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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Χ 

1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 

2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 

3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 

5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού. 

«Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 
2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 

2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες 

διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές-πολεοδομικές και 
ενεργειακές ρυθμίσεις» 

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων Α.Ε. 

(ΕΔΕΥ Α.Ε.)
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Α. Αιτιολογική έκθεση   

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Στόχος των ρυθμίσεων των Μερών Α’ έως και Ε’ είναι η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου 

πλαισίου για την διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική διαχείριση και τη 

ρύθμιση των συναφών ζητημάτων, ο εκσυγχρονισμός αλλά και η προσαρμογή στις 

απαιτήσεις της κυκλικής οικονομίας. Μεταξύ άλλων, με τις προωθούμενες ρυθμίσεις 

επιδιώκεται η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, η μείωση των αρνητικών 

συνεπειών της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, η αύξηση της 

ανακύκλωσης, ο περιορισμός του συνολικού αντικτύπου της χρήσης των πόρων και η 

βελτίωση της αποδοτικότητάς τους με στόχο τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 

Επιπροσθέτως, με τα Μέρη Ε’ έως και Η’ ρυθμίζονται κρίσιμα ειδικότερα 

περιβαλλοντικά ζητήματα.  

Ειδικότερα:  

Με το Μέρος Α’ ορίζεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου.  

Με το Μέρος Β’ ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 της 

30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (L 

150).    

Με το Μέρος Γ’ ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2018/852 της 

30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα 

απορρίμματα συσκευασίας (L 150), όπου προβλέπονται μέτρα διαχείρισης 

επαναχρησιμοποίησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των πλαστικών. 

Με το Μέρος Δ’ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του 

Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ). 

Με το Μέρος Ε’ ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την μείωση των επιπτώσεων από τα 

πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης. 

Με το Μέρος ΣΤ’ ρυθμίζονται ζητήματα που άπτονται της προστασίας του δασικού 

περιβάλλοντος, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθώς και θέματα που αφορούν 

στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). 

Με το Μέρος Ζ’ ρυθμίζονται θέματα σχετικά με παρατάσεις πολεοδομικών 

προθεσμιών, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προέκυψαν από την πανδημία του 

κορωνοϊού COVID- 19, καθώς και ειδικότερα πολεοδομικά ζητήματα. 

Με το Μέρος Η’ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γενικότερα στην αγορά ενέργειας. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Ως προς τις ρυθμίσεις Μερών Α’ έως και Ε’: 
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Στη χώρα μας παρατηρείται καταστρατήγηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, με την 

ταφή να εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη επιλογή διαχείρισης, με τα ποσοστά 

της ακόμα και σήμερα να πλησιάζουν το ογδόντα τοις εκατό (80%). Η μεγάλη πρόκληση 

που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ανατροπή της υφιστάμενης κατάστασης στη 

διαχείριση των αποβλήτων και η εφαρμογή στην πράξη της πυραμίδας ιεράρχησης των 

διαχείρισης των αποβλήτων, όπου η υγειονομική ταφή – πάντα και μόνο μετά από 

κατάλληλη προεπεξεργασία των αποβλήτων - θα αποτελεί την τελευταία επιλογή.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Ελλάδα επιλέγει να υιοθετήσει έναν φιλόδοξο στόχο, το 

μέγιστο ποσοστό αστικών αποβλήτων που θα καταλήγουν σε υγειονομική ταφή  να μην 

υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) κ.β. από το έτος 2030 (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων 2020 – 2030).  

Με τις διατάξεις των Μερών Α’ έως και Δ΄ του σχεδίου νόμου αφενός ενσωματώνονται 

στην εθνική έννομη τάξη οι Οδηγίες 2018/851 και 2018/852 και αφετέρου θεσπίζεται 

ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων, την εναλλακτική 

διαχείρισης και την ρύθμιση των συναφών ζητημάτων, ο εκσυγχρονισμός αλλά και η 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της  κυκλικής οικονομίας. 

Οι ρυθμίσεις του Μέρους Ε’ τροποποιούν τις διατάξεις ν. 4736/2020 (Α’ 200) κατά 

τρόπο ώστε να είναι πιο συμβατές με την λειτουργία της σύγχρονης ενιαίας αγοράς. 

Οι ρυθμίσεις του Μέρους ΣΤ’ αποσκοπούν στην αποσαφήνιση ζητημάτων σχετικών με 

την λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., καθώς και διευθέτησης 

ζητημάτων σχετικά με την εφαρμοζόμενη δασική νομοθεσία για τα δίκτυα μεταφοράς 

και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ως προς τις ρυθμίσεις του Μέρους Ζ’, σημειώνεται ότι λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 δεν κατέστη δυνατή η τήρηση των σχετικών πολεοδομικών 

προθεσμιών, ενώ επίσης επιλύονται ζητήματα που έχουν ανακύψει για την εδραίωση 

της ασφάλειας δικαίου. 

Οι ρυθμίσεις του Μέρους Η’ διευθετούν ζητήματα σχετικά με την υποστελέχωση 

εταιρειών του ενεργειακού φορέα και συμπληρώνουν το υφιστάμενο πλαίσιο προς τον 

σκοπό καλύτερης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Τους μηχανικούς, τους ιδιοκτήτες, τους παραγωγούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) 

και γενικότερα όλους τους πολίτες, τις Υ.ΔΟΜ., τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τις επιχειρήσεις που παράγουν - διαχειρίζονται απόβλητα, τον 

Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), τον 

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), τη Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Εγγυήσεων Προέλευσης (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.) και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 

Υδρογονανθράκων (Ε.Δ.Ε.Υ.).   
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Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

Χ ΝΑΙ               ΟΧΙ        

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Η ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/851 και 2018/852 πραγματοποιείται για πρώτη 

φορά με την παρούσα ρύθμιση, όπως και οι περισσότερες διατάξεις, πλην επιμέρους 

περιπτώσεων που ρυθμίζουν ειδικότερα ζητήματα.   

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i)   με αλλαγή 

προεδρικού 

διατάγματος, 

υπουργικής 

απόφασης ή άλλης 

κανονιστικής 

πράξης; 

Το σχέδιο νόμου αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτωση 

οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  

Επιπλέον, η τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας και 

ιδίως των ν. 4042/2012 (Α’ 24) και ν. 2939/2001 (Α’ 179), οι 

οποίοι έχουν υποστεί σειρά τροποποιήσεων, καθώς και των 

ειδικότερων  τροποποιούμενων νόμων, μπορεί αντιστοίχως να 

γίνει μόνο με νόμο. 

ii)  με αλλαγή 

διοικητικής  

πρακτικής 

συμπεριλαμβανομ

ένης της 

δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής 

προσέγγισης της 

υφιστάμενης 

νομοθεσίας; 

Δεν επαρκεί η αλλαγή της διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή 

νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.  

iii) με διάθεση 

περισσότερων 

ανθρώπινων και 

υλικών πόρων; 

Απαιτείται παρέμβαση στο νομοθετικό επίπεδο. Η διάθεση 

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων, κρίνεται 

απρόσφορη και δεν επιλύει τα τιθέμενα ζητήματα.  

 

 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;            ΝΑΙ  Χ                ΟΧΙ      

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
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i)   σε άλλη/ες 

χώρα/ες της Ε.Ε. ή 

του ΟΟΣΑ: 

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ελήφθησαν από διάφορα κράτη 

μέλη της Ε.Ε. (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία) 

και ευρωπαϊκούς φορείς, όπως το European 

Environmental Bureau (ΕΕΒ). 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.:  

iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  
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i)   βραχυπρόθεσμοι: 

Η ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/851 και 2018/852 και η 

αντιμετώπιση επιμέρους ζητημάτων για τα απόβλητα και τα 

πλαστικά, καθώς και η αντιμετώπιση επιμέρους περιβαλλοντικών 

ζητημάτων, ιδίως δε πολεοδομικών και ενεργειακών.  

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, η βέλτιστη διαχείριση των 

αποβλήτων και η επίλυση χρόνιων επιμέρους ζητημάτων, στο 

πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. 

                       

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης7 

 

 

 Ανάπτυξη – Επενδυτική δραστηριότητα: 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ/ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 

Πρόσφατα 

στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

Δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας 
       

Επενδύσεις ως % ΑΕΠ 
       

Άμεσες ξένες επενδύσεις ως % ΑΕΠ 
       

Αριθμός επιχειρήσεων που ανοίγουν ανά 

κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές  
       

Αριθμός επιχειρήσεων που κλείνουν ανά 

κλάδο και περιφέρεια και αντίστοιχος 

αριθμός απασχολουμένων σε αυτές 
       

Διοικητικό κόστος σύστασης επιχειρήσεων 
       

Μέσος χρόνος σύστασης επιχειρήσεων 
       

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία 
Πρόσφατα 

στοιχεία 

Επιδιωκόμενος 

στόχος (3ετία) 

Μονάδες - Ετήσιες εκπομπές αερίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

κατά κεφαλή        

Ποσοστό του πληθυσμού που εξυπηρετείται από βιολογικούς 

καθαρισμούς         

Ποσοστό των ακτών που κρίνονται κατάλληλες για κολύμβηση 
       

7   Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ 
(https://data.oecd.org/Greece.htm) και της ΕΛΣΤΑΤ (http://www.statistics.gr/). 
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σε σχέση με το σύνολο των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν 

ακτών  

Αριθμός ελέγχων καταλληλότητας δικτύου ύδρευσης κατ’ έτος  
       

Ποσοστό οικιακών απορριμμάτων προς ανακύκλωση  15,7 17,3 18,9 20,1 21 
 

30 

Ποσοστό διατιθέμενων απορριμμάτων σε ταφή 83,8 82,2 80,1 78,4 77,7 
 

68 

Ποσοστό ανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας 60,3 66,1 68,6 63,6 60,1   

Ποσοστό δασικών εκτάσεων που καταστράφηκαν από πυρκαγιά 

/ σύνολο δασικών εκτάσεων         

Ποσοστό αναδασωθεισών (με φυσικό ή τεχνητό τρόπο) 

εκτάσεων /σύνολο κατεστραμμένων δασών από πυρκαγιές         

Ποσοστό προστατευόμενων περιοχών σε σχέση με την συνολική 

έκταση της χώρας         

Ποσοστό του προϋπολογισμού που διατίθεται για θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος        

Κατανάλωση ενέργειας κατά κεφαλή 
       

Κατανάλωση ενέργειας ανά μορφή ενέργειας 
       

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κατά 

κεφαλή        

Ποσοστά μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ανά τριετία 
       

 

 

 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα 

είναι η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:         

ΑΜΕΣΗ       Χ    ή/και      ΕΜΜΕΣΗ      

i)   Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) 

υφίσταται και λειτουργεί σήμερα. Η επέκταση της 

χρήσης του, η αναβάθμισή και η διαλειτουργικότητά 

του με άλλες τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες,  

θα συμβάλλει ουσιαστικά και άμεσα στην καλύτερη 

καταγραφή και παρακολούθηση της διαχείρισης των 

αποβλήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 

παρακολούθηση της διαχείρισης των αστικών 

αποβλήτων με τη θέσπιση, εκτός των άλλων, της 

υποχρέωσης υποβολής στοιχείων σε επίπεδο Ο.Τ.Α. 

Α΄ βαθμού από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) και τα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.). 

Παράλληλα με τη διασύνδεση του Εθνικού Μητρώου 

Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) με το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) επιδιώκεται ο αποτελεσματικός 

έλεγχος της εκπλήρωσης της υποχρέωσης των 

παραγωγών για την συμμετοχή ή οργάνωση Σ.Ε.Δ.. 

ii)  Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 
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11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε 

ψηφιακή στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                                     

  ΝΑΙ       Χ          ΟΧΙ      

Εξηγήστε:  

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;     ΝΑΙ       Χ          ΟΧΙ      

Αναφέρατε ποια είναι 

αυτά τα συστήματα: 

 

Το Η.Μ.Α. διαλειτουργεί ήδη με το taxisnet. 

Το Ε.Μ.Π.Α. προβλέπεται να διαλειτουργεί με το 

Γ.Ε.ΜΗ.. 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;                           ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

Εξηγήστε: 

 

Προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών λειτουργίας 

του Η.Μ.Α. με την καταβολή παραβόλου που 

σχετίζεται με τη διαδικασία έκδοσης αδειών 

συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων 

και την έκδοση έγγραφης συγκατάθεσης για τη 

διασυνοριακή μεταφορά των αποβλήτων. 

 

 

 

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

1 Με το προτεινόμενο άρθρο τίθενται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του 

προτεινόμενου σχεδίου νόμου. 

2 Με το άρθρο 2, προβλέπονται εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του σχεδίου 

νόμου, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως ισχύει. 

3 Με το άρθρο 3 παρατίθενται οι ορισμοί που ισχύουν στη διαχείριση των 

αποβλήτων σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, σε συμφωνία με την Οδηγία 

2008/98/ΕΚ, όπως ισχύει, κατά τρόπο ώστε να γίνεται πιο ορθολογική 

κατηγοριοποίηση των αποβλήτων, σαφής αναφορά σε έννοιες διαχείρισης 

αποβλήτων, διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, των υπόχρεων φορέων, ώστε 

συνακολούθως να είναι δυνατή η επίτευξη της πιο ορθολογικής και αποδοτικής 

διαχείρισης αποβλήτων και να τίθενται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις των 

εμπλεκομένων. Οι ορισμοί αυτοί ισχύουν για το σύνολο της νομοθεσίας των 

αποβλήτων πλην των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις 
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νόμου. 

4 Με το άρθρο 4 υιοθετείται η ιεράρχηση των αποβλήτων, σε συμμόρφωση με το 

άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/851, η οποία ισχύει στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη 

διαχείριση των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές αρχές περί 

προστασίας του περιβάλλοντος, της προφύλαξης και της αειφορίας, του τεχνικώς 

εφικτού και της οικονομικής βιωσιμότητας, της προστασίας των πόρων, καθώς και 

τον συνολικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομία και 

την κοινωνία. 

5 Με το άρθρο 5 θεσπίζεται το πλαίσιο ως προς το πότε μια ουσία ή ένα αντικείμενο 

που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο 

αλλά υποπροϊόν, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και να διευκολύνεται η 

συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. 

6 Με το άρθρο 6 θεσπίζεται το πλαίσιο ως προς το πότε απόβλητα που έχουν 

υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει 

να αποτελούν απόβλητα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας και διευκολύνεται η 

συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων. 

7 Με το άρθρο 7 υιοθετείται ο κατάλογος αποβλήτων, σε συμμόρφωση με την 

Οδηγία 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και 

καθορίζονται θέματα ταξινόμησης επικινδύνων και μη επικινδύνων αποβλήτων. 

8 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη 

διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, με στόχο να ενισχυθεί η 

επαναχρησιμοποίηση, πρόληψη και ανακύκλωση αποβλήτων. 

9 Με το άρθρο 9, σε συμμόρφωση με το άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 

εισήχθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, θεσπίζονται οι γενικές ελάχιστες 

απαιτήσεις που λαμβάνονται υπόψιν όταν θεσπίζονται προγράμματα διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού. Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά στον ρόλο 

του Ε.Ο.ΑΝ. και συστήνεται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη διαβούλευση επί 

θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους 

επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση 

αποβλήτων. 

10 Με το άρθρο 10 προβλέπεται η θέσπιση προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του 

παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα γεωργικά πλαστικά, όπως 

θερμοκηπιακά πλαστικά και τους σωλήνες άρδευσης, τα φαρμακευτικά προϊόντα 

που προορίζονται για οικιακή χρήση, τα στρώματα ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα 

παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό, τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα 

(Ε.Π.Η.Ο.) κατά την έννοια του ν. 4784/2021 (Α’ 40) και τα ηλεκτρικά ποδήλατα 

κατά την έννοια της υποπερ. αδ’ της περ. α΄ του άρθρου 2 του ν. 4710/2020 (Α’ 

142) με σκοπό την προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων. 

11 Με το άρθρο 11 θεσπίζονται οι υποχρεώσεις των παραγωγών συσκευασίας και 

προϊόντων για τα οποία προβλέπεται η λειτουργία Σ.Ε.Δ. στο πλαίσιο του οικείου 
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Προγράμματος Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (Π.Δ.Ε.Π.), διαχειριστών Α.Ε.Κ.Κ., 

καθώς και εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και 

Άλλων Προϊόντων (Ε.Μ.Π.Α.). 

12 Με το άρθρο 12 τίθενται ρυθμίσεις για τους φορείς Συστημάτων Εναλλακτικής 

Διαχείρισης, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Σ.Σ.Ε.Δ. και των 

Α.Σ.Ε.Δ., την ενίσχυση της διαφάνειας και την πληρέστερη άσκηση του ρυθμιστικού 

ρόλου του Ε.Ο.Α.Ν.. 

13 Με το άρθρο 13 θεσπίζονται διατάξεις για την έκδοση απόφασης έγκρισης 

οργάνωσης και λειτουργίας Σ.Ε.Δ.. 

14 Με το άρθρο 14 θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά 

των συσκευασιών  και των προϊόντων που εμπίπτουν σε Π.Δ.Ε.Π.. 

15 Με το άρθρο 15  προβλέπονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την τήρηση του Εθνικού 

Μητρώου Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) σε συμμόρφωση με το άρθρο 8α της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, καθώς και η 

διαλειτουργικότητα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και του Ε.Μ.Π.Α. 

για την ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων με σκοπό τη διαπίστωση της 

συμμόρφωσης των παραγωγών με τις υποχρεώσεις τους. 

16 Με το άρθρο 16, σε συμμόρφωση με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 προωθούνται και υποστηρίζονται 

μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω του Εθνικού Σχεδίου 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική 

Οικονομία, ενώ ενθαρρύνονται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και χρήση προϊόντων 

που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και προβλέπεται η λήψη 

μέτρων για την ορθή διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης 

σημασίας. 

17 Με το άρθρο 17 θεσπίζεται η υποχρέωση ενημέρωσης περί επισκευάσιμων και 

αναβαθμίσιμων προϊόντων. 

18 Με το άρθρο 18 θεσπίζεται η δυνατότητα, αλλά και η υποχρέωση για 

συγκεκριμένους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού να δημιουργήσουν Κέντρα Δημιουργικής 

Επαναχρησιμοποίησης Υλικών που θα υποδέχονται μεταχειρισμένα αντικείμενα με 

σκοπό την επισκευή και επαναχρησιμοποίησή τους, στο πλαίσιο και των 

προβλέψεων της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/98/ΕΚ, όπως 

προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851. 

19 Με το άρθρο 19 προβλέπεται η καταστροφή και διάθεση σε χώρο υγειονομικής 

ταφής συγκεκριμένων προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση, να 

λαμβάνει χώρα μόνο ως τελευταία επιλογή, στο πλαίσιο των μέτρων που 

λαμβάνονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και απαιτείται από τους υπόχρεους 

να συμμορφώνονται με την ιεράρχηση των δράσεων και των εργασιών διαχείρισης 

των αποβλήτων. 

20 Με το άρθρο 20, θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για τα απόβλητα τροφίμων σε 

συμμόρφωση με τις προβλέψεις των περ. ζ) και η) της παρ. 1 του άρθρου 9 και της 

παρ. 2α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως ισχύουν, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/851, ενώ προβλέπεται και ειδικό πρόγραμμα μέτρων πρόληψης της 

258



δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων. 

21 Με το άρθρο 21 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις προβλέψεις των περ. δ΄ και 

η΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκε με την 

παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και διευρύνεται ο ορισμός των 

πράξεων που θεωρούνται ως παράδοση αγαθών, αλλά και ως δώρα, στο πλαίσιο 

της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης, 

τροποποιείται το άρθρο 19 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σχετικά με τη μείωση φόρου 

για δωρεές. 

22 Με το άρθρο 22 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την περ. θ της παρ. 1 του 

άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για την προώθηση της 

μείωσης της περιεκτικότητας των υλικών και προϊόντων σε επικίνδυνες ουσίες. 

23 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 10 της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίζεται ότι τα 

απόβλητα υποβάλλονται σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, 

ανακύκλωσης ή άλλες εργασίες ανάκτησης. Επίσης, προβλέπονται υπό όρους 

παρεκκλίσεις για τη χωριστή συλλογή και μη ανάμειξη αποβλήτων. 

24 Με το άρθρο 24, σε συμμόρφωση με την παρ. 1 του άρθρου 10 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, προβλέπεται ρητώς η υποχρέωση επεξεργασίας σε μονάδες 

βιοαερίου ή λιπασματοποίησης των οργανικών αποβλήτων συγκεκριμένων 

μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων. Από την ανωτέρω υποχρέωση 

εξαιρούνται μόνο οι μονάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή γιατί δεν υπάρχει 

κατάλληλη μονάδα βιοαερίου ή λιπασματοποίησης στην οικεία περιφερειακή 

ενότητα, ή, στην περίπτωση που η μονάδα εντατικής εκτροφής πουλερικών ή 

χοίρων είναι εγκατεστημένη σε νησί, στο οικείο νησί.  

Οι μονάδες αυτές βιοαερίου ή λιπασματοποίησης, μπορούν να λειτουργούν εντός 

των μονάδων εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων ή σε άλλες εγκαταστάσεις 

με τις οποίες συνάπτεται σχετική σύμβαση. 

25 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το άρθρο 11 της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 και 

θεσπίζονται μέτρα για την προώθηση δραστηριοτήτων προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης και τίθενται σχετικοί στόχοι. Διευκρινίζεται 

ότι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ο στόχος προετοιμασίας για την 

επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υλικών αποβλήτων, όπως είναι 

τουλάχιστον το χαρτί, το μέταλλο, το πλαστικό και το γυαλί από τα νοικοκυριά και 

ενδεχομένως άλλης προέλευσης στον βαθμό που τα απόβλητα αυτά είναι 

παρόμοια με τα απόβλητα των νοικοκυριών, είναι κατ’ ελάχιστον 50% κατά βάρος 

από το τέλος του 2020 και παραμένει σταθερός έως το τέλος του 2025. 

Αντιστοίχως, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία, ο στόχος της προετοιμασίας για 

την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση άλλων υλικών, 

συμπεριλαμβανομένων των εργασιών επίχωσης όπου γίνεται χρήση αποβλήτων 

για την υποκατάσταση άλλων υλικών, μη επικίνδυνων αποβλήτων κατασκευών και 

κατεδαφίσεων, εξαιρουμένων των υλικών που απαντώνται στη φύση και τα οποία 
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ορίζονται στην κατηγορία 17 05 04 του καταλόγου αποβλήτων, είναι κατ’ 

ελάχιστον 70% κατά βάρος από το τέλος του 2020. 

26 Με το άρθρο 26 προβλέπεται για τη χωριστή συλλογή των υλικών, να 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά κάδοι ή μέσα συλλογής διαφορετικού χρώματος. 

27 Με το άρθρο 27 καθιερώνεται η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση στις σχολικές 

μονάδες στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται σε συμμόρφωση με το άρθρο 

11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

επίσης, υποχρέωση χωριστής συλλογής χαρτιού τίθεται στους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης με σκοπό την ανακύκλωση, εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζονται ή 

άλλων χώρων και εγκαταστάσεων για τα οποία φέρουν την ευθύνη λειτουργίας. 

28 Με το άρθρο 28 προβλέπεται η υποχρέωση πρόβλεψης χώρου στις νέες οικοδομές 

για τη συλλογή και αποθήκευση αποβλήτων στο πλαίσιο των μέτρων που 

λαμβάνονται, σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

29 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι ισχύουσες ρυθμίσεις ως προς τη 

δημιουργία και λειτουργία πράσινων σημείων με σκοπό, μεταξύ άλλων, την 

προώθηση της ανάκτησης, της επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για 

επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. 

30 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη 

διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στο πλαίσιο των 

μέτρων που λαμβάνονται, σε συμμόρφωση με τα άρθρα 9 και 11 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, με σκοπό την 

προώθηση της επιλεκτικής κατεδάφισης, προκειμένου να είναι δυνατή η 

απομάκρυνση, καθώς και ο ασφαλής χειρισμός των επικίνδυνων ουσιών. 

31 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρ. 11 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και λαμβάνονται μέτρα για τη χωριστή 

συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων. Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας 

των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.). 

