδοςθ ενόσ ζργου ι μιασ δραςτθριότθτασ κατά τθ 
διάρκεια του ςυνολικοφ κφκλου ηωισ. Τθν μζριμνα ειςαγωγισ, αμελλθτί, κάκε 
πλθροωορίασ ςτο ΘΡΜ, ζχει θ αρμόδια υπθρεςία ι ο ωορζασ του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ αντιςτοίχωσ, εωόςον επιςπεφδει τθν ενζργεια ι κομίηει το 
ζγγραωο. Κατ’ εξαίρεςθ, τα ςχόλια που υποβάλλονται από το κοινό ςτο πλαίςιο 
των διαβουλεφςεων που προβλζπονται από τον παρόντα νόμο, δφναται να 
υποβάλλονται εγγράωωσ.  

3. Οι προδιαγραωζσ του ΘΡΜ διαςωαλίηουν τθν:  
(α) Εγκυρότθτα, πλθρότθτα, διακεςιμότθτα και ακρίβεια των περιεχομζνων 

του. 
(β) Αςωαλι υποβολι των δεδομζνων και πλθροωοριϊν μζςω του διαδικτφου. 
(γ) Αναηιτθςθ ςτα περιεχόμενα του, μζςω μεταδεδομζνων. 
(δ) Απαγόρευςθ τθσ διαγραωισ των περιεχομζνων του.  
(ε) Διαςφνδεςθ και διαλειτουργικότθτα με θλεκτρονικά μθτρϊα άλλων 

δθμοςίων αρχϊν μζςω διαδικτφου, όταν είναι διακζςιμα και ιδίωσ με το 
πλθροωοριακό ςφςτθμα τθσ ΔΛΑΥΓΕΛΑΣ και τθσ Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν 
Ρλθροωοριϊν. 

(ςτ) Θ πρόςβαςθ ςτο ΘΡΜ από τισ δθμόςιεσ αρχζσ και τουσ ωορείσ ζργων ι 
δραςτθριοτιτων πραγματοποιείται μζςω ειδικισ θλεκτρονικισ άδειασ που 
χορθγεί το ΥΡΕΚΑ ι άλλθ δθμόςια αρχι.  

 (η) Το κοινό ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτο ΘΡΜ για κζαςθ, μεταωόρτωςθ 
δεδομζνων και ςυμμετοχι ςτθ διαβοφλευςθ. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται 
χωρίσ να απαιτείται θ χριςθ ειδικισ θλεκτρονικισ άδειασ. 



20 

4.    Με τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, όλα τα 
ζργα κατθγορίασ Α ι Β, ςτο πλαίςιο του ΘΡΜ, λαμβάνουν αυτόματα ζνα 
μοναδικό χαρακτθριςτικό αρικμό που καλείται Ρεριβαλλοντικι Ταυτότθτα 
(ΡΕΤ), ο οποίοσ παραμζνει αμετάβλθτοσ, ακόμθ και ςε περίπτωςθ ανανζωςθσ, 
τροποποίθςθσ ι κατάργθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ ΑΕΡΟ ι των ΡΡΔ ι αλλαγισ του 
ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ. 
Θ ΡΕΤ περιλαμβάνει κάκε περιβαλλοντικι πλθροωορία που αωορά ςτο ζργο είτε 
πριν από τθν ζκδοςθ τθσ ΑΕΡΟ ι τθν υπαγωγι ςε ΡΡΔ είτε μετά από αυτζσ και  
το ςυνοδεφει ςε όλο τον κφκλο ηωισ του. 

5. Oι προδιαγραωζσ, θ παροχι και ςυντιρθςθ, οι διαδικαςίεσ και άδειεσ 
θλεκτρονικισ πρόςβαςθσ και ειςαγωγισ πλθροωοριϊν ςε ςτο ΘΡΜ και κάκε 
αναγκαία λεπτομζρεια για τθν οργάνωςθ, υλοποίθςθ και λειτουργία του ΘΡΜ 
κακορίηονται με απόωαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και 
Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και ΡΕΚΑ, που εκδίδεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από 
τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου. Με τθν ίδια απόωαςθ κακορίηονται οι 
ειδικότερεσ προδιαγραωζσ, θ γραμμογράωθςθ και ο μορωότυποσ των 
θλεκτρονικϊν αρχείων του ΘΡΜ. Εάν ςτα θλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνεται 
γεωχωρικι πλθροωορία ςφμωωνα με τουσ οριςμοφσ του ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 
Α’166), αυτι κα πρζπει να είναι γεωαναωερόμενθ και ςε ςφςτθμα 
ςυντεταγμζνων ΕΓΣΑ 87. 
Το ΘΡΜ τίκεται ςε λειτουργία εντόσ 1 ζτουσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω 
Υπουργικισ Απόωαςθσ. 
 
 

Άρκρο 19 
Γνωμοδοτιςεισ φορζων και δθμόςια διαβοφλευςθ περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ 
 

1. Ωσ γνωμοδοτοφντεσ ωορείσ ορίηονται:  
α) Οι δθμόςιεσ αρχζσ τθσ παραγράωου 2 του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ υπ’ αρικμόν 

Θ.Ρ. 11764/653/2006 (ΦΕΚ Β’327).  
β) Θ οικεία Ρεριωζρεια μζςω του Ρεριωερειακοφ Συμβουλίου, το οποίο 

λαμβάνει υπόψθ απόψεισ που διατυπϊνονται από τα όργανα  των άρκρων 73, 
76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δθμοτικό Συμβοφλιο του οικείου Διμου,  
Συμβοφλια Τοπικισ ι Δθμοτικισ Κοινότθτασ του άρκρου 8 του ν. 3852/2010, το 
ενδιαωερόμενο κοινό  και το κοινό.  

2. Ωσ κοινό ορίηεται ζνα ι περιςςότερα ωυςικά ι νομικά πρόςωπα κακϊσ και 
οι ωορείσ (ενϊςεισ, οργανϊςεισ ι ομάδεσ αυτϊν) εκπροςϊπθςισ τουσ. 

3. Ωσ ενδιαωερόμενο κοινό ορίηεται το κοινό που κίγεται ι ενδζχεται να κιγεί 
ι του οποίου διακυβεφονται ζννομα ςυμωζροντα από τισ διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποωάςεων για τθν πραγματοποίθςθ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. 

4. Ωσ οικεία Ρεριωζρεια και Διμοσ ορίηονται οι Οργανιςμοί Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων των οποίων πρόκειται να 
υλοποιθκεί το ζργο ι θ δραςτθριότθτα. Εάν το ζργο ι θ δραςτθριότθτα 
πραγματοποιείται ςτα ςφνορα των διοικθτικϊν ορίων ενόσ Διμου ι Ρεριωζρειασ 
ι λόγω τθσ ωφςθσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ ενδζχεται να ζχει επιπτϊςεισ 
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που δεν περιορίηονται ςτα διοικθτικά όρια μόνο ενόσ Διμου ι μιασ Ρεριωζρειασ, 
αντίγραωα των ωακζλων αποςτζλλονται και ςτουσ Διμουσ ι/και Ρεριωζρειεσ 
που εκτιμάται ότι επθρεάηονται. 

5. Θ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του ενδιαωερόμενου κοινοφ είναι υποχρεωτικι, 
κακϊσ και θ διαςωάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ του ςτισ διαδικαςίεσ λιψθσ 
αποωάςεων μζςω τθσ διατφπωςθσ γνϊμθσ. 

6. Θ γνϊμθ των ανωτζρων γνωμοδοτοφντων ωορζων είναι αιτιολογθμζνθ, 
διατυπϊνεται εντόσ των προβλεπομζνων προκεςμιϊν ςε τυποποιθμζνο ζντυπο 
γνωμοδότθςθσ και αναρτάται ςτο ΘΡΜ μζςω του οποίου κακίςταται διακζςιμθ 
ςτο κοινό.  

7. Το κοινό δφναται να κατακζςει τθ γνϊμθ του τόςο μζςω του οικείου 
Ρεριωερειακοφ ι και Δθμοτικοφ Συμβουλίου, όςο και απευκείασ, εγγράωωσ ι 
θλεκτρονικά, ςτθν αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι. 

8. Ο ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ επιβαρφνεται με όλα τα ζξοδα 
δθμοςίευςθσ ςτον τφπο, αναπαραγωγισ και διανομισ ωακζλων, και 
διοργάνωςθσ ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων. Θ οικεία Ρεριωζρεια και ο Διμοσ, 
μετά τθν παραλαβι του ωακζλου, το κζτουν αμελλθτί ςτθ διάκεςθ του κοινοφ 
και των ωορζων εκπροςϊπθςισ του, προκειμζνου να διατυπϊςουν τθ γνϊμθ 
τουσ. 

9. Με απόωαςθ των Υπουργϊν ΡΕΚΑ και Εςωτερικϊν, που εκδίδεται εντόσ ζξι 
(6) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, εξειδικεφονται περαιτζρω θ 
διαδικαςία γνωμοδοτιςεων και ο τρόποσ ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ του 
κοινοφ ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ, κατά τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων του παρόντοσ, κακϊσ και κάκε άλλθ 
αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εωαρμογι του παρόντοσ άρκρου. Ειδικότερα, με 
τθν εν λόγω απόωαςθ δφναται να κακορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Οι ωορείσ που γνωμοδοτοφν ςτα πλαίςια τθσ περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ, ανά υποκατθγορία και είδοσ ζργου ι δραςτθριότθτασ και βάςει 
των ειδικότερων ςυνκθκϊν τουσ, κακϊσ και ανάλογα με τθν, κατά περίπτωςθ, 
υποχρζωςθ ι μθ λιψθσ γνωμοδότθςθσ. 

β) Το αντικείμενο τθσ γνωμοδότθςθσ ανά ωορζα και θ ωφςθ τθσ γνϊμθσ που 
παρζχεται. 

γ) Ο τρόποσ διαχείριςθσ των γνωμοδοτιςεων και ςχολίων τθσ διαβοφλευςθσ 
του κοινοφ από τθν αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι. 

δ) Τα περιεχόμενα και οι ειδικότερεσ προδιαγραωζσ τυχϊν ανακοινϊςεων 
ςτον τφπο, κατά τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ. 

ε) Θ διαδικαςία και ο τρόποσ ςυμμετοχισ κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ ςτθ διαβοφλευςθ, εωόςον το ζργο ι θ δραςτθριότθτα ενδζχεται να ζχει 
ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ διαςυνοριακοφ χαρακτιρα. 
 

Άρκρο 19α 
Ανάρτθςθ ΑΕΠΟ ςτο διαδίκτυο 

 
1. Μετά τθν ζγκριςι από τθν αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι, θ ΑΕΡΟ, θ 

απόωαςθ ανανζωςθσ, παράταςθσ ιςχφοσ ι τροποποίθςισ τθσ αναρτϊνται 
υποχρεωτικά, επί ποινι ακυρότθτασ, εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν ζκδοςθ τθσ 
αντίςτοιχθσ απόωαςθσ, ςε ειδικά προσ τοφτο καταχωριςμζνο Δικτυακό Τόπο, ο 
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οποίοσ ιδρφεται προκειμζνου να αποκτιςει κάκε ενδιαωερόμενοσ πλιρθ, 
λεπτομερι και ανεμπόδιςτθ πρόςβαςθ και γνϊςθ των εν λόγω αποωάςεων που 
αωοροφν ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Α. 
Με τθν ανάρτθςθ τθσ ΑΕΡΟ ςτον ειδικό αυτό Δικτυακό Τόπο, θ οποία 
αντιςτοιχεί με επιβαλλόμενθ από το νόμο δθμοςίευςθ, τεκμαίρεται θ πλιρθσ 
γνϊςθ για κάκε ενδιαωερόμενο προκειμζνου να αςκιςει είτε αίτθςθ 
ακυρϊςεωσ είτε οιοδιποτε άλλο ζνδικο βοικθμα. 

2. Με απόωαςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ και ΡΕΚΑ ρυκμίηονται τα κζματα ςχετικά με τθν ίδρυςθ και 
λειτουργία του Δικτυακοφ Τόπου ςτον οποίο λαμβάνει χϊρα θ κεντρικι 
ανάρτθςθ των πράξεων αυτϊν, με τθ δθμιουργία και τιρθςθ κεντρικοφ αρχείου, 
με τθν ςυλλογι, ταξινόμθςθ, καταχϊριςθ και επεξεργαςία προσ ανάρτθςθ των 
ΑΕΡΟ, τθν ζκδοςθ κωδικοφ αρικμοφ διαδικτυακισ ανάρτθςθσ και κάκε άλλθ 
ςχετικι λεπτομζρεια. 
 

Άρκρο 20  
Περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ 

«Αντικατάςταςθ του άρκρου 6 του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’160) και εναρμόνιςθ 
με άρκρο 23 τθσ Οδθγίασ 2010/75 περί Βιομθχανικϊν Εκπομπϊν 

(ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ και ζλεγχοσ τθσ ρφπανςθσ)» 
1. Κάκε ζργο ι δραςτθριότθτα κατθγορίασ Α ι Β υπόκειται τακτικζσ ι 

ζκτακτεσ ςε επικεωριςεισ  για τθν τιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ και 
των ΑΕΡΟ ι ΡΡΔ, αντίςτοιχα.  

2. Οι εν λόγω επικεωριςεισ μποροφν να διενεργοφνται:  
(α) κατά τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, για τθ διαςωάλιςθ 

τθσ επάρκειασ των προτεινόμενων μζτρων.  
(β) μετά τθν αδειοδότθςθ, κατά το ςτάδιο τθσ καταςκευισ του ζργου, για τθν 

εξζταςθ όλων των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων και τθ διαςωάλιςθ 
τθσ τιρθςθσ των ΑΕΡΟ και ΡΡΔ ςτο ςτάδιο αυτό. 

(γ)  μετά τθν αδειοδότθςθ, κατά το ςτάδιο τθσ λειτουργίασ του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ, για τθν εξζταςθ όλων των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων και τθ διαςωάλιςθ τθσ τιρθςθσ των ΑΕΡΟ και ΡΡΔ. 

3. Αρμοδιότθτα για τθ διεξαγωγι περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων ζχουν 
επίςθσ: 

(α)  θ  Ειδικι Υπθρεςία Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ (ΕΥΕΡ), ςφμωωνα με το 
άρκρο 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α’228), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει,  

(β)  οι υπόλοιπεσ κακ' φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΡΕΚΑ 
(γ) οι  αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και των 

Ρεριωερειϊν ςε ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ,  
(δ) τα Κλιμάκια Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ ςε ζργα και 

δραςτθριότθτεσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ, βάςει τθσ παραγράωου 4 του 
παρόντοσ άρκρου, 

(ε)  οι Ρεριβαλλοντικοί Ελεγκτζσ, βάςει τθσ παραγράωου 11 του παρόντοσ 
άρκρου, οι οποίοι ενεργοφν κατόπιν εξουςιοδότθςισ τουσ από τισ ανωτζρω 
αναωερόμενεσ υπθρεςίεσ. 

4. Με απόωαςθ του Ρεριωερειάρχθ θ οποία ανανεϊνεται υποχρεωτικά κάκε 
ζξι (6) μινεσ, ςυγκροτοφνται Κλιμάκια Ελζγχου Ροιότθτασ Ρεριβάλλοντοσ 
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(Κ.Ε.Ρ.ΡΕ.) από το προςωπικό τθσ Ρεριωζρειασ, θ ςφνκεςθ των οποίων 
καταχωρείται ςτο ΘΡΜ. H αρμοδιότθτα των Κ.Ε.Ρ.ΡΕ. και, κατ’ επζκταςθ, θ 
ςφνκεςι τουσ, μπορεί να είναι περιωερειακισ εμβζλειασ ι/και επιπζδου 
Ρεριωερειακισ Ενότθτασ. Στθ ςφνκεςθ των κλιμακίων αυτϊν περιλαμβάνονται 
υποχρεωτικά υπάλλθλοι των αρμόδιων περιβαλλοντικϊν αρχϊν τθσ 
Ρεριωζρειασ. Στουσ ελζγχουσ που γίνονται από τα Κ.Ε.Ρ.ΡΕ. είναι δυνατό, μετά 
από ςχετικι πρόςκλθςθ, να περιλαμβάνεται και εκπρόςωποσ του Διμου ςτθν 
περιοχι του οποίου υπάγεται διοικθτικά το ζργο ι δραςτθριότθτα που κα 
ελεγχκεί. Ειδικά για τθν περιοχι των ρυκμιςτικϊν ςχεδίων τθσ Ακινασ και τθσ 
Κεςςαλονίκθσ, εωαρμόηονται τα άρκρα του Κϊδικα Βαςικισ Ρολεοδομικισ 
Νομοκεςίασ, 18 παρ. 12 και 33 παρ. 12, αντίςτοιχα. 