32 Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την παρ. 11 του 

άρθρου 1 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και λαμβάνονται μέτρα για τη ρύθμιση των 

ζητημάτων φορολογικών αποσβέσεων για το κόστος αναβάθμισης των Κ.Δ.Α.Υ.. 

33 Με το άρθρο 33 διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το νέο άρθρο 11α της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες, σχετικά με τον υπολογισμό 

της επίτευξης των στόχων του άρθρου 25. 

34 Με το άρθρο 34, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, τίθεται 

η υποχρέωση ασφαλούς διάθεσης αποβλήτων στον παραγωγό ή κάτοχο των 

αποβλήτων, αν αυτά δεν υποβληθούν σε εργασίες ανάκτησης. 

35 Με το άρθρο 35, σε συμμόρφωση με το άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

προβλέπεται ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται 

σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον. 

36 Με το άρθρο 36, σε συμμόρφωση με το άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ και σε 

συμφωνία με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ρυθμίζεται ότι το κόστος 

διαχείρισης των αποβλήτων βαρύνει τον αρχικό παραγωγό ή τον τρέχοντα ή τους 
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προηγούμενους κατόχους αποβλήτων. 

37 Με το άρθρο 37 προστίθεται νέο άρθρο 1α στον ν. 25/1975 που προβλέπει τη 

δυνατότητα διαμόρφωσης από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού του ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) μέσω της σταδιακής θέσπισης 

συστήματος «πληρώνω όσο πετάω», ήτοι διαμόρφωσης του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους ανάλογα με την ποσότητα των απορριπτόμενων 

αποβλήτων. Το εν λόγω σύστημα συμβάλλει στη δημιουργία κινήτρων για την 

αύξηση της χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, 

σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 

έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851. 

38 Με την προτεινόμενη ρύθμιση, σε συμμόρφωση με το άρθρο 14 της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, προβλέπονται οι 

λεπτομέρειες σχετικά με το τέλος ταφής για τα αστικά απόβλητα, τους υπόχρεους 

καταβολής, το ύψος του τέλους, ο τρόπος υπολογισμού και οι λοιπές λεπτομέρειες 

ενώ παράλληλα ορίζονται και οι απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση της 

εφαρμογής του τέλους. Ορίζεται επίσης ο τρόπος αξιοποίησης των εσόδων μέσω 

ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εκπονεί ο Ε.Ο.Α.Ν. και εγκρίνονται 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα έσοδα διοχετεύονται σε 

δήμους και Φο.Δ.Σ.Α. με σκοπό την ενίσχυση δράσεων πρόληψης, χωριστής 

συλλογής και ανακύκλωσης, για την επίτευξη των στόχων χωριστής συλλογής και 

ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων, καθώς και για την αναβάθμιση του 

περιβάλλοντος, να καλύπτεται μέρος του κόστους λειτουργίας των υποδομών 

ανακύκλωσης Α.Α., όπως π.χ. τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με την 

επιφύλαξη των υποχρεώσεων των οικείων Σ.Σ.Ε.Δ. και να χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και υποστήριξης της ανάπτυξης 

της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε δοκιμαστική ή ημι-βιομηχανική κλίμακα.  

Λόγω των περιορισμένων εναλλακτικών λύσεων εξαιτίας του μικρού τους 

μεγέθους, τα νησιά με πληθυσμό κάτω των 1000 κατοίκων εξαιρούνται από την 

επιβολή του τέλους ταφής. 

39 Με το άρθρο 39 προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με τον κανονισμό τιμολόγησης 

των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. 

40 Με το άρθρο 40 συστήνεται δίκτυο ανταλλαγής πληροφοριών και ενημέρωσης για 

ζητήματα διαχείρισης αποβλήτων στο οποίο συμμετέχουν το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ε.Ο.ΑΝ., οι Φο.Δ.Σ.Α., οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή τα 

νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α. 

του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), καθώς και τα Σ.Ε.Δ.. 

41 Με το άρθρο 41, σε συμμόρφωση με το άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ τίθεται 

η ευθύνη για τη διαχείριση αποβλήτων στους αρχικούς παραγωγούς ή άλλους 

κατόχους αποβλήτων. 

42 Με το άρθρο 42, σε συμμόρφωση με το άρθρο 16 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

υιοθετούνται οι αρχές της αυτάρκειας και εγγύτητας με αποτέλεσμα η χώρα να 

υποχρεούται να διαθέτει ολοκληρωμένο και κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων 

διάθεσης αποβλήτων και εγκαταστάσεων ανάκτησης σύμμεικτων αστικών 

αποβλήτων. 
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43 Με το άρθρο 43, σε συμμόρφωση με το άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ τίθενται 

ειδικότερες υποχρεώσεις για τον έλεγχο επικινδύνων αποβλήτων, όπως 

τοποθέτησης ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε οδικά μέσα 

μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων, καθώς και παράδοσης επικινδύνων 

αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (Ε.Α.Υ.Μ.) σε κατάλληλα αδειοδοτημένες 

εταιρείες από υγειονομικές μονάδες οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική 

αδειοδότηση, καθώς και από ιδιωτικά ιατρεία (εφόσον παράγουν Ε.Α.Υ.Μ). 

44 Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα για τον διαχωρισμό των 

επικίνδυνων αποβλήτων όταν έχουν αναμιχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας. 

45 Με το εν λόγω άρθρο ρυθμίζονται θέματα συσκευασίας και σήμανσης επικινδύνων 

αποβλήτων κατά τη συλλογή μεταφορά και αποθήκευση αυτών, σε συμμόρφωση 

με το άρθρο 19 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ. 

46 Με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιερώνεται από 1.1.2024 η χωριστή συλλογή 

επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά σε συμμόρφωση με 

το άρθρο 20 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 

2018/851. Για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και 

τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που παράγονται από 

νοικοκυριά, για τα οποία υφίστανται Π.Δ.Ε.Π. εξακολουθούν και εφαρμόζονται οι 

υφιστάμενες διατάξεις. Ειδικά τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια 

συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωματοπωλεία, ενώ τα φάρμακα οικιακής 

προέλευσης συλλέγονται υποχρεωτικά στα φαρμακεία. Διευκρινίζεται επίσης ότι, 

μέχρι τη θέσπιση Π.Δ.Ε.Π. για τα φάρμακα οικιακής χρήσης και τη δημιουργία και 

λειτουργία Σ.Ε.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 10, εξακολουθεί και ισχύει η υπό στοιχεία 

ΔΥΓ3α/οικ.2464/9.1.2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Β΄11) (Υγειονομική διάταξη για την υποχρέωση συλλογής στα 

φαρμακεία). 

47 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στα απόβλητα 

έλαια και δη η χωριστή συλλογή αυτών, η ανάμειξη και η διαχείρισή τους σε 

συμμόρφωση με το άρθρο 21 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με 

την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. 

48 Με το άρθρο 48 τίθενται υποχρεώσεις συλλογής και μεταφοράς αμιάντου και 

λοιπών επικίνδυνων αποβλήτων, με σκοπό την ασφαλή διάθεση αυτών. 

49 Με το άρθρο 49 θεσπίζονται μέτρα για την πρόληψη συμβάντων και καταστάσεων 

που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή να 

απειλήσουν τη δημόσια υγεία. 

50 Με το άρθρο 50 σε συμμόρφωση με το άρθρο 22 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, θεσπίζονται μέτρα σχετικά με τα 

βιολογικά απόβλητα και τίθεται ως υποχρεωτικός είτε ο διαχωρισμός και η 

ανακύκλωση στην πηγή των βιολογικών αποβλήτων είτε η χωριστή συλλογή και η 

μη ανάμειξη αυτών, προκειμένου αυτά να υποβάλλονται σε ανακύκλωση. Για 

ορισμένες κατηγορίες μεγάλων παραγωγών βιοαποβλήτων θεσπίζεται η 

υποχρέωση να διαχειρίζονται μόνοι τους τα βιοαπόβλητα που παράγουν εντός της 

μονάδας του ή εκτός με την υπογραφή σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά τους 

είτε με ιδιώτη συλλέκτη είτε με τον οικείο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και περαιτέρω 
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επεξεργασία τους  σε άλλη δημόσια ή ιδιωτική μονάδα. 

51 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθεται υποχρέωση σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων να διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

52 Με το άρθρο 52, σε συμμόρφωση με το άρθρο 23 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

καθορίζονται θέματα αδειοδότησης οργανισμών - επιχειρήσεων συλλογής 

μεταφοράς και εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων. 

53 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα 

καταχωρίζονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

54 Με το άρθρο 54, σε συμμόρφωση με το άρθρο 28 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όπως 

έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ρυθμίζονται θέματα σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων. 

55 Με το άρθρο 55 εξειδικεύονται το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τα 

Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων σε εναρμόνιση με την ενωσιακή 

νομοθεσία. 

56 Με το άρθρο 56 ρυθμίζονται θέματα Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων 

(Τ.Σ.Δ.Α.). 

57 Με το άρθρο 57 σε συμμόρφωση με το άρθρο 29 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως 

έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το 

Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

58 Με το άρθρο 57, σε συμμόρφωση με το άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

εξειδικεύονται θέματα συμμετοχής του κοινού στην εκπόνηση των σχεδίων 

διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας 

αποβλήτων. 

59 Με το άρθρο 59 σε συμμόρφωση με το άρθρο 32 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ 

προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και 

των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, σε συνεργασία 

και με άλλα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

60 Με το άρθρο 60, σε συμμόρφωση με το άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

προβλέπεται η υποχρέωση ενημέρωσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 

εγκεκριμένα ή αναθεωρημένα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το Εθνικό 

Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. 

61 Με το άρθρο 61, σε συμμόρφωση με το άρθρο 34 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα πρόσωπα στα οποία μπορούν να διενεργηθούν 

οι σχετικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις. 

62 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τίθενται υποχρεώσεις προς οργανισμούς ή 

επιχειρήσεις και παραγωγούς αποβλήτων σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει 

να τηρούν στο σχετικά αρχεία τους. 

63 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δημιουργία δικτύου Μονάδων 

Ενεργειακής Αξιοποίησης, σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α) για την οποία αρμόδιο ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
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και Ενέργειας. Παράλληλα εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να καθορίσει τα ειδικότερα 

θέματα για την υλοποίηση των εν λόγω Μονάδων και την εφαρμογή της ρύθμισης. 

64 Με το άρθρο 64 θεσπίζονται ειδικότερες ρυθμίσεις για τις μονάδες παρασκευής 

εδαφοβελτιωτικών / κομπόστ από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών 

αποβλήτων, με σκοπό την προώθηση της χωριστής συλλογής αυτών και της 

αύξησης της ανακύκλωσης. 

65 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον κανονισμό 

καθαριότητας Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού με σκοπό τη διατήρηση της πόλης καθαρής από 

απορρίμματα και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Τοπικού 

Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.).  

66 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται μία σειρά κυρώσεων για παραβάσεις 

του παρόντος νόμου. 

67 Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Σ.Ε.Δ. και του ελέγχου τους από τον 

Ε.Ο.ΑΝ. με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται αναλυτικά οι διαδικασίες 

ελέγχου αρμοδιότητας Ε.Ο.ΑΝ. 

68 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση 

παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του παρόντος νόμου, σχετικά με τα Σ.Ε.Δ. 

και τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. 

69 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλει 

ο Ε.Ο.Α.Ν..  

70 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται οι περιπτώσεις και οι συνέπειες μη 

συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

71 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα ζητήματα υποβολής των 

απαιτούμενων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

72 Στο άρθρο αυτό περιέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Β’. 

73 Στο άρθρο αυτό περιέχονται οι μεταβατικές διατάξεις του Μέρους Β’. 

74 Στο αξιολογούμενο άρθρο περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Β’. 

Οι ρυθμίσεις που καταργούνται, συμπεριλαμβανομένων των υπουργικών 

αποφάσεων καλύπτονται από το περιεχόμενο του παρόντος νόμου ή είναι 

παρωχημένες.  

75 Με το άρθρο 75 προσαρτώνται παραρτήματα σε συμμόρφωση και με τα 

παραρτήματα της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.  

76 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του Μέρους Γ’ του 

σχεδίου νόμου, το οποίο αφορά σε όλες τις συσκευασίες που διατίθενται στην 

αγορά και στα απόβλητα των συσκευασιών που προέρχονται από τις βιομηχανίες, 

το εμπόριο, τα γραφεία, τα καταστήματα, τις υπηρεσίες, τα νοικοκυριά ή από 

οποιαδήποτε άλλη πηγή. Σε συμμόρφωση και με το άρθρο 1 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ 

όπως έχει τροποποιηθεί με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/852, προβλέπεται η θέσπιση 

μέτρων που αποσκοπούν, κατά προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας 

απορριμμάτων συσκευασίας και περαιτέρω, στην επαναχρησιμοποίηση των 

συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των αποβλήτων 

συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων 
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αυτών, ενώ καθορίζονται οι κυριότερες απαιτήσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψιν 

κατά την θέσπιση των εν λόγω μέτρων.  

77 Στο προτεινόμενο άρθρο επισημαίνονται οι ορισμοί της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, καθώς 

και αμιγώς εθνικοί ορισμοί.  

78 Με το άρθρο λαμβάνονται μέτρα σε συμμόρφωση με την παρ. 1 του άρθρου 4 της 

Οδηγίας 94/62/ΕΚ σχετικά με την πρόληψη αποβλήτων. Συγκεκριμένα, ο Ελληνικός 

Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) καθίσταται αρμόδιος να εκπονεί και να 

εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και εναλλακτικής 

διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, με σκοπό την πρόληψη των ζημιογόνων 

για το περιβάλλον επιπτώσεων που προέρχονται από τις συσκευασίες και τη 

διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων 

μέτρων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4 και του Εθνικού 

Προγράμματος Πρόληψης Αποβλήτων του άρθρου 57. Επίσης, ρυθμίζονται θέματα 

συναφή με τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται στο πλαίσιο της 

πρόληψης. 

79 Το προτεινόμενο άρθρο αφορά σε μέτρα για τη σταθερή μείωση της κατανάλωσης 

λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς. Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί των 

πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις 

πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, ενώ επιβάλλεται στους καταναλωτές 

η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο πλαστικής σακούλας μεταφοράς 

ανεξαρτήτως του πάχους τοιχώματος, με εξαίρεση τις βιοαποδομήσιμες (ή 

βιοαποικοδομήσιμες) και λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.  

80 Με το προτεινόμενο άρθρο λαμβάνονται μέτρα σε συμμόρφωση με την παρ. 1 του 

άρθρου 4 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται από την 1η Ιουνίου 

2022 τέλος ανακύκλωσης για τα πλαστικά μπουκάλια με ετικέτα από 

πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), με σκοπό την αποθάρρυνση της χρήσης τους, αφού δεν 

είναι τεχνικά δυνατός ο διαχωρισμός τις ετικέτας αυτής και επομένως η 

ανακύκλωσή τους. Το τέλος αυτό αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. 

81 Με το παρόν άρθρο σε συμμόρφωση με το άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ και με 

σκοπό την προώθηση της χρήσης επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών και της 

παρακολούθησης αυτών, οι παραγωγοί συσκευασίας υποχρεούνται, εφόσον 

διαθέτουν στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, να δηλώνουν 

σχετικά στοιχεία ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. μέσω του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών 

(Ε.Μ.ΠΑ.) ανά υλικό συσκευασίας, όπως πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχο μέταλλο, 

αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ιδίως δε το βάρος των συνολικών 

επαχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά 

και  

το βάρος των πρωτογενών επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών. Επιπροσθέτως 

προβλέπεται πιστοποίηση της διάθεσης στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων 

συσκευασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13429, ενώ διευκρινίζεται και ο 

τρόπος υπολογισμού των στόχων της παρ. 1 του άρθρου 82. 

82 Με την προτεινόμενη διάταξη, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6 της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ, τίθενται συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των 

απόβλητων  συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση για το διάστημα έως την 
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31η Δεκεμβρίου 2025 και κατόπιν για το διάστημα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Με 

τις εν λόγω διατάξεις θεσπίζεται υποχρέωση των φορέων Συλλογικών Συστημάτων 

Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και Ατομικών Συστημάτων Διαχείρισης (ΑΣΕΔ) αποβλήτων 

συσκευασίας για επίτευξη κατ’ ελάχιστον των τιθέμενων ποσοτικών στόχων, με 

αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε 

αυτά, ενώ ο Ε.Ο.ΑΝ ορίζεται ως αρμόδιος για την παρακολούθηση της πορείας 

υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών. Περαιτέρω 

ορίζεται ότι ο Ε.Ο.ΑΝ., στην απόφαση έγκρισης δύναται να ορίζει υψηλότερους 

στόχους. 

83 Με την προτεινόμενη διάταξη, σε συμμόρφωση με το άρθρο 6α της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ, θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της 

επίτευξης των στόχων που τίθενται στο προηγούμενο άρθρο 82. 

84 Με το άρθρο 81 θεσπίζεται Πρόγραμμα Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού 

(ΠΔΕΠ) για τις συσκευασίες, καθορίζονται οι υπόχρεοι, οι υποχρεώσεις αυτών να 

σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν ΣΣΕΔ ή να οργανώσουν ΑΣΕΔ, 

ενώ ρυθμίζονται και θέματα χρηματικών εισφορών στην περίπτωση συμμετοχής σε 

ΣΣΕΔ. 

85 Με τις προτεινόμενες διατάξεις λαμβάνονται εθνικά μέτρα για την προώθηση της 

πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων συσκευασίας, καθώς και της 

χρησιμοποίηση υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απορρίμματα 

συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και άλλων προϊόντων και την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών.  

86 Με το προτεινόμενο άρθρου σε συμμόρφωση με το άρθρο 7 της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ, θεσπίζονται συστήματα επιστροφής εγγύησης για συσκευασίες 

ροφημάτων/ποτών από αλουμίνιο έως και ενάμιση (1,5) λίτρο και από γυαλί μιας 

χρήσης έως 3 λίτρα, (γυάλινη συσκευασία (νερού, αναψυκτικού, κρασιού, μπύρας 

ή άλλου αλκοολούχου ροφήματος για την οποία ο παραγωγός ή εισαγωγέας του 

προϊόντος δεν εφαρμόζει δικό του σύστημα εγγυοδοσίας με σκοπό την 

επαναχρησιμοποίηση της γυάλινης φιάλης), συλλογής και ανάκτησης και η 

προθεσμία λειτουργίας τους, με σκοπό: α) την επιστροφή - συλλογή 

χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή, 

από άλλον τελικό χρήστη ή από το ρεύμα των αποβλήτων, προκειμένου αυτά να 

διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης 

αποβλήτων, β) την επαναχρησιμοποίηση ή ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της 

ανακύκλωσης, των συλλεγόμενων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας, και γ) 

την προώθηση της ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας των αποβλήτων συσκευασίας 

συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων σύνθετων συσκευασιών μέσω της 

χωριστής συλλογής σε διακριτά ρεύματα για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και 

το γυαλί.  

87 Με το προτεινόμενο άρθρο σε συμμόρφωση με τα άρθρα 9, 11 και το Παράρτημα 

ΙΙ της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις που απαιτούνται  για 

τη διακίνηση των συσκευασιών στην αγορά, που αφορούν τη σύνθεση, καθώς και 

την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυτών. Επιπροσθέτως καθορίζονται τα 

εφαρμοστέα πρότυπα για τις συσκευασίες και προβλέπεται δυνατότητα 
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κατάρτισης εθνικών προτύπων από τον ΕΟΑΝ σε περίπτωση μη ύπαρξης 

ενωσιακών προτύπων. 

88 Με το προτεινόμενο άρθρο, σε συμμόρφωση με το άρθρο 12 της Οδηγίας 

94/62/ΕΚ, θεσπίζονται μέτρα για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων από τον 

Ε.Ο.ΑΝ. με συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις συσκευασίες και τα απόβλητα των 

συσκευασιών. Τα δε στοιχεία που αφορούν τους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 

82 υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας. 

89 Με τις διατάξεις του προτεινόμενου άρθρου θεσπίζονται όροι και προϋποθέσεις 

για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών α) από 

τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ βαθμού ή και β) από τους ΟΤΑ 

Α’ βαθμού σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και 

τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 

(Α’ 205), οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής 

ενότητας ή των όμορων ΟΤΑ, εφόσον υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους 

αντίστοιχους ΟΤΑ.   

90 Με το προτεινόμενο άρθρο σε συμμόρφωση με το άρθρο 8 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, 

τίθεται η υποχρέωση ευδιάκριτης και ευανάγνωστης σήμανσης στις συσκευασίες 

είτε επί αυτών, είτε στην ετικέτα.  

91 Με το προτεινόμενο άρθρο θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις σε ΟΤΑ Α’ βαθμού, 

σε εμπόρους και παραγωγούς συσκευασιών που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις 

τους σχετικά με τις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασιών. 

92 Στο εν λόγω άρθρο αυτό περιέχονται οι προτεινόμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις 

του Μέρους Γ’. 

93 Στο προτεινόμενο άρθρο περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Γ’. 

Οι δε ρυθμίσεις που καταργούνται, καλύπτονται από το περιεχόμενο του παρόντος 

νόμου ή είναι παρωχημένες.  

94 Με το παρόν άρθρο προσαρτώνται Παραρτήματα Ι έως V που αντιστοιχούν στο 

Μέρος Γ' και ορίζεται η διαδικασία τροποποίησής τους. 

95 Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται θέματα οργάνωσης, και λειτουργίας του 

Ε.Ο.ΑΝ., ρυθμίζονται και τα ζητήματα που αφορούν την επωνυμία του και 

καθορίζονται οι αρμοδιότητές του. 

96 Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ. 

97 Με τις προτεινόμενες διατάξεις καθορίζεται η συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου (ΔΣ) του Ε.Ο.ΑΝ., ιδίως τα μέλη από τα οποία απαρτίζεται, η θητεία 

τους, οι ιδιότητες αυτών και οι φορείς που εκπροσωπούν. 

98 Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζονται αναλυτικά οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ., όπως οι 

ετήσιες εισφορές των φορέων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), 

τέλη που καταβάλλουν οι φορείς ΣΕΔ, πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις, έσοδα 

από επιβολή οικονομικών μέτρων και πόροι της Ε.Ε.. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται 

ότι ο Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτει την ετήσια εθνική εισφορά για τη Σύμβαση της Βασιλείας, η 

οποία κυρώθηκε με τον ν. 2203/1994 (Α΄ 58). 
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99 Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα στον Ε.Ο.ΑΝ. να συνάπτει: α) 

προγραμματικές συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενους το Δημόσιο ή τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 

δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α και β) μνημόνια συνεργασίας 

με δημόσιους φορείς, καθώς και με φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα.  

100 Με το προτεινόμενο άρθρο καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση του ΕΟΑΝ, 

προβλέπεται η σύσταση νομικής υπηρεσίας, Γραφείου Προέδρου και Γραμματείας 

(Δ.Σ.) και Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα 

υποβοήθησης του Ε.Ο.ΑΝ. δια της συνάψεως σύμβασης με νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) ή φυσικά πρόσωπα. 

101 Στο προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται θέσεις Γενικού Διευθυντή και 

Προϊσταμένων στον Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται δε η διαδικασία επιλογής και τα 

προσόντα που πρέπει να διαθέτουν.  

102 Με το προτεινόμενο άρθρο, ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν την οργάνωση, 

λειτουργία και ιδίως την στελέχωση και λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.  

103 Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι για την υποστήριξη των δράσεων του 

Ε.Ο.ΑΝ. που αφορούν την εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης 

και των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ, καθώς και για ελέγχους και ερευνητικές και 

επικοινωνιακές δράσεις, δύναται να απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό ή 

άλλο προσωπικό ή εμπειρογνώμονες με συμβάσεις μίσθωσης έργου, 

ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία με αυτήν που εφαρμόζεται σήμερα για τα 

έργα «LIFE» βάσει του άρθρου 87 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), μη εφαρμοζομένων 

των διατάξεων του ν. 4412/2016.. 

104 Στο προτεινόμενο άρθρο περιέχονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Μέρους Δ’.  

105 Στο προτεινόμενο άρθρο περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις του Μέρους Δ’. 

106 Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται το άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) με 

σκοπό η προβλεπόμενη περιβαλλοντική εισφορά να αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ. αντί 

του Πράσινου Ταμείου. Επίσης διευκρινίζεται ότι τα έσοδα θα διατίθενται και για 

την ενίσχυση των θιγόμενων βιομηχανιών πλαστικών μιας χρήσης με σκοπό την 

τροποποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή προϊόντων που 

δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του νέου νόμου ή σε επενδύσεις σε νέο 

μηχανολογικό ή κτιριακό εξοπλισμό για τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής 

προϊόντων ευρύτερα στον κλάδο των πλαστικών, της συσκευασίας και της 

ανακύκλωσης / επαναχρησιμοποίησης. 

107 Με το προτεινόμενο άρθρο καταργούνται συγκεκριμένες εξουσιοδοτικές διατάξεις 

του ν. 4736/2020 και τροποποιείται μια εξ αυτών προκειμένου το περιεχόμενό της 

να αποτυπώνει ορθά τα ζητήματα που χρήζουν ειδικότερης ρύθμισης. 

108 Στο προτεινόμενο άρθρο αυτό περιέχονται οι καταργούμενες διατάξεις του 

Μέρους Ε’. 

109 Με την προτεινόμενη τροποποίηση ρυθμίζονται ειδικότερα δικονομικά ζητήματα 

για τις αγωγές του Δημοσίου με αντικείμενο τη διόρθωση των αρχικών 
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κτηματολογικών εγγραφών και την αναγνώρισή του ως κυρίου επί των επίδικων 

δασικών εκτάσεων, αντί των αναφερομένων στα οικεία κτηματολογικά φύλλα 

ιδιωτών. 

110 Ο ΔΕΔΔΗΕ καλείται στο πλαίσιο της Α’ ρυθμιστικής περιόδου Διανομής και δη κατά 

τα έτη 2021-2023 αλλά και στη συνέχεια με βάση το οικείο πρόγραμμα ανάπτυξης 

δικτύου (ΠΑΔ) να προβεί σε ιδιαίτερα σημαντικά έργα ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ που 

σχετίζονται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό του δικτύου διανομής αλλά και της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας  εν γένει. Ένα αξιοσημείωτο τμήμα του ως άνω έργου 

ανάπτυξης του ΕΔΔΗΕ αναμένεται να οδεύσει μέσα από δάση και δασικές 

εκτάσεις, ως εκ τούτου είναι άμεση ανάγκη απλοποίησης και επιτάχυνσης της 

δανειοδοτικής διαδικασίας εκτέλεσης τέτοιων έργων εντός των προαναφερθεισών 

εκτάσεων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται εξαίρεση για τα δίκτυα 

μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας από την γενική απαγόρευση του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 (Α’ 289), όπως ισχύει 

για άλλες κατηγορίες έργων (στρατιωτικά, ΟΤΑ, αγωγών αερίου, πετρελαίου, έργα 

ΑΠΕ και συνοδά έργα αυτών. 

111 Η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που 

διέρχονται από εκτάσεις προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία συμβάλλει 

σημαντικά στην προστασία του δασικού και του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει. 

Ειδικότερα η επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις για την κατασκευή 

υπόγειου δικτύου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος δεν συνεπάγεται την πρόκληση 

σημαντικών επιπτώσεων στο δασικό οικοσύστημα, δεδομένου ότι τα εν λόγω 

δίκτυα κατασκευάζονται κατά προτίμηση παράλληλα με το κεντρικό ή επαρχιακό ή 

δασικό οδικό δίκτυο, δεν προκαλούν αισθητική υποβάθμιση του τοπίου, δεν είναι 

ευάλωτα σε ζημιές από καιρικά φαινόμενα, όπως δυνατός αέρας και δεν 

επηρεάζονται από πυρκαγιές, γεγονός που συμβάλλει την αξιοπιστία του δικτύου. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η απλοποίηση της ακολουθητέας 

διαδικασίας για την υπόγεια διέλευση του δικτύου διανομής δια μέσου εκτάσεων 

που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία.  

112 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) 

προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι αρμοδιότητες του ΟΦΥΠΕΚΑ σε σχέση με τη 

Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να διασφαλιστεί η βέλτιστη συνεργασία 

με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  

113 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 

4685/2020 και αυξάνονται τα μέλη του Δ.Σ. από επτά (7) σε εννιά (9), ενώ ορίζεται 

ως μέλος του ΔΣ ο/η προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος και ο/η εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000.  

114 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 

4685/2020, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ενδεχόμενες αλλαγές στο 

οργανόγραμμα του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση των σχετικών 

οργανικών μονάδων του. 

115 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 43 του ν. 4685/2020, ώστε 

να δοθεί η δυνατότητα σταδιακής απορρόφησης από τον ΟΦΥΠΕΚΑ, των Φορέων 
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Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που έχουν ελεγχθεί και η απορρόφησή 

των οποίων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες διαχειριστικές προκλήσεις.  

116 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη γνωμοδοτική 

αρμοδιότητα του Κεντρικού και Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ και ΠΕΣΠΑ αντιστοίχως), στο πλαίσιο της επιτάχυνσης και 

απλούστευσης των σχετικών διαδικασιών.   

117 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ενισχύεται η θεσμική θωράκιση μέχρι τη διαδικασία 

χαρακτηρισμού τους με πδ για τις περιοχές, τα στοιχεία ή τα σύνολα της φύσης και 

του τοπίου, για τα οποία έχει εκδοθεί η απόφαση του άρθρου 21, παρ. 6 του ν. 

1650/1986 (Α’ 160), η ισχύς της οποίας επεκτείνεται περαιτέρω. 

118 Στο αξιολογούμενο άρθρο περιλαμβάνονται παρατάσεις ή αναστολές προθεσμιών. 

Ειδικότερα: 

Η παρ. 1 αφορά περιπτώσεις ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων, στις οποίες έχει 

επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από 

τον δικαστικό καθορισμό τιμής μονάδας. Μέσω της διάταξης επαναθεσμοθετείται 

νέα προθεσμία λόγω προθεσμίας που έχει ήδη παρέλθει για να υπάρχει 

δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες να μπορούν να υποβάλουν προς τον 

υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για την 

διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την καταβολή της δικαστικά καθορισμένης 

προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2024. 

Η παρ. 2 αφορά παράταση της προθεσμίας της παρ. 2  του άρθρου 26 του ν. 

4280/2014  που λήγει 8.8.2021 δεδομένης της αναγκαιότητας που έχει προκύψει 

λόγω των υφιστάμενων συνθηκών. 

Η παρ. 3 αφορά σε παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης του 

δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τις περιοχές της Ανατολικής 

Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018. 

Η παρ. 5 επανεισάγει την δυνατότητα αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών 

ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας εφόσον κριθεί αναγκαίο κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου. 

Η παρ. 6 αφορά σε αύξηση του χρόνου, εφόσον πρόκειται για λατομεία τα οποία 

έχουν κοινά όρια με λατομικούς χώρους λατομικής περιοχής και διενεργείται 

συνεκμετάλλευση με αυτούς ώστε να αυξηθούν τα απολήψιμα αποθέματα 

αδρανών υλικών της λατομικής περιοχής. 

Οι παρ. 7 έως 9 αφορούν στην παράταση των προθεσμιών που σχετίζονται με την 

ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων. 

Η παρ. 10 αφορά στην παράταση ισχύος έως 30/9/2021 των βεβαιώσεων 

μηχανικού του Ιανουαρίου 2021 χωρίς να απαιτείται υποχρέωση σύνταξης 

ταυτότητας κτηρίου. 

119 Γίνονται σημειακές διορθώσεις που αφορούν τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή 

Δόμησης και τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια. 

120 Με την παρ. 1 εντάσσονται ρητά στην κατηγορία 3 των οικοδομικών αδειών οι 

περιπτώσεις της προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο κτίριο, με χρήση 
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ειδικού κτιρίου, εφόσον η προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) 

της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός και εκτός σχεδίου δόμηση, καθώς και οι 

εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών υγρών και αερίων καυσίμων σε 

πρατήρια καυσίμων. Με την παρ. 2 διορθώνεται σφάλμα και αποσαφηνίζεται ότι 

δεν τυγχάνει εφαρμογής η διαδικασία του προελέγχου ούτε στην κατηγορία  3 των 

οικοδομικών αδειών. Με την παρ. 3 τροποποιείται ο ορισμός της ενημέρωσης 

φακέλου της οικοδομικής άδειας. Με την παρ. 4 τροποποιείται το άρθρο 42 του ν. 

4495/2017, ως προς την αναγκαία ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής 

άδειας. Με τις παρ. 5 έως 7 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα ΣΥΠΟΘΑ Β, ενώ 

με την παρ. 8 η άσκηση αρμοδιοτήτων ΣΧΟΠ Αιγαίου. Η παρ. 9 εξισώνει την 

απόφαση έγκρισης επέμβασης με την προέγκριση. Η παρ. 10 αφορά σε επίλυση 

ζητημάτων σχετικά με τα ανταλλάξιμα ακίνητα δημοσίου. 

121 Δια της αξιολογούμενης ρύθμισης ρυθμίζονται ειδικά πολεοδομικά θέματα. 

Ειδικότερα, παρ. 1 αφορά τροποποίηση διάταξης που εφαρμόζεται στα 

θερμοκήπια για ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την απόσταση αυτών. Η παρ. 

4 αφορά στην δημιουργία διόδου. Η παρ.  2 στην δυνατότητα εγκατάστασης ΙΚΤΕΟ 

σε περιοχές ΖΟΕ που επιτρέπονται ΒΙΟΠΑ. Οι παρ. 3 και 4 στην αναγκαία ανέγερση 

κτιριακών εγκαταστάσεων τη στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και 

Πυροσβεστικού Σώματος. Η παρ. 5 αφορά επικαιροποίηση διάταξης όπου τίθεται 

ως χρονικό όριο η έκδοση προέγκρισης αντί αδείας σε συνέχεια των 

τροποποιήσεων του 4759/2020 σχετικά με την έκδοση προέγκρισης και άδειας. Η 

παρ. 6 αφορά την δυνατότητα έκδοσης αδειών σε πυκνοδομημένο τμήμα 

πολεοδομικών μελετών, όπου οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να αξιοποιήσου τις 

ιδιοκτησίες τους. Οι παρ. 7 και 8 δίνουν την δυνατότητα να τροποποιηθούν οι 

αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των εξουσιοδοτικών διατάξεων της παρ. 2 του 

αρ. 7 του ν. 2947/2001 και παρ. 4 εδ. α του άρθρου έβδομου του ν. 1955/1991 προ 

της  τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αποφάσεις, για λόγους διόρθωσης 

σφαλμάτων και εν γένει αναβάθμισης της αισθητικής, της λειτουργικότητας και της 

εικόνας της πόλης, καθώς η παλιά εξουσιοδοτική μετά την παρέλευση του 2004 

δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί. Με την παρ. 9 καθορίζεται ότι δεν απαιτείται 

σύνταξη πράξης αναλογισμού ή πράξης εφαρμογής για την εφαρμογή των σχεδίων 

πόλης του ν.δ. του ν. 1337/1983 (Α’ 33) στις χαρακτηριζόμενες ως «κοινόχρηστοι 

χώροι - άλση» εκτάσεις, οι οποίες παρά την ένταξή τους στο σχέδιο πόλης 

εξακολουθούν να διέπονται από τη δασική νομοθεσία,. Η παρ. 10 καθιστά τους 

Δήμους Μητροπολιτικών Κέντρων,  τους Μεγάλους και Μεσαίους Ηπειρωτικούς 

Δήμοιυς τους Δήμους Πρωτεύουσες Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και τους 

Μεγάλους και Μεσαίους Νησιωτικοίύς Δήμους υπόχρεους εκπόνησης «Σχέδιο 

Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)». Η παρ. 11 αφορά τη μεταφορά της 

αρμοδιότητας της έγκρισης για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες, 

πλατώματα, πεζοδρόμια ή πεζόδρομους για την εντός των ορίων του 

παραδοσιακού τμήματος της πόλης των Αθηνών περιοχή (Ιστορικό Κέντρο)στις 

καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 

122 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε βελτιώσεις- αποσαφηνίσεις διατάξεων του 

Νέου Οικοδομικού Κώδικα (ΝΟΚ) που είναι αναγκαίες προκειμένου να επιλυθούν 

ζητήματα που έχουν ανακύψει κατά την έκδοση οικοδομικών αδειών και οδηγούν 
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στην παύση τους. Ενδεικτικώς αναφέρεται η επίλυση ζητημάτων για τα οποία το 

ΥΠΕΝ έχει λάβει εύρος ερωτημάτων, όπως ο ορισμός του εξωτερικού εξώστη 

(παταριού), τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού, αερισμού, της εγκατάστασης 

αεροϋποστηριζόμενων θόλων κ.ά. Η τελευταία παράγραφος δεν αφορά σε 

τροποποίηση του ΝΟΚ, αλλά σε παραπομπή στην εφαρμογή των διατάξεων αυτού 

προκειμένου να καταστούν επιτρεπτές κατασκευές και φυτεύσεις στους 

ακάλυπτους χώρους ρυμοτομούμενων κτιρίων. 

123 Αποσαφηνίζεται ζήτημα ερμηνείας ως προς το χρόνο απόκτησης του όμορου 

ακινήτου, όπως αυτό είχε δημιουργηθεί κατόπιν της τελευταίας τροποποίησης της 

διάταξης της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013. Ως χρονικό όριο 

απόκτησης τίθεται ο χρόνος δημοσίευσης της τελευταίας τροποποίησης, δηλαδή 

του νόμου 4782/2021. 

124 Με το Π.Δ. 59/21-06-2018 (ΦΕΚ 114Α/29-06-2018) καθορίσθηκαν οι γενικές και 

ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης και το περιεχόμενό τους. Μεταξύ αυτών, στις 

ειδικές κατηγορίες χρήσεων (αρ.1 παρ.ΙΙ), περιλαμβάνονται και οι χώροι 

στάθμευσης (16) διαχωριζόμενοι σε δύο υποκατηγορίες, η πρώτη εκ των οποίων 

(16.1) για αυτοκίνητα κοινής χρήσης μέχρι 3,5 τόνους κλπ. ενώ η δεύτερη για 

αυτοκίνητα χωρίς περιορισμό είδους και βάρους κλπ. Εν συνεχεία, στο αρ. 2 και 

επόμενα, καθορίζονται οι ειδικές χρήσεις που περιλαμβάνονται σε κάθε μία 

κατηγορία γενικής χρήσης όπως αυτές έχουν καταγραφεί (αρ.1Ι) 

Με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, διαπιστώνεται ότι στις γενικές χρήσεις 

γενικής κατοικίας (αρ.3), πολεοδομικού κέντρου-κεντρικών λειτουργιών πόλης-

Τοπικού κέντρου γειτονίας-γειτονιάς (αρ.4), κοινωφελών λειτουργιών (αρ7), 

αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (αρ.12) αλλά και άλλες, ακόμα και όπου 

περιλαμβάνεται χρήση στάθμευσης αυτή εξειδικεύεται αποκλειστικά στην 

κατηγορία χρήσης 16.1, δηλαδή στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3.5 τόνων κοινής 

χρήσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανωτέρω γενικές χρήσεις, ειδικά δε οι δύο πρώτες εξ’ 

αυτών, αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των χρήσεων σε ποσοστό έκτασης 

των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Σχεδίων Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων όπως αυτά έχουν ήδη θεσμοθετηθεί ή μελετώνται, γίνεται 

αντιληπτό ότι περιορίζεται δραματικά η δυνατότητα νόμιμης εγκατάστασης 

αμαξοστασίων ΟΤΑ Α’ βαθμού προς χρήση οχημάτων και κινητών μηχανημάτων 

των υπηρεσιών τους, δεδομένου ότι ο περιορισμός βάρους και είδους δεν δύναται 

να τα συμπεριλάβει στην κατηγορία 16.1 αλλά μόνο στην κατηγορία 16.2. Πέραν 

των ανωτέρω διαπιστώνεται και ο συνολικός αποκλεισμός δυνατότητας 

χωροθέτησης στάθμευσης στις γενικές κατηγορίες εγκαταστάσεων αστικών 

υποδομών κοινής ωφέλειας (αρ.12) αλλά και ειδικών χρήσεων (αρ.13), αγροτικών 

χρήσεων (αρ.14) καθώς και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων (αρ.16). 

Νόμιμη χωροθέτηση με τη διατύπωση της κατηγορίας 16.2 φαίνεται ότι 

επιτρέπεται μόνο στις γενικές χρήσεις παραγωγικών δραστηριοτήτων χαμηλής και 

μέσης όχλησης (αρ.8), χονδρεμπορίου (αρ.9) και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

υψηλής όχλησης.  

Πέραν του γεγονότος ότι οι τελευταίες αυτές γενικές χρήσεις δεν απαντώνται κατά 
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κανόνα σε κάθε έναν από τους Δήμους της επικράτειας, άρα δημιουργούνται 

σοβαροί περιορισμοί σε ΟΤΑ Α’ βαθμού οι οποίοι δεν δύναται να χωροθετήσουν 

αμαξοστάσια εντός των διοικητικών τους ορίων, εγείρεται για το σύνολο των ΟΤΑ, 

σοβαρό ζήτημα εγγύτητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάλογη αύξηση 

του σχετικού κόστους υπηρεσιών όπως αυτό επιμερίζεται σε μισθολογική δαπάνη 

αύξησης προσωπικού, καύσιμα, αναλώσιμα και φθορές πάγιου εξοπλισμού και 

οχημάτων με σαφή επίπτωση στον κρίσιμο χρόνο ωφέλιμης λειτουργίας τους προ 

της αντικατάστασης. Είναι δεδομένο ότι η παροχή των δημοτικών υπηρεσιών, που 

επιβάλει επίσκεψη σε κάθε κοινόχρηστο χώρο, απαιτεί κατ’ ουσίαν, την τακτική 

διέλευση οχημάτων από όλους τους χώρους σχεδόν σε ημερήσια βάση. Η μη 

χωροθέτηση χώρων στάθμευσης των οχημάτων εντός των εξυπηρετούμενων 

περιοχών, ή κοντά σε αυτές, ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες απομακρυσμένης 

υπηρεσίας ακόμα και για το κέντρο της κάθε πόλης όπου οι ανάγκες είναι 

ιδιαιτέρως αυξημένες. 

Επιπρόσθετα ο μεγαλύτερος αριθμός εκ των ήδη χρησιμοποιούμενων γηπέδων, 

αποτελούν εκτάσεις που αποκτήθηκαν με δημόσια δαπάνη από τους ΟΤΑ για το 

σκοπό αυτό. Υπό τις παρούσες συνθήκες προκύπτει ουσιαστικά ότι οι χώροι αυτοί 

θα κινδυνεύσουν να περιπέσουν σε καθεστώς μηδενικής χρήσης ενώ ακόμα και 

όσοι ΟΤΑ διαθέτουν εκτάσεις στις οποίες επιτρέπεται η χρήση 16.2 από τις γενικές 

χρήσεις, θα πρέπει να επενδύσουν νέα κεφάλαια για απόκτηση κατάλληλων 

χώρων και μάλιστα σε περιοχές με ιδιαίτερα υψηλές αξίες (βιοτεχνικές – 

βιομηχανικές) και αμφίβολης εξυπηρέτησης των αναγκών λόγω μεγάλης 

απόστασης από το γεωγραφικό κέντρο βάρους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι δημιουργείται ιδιαίτερα δυσμενές 

καθεστώς εγκατάστασης της χρήσης αμαξοστασίων των ΟΤΑ. Το γεγονός αυτό 

είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο σχεδόν το σύνολο των ΟΤΑ , στα 

όρια των οποίων δεν θα δύναται να σταθμεύουν οχήματα που επιτελούν 

καθημερινά το ευαίσθητο έργο της παροχής αναγκαίων υπηρεσιών με άμεσο 

αντίκτυπο στην υποβάθμιση ή και τη διακοπή τους. 

Πέραν των ανωτέρω, οι χώροι στάθμευσης οχημάτων ΟΤΑ Α’ βαθμού, δεν 

αποτελούν αυτοτελώς κοινωφελείς χώρους με την έννοια της αιτιώδους άμεσης 

παροχής αυτοτελών υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο αλλά υποστηρικτικούς 

χώρους των αντικειμένων με τα οποία εκτελείται η κοινωφελής δράση. Για το λόγο 

αυτό, οι υποστηρικτικοί αυτοί χώροι στάθμευσης και λοιπών κατασκευών 

εξυπηρέτησης των οχημάτων που επιτελούν τον  κοινωφελή σκοπό, ορθώς δεν 

περιλαμβάνονται στο θεσμικό πλαίσιο περί σταθεροτύπων  εκπόνησης ΓΠΣ, 

ΣΧΟΑΠ, ΤΠΣ.  

Για το λόγο αυτό και για τη διευκόλυνση της χωροθέτησης σε θέσεις όπου η 

συγκεκριμένη χρήση λειτουργεί ήδη σε ιδιόκτητους χώρους των ΟΤΑ Α’ βαθμού και 

ταυτόχρονα επιτρέπεται από τις χρήσεις γης ως ανωτέρω τροποποιούνται, δεν 

απαιτείται τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου ή των ΓΠΣ – 

ΣΧΟΟΑΠ- ΤΠΣ ειδικώς για την εγκατάσταση της χρήσης με την προϋπόθεση της 

τήρησης των όρων. 

125 Με την προτεινόμενη τροποποίηση επανέρχεται η υποχρέωση εισφοράς  σε γη στο 

273



15%  της συνολικής έκτασης της ιδιοκτησίας, όπως είχε θεσμοθετηθεί με το ν. 

4155/2013 άρθρο 44 παρ.11 με τη δυνατότητα το ποσοστό αυτό να μειωθεί ακόμα 

περισσότερο μέχρι το 10%, εφόσον υπάρχουν αντικειμενικοί  περιβαλλοντικοί 

λόγοι που βεβαιώνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση με Εισήγηση του 

συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος. Στο αντίστοιχο ποσοστό θα 

μειωθούν και το ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών έργων μέσα από 

την ίδια διαδικασία. Η τροποποίηση της παρ. ε) για μείωση του αθροίσματος της 

καλυμμένης επιφάνειας των γηπέδων στο 15%  από 20% γίνεται για να μπορούν να 

ενταχθούν και άλλες περιπτώσεις άτυπων βιομηχανικών περιοχών στην κατηγορία 

των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης. 

126 Η ρύθμιση αφορά σε εξουσιοδοτικές διατάξεις αναφορικά με τον ειδικότερο 

καθορισμό λεπτομερειακών ή τεχνικών ζητημάτων.  

Ειδικότερα πρόκειται για τις κάτωθι εξουσιοδοτικές:: 

α) Οι  προδιαγραφές, οι όροι και οι τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση του «Σχέδιο 

Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», καθώς και κάθε άλλη σχετική απαραίτητη 

λεπτομέρεια θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

β)Η δυνατότητα οριοθέτησης ζωνών-περιοχών για την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων στις περιοχές της παρ. 11 του άρθρου 121 με απόφαση 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

γ) Η δυνατότητα καθορισμού με απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

περιπτώσεων πέραν των ήδη οριζόμενων στην παρ. 2 του του άρθρου 29 του ν. 

4495/2017  για τις οποίες δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των είκοσι πέντε 

χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών 

δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως προϋπολογισμού 

127 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε κατάργηση παραγράφου που κρίθηκε 

ατελέσφορη και ότι αντίκειται στο διαχρονικό πνεύμα των προγενέστερων νόμων 

που αφορούν στις οικοδομικές άδειες. 

128 Σε επίπεδο πρωτογενούς και δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου της ενέργειας, η 

προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ συνιστά σταθερή 

επιδίωξη της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., με συγκεκριμένους μάλιστα 

ποσοτικοποιημένους στόχους περαιτέρω διείσδυσης της ηλεκτροπαραγωγής από 

ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο τόσο στο επίπεδο της Ε.Ε. όσο και στο επίπεδο των 

κρατών μελών. Αντίστοιχη είναι και η στόχευση και σε αμιγές εθνικό επίπεδο, 

όπου ιδίως το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα θέτει ως βασική 

προτεραιότητα την ενίσχυση της θέσης των Α.Π.Ε. στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

χώρας, κάτι το  οποίο με τη σειρά του προϋποθέτει τη λήψη όλων των αναγκαίων 

μέτρων και της θέσης του απαραίτητου προγραμματισμού ώστε να διευκολύνονται 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι επενδύσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Α.Π.Ε.  

Στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω στόχων, σαφώς εντάσσεται και η θέση και η 

ενίσχυση των νομικών εκείνων παραμέτρων οι οποίες θα διασφαλίσουν στους 

αρμόδιους Διαχειριστές και ιδίως στο Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ του αναγκαίους 

εκείνους πόρους για τον έγκαιρο σχεδιασμό και υλοποίηση των απαραίτητων 
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έργων σύνδεσης προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση και 

σύνδεση έργων ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Και τούτο πρωτίστως λαμβάνοντας υπόψη αφενός ότι  η αποφυγή 

προβλημάτων όπως ο κορεσμός των δικτύων συνιστά αναγκαία τεχνική 

προϋπόθεση για την περαιτέρω προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ, αφετέρου ότι η αντικειμενική τεχνική ικανότητα του δικτύου να 

υποδεχθεί προς σύνδεση νέους σταθμούς ΑΠΕ και δη σημαντικής εγκατεστημένης 

ισχύος συναρτάται άρρηκτα οικονομικά – πραγματικά με τη θέση κατάλληλων 

νομικών ρυθμίσεων, οι οποίες θα διασφαλίζουν, κατόπιν σχετικής αιτιολογημένης 

εισήγησης του εκάστοτε αρμόδιου Διαχειριστή, στον τελευταίο του αναγκαίους 

πόρους για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων ανάπτυξης – ενίσχυσης του 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου αυτό απαιτείται προς το σκοπό της περαιτέρω 

προώθησης της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, στόχος, ο οποίος επιτυγχάνεται με το 

πλέγμα προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

129 Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 εισάγονται ειδικότερες ρυθμίσεις 

σχετικά με τη δυνατότητα της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί σε εταιρικό μετασχηματισμό με 

απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και εισφορά του 

στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Οι εν λόγω ρυθμίσεις αποσκοπούν στον αποτελεσματικότερο 

εταιρικό μετασχηματισμό της ΔΕΗ Α.Ε., ο οποίος θα καταστεί αναγκαίος σε 

περίπτωση θετικής έκβασης του διαγωνισμού για την πώληση του 49% της ΔΕΔΔΗΕ 

Α.Ε.  Παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα λογιστικής, μετοχικής, φορολογικής και 

συμβολαιογραφικής φύσης της διαδικασίας του εταιρικού μετασχηματισμού, με 

σκοπό τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσής του. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη 

ρύθμιση η ΔΕΗ Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4601/2019. 

 Επίσης, ρυθμίζεται ειδικά η δυνατότητα της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί σε απόσχιση και 

εισφορά του εν λόγω κλάδου της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Ειδικότερα, στην 

παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου 123Α του ν. 4001/2011 ρητά 

διαλαμβάνεται για λόγους ασφάλειας δικαίου ότι το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων της ΔΕΗ Α.Ε., τα οποία υπάγονται λειτουργικά στις δραστηριότητες του 

Κλάδου Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων, 

καθώς και όποια άλλη δραστηριότητα καταγράφεται στη σύμβαση διάσπασης και 

στην αντίστοιχη λογιστική κατάσταση απόσχισης συνιστά τον Κλάδο Δικτύου 

Διανομής που δύναται να αποσχισθεί και να εισφερθεί. Από τον παραπάνω κλάδο, 

ρητώς εξαιρείται το δίκτυο υψηλής τάσης της Κρήτης περιλαμβανομένων των 

σχετικών παγίων και στοιχείων. Επίσης, εξαιρούνται το δίκτυο οπτικών ινών και τα 

συναφή στοιχεία ενεργητικού, τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και 

το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών επί του ΕΔΔΗΕ. Τέλος, επέρχεται διαχωρισμός ανάμεσα στην 

αρμοδιότητα που σχετίζεται με τη χορήγηση των δικαιωμάτων πρόσβασης και 

διέλευσης για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών υπέρ τρίτων κατά το ν. 

4463/2017, επί της φυσικής υποδομής του ΕΔΔΗΕ, αρμοδιότητα που διατηρείται  

στην ΔΕΗ Α.Ε., και στην αρμοδιότητα που σχετίζεται με την κυριότητα των παγίων 

του Δικτύου Διανομής και την περαιτέρω ανάπτυξη και εκμετάλλευση του ΕΔΔΗΕ 
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για ενεργειακούς σκοπούς, που αποκτάται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Η παράγραφος 3 

ορίζει ότι, η εν λόγω απόσχιση μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα µε την 

διαδικασία και τους όρους υφισταμένων νόμων περί εταιρικών μετασχηματισμών 

και των σχετικών φορολογικών ωφελημάτων, κατά παρέκκλιση κάποιων 

διατάξεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στις παραγράφους 3 και 4. 

Προσδιορίζεται ρητά το χρονικό εκείνο σημείο, σύμφωνα με τον ν. 4601/2019, 

κατά το οποίο ολοκληρώνεται η απόσχιση και εισφορά του κλάδου και η μεταφορά 

των σχετικών δραστηριοτήτων στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., το οποίο ορίζεται ως η 

καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ παράλληλα διευκρινίζεται ότι οι σχετικές 

μεταβιβάσεις λαμβάνουν χώρα με καθολική διαδοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρο 70 του ν. 4601/2019. Προς διευκόλυνση και αποσαφήνιση της 

επέλευσης των εννόμων συνεπειών της σκοπούμενης απόσχισης και εισφοράς του 

κλάδου της ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και προς διασφάλιση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας τόσο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. όσο και της ΔΕΗ Α.Ε., 

θεσπίζονται επιπλέον ρυθμίσεις που αφορούν σε επιμέρους πολεοδομικά, 

φορολογικά και λογιστικά ζητήματα. Τέλος, προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

πώλησης από τη ΔΕΗ Α.Ε. μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., δεν θα εφαρμοσθεί η διάταξη 

της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 1892/1990. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του 

ν. 4001/2011 τροποποιείται κατ’ αποτέλεσμα της απόσχισης του άρθρου 123Α.  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 ρυθμίζεται το ζήτημα της κυριότητας του 

ΕΔΔΗΕ. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 αναμορφώνεται  παράγραφος 1 του 

άρθρου 124 του ν. 4001/2011 ώστε να ανταποκρίνεται στις προβλέψεις του 

δικαίου της ΕΕ και ειδικότερα στο άρθρο 35 παρ. 2 στοιχ. (α) και (β) της Οδηγίας 

2019/944. Το ασυμβίβαστο του εδαφίου α’ πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως της 

παραγράφου 3.3.1 του από 22 Ιανουαρίου 2010 εγγράφου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (Interpretative Note on Directive 2009/72/EC Concerning Common Rules 

for the Internal Market in Electricity and Directive 2009/73/EC Concerning Common 

Rules for the Internal Market in Natural Gas - The Unbundling Regime). 

130 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι σε μη διασυνδεδεμένα νησιά που 

αναμένεται να διασυνδεθούν με το ΕΣΜΗΕ εντός των επόμενων τριών ετών δεν 

υποβάλλονται νέες αιτήσεις για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών σύμφωνα με 

τους περιορισμούς και τους όρους που καθορίζονται  στον ν.3468/2006 (Α’ 129), 

για υβριδικούς σταθμούς που εγκαθίστανται σε Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, 

καθώς η ολοκλήρωση της ισχύουσας αδειοδοτικής διαδικασίας και η θέση τους σε 

λειτουργία σε αυτόνομο νησιωτικό σύστημα, είναι πρακτικώς και χρονικώς 

αδύνατο να έχουν επιτευχθεί με τους όρους της αίτησής τους, πριν την πλήρη 

διασύνδεση. Σε συμμόρφωση, επομένως, αφενός, με την αρχή ασφάλειας δικαίου, 

προκειμένου να μην δημιουργηθούν εύλογες προσδοκίες στους αιτούντες που 

είναι αντικειμενικώς αδύνατον να ικανοποιηθούν και αφετέρου, με την αρχή 

ισότητας που επιβάλλει την ανόμοια αντιμετώπιση ανόμοιων καταστάσεων, 

προβλέπεται  παύση της αδειοδότησης των υβριδικών σταθμών. Αντίθετα, δεν 

επηρεάζεται η τροποποίηση ήδη αδειοδοτημένων υβριδικών σταθμών στα νησιά 

αυτά, προς διασφάλιση ήδη διαμορφωμένων εννόμων καταστάσεων και 
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δικαιωμάτων.  

Παράλληλα, ορίζεται ότι μέχρι τη θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για  την 

αδειοδότηση οντοτήτων που συνδυάζουν διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και παραγωγής από ΑΠΕ και την εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο 

αδειοδότησης των σταθμών ΑΠΕ, αναστέλλεται η αδειοδότηση οντοτήτων που 

συνδυάζουν διατάξεις αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής από 

ΑΠΕ. 

Με τις προτεινόμενες παραγράφους 4,5 και 6 προβλέπεται ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή δεσμευτικού χάρτη ενεργειών και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

αυτών, με σκοπό την ανάπτυξη της δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής 

ενέργειας και συμμετοχής μονάδων αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος, σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία 

και ιδίως με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της οδηγίας 

2012/27/ΕΕ (αναδιατύπωση) (EEL 158/125).  

Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στην έγκαιρη και αποτελεσματική εποπτεία 

των αρμοδίων φορέων, με σκοπό την υλοποίηση των σχετικών υποχρεώσεών τους, 

προβλέπεται δε ειδικά η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση παραβίασης αυτών. 

131 Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

διαφανής, χρηστή, ορθολογική και ανταποδοτική διαχείριση και κατανομή 

τμήματος των εσόδων  από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, το οποίο διατίθεται ως ενίσχυση για επιχειρήσεις τομέων και 

υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, λόγω του 

κόστους δικαιωμάτων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων 

θερμοκηπίου της Ε.Ε. που μετακυλίεται στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (ενίσχυση 

για έμμεσο κόστος εκπομπών), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ 

καθώς και τις σχετικές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με ορισμένα μέτρα 

κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων 

εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μετά το 2021 - EEC 317/2020). Επιπλέον η εν λόγω 

κατανομή στοχεύει στην ενίσχυση της υλοποίησης των στόχων του ΕΣΕΚ. 

Προβλέπονται εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κανονιστικών πράξεων 

αφενός, για τον καθορισμό της διαδικασίας  χορήγησης της ενίσχυσης από τη 

ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, για την περίοδο 2021-2030, για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων 

που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως ιδίως οι δικαιούχοι, 

το μέγιστο ποσό ενίσχυσης και η μεθοδολογία χορήγησης της ενίσχυσης, και 

αφετέρου, για την ετήσια κατανομή των εν λόγω εσόδων. 

132 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται περιθώριο ισχύος για σταθμούς ΑΠΕ 

στα κορεσμένα Δίκτυα Πελοποννήσου, Κυκλάδων, Κρήτης, Εύβοιας. 

Σημειώνεται ότι λόγω της διασύνδεσης των νησιών της Κρήτης και των Κυκλάδων 

με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, έχει προκύψει ένα περιθώριο ισχύος για την 

ανάπτυξη σταθμών ΑΠΕ που πριν δεν επιτρεπόταν καθώς τα δίκτυα ως αυτόνομα, 

ήταν κορεσμένα. Επίσης στην Πελοπόννησο έχει προκύψει ένα αδιάθετο 

περιθώριο για την τεχνολογία των φωτοβολταικών σταθμών το οποίο 
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υπολογίστηκε από τους διαχειριστές στα 86MW. Επίσης στην Εύβοια λόγω του 

πλήθους των διασυνδέσεων της Εύβοιας με την ηπειρωτική χώρα δεν υφίσταται 

κορεσμός για σταθμούς μικρής ισχύος, οι οποίοι συνδέονται στα υφιστάμενα 

δίκτυα διανομής (όχι στο Σύστημα),καθώς η ισχύς που μπορεί να συνδεθεί στο 

δίκτυο είναι περιορισμένη.  

Συνοπτικά βασικός στόχος είναι η αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στα δίκτυα τα οποία 

ήταν κορεσμένα και περιοριζόταν η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ, και πλέον 

υφίσταται ο λόγος του κορεσμού. 

133 Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 2 του 

ν. 2289/1995 (Α’ 27) αναφορικά με τη δυνατότητα παράτασης της διάρκειας των 

αδειών αναζήτησης, για το σκοπό της εναρμόνισης των εθνικών διατάξεων με τις 

προβλέψεις της Οδηγίας 94/22/ΕΚ (L 164 ) και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών 

αναζήτησης υδρογονανθράκων.  

Περαιτέρω, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 προστίθεται παρ. 40 στο 

τέλος του άρθρου 2 του ν. 2289/1995 για το σκοπό της εναρμόνισης της εθνικής 

νομοθεσίας με την παρ. 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 94/22/ΕΚ σχετικά με το τι 

νοείται ως χορήγηση άδειας αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης 

υδρογονανθράκων και τι όχι. 

134 Αναφορικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις  

των παρ. 2 και 3, το ενωσιακό δίκαιο ιδίως η νέα Οδηγία 2019/944 για την 

εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και η Οδηγία 2009/73, όπως 

τροποποιημένη ισχύει, αναφορικά με την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου- 

εμφατικά επισημαίνει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την 

ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Είναι προφανές ότι η 

εγγύηση της ανεξάρτητης λειτουργίας συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα της 

Αρχής να καθορίζει, με δική της απόφαση, τα ζητήματα που άπτονται της 

εσωτερικής της οργάνωσης (βλ. τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 

και των Τμημάτων, τις ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού, τους όρους 

πρόσληψης και εργασίας του, τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, το σύστημα 

αξιολόγησης του Προσωπικού, το πλαίσιο λειτουργίας του Υπηρεσιακού-

Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι κανόνες δεοντολογίας και η οικονομική διαχείριση της 

Αρχής). Σημειώνεται ότι ο πρόσφατος Νόμος 4622/2019 για το Επιτελικό Κράτος 

εξουσιοδότησε τις Ανεξάρτητες Αρχές να εκδίδουν Οργανισμούς, με τους οποίους 

να «καθορίζονται (α) η αποστολή του φορέα, όπως προκύπτει από τις κείμενες 

διατάξεις που διέπουν τη σύσταση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και η 

διάρθρωση των υπηρεσιών του σε οργανικές μονάδες (γενικές διευθύνσεις, 

διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή γραφεία, 

θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα), (β) η ονομασία και η έδρα των παραπάνω 

οργανικών μονάδων, καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, 

οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι 

αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων, (γ) το σύνολο των 

οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, 

κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή 

πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και (δ) η γενική περιγραφή καθηκόντων 
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κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι 

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.» (άρθρο 20 παρ. 2). Δεδομένου ότι η εν 

λόγω εξουσιοδότηση έχει συγκεκριμένο εύρος και πεδίο εφαρμογής, κατά τα πεδία 

που αναφέρονται ανωτέρω,  παρίσταται αναγκαία η τροποποίηση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 45 ώστε να εξουσιοδοτείται πλέον η Αρχή στην έκδοση 

του Κανονισμού που θα διέπει την εσωτερική της λειτουργία και διαχείριση και 

σύμφωνα με τις κατά τα ανωτέρω αρχές του ενωσιακού δικαίου για την ενίσχυση 

και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της.  

Συναφώς και λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 2 Ν. 

4622/2019, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί η παρ. 2 του άρθρου 40 και να 

αναδιατυπωθεί η παράγραφος 2 του άρθρου 45 Ν. 4001/2011 προκειμένου για την 

απαλοιφή των θεμάτων που πλέον -βάσει του Νόμου του Επιτελικού Κράτους- 

καθορίζονται μέσω του Οργανισμού της Αρχής.  

Τέλος, αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 40 

του ν. 4001/2011, σημειώνεται ότι το άρθρο 37 παρ. 2 Ν. 3428/2005 πρόβλεψε τη 

σύσταση στη Γραμματεία της ΡΑΕ πέντε (5) θέσεων ειδικών συνεργατών, οι οποίοι 

προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 

τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. Περαιτέρω, το άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 4001/2011 ρητώς όρισε 

ότι οι εν λόγω ειδικοί συνεργάτες «εξομοιώνονται ως προς το νομικό καθεστώς 

τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους, με εξαίρεση τα εργασιακά και 

μισθολογικά τους ζητήματα για τα οποία γίνεται αντιστοίχιση με το καθεστώς 

ειδικοτήτων και θέσεων του λοιπού προσωπικού της γραμματείας της Ρ.Α.Ε., 

ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της Ρ.Α.Ε..». Καθότι, 

ωστόσο, το νομικό καθεστώς και τα ειδικά καθήκοντα που επιτελεί κάθε κατηγορία 

προσωπικού συνιστούν τις κρίσιμες παραμέτρους, οι οποίες πρέπει να 

καθοδηγούν τη διευθέτηση των μισθολογικών ζητημάτων, κατά τρόπο αντίστοιχο 

και ανάλογο, κρίνεται ως αναγκαία η τροποποίηση της εν λόγω διάταξης ώστε να 

δύνανται να εφαρμοστούν και στους μετακλητούς υπαλλήλους ΡΑΕ το πλαίσιο 

αποδοχών, που απολαμβάνουν οι μετακλητοί υπάλληλοι της Προεδρίας της 

Κυβέρνησης, των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης, των 

Υφυπουργών και των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων. Με αυτόν τον τρόπο, θα 

καταστεί ευχερέστερη η προσέλκυση στη ΡΑΕ μετακλητών υπαλλήλων υψηλής 

εξειδίκευσης, με σκοπό την  ουσιαστική και αποτελεσματική συμβολή τους στο 

πολυσχιδές έργο της Αρχής. Συναφώς, θεωρείται εύλογο να παρέχεται η 

δυνατότητα κάλυψης των θέσεων μετακλητών υπαλλήλων μέσω της απόσπασης 

υπαλλήλων, τηρουμένων πάντα των προϋποθέσεων του άρθρου 41 Ν. 4001/2011 

και των εγγυήσεων ανεξαρτησίας του ενωσιακού δικαίου. 

 

135 

Η 1η Νοεμβρίου 2020 συνιστά ορόσημο για την ελληνική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, καθώς σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισής της σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Στόχο (TargetModel). Πλέον, η αποστολή της ΡΑΕ 

επικεντρώνεται στη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της ρευστότητας και της 

εύρυθμης λειτουργίας των αγορών, στόχοι που δύνανται να επιτευχθούν μόνο με 

τη θέση σε εφαρμογή ενός Μηχανισμού, ο οποίος θα επιτρέπει τη συνεχή 

εποπτεία των πρακτικών των Συμμετεχόντων εν τη γενέσει τους, καθώς και την 

εξέλιξή τους αλλά και τις επιπτώσεις που επιφέρουν στους λοιπούς Συμμετέχοντες 
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και στους Καταναλωτές. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της 

αγοράς φυσικού αερίου, η αποτελεσματική παρακολούθηση των συνθηκών 

ανταγωνισμού και των συμπεριφορών των ενεργειακών επιχειρήσεων 

αναδεικνύεται εξίσου θεμελιώδης για την τόνωση του ανταγωνισμού και τη 

διασφάλιση των εννόμων συμφερόντων των Συμμετεχόντων και κατ’ επέκταση των 

καταναλωτών. 

Ως γνωστόν, η παρακολούθηση και εποπτεία των αγορών συνιστά θεμελιώδους 

σημασίας αρμοδιότητα, την οποία το ενωσιακό δίκαιο εμπιστεύεται στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 37 της Οδηγίας 2009/72 και 

πλέον άρθρο 59 της Οδηγίας 2019/944, όσον αφορά στην εσωτερική αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και άρθρο 41 της Οδηγίας 2009/73 ως ισχύει, όσον 

αφορά στην εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Ο Νόμος 4001/2011, ο οποίος 

έθεσε την άσκηση των Ενεργειακών Δραστηριοτήτων υπό την εποπτεία του 

Κράτους, λόγω του ότι αυτές εγγενώς συνδέονται με σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος, συνδυαστικά τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ως άνω Νόμου, 

ρητώς θέσπισε την αρμοδιότητα της ΡΑΕ να παρακολουθεί και να εποπτεύει τη 

λειτουργία της αγοράς (άρθρο 22) και να λαμβάνει οποιοδήποτε προσήκον μέτρο 

«με σκοπό τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων της εσωτερικής και 

ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εν γένει 

την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (άρθρο 23), καθώς και «ειδικά ρυθμιστικά 

μέτρα» βάσει των ειδικότερων προβλέψεων της παρ. 6 του άρθρου 140 Ν. 

4001/2011. Επιπρόσθετα, όσον αφορά στη λειτουργία των αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας, η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 18 Ν. 4425/2016 προβλέπει την 

αρμοδιότητα της ΡΑΕ να θεσπίζει στους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας και της Αγοράς Εξισορρόπησης «περαιτέρω μέτρα που αποβλέπουν στην 

εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην προώθηση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού σε αυτή». 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, προκειμένου για την  ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της 

ΡΑΕ αλλά και την ενημέρωση των Συμμετεχόντων -υπό όρους διαφάνειας- σχετικά 

με τον τρόπο ενάσκησης των συναφών αρμοδιοτήτων της, παρίσταται αναγκαία η 

έκδοση από την Αρχή ενός Μηχανισμού Παρακολούθησης και Εποπτείας των 

Ενεργειακών Αγορών. Χάρη σε αυτό το εργαλείο, η ΡΑΕ θα συλλέγει, θα 

επεξεργάζεται και θα αξιολογεί -τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας- 

στοιχεία και δεδομένα της λειτουργίας της αγοράς, καθώς και των Συμμετεχόντων, 

με σκοπό να εξετάζεται ο βαθμός και η αποτελεσματικότητα του ανταγωνισμού, να 

αποτρέπονται τυχόν στρεβλώσεις, περιοριστικές πρακτικές και συμπεριφορές που 

εκκινούν από τη θέση ισχύος Συμμετέχοντα, καθώς και να διασφαλίζεται η 

ελεύθερη είσοδος και η ισότιμη συμμετοχή στην αγορά. 

Υπό αυτό το πρίσμα, κρίνεται σκόπιμη η παροχή εξουσιοδότησης στη ΡΑΕ, 

προκειμένου για την έκδοση, με απόφασή της, ενός καινοτόμου Μηχανισμού 

Παρακολούθησης και Εποπτείας των Ενεργειακών Αγορών. Για το σκοπό αυτό, 

εισάγονται οι προτεινόμενες σχετικές διατάξεις στο άρθρο 6 Ν. 4425/2016, καθώς 

και στο άρθρο 22 Ν. 4001/2011. 

136 Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται εξουσιοδότηση για έκδοση Υπουργικής 
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Απόφασης  για τον καθορισμό πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών 

προσφορών σύνδεσης και για τον Διαχειριστή του Συστήματος, συμπληρώνοντας 

την υφιστάμενη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το πλαίσιο προτεραιότητας 

αφορούσε μόνο στο Διαχειριστή του Δικτύου. 

Η παρούσα κρίνεται σκόπιμη λόγω του πλήθους των αιτήσεων που έχουν 

υποβληθεί στο Διαχειριστή του Συστήματος. 

Επίσης ορίζεται ότι το πλαίσιο προτεραιότητας δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ 

των δύο Διαχειριστών, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και την τεχνολογία των 

έργων. Παρόλα αυτό ορίζεται ότι σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα θα 

εφαρμόζεται το ίδιο πλαίσιο προτεραιότητας, λόγω της μικρής διαθέσιμης  ισχύος 

για  κορεσμένα δίκτυα. 

Επίσης ορίζεται ότι το πλαίσιο προτεραιότητας  για τις εκκρεμείς αιτήσεις 

χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης καθορίζεται με την ως άνω απόφαση, 

στην οποία δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ των εκκρεμών αιτήσεων και των 

νέων αιτήσεων που θα υποβληθούν μετά την έκδοση της απόφασης. 

137 Με την παρούσα ρύθμιση εισάγεται η υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής 

επιστολής για την έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων. Το 

ύψος της  εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα 35.000€/MW, ενώ παρέχεται 

εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας να αλλάζει το ύψος της 

Εγγυητικής Επιστολής 

Η Εγγυητική Επιστολή, αποτελεί προαπαιτούμενο για την έκδοσης της Βεβαίωσης 

και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο με την υποβολής πλήρους αιτήματος 

χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Επίσης ορίζεται και η δυνατότητα 

επιστροφής της εγγυητικής  επιστολής κατόπιν αιτήματος του κατόχου της  

Βεβαίωσης, με την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της Βεβαίωσης  σε αυτήν την 

περίπτωση. 