5. Οι ωορείσ εκμετάλλευςθσ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ είναι 
υποχρεωμζνοι να παρζχουν ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ κάκε αναγκαία βοικεια για τθ 
διενζργεια των επιςκζψεων ςτο χϊρο, τθ δειγματολθψία και τθ ςυλλογι κάκε 
ςτοιχείου που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, για τουσ 
ςκοποφσ του παρόντοσ νόμου. Δεν απαιτείται ειδοποίθςθ του ωορζα του ζργου 
ι τθσ δραςτθριότθτασ. Θ παρεμπόδιςθ των ελζγχων ι θ παροχι ψευδϊν 
ςτοιχείων ςυνεπάγεται τισ ποινικζσ κυρϊςεισ του άρκρου 8 του Ν. 2336/95. 
Το κόςτοσ του ελζγχου τιρθςθσ ΕΡΟ βαρφνει το ωορζα εκμετάλλευςθσ του 
ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ.  
Οι διοικθτικζσ, αςτυνομικζσ και λιμενικζσ αρχζσ, οι δικαςτικζσ υπθρεςίεσ, οι 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, οι υπθρεςίεσ τθσ αυτοδιοίκθςθσ όλων των βακμϊν και ο 
ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ, υποχρεοφνται να παρζχουν κάκε 
αιτοφμενθ ςυνδρομι για τθν εκτζλεςθ των ελζγχων τιρθςθσ των ΕΡΟ ι ΡΡΔ και 
τθσ κείμενθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ 

6. Οι περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ με αυτοψία κατά τθ διαδικαςία 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ διεξάγονται από τθν αδειοδοτοφςα υπθρεςία. 
Τα ζργα και οι δραςτθριότθτεσ που πρόκειται να πραγματοποιθκοφν εν μζρει ι 
ςτο ςφνολό τουσ ςε περιοχζσ του εκνικοφ καταλόγου του Ευρωπαϊκοφ 
Οικολογικοφ Δικτφου NATURA 2000 ςφμωωνα με τθν παράγραωο 6 του άρκρου 9 
του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α’60) υπόκεινται υποχρεωτικά ςε περιβαλλοντικι 
επικεϊρθςθ με αυτοψία κατά τθ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςισ 
τουσ.  Αυτι θ περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με αυτοψία διενεργείται υποχρεωτικά 
από το ωορζα διαχείριςθσ τθσ προςτατευόμενθσ περιοχισ, εωόςον ζχει 
ςυςτακεί. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, διενεργείται από περιβαλλοντικό ελεγκτι τθσ 
παραγράωου 11. Στθν επικεϊρθςθ μπορεί να ςυμμετζχει και θ αδειοδοτοφςα 
υπθρεςία. Οι λεπτομζρειεσ για τθν εωαρμογι τθσ παραγράωου αυτισ 
ρυκμίηονται με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ. 

7. Οι αρμόδιεσ αρχζσ τθσ παραγράωου 3 μεριμνοφν για τθ διενζργεια 
περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων με αυτοψία ςε όλα τα ζργα και δραςτθριότθτεσ 
τθσ κατθγορίασ Α για τθν εξζταςθ όλων των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν 
επιπτϊςεων των ςυγκεκριμζνων ζργων και δραςτθριοτιτων. 

8. Πλα τα ζργα και δραςτθριότθτεσ κατθγορίασ Α καλφπτονται από ςχζδιο 
περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων το οποίο επανεξετάηεται κατ’ ελάχιςτον ανά 
πενταετία και, κατά περίπτωςθ, αναπροςαρμόηεται. Το ςχζδιο αυτό 
καταρτίηεται από τθν ΕΥΕΡ. 
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9. Κάκε ςχζδιο περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων περιλαμβάνει τα 
ακόλουκα:  
 γενικι αξιολόγθςθ των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων, 
 τθ γεωγραωικι περιοχι που καλφπτει το ςχζδιο επικεωριςεων, 
 μθτρϊο των ζργων και δραςτθριοτιτων που καλφπτει το ςχζδιο, 
 διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ προγραμμάτων τακτικϊν περιβαλλοντικϊν 
επικεωριςεων βάςει τθσ παραγράωου 10, 
 διαδικαςίεσ για ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ, 
 όπου απαιτείται, προβλζψεισ για τθ ςυνεργαςία μεταξφ των διαωόρων αρχϊν 
επικεϊρθςθσ. 

10. Α. Βάςει των ςχεδίων επικεϊρθςθσ, θ ΕΥΕΡ ςε ςυνεργαςία με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων καταρτίηει προγράμματα 
τακτικϊν περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
ςυχνότθτασ των επιτόπου επιςκζψεων για τισ διάωορεσ κατθγορίεσ 
εγκαταςτάςεων, με βάςθ τθ ςυςτθματικι αξιολόγθςθ του περιβαλλοντικοφ 
κινδφνου, θ οποία βαςίηεται, κατ’ ελάχιςτον, ςτα ακόλουκα κριτιρια: 
 τισ πικανζσ και πραγματικζσ επιπτϊςεισ των ςυγκεκριμζνων εγκαταςτάςεων 
ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτο περιβάλλον, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα επίπεδα 
και τα είδθ εκπομπϊν, τθν ευαιςκθςία του τοπικοφ περιβάλλοντοσ και τον 
κίνδυνο ατυχθμάτων, 
 το ιςτορικό τθσ ςυμμόρωωςθσ με τουσ όρουσ τθσ περιβαλλοντικισ άδειασ, 
 τθ ςυμμετοχι του ωορζα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ ςτο EMAS, βάςει του 
Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1221/2009. 
Οι τακτικζσ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ με αυτοψία, μετά τθν ζκδοςθ τθσ 
ΑΕΡΟ, διενεργοφνται από περιβαλλοντικοφσ ελεγκτζσ τθσ παραγράωου 11. 
 Β. αα. Για τισ εγκαταςτάςεισ που ανικουν ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ 
2010/75 και, ταυτόχρονα, κατατάςςονται ςτθν υποκατθγορία Α1 θ 
περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με αυτοψία διεξάγεται, κατ’ ελάχιςτον, ανά ζτοσ. 

ββ. Για τισ εγκαταςτάςεισ που ανικουν ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ 2010/75 
και, ταυτόχρονα, ςτθν υποκατθγορία Α2 θ περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με 
αυτοψία διεξάγεται, κατ’ ελάχιςτον, ανά τριετία. 

γγ. Για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ των ομάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του 
άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β’1022) που κατατάςςονται ςτθν 
υποκατθγορία Α1 και δεν ανικουν ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ 2010/75, θ 
περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με αυτοψία διεξάγεται, κατ’ ελάχιςτον, ανά τριετία. 

δδ. Για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ των ομάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του 
άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β’1022) που κατατάςςονται ςτθν 
υποκατθγορία Α2 και δεν ανικουν ςτο Ραράρτθμα Λ τθσ Οδθγίασ 2010/75, θ 
περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με αυτοψία διεξάγεται, κατ’ ελάχιςτον, ανά 
πενταετία. 

εε. Για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Α των ομάδων 1, 2, 3 και 6 
του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β’1022) θ περιβαλλοντικι 
επικεϊρθςθ με αυτοψία διενεργείται κατά τθ ωάςθ τθσ καταςκευισ του ζργου 
και, κατ’ ελάχιςτον, ανά πενταετία από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ζργου ι τθσ 
δραςτθριότθτασ 
Σε περίπτωςθ που ο ωορζασ λειτουργίασ εγκατάςταςθσ που ανικει ςτισ 
περιπτϊςεισ (αα) ι (ββ) ςυμμετζχει ςτο EMAS οι αρμόδιεσ αρχζσ μποροφν να 
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διενεργοφν περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με αυτοψία ςε πιο αραιά χρονικά 
διαςτιματα που, πάντωσ, δεν μποροφν να ξεπερνοφν τθν τριετία για τθν 
περίπτωςθ (αα) και τθν πενταετία για τθν περίπτωςθ (ββ).   

Γ. Σε περίπτωςθ που θ περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ με αυτοψία εντοπίςει 
ςθμαντικζσ παραβάςεισ, ειδοποιείται θ αδειοδοτοφςα αρχι και θ ΕΥΕΡ και 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά νζα αυτοψία εντόσ εξαμινου.  

11. Θ ιδιότθτα του Ρεριβαλλοντικοφ Ελεγκτι αποκτάται με τθ χοριγθςθ 
άδειασ Ρεριβαλλοντικοφ Ελεγκτι από τον Γενικό Γραμματζα του ΥΡΕΚΑ.   
Ο ζλεγχοσ και θ παρακολοφκθςθ του ζργου των Ρεριβαλλοντικϊν Ελεγκτϊν και 
τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των κακθκόντων τουσ γίνεται από τθν Ειδικι Υπθρεςία 
Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ του ΥΡΕΚΑ, θ οποία επικουρείται από Εποπτικό 
Συμβοφλιο Ρεριβαλλοντικϊν Ελεγκτϊν. Το Εποπτικό Συμβοφλιο Ρεριβαλλοντικϊν 
Ελεγκτϊν ςυγκροτείται με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ και αποτελείται από: 
(α) τον Ειδικό Γραμματζα Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, με τον 
αναπλθρωτι του ωσ Ρρόεδρο, 
(β) τον Ράρεδρο του γραωείου του Νομικοφ Συμβοφλου ςτο ΥΡΕΚΑ με τον 
αναπλθρωτι του, 
(γ) τον Βοθκό Επικεωρθτι Ρεριβάλλοντοσ τθσ ΕΥΕΡ, με τον αναπλθρωτι του, 
(δ) τον Διευκυντι τθσ ΔΛΡΑ, με τον αναπλθρωτι του, και 
(ε) ζναν (1) εκπρόςωπο του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ, με τον 
αναπλθρωτι του, 
ςτ) ζναν εκπρόςωπο του ΕΣΥΔ με τον αναπλθρωτι του. 
Με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ εντόσ ζξθ (6) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ του 
παρόντοσ κακορίηονται όλεσ οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθ ςφςταςθ και 
λειτουργία του Εποπτικοφ Συμβουλίου. 

12. Με τθν επιωφλαξθ των διατάξεων τθσ παραγράωου Α.4 του άρκρου 9 του 
ν. 2947/2001 (ΦΕΚ Α’228), μετά από κάκε αυτοψία, οι αρμόδιεσ αρχζσ ι οι 
περιβαλλοντικοί ελεγκτζσ ςυντάςςουν ζκκεςθ αυτοψίασ αναωορικά με τα 
ευριματα ςε ςχζςθ με τθ ςυμμόρωωςθ τθσ εγκατάςταςθσ με τουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και τυχόν αναγκαία μζτρα και ενζργειεσ ςυμμόρωωςθσ. 
Θ ζκκεςθ αυτοψίασ αποςτζλλεται ςτο ωορζα του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ 
εντόσ δφο μθνϊν από τθν πραγματοποίθςθ τθσ αυτοψίασ και θ τελικι ζκκεςθ 
ελζγχου αναρτάται ςτο ΘΡΜ και δθμοςιοποιείται ςφμωωνα με τισ προβλζψεισ 
τθσ Οδθγίασ 2003/4/ΕΚ εντόσ 4 μθνϊν από τθν θμερομθνία διεξαγωγισ τθσ 
αυτοψίασ. Οι αρμόδιεσ αρχζσ διαςωαλίηουν ότι ο ωορζασ εκμετάλλευςθσ του 
ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθ 
ςυμμόρωωςθ με τισ υποδείξεισ τθσ ζκκεςθσ ελζγχου εντόσ εφλογου χρονικοφ 
διαςτιματοσ. 

13. Στθν επικεϊρθςθ του άρκρου 26 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143) των 
βιομθχανικϊν και βιοτεχνικϊν εγκαταςτάςεων που διεξάγεται από τθν 
αδειοδοτοφςα αρχι του Μζρουσ Β’ του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’143) μπορεί να 
ςυμμετζχει και εκπρόςωποσ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ για τθν περιβαλλοντικι 
αδειοδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ. 

14. Οι τακτικζσ επικεωριςεισ των εγκαταςτάςεων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 
Α’143), μποροφν να διεξάγονται από κοινοφ με τουσ πιςτοποιθμζνουσ 
επικεωρθτζσ του άρκρου 27 του ίδιου νόμου. 
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15. Ζκτακτεσ περιβαλλοντικζσ επικεωριςεισ διενεργοφνται από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ των περιπτϊςεων (α)-(δ) τθσ παραγράωου 3 προκειμζνου να 
διερευνθκοφν ςοβαρζσ περιβαλλοντικζσ καταγγελίεσ, ςοβαρά περιβαλλοντικά 
ατυχιματα, ςυμβάντα και περιπτϊςεισ μθ ςυμμόρωωςθσ, το ταχφτερο δυνατόν. 
Σε περίπτωςθ αδυναμίασ διεξαγωγισ τθσ ζκτακτθσ περιβαλλοντικισ 
επικεϊρθςθσ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, αυτι μπορεί να ανατίκεται ςε 
περιβαλλοντικό ελεγκτι τθσ παραγράωου 11. 

16. Θ ΕΥΕΡ και οι  αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων και 
των Ρεριωερειϊν ςε ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ χωρικισ αρμοδιότθτάσ τουσ 
μποροφν να ειςθγοφνται Σχζδιο Συμμόρωωςθσ ςε κάκε περίπτωςθ που 
διαπιςτϊνονται παραβάςεισ που προκάλεςαν ι δφνανται να προκαλζςουν 
περιβαλλοντικι ηθμιά ι ενζχουν κίνδυνο ευρείασ οικολογικισ διατάραξθσ το 
οποίο ο ελεγχόμενοσ ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ οωείλει να 
υλοποιιςει, υποβάλλοντασ προσ τθν ΕΥΕΡ Διλωςθ Συμμόρωωςθσ, με τθν 
πάροδο του τεκζντοσ χρονοδιαγράμματοσ. 

17. Στισ ΑΕΡΟ των ζργων και δραςτθριοτιτων του παραρτιματοσ Λ τθσ 
Οδθγίασ 2010/75 δφναται να προβλζπεται ότι για τθ χοριγθςθ άδειασ 
λειτουργίασ απαιτείται θ κατάκεςθ χρθματικισ εγγφθςθσ ι άλλου ιςοδφναμου 
μζςου. Με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, κατόπιν ειςιγθςθσ τθσ ΕΥΕΡ, ςε 
περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ μθ ςυμμόρωωςθσ του ωορζα διαχείριςθσ προσ τισ 
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ΑΕΡΟ, θ χρθματικι εγγφθςθ καταπίπτει 
προσ όωελοσ του Δθμοςίου και περιζρχεται ωσ πόροσ ςτο Ρράςινο Ταμείο. 

18. Με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ εντόσ ζξθ (6) μθνϊν από τθ 
δθμοςίευςθ του παρόντοσ: 

α) δφναται να εξειδικεφεται περαιτζρω ι να τροποποιείται θ διαδικαςία και θ 
ςυχνότθτα περιβαλλοντικϊν επικεωριςεων ανά υποκατθγορία και ανά ομάδα 
ζργων και δραςτθριοτιτων  όπωσ περιγράωεται ςτθν παράγραωο 10, 

β) κακορίηονται οι κατθγορίεσ ζργων και δραςτθριοτιτων που υπόκεινται 
υποχρεωτικά ςε προλθπτικι περιβαλλοντικι επικεϊρθςθ κατά τθ διαδικαςία 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 2 περίπτωςθ (α) 
του παρόντοσ άρκρου. 