Επίσης εξουσιοδοτείται η ΡΑΕ για την έκδοση απόφασης με το υπόδειγμα της 

Εγγυητικής  Επιστολής. 

Επίσης ορίζεται μεταβατικά, η υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, 

για τους κατόχους αδειών παραγωγής και Βεβαιώσεων, μέχρι την 31.01.2022. 

Τέλος, προσδιορίζονται οι κατηγορίες σταθμών που εξαιρούνται από την 

υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής. 

138 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται εδάφιο στο τέλος της περίπτωσης γ’ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) σύμφωνα με το οποίο 

οι προθεσμίες της περ. α) του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 για σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση γεωθερμικής ενέργειας, η άδεια 

παραγωγής των οποίων εκδόθηκε προ της θέσπισης του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 

εκκινούν και υπολογίζονται μετά την έγκριση του τελικού προγράμματος 

εκμετάλλευσης, το οποίο προβλέπεται στους όρους της οικείας πράξης, όπως 

εκάστοτε ισχύει, δυνάμει της οποίας έχει εκμισθωθεί στον παραγωγό το δικαίωμα 

έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού για την 

περιοχή στην οποία αφορά η οικεία άδεια παραγωγής. Η εκπόνηση και εν συνεχεία 

έγκριση του τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης προϋποθέτει την προηγούμενη 
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εκτέλεση κοστοβόρων και μακρόχρονων ερευνών και γεωτρήσεων εντάσεως 

κεφαλαίου για τον χαρακτηρισμό του γεωθερμικού δυναμικού. Σύμφωνα με το 

προ του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του 

Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Κανονισμός 

Αδειών Παραγωγής) (Β’ 2373) καθεστώς, οι άδειες παραγωγής από σταθμούς 

γεωθερμικής ενέργειας ήταν δυνατόν να εκδοθούν πριν από τον χαρακτηρισμό του 

γεωθερμικού δυναμικού της περιοχής για την οποία χορηγείτο η αντίστοιχη άδεια. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία και διασφαλίζει προς τους 

παραγωγούς εύλογο και επαρκή χρόνο, ώστε να προβούν στην ολοκλήρωση των 

αναγκαίων προκαταρκτικών ερευνών και γεωτρήσεων για την εν συνεχεία 

ανάπτυξη των γεωθερμικών σταθμών και παρέχει την αναγκαία ασφάλεια 

προκειμένου να μην απαξιωθούν πολυετείς επενδύσεις και σημαντικά κεφάλαια 

για την ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από γεωθερμία. 

139 Στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Άξονα Προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων 

και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 

ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο 

Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας», που πρόκειται να εγκριθεί με σχετική Υπουργική 

Απόφασης, δεν υπάρχει νομοθετική διάταξη η οποία να προβλέπει το ακατάσχετο 

του σχετικού ποσού της ενίσχυσης, καθώς και την παρέκκλιση από τις διατάξεις της 

κείμενης φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για μη παρακράτηση ποσών 

σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Περαιτέρω, είναι προφανές ότι η μη ύπαρξη παρακρατήσεων συνάδει απόλυτα με 

τον σκοπό και την στόχευση του προγράμματος για την χρηματοδότηση των 

δικαιούχων, προκειμένου να αναπτύξουν βιώσιμες δραστηριότητες με χαμηλό 

ανθρακικό αποτύπωμα. Εν προκειμένω, δεδομένης και της οικονομικής 

δυσπραγίας που μαστίζει μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η 

τήρηση των παρακρατήσεων κατ’ εφαρμογή της φορολογικής και της 

ασφαλιστικής νομοθεσίας και μάλιστα σε κάθε πληρωμή (προκαταβολή, 

ενδιάμεση, τελική) θα οδηγήσει στον περιορισμό ή και στον εκμηδενισμό της 

χρηματοδότησης των δικαιούχων και θα θέσει εν κινδύνω την επίτευξη του 

προαναφερθέντος στόχου και σκοπού του προγράμματος. 

Ενόψει των ανωτέρω, προκρίνεται η θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία 

τόσο η πρώτη όσο και τυχόν ενδιάμεσες καταβολές  θα εξαιρούνται από κάθε 

είδους παρακράτηση και δεν θα συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου 

στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε θα κατάσχονται από τους 

ανωτέρω ή και ιδιώτες. 

Eπί τη βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων και με σκοπό την διασφάλιση της 

επίτευξης του βασικού σκοπού της εν λόγω δράσης για την αλλαγή του 

παραγωγικού μοντέλου των περιοχών των Π.Ε Φλώρινας και Κοζάνης της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης της Π.Ε. Αρκαδίας 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προβλέπεται δυνατότητα παρακράτησης, 

κατάσχεσης ή συμψηφισμού μόνον της τελικής πληρωμής σε ποσοστό έως 30% 
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αυτής για την περίπτωση τυχόν οφειλών του δικαιούχου στο Ελληνικό Δημόσιο και 

τα Ασφαλιστικά Ταμεία. 

140 Διορθώνεται στο ορθόν το προβλεπόμενο στο άρθρο 94 ν. 4796/2021 (Α’ 63) 

χρονικό διάστημα, κατά το οποίο έληξε η ισχύος αδειών εγκατάστασης για 

σταθμούς βιομάζας ή βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την 

αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την 

οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, για τον ορθό υπολογισμό της 

αναβίωσης. Και προβλέπεται αναβίωση και για οριστικές προσφορές σύνδεσης 

μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που αναπτύσσονται από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, 

προς διασφάλιση υλοποίησης των έργων, της βιωσιμότητας των επενδύσεων από 

ΟΤΑ και της επίτευξης διείσδυσης ΑΠΕ στην αγορά η/ε, με παράλληλα οφέλη στην 

εθνική οικονομία. 

141 Με την προτεινόμενη τροποποίηση επιδιώκεται η  διαχείριση νέων 

δράσεων/προγραμμάτων από τούς αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης, ήτοι το 

Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης, που κατέχει ειδική τεχνογνωσία, με στόχο την 

ορθή και έγκαιρη υλοποίησή τους. Παράλληλα, διευκολύνεται η Επιτελική Δομή 

ΕΣΠΑ να επιτελέσει το έργο της ως αρμόδιος φορέας διαχείρισης υφιστάμενων 

δράσεων. 

142 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η μετονομασία του Μουσείου Ορυκτών 

και Πετρωμάτων της ΕΑΓΜΕ σε Εθνικό Γεωλογικό Μουσείο και η ανάδειξη και ο 

εμπλουτισμός των συλλογών που τηρούνται. 

143 

 

Με την παράγραφο 1 αφενός παρέχεται εξουσιοδότηση στη Ρ.Α.Ε. να συστήνει και 

να συγκροτεί, με απόφασή της, επιτροπές και ομάδες εργασίας με συμμετοχή 

εκπροσώπων της Αρχής, των αρμόδιων Διαχειριστών καθώς και τρίτων φορέων, 

στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αρμοδιότητάς της να παρακολουθεί την ασφάλεια 

του ενεργειακού εφοδιασμού, αφετέρου καταργείται η προβλεπόμενη στο εδ. β΄ 

της παρ. 1 του άρθρου 12 υποχρέωσή της να συντάσσει έκθεση, στην οποία 

συνοψίζονται οι παρατηρήσεις από την παρακολούθηση της ασφάλειας 

εφοδιασμού στους τομείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, και η οποία εν 

συνεχεία δημοσιοποιείται και κοινοποιείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, τη Βουλή των Ελλήνων και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο επιδιωκόμενος 

δια της συντάξεως της ανωτέρω εκθέσεως και κοινοποιήσεώς της στους ως άνω 

φορείς σκοπός θεωρείται ότι εκπληρώνεται εξίσου αποτελεσματικά δια της 

ενάσκησης των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε. που ορίζονται στους αναφερόμενους στις 

παραγράφους 3 και 4 του παρόντος Κανονισμούς (ΕΕ).  

Με την παράγραφο 2 προβλέπεται η σύσταση και συγκρότηση της «Επιτροπής 

Συντονισμού Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης» («ΕΣΜΕΑ») για τη διαχείριση 

περιπτώσεων αιφνίδιας κρίσης στην ενεργειακή αγορά ή όταν απειλούνται η 

σωματική ακεραιότητα ή η ασφάλεια των προσώπων, των μηχανημάτων ή των 

εγκαταστάσεων ή η αρτιότητα των Συστημάτων Ενέργειας. Στην ΕΣΜΕΑ 

συμμετέχουν εκπρόσωποι περισσότερων φορέων με νευραλγικές αρμοδιότητες 

στον τομέα διαχείρισης κρίσεων, στοιχείο που θεωρείται ότι θα ενισχύσει την 
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αποτελεσματική συνεργασία των φορέων αυτών χάριν έγκαιρης και επιτυχούς 

ανταπόκρισης στις καταστάσεις κρίσης. Ο Κανονισμός Λειτουργίας και οι 

αρμοδιότητες της ΕΣΜΕΑ καθορίζονται, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., με απόφαση 

του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος εξουσιοδοτείται να 

επιτρέπει τη συμμετοχή σε αυτήν εκπροσώπων τρίτων φορέων αποκλειστικά για 

σκοπούς διαβούλευσης και ενημέρωσης. 

Με την παράγραφο 3 ορίζεται η Ρ.Α.Ε. ως η Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της 

εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά 

με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 (L 280). Γίνεται περαιτέρω ειδική 

αναφορά στις ενέργειες της Ρ.Α.Ε., υπό την ανωτέρω ιδιότητά της και σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νέου Κανονισμού, σχετικά με τη διενέργεια εκτίμησης 

επικινδυνότητας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και την κατάρτιση 

Σχεδίων Προληπτικής Δράσης και Έκτακτης Ανάγκης.   Την εν λόγω τροποποίηση 

της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4001/2011 κατέστησε αναγκαία το 

γεγονός ότι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της 

ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/ΕΚ του 

Συμβουλίου, στις διατάξεις του οποίου αναφερόταν η δια του παρόντος 

τροποποιούμενη παράγραφος 3 του άρθρου 12, έπαυσε να ισχύει από 31.10.2017, 

καταργηθείς από τον ανωτέρω Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938. 

Με την παράγραφο 4 η Ρ.Α.Ε. ορίζεται ως η Αρμόδια Αρχή για την εκτέλεση των 

καθηκόντων που προβλέπονται στον Κανονισμό (EE) 2019/941 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την ετοιμότητα 

αντιμετώπισης κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας (L 158). Γίνεται 

περαιτέρω ειδική αναφορά στις ενέργειες της Ρ.Α.Ε., υπό την ανωτέρω ιδιότητά 

της και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, σχετικά με τον προσδιορισμό 

των εθνικών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας και την εκπόνηση σχεδίου 

ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. 

Ως προς την παράγραφο 5, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/943 (L 158) θεσπίζει κανόνες 

για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και απαιτήσεις που σχετίζονται με την 

διασφάλιση του αναγκαίου επιπέδου επάρκειας πόρων. Σύμφωνα με τον 

Κανονισμό (σκ. 43), θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια ισχυρή μεσοπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το 

ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρασχεθεί αντικειμενική βάση για την 

εκτίμηση ζητημάτων επάρκειας. Το ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων 

και το οποίο αντιμετωπίζεται με τους μηχανισμούς ισχύος θα πρέπει να βασίζεται 

στην ευρωπαϊκή εκτίμηση της επάρκειας των πόρων. H εν λόγω εκτίμηση μπορεί 

να συμπληρώνεται με εθνικές εκτιμήσεις. Ιδίως στο πλαίσιο υιοθέτησης 

μηχανισμών επάρκειας ισχύος, σύμφωνα με τον Κανονισμό, πρέπει να 

καθορίζονται οι εθνικοί στόχοι επάρκειας των πόρων με διαφανή και 

επαληθεύσιμη διαδικασία. Ειδικότερα, το  άρθρο 11 του Κανονισμού προέβλεψε 

ρητά τον καθορισμό, έως την 5η Ιουλίου 2020, της «ενιαίας εκτίμησης της αξίας 
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απώλειας φορτίου» (VoLL) για την επικράτεια των κρατών μελών , προκειμένου για 

τον καθορισμό προτύπου αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 25, από τις 

ρυθμιστικές αρχές ή από άλλη αρμόδια αρχή που έχει οριστεί από έκαστο κράτος 

για το σκοπό αυτό. Στην χώρα μας δεν έχει, έως σήμερα, λάβει χώρα ο καθορισμός 

της «ενιαίας εκτίμησης της αξίας απώλειας φορτίου», ούτε των κατωτέρω λοιπών  

μεγεθών, τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπόνηση των εθνικών στόχων 

επάρκειας, κατά τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον αλληλένδετο χαρακτήρα των μεγεθών VοLL (άρθρο 11 

παρ. 1 Κανονισμού 2019/943) – CONE (άρθρο 25 παρ. 3 Καν.) – Reliability Standard 

(άρθρο 25 παρ. 2 Καν.) – Ποσότητα ισχύος (άρθρο 25 παρ. 4 Καν.), που επιτάσσει 

και τη συνεκτική αντιμετώπισή τους, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί αρμοδιότητα στην 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) καθώς και στον ΥΠΕΝ κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ για 

τον καθορισμό των ανωτέρω μεγεθών. 

144 Με την παράγραφο 1 του προτεινόμενου άρθρου επιχειρείται να επιλυθεί  το 

πρόβλημα στελέχωσης της εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ και των συνδεδεμένων εταιρειών 

αυτής  με τρόπο ανάλογο με αυτόν της ΔΕΗ ΑΕ. Η υφιστάμενη κατάσταση του 

προσωπικού της ΑΔΜΗΕ, οι διαμορφωμένες εργασιακές σχέσεις, η χρονοβόρα 

διαδικασία πρόσληψης, καθώς και η αδυναμία στελέχωσης της επιχείρησης με 

εξειδικευμένο προσωπικό, εξαιτίας των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, προξενούν 

δομικά και ουσιαστικά προβλήματα στην οργάνωση και ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής στρατηγικής της εταιρείας. 

Συγκεκριμένα, στο σύνολο των εργαζομένων στην ΑΔΜΗΕ, ο μέσος όρος ηλικίας 

αγγίζει κατά προσέγγιση τα 52 έτη, ενώ υφίσταται σοβαρό πρόβλημα στην κάλυψη 

συγκεκριμένων θέσεων. Το δε χρονικό διάστημα που de facto μεσολαβεί από την 

προκήρυξη της ΑΔΜΗΕ για προσλήψεις μέχρι και την κύρωση των οριστικών 

πινάκων των επιτυχόντων είναι μακροσκελές, κάτι που οδηγεί εν τέλει στη 

σημαντική διαφοροποίηση των αναγκών της Επιχείρησης. 

Για την ανανέωση του προσωπικού, προβλέπεται σύμφωνα και με την αντίστοιχη 

ρύθμιση της ΔΕΗ μία  νέα διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων  της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 

και των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής  με εκ των προτέρων έλεγχο νομιμότητας 

της προκήρυξης εκ μέρους του ΑΣΕΠ και εκ των υστέρων έλεγχο, με κύρωση των 

οριστικών πινάκων από το ΑΣΕΠ, καθώς επίσης και μη εφαρμογή σε αυτούς του  

προστατευτικού πλαισίου της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, του 

Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ και των επιχειρησιακών πρακτικών. Ο 

δε αριθμός των προσλήψεων θα ανάγεται στην πολιτική προσλήψεων που 

καταρτίζεται σύμφωνα με το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρείας σύμφωνα με 

κανόνες διαφάνειας και τις πρακτικές που ισχύουν στον κλάδο ηλεκτρικής 

ενέργειας και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω και με σκοπό την ανανέωση του 

προσωπικού και την ενίσχυση της ΑΔΜΗΕ και των συνδεδεμένων της της  με νέο, 

και κατά τεκμήριο εκπαιδευμένο σύμφωνα με τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά 

δεδομένα δυναμικό, με ταυτόχρονη μείωση του μισθολογικού κόστους, θεσπίζεται 

η νέα διαδικασία επιλογής προσωπικού. Αυτή θα συνεχίσει να διεξάγεται με όρους 

διαφάνειας και αντικειμενικότητας βάσει δημόσιας προκήρυξης, ελεγχόμενης ως 
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προς τη νομιμότητα από το Α.Σ.Ε.Π., με εκ των υστέρων έλεγχο και επικύρωση του 

Α.Σ.Ε.Π. και χωρίς το ασφυκτικό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων που έχει 

διαμορφωθεί μέχρι σήμερα, αλλά πάντα με εφαρμογή της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών 

ΣΣΕ. Για τους παραπάνω λόγους, προβλέπεται η πρόσληψη των Αναπληρωτών 

Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών της εταιρείας και των 

θυγατρικών αυτής με συμβάσεις μέχρι τριετούς διάρκειας, κατόπιν δημόσιας 

προκήρυξης. 

Με την παράγραφο 2 του προτεινόμενου άρθρου επιχειρείται για την εταιρεία και 

τις συνδεδεμένες αυτής μία προσαρμογή στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

ενέργειας με την καλύτερη λειτουργία των υποδομών της, την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών της, αλλά και μετασχηματίζοντας δράσεις, 

αναλαμβάνοντας νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Έτσι, τα ανώτερα και 

ανώτατα στελέχη έχουν την ευθύνη μεγάλων επιχειρησιακών μονάδων, οι οποίες 

απασχολούν πλήθος εργαζομένων, διαχειρίζονται πάγια μεγάλης αξίας, παίρνουν 

αποφάσεις υψηλού ρίσκου και καλούνται να επιλύσουν συχνά προβλήματα 

υψηλού κόστους. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να υπάρχει η ευελιξία τα 

στελέχη αυτά να αντλούνται και από την αγορά, όπως και μέσα από την εταιρεία, 

να λογοδοτούν αλλά και να έχουν επαρκή κίνητρα, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αναφέρθηκαν. 

Περαιτέρω, ακριβώς για την προσέλκυση στελεχών με εμπειρία από την αγορά, 

προβλέπεται ότι εξαιρούνται του πλαφόν των αποδοχών του άρθρου 28 του ν. 

4354/2015 οι Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι Γενικοί Διευθυντές και 

Διευθυντές της εταιρείας και των συνδεδεμένων αυτής. 

 

145 Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα εσωτερικής 

κάλυψης θέσεων διευθυντικών στελεχών προς διασφάλιση ταχύτητας και 

μεγαλύτερης ευελιξίας και αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των 

εξειδικευμένων θεμάτων των εταιρειών ΔΕΗ ΑΕ , ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ΔΕΗ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ. 

Αναφορικά με την παρ. 2, στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του 

προσωπικού, με το παρόν σχέδιο τροποποίησης νόμου, προβλέπεται η χρονική 

επέκταση του συστήματος εσωτερικής κινητικότητας εντός του ομίλου της ΔΕΗ, 

ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μετακινηθούν προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Πιο 

συγκεκριμένα, από την έναρξη ισχύος της διάταξης της παρ. 3Α του άρθρου 125 ν. 

4001/2011 έγιναν δεκτά από τα αρμόδια Διοικητικά Συμβούλια πλείστα αιτήματα 

εσωτερικής μετακίνησης μεταξύ των εταιριών του ομίλου, τα οποία διευκόλυναν 

την άμεση κάλυψη καίριων θέσεων από έμπειρο προσωπικό ώστε να 

αντιμετωπιστούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες των εταιριών του ομίλου. 

Δεδομένων i) του συνεχιζόμενου υψηλού ενδιαφέροντος για εσωτερική 

(ενδοομιλική) μετακίνηση αλλά και ii) στην καθυστέρηση της διαδικασίας κάλυψης 

των άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, λόγω της έξαρσης της  πανδημίας του 

κορονοϊού, προτείνεται η χρονική επέκταση του συστήματος κινητικότητας του 

προσωπικού και την υποβολή των αιτημάτων των ενδιαφερομένων για μετακίνηση 

προς τον ΔΕΔΔΗΕ έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η επέκταση αυτή θα 
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διευκολύνει την κάλυψη νευραλγικών θέσεων προκειμένου να επιτευχθεί η 

βέλτιστη κάλυψη των άμεσων υπηρεσιακών αναγκών του ομίλου. 

146 Η ρύθμιση αφορά εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση υπουργικής απόφασης 

αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 132 του παρόντος. 

147 Στο  ισχύον Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης  για το Φυσικό Αέριο (απόφαση ΡΑΕ υπ’ 

αριθμ. 567/2019, ΦΕΚ Β΄2501/2019) προβλέπεται η σύσταση, συγκρότηση και 

λειτουργία της Επιτροπής Συντονισμού Μέτρων έκτακτης Ανάγκης ( «ΕΣΜΕΑ»). 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο και πλέον 

προβλέπεται η σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της ΕΣΜΕΑ σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4001/2011, κρίνεται σκόπιμο μέχρι την 

σύσταση αυτής να προβλεφθεί ρητώς ότι εξακολουθεί να υφίσταται η ΕΣΜΕΑ του 

Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αντίθετη ερμηνεία 

προκαλώντας δυσχέρειες σε ενδεχόμενη κρίση στον τομέα του φυσικού αερίου. 
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Δ.  Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  Χ     
 

  

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 

χρόνου 
Χ         

Μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

Χ  Χ    
 

  

Άλλο   

Χ 

Διαμόρφωση 

αγοράς 

Χ 

ευαισθητοποίηση 

Χ 

Βελτίωση 

ανακύκλωσης  

  

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

Χ         

Δίκαιη μεταχείριση 

πολιτών 

Χ 

Πληρώνω 

Όσο Πετάω 

        

Αυξημένη 

αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 

 Χ         

Βελτιωμένη 

διαχείριση κινδύνων 
          

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Η προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων θα επιφέρει μείωση παραγωγής αποβλήτων και βελτιστοποίηση 

στη διαχείριση αυτών. Η υιοθέτηση υψηλότερων στόχων ανακύκλωσης και η προώθηση μέτρων για την 

επίτευξή τους με παράλληλα της επιβολή τέλους ταφής για τα ανεπεξέργαστα αστικά απόβλητα και τα 

υπολείμματα επεξεργασίας αυτών που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής,  σε συνδυασμό με την 

απαγόρευση της τελικής διάθεσης σειράς ρευμάτων αποβλήτων που μπορούν να ανακτηθούν, καθώς και τη 

θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης για νέα ρεύματα προϊόντων, για τα οποία  προβλέπεται  

λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, θα δώσει σημαντική ώθηση στην προετοιμασία για 

επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση, μεταβάλλοντας το τοπίο στη χώρα, ενισχύοντας παράλληλα την 

288



επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, διευκολύνεται η δημιουργία υποδομών που είναι κοντά στον πολίτη και 

προάγουν την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, όπως είναι τα Πράσινα Σημεία και τα Κέντρα 

Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών. Παράλληλα η δημιουργία νέων ψηφιακών βάσεων δεδομένων 

θα απλουστεύσει τις διαδικασίες και θα ενισχύσει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια. Με την εφαρμογή του 

«Πληρώνω Όσο Πετάω» θα επέλθει δίκαιη μεταχείριση των πολιτών και των επιχειρήσεων αναφορικά με το 

καταβαλλόμενο κόστος διαχείρισης των αποβλήτων. Ουσιώδους σημασίας είναι επίσης η ευαισθητοποίηση 

των πολιτών, η οποία προβλέπεται σε σειρά διατάξεων,  με σκοπό την μείωση παραγωγής αποβλήτων και την 

ενεργό συμμετοχή τους στα προγράμματα χωριστής συλλογής.  

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία 
Χ Χ       

Υποδομή / 

εξοπλισμός 
Χ   Χ       

Προσλήψεις / 

κινητικότητα 
          

Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 

 Χ Χ     

Άλλο         

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης 

       

Διαχείριση 

αλλαγών κατά 

την εκτέλεση 

       

Κόστος 

συμμετοχής 

στη νέα 

ρύθμιση 

       

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 

εντοπισμός 

κινδύνου 

       

Διαπίστωση 

συνεπειών 

κινδύνων 

στους στόχους 

       

Σχεδιασμός 

αποτροπής / 

αντιστάθμισης 

κινδύνων 

       

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 

εφαρμογή 
          

Ανάδειξη 

καλών 

πρακτικών 

κατά την 

υλοποίηση 

της ρύθμισης 

          

Συνεχής 

αξιολόγηση 

διαδικασιών 

διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Δεν προβλέπονται κίνδυνοι. 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
      
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

Υπουργείο Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη 

 

 
 
      
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Φορείς Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Συστήματα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης. 