γ) κακορίηονται οι αναγκαίεσ λεπτομζρειεσ για τθν εωαρμογι των 
παραγράωων 12 και 15 του παρόντοσ άρκρου. 

δ) κακορίηονται οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ τθσ άδειασ 
περιβαλλοντικοφ ελεγκτι, οι αρμοδιότθτζσ τουσ, θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ άδειασ 
περιβαλλοντικοφ ελεγκτι, θ διαδικαςία ανάκεςθσ εντολισ προσ επικεϊρθςθ, θ 
αμοιβι των περιβαλλοντικϊν ελεγκτϊν, θ διαδικαςία και οι λεπτομζρειεσ 
εωαρμογισ τθσ εκκακάριςθσ και καταβολισ των αμοιβϊν τουσ, οι ιδιότθτεσ που 
είναι αςυμβίβαςτεσ με το ζργο τουσ, ο τρόποσ ελζγχου των περιβαλλοντικϊν 
ελεγκτϊν, οι κυρϊςεισ και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια για τθν εωαρμογι 
τθσ παραγράωου 13. 
 

Άρκρο 21 
Διοικθτικζσ Κυρϊςεισ 

1.  Σε ωυςικά ι νομικά πρόςωπα που προκαλοφν οποιαδιποτε ρφπανςθ ι 
άλλθ υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ ι παραβαίνουν τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
ι των κατ’ εξουςιοδότθςι του εκδιδομζνων διαταγμάτων ι υπουργικϊν 
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αποωάςεων ι αποωάςεων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ι τθσ Ρεριωζρειασ, 
ανεξάρτθτα από τθν αςτικι ι ποινικι ευκφνθ, επιβάλλεται ωσ διοικθτικι 
κφρωςθ πρόςτιμο από πενιντα (50) μζχρι δφο εκατομμφρια (2.000.000) ευρϊ. 

Τα εν λόγω πρόςτιμα επιβάλλονται ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα τθσ 
παράβαςθσ, τθ ςυχνότθτα, τθν υποτροπι, το φψοσ υπζρβαςθσ των 
κεςμοκετθμζνων ορίων εκπομπϊν και τθν παραβίαςθ των περιβαλλοντικϊν 
όρων και προτφπων περιβαλλοντικϊν δεςμεφςεων. 

2. Για τθν επιβολι των ανωτζρω προςτίμων απαιτείται απόωαςθ των κάτωκι 
αναωερομζνων, φςτερα από ειςιγθςθ προσ αυτοφσ των υπθρεςιϊν ι/και 
οργάνων των παραγράωων 3 και 4 του άρκρου 20 του παρόντοσ, ανάλογα με το 
φψοσ των προςτίμων: 

α) Από τον οικείο Ρεριωερειάρχθ εωόςον το φψοσ του προςτίμου ανζρχεται 
ζωσ και τισ διακόςιεσ χιλιάδεσ (200.000) ευρϊ. 

β) Από τον Γενικό Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ εωόςον το φψοσ του 
προςτίμου κυμαίνεται μεταξφ διακοςίων χιλιάδων (200.000) ευρϊ ζωσ και τισ 
πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ. 

γ) Από τον Υπουργό ΡΕΚΑ, εωόςον το φψοσ του προςτίμου υπερβαίνει τισ 
πεντακόςιεσ χιλιάδεσ (500.000) ευρϊ. 

3. Με απόωαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, και ΡΕΚΑ αναπροςαρμόηονται 
τα κατϊτατα και ανϊτατα όρια των διοικθτικϊν προςτίμων που προβλζπονται 
ςτθν παρ. 2 του παρόντοσ άρκρου, με κριτιρια τθ μεταβολι των οικονομικϊν 
ι/και περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν. 
 

Άρκρο 22 
Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ηθτιματα τθσ ΕΤΕΠ και του ΤΓΑΠΕΗ   

1. Στθν ΕΥΕΡ ςυνιςτϊνται δφο (2) κζςεισ Βοθκϊν Γενικοφ Επικεωρθτι, μία για 
τον ςυντονιςμό τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Κατεδαωίςεων και μία για το ςυντονιςμό 
των περιβαλλοντικϊν ελζγχων ςε επίπεδο χϊρασ, οι οποίοι τοποκετοφνται με 
απόωαςθ Υπουργοφ ΡΕΚΑ, μετά από ειςιγθςθ του Ειδικοφ Γραμματζα 
Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ και λαμβάνουν τθν ειδικι πρόςκετθ 
αμοιβι του ςτ. βϋ του ά. 1 τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 
2/51476/0022 (ΦΕΚ Β/1813/2007) . 

2. Στθν ΕΥΕΡ ςυγκροτείται νζοσ Τομζασ Στερεάσ Ελλάδασ, με ζδρα τα 
Οινόωυτα,  με αρμοδιότθτεσ αυτζσ που ζχουν ανατεκεί ςτουσ Τομείσ τθσ ΕΥΕΡ 
με το ΡΔ 165/2003 (ΦΕΚ 137 Α’) εντόσ τθσ εδαωικισ περιοχισ τθσ Ρεριωζρειασ 
Στερεάσ Ελλάδασ του οποίου προΐςταται Τομεάρχθσ Επικεωρθτισ και υπάγεται 
απευκείασ ςτον Γενικό Επικεωρθτι τθσ ΕΥΕΡ.  

3. Για τθ ςτελζχωςθ του Τομζα Στερεάσ Ελλάδασ τθσ ΕΥΕΡ και τθν ενίςχυςθ εν 
γζνει των Τομζων Νοτίου και Βορείου Ελλάδασ αυτισ, ςυνιςτϊνται εικοςιπζντε 
(25) κζςεισ επιςτθμονικοφ και διοικθτικοφ προςωπικοφ ωσ εξισ: δφο (2) κζςεισ 
κατθγορίασ ΡΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΔΕ 
Διοικθτικοφ, ζναν (1) ΡΕ Ρλθροωορικισ, τρεισ (3) κζςεισ κατθγορίασ ΡΕ Χθμικϊν, 
τρεισ (3) κζςεισ κατθγορίασ ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν, τζςςερεισ (4) κζςεισ 
κατθγορίασ ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ (πτυχιοφχων Ρεριβαλλοντολόγων)ι ΡΕ 
Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΡΕ Αρχιτεκτόνων 
Μθχανικϊν, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, δφο (2) κζςεισ 
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κατθγορίασ ΡΕ Αγρονόμων Τοπογράωων, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Γεωλόγων, 
Μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Βιολόγων, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Δαςολόγων, 
δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΡΕ Μεταλλειολόγων Μθχανικϊν. Το ανωτζρω 
προςωπικό τοποκετείται ςε Τμιματα με απόωαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα 
Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ μετά από ειςιγθςθ του Γενικοφ 
Επικεωρθτι τθσ ΕΥΕΡ.  

4. Με απόωαςθ Υπουργοφ ΡΕΚΑ, μετά από ειςιγθςθ του Ειδικοφ Γραμματζα 
Επικεϊρθςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, μποροφν να ςυςτινονται Γραωεία 
Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ, με αρμοδιότθτα εντόσ εδαωικισ περιοχισ όπου 
ζχουν διαπιςτωκεί ςοβαρά προβλιματα ρφπανςθσ και υποβάκμιςθσ του 
περιβάλλοντοσ, όπωσ ςε βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ με υψθλι 
ςυγκζντρωςθ ρυπογόνων δραςτθριοτιτων, ευαίςκθτα προςτατευόμενα 
οικοςυςτιματα, κλπ.  

5. Για τθ ςτελζχωςθ του ΣΥΓΑΡΕΗ, οι επτά (7) κζςεισ του ειδικοφ 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ που προβλζπονται από τθν παράγραωο 4 του 
άρκρου 6 του Ρ.Δ. 148/2009, μετατρζπονται ςε κζςεισ πανεπιςτθμιακισ 
εκπαίδευςθσ και επιπρόςκετα ςυνιςτϊνται οκτϊ (8) νζεσ κζςεισ επιςτθμονικοφ 
προςωπικοφ, και ειδικότερα δφο (2) κζςεισ κατθγορίασ ΡΕ Χθμικϊν ι Χθμικϊν 
Μθχανικϊν, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Βιολόγων, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ 
Γεωλόγου, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Οικονομολόγου με εξειδίκευςθ ςτα 
χρθματοοικονομικά, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Γεωπόνων ι Δαςολόγων, μία 
(1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Ρεριβάλλοντοσ (πτυχιοφχων Ρεριβαλλοντολόγων) ι 
Μθχανικϊν Ρεριβάλλοντοσ, μία (1) κζςθ κατθγορίασ ΡΕ Ρλθροωορικισ και τζλοσ 
διατθροφνται οι δφο (2) κζςεισ διοικθτικοφ προςωπικοφ.  

6. Πλεσ οι προβλεπόμενεσ, ςτισ παραγράωουσ 3 και 5 του παρόντοσ άρκρου, 
κζςεισ πλθροφνται αποκλειςτικά  με υπαλλιλουσ μόνιμουσ ι με ςχζςθ εργαςίασ 
ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που υπθρετοφν ςτο Δθμόςιο, ΝΡΔΔ ι/και 
τον ευρφτερο δθμόςιο τομζα, μετά από απόςπαςθ, ι με μετάταξθ ι με 
μετακίνθςθ, όπωσ ιςχφει, με απόωαςθ του οικείου Υπουργοφ και του Υπουργοφ 
ΡΕΚΑ, χωρίσ γνϊμθ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου ι άλλου οργάνου κατά 
παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων.  Σε περίπτωςθ απόςπαςθσ ι μετακίνθςθσ 
θ διάρκεια ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ και μπορεί να παρατείνεται ι ανανεϊνεται 
για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. 

Σε περίπτωςθ μετάταξθσ καταργείται αντίςτοιχα θ οργανικι κζςθ που 
κατείχε ο μεταταςςόμενοσ.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βϋ 
Ρφκμιςθ αυκαιρζτων ςε ςυνάρτθςθ με δθμιουργία περιβαλλοντικοφ 

ιςοηυγίου 
 

Άρκρο 23 
Απαγόρευςθ εμπράγματων δικαιοπραξιϊν ςε ακίνθτα με αυκαίρετεσ 

καταςκευζσ ι αυκαίρετεσ αλλαγζσ χριςθσ 
 
1. Από 1.1.2012 και εωεξισ απαγορεφεται και είναι απολφτωσ άκυρθ θ 
μεταβίβαςθ ι θ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ ςε ακίνθτο, ςτο οποίο ζχει 
εκτελεςτεί αυκαίρετθ καταςκευι ι αλλαγι χριςθσ, όπωσ ειδικότερα  ορίηεται 
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ςτα άρκρα 5 παράγραωοσ 2 του ν.1577/1985 (Α’ 210) και 22 παράγραωοσ 3 του 
ν.2831/2000 (Α’ 140).  
 
2. Από τισ διατάξεισ τθσ προθγουμζνθσ παραγράωου εξαιροφνται τα ακίνθτα, 
ςτα οποία ζχουν εκτελεςτεί αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι ζχουν εγκαταςτακεί 
αυκαίρετεσ χριςεισ: 
α) των οποίων ζχει αναςταλεί θ κατεδάωιςθ, ςφμωωνα με τισ  διατάξεισ των 
άρκρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983 (Α’ 33), όπωσ ιςχφουν,  ι 
β) για τισ οποίεσ ζχει περατωκεί θ διαδικαςία διατιρθςθσ κατά τισ διατάξεισ του 
ν.3843/2010 (Α’ 62) και για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτθν 
περίπτωςθ α) τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 5 του ίδιου νόμου ι  
γ) για τισ οποίεσ ζχει περατωκεί θ διαδικαςία καταβολισ του ενιαίου ειδικοφ 
προςτίμου διατιρθςθσ, όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραωο 6 του επόμενου 
άρκρου και για το χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ςτον παρόντα νόμο. 
 
3. Δεν υπάγεται ςτισ εξαιρζςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου θ μεταβίβαςθ 
ακινιτου, ι ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ ςε ακίνθτο ςτο οποίο ζχει 
εκτελεςτεί αυκαίρετθ καταςκευι, ι ζχει εγκαταςτακεί αυκαίρετθ χριςθ, αν: 
α) το ακίνθτο βρίςκεται: 
αα)  ςε εγκεκριμζνο κοινόχρθςτο χϊρο τθσ πόλθσ,  
ββ)  ςτθ ηϊνθ αςωαλείασ των διεκνϊν, εκνικϊν, επαρχιακϊν ι δθμοτικϊν ι 
κοινοτικϊν οδϊν κατά τθ νομοκεςία περί μζτρων για τθν αςωάλεια τθσ 
υπεραςτικισ ςυγκοινωνίασ, 
γγ)  ςε δθμόςιο κτιμα, 
δδ)  ςε δαςικι ι αναδαςωτζα ζκταςθ, ςτον αιγιαλό ι τθ ηϊνθ παραλίασ 
εε)  ςε κθρυγμζνο αρχαιολογικό ι ιςτορικό χϊρο, ςτον οποίο απαγορεφεται θ 
ιδιωτικι δόμθςθ ι ςε παραδοςιακό οικιςμό 
ςτ)        ςε παραδοςιακό οικιςμό ι ςε κθρυγμζνο ωσ διατθρθτζο κτίριο  
ηη)  ςε ρζμα ι ςε βιότοπο 
ι 
β) θ αυκαίρετθ καταςκευι ι αλλαγι χριςθσ ζχει εκτελεςτεί ι εγκαταςτακεί ςε 
κτίριο που είναι αρχαίο ι νεϊτερο μνθμείο, ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του ν. 
3028/2002 (Α’ 153). 
 
4. Σε κάκε δικαιοπραξία εν ηωι που ςυντάςςεται μετά τθν 1.1.2012 και ζχει ωσ 
αντικείμενο τθ μεταβίβαςθ ι τθ ςφςταςθ εμπραγμάτου δικαιϊματοσ ςε ακίνθτο,  
εκτόσ από τα επιςυναπτόμενα που προβλζπονται ςτθν παράγραωο 12 του 
άρκρου 17 του ν.1337/1983, επιςυνάπτεται υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ και 
βεβαίωςθ μθχανικοφ, με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι ςτο ακίνθτο δεν ζχουν 
εκτελεςτεί αυκαίρετεσ καταςκευζσ και δεν ζχουν εγκαταςτακεί χριςεισ χωρίσ 
άδεια, ι ότι οι εκτελεςμζνεσ αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι οι εγκατεςτθμζνεσ 
αυκαίρετεσ χριςεισ, εμπίπτουν ςε μια από τισ εξαιρζςεισ τθσ παραγράωου 2 και 
δεν υπάγονται ςε καμία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράωου 3. Με κοινι 
απόωαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και 
Δικαιοςφνθσ, Διαωάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, κακορίηεται ο τφποσ 
και το ειδικότερο περιεχόμενο τθσ βεβαίωςθσ του προθγοφμενου εδαωίου, 
μπορεί να προβλζπεται ότι  θ παραπάνω υπεφκυνθ διλωςθ και βεβαίωςθ 
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μθχανικοφ αντικακίςτανται με τθν «Ταυτότθτα Κτιρίου» κατά τισ διατάξεισ του 
άρκρου  3 του ν. 3843/2010 ( Αϋ62)  μετά τθν ζναρξθ τιρθςισ τθσ και ρυκμίηεται 
κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν εωαρμογι τθσ παροφςασ παραγράωου.  
 
5. Οι ςυμβολαιογράωοι που ςυντάςςουν ςυμβόλαια, οι δικαιοπρακτοφντεσ, οι 
μεςίτεσ που μεςολαβοφν, οι δικθγόροι που παρίςτανται ςε τζτοια ςυμβόλαια, οι 
υποκθκοωφλακεσ ι οι προϊςτάμενοι των κτθματολογικϊν γραωείων που 
μεταγράωουν αυτά, εωόςον δεν ζχει επιςυναωκεί θ βεβαίωςθ τθσ 
προθγοφμενθσ παραγράωου, κακϊσ και οι μθχανικοί που χοριγθςαν ανακριβι 
βεβαίωςθ, τιμωροφνται με ποινι ωυλάκιςθσ τουλάχιςτον ζξι μθνϊν και 
χρθματικι ποινι από 30.000 μζχρι 100.000 ευρϊ, ανάλογα με τθν αξία τθσ 
αυκαίρετθσ καταςκευισ. Αν θ ανακρίβεια τθσ βεβαίωςθσ δεν οωείλεται ςε δόλο 
ι βαριά αμζλεια, ο μθχανικόσ τιμωρείται με ποινι ωυλάκιςθσ μζχρι ζνα χρόνο ι 
χρθματικι ποινι από 5.000 μζχρι 15.000 ευρϊ. 
Σε περίπτωςθ απλϊν υπερβάςεων άδειασ καταςκευισ μπορεί να επιβλθκεί 
ποινι μειωμζνθ. 
 
6. Στουσ μθχανικοφσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράωου, ανεξάρτθτα από τθν 
ποινικι τουσ δίωξθ, επιβάλλεται προςωρινι ι οριςτικι απαγόρευςθ άςκθςθσ 
του επαγγζλματοσ από το αρμόδιο πεικαρχικό όργανο του Τεχνικοφ 
Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ. Με κοινι απόωαςθ των Υπουργϊν Ρεριβάλλοντοσ 
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και Υποδομϊν Μεταωορϊν και Δικτφων, 
ρυκμίηεται θ διαδικαςία επιβολισ τθσ διοικθτικισ ποινισ και κάκε αναγκαίο 
ηιτθμα για τθν εωαρμογι τθσ παραγράωου αυτισ. 
 
    Άρκρο 24 

Δικαιολογθτικά , διαδικαςία υπαγωγισ και ενιαίο ειδικό πρόςτιμο 
αυκαίρετθσ καταςκευισ ι αυκαίρετθσ αλλαγισ χριςθσ 

 
1. Επιτρζπεται μετά τθν καταβολι ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, το φψοσ και θ 
διαδικαςία καταβολισ του οποίου κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο, ανάλογα με 
τθν κατθγορία και το είδοσ του αυκαιρζτου, θ διατιρθςθ κτιρίων, που ζχουν 
καταςκευαςτεί και χριςεων, που ζχουν εγκαταςτακεί, μζχρι τθν 28.4.2010 και 
ζχουν ανεγερκεί κακ’ υπζρβαςθ είτε τθσ οικοδομικισ άδειασ, είτε των όρων ι 
περιοριςμϊν δόμθςθσ του ακινιτου, είτε χωρίσ οικοδομικι άδεια, εωόςον θ 
χριςθ τουσ δεν απαγορεφεται από τισ πολεοδομικζσ διατάξεισ για τισ χριςεισ 
γθσ που ιςχφουν ςτθν περιοχι του ακινιτου και εωόςον το ακίνθτο, θ αυκαίρετθ 
καταςκευι ι θ αυκαίρετθ αλλαγι χριςθσ δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ 
παραγράωου 3 του προθγοφμενου άρκρου ωσ εξισ : 
Α) για ςαράντα (40) χρόνια ςε περιοχζσ εντόσ ςχεδίου πόλεωσ ι εντόσ ορίων 
οικιςμϊν κακϊσ και ςτισ περιπτϊςεισ που το αυκαίρετο κτίςμα, ανεξάρτθτα από 
τθ κζςθ που βρίςκεται ςυνιςτά κφρια και μοναδικι κατοικία και εωόςον ο 
ιδιοκτιτθσ ι ο ςφηυγοσ ι οποιοδιποτε από τα ανιλικα τζκνα αυτοφ δεν ζχει 
δικαίωμα πλιρουσ κυριότθτασ ι επικαρπίασ ι οίκθςθσ ςε κατοικία ι ςε ιδανικό 
μερίδιο αυτισ που πλθροί τισ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ τθσ οικογζνειάσ του ι 
δικαίωμα πλιρουσ κυριότθτασ ςε οικόπεδο οικοδομιςιμο ι ςε ιδανικό μερίδιο 
οικοπζδου ςτο οποίο αντιςτοιχεί εμβαδόν κτίςματοσ που πλθροί τισ ςτεγαςτικζσ 
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του ανάγκεσ και βρίςκονται ςε δθμοτικό ι κοινοτικό διαμζριςμα με πλθκυςμό 
άνω των τριϊν χιλιάδων (3.000). 
Β) για είκοςι (20) χρόνια ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ ι εκτόσ ορίων 
οικιςμϊν.  
Τθσ καταβολισ του παραπάνω ενιαίου ειδικοφ προςτίμου εξαιροφνται οι χϊροι 
για τουσ οποίουσ τθρικθκε θ διαδικαςία των άρκρων 5 και 6 του ν.3843/2010 
(Α’ 62). 
 
2.  Ο ιδιοκτιτθσ ι ο ςυνιδιοκτιτθσ του ακινιτου ςτο οποίο ζχει εκτελεςτεί  θ 
αυκαίρετθ καταςκευι ι ζχει εγκαταςτακεί αυκαίρετθ χριςθ ι ο νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ, υποβάλλει ςτθν αρμόδια πολεοδομικι 
υπθρεςία ωάκελο, ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα εξισ:  
α. Αίτθςθ 
β. Υπεφκυνθ διλωςθ Ν.1599/86 (εισ διπλοφν) ςτθν οποία περιλαμβάνονται τα 
ατομικά ςτοιχεία, ο αρικμόσ ωορολογικοφ μθτρϊου (Α.Φ.Μ.), θ δθμόςια 
οικονομικι υπθρεςία (Δ.Ο.Υ.) ωορολογίασ του ιδιοκτιτθ, ο αρικμόσ και το ζτοσ 
τθσ οικοδομικισ άδειασ όπου υπάρχει, το εμβαδόν και θ χριςθ τθσ καταςκευισ 
που εμπίπτει ςτθ ρφκμιςθ τθσ παραγράωου 1,  θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ 
καταςκευισ  ι εγκατάςταςθσ  τθσ χριςθσ ςε αυτό κακϊσ και εάν πρόκειται για 
ακίνθτο κφριασ και μοναδικισ κατοικίασ τθσ παραγράωου 1Α, πρϊτθσ κατοικίασ, 
άλλθσ κατοικίασ ι ακίνθτο άλλθσ χριςθσ. Θ διλωςθ ςυνοδεφεται από τεχνικι 
ζκκεςθ  που ςυμπλθρϊνεται από αρμόδιο  μθχανικό. Στθν ζκκεςθ αυτι  
περιλαμβάνεται θ περιγραωι τθσ καταςκευισ ι τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ, το 
εμβαδόν αυτισ και  θ χριςθ τθσ κακϊσ και διλωςθ για το αν πρόκειται για 
καταςκευι πρόχειρα καταςκευαςμζνθ (όπωσ ςτεγάςεισ και επικαλφψεισ από 
λαμαρίνα, ςανίδεσ) από ευτελι υλικά (πρόχειρθ καταςκευι). Στθν τεχνικι 
ζκκεςθ επιςυνάπτονται ωωτογραωίεσ τθσ καταςκευισ από όλεσ τισ απόψεισ, 
αντίγραωα του ςτελζχουσ, του τοπογραωικοφ διαγράμματοσ τθσ αδείασ και τθσ 
κάτοψθσ του ορόωου, όπου εμωαίνεται  θ αυκαίρετθ καταςκευι  για τθν οποία 
ηθτείται θ υπαγωγι ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ. Στισ περιπτϊςεισ που δεν ζχει 
εκδοκεί οποιαδιποτε οικοδομικι άδεια ι αυτι δεν είναι δυνατό να ανευρεκεί 
επιςυνάπτονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία πλθν του ςτελζχουσ, που 
αποτυπϊνουν τθν κατάςταςθ του ακινιτου. Επιπλζον, υποβάλλεται απόςπαςμα 
ρυμοτομικοφ ι απόςπαςμα χάρτθ με προςδιοριςμό τθσ κζςθσ του ακινιτου ςε 
εξαρτθμζνο τοπογραωικό διάγραμμα,  «ωφλλο καταγραωισ αυκαίρετθσ 
καταςκευισ», ςφμωωνα με το παράρτθμα του παρόντοσ και ςε κάκε περίπτωςθ, 
διλωςθ αρμόδιου μθχανικοφ περί ςτατικισ επάρκειασ, θ οποία κα βαςίηεται ςε 
ταχφ οπτικό ζλεγχο, που ςτθν περίπτωςθ κτιρίων χωρίσ άδεια κα δθλϊνει τθν 
φπαρξθ ι μθ ωζροντα οργανιςμοφ κακϊσ και τυχόν εμωανείσ βλάβεσ του.   
 
γ. Ραράβολο/αποδεικτικό είςπραξθσ υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου φψουσ 500 
ευρϊ για   καταςκευι/χριςθ μζχρι 75τ.μ ι για κτίριο κφριασ και μοναδικισ 
κατοικίασ μζχρι 120τμ, 1000 ευρϊ για κτίριο/χριςθ μζχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 
ευρϊ για κτίριο/χριςθ μεγαλφτερθ των 1.000 τ.μ., επί ποινι απαραδζκτου, για 
κάκε αυτοτελι ιδιοκτθςία, το οποίο ςε καμία περίπτωςθ δεν επιςτρζωεται, αλλά 
ςυμψθωίηεται με το πρόςτιμο που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο. Με κοινι 
απόωαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 
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Κλιματικισ Αλλαγισ κακορίηεται θ διαδικαςία είςπραξθσ των ανωτζρω ποςϊν 
και θ δυνατότθτα κατάκεςισ τουσ ςε ςυμβεβλθμζνεσ τράπεηεσ.  
 
δ) ζντυπο υπολογιςμοφ του ειδικοφ προςτίμου τθσ δθλοφμενθσ καταςκευισ, 
όπωσ ορίηεται ςτθν παράγραωο 6.  
 
Τα παραπάνω δικαιολογθτικά υποβάλλονται με πλιρθ ευκφνθ του ιδιοκτιτθ και 
του μθχανικοφ του. 
 
3. Θ υποβολι των παραπάνω δικαιολογθτικϊν γίνεται είτε απευκείασ είτε με 
ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν αρμόδια Ρολεοδομικι Υπθρεςία ι ςτο ΚΕΡ του Διμου 
το αργότερο μζχρι 31.12.2011. Θ αρμόδια πολεοδομικι υπθρεςία διαπιςτϊνει 
μόνο τθν πλθρότθτα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν. Στθν περίπτωςθ 
απευκείασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν ο ζλεγχοσ μόνο τθσ πλθρότθτασ του 
ωακζλου γίνεται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ και ενθμερϊνεται ο 
ενδιαωερόμενοσ για τυχόν ελλείψεισ με επιςθμείωςθ ςτο αντίγραωο τθσ 
αίτθςθσ. Στθν περίπτωςθ διαβίβαςθσ μζςω ΚΕΡ ι με ςυςτθμζνθ επιςτολι ο 
ζλεγχοσ μόνο τθσ πλθρότθτασ, γίνεται εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν 
παραλαβι τουσ, εντόσ των οποίων ενθμερϊνεται εγγράωωσ ο αιτϊν για τισ 
τυχόν ελλείψεισ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ εωόςον υπάρχουν ελλείψεισ ο αιτϊν 
εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν προςκομίηει ςτθν πολεοδομικι υπθρεςία τα 
ςτοιχεία που ηθτικθκαν, ελζγχεται θ πλθρότθτα του ωακζλου και βεβαιϊνεται θ 
πλθρότθτα ςτο αντίγραωο τθσ αίτθςθσ του δθλοφντοσ με τθν θμερομθνία 
κατάκεςθσ. 
 
4. Θ μθ τιρθςθ των προκεςμιϊν ενεργείασ εκ μζρουσ τθσ πολεοδομικισ 
υπθρεςίασ δεν ςτερεί ςτον αιτοφντα το δικαίωμα υπαγωγισ του ςτθν ρφκμιςθ 
αυτι και παρατείνονται αναλόγωσ οι ςχετικζσ προκεςμίεσ. 
 
5. Οι δθλϊςεισ καταχωρίηονται ςε ειδικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ οικείασ 
πολεοδομικισ υπθρεςίασ ι ςε ειδικό βιβλίο. Ο αφξων αρικμόσ τθσ καταχϊριςθσ 
με τθν θμερομθνία κατάκεςθσ εγγράωεται επιςθμειωματικά επί του αντιγράωου 
τθσ αίτθςθσ, το οποίο επιςτρζωεται ςτον αιτοφντα. Στο ειδικό θλεκτρονικό 
αρχείο ι το ειδικό βιβλίο καταχωρίηονται κατά τθν εωαρμογι τθσ διαδικαςίασ 
που προβλζπεται ςτο παρόν, όλα τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθ διλωςθ, το 
καταβλθκζν παράβολο, οι ελλείψεισ, θ θμερομθνία κατάκεςθσ των ςτοιχείων, 
κακϊσ και το ενιαίο ειδικό πρόςτιμο που ορίηεται ςτθν παράγραωο 6.  

 
 
6. α.  Ο ιδιοκτιτθσ τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ ι χριςθσ που δθλϊνεται 
ςφμωωνα με τισ προθγοφμενεσ παραγράωουσ καταβάλλει ειδικό πρόςτιμο, το 
οποίο υπολογίηεται με βάςθ το εμβαδόν τθσ επί τθν τιμι ηϊνθσ, που ιςχφει ςτθν 
περιοχι του ακινιτου, ανεξαρτιτωσ τθσ χριςθσ αυτοφ, ςφμωωνα με το ςφςτθμα  
αντικειμενικϊν αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 
ςχετικισ αίτθςθσ υπαγωγισ ςτθ ρφκμιςθ επί το ςυντελεςτι 15 % και επί τουσ 
ςυντελεςτζσ που ορίηονται ςτον πίνακα του παραρτιματοσ του παρόντοσ 
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ανάλογα με τθν κατθγορία και το είδοσ του αυκαιρζτου (Τετραγωνικά μζτρα Χ 
15% Χ τιμι ηϊνθσ Χ ςυντελεςτζσ τετραγωνιδίων). 
Για τθν εφρεςθ του  προςτίμου  κάκε κατθγορίασ και είδουσ καταςκευισ ι 
χριςθσ που ορίηεται ςτον πίνακα προςτίκενται τα εμβαδά όλων των 
δθλοφμενων εμβαδϊν τθσ κατθγορίασ και του είδουσ αυτοφ για κάκε αυτοτελι 
ιδιοκτθςία. 

β. Ειδικά για αυκαίρετθ καταςκευι ι χριςθ κακ’ υπζρβαςθ οικοδομικισ αδείασ, 
ςυνολικισ επιωάνειασ μζχρι είκοςι (20) τμ και εωόςον το μζγεκοσ αυτό δεν 
υπερβαίνει το ποςοςτό 20% τθσ επιτρεπόμενθσ επιωανείασ και βρίςκεται εντόσ 
οικοδομιςιμου τμιματοσ του οικοπζδου, κακϊσ και για υπζρβαςθ φψουσ που 
δεν υπερβαίνει το ποςοςτό 20% του επιτρεπόμενου βάςει τθσ οικοδομικισ 
άδειασ μετροφμενο από τθ ςτάκμθ του περιβάλλοντα χϊρου που ορίηεται ςτθν 
άδεια  αυτι, το πρόςτιμο κακορίηεται ςε ποςόν χιλίων πεντακοςίων (1.500) 
ευρϊ για ακίνθτα ςε εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ, ςε δφο χιλιάδεσ (2.000) ευρϊ για 
ακίνθτα που βρίςκονται ςε εντόσ ςχεδίου και εντόσ οικιςμϊν περιοχζσ με τιμι 
ηϊνθσ ζωσ δφο χιλιάδεσ (2.000) ευρϊ και ςε τρεισ χιλιάδεσ (3.000) ευρϊ για 
περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ μεγαλφτερθ από δφο χιλιάδεσ ευρϊ (2.000) ευρϊ. Το 
πρόςτιμο αυτό καταβάλλεται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ (γ) τθσ παραγράωου 
8.  