 
 
      

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 

 
 
Επί των άρθρων 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 

Υποβλήθηκαν 358 σχόλια από 
περίπου 108 διαφορετικούς 
φορείς και φυσικά πρόσωπα στο 
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της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 πλαίσιο συμπληρωματικής 
δημόσιας διαβούλευσης που 
διεξήχθη από 3/6/2021 έως 
10/6/2021. 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

Υιοθετήθηκαν: 
7 σχόλια στο άρθρο 12 
1 σχόλιο στο άρθρο 13 
12 σχόλια στο άρθρο 20 
5 σχόλια στο άρθρο 27 
12 σχόλια στο άρθρο 30 
1 σχόλιο στο άρθρο 31 
1 σχόλιο στο άρθρο 34 
1 σχόλιο στο άρθρο 37 
1 σχόλιο στο άρθρο 38 
 
8 σχόλια στο άρθρο 43 
3 σχόλια στο άρθρο 48 
5 σχόλιο στο άρθρο 50 
1 σχόλιο στο άρθρο 92 
 
Επίσης σειρά σχολίων απλώς 
επιδοκίμαζε κάποιες 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή και το 
σύνολο του νόμου ή πρότειναν 
ρυθμίσεις που ήδη είχαν 
συμπεριληφθεί: 
1 σχόλιο στο άρθρο 1 
1 σχόλιο στο άρθρο 5 
3 σχόλια στο άρθρο 6 
2 σχόλια στο άρθρο 7 
6 σχόλια στο άρθρο 9 
1 σχόλιο στο άρθρο 12 
2 σχόλια στο άρθρο 14 
5 σχόλια στο άρθρο 15 
7 σχόλια στο άρθρο 20 
4 σχόλια στο άρθρο 21 
1 σχόλιο στο άρθρο 51 
1 σχόλιο στο άρθρο 62 
1 σχόλιο στο άρθρο 76 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

Τα σχόλια που δεν υιοθετήθηκαν 
κατηγοριοποιούνται στις 
κατωτέρω κατηγορίες ως προς 
τους λόγους μη υιοθέτησης 
αυτών: 
 
- Κρίθηκε ότι αντιβαίνουν ή δεν 
είναι συμβατά με τις διατάξεις των 
δύο Οδηγιών (Οδηγία 2008/98 ή 
της Οδηγία 94/62).  
Ειδικότερα: 
1 σχόλιο στο άρθρο 2 
7 σχόλια στο άρθρο 3 
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1 σχόλιο στο άρθρο 4 
1 σχόλιο στο άρθρο 9 
1 σχόλιο στο άρθρο 12 
1 σχόλιο στο άρθρο 22 
1 σχόλιο στο άρθρο 36 
1 σχόλιο στο άρθρο 45 
1 σχόλιο στο άρθρο 47 
1 σχόλιο στο άρθρο 52 
2 σχόλια στο άρθρο 54 
2 σχόλια στο άρθρο 77 
4 σχόλια στο άρθρο 78 
1 σχόλιο στο άρθρο 81 
2 σχόλια στο άρθρο 82 
1 σχόλιο στο άρθρο 83 
1 σχόλιο στο άρθρο 84 
1 σχόλιο στο άρθρο 89 
1 σχόλιο στο άρθρο 90 
1 σχόλιο στο άρθρο 106 
 
- Δεν πρότειναν συγκεκριμένες 
ρυθμίσεις αλλά ασκούσαν 
γενικότερη κριτική έναντι της 
υφιστάμενης ή της προτεινόμενης 
νομοθεσίας. 
Ειδικότερα: 
 
4 σχόλια στο άρθρο 8 
2 σχόλια στο άρθρο 9 
1 σχόλιο στο άρθρο 12 
2 σχόλια στο άρθρο 16 
1 σχόλιο στο άρθρο 17 
1 σχόλιο στο άρθρο 102 
 
-Δεν σχετίζονταν με το αντικείμενο 
του παρόντος νόμου: 
2 σχόλια του άρθρου 6 
4 σχόλια στο άρθρο 21 
2 σχόλια στο άρθρο 26 
1 σχόλιο στο άρθρο 48 
2 σχόλια στο άρθρο 50 
1 σχόλιο στο άρθρο 55 
4 σχόλια στο άρθρο 61 
1 σχόλιο στο άρθρο 63 
2 σχόλια στο άρθρο 64 
1 σχόλιο στο άρθρο 91 
 
-Δεν αφορούν θέματα που 
χρήζουν ρύθμισης σε επίπεδο 
νόμου αλλά αποτελούν ή θα 
αποτελέσουν αντικείμενο 
ειδικότερης ρύθμισης με ΥΑ ή 
διευκρίνισης με κατευθυντήριες 
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οδηγίες. 
Ειδικότερα: 
3 σχόλια στο άρθρο 3 
2 σχόλια στο άρθρο 10 
2 σχόλια στο άρθρο 18 
7 σχόλια στο άρθρο 20 
2 σχόλια στο άρθρο 25 
6 σχόλια στο άρθρο 37 
2 σχόλια στο άρθρο 39 
1 σχόλιο στο άρθρο 52 
5 σχόλια στο άρθρο 53 
1 σχόλιο στο άρθρο 58 
2 σχόλια στο άρθρο 65 
1 σχόλιο στο άρθρο 66 
2 σχόλια στο άρθρο 86 
 
-Δεν ήταν επαρκώς (ή και 
καθόλου) τεκμηριωμένα ή 
απέκλιναν από το γενικότερο 
στόχο της ποιοτικής και ποσοτικής 
βελτίωσης της ανακύκλωσης και 
την αύξηση της διαφάνειας. 
Ειδικότερα: 
3 σχόλια στο άρθρο 9 
9 σχόλια στο άρθρο 12 
6 σχόλια στο άρθρο 13 
3 σχόλια στο άρθρο 19 
1 σχόλιο στο άρθρο 20 
4 σχόλια στο άρθρο 23 
25 σχόλια στο άρθρο 30 
2 σχόλια στο άρθρο 31 
9 σχόλια στο άρθρο 38 
3 σχόλια στο άρθρο 46 
2 σχόλια στο άρθρο 51 
2 σχόλια στο άρθρο 56 
2 σχόλια στο άρθρο 57 
2 σχόλια στο άρθρο 82 
1 σχόλιο στο άρθρο 92 
 
-Κρίθηκαν μη ρεαλιστικά ή τεχνικά 
εσφαλμένα. 
Ειδικότερα: 
4 σχόλια στο άρθρο 5 
2 σχόλια στο άρθρο 6 
1 σχόλιο στο άρθρο 10 
1 σχόλιο στο άρθρο 12 
1 σχόλιο στο άρθρο 13 
4 σχόλια στο άρθρο 18 
2 σχόλια στο άρθρο 24 
4 σχόλια στο άρθρο 25 
1 σχόλιο στο άρθρο 27 
9 σχόλια στο άρθρο 28 
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6 σχόλια στο άρθρο 29 
2 σχόλια στο άρθρο 30 
1 σχόλιο στο άρθρο 31 
1 σχόλιο στο άρθρο 37 
1 σχόλιο στο άρθρο 40 
3 σχόλια στο άρθρο 43 
3 σχόλια στο άρθρο 52 
5 σχόλια στο άρθρο 53 
3 σχόλια στο άρθρο 63 
7 σχόλια στο άρθρο 75 
2 σχόλια στο άρθρο 85 
1 σχόλιο στο άρθρο 86 
3 σχόλια στο άρθρο 92 
 
 
-Τα 19 σχόλια που διατυπώθηκαν 
ως προς τα άρθρα 66-70 σχετικά 
με τις κυρώσεις και τους ελέγχους 
δεν έγιναν αποδεκτά καθώς και 2 
συναφή σχόλια στο άρθρο 12 γιατί 
κρίθηκε ότι τυχόν υιοθέτηση 
αυτών δεν πληροί την αρχή της 
αναλογικότητας ή συνεπάγονται 
την ατιμωρησία των παραβατών. 
 
-Οι προτάσεις (2 σχόλια στο άρθρο 
79) για επέκταση του τέλους στις 
πλαστικές σακούλες και σε αυτές 
που χρησιμοποιούνται στις λαϊκές 
αγορές δεν έγιναν αποδεκτές στην 
παρούσα φάση, αν και είναι 
ενδιαφέρουσες, καθώς κρίθηκε ότι 
τυχόν επέκταση του μέτρου θα 
πρέπει να αποφασιστεί αφού 
πρώτα συγκεντρωθούν επαρκή 
στοιχεία για την απόδοση του 
μέτρου στην τρέχουσα μορφή του. 
 
-Απορρίφθηκαν επίσης τα σχόλια 
(4 σχόλια στο άρθρο 86 και 3 στο 
άρθρο 108) σχετικά με την 
πρόβλεψη υποχρεωτικής  
δημιουργίας ενός ενιαίου 
συστήματος εγγυοδοσίας για τις 
φιάλες συσκευασίας μιας χρήσης 
γιατί κρίθηκε ότι για λόγους 
ευελιξίας και συμβατότητας με 
τους κανόνες της ελεύθερης 
οικονομίας είναι προτιμότερο να 
δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας 
άνω του ενός συστήματος. 
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-Τέλος, τα σχόλια που αφορούν 
στην οργάνωση και λειτουργία του 
ΕΟΑΝ (Μέρος Δ’) δεν έγιναν 
αποδεκτά γιατί κρίθηκαν ότι είτε 
δημιουργούν υπερβολικό κόστος 
για το δημόσιο είτε γιατί 
υπεισέρχονται σε πιο λεπτομερή 
θέματα που ρυθμίζονται με 
υπουργική απόφαση. 
 

 

 

296



Στ.  Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρο 24, παρ. 1 άρθρου 106  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

      

      

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 

      

      
Κανονισμός 

 

 

      

     
Οδηγία 

Οι Οδηγίες της 30ης Μάϊου 2018/851 και 852 (L 150) 

και οι τροποποιούμενες αυτών 2008/98/ΕΚ (L 312) και 

94/62/ΕΚ (L 365). 

 

      

 

      
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

      

      
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

 Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

      

      

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 

δικαστήριο  

(αναφέρατε) 
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Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

      

Νομολογία Δικαστηρίου 

Ε.Ε. 

 

      

      

Νομολογία Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

 

      

Άλλα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δικαστήρια ή 

διαιτητικά όργανα 
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Ζ.  ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ Η ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

Άρθρο 106 
Ειδικότερη ρύθμιση θεμάτων για τη μείωση 
κατανάλωσης πλαστικών προϊόντων - 
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4736/2020  
Στο άρθρο 4 του ν. 4736/2020 (Α΄ 200) 
τροποποιείται η περ. ε) της παρ. 3 και η παρ. 6, 
και το άρθρο 4 διαμορφώνεται εξής: 
«Άρθρο 4 
Μείωση της κατανάλωσης 
(άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 
1. Με τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 6 
λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη σταθερής 
μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο 
Μέρος Α` του Παραρτήματος I, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης για 
τα απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την 
αισθητή αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην 
κατανάλωση. Τα μέτρα αυτά επιτυγχάνουν 
μετρήσιμη ποσοτική μείωση της κατανάλωσης 
των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 
απαριθμούνται στο Μέρος Α` του Παραρτήματος 
I έως το έτος 2026 σε σύγκριση με το έτος 2022. 
2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, 
τίθενται οι ακόλουθοι ειδικότεροι στόχοι: 
α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης μειώνεται κατ’ 
ελάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε 
σύγκριση με το έτος 2022, 
β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης μειώνεται κατ’ 
ελάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε 
σύγκριση με το έτος 2022. 
Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των 
στόχων των περ. α΄ και β΄ ακολουθείται η 
μεθοδολογία που θεσπίζεται με εκτελεστική 
πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 
3. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται 
εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα 
πλαστικά προϊόντα της παρ. 1, που διατίθενται 
ως συσκευασία των τροφίμων και των ποτών 
κατά την πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής 
εστίασης, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ του 
άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ. 
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας 
(Β` 2161) και από επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 
της παρ. 5.Γ της ανωτέρω απόφασης, οι οποίες 
πωλούν τρόφιμα και ποτά. 
β) Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους 
καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό 
κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, 
για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά 
της περ. α’. 

Τροποποιείται στο η περ. ε) της παρ. 3 και η παρ. 6, 
του άρθρου 4 του ν. 4736/2020, το οποίο έχει ως 
εξής: 
 
 
 
«Άρθρο 4 
 Μείωση της κατανάλωσης 
 (άρθρο 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904) 
1. Με τις διατάξεις των παρ. 2 έως και 6 
λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη σταθερής 
μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο 
Μέρος Α` του Παραρτήματος I, σύμφωνα με τους 
γενικούς σκοπούς της πολιτικής της Ένωσης για τα 
απόβλητα, και ειδικότερα για την πρόληψη της 
δημιουργίας αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την 
αισθητή αναστροφή των αυξητικών τάσεων στην 
κατανάλωση. Τα μέτρα αυτά επιτυγχάνουν 
μετρήσιμη ποσοτική μείωση της κατανάλωσης των 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που 
απαριθμούνται στο Μέρος Α` του Παραρτήματος I 
έως το έτος 2026 σε σύγκριση με το έτος 2022. 
2. Για την επίτευξη των σκοπών της παρ. 1, τίθενται 
οι ακόλουθοι ειδικότεροι στόχοι: 
α) έως το έτος 2024 η κατανάλωση των εν λόγω 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης μειώνεται κατ` 
ελάχιστον στο τριάντα τοις εκατό (30%), σε σύγκριση 
με το έτος 2022, 
β) έως το έτος 2026 η κατανάλωση των εν λόγω 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης μειώνεται κατ` 
ελάχιστον στο εξήντα τοις εκατό (60%), σε σύγκριση 
με το έτος 2022. 
Για τον υπολογισμό και την επαλήθευση των στόχων 
των περ. α` και β` ακολουθείται η μεθοδολογία που 
θεσπίζεται με εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 
του άρθρου 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904. 
3. α) Από την 1η Ιανουαρίου 2022 επιβάλλεται 
εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος για τα 
πλαστικά προϊόντα της παρ. 1, που διατίθενται ως 
συσκευασία των τροφίμων και των ποτών κατά την 
πώλησή τους από επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 5.Δ του άρθρου 2 
της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ. 47829/21.6.2017 
απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β` 2161) και από 
επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου της παρ. 5.Γ της 
ανωτέρω απόφασης, οι οποίες πωλούν τρόφιμα και 
ποτά. 
β) Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους 
καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος. Το πλαστικό 
κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για 
το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά της περ. 
α`. 
γ) Τα προϊόντα της παρούσας παραγράφου που 
διατίθενται από τις επιχειρήσεις της περ. α` φέρουν 
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γ) Τα προϊόντα της παρούσας παραγράφου που 
διατίθενται από τις επιχειρήσεις της περ. α’ 
φέρουν υποχρεωτικά σήμανση επί των ίδιων των 
προϊόντων, οι προδιαγραφές της οποίας 
καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 3 του 
άρθρου 19. Οι παραγωγοί των εν λόγω προϊόντων 
μίας χρήσης υποχρεούνται να τα διαθέτουν με 
την ως άνω σήμανση. 
δ) Η εισφορά ορίζεται σε τέσσερα (4) λεπτά . Το 
ποσό της εισφοράς αναγράφεται με τρόπο 
διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά 
πώλησης προ του Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα 
λογιστικά αρχεία που υποχρεούται να τηρεί η 
επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις της περ. α’ 
υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία 
πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο για 
τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά υπόκεινται 
σε εισφορά, με αναγραφή του ποσού της 
εισφοράς. 
ε) Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και 
τα έσοδα από αυτή αποτελούν δημόσια έσοδα, 
τα οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται 
στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης 
(Ε.Ο.ΑΝ.), με σκοπό να διατίθενται αποκλειστικά 
για τη χρηματοδότηση δράσεων που στοχεύουν 
στη μείωση των επιπτώσεων πλαστικών 
προϊόντων στο περιβάλλον, στη χρηματοδότηση 
εταιριών παραγωγής πλαστικών προϊόντων μιας 
χρήσης με σκοπό την προσαρμογή ή τη 
διαφοροποίηση της παραγωγής τους στον κλάδο 
και στην προώθηση δράσεων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης, πρόληψης και ανακύκλωσης 
και κυκλικής οικονομίας.  
στ) Για την απόδοση της εισφοράς υποβάλλεται 
δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του 
περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις της περ. α’ 
στη φορολογική διοίκηση  κάθε τρίμηνο, έως την 
τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την 
περίοδο στην οποία αφορά. ). 
ζ) Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 
(Α’ 170), προστίθεται η φράση: «Εισφορά 
προστασίας του περιβάλλοντος της παρ. 3 του 
άρθρου 4 του νόμου για την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των 
επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων 
στο περιβάλλον». 
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης που αναφέρονται στην παρ. 3, 
εξαιρουμένων των επιχειρήσεων παρασκευής ή 
και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς 
ή προσωρινούς χώρους της περ. 5 της παρ. 5.Δ. 
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
Υ1Γ/ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (Β` 2161), υποχρεούνται να 
εξασφαλίζουν ότι επαναχρησιμοποιήσιμα 
εναλλακτικά προϊόντα των πλαστικών μιας 
χρήσης της παρ. 1 είναι διαθέσιμα στο σημείο 
πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Οι ως άνω 
επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν ανά 
πάσα στιγμή τουλάχιστον τριάντα (30) τεμάχια 
επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών 
προϊόντων της παρ. 1 συνολικά. Οι επιχειρήσεις 
της παρούσας υποχρεούνται να αναγράφουν στα 

υποχρεωτικά σήμανση επί των ίδιων των προϊόντων, 
οι προδιαγραφές της οποίας καθορίζονται με την 
απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 19. Οι παραγωγοί 
των εν λόγω προϊόντων μίας χρήσης υποχρεούνται 
να τα διαθέτουν με την ως άνω σήμανση. 
δ) Η εισφορά ορίζεται σε τέσσερα (4) λεπτά πλέον 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Το ποσό της 
εισφοράς αναγράφεται με τρόπο διακριτό και 
ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του 
Φ.Π.Α. και αποτυπώνεται στα λογιστικά αρχεία που 
υποχρεούται να τηρεί η επιχείρηση. Οι επιχειρήσεις 
της περ. α` υποχρεούνται να αναγράφουν στα 
σημεία πώλησης των προϊόντων σε εμφανές σημείο 
για τον καταναλωτή, ότι τα προϊόντα αυτά 
υπόκεινται σε εισφορά, με αναγραφή του ποσού της 
εισφοράς. 
ε) Η εισφορά έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα 
έσοδα από αυτή αποτελούν δημόσια έσοδα, τα 
οποία εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αποδίδονται στο 
ν.π.δ.δ. «Πράσινο Ταμείο» με σκοπό να διατίθενται 
αποκλειστικά για δράσεις συναφείς με τους 
σκοπούς του παρόντος, εξαιρουμένων των δράσεων 
καθαρισμού που προβλέπονται στα προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης παραγωγού προϊόντων των 
άρθρων 8, 9 και 10. Τα έσοδα που αποδίδονται στο 
Πράσινο Ταμείο περιλαμβάνονται στα συνολικά 
διαθέσιμα του Ταμείου που διατίθενται χωρίς τον 
περιορισμό του ποσοστού του δυόμισι τοις εκατό 
(2,5%) του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 
3 του ν. 3889/2010 (Α` 182). 
στ) Για την απόδοση της εισφοράς υποβάλλεται 
δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του 
περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις της περ. α` στις 
αρμόδιες φορολογικές αρχές κάθε τρίμηνο, έως την 
τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την 
περίοδο στην οποία αφορά. Σε περίπτωση μη 
απόδοσης της εισφοράς, η παράβαση βεβαιώνεται 
στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του υπόχρεου από τη 
Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α` 90). 
ζ) Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013 (Α` 
170), προστίθεται η φράση: «Εισφορά προστασίας 
του περιβάλλοντος της παρ. 3 του άρθρου 4 του 
νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον». 
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, οι επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης που αναφέρονται στην παρ. 3, 
εξαιρουμένων των επιχειρήσεων παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή 
προσωρινούς χώρους της περ. 5 της παρ. 5.Δ. του 
άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ 
ΓΠ/οικ.47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας (Β` 2161), υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι 
επαναχρη-σιμοποιήσιμα εναλλακτικά προϊόντα των 
πλαστικών μίας χρήσης της παρ. 1 είναι διαθέσιμα 
στο σημείο πώλησης στον τελικό καταναλωτή. Οι ως 
άνω επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν ανά 
πάσα στιγμή τουλάχιστον τριάντα (30) τεμάχια 
επαναχρησιμοποιήσιμων εναλλακτικών προϊόντων 
της παρ. 1 συνολικά. Οι επιχειρήσεις της παρούσας 
υποχρεούνται να αναγράφουν στα σημεία διάθεσης 
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σημεία διάθεσης ή πώλησης των ως άνω 
πλαστικών προϊόντων, σε εμφανές σημείο προς 
τον καταναλωτή, ότι διατίθενται 
επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές λύσεις, 
προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης. Κατά τη διανομή 
προϊόντων (delivery) οι επιχειρήσεις της 
παρούσας πρέπει να ενημερώνουν τον 
καταναλωτή για τη διαθεσιμότητα 
επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων. 
5. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, με την επιφύλαξη 
των γενικών υγειονομικών όρων των άρθρων 5, 
13 και 14 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι 
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως ορίζονται 
στις παρ. 5.Γ. και 5.Δ. του άρθρου 2 της ως άνω 
απόφασης, υποχρεούνται: α) κατά την πώληση 
μη συσκευασμένων τροφίμων και ποτών να 
εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών 
του επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων σε 
αντικατάσταση των προϊόντων της παρ. 1, 
εφόσον το ζητήσει, β) να διαθέτουν σε 
χαμηλότερη τιμή τα μη συσκευασμένα τρόφιμα 
και ποτά, όταν πωλούνται σε 
επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του καταναλωτή, 
και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους 
τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με 
οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των 
τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς 
συσκευασία. Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να 
εξυπηρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση 
που το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι 
προδήλως ακατάλληλο προς τη συγκεκριμένη 
χρήση. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις ή οι 
μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται 
αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων 
κάθε κατηγορίας υποχρεούνται: α) να 
εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω πλαστικά προϊόντα 
μίας χρήσης διατίθενται κατ` επιλογή του 
καταναλωτή, ο οποίος δύναται εναλλακτικά να 
χρησιμοποιήσει, αντί των ανωτέρω πλαστικών 
προϊόντων, ίδια επαναχρησιμοποιήσιμα 
προϊόντα, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα 
τρόφιμα και τα ποτά, όταν πωλούνται σε 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα του 
καταναλωτή και γ) να αναγράφουν στις 
πινακίδες, τους τιμοκαταλόγους ή να 
ενημερώνουν με οποιονδήποτε τρόπο για την 
τιμή πώλησης τροφίμων και ποτών που 
διατίθενται σε επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν 
του καταναλωτή. 
6. Από την 1η Ιουλίου 2022, ειδικά οι 
επιχειρήσεις τροφοδοσίας (catering) με 
απευθείας διάθεση τροφίμων και ποτών στον 
καταναλωτή, όπως ορίζονται στην παρ. 5.Α του 
άρθρου 2 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ. 
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης του Μέρους Α` 
του Παραρτήματος I. 
7. Τα μέτρα των παρ. 2 έως και 6 κοινοποιούνται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