γ. Το πρόςτιμο τθσ παραπάνω περίπτωςθσ μειωμζνο κατά το ιμιςυ οωείλεται 
για καταςκευζσ και χριςεισ που ανεγζρκθςαν με βάςθ οικοδομικι άδεια και 
υπιχκθςαν ςτισ περί αυκαιρζτων διατάξεισ μετά από ακφρωςθ ι ανάκλθςθ τθσ  
άδειασ αυτισ κακϊσ και για πρόχειρεσ καταςκευζσ μζχρι είκοςι (20) 
τετραγωνικά μζτρα, που ανεγζρκθκαν πριν τθν 1/1/1983. Το πρόςτιμο αυτό 
καταβάλλεται ςφμωωνα με τθν περίπτωςθ (γ) τθσ παραγράωου 8.  

δ. Στθν περίπτωςθ που θ αυκαίρετθ καταςκευι ι θ αυκαίρετθ χριςθ αωορά 
κτίριο, που χρθςιμοποιείται και λειτουργεί ωσ βιομθχανικι, βιοτεχνικι 
εγκατάςταςθ, ξενοδοχείο, αποκικθ ι άλλθ παραγωγικι μονάδα, εωόςον ζχει 
υπαχκεί ςε ειδικζσ διατάξεισ, που επιτρζπουν τθ λειτουργία του μετά τθν 
καταβολι προςτίμου ι άλλου τζλουσ ι ειςωοράσ, το παραπάνω ειδικό πρόςτιμο 
διατιρθςθσ καταβάλλεται μειωμζνο κατά το ποςό του προςτίμου ι τζλουσ ι 
ειςωοράσ, που ζχει καταβλθκεί ςε εωαρμογι των παραπάνω διατάξεων. 

7. Στθν περίπτωςθ που δεν ζχει κακοριςτεί τιμι ηϊνθσ ςφμωωνα με το ςφςτθμα 
των αντικειμενικϊν αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν ςτθν περιοχι του 
ακινιτου, κακϊσ και ςτισ περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλθσ και εκτόσ ορίων 
οικιςμϊν, για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ των κτιςμάτων λαμβάνεται υπόψθ θ 
ελάχιςτθ τιμι ηϊνθσ που ιςχφει ςτο Διμο και εάν δεν ζχει κακοριςτεί ςε αυτόν, 
θ ελάχιςτθ τιμι ηϊνθσ που ιςχφει ςτθν περιωερειακι ενότθτα, όπου βρίςκεται το 
ακίνθτο.  
8. α. Το ενιαίο ειδικό πρόςτιμο υπολογίηεται από το μθχανικό ςε ζντυπο ειδικισ 
θλεκτρονικισ εωαρμογισ του ΤΕΕ ι του ΥΡΕΚΑ, κεωρείται προςωρινά  από τθν 
αρμόδια πολεοδομικι υπθρεςία και επιδίδεται άμεςα ι αποςτζλλεται ςτον 
αιτοφντα  εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ διαπίςτωςθ τθσ πλθρότθτασ του 
ωακζλου και χρθςιμοποιείται ωσ δικαιολογθτικό πλθρωμισ του παραπάνω  
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προςτίμου. Μζχρι τθν εξόωλθςθ του ποςοφ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου το 
ζντυπο αυτό κεωρείται οριςτικά από τθν αρμόδια πολεοδομικι υπθρεςία μετά 
από ζλεγχο τθσ ορκότθτασ του φψουσ του προςτίμου.  
β. Το πρόςτιμο καταβάλλεται εντόσ είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν για τα ακίνθτα 
κατοικίασ και εντόσ τριάντα ζξι (36) μθνϊν για τα ακίνθτα άλλθσ χριςθσ από τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου, ολόκλθρθ ι τμθματικά ςε οκτϊ (8) και δεκατζςςερισ 
(14) ιςόποςεσ δόςεισ αντίςτοιχα, εκ των οποίων θ πρϊτθ δόςθ καταβάλλεται 
εντόσ προκεςμίασ οχτϊ (8) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. 
Σε περίπτωςθ εωάπαξ καταβολισ κατά τον χρόνο καταβολισ τθσ πρϊτθσ δόςθσ 
παρζχεται ζκπτωςθ 20%.  
γ.  Σε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ των παραπάνω δόςεων επιβάλλεται 
προςαφξθςθ 1 % για κάκε μινα  κακυςτζρθςθσ. Θ ίδια προςαφξθςθ επιβάλλεται 
ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ των δόςεων των προςτίμων, που 
επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τισ 
κακυςτεροφμενεσ μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ δόςεισ. 
δ. Για αυκαίρετεσ καταςκευζσ ι χριςεισ των περιπτϊςεων (β) και (γ) τθσ 
παραγράωου 6 το πρόςτιμο καταβάλλεται εωάπαξ, χωρίσ ζκπτωςθ και μζχρι 
31.12.2011. Σε περίπτωςθ παρζλευςθσ τθσ παραπάνω προκεςμίασ το ποςό του 
ενιαίου ειδικοφ προςτίμου προςαυξάνεται ςε ποςοςτό 3% για κάκε μινα 
κακυςτζρθςθσ.  
 ε. Με κοινι απόωαςθ των  Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ρεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ κακορίηεται θ διαδικαςία κατάκεςθσ και 
απόδοςθσ του ειδικοφ προςτίμου και κάκε ςχετικι λεπτομζρεια.   
 
9. Τα παραςτατικά εξόωλθςθσ του ειδικοφ προςτίμου προςκομίηονται ςτθν 
πολεοδομικι υπθρεςία, θ οποία τα καταχωρίηει ςε ιδιαίτερθ ςτιλθ ςτο ειδικό 
θλεκτρονικό αρχείο ι ειδικό βιβλίο που προβλζπεται ςτθν παράγραωο 5. Θ 
καταχϊριςθ επζχει κζςθ βεβαίωςθσ για τθν περαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
καταβολισ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου τθσ δθλοφμενθσ καταςκευισ ι χριςθσ 
για τθ χρονικι προκεςμία, που ορίηεται ςτον παρόντα νόμο, ςθμειϊνεται δε και 
ςτο αντίγραωο τθσ αίτθςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτο δθλοφντα. Ειδικά για τισ 
πρόχειρεσ καταςκευζσ απαιτείται επιπλζον για τθ διατιρθςι τουσ θ υποβολι 
αρχιτεκτονικισ μελζτθσ για τθ μορωολογικι και αιςκθτικι ζνταξι τουσ ωσ προσ 
το ςφνολο του κτιρίου και του κτιςτοφ περιβάλλοντόσ του. Θ αρχιτεκτονικι 
μελζτθ εγκρίνεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ρολεοδομικοφ και Αρχιτεκτονικοφ 
Ελζγχου και πρζπει να υλοποιθκεί ζωσ τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ 
καταβολισ τθσ τελευταίασ δόςθσ.   
 
10. Μετά τθν υποβολι όλων των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςτισ 
προθγοφμενεσ παραγράωουσ αναςτζλλεται θ επιβολι προςτίμων και κάκε 
διαδικαςία επιβολισ κυρϊςεων, που αωοροφν τισ καταςκευζσ ι χριςεισ  που 
προβλζπονται ςτθν παράγραωο 1 για τισ οποίεσ υποβλικθκαν τα δικαιολογθτικά 
μζχρι τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ εξόωλθςθσ των προςτίμων. Επιτρζπεται θ 
ςφνδεςθ των κτιρίων αυτϊν με τα δίκτυα κοινισ ωωζλειασ μετά τθν καταβολι 
τουλάχιςτον τθσ πρϊτθσ δόςθσ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου. 
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11. Για τισ καταςκευζσ ι τισ χριςεισ για τισ οποίεσ υποβάλλεται διλωςθ 
υπαγωγισ ςτισ ρυκμίςεισ του παρόντοσ άρκρου, δεν επιβάλλονται πρόςτιμα 
ανζγερςθσ και διατιρθςθσ οφτε άλλεσ κυρϊςεισ, εωόςον εξοωλθκοφν 
εμπροκζςμωσ όλεσ οι δόςεισ καταβολισ  του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου και για 
όςο χρονικό διάςτθμα ορίηεται ςτον παρόντα νόμο, που υπολογίηεται από τθν 
ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου. Μετά τθν ολοςχερι εξόωλθςθ του ενιαίου 
ειδικοφ προςτίμου, επιτρζπεται για το ίδιο χρονικό διάςτθμα, κατ’ εξαίρεςθ, θ 
μεταβίβαςθ ι θ ςφςταςθ εμπράγματου δικαιϊματοσ ςτο ακίνθτο ςτο οποίο ζχει 
εκτελεςτεί θ αυκαίρετθ καταςκευι ι ζχει εγκαταςτακεί αυκαίρετθ χριςθ, 
ςφμωωνα και με τθν παράγραωο 2  περίπτωςθ γ του άρκρου 23.  Τα παραπάνω 
ιςχφουν για τισ ίδιεσ καταςκευζσ ι χριςεισ και για εκκρεμείσ ςε οποιοδιποτε 
ςτάδιο και διαδικαςία ςχετικζσ υποκζςεισ. Τυχόν ιδθ καταβλθκζντα ποςά 
ςχετικϊν προςτίμων δεν αναηθτοφνται ενϊ τυχόν ανείςπρακτα βεβαιωκζντα 
ποςά ςχετικϊν προςτίμων διαγράωονται.   
 
12. Θ εξόωλθςθ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου για τθν αλλαγι τθσ χριςθσ δεν 
ςυνεπάγεται απαλλαγι αυτϊν από άλλεσ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ ι όρουσ που 
αωοροφν τθ λειτουργία τθσ ςυγκεκριμζνθσ χριςθσ. Θ ζκδοςθ ι ανακεϊρθςθ 
οικοδομικισ άδειασ κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ ςε δθλοφμενο κτίριο ι τμιμα 
αυτοφ, μπορεί να τθρείται μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ εξόωλθςθσ του 
ενιαίου ειδικοφ προςτίμου χωρίσ να επιβάλλεται άλλο πρόςτιμο. 
 
13. Μετά τθν 1.1.2012 και ανά τρίμθνο, οι πολεοδομικζσ υπθρεςίεσ 
αποςτζλλουν χωρίσ κακυςτζρθςθ ςε θλεκτρονικι μορωι ςτο Υπουργείο 
Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ςυγκεντρωτικά ςτοιχεία ανά 
διμο για το ςφνολο των δθλϊςεων που υποβλικθκαν, τθ ςυνολικι επιωάνεια 
των καταςκευϊν ι χριςεων που διατθροφνται, τα ςυνολικά ποςά των  
προςτίμων, κακϊσ και ακριβι αντίγραωα του θλεκτρονικοφ αρχείου ι ειδικοφ 
βιβλίου όπου καταχωρικθκαν οι ςχετικζσ δθλϊςεισ.  
 
14. Στα ςυμβολαιογραωικά ζγγραωα κάκε δικαιοπραξίασ μεταβίβαςθσ ακινιτων, 
ςτα οποία υπάρχουν καταςκευζσ ι χριςεισ που ζχουν υπαχκεί ςτισ ρυκμίςεισ 
του παρόντοσ άρκρου, γίνεται ειδικι μνεία για τθν υπαγωγι των καταςκευϊν ι 
χριςεων ςτισ ρυκμίςεισ αυτζσ κατά τθν απεικόνιςι τουσ ςθμειϊνεται θ 
υπαγωγι αυτι και πζραν των όςων ορίηονται ςτθν παράγραωο 5 του άρκρου 23, 
επιςυνάπτεται θ βεβαίωςθ τθσ καταχϊριςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραωο 
5.  
 
15. Δικογραωίεσ που αωοροφν  αδικιματα, με τισ περί αυκαιρζτων διατάξεισ, 
εωόςον επ’ αυτϊν δεν ζχει εκδοκεί αμετάκλθτθ απόωαςθ, τίκενται ςτο αρχείο 
με πράξθ του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτθςθ του ενδιαωερομζνου και 
βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ πολεοδομικισ υπθρεςίασ ότι, θ αυκαίρετθ καταςκευι 
δθλϊκθκε και εξοωλικθκε το ειδικό πρόςτιμο κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ 
άρκρου.  
 
16. Θ εξόωλθςθ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου για τισ καταςκευζσ ι τισ χριςεισ 
που δθλϊνονται, δεν κωλφει κακ’ οιονδιποτε τρόπο τον πολεοδομικό 
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ςχεδιαςμό. Αν το ακίνθτο ενταχκεί ςτον πολεοδομικό ςχεδιαςμό, το ενιαίο 
ειδικό πρόςτιμο δεν επιςτρζωεται οφτε ςυμψθωίηεται με υποχρεϊςεισ ειςωοράσ 
ςε χριμα που προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 
 
17. Στισ περιπτϊςεισ καταςκευϊν οι οποίεσ ζχουν ενταχκεί ςτισ ρυκμίςεισ του 
παρόντοσ άρκρου και ζχει περαιωκεί θ ςχετικι διαδικαςία, ςφμωωνα με όςα 
ορίηονται ςτθν παράγραωο 5, μπορεί να επιτρζπεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν 
επιςκευισ που αποβλζπουν ςτθν υγιεινι, τθ χριςθ, τθν αιςκθτικι βελτίωςθ-
αποκατάςταςθ και τθ ςυνικθ ςυντιρθςι τουσ, φςτερα από τθ χοριγθςθ τθσ 
ςχετικισ άδειασ από τθν αρμόδια πολεοδομικι υπθρεςία, εωόςον οι εργαςίεσ 
για τισ οποίεσ ηθτείται θ εκτζλεςθ δεν επαυξάνουν το κτίςμα ςε φψοσ ι 
επιωάνεια, δεν το ανακαινίηουν ριηικά ι δεν ενιςχφουν ι αντικακιςτοφν ςτοιχεία 
του ωζροντοσ οργανιςμοφ. Για τθν ζκδοςθ των αδειϊν αυτϊν υποβάλλονται ςτισ 
αρμόδιεσ πολεοδομικζσ υπθρεςίεσ δικαιολογθτικά που κακορίηονται με 
αποωάςεισ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. 
 
18. Για τα ακίνθτα που διατθροφνται με βάςθ τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου 
δεν οωείλονται αναδρομικά αςωαλιςτικζσ ειςωορζσ και οποιοςδιποτε ωόροσ 
κακϊσ και οποιαςδιποτε μορωισ τζλθ και πρόςτιμα. Τυχόν ιδθ καταβλθκζντεσ 
ωόροι, τζλθ και πρόςτιμα δεν αναηθτοφνται. 
 
19. Για τθν θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ εν όλω ι εν 
μζρει μπορεί να ανατεκεί ςτο Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ, με κάλυψθ των 
αναγκαίων λειτουργικϊν του εξόδων από το Ρράςινο Ταμείο, θ ανάπτυξθ και θ 
αρχικι διαχείριςθ του αντίςτοιχου πλθροωοριακοφ ςυςτιματοσ. Με απόωαςθ 
του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και του κατά 
περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ μπορεί να κεςπίηεται διαωορετικι διαδικαςία 
για τθν υποβολι αιτιςεων υπαγωγισ ςτθν ρφκμιςθ του παρόντοσ και τθν 
καταβολι του ειδικοφ προςτίμου διατιρθςθσ, με τθ χριςθ θλεκτρονικϊν 
τεχνολογιϊν, τθν απευκείασ υποβολι των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν  ςτισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και τθν απευκείασ ζκδοςθ των πράξεων υπολογιςμοφ των 
προςτίμων και διατιρθςθσ.  
                                        
                                                          Άρκρο 25  
                  Μζτρα για τθ βελτίωςθ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ 
 
Το ενιαίο ειδικό πρόςτιμο που ειςπράττεται κατά το προθγοφμενο άρκρο  
αποδίδεται υπζρ του Ρράςινου Ταμείου, κατατίκεται ςε ειδικό κωδικό που 
ονομάηεται «Ρεριβαλλοντικό Λςοηφγιο» και διατίκεται ςτο πλαίςιο των ςτόχων 
και των αρχϊν του Μεςοπρόκεςμοφ Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 
ιδίωσ για τθν κατεδάωιςθ αυκαιρζτων, κακϊσ και για τθν εξιςορρόπθςθ του 
ελλείμματοσ γθσ και τθν αφξθςθ των κοινόχρθςτων και ελεφκερων χϊρων ςτουσ 
Ο.Τ.Α. Με κοινι απόωαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, 
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ και του κατά περίπτωςθ αρμόδιου Υπουργοφ 
κακορίηεται θ διαδικαςία και τα ποςοςτά διάκεςθσ του παραπάνω ποςοφ και οι 
δικαιοφχοι τουσ κακϊσ και κάκε άλλθ ςχετικι λεπτομζρεια για τθν εωαρμογι 
του παρόντοσ. 
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             Άρκρο 26 

Ρυκμίςεισ για παράταςθ τθσ προκεςμίασ διατιρθςθσ 
1) Στθν περίπτωςθ β τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 24 θ προκεςμία διατιρθςθσ 
παρατείνεται κατά είκοςι (20) χρόνια εωόςον : α) ολοκλθρωκεί ο πολεοδομικόσ 
ςχεδιαςμόσ και ο κακοριςμόσ των χριςεων γθσ και των όρων και περιοριςμϊν 
δόμθςθσ τθσ περιοχισ και θ  διατθροφμενο καταςκευι ι χριςθ εναρμονίηεται με 
αυτόν, ι  

β) εντόσ του χρόνου  τθσ περ. β) τθσ παραγράωου 1 ο ιδιοκτιτθσ: 

ι) είτε ζχει, είτε αποκτιςει, όμορο ι τμιμα όμορου άρτιου και οικοδομιςιμου 
γθπζδου ι όμορου οικοπζδου ι γιπεδο ι οικόπεδο ι τμιμα τουσ ευριςκόμενο 
ςτθν εδαωικι περιωζρεια του Διμου τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ, ζκταςθσ 
τουλάχιςτον ίςθσ με τθ διαωορά μεταξφ τθσ προβλεπόμενθσ αρτιότθτασ και τθσ 
ζκταςθσ του ακινιτου, όπου βρίςκεται (παραπλθρωματικό ακίνθτο), με τθν 
προχπόκεςθ ότι ςτο παραπλθρωματικό ακίνθτο κα αποκλειςτεί θ δυνατότθτα 
δόμθςθσ. Για τθν πλιρωςθ τθσ παραπάνω προχπόκεςθσ ο ιδιοκτιτθσ υποβάλλει 
ςχετικι ςυμβολαιογραωικι διλωςθ ςτθν πολεοδομικι υπθρεςία, θ οποία 
μεταγράωεται ςτο Υποκθκοωυλακείο και καταχωρίηεται ςτο κτθματολόγιο. Θ 
παραπάνω διλωςθ δεςμεφει κάκε πρόςωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίωμα 
ςτο παραπλθρωματικό ακίνθτο. Το παραπλθρωματικό ακίνθτο δεν μπορεί να 
αξιοποιθκεί ςφμωωνα με το εδ. αϋ για τθν πλιρωςθ τθσ αρτιότθτασ άλλου μθ 
άρτιου ακινιτου, ςτο οποίο ζχει καταςκευαςτεί μθ νόμιμο κτίςμα  
ι  

ιι) καταβάλει ειδικό πρόςτιμο το φψοσ του οποίου υπολογίηεται με βάςθ 
εμβαδόν ίςο με τθ διαωορά μεταξφ τθσ προβλεπόμενθσ αρτιότθτασ και τθσ 
ζκταςθσ του ακινιτου, όπου βρίςκεται, επί τθν τιμι ηϊνθσ που ιςχφει ςτθν 
περιοχι του κτίςματοσ και ςφμωωνα με το ςφςτθμα αντικειμενικϊν αξιϊν του 
Υπουργείου Οικονομικϊν, και το οποίο κατατίκεται ςε ειδικό κωδικό του 
Ρράςινου Ταμείου με τθν ονομαςία «Ρεριβαλλοντικό Λςοηφγιο». Για τθν 
καταβολι, απόδοςθ και διάκεςθ του ποςοφ των προςτίμων του προθγοφμενου 
εδαωίου εωαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ των  ά. 24 και 25.   

ιιι)  είτε ζχει, είτε αποκτιςει, τμιμα όμορου άρτιου και οικοδομιςιμου γθπζδου 
ι οικοπζδου ι γιπεδο ι οικόπεδο ι τμιμα τουσ ευριςκόμενο ςτθν εδαωικι 
περιωζρεια του Διμου τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ μικρότερο του υπό ιι) 
αναωερόμενου, το οποίο δεν καλφπτει τθν υπολειπόμενθ αρτιότθτα και 
καταβάλει και ειδικό πρόςτιμο για τθν επιπλζον υπολειπόμενθ αρτιότθτα,  
ςφμωωνα  με τα οριηόμενα υπό ιιι).   
 
2.  Μόνο για τθν εωαρμογι των διατάξεων των παραπάνω εδαωίων επιτρζπεται  
κατ’ εξαίρεςθ θ κατάτμθςθ αρτίων και οικοδομιςιμων ακινιτων ςε μθ άρτιο και 
μθ οικοδομιςιμο ακίνθτο, το οποίο χρθςιμοποιείται αποκλειςτικά για τθ 
ςυμπλιρωςθ τθσ υπολειπόμενθσ αρτιότθτασ. 
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3.Θ εωαρμογι των διατάξεων τθσ περ. β τθσ παραγράωου 1 δεν απαλλάςςει τον 
ιδιοκτιτθ από τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, 
ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 24.  
 
4. Στθν περίπτωςθ καταςκευϊν, χϊρων ι χριςεων που βρίςκονται ςε κτίρια τα 
οποία ζχουν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του ν. 3843/2010, εωόςον υπάρχει 
υπζρβαςθ φψουσ που δεν υπερβαίνει το ποςοςτό 20% του επιτρεπόμενου βάςει 
τθσ οικοδομικισ άδειασ μετροφμενο από τθ ςτάκμθ του περιβάλλοντα χϊρου 
που ορίηεται ςτθν άδεια  αυτι, αυτζσ διατθροφνται χωρίσ τθν καταβολι 
προςτίμου για το χρονικό διάςτθμα, που ορίηουν οι διατάξεισ του ν. 3843/2010. 
 
5. Στθν περίπτωςθ καταςκευϊν ι χριςεων για τισ οποίεσ μπορεί να εκδοκεί 
οικοδομικι άδεια εωόςον καταβλθκεί το παράβολο τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 24 ζωσ 31/12/2011 και εκδοκεί οικοδομικι άδεια εντόσ τριϊν ετϊν από 
τθν καταβολι του παραβόλου εωαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 11 του 
άρκρου 25.    

 
                                                   
    Άρκρο 27 
Πρόςτιμα ανζγερςθσ και διατιρθςθσ μθ δθλοφμενων καταςκευϊν/ χριςεων 
 
1. Αν δεν υποβλθκεί διλωςθ ι αν δεν περατωκεί εμπρόκεςμα θ διαδικαςία 
καταβολισ του ενιαίου ειδικοφ προςτίμου, ςφμωωνα με τθν παράγραωο 8 του 
άρκρου 24,  εωαρμόηονται οι ιςχφουςεσ περί αυκαιρζτων  διατάξεισ για τθν 
κατεδάωιςθ τθσ αυκαίρετθσ καταςκευισ ι τθν επαναωορά τθσ χριςθσ που 
προβλζπεται από τθν οικοδομικι άδεια,  τα  δε πρόςτιμα που επιβάλλονται 
υπολογίηονται ωσ εξισ:  
 
α. Ρρόςτιμο ανζγερςθσ ςε ποςοςτό 30% επί τθσ αξίασ του αυκαιρζτου, όπωσ 
αυτι  υπολογίηεται με βάςθ τθν επιωάνεια του αυκαιρζτου επί τθν τιμι ηϊνθσ 
που ιςχφει ςτθν περιοχι του ακινιτου, ςφμωωνα με το ςφςτθμα αντικειμενικϊν 
αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν κατά το χρόνο διαπίςτωςθσ τθσ παράβαςθσ. 
    
β. Ρρόςτιμο διατιρθςθσ ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ του αυκαιρζτου, όπωσ 
αυτι υπολογίηεται με βάςθ τθν επιωάνεια του αυκαιρζτου επί τθν τιμι ηϊνθσ 
που ιςχφει ςτθν περιοχι του ακινιτου, ςφμωωνα με το ςφςτθμα αντικειμενικϊν 
αξιϊν του Υπουργείου Οικονομικϊν κατά το χρόνο διαπίςτωςθσ τθσ παράβαςθσ, 
το οποίο επιβάλλεται για κάκε ζτοσ διατιρθςθσ του κτιρίου από τθν ανζγερςι 
του ι τθν εγκατάςταςθ τθσ χριςθσ μζχρι τθν κατεδάωιςθ των καταςκευϊν και 
τθν επαναωορά τθσ  χριςθσ ι τθν ζκδοςθ ι ανακεϊρθςθ οικοδομικισ αδείασ. 
 
2. Ροςοςτό, που κακορίηεται με κοινι απόωαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και 
Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ των παραπάνω προςτίμων,  
αποδίδεται ςτο Ρράςινο Ταμείο.  
 
3. Θ αρμόδια πολεοδομικι υπθρεςία ελζγχει δειγματολθπτικά ποςοςτό 
τουλάχιςτον 5 % των δθλϊςεων που υποβλικθκαν, προκειμζνου να διαπιςτωκεί 
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αν τα ςτοιχεία των δθλϊςεων που αωοροφν τθν περιγραωι τθσ καταςκευισ, το 
εμβαδόν και τθ χριςθ τθσ είναι αλθκι και ακριβι. Σε περίπτωςθ ψευδοφσ ι 
ανακριβοφσ διλωςθσ των ςτοιχείων αυτϊν, εωαρμόηονται οι ιςχφουςεσ περί 
αυκαιρζτων διατάξεισ και επιβάλλονται τα πρόςτιμα του παρόντοσ άρκρου.  
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 24, θ Ειδικι 
Υπθρεςία Επικεϊρθςθσ και Κατεδάωιςθσ (ΕΥΕΚΑ), όπωσ αυτι ορίηεται ςτο 
άρκρο 28, διενεργεί ζλεγχο επίςθσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 5% ςφμωωνα με τα 
οριηόμενα παραπάνω  

4. Τα πρόςτιμα, τα οποία επιβάλλονται ςε περίπτωςθ αυκαίρετων καταςκευϊν 
και χριςεων και για τα οποία είτε δεν ζχει αςκθκεί διοικθτικι προςωυγι είτε 
ζχει αςκθκεί και ζχει απορριωκεί, αποςτζλλονται εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τουσ υπαλλιλουσ τθσ αρμόδιασ 
πολεοδομικισ υπθρεςίασ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωςθ και είςπραξθ.  

Υπάλλθλοσ που παραβιάηει τισ υποχρεϊςεισ των παραπάνω διατάξεων 
τιμωρείται με παρακράτθςθ αποδοχϊν από δεκαπζντε (15) θμζρεσ ζωσ τρεισ (3) 
μινεσ. Θ πεικαρχικι δίωξθ αςκείται εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δεκαπζντε 
(15) θμερϊν. Με τθν ίδια ποινι τιμωρείται ο πεικαρχικϊσ προϊςτάμενοσ που 
παραλείπει να αςκιςει τθν πεικαρχικι δίωξθ κατά του ευκυνόμενου υπαλλιλου 
κατά τα προθγοφμενα εδάωια. 

    Άρκρο 28 
Ειδικι Τπθρεςία Κατεδαφίςεων 

 
1. Πλα τα μθ νόμιμα κτίςματα, τα οποία δεν κα υπαχκοφν ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ, είναι κατεδαωιςτζα. 
 
2.  Θ Ειδικι Υπθρεςία Κατεδαωίςεων (ΕΥΚ), που ςυςτάκθκε με το νόμο 
3818/2010 μετονομάηεται ςε Ειδικι Υπθρεςία Επικεϊρθςθσ & Κατεδάωιςθσ 
Αυκαιρζτων  (ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευκείασ ςτο Γενικό Επικεωρθτι τθσ Ειδικισ 
Υπθρεςίασ Επικεωρθτϊν Ρεριβάλλοντοσ (ΕΥΕΡ), που ζχει ςυςτακεί ςφμωωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 9 παρ. 4, 5, 6 και 7 του Ν 2947/2001 (ΦΕΚ Α’228) και 
του Ρ.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ Α’ 137). 
 
3. Θ ΕΥΚΑ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ : 
α) τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο αυκαίρετων επεμβάςεων και καταςκευϊν 
β) τθν ζκδοςθ και τθν εκτζλεςθ πράξεων κακαίρεςθσ και κατεδάωιςθσ  
γ) τθ μζριμνα για τθν ορκι διάκεςθ των οικοδομικϊν αποβλιτων (μπάηων) και 
τθν αποκατάςταςθ  
 
4. Θ ΕΥΚΑ ςυντάςςει ςε κάκε περίπτωςθ εντοπιςμοφ αυκαίρετων επεμβάςεων ι 
καταςκευϊν Ζκκεςθ Αυτοψίασ και Ρρωτόκολλο κατεδάωιςθσ, τα οποία 
επιδίδονται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ 
(νόμοσ 2717/1999) ςτον ιδιοκτιτθ του αυκαιρζτου και ςε οποιονδιποτε άλλο 
ζχει εμπράγματο δικαίωμα ςε αυτό.  

 Θ ΕΥΚΑ, εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάωιςθσ με δικά τθσ μθχανικά μζςα 
ι με μζςα ιδιωτικϊν επιχειριςεων, μετά από ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων. Για 
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το ςκοπό αυτό τθρείται ςε κάκε αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ μθτρϊο, ςτο οποίο 
εγγράωονται οι ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, που ζχουν τθ δυνατότθτα να εκτελζςουν 
πρωτόκολλα κατεδάωιςθσ. Το μθτρϊο αυτό διαβιβάηεται ςτισ κατά τόπουσ 
αςτυνομικζσ αρχζσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ αδυναμίασ εκτζλεςθσ των Ρρωτοκόλλων 
Κατεδάωιςθσ λόγω τθσ άρνθςθσ των ιδιωτικϊν επιχειριςεων να ςυνάψουν τισ 
ςχετικζσ ςυμβάςεισ θ ΕΥΕΚΑ ενθμερϊνει πάραυτα τισ αρμόδιεσ και τισ οικείεσ 
Αςτυνομικζσ Αρχζσ, οι οποίεσ και κα αναλαμβάνουν τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
πολιτικισ επιςτράτευςθσ του ν.δ. 17/1974. Με απόωαςθ του Υπουργοφ ΡΕΚΑ 
επιβάλλεται και πρόςτιμο φψουσ από 6.000 ζωσ 10.000 ευρϊ ςτισ παραπάνω 
επιχειριςεισ. 

Θ ΕΥΕΚΑ μπορεί επίςθσ να προβεί ςε κατεδάωιςθ με ελεγχόμενθ χριςθ 
εκρθκτικϊν μετά από ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων με εξειδικευμζνεσ εταιρείεσ. 

Οι Αςτυνομικζσ Αρχζσ οωείλουν να παράςχουν τθ ςυνδρομι τουσ για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ κατεδάωιςθσ, εωόςον τουσ ηθτθκεί. Ανάλογθ υποχρζωςθ 
ζχουν και οι λοιπζσ κρατικζσ αρχζσ όπωσ και οι ΟΤΑ, κυρίωσ με τθ διάκεςθ 
μθχανικϊν μζςων και προςωπικοφ.   