ή πώλησης των ως άνω πλαστικών προϊόντων, σε 
εμφανές σημείο προς τον καταναλωτή, ότι 
διατίθενται επαναχρησιμοποιήσιμες εναλλακτικές 
λύσεις, προς αποφυγή της κατανάλωσης πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης. Κατά τη διανομή προϊόντων 
(delivery) οι επιχειρήσεις της παρούσας πρέπει να 
ενημερώνουν τον καταναλωτή για τη διαθεσιμότητα 
επαναχρησιμοποιή-σιμων προϊόντων. 
5. Από την 1η Ιανουαρίου 2022, με την επιφύλαξη 
των γενικών υγειονομικών όρων των άρθρων 5, 13 
και 14 της υπό στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/οικ. 
47829/21.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας, 
οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και οι 
επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως ορίζονται στις 
παρ. 5.Γ. και 5.Δ. του άρθρου 2 της ως άνω 
απόφασης, υποχρεούνται: α) κατά την πώληση μη 
συσκευασμένων τροφίμων και ποτών να 
εξυπηρετούν τον καταναλωτή με τη χρήση δικών 
του επαναχρησιμοποιήσιμων προϊόντων σε 
αντικατάσταση των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον 
το ζητήσει, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα 
μη συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά, όταν 
πωλούνται σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του 
καταναλωτή, και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, 
τους τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με 
οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης των 
τροφίμων και ποτών που διατίθενται χωρίς 
συσκευασία. Η επιχείρηση μπορεί να αρνηθεί να 
εξυπηρετήσει τον καταναλωτή στην περίπτωση που 
το επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του είναι 
προδήλως ακατάλληλο προς τη συγκεκριμένη 
χρήση. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις ή οι μεμονωμένοι 
ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές 
τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας 
υποχρεούνται: α) να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω 
πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης διατίθενται κατ` 
επιλογή του καταναλωτή, ο οποίος δύναται 
εναλλακτικά να χρησιμοποιήσει, αντί των ανωτέρω 
πλαστικών προϊόντων, ίδια επαναχρησιμοποιήσιμα 
προϊόντα, β) να διαθέτουν σε χαμηλότερη τιμή τα 
τρόφιμα και τα ποτά, όταν πωλούνται σε 
επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα του καταναλωτή 
και γ) να αναγράφουν στις πινακίδες, τους 
τιμοκαταλόγους ή να ενημερώνουν με 
οποιονδήποτε τρόπο για την τιμή πώλησης 
τροφίμων και ποτών που διατίθενται σε 
επαναχρησιμοποιούμενο προϊόν του καταναλωτή. 
6. Από την 1η Ιουλίου 2022, ειδικά οι επιχειρήσεις 
τροφοδοσίας (catering) με απευθείας διάθεση 
τροφίμων και ποτών στον καταναλωτή, όπως 
ορίζονται στην παρ. 5.Α του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία Υ1Γ/ΓΠ/ οικ. 47829/21.6.2017 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας, απαγορεύεται να 
χρησιμοποιούν τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης 
του Μέρους Α` του Παραρτήματος I, δύνανται, 
όμως, σε αντικατάσταση αυτών, να χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά προϊόντα, τηρώντας σε κάθε 
περίπτωση τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης. 
7. Τα μέτρα των παρ. 2 έως και 6 κοινοποιούνται 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α` 151). 
8. Τα μέτρα του παρόντος για τη μείωση της 
κατανάλωσης εντάσσονται, όπου αρμόζει, ανάλογα 
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Ενέργειας, σύμφωνα με το π.δ. 81/2018 (Α` 151). 
8. Τα μέτρα του παρόντος για τη μείωση της 
κατανάλωσης εντάσσονται, όπου αρμόζει, 
ανάλογα με το περιεχόμενό τους, στα σχέδια ή 
προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 15, 
κατά την πρώτη επόμενη επικαιροποίηση των εν 
λόγω σχεδίων ή προγραμμάτων. 
9. Προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση 
με τις διατάξεις του παρόντος, ο Ε.Ο.ΑΝ. 
παρακολουθεί, σύμφωνα και με την περ. δ’ της 
παρ. 3 του άρθρου 8, τη διάθεση των πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1 στην αγορά και 
τα μέτρα μείωσης που λαμβάνονται και 
καταρτίζει έκθεση, την οποία υποβάλλει στην 
αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
υποβάλλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται ως προς 
τους ποσοτικούς στόχους, σύμφωνα με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και την παρ. 1 του 
άρθρου 16. 
10. Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης 
των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του 
Μέρους ΣΤ` του Παραρτήματος Ι, από την 1η 
Ιουλίου 2021, οι Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, οι οποίοι 
διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού, υποχρεούνται 
να διαθέτουν κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν 
διάθεση πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, 
παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που 
ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων 
δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το 
δίκτυο με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν 
διάθεση πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους 
χώρους συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της 
αρμοδιότητάς τους.». 
 

με το περιεχόμενό τους, στα σχέδια ή προγράμματα 
που αναφέρονται στο άρθρο 15, κατά την πρώτη 
επόμενη επικαιροποίηση των εν λόγω σχεδίων ή 
προγραμμάτων. 
9. Προκειμένου να επιτυγχάνεται συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του παρόντος, ο Ε.Ο.ΑΝ. 
παρακολουθεί, σύμφωνα και με την περ. δ` της παρ. 
3 του άρθρου 8, τη διάθεση των πλαστικών 
προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1 στην αγορά και τα 
μέτρα μείωσης που λαμβάνονται και καταρτίζει 
έκθεση, την οποία υποβάλλει στην αρμόδια 
Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει έκθεση 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την πρόοδο 
που σημειώνεται ως προς τους ποσοτικούς στόχους, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και την 
παρ. 1 του άρθρου 16. 
10. Για τον σκοπό της μείωσης της κατανάλωσης των 
πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης του Μέρους ΣΤ` 
του Παραρτήματος Ι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι 
Ο.Τ.Α. Α` βαθμού, οι οποίοι διαθέτουν δίκτυο 
πόσιμου νερού, υποχρεούνται να διαθέτουν 
κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση 
πόσιμου νερού σε δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις και σε δημοτικές παιδικές χαρές, 
παρέχοντας κατάλληλη σήμανση στο κοινό που 
ενθαρρύνει τη χρήση επαναχρησιμοποιούμενων 
δοχείων νερού, καθώς και να επεκτείνουν το δίκτυο 
με κοινόχρηστες βρύσες προς δωρεάν διάθεση 
πόσιμου νερού σε κοινόχρηστους χώρους 
συνάθροισης κοινού εντός των ορίων της 
αρμοδιότητάς τους.» 

Άρθρο 107 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - 
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020 
Καταργούνται οι παρ. 1, 5 και 11 του άρθρου 19 
του ν. 4736/2020 (Α’ 200) και τροποποιείται η 
παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 4736/2020 ως 
ακολούθως: 
«Άρθρο 19 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
1. (Καταργείται) 
2. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν 
τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης ή σε 
περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων 
αντίστοιχων, εξαιρετικών και δυσμενών 
συμβάντων που επηρεάζουν τους 
φορολογούμενους, για την εφαρμογή της περ. ζ΄ 
της παρ. 3 του άρθρου 4, δύναται να ορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της 
δήλωσης απόδοσης εισφοράς προστασίας του 
περιβάλλοντος ή να χορηγείται παράταση της 
προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, 
καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής της 
εισφοράς. 
3. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 
4736/2020, το οποίο έχει ως εξής: 
 
«Άρθρο 19 
 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
8. Για την εφαρμογή του άρθρου 13, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, 
κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., το αργότερο έως 
την 3η Ιουλίου 2021, εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες 
και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών 
και καθορίζονται: α) το πεδίο εφαρμογής του 
συστήματος επιστροφής εγγύησης για την κάλυψη 
τυχόν επιπλέον υλικών συσκευασίας όπως γυάλινες 
ή μεταλλικές φιάλες ποτών, β) οι ελάχιστες 
προδιαγραφές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης 
και επεξεργασίας των αποβλήτων από πλαστικά 
μίας χρήσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος, γ) το εγγυοδοτικό αντίτιμο, καθώς και 
λοιπά κόστη ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης 
του συστήματος, δ) ειδικοί στόχοι 
επαναχρησιμοποίησης των επιστρεφόμε-νων 
φιαλών, ε) η ειδική σήμανση των προϊόντων, στ) το 
σύστημα παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων 
για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη 
συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων, ζ) οι 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται 
μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται: 
αα΄) ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από την 
εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος και η 
εξειδίκευση των δράσεων που θα 
χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που θα 
προκύψουν από την εισφορά καθώς και αβ΄) 
θέματα σχετικά με τη σήμανση των προϊόντων. 
Με όμοια απόφαση, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., είναι δυνατόν να 
αναπροσαρμόζεται το ύψος της εισφοράς της 
παρ. 3 του άρθρου 4, ανάλογα με την 
επιτευχθείσα μείωση της κατανάλωσης των 
πλαστικών προϊόντων του Μέρους Α΄ του 
Παραρτήματος Ι. Η έκδοση της απόφασης του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρου 4. 
β) Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται 
ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης 
απόδοσης της παρούσας εισφοράς καθώς και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, 
είσπραξη και απόδοσή της. 
4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 6, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., καθορίζονται οι 
προδιαγραφές του συστήματος διασφάλισης της 
ποιότητας των διεργασιών ανακύκλωσης και 
ιχνηλασιμότητας των ανακυκλωμένων πλαστικών, 
σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 282/2008 και το 
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 15343. 
5. (Καταργείται) 
6. Για την εφαρμογή του άρθρου 10, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. 
το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022, 
εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των 
συστημάτων συλλογής, μεταφοράς και 
επεξεργασίας των αποβλήτων για τα προϊόντα 
του τμήματος ΙΙΙ του Mέρους E΄ του 
Παραρτήματος I που απορρίπτονται στα δημόσια 
συστήματα συλλογής, καθώς και των 
απαιτούμενων ειδικών υποδομών, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, 
καθώς και τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα 
που πρέπει να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ 
αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω 
συστημάτων και καθορίζονται οι απαιτήσεις 
δημιουργίας ειδικής υποδομής, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην περ. γ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 10. 
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία 
εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., το 
αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022: α) 
εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των 
συστημάτων χωριστής συλλογής, μεταφοράς και 
επεξεργασίας των αποβλήτων αλιευτικών 
εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη και έχουν 

κατηγορίες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης που 
υπόκεινται στην υποχρέωση εξυπηρέτησης των 
καταναλωτών ως σημεία επιστροφής ή και οι 
κατάλληλοι χώροι που δύναται να αποτελέσουν 
σημεία επιστροφής, η) οι ελάχιστες προδιαγραφές 
και οι μέθοδοι επιστροφής (χειρωνακτικοί ή και 
αυτοματοποιημένοι), θ) οι ειδικές απαιτήσεις για 
την κάλυψη των αναγκών σε απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές και ι) κάθε αναγκαίο ειδικότερο 
θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 
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παραδοθεί σε κατάλληλες λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής σύμφωνα με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 ή σε άλλα ισοδύναμα 
συστήματα συλλογής που δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, 
τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που πρέπει 
να συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ αναφορικά 
με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων, β) 
καθορίζονται η εφαρμογή και η εξειδίκευση του 
συστήματος παροχής οικονομικών κινήτρων 
στους αλιείς για την επιστροφή των αποβλήτων 
αλιευτικών εργαλείων από πλαστική ύλη και γ) 
δύναται να μεταβάλλεται το ελάχιστο ετήσιο 
ποσοστό συλλογής αποβλήτων αλιευτικών 
εργαλείων της παρ. 2 του άρθρου 11. Η έκδοση 
της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση 
για την εφαρμογή του άρθρου 11. 
8. Για την εφαρμογή του άρθρου 13, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
οποία εκδίδεται, κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ., 
εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες και οι 
υποχρεώσεις όλων των εμπλεκομένων μερών και 
καθορίζονται: α) οι κατηγορίες των επιχειρήσεων 
λιανικής πώλησης που υπόκεινται στην 
υποχρέωση εξυπηρέτησης των καταναλωτών ως 
σημεία επιστροφής ή και οι κατάλληλοι χώροι 
που δύναται να αποτελέσουν σημεία επιστροφής, 
και β) κάθε αναγκαίο ειδικότερο θέμα για την 
εφαρμογή του παρόντος. 
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
εξειδικεύονται οι ελάχιστες προδιαγραφές και 
κάθε σχετικό θέμα με τη δημιουργία των 
κοινόχρηστων βρυσών από τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού 
και την εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 4. Η 
έκδοση της εν λόγω απόφασης δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την εφαρμογή της παρ. 10 του 
άρθρου 4. 
10. Για τους σκοπούς της παρ. 1 του άρθρου 12, 
με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Εσωτερικών, συστήνεται και 
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, τα μέλη της 
οποίας δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση ή 
αμοιβή, για τον καθορισμό της μεθοδολογίας 
κατανομής των ποσών που αντιστοιχούν στα 
κόστη καθαρισμού απορριμμάτων προς τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και προς κάθε αρμόδιο για τον 
καθαρισμό δημόσιο φορέα, η οποία απαρτίζεται 
από ένα μέλος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ένα μέλος από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και ένα μέλος που ορίζεται από την 
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ). 
Αρμοδιότητα της εν λόγω Επιτροπής είναι η 
παροχή γνώμης προς το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με τον καθορισμό της 
μεθοδολογίας κατανομής των ποσών που 
αντιστοιχούν στα κόστη καθαρισμού προς τους 
Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και προς κάθε αρμόδιο για τον 
καθαρισμό δημόσιο φορέα, ώστε ο Ε.Ο.ΑΝ. να 
προβεί στην κατανομή με την απόφαση της περ. 
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12.» 
11. (Καταργείται) 
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Άρθρο 110 
Δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 45 ν. 
998/1979 
 
1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45 
του ν. 998/1979 (Α’ 289) τροποποιείται, 
προκειμένου να προστεθεί ειδική πρόβλεψη για 
την κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 
και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 
«3. Η έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος 
άρθρου, εκδίδεται για συγκεκριμένη έκταση 
εμφαινομένη σε τοπογραφικό διάγραμμα με 
συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό 
Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, κατόπιν 
υποβολής σχετικού αιτήματος του 
ενδιαφερομένου, εφαρμοζόμενης αναλόγως ως 
προς την έγκριση αυτή και της διάταξης της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω 
έγκριση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι για 
τη συγκεκριμένη χρήση δεν είναι δυνατή η 
διάθεση δημοσίων εκτάσεων μη υπαγομένων 
στις προστατευτικές διατάξεις του παρόντος 
νόμου. Στην περίπτωση που βεβαιώνεται από την 
αρμόδια αρχή ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση των 
παραπάνω εκτάσεων, τότε εξετάζεται από την 
αρμόδια δασική υπηρεσία εάν μπορούν να 
διατεθούν δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του 
παρόντος νόμου, άλλως, διατίθενται δασικές 
εκτάσεις ή δάση. 
Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, 
εφόσον πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών 
έργων που αφορούν άμεσα στην εθνική άμυνα 
της χώρας, για διανοίξεις δημόσιων οδών, για την 
κατασκευή και εγκατάσταση αγωγών φυσικού 
αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, για την 
κατασκευή και εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την 
κατασκευή και εγκατάσταση έργων 
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.), περιλαμβανομένων των 
μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών και κάθε 
απαραίτητου έργου για τη λειτουργία αυτών, 
καθώς και των δικτύων σύνδεσής τους με το 
Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 
2773/1999 (Α΄ 286), η χάραξη των οποίων 
προβλέπει διέλευσή τους από δάσος ή δασική 
έκταση και για έργα εκμετάλλευσης ορυκτών 
πρώτων υλών, με εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία 
και αποκομιδή αυτών, τη διάνοιξη οδών 
προσπέλασης και την ανέγερση εγκαταστάσεων 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης και 
διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις 
επεμβάσεις του άρθρου 56 του παρόντος.». 

Με το προτεινόμενο άρθρο 110 τροποποιείται το 
τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 45, ν. 
998/1979, η οποία έχει ως εξής: 
«3. Η έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη των δια 
τάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 
εκδίδεται για συγκεκριμένη έκταση εμφαινομένη σε 
τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες 
κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό 
Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ `87, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, 
εφαρμοζόμενης αναλόγως ως προς την έγκριση 
αυτή και της διάταξης της παραγράφου 6 του 
παρόντος άρθρου. Η ανωτέρω έγκριση χορηγείται 
υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριμένη χρήση 
δεν είναι δυνατή η διάθεση δημοσίων εκτάσεων μη 
υπαγομένων στις προστατευτικές διατάξεις του 
παρόντος νόμου. Στην περίπτωση που βεβαιώνεται 
από την αρμόδια αρχή ότι δεν είναι δυνατή η 
διάθεση των παραπάνω εκτάσεων, τότε εξετάζεται 
από την αρμόδια δασική υπηρεσία εάν μπορούν να 
διατεθούν δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α` 
και β` της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του 
παρόντος νόμου, άλλως, διατίθενται δασικές 
εκτάσεις ή δάση. 
 Η παραπάνω γενική απαγόρευση του δεύτερου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν ισχύει, εφόσον 
πρόκειται για εκτέλεση στρατιωτικών έργων που 
αφορούν άμεσα στην εθνική άμυνα της χώρας, για 
διανοίξεις δημόσιων οδών, για την κατασκευή και 
εγκατάσταση αγωγών φυσικού αερίου και 
πετρελαϊκών προϊόντων, την κατασκευή και 
εγκατάσταση έργων ηλεκτροπαραγωγής από 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), 
περιλαμβανομένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών 
σταθμών και κάθε απαραίτητου έργου για τη 
λειτουργία αυτών, καθώς και των δικτύων σύνδεσης 
τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο του άρθρου 2 του ν. 
2773/1999 (Α` 286), η χάραξη των οποίων 
προβλέπει διέλευση τους από δάσος ή δασική 
έκταση ως και για έργα εκμετάλλευσης ορυκτών 
πρώτων υλών, με εξόρυξη, διαλογή, επεξεργασία 
και αποκομιδή αυτών, τη διάνοιξη οδών 
προσπέλασης και την ανέγερση εγκαταστάσεων που 
εξυπηρετούν τις ανάγκες εκμετάλλευσης και 
διαλογής και επεξεργασίας, καθώς και για τις 
επεμβάσεις του άρθρου 56 του παρόντος.» 

Άρθρο 111 

Υπόγεια δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 

Τροποποιείται η περ. α της παρ. 3 του άρθρου 53, ν. 
998/1979, η οποία έχει ως εξής: 
«3.α. Για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατασκευή 
υποσταθμών και κάθε, εν γένει, τεχνικού έργου που 
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– Τροποποίηση περ. α παρ. 3 άρθρου 53 ν. 

998/1979 

Στο τέλος της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 53 

του ν. 998/1979 (Α' 289), προστίθενται οκτώ νέα 

εδάφια, περί εγκατάστασης δικτύων μεταφοράς 

και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και σχετικών 

έργων, ως εξής: 

«3α. Για την εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, για την 
κατασκευή υποσταθμών και κάθε, εν γένει, 
τεχνικού έργου που αφορά στην υποδομή και 
εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(Α.Π.Ε.) ή μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) με χρήση Α.Π.Ε., 
περιλαμβανομένων των υποσταθμών και λοιπών 
έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, των 
συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού έργου 
που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση των 
ανωτέρω σταθμών, καθώς και των αγωγών 
προσαγωγής νερού των εργοστασίων 
εμφιάλωσης νερού, των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής φυσικού αερίου και πετρελαϊκών 
προϊόντων, των αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης 
και των συνοδών τους έργων, των συστημάτων 
διαχείρισης στερεών ή υγρών αποβλήτων και στις 
νησιωτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της 
Κρήτης και Εύβοιας, των σταθμών 
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των συνοδών 
τους έργων, όπως και των δικτύων μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων 
υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης, μέσα σε 
δάση, δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε 
δημόσιες εκτάσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 5 
του άρθρου 3, απαιτείται έγκριση επέμβασης, με 
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45. Τα 
ανωτέρω δίκτυα, κατά το δυνατόν, συνδυάζονται 
με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση δίκτυο δασικών 
οδών ή με άλλα τεχνικά έργα. Ειδικά για την 
εγκατάσταση στις ανωτέρω εκτάσεις υπόγειων 
δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας δεν 
απαιτείται η ανωτέρω έγκριση, παρά μόνο 
ενημέρωση της οικείας δασικής αρχής ως προς το 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών και την ακριβή 
όδευση του υπογείου δικτύου διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας εντός δάσους ή δασικής 
έκτασης. Η ανωτέρω επέμβαση εξαιρείται από 
την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης και 
καταβολής ανταλλάγματος χρήσης της παρ. 8 του 
άρθρου 45. Ο δικαιούχος της επέμβασης 
υποχρεούται πριν από την έναρξη των εργασιών 
εγκατάστασης του δικτύου να υποβάλλει προς 
έγκριση στην οικεία δασική αρχή μελέτη 
αποκατάστασης της δασικής βλάστησης. Κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω επέμβασης λαμβάνονται 
από τον δικαιούχο όλα τα αναγκαία μέτρα 
προστασίας της γειτνιάζουσας δασικής 
βλάστησης τόσο από τον κίνδυνο εκδήλωσης 
πυρκαγιάς όσο και από πιθανή μετάδοση 
παθογόνων οργανισμών. Τα έργα αποκατάστασης 

αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή μονάδες Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Σ.Η.Θ.) με χρήση 
Α.Π.Ε., περιλαμβανομένων των υποσταθμών και 
λοιπών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο, 
των συνοδών έργων και κάθε εν γένει τεχνικού 
έργου που αφορά στην υποδομή και εγκατάσταση 
των ανωτέρω σταθμών, καθώς και των αγωγών 
προσαγωγής νερού των εργοστασίων εμφιάλωσης 
νερού, των δικτύων μεταφοράς και διανομής 
φυσικού αερίου και πετρελαϊκών προϊόντων, των 
αγωγών ύδρευσης - αποχέτευσης και των συνοδών 
τους έργων, των συστημάτων διαχείρισης στερεών ή 
υγρών αποβλήτων και στις νησιωτικές περιοχές 
συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και Εύβοιας, των 
σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και των 
συνοδών τους έργων, όπως και των δικτύων 
μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων 
υποβιβασμού και ανύψωσης τάσης, μέσα σε δάση, 
δασικές εκτάσεις, αναδασωτέες και σε δημόσιες 
εκτάσεις των περιπτώσεων α` και β` της 
παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, 
απαιτείται έγκριση επέμβασης, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του παρόντος 
νόμου. Τα ανωτέρω δίκτυα, πρέπει κατά το δυνατόν 
να συνδυάζονται με το υφιστάμενο ή υπό εκτέλεση 
δίκτυο δασικών οδών ή με άλλα τεχνικά έργα.» 
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εκτελούνται μετά το πέρας της εγκατάστασης του 
δικτύου. Προκειμένης της υπόγειας διέλευσης 
του δικτύου διανομής δια μέσου ιδιωτικών 
δασών και δασικών εκτάσεων συστήνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
και έναντι ανταλλάγματος, που υπολογίζεται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 6, δουλεία διέλευσης σε 
βάρος των ιδιωτικών δασικών ακινήτων όπου 
πραγματοποιούνται τα ανωτέρω έργα ή 
κηρύσσεται αναγκαστική απαλλοτρίωση για την 
αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης σε 
αυτά.». 

Άρθρο 112 

Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής - Τροποποίηση άρθρου 27 

ν. 4685/2020 

Η παρ. 4, οι περ. γ, δ, ε, ια και ιστ της παρ. 5 και 

οι περ. δ, και στ της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 

4685/2020 (A’ 92), περί του σκοπού και της 

λειτουργίας του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ), τροποποιούνται, προστίθενται περ. 