Στθ περίπτωςθ που κατά τθν αυτοψία τθσ ΕΥΕΚΑ ι των άλλων αρμόδιων 
Υπθρεςιϊν βρεκοφν εργαηόμενοι να εκτελοφν οιαδιποτε εργαςία καταςκευισ 
αυκαίρετου ι άλλθσ παράνομθσ επζμβαςθσ, για αυτοφσ ακολουκείται 
αυτόωωρθ διαδικαςία και γίνεται ςχετικι αναγγελία ςτον αςωαλιςτικό τουσ 
ωορζα. Στθν περίπτωςθ που βρεκοφν μθχανικά μζςα ι άλλα υλικά (ξυλότυποσ, 
μεταλλότυποσ) κατάςχονται.  

Θ ΕΥΕΚΑ ςυνεργάηεται με τον ΟΚΧΕ και τθν εταιρεία «Κτθματολόγιο Α.Ε.» 
για τθν ανάκεςθ τθλεπιςκόπθςθσ τθσ χϊρασ, θ οποία διενεργείται ζωσ τισ 
31/8/2011, για πλθρζςτερο εντοπιςμό αυκαίρετων επεμβάςεων και 
καταςκευϊν,.  Επίςθσ ςυνεργάηεται με τουσ παραπάνω ωορείσ για τθν ανάκεςθ 
περιοδικϊν τθλεπιςκοπιςεων δειγματολθπτικά ςε περιοχζσ τθσ χϊρασ που 
επιλζγονται.  
 
5. Ο κφριοσ κτίςματοσ που κρίνεται ωσ κατεδαωιςτζο, βαρφνεται με τθ δαπάνθ 
κατεδάωιςθσ και αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου. Το ποςό τθσ 
παραπάνω δαπάνθσ καταλογίηεται με απόωαςθ τθσ ΕΥΚΑ και βεβαιϊνεται και 
ειςπράττεται ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Ειςπράξεωσ Δθμοςίων 
Εςόδων.».  
 
6. Τροποποιοφνται οι παράγραωοι 3 και 4 του άρκρου 7 του νόμου 3818/2010 
ωσ εξισ:  
 
«3. Στθν ΕΥΕΚΑ ςυςτινονται ςαράντα μία (41) οργανικζσ κζςεισ προςωπικοφ, οι 
οποίεσ πλθρϊνονται είτε με υπαλλιλουσ, μόνιμουσ ι αορίςτου χρόνου, που 
αποςπϊνται για μία τριετία και θ οποία μπορεί να παρατείνεται με απόωαςθ 
του Υπουργοφ ΡΕΚΑ, μετά από πρόταςθ του Ειδικοφ Γραμματζα Επικεϊρθςθσ 
Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ ι μετατάςςονται από το Δθμόςιο και από νομικά 
πρόςωπα δθμοςίου δικαίου ι και από ΟΤΑ, με αντίςτοιχθ κατάργθςθ τθσ 
οργανικισ κζςθσ, τθν οποία είχε ο μεταταςςόμενοσ. 
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 Οι αποςπϊμενοι λαμβάνουν τισ αποδοχζσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ πλθν αυτϊν 
που ςυνδζονται με τθν ενεργό άςκθςθ των κακθκόντων τουσ. 

 
4. Οι κζςεισ του προςωπικοφ τθσ ΕΥΕΚΑ κατανζμονται ωσ εξισ:  

 
Μία (1) κζςθ Ρροϊςταμζνου τθσ ΕΥΕΚΑ, υπάλλθλοσ του κλάδου ΡΕ Αρχιτεκτόνων 
Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Τοπογράωων Μθχανικϊν ι Δαςολόγων με 
Α’ βακμό, ωσ Βοθκόσ Γενικοφ Επικεωρθτι. 
Δφο (2) κζςεισ Ρροϊςταμζνων των Τομζων τθσ ΕΥΕΚΑ, ωσ Επικεωρθτζσ, του 
κλάδου ΡΕ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν ι Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Τοπογράωων 
Μθχανικϊν ι Δαςολόγων με Α’ βακμό, 
Είκοςι οκτϊ (28) κζςεισ Επικεωρθτϊν τακτικοφ προςωπικοφ με τισ παρακάτω 
ειδικότθτεσ:  
Οκτϊ (8) κζςεισ του κλάδου ΡΕ Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν,  
Τζςςερεισ (4) κζςεισ κλάδου ΡΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν,  
Τζςςερεισ (4) κζςεισ κλάδου ΡΕ Τοπογράωων Μθχανικϊν,  
Τζςςερεισ (4) κζςεισ του κλάδου ΡΕ Δαςολόγων,  
Τζςςερεισ (4) κζςεισ του κλάδου ΡΕ Ρεριβαλλοντολόγων ι Μθχανικϊν 
Ρεριβάλλοντοσ 
Τζςςερεισ (4) κζςεισ ΤΕ Ρολιτικϊν Μθχανικϊν ι Δομικϊν Ζργων.  
Δζκα (10) κζςεισ Διοικθτικοφ και Τεχνικοφ προςωπικοφ με τισ παρακάτω 
ειδικότθτεσ: 
Τζςςερεισ (4) κζςεισ κλάδου ΡΕ ι ΤΕ Διοικθτικοφ, 
Δφο (2) κζςεισ κλάδου ΡΕ Οικονομολόγων, 
Δφο (2) κζςεισ κλάδου ΡΕ Ρλθροωορικισ, 
Δφο (2) κζςεισ κλάδου ΡΕ Νομικϊν 
 

       O προϊςτάμενοσ τθσ ΕΥΚΑ λαμβάνει τθν ειδικι πρόςκετθ αμοιβι του ςτ. βϋ του 
ά. 1 τθσ κοινισ απόωαςθσ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και 
Ρεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων 
2/51476/0022 (ΦΕΚ Β/1813/2007) και οι Επικεωρθτζσ λαμβάνουν τθν ειδικι 
πρόςκετθ αμοιβι του ςτ. γϋ του ά. 1 τθσ παραπάνω κοινισ απόωαςθσ και 
υπόκεινται ςε όλεσ τισ ρυκμίςεισ που ζχουν κεςπιςτεί ςχετικά. Θ παρ.5 του ά. 7 
του ν. 3818/2010 καταργείται. 
 
 
Στουσ Επικεωρθτζσ μπορεί επίςθσ να ανατίκενται, πζραν των κακθκόντων του 
παρόντοσ, και αρμοδιότθτεσ του Γ’ Τμιματοσ τθσ ΕΥΕΡ, κακϊσ και αρμοδιότθτεσ 
εωαρμογισ περιβαλλοντικισ ευκφνθσ.». 
 

Άρκρο 29 
Λοιπζσ Διατάξεισ 

 

1. Μετά το άρκρο 2 του ν. 3316/2005 (Α’ 42), όπωσ ιςχφει, προςτίκεται άρκρο 2Α 

ωσ εξισ: 

«Άρκρο 2 Α – Δωρεά Μελετϊν 
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Με απόωαςθ του αρμοδίου Υπουργοφ ι του οργάνου διοίκθςθσ άλλθσ 
αρμόδιασ αρχισ, μπορεί να εγκρίνεται θ εκπόνθςθ μελζτθσ ι μζρουσ τθσ, ι θ 
παροχι υπθρεςιϊν, από ενδιαωερόμενο ωυςικό ι νομικό πρόςωπο, προσ το 
ςκοπό δωρεάσ και χωρίσ αντάλλαγμα εκ μζρουσ του δωρεοδόχου ζε θορείς ηοσ 

δημόζιοσ και εσρύηεροσ δημόζιοσ ηομέα. Με τθν εγκριτικι απόωαςθ 
κακορίηονται οι όροι, υπό τουσ οποίουσ κα εκπονθκεί θ μελζτθ ι κα 
παραςχεκοφν οι υπθρεςίεσ και κα διενεργθκεί θ επίβλεψθ εκ μζρουσ των 
οργάνων του δωρεοδόχου και θ παράδοςθ και ζγκριςθ τθσ μελζτθσ από τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του.  

Εωόςον, εκ του είδουσ τθσ μελζτθσ, δεν απαιτείται περιβαλλοντικι ι άλλθ 
αδειοδότθςθ κατά τθ διάρκεια εκπόνθςισ τθσ, επιτρζπεται θ αποδοχι δωρεάσ 
εκπονθκείςασ μελζτθσ, χωρίσ να ζχει προθγθκεί ζγκριςθ τθσ εκπόνθςισ τθσ 
κατά το προθγοφμενο εδάωιο.  

Με όμοιεσ αποωάςεισ ορίηονται οι διαδικαςίεσ και τα όργανα ζγκριςθσ και 
υλοποίθςθσ τθσ μελζτθσ. Για τθν ζκδοςθ απόωαςθσ αποδοχισ δωρεάσ 
εκπονθκείςασ μελζτθσ απαιτοφνται: α) θ δθμοςίευςθ ανακοίνωςθσ για τθν 
υποβολι ςχετικοφ αιτιματοσ του ενδιαωερομζνου, ςτισ ιςτοςελίδεσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ και του Τεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ και θ πάροδοσ 
προκεςμίασ ενόσ μινα, μζςα ςτθν οποία μπορεί κάκε ενδιαωερόμενοσ να 
υποβάλει παρατθριςεισ επί τθσ μελζτθσ και β) θ μετά τθν πάροδο τθσ μθνιαίασ 
προκεςμίασ ζκδοςθ ςφμωωνθσ γνϊμθσ του οικείου Τεχνικοφ Συμβουλίου του 
δωρεοδόχου, ςτο οποίο διαβιβάηονται από τθν αρμόδια αρχι οι παρατθριςεισ 
που υποβλικθκαν. Οι υπθρεςίεσ τιρθςθσ των ιςτοςελίδων του προθγοφμενου 
εδαωίου εκδίδουν ςχετικζσ βεβαιϊςεισ για τθν θμερομθνία τον ςυνολικό χρόνο 
ανάρτθςθσ τθσ ανακοίνωςθσ, οι οποίεσ τίκενται υπόψθ του Τεχνικοφ 
Συμβουλίου.». 

2. Θ ιςχφσ τθσ διάταξθσ του ςθμείου ςτςτ’ τθσ περ. β’ τθσ παρ. 6 του άρκρου 4 

του ν. 1650/1986, που προςτζκθκε με τθν παράγραωο 21 του άρκρου 12 του ν. 

3851/2010 (Α’ 85), παρατείνεται για ζνα (1) ζτοσ από τθ δθμοςίευςθ του 

παρόντοσ. 

3. Οι προκεςμίεσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του ν. 
3843/2010 (Α’ 62) ςτισ πολεοδομικζσ υπθρεςίεσ για τθν υπαγωγι ακινιτων ςτισ 
διατάξεισ των διατθροφμενων χϊρων του ίδιου ωσ άνω νόμου παρατείνονται 
αωότου ζλθξαν μζχρι τθν 30.12.2011.   

Για όλεσ τισ αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί θ προκεςμία καταβολισ τθσ πρϊτθσ 
δόςθσ του ειδικοφ προςτίμου, που προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 6 του 
ν. 3843/2010, όπωσ ιςχφει, παρατείνεται μζχρι τθν 29.2.2012. 

4. Το ακίνθτο που βρίςκεται ςτο Διμο τθσ Ακινασ και επί των οδϊν 

Ερατοςκζνουσ αρικ. 13 και Ρλατείασ Αγ. Σπυρίδωνοσ, ςτο Ο.Τ. 52028b 

περιοχισ Ραγκρατίου του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου Δ. Ακθναίων, 

όπωσ αποτυπϊνεται ςτο από Δεκεμβρίου 2010 τοπογραωικό διάγραμμα, ςε 

κλίμακα 1/200, που τθρείται ςτο ΥΡΕΚΑ, ωωτοςμίκρυνςθ του οποίου 

ςυνοδεφει τον παρόντα νόμο, υπό τα ςτοιχεία ΑΒΓΔΕΗΗΙΚΛΚΛΜΝΞΟΡΑ, 



 

43 

επιωανείασ: 908,46 τ.μ., τμιμα του οποίου ζχει χαρακτθριςτεί ωσ 

διατθρθτζο με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 80667/5242/26.7.1993 απόωαςθ του  

Υπουργοφ  Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (ΦΕΚ Δ’ 1078) 

και ωσ ιςτορικό μνθμείο με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 

ΥΡΡΟ/ΔΛΔΑΡ/Γ/3434/4285/16.1.1995 απόωαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ 

(ΦΕΚ Β’ 63), χαρακτθρίηεται ωσ χϊροσ ανζγερςθσ κτιρίου για τθν λειτουργία 

Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ και ςχετικϊν πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων. 

Για το ακίνθτο αυτό κακορίηονται ειδικοί όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, 

ςφμωωνα με τθ μελζτθ του ςυνόλου των επεμβάςεων και προςκθκϊν που 

εγκρίκθκαν με τθν από 16.7.2009 κετικι γνωμοδότθςθ του Κεντρικοφ 

Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων και τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 

ΥΡΡΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/14-9-2009 απόωαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ 

και ςτθ ςυνζχεια εγκρίκθκαν με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΥΡΡΟ/ 

ΔΑΝΣΜ/10630/330/30.11.2010 απόωαςθ του Υπουργοφ Ρολιτιςμοφ, με 

κζμα «Ζγκριςθ α) Οριςτικισ Αρχιτεκτονικισ Μελζτθσ και β) Στατικισ και Θ/Μ 

προμελζτθσ επιςκευισ διατθρθτζου κτθρίου και προςκικθσ κακϋ φψοσ και 

κατϋ επζκταςθ, ωερόμενθσ ιδιοκτθςίασ Λδρφματοσ Β. και Ε. Γουλανδρι, επί 

των οδϊν Ερατοςκζνουσ 13 και Αγίου Σπυρίδωνοσ, ςτο Ραγκράτι του Διμου 

Ακθναίων», θ οποία εκδόκθκε ςφμωωνα με τθν ομόωωνθ Γνωμοδότθςθ του 

Κεντρικοφ Συμβουλίου Νεωτζρων Μνθμείων, όπωσ διατυπϊκθκε ςτο 

Ρρακτικό τθσ Συνεδρίαςθσ με αρικ. 22/11.11.2010, ωσ ακολοφκωσ: 

α) Μζγιςτο ςυνολικό εμβαδόν του κτιρίου, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 

υπογείων χϊρων οιαςδιποτε χριςθσ (βοθκθτικισ ι κφριασ): 7090,00 τ.μ. και 

ο μζγιςτοσ ςυντελεςτισ δόμθςθσ των υπζργειων τμθμάτων του κτιρίου 

ορίηεται ωσ ο ιςχφων ςτο Ο.Τ 52028b : 3.60, ιτοι θ μζγιςτθ ςυνολικι δόμθςθ 

υπεράνω του εδάωουσ ανζρχεται ςε: 3270,00 τ.μ. 

β) Το ποςοςτό κάλυψθσ του οικοπζδου ςτουσ υπζργειουσ ορόωουσ δεν κα 

υπερβαίνει το 70%. Στο ιςόγειο το οποίο κατά ζνα τμιμα του είναι υπόγειο θ 

κάλυψθ δφναται να καταλαμβάνει το 90 %, και ςτουσ υπόγειουσ ορόωουσ 

οποιαςδιποτε χριςθσ το 100 % του οικοπζδου. 

Στο υπό ςτοιχεία ΘΛΚΛΜμνξοΘ τμιμα του ακαλφπτου χϊρου, όπωσ 

αποτυπϊνεται ςτο διάγραμμα τθσ παρ. 1, επιτρζπεται θ καταςκευι 

υπόγειου χϊρου κατ’ επζκταςθ του περιγράμματοσ τθσ ςτάκμθσ του 

ιςογείου, κάτω από τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χϊρο, με χριςθ 

καταςτιματοσ και βοθκθτικϊν χϊρων. 

γ) Το μζγιςτο φψοσ του κτιρίου ορίηεται ωσ ιςχφει ςτο Ο.Τ. 52028b: 27,00 μ. 

μετροφμενο από το οριςτικά διαμορωωμζνο ζδαωοσ. Υπεράνω του φψουσ 
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αυτοφ επιτρζπονται οι καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ που προβλζπονται ςτο 

άρκρο 16 του ΓΟΚ. 

 

δ) Επιτρζπεται θ καταςκευι πζντε υπόγειων ορόωων εκ των οποίων οι τρεισ 

επιτρζπεται να ζχουν κφρια χριςθ με τεχνθτό ωωτιςμό και αεριςμό. Οι 

τζταρτοσ και πζμπτοσ υπόγειοι όροωοι ζχουν αποκλειςτικά βοθκθτικι 

χριςθ. 

ε) Επιτρζπεται κατ’ εξαίρεςθ των διατάξεων του ν. 960/79, του άρκρου 14 

παρ. 4α του ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α’ 197) και του π.δ. 111/2004 (ΦΕΚ Α’ 76) θ 

δθμιουργία μόνο πζντε (5) κζςεων αυτοκινιτων επιβατικισ χριςθσ (Λ.Χ.) 

ςτουσ παραπάνω υπόγειουσ ορόωουσ για τθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ 

του κτιρίου.   

ςτ) Επιβάλλεται θ ωφτευςθ πραςίνου ςτο ςφνολο του υποχρεωτικϊσ 

ακαλφπτου χϊρου, (ςυμπεριλαμβανομζνων και των τμθμάτων αυτοφ κάτω 

από τα οποία εκτείνονται υπόγειοι χϊροι), με εξαίρεςθ των απαραίτθτων 

διαδρόμων εξυπθρζτθςθσ και προςβάςεων πεηϊν και οχθμάτων, ςφμωωνα 

με το άρκρο 17 του ΓΟΚ και το άρκρο 23 του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ. 

Οι ανωτζρω όροι α0 ζωσ ςτ) ελζγχονται ςφμωωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ 

του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικοφ Κανονιςμοφ. 

Τροποποιιςεισ τθσ εγκρικείςασ μελζτθσ και των εςωτερικϊν χϊρων του 

κτιρίου, χωρίσ υπζρβαςθ των ανωτζρω όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ 

επιτρζπονται μετά από ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ Διεφκυνςθσ του ΥΡΡΟΤ, 

ςφμωωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Καταργείται θ παρόδια ςτοά του ρυμοτομικοφ ςχεδίου, ςε όλο το πρόςωπο 

του οικοπζδου επί τθσ οδοφ Ερατοςκζνουσ, λόγω τθσ φπαρξθσ του 

διατθρθτζου κτιρίου, ςφμωωνα με τθ μελζτθ τθσ παρ. 2. 

Θ υπ’ αρικ. 4231/732/17.2.2000 απόωαςθ Υπουργοφ ΡΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ’ 121) 

καταργείται.  

Κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ, που αντίκειται ςτουσ ανωτζρω όρουσ δεν 

εωαρμόηεται για το ακίνθτο τθσ παραγράωου αυτισ  

5. i. Τα δφο πρϊτα εδάωια τθσ παρ. 8 του άρκρου 3 του π.δ. τθσ 20.09.1995 

(Δϋ 1049) αντικακίςτανται ωσ εξισ: 

«Μζςα ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ επιτρζπεται ο κακοριςμόσ χϊρων 

κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και κρθςκευτικϊν λειτουργιϊν ςε ποςοςτό  μζχρι 

5%. Στουσ χϊρουσ αυτοφσ επιτρζπονται οι χριςεισ: εςτιατόρια, 
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αναψυκτιρια, χϊροι ςυνάκροιςθσ κοινοφ, πολιτιςτικά κτιρια, κτιρια 

εκπαίδευςθσ, υπαίκριεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, κτιρια κοινωνικισ 

πρόνοιασ και κρθςκευτικοί χϊροι.». 

ii. Το άρκρο 3 του ν. 3512/2006 (Αϋ 264) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«1. Σε τμιμα του δθμοςίου ακινιτου (Α.Β.Κ. 46) που περιλαμβάνεται ςτο 

Ο.Τ. 25 τθσ περιοχισ «Βοτανικοφ» του εγκεκριμζνου ρυμοτομικοφ ςχεδίου 

του Διμου Ακθναίων, ςυνολικισ ζκταςθσ 850 τ.μ., όπωσ εμωαίνεται ςτο 

ςχετικό πρωτότυπο κτθματογραωικό διάγραμμα εωαρμογισ (δφο πινακίδεσ) 

ςε κλίμακα 1:1000, που κεωρικθκε από τθν Ρροϊςτάμενθ Οργανιςμοφ 

υκμιςτικοφ Σχεδίου Ακινασ με τθν από 23/3/2011 πράξθ τθσ και που 

αντίτυπό του ςε ωωτοςμίκρυνςθ δθμοςιεφεται με τον παρόντα νόμο ςτθν 

Εωθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, εντόσ του κόκκινου περιγράμματοσ που 

ωαίνεται ςτο ίδιο διάγραμμα με ςτοιχεία Αϋ Βϋ Γϋ Δϋ Εϋ Ηϋ Θϋ Κϋ Λϋ Κϋ Λϋ Μϋ Νϋ 

Ξϋ Οϋ Αϋ, και προαφλειου χϊρου που ωαίνεται ομοίωσ με ςτοιχεία 

ΞϋΟϋΡϋϋΝϋΞϋ, επιτρζπεται θ εγκατάςταςθ και  καταςκευι Τεμζνουσ, 

περιλαμβανομζνων και των απαραίτθτων κτθρίων υποςτθρικτικϊν 

λειτουργιϊν (χϊροι υγιεινισ κλπ.) μζςω τθσ κατάλλθλθσ προσ τοφτο 

μεταςκευισ υωιςτάμενων κτθρίων.   

2. Θ μελζτθ για τθν εγκατάςταςθ και θ καταςκευι του Τεμζνουσ για 

λογαριαςμό του Δθμοςίου κα γίνει από τθν Ειδικι Υπθρεςία Δθμοςίων 

Ζργων Κτιριακϊν (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του 

Υπουργείου Υποδομϊν, Μεταωορϊν και Δικτφων, ςφμωωνα με τουσ όρουσ 

και τουσ περιοριςμοφσ δόμθςθσ που κακορίηονται με το π.δ. τθσ 20.09.1995 

(Δϋ 1049), και κα βαρφνει το Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων του 

Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. 

3. Θ οικοδομικι άδεια για τθν εγκατάςταςθ και καταςκευι του Τεμζνουσ, 

περιλαμβανομζνων και των απαραίτθτων κτθρίων υποςτθρικτικϊν 

λειτουργιϊν (χϊροι υγιεινισ κλπ.)  χορθγείται ι ανακεωρείται από τθ 

Διεφκυνςθ Οικοδομικϊν και Κτθριοδομικϊν Κανονιςμϊν του Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, ςφμωωνα με το άρκρο 1 

του ν. 3342/2005 (Αϋ 131) όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33 του ν. 

3492/2006 (Αϋ 210).  

4. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ, θ χριςθ του Τεμζνουσ 

παραχωρείται από το Δθμόςιο δωρεάν, για αόριςτο χρόνο, ςτο Ν.Ρ.Λ.Δ. του 

άρκρου 1, με ςκοπό τθ διοίκθςθ, διαχείριςθ και ςυντιρθςι του, ςφμωωνα 

με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 2. 

5.Με απόωαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν, Ρεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ, Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και 
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Υποδομϊν, Μεταωορϊν και Δικτφων ρυκμίηονται οι ειδικζσ λεπτομζρειεσ τθσ 

χρθματοδότθςθσ του ζργου, των αποωαινόμενων οργάνων κακϊσ και κάκε 

ςχετικό κζμα για τθν εωαρμογι του παρόντοσ άρκρου».  

 

iii. Θ παρ.1 του άρκρου 4 του Ν. 3512/2006 (Α’ 264) αντικακίςταται ωσ εξισ: 
«1. Το Τζμενοσ ανικει κατά κυριότθτα ςτον παραχωριςαντα τθ χριςθ» 

 
Άρκρο 30 

Μεταβατικζσ Διατάξεισ 
1. Μζχρι τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ διατθροφνται ςε ιςχφ οι 

υωιςτάμενεσ διατάξεισ του ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’160) ωσ ιςχφει για τθν 
περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. 

2. Από τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ΘΡΜ και για περίοδο ίςθ με δυο (2) ζτθ θ 
αρμόδια περιβαλλοντικι αρχι υποχρεοφται είτε να ψθωιοποιεί και αναρτά ςτο 
ΘΡΜ τισ πλθροωορίεσ που λαμβάνει ςε ζντυπθ μορωι είτε να ηθτά από το 
ωορζα του ζργου να αναρτά αυτζσ τισ πλθροωορίεσ ςτο ΘΡΜ. Μετά τθν περίοδο 
το δυο (2) ετϊν, οι πράξεισ και όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ για τθν ζκδοςθ 
ΑΕΡΟ ι υπαγωγισ ςε ΡΡΔ διεξάγονται θλεκτρονικά, μζςω του ΘΡΜ, με τθν 
επιωφλαξθ του τρίτου εδαωίου τθσ παραγράωου 2 του άρκρου 18.  

3. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ παραγράωου 3 του άρκρου 8 του 
παρόντοσ, για τα ζργα και δραςτθριότθτεσ τθσ κατθγορίασ Β ακολουκοφνται οι 
διαδικαςίεσ τθσ υποκατθγορίασ Β4 τθσ ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β’332), 
όπωσ αυτζσ ιςχφουν. 

4. Ρλιρεισ ωάκελοι ΡΡΕ, ΜΡΕ κακϊσ και αντίςτοιχοι ωάκελοι αιτθμάτων για 
ανανζωςθ ι τροποποίθςθ ΑΕΡΟ, που ζχουν υποβλθκεί πριν από τθν ζναρξθ 
ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου, ολοκλθρϊνονται ωσ προσ τθν αξιολόγθςι τουσ και 
εκδίδονται αντίςτοιχα οι ΡΡΕΑ και ΑΕΡΟ, κακϊσ και αποωάςεισ ανανζωςθσ ι 
τροποποίθςθσ ΑΕΡΟ, ςφμωωνα με τισ προϊςχφουςεσ διατάξεισ, εκτόσ εάν ο 
ωορζασ του ζργου ι τθσ δραςτθριότθτασ ηθτιςει τθν υπαγωγι του ςτισ διατάξεισ 
του παρόντοσ νόμου.  

5. Μζχρι τθν ζκδοςθ των αποωάςεων των εδαωίων (γ) και (δ) τθσ 
παραγράωου 18 του άρκρου 20 του παρόντοσ, διατθροφνται ςε ιςχφ οι 
υωιςτάμενεσ διατάξεισ για τουσ ελζγχουσ. 

6. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ παραγράωου 10 του άρκρου 17 του 
παρόντοσ, διατθροφνται ςε ιςχφ οι υωιςτάμενεσ διατάξεισ για τα τζλθ, δθλαδι θ 
παράγραωοσ 10, περ. ε, του άρκρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, και θ παράγραωοσ 4 του άρκρου 6 του ίδιου νόμου. 

7. Μζχρι τθν ζκδοςθ του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ τθσ παραγράωου 5 του 
άρκρου 14 του παρόντοσ, θ περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων ι 
δραςτθριοτιτων αρμοδιότθτασ του ΥΡΕΚΑ, διενεργείται από τισ υωιςτάμενεσ 
υπθρεςίεσ.   

8. Μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόωαςθσ τθσ παραγράωου 9 του άρκρου 19 του 
παρόντοσ, διατθροφνται ςε ιςχφ οι υωιςτάμενεσ διατάξεισ που αωοροφν ςτισ 
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γνωμοδοτιςεισ ωορζων και ςτθ διαδικαςία δθμόςιασ διαβοφλευςθσ 
περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. 
 

Άρκρο 31 
Σροποποιθτικζσ Διατάξεισ 

1. Το άρκρο 3 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, αντικακίςταται από το άρκρο 1 του παρόντοσ. 

2. Το άρκρο 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, πλθν τθσ παραγράωου 10, ςτοιχείο ε, αντικακίςταται από τα άρκρα 2-10 
και 17 του παρόντοσ. 

3. Οι παρ. 10, ςτοιχείο ε, του άρκρου 4 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, αντικακίςταται με το άρκρο 12 του παρόντοσ.  

4. Θ παράγραωοσ 1 του άρκρου 5 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, αντικακίςταται από το άρκρο 11 του παρόντοσ. 

5. Οι παρ. 2 και 3 του άρκρου 5 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, αντικακίςτανται από το άρκρο 19 του παρόντοσ. 

6. Οι παράγραωοι 1, 2 και 3 του άρκρου 6 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), 
όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, αντικακίςτανται με το άρκρο 20 του 
παρόντοσ. 

7. Θ παράγραωοσ 4 του άρκρου 6 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, αντικακίςταται με το εδάωιο 7 τθσ παραγράωου Α του 
άρκρου 2 ςε ςυνδυαςμό με τισ παραγράωουσ 1 και 10 του άρκρου 17 του 
παρόντοσ. 

8. Το άρκρο 26 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει, αντικακίςταται με τθν παράγραωο 4 του άρκρου 20 του παρόντοσ. 

9. Θ παρ. 1 του άρκρου 30 του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’160), όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει, και θ παρ. 5 του άρκρου 9 του ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 
Α’228), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, αντικακίςτανται με το άρκρο  21 
του παρόντοσ.  
 

Άρκρο 32 
Καταργοφμενεσ Διατάξεισ 

Καταργείται κάκε γενικι ι ειδικι διάταξθ που αντίκειται ςτισ διατάξεισ του 
παρόντοσ νόμου ι ρυκμίηει διαωορετικά τα κζματα που ρυκμίηονται από αυτόν. 
 

Άρκρο 33 
Ζναρξθ ιςχφοσ 

1. Θ ιςχφσ του Μζρουσ Αϋ του παρόντοσ νόμου αρχίηει ζνα (1) μινα από τθ 
δθμοςίευςθ του και με τθν δθμοςίευςθ των αποωάςεων τθσ παρ. 4 του άρκρου 
1 εκτόσ εάν άλλωσ ορίηεται ςε επιμζρουσ διατάξεισ του.  

2. Θ ιςχφσ του Μζρουσ Β’ του παρόντοσ νόμου αρχίηει από τθ δθμοςίευςθ 
του. 
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Ακινα,       Ιουλίου  2011  

 
 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 
 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΘ, ΚΑΙ 

ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ   

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

ΔΘΜΘΤΘΣ ΕΡΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΛΗΕΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ 

 

 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΘΣΑ 

& ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

 

 

ΧΑΘΣ ΚΑΣΤΑΝΛΔΘΣ ΜΛΧΑΛΘΣ ΧΥΣΟΧΟΪΔΘΣ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ & 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ 

 

 

 

ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ & 

ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

 

ΓΛΩΓΟΣ ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΛΝΟΥ ΓΛΑΝΝΘΣ ΑΓΚΟΥΣΘΣ 
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ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 
 
 
 

ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ 

ΣΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ & 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΣΚΑΝΔΑΛΛΔΘΣ ΜΛΛΤΛΑΔΘΣ ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ  

 

 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΔΙΑ ΒΙΟΤ 

ΜΑΘΘΘ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΡΑΥΛΟΣ ΓΕΟΥΛΑΝΟΣ 

 

 

ΑΝΝΑ ΔΛΑΜΑΝΤΟΡΟΥΛΟΥ 

Ο ΑΝΑΠΛΘΡΩΣΘ ΤΠΟΤΡΓΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΘ ΑΛΛΑΓΘ 

 

 

 

ΝΛΚΟΣ ΣΘΦΟΥΝΑΚΘΣ 

 

 
 
 
 
 
 