κα στην παρ. 5 και ια στην παρ. 6 και το άρθρο 27 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 27 

Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του ΟΦΥΠΕΚΑ 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την 

επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με 

τον ν. 2742/ 1999 (Α' 207), μετονομάζεται σε 

«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕΚΑ»), ο 

οποίος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου 

με έδρα την Αθήνα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται 

καθολικός διάδοχος του ΕΚΠΑΑ και το πάσης 

φύσεως προσωπικό του ΕΚΠΑΑ μεταφέρεται 

αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον 

ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις σχέσεις του με το εξωτερικό η 

επωνυμία αυτή μεταφράζεται στην Αγγλική ως 

«Natural Environment and Climate Change 

Agency». Ο ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και 

έμβλημα των οποίων ο τύπος καθορίζεται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς 

όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους 

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος, του Οργανισμού του, του 

Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης και 

Προμηθειών του καθώς και των δημοσιονομικών 

κανόνων που διέπουν τους φορείς Γενικής 

Το άρθρο 27 τουν. 4685/2020 έχει ως εξής: 
Άρθρο 27 
 Ίδρυση, Σκοπός και Εποπτεία του ΟΦΥΠΕΚΑ 
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης» (ΕΚΠΑΑ), που ιδρύθηκε με 
τον ν. 2742/1999 (Α` 207), μετονομάζεται σε 
«Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Κλιματικής Αλλαγής» (εφεξής: «ΟΦΥΠΕΚΑ»), ο 
οποίος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με 
έδρα την Αθήνα. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός 
διάδοχος του ΕΚΠΑΑ και το πάσης φύσεως 
προσωπικό του ΕΚΠΑΑ μεταφέρεται αυτοδικαίως με 
την ίδια σχέση εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις 
σχέσεις του με το εξωτερικό η επωνυμία αυτή 
μεταφράζεται στην Αγγλική ως «Natural 
Environment and Climate Change Agency». Ο 
ΟΦΥΠΕΚΑ διαθέτει σφραγίδα και έμβλημα των 
οποίων ο τύπος καθορίζεται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του. 
2. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος 
του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της 
ιδιωτικής οικονομίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, του Οργανισμού του, του Κανονισμού 
Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του καθώς 
και των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τους 
φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 
3. Η επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» και ο 
διακριτικός τίτλος «ΟΦΥΠΕΚΑ» ανήκουν 
αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο του παρόντος, 
απαγορευμένης της χρησιμοποίησης αυτών ως 
εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού 
τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή οποιουδήποτε 
τρίτου. 
4. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της 
πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και 
υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
5. Για την διαχείριση των προστατευόμενων 
περιοχών o ΟΦΥΠΕΚΑ: 
α) Συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις 
προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την 
επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του εθνικού 
συστήματος προστατευόμενων περιοχών, με στόχο 
ιδίως την ενιαία αντιμετώπιση της συλλογής και 
τεκμηρίωσης περιβαλλοντικών δεδομένων και τη 
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Κυβέρνησης. 

3. Η επωνυμία «Οργανισμός Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» και ο 

διακριτικός τίτλος «ΟΦΥΠΕΚΑ» ανήκουν 

αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο του παρόντος, 

απαγορευμένης της χρησιμοποίησης αυτών ως 

εταιρικής επωνυμίας ή σήματος ή διακριτικού 

τίτλου οποιασδήποτε επιχείρησης ή 

οποιουδήποτε τρίτου. 

4. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ως σκοπό την εφαρμογή της 

πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση 

και διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών 

στην Ελλάδα, την προώθηση και υλοποίηση 

δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  

5. Για την διαχείριση των προστατευόμενων 

περιοχών o ΟΦΥΠΕΚΑ: 

α) Συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής για τις 

προστατευόμενες περιοχές, αναλαμβάνοντας την 

επιστημονική και διοικητική υποστήριξη του 

εθνικού συστήματος προστατευόμενων 

περιοχών, με στόχο ιδίως την ενιαία 

αντιμετώπιση της συλλογής και τεκμηρίωσης 

περιβαλλοντικών δεδομένων και τη μόνιμη 

επιστημονική παρακολούθηση και εφαρμογή των 

σχεδίων διαχείρισης. 

β) Διενεργεί επιστημονικές έρευνες και καταρτίζει 

μελέτες, οι οποίες: i) αφορούν όλους τους 

δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη 

διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ii) 

υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, λήψης 

αποφάσεων και αξιολόγησης των πολιτικών 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και 

iii) υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με 

τις υποχρεώσεις της χώρας. 

γ) Εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης το οποίο 

εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που διασφαλίζει 

τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της 

χώρας και αναλαμβάνει την παρακολούθηση σε 

ετήσια βάση της εφαρμογής τους με κατάλληλους 

δείκτες απόδοσης. 

δ) Καταρτίζει Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας 

(ΠΔΠ) το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

παρακολουθεί την εφαρμογή του, ως εργαλείου 

στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, στο 

μόνιμη επιστημονική παρακολούθηση και 
εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης. 
β) Διενεργεί επιστημονικές έρευνες και καταρτίζει 
μελέτες, οι οποίες: i) αφορούν όλους τους 
δημόσιους φορείς που έχουν αρμοδιότητα στη 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, ii) 
υποστηρίζουν τη διαδικασία σχεδιασμού, λήψης 
αποφάσεων και αξιολόγησης των πολιτικών 
διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών και iii) 
υποβάλλονται σε διεθνείς φορείς σύμφωνα με τις 
υποχρεώσεις της χώρας. 
γ) Εκπονεί Πενταετές Σχέδιο Δράσης, που 
διασφαλίζει τον προγραμματισμό και τον 
συντονισμό της διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών της χώρας και αναλαμβάνει την 
παρακολούθηση σε ετήσια βάση της εφαρμογής 
τους με κατάλληλους δείκτες απόδοσης. 
δ) Καταρτίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή του 
Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ), ως 
εργαλείου στρατηγικού και επιχειρησιακού 
σχεδιασμού, στο οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και 
οι προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με 
τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε 
εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο και μέσω του 
οποίου διευκολύνεται η χρηματοδότησή τους. Το 
ΠΔΠ καταρτίζεται σε κάθε προγραμματική περίοδο 
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και η υλοποίησή του παρακολουθείται 
ετησίως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. 
ε) Οργανώνει την ειδική διαδικτυακή πύλη 
ελεύθερης πρόσβασης της παραγράφου 2 του 
άρθρου 18 του ν. 3937/2011 (Α` 60), στην οποία 
αναρτά κάθε διαθέσιμη πληροφορία για την 
κατάσταση διατήρησης και το καθεστώς προστασίας 
της ελληνικής βιοποικιλότητας, συγκεντρώνοντας 
επιστημονικές πληροφορίες και αξιόπιστα 
στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αντλούνται 
από τις ΕΠΜ και τις ΜΠΕ και τα οργανώνει σε 
κατάλληλη υποδομή θεματικών και χωρικών 
βάσεων δεδομένων που αφορούν τις 
προστατευόμενες περιοχές. 
στ) Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον 
συντονισμό και την υποστήριξη δικτύων σε βάση 
ετήσιας παρακολούθησης της κατάστασης του 
φυσικού περιβάλλοντος, της κατάστασης 
διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων και την 
εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε συνεργασία 
με τους συναρμόδιους φορείς. 
ζ) Διερευνά τις δυνατότητες εξασφάλισης πόρων 
χρηματοδότησης των εθνικών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων από όλες τις διαθέσιμες 
χρηματοδοτικές πηγές. 
η) Σχεδιάζει, υποβάλλει και υλοποιεί προγράμματα 
έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, πιλοτικά έργα 
και στρατηγικές μελέτες με εθνική, ευρωπαϊκή ή 
διεθνή διάσταση, σε συνεργασία με φορείς από 
άλλες χώρες της ΕΕ, τρίτες χώρες ή διεθνείς 
οργανισμούς. 
θ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, 
μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές 
συμβάσεις με φορείς του στενού και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, ή με φυσικά και νομικά ημεδαπά 
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οποίο καθορίζονται οι ανάγκες και οι 

προτεραιότητες χρηματοδότησης αναφορικά με 

τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και μέσω του 

οποίου διευκολύνεται η χρηματοδότησή τους. Το 

ΠΔΠ καταρτίζεται σε κάθε προγραμματική 

περίοδο σε συνεργασία με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και η υλοποίησή του 

παρακολουθείται ετησίως από τον ΟΦΥΠΕΚΑ. 

ε) Οργανώνει, σε συνεργασία και με την εποπτεία 

της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, την ειδική διαδικτυακή πύλη 

ελεύθερης πρόσβασης της παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 3937/2011 (Α’ 60), στην οποία αναρτά κάθε 

διαθέσιμη πληροφορία για την κατάσταση 

διατήρησης και το καθεστώς προστασίας της 

ελληνικής βιοποικιλότητας, συγκεντρώνοντας 

επιστημονικές πληροφορίες και αξιόπιστα 

στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 

αντλούνται από τις ΕΠΜ και τις ΜΠΕ και τα 

οργανώνει σε κατάλληλη υποδομή θεματικών και 

χωρικών βάσεων δεδομένων που αφορούν τις 

προστατευόμενες περιοχές. 

στ) Αναλαμβάνει τον προγραμματισμό, τον 

συντονισμό και την υποστήριξη δικτύων σε βάση 

ετήσιας παρακολούθησης της κατάστασης του 

φυσικού περιβάλλοντος, της κατάστασης 

διατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων και την 

εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών σε 

συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς. 

ζ) Διερευνά τις δυνατότητες εξασφάλισης πόρων 

χρηματοδότησης των εθνικών επιχειρησιακών 

προγραμμάτων από όλες τις διαθέσιμες 

χρηματοδοτικές πηγές. 

η) Σχεδιάζει, υποβάλλει και υλοποιεί 

προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής 

ανάπτυξης, πιλοτικά έργα και στρατηγικές 

μελέτες με εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνή 

διάσταση, σε συνεργασία με φορείς από άλλες 

χώρες της ΕΕ, τρίτες χώρες ή διεθνείς 

οργανισμούς. 

θ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, 

μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές 

συμβάσεις με φορείς του στενού και ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, ή με φυσικά και νομικά 

ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την 

υλοποίηση του σκοπού του. 

και αλλοδαπά πρόσωπα, για την υλοποίηση του 
σκοπού του. 
ι) Διασφαλίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών στα 
θέματα αρμοδιότητάς του, διατυπώνοντας 
προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που 
αποκτάται. 
ια) Εισηγείται σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών 
πράξεων σχετικών με τη διαχείριση των 
προστατευόμενων περιοχών. 
ιβ) Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και 
οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, 
ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του πληθυσμού 
για τις προστατευόμενες περιοχές. 
ιγ) Αναπτύσσει συνεργασία για θέματα διαχείρισης 
των προστατευόμενων περιοχών με αντίστοιχους 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, 
επιχειρησιακούς φορείς και υπηρεσίες, ερευνητικά 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς και 
παραγωγικούς φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, 
καθώς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 
ιδ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια 
και δημοσιεύει ερευνητικά και γενικότερα 
επιστημονικά πορίσματα. 
ιε) Παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την συνύπαρξη 
ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων στις περιοχές 
χωρικής ευθύνης του στον βαθμό που η 
εγκατάστασή τους δεν εμποδίζει την εκπλήρωση του 
εκάστοτε σκοπού προστασίας και των στόχων 
διατήρησης κάθε περιοχής και δεν παραβλάπτει την 
ακεραιότητά τους. 
ιστ) Γνωμοδοτεί για τη δέουσα εκτίμηση των 
επιπτώσεων κάθε έργου ή/και δραστηριότητας που 
εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης 
του, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την 
ακεραιότητα της περιοχής και των προστατευτέων 
αντικείμενων. 
ιζ) Εισηγείται για τη χορήγηση άδειας για κάθε 
είδους οργανωμένη και ομαδική οικοτουριστική και 
αθλητική δραστηριότητα, συμπεριλαβανομένου του 
αθλητισμού με τροχοφόρα και μηχανοκίνητα μέσα 
στις περιοχές ευθύνης του. 
ιη) Συνδράμει κατά τη διαδικασία χορήγησης 
αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών 
δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα 
αντικείμενα εντός των προστατευόμενων περιοχών 
ευθύνης του. 
ιθ) Διαχειρίζεται τις δημόσιες εκτάσεις που 
παραχωρούνται προς αυτόν, μισθώνονται, 
αγοράζονται ή νοικιάζονται από αυτόν, και 
εφαρμόζει σε αυτές όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις 
βάσει του οικείου σχεδίου διαχείρισης της κάθε 
περιοχής. 
κ) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με τους 
σκοπούς του δραστηριότητα. 
6. Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο 
ΟΦΥΠΕΚΑ: 
α) Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται 
στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες δεδομένων 
και δίκτυα πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον 
και την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, έχει την 
επιστημονική εποπτεία και καθοδήγηση του Εθνικού 
Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ), 
καθώς και άλλων τραπεζών περιβαλλοντικών 
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ι) Διασφαλίζει την εφαρμογή καλών πρακτικών 

στα θέματα αρμοδιότητάς του, διατυπώνοντας 

προτάσεις για την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας 

που αποκτάται. 

ια) Εισηγείται σχέδια νομοθετικών και 

κανονιστικών πράξεων σχετικών με τη διαχείριση 

των προστατευόμενων περιοχών στον Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

ιβ) Συνεργάζεται με αρμόδιους φορείς και 

οργανισμούς για θέματα ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του 

πληθυσμού για τις προστατευόμενες περιοχές. 

ιγ) Αναπτύσσει συνεργασία για θέματα 

διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με 

αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς 

οργανισμούς, επιχειρησιακούς φορείς και 

υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, επιστημονικούς και παραγωγικούς 

φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, καθώς και μη 

κυβερνητικές οργανώσεις. 

ιδ) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια και δημοσιεύει ερευνητικά και 

γενικότερα επιστημονικά πορίσματα. 

ιε) Παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για την 

συνύπαρξη ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων 

στις περιοχές χωρικής ευθύνης του στον βαθμό 

που η εγκατάστασή τους δεν εμποδίζει την 

εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού προστασίας και 

των στόχων διατήρησης κάθε περιοχής και δεν 

παραβλάπτει την ακεραιότητά τους. 

ιστ) Γνωμοδοτεί για τη δέουσα εκτίμηση των 

επιπτώσεων κάθε έργου και δραστηριότητας που 

εμπίπτει στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης 

του, τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την 

ακεραιότητα της περιοχής και των 

προστατευτέων αντικείμενων. Ειδικά για τα έργα 

και τις δραστηριότητες κατηγορίας Α του ν. 

4014/2011 (Α’ 209), γνωμοδοτεί ως ανωτέρω 

προς τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας. 

ιζ) Εισηγείται για τη χορήγηση άδειας για κάθε 

είδους οργανωμένη και ομαδική οικοτουριστική 

και αθλητική δραστηριότητα, 

συμπεριλαβανομένου του αθλητισμού με 

τροχοφόρα και μηχανοκίνητα μέσα στις περιοχές 

ευθύνης του. 

πληροφοριών και δεδομένων που λειτουργούν στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 
παρέχει σε αυτές κάθε δυνατή λειτουργική και 
τεχνολογική υποστήριξη. 
β) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στην κάλυψη των υποχρεώσεων της 
χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος. 
γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, με την οποία αποτιμά 
την κατάσταση του περιβάλλοντος της χώρας και 
προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους στόχους, τις 
κατευθύνσεις και τα μέτρα της ασκούμενης 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκθεση υποβάλλεται 
στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
λαμβάνει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα. 
δ) Παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και 
σε άλλα αρμόδια Υπουργεία, για τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων και την επεξεργασία και 
εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων 
που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και 
διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και για την κατάρτιση 
των εκθέσεων που προβλέπονται από τις ενωσιακές 
οδηγίες και κανονισμούς για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή. 
ε) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθώς και άλλους αρμόδιους δημόσιους 
φορείς, στη διαμόρφωση, προώθηση και εφαρμογή 
διεθνών συνεργασιών της χώρας για θέματα 
περιβάλλοντος, και βιώσιμης ανάπτυξης και 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 
στ) Επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα προληπτικής 
πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει εκτιμήσεις 
για τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών και εισηγείται 
μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 
διάστασης στις δημόσιες πολιτικές και ιδίως στην 
πολιτική για τη γεωργία, την αλιεία, τη βιομηχανία, 
τον τουρισμό, τις μεταφορές και την ενέργεια, 
καθώς και στην οικιστική πολιτική και στην πολιτική 
κατοικίας. 
ζ) Αναλαμβάνει την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών ή 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για το 
περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική 
αλλαγή. 
η) Διοργανώνει πρότυπα προγράμματα κατάρτισης 
και επιμόρφωσης για θέματα περιβάλλοντος, 
βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και συνέδρια, 
ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες 
ενημερωτικές εκδηλώσεις. 
θ) Αναλαμβάνει εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή 
ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και άλλες συναφείς 
ενέργειες προβολής ή ενημέρωσης. 
ι) Αναλαμβάνει και αναθέτει την εκτέλεση έργων, 
την εκπόνηση μελετών και την εν γένει παροχή 
υπηρεσιών που προάγουν τους ιδρυτικούς του 
σκοπούς. 
7. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλες τις υποχρεώσεις και 
δεσμεύσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως 
αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 
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ιη) Συνδράμει κατά τη διαδικασία χορήγησης 

αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών 

δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα 

αντικείμενα εντός των προστατευόμενων 

περιοχών ευθύνης του. 

ιθ) Διαχειρίζεται τις δημόσιες εκτάσεις που 

παραχωρούνται προς αυτόν, μισθώνονται, 

αγοράζονται ή νοικιάζονται από αυτόν, και 

εφαρμόζει σε αυτές όλες τις αναγκαίες 

παρεμβάσεις βάσει του οικείου σχεδίου 

διαχείρισης της κάθε περιοχής. 

κ) Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη συναφή με 

τους σκοπούς του δραστηριότητα. 

κα) Εποπτεύει και συνεργάζεται με τις 

αναγνωρισμένες από την UNESCO περιοχές ως 

Ελληνικά Παγκόσμια Γεωπάρκα UNSECO και 

μεριμνά για την υλοποίηση δράσεων ανάδειξής 

τους, μέσω των μνημονίων συνεργασίας του 

άρθρου 38. 

6. Για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ: 

α) Συλλέγει, διαχειρίζεται και επεξεργάζεται 

στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες 

δεδομένων και δίκτυα πληροφοριών σχετικά με 

το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

Ειδικότερα, έχει την επιστημονική εποπτεία και 

καθοδήγηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών 

Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ), καθώς και άλλων 

τραπεζών περιβαλλοντικών πληροφοριών και 

δεδομένων που λειτουργούν στο Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και παρέχει σε 

αυτές κάθε δυνατή λειτουργική και τεχνολογική 

υποστήριξη. 

β) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας στην κάλυψη των υποχρεώσεων της 

χώρας προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 

Περιβάλλοντος. 

γ) Συντάσσει ετήσια έκθεση, με την οποία 

αποτιμά την κατάσταση του περιβάλλοντος της 

χώρας και προβαίνει σε εκτιμήσεις για τους 

στόχους, τις κατευθύνσεις και τα μέτρα της 

ασκούμενης περιβαλλοντικής πολιτικής. Η έκθεση 

υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και λαμβάνει την ευρύτερη δυνατή 

δημοσιότητα. 

δ) Παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στο 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 4519/2018 
(Α` 25) διατηρείται σε ισχύ. 
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Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς 

και σε άλλα αρμόδια Υπουργεία, για τη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων και την επεξεργασία και 

εφαρμογή σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων 

που επιβάλλονται από το εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές δίκαιο, καθώς επίσης και για την 

κατάρτιση των εκθέσεων που προβλέπονται από 

τις ενωσιακές οδηγίες και κανονισμούς για το 

περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

ε) Υποστηρίζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας καθώς και άλλους αρμόδιους 

δημόσιους φορείς, στη διαμόρφωση, προώθηση 

και εφαρμογή διεθνών συνεργασιών της χώρας 

για θέματα περιβάλλοντος, και βιώσιμης 

ανάπτυξης και αντιμετώπισης της κλιματικής 

αλλαγής. 

στ) Επεξεργάζεται και εισηγείται μέτρα 

προληπτικής πολιτικής για το περιβάλλον και την 

κλιματική αλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος της 

Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό, διατυπώνει εκτιμήσεις για τις 

ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

τομεακών αναπτυξιακών πολιτικών και εισηγείται 

μέτρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής 

διάστασης στις δημόσιες πολιτικές και ιδίως στην 

πολιτική για τη γεωργία, την αλιεία, τη 

βιομηχανία, τον τουρισμό, τις μεταφορές και την 

ενέργεια, καθώς και στην οικιστική πολιτική και 

στην πολιτική κατοικίας. 

ζ) Αναλαμβάνει την εκπόνηση ή εκτέλεση εθνικών 

ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων για 

το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

κλιματική αλλαγή. 

η) Διοργανώνει πρότυπα προγράμματα 

κατάρτισης και επιμόρφωσης για θέματα 

περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και 

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, καθώς 

επίσης και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά 

σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις. 

θ) Αναλαμβάνει εκδοτική δραστηριότητα έντυπης 

ή ηλεκτρονικής μορφής, καθώς και άλλες 

συναφείς ενέργειες προβολής ή ενημέρωσης. 

ι) Αναλαμβάνει και αναθέτει την εκτέλεση έργων, 

την εκπόνηση μελετών και την εν γένει παροχή 

υπηρεσιών που προάγουν τους ιδρυτικούς του 

σκοπούς. 

ια) Συνάπτει μνημόνιο συνεργασίας με το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον 
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συντονισμό της εφαρμογής της πολιτικής του 

Υπουργείου σε θέματα κλιματικής αλλαγής και 

αειφόρου ανάπτυξης και ιδίως των επιμερισμό 

των δράσεων με τις συναρμόδιες υπηρεσίες. 

7. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ τηρεί όλες τις υποχρεώσεις και 

δεσμεύσεις των φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

όπως αυτοί προσδιορίζονται από το Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με 

ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. 

8. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 
4519/2018 (Α' 25) διατηρείται σε ισχύ.». 

Άρθρο 113 
Διοικητικό Συμβούλιο Οργανισμού Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής -  
Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 28 ν. 4685/2020 

Στην παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4685/2020 (Α’ 

92), τροποποιούνται α) το πρώτο εδάφιο ως προς 

τον αριθμό των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΟΦΥΠΕΚΑ), β) το τρίτο εδάφιο ως προς τη 

συμμετοχή στο Δ.Σ. του εκάστοτε Προϊσταμένου 

της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 

Περιβάλλοντος, γ) διαγράφεται το τέταρτο 

εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ορίζεται και 
παύεται αζημίως με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως 
επτά (7) μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα 
εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση 
και επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν 
σχέση με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ένα (1) 
μέλος είναι ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της 
Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
του ΥΠΕΝ, ο/η εκάστοτε Προϊστάμενος/η της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού 
Περιβάλλοντος του ιδίου Υπουργείου και ο/η 
εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000.». 
 
 

Η παρ. 1 άρθρου 28 ν. 4685/2020 έχει ως εξής: 
 
«1. To Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) ορίζεται και 
παύεται αζημίως με απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και έως 
πέντε (5) μέλη. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων 
Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι πρόσωπα 
εγνωσμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση και 
επαγγελματική εμπειρία σε τομείς που έχουν σχέση 
με τους σκοπούς του ΟΦΥΠΕΚΑ. Ένα μέλος είναι ο/η 
εκάστοτε Προϊστάμενος/η της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ και ο/η 
εκάστοτε Πρόεδρος της Επιτροπής Φύση 2000. Οι 
ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος 
Συμβούλου μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο 
πρόσωπο.» 

Άρθρο 114 

Οργανικές θέσεις του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής – 

Τροποποίηση της εξουσιοδοτικής διάταξης της 

παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020  

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020 (Α’ 

92) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο, 

προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Η παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4685/2020 έχει ως 
εξής: 
 
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών 
καταρτίζεται ο Οργανισμός του ΟΦΥΠΕΚΑ, με τον 
οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και 
καθορίζεται η κατανομή αυτών κατά εργασιακή 
σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και 
τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά 
κλάδο και ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των 
οργανικών μονάδων, η γενική περιγραφή 
καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, και ρυθμίζεται η 
διοίκηση, η οργάνωσή του, τα θέματα που αφορούν 
στο προσωπικό του και τις λειτουργικές σχέσεις του 
Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς 
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Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Εσωτερικών καταρτίζεται ο Οργανισμός του 
ΟΦΥΠΕΚΑ, με τον οποίον συνιστώνται οι 
οργανικές θέσεις και καθορίζεται η κατανομή 
αυτών κατά εργασιακή σχέση, , εκπαιδευτική 
βαθμίδα και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά 
προσόντα πρόσληψης κατά εκπαιδευτική 
βαθμίδα και ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των 
οργανικών μονάδων, η γενική περιγραφή 
καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, και ρυθμίζεται 
η διοίκηση, η οργάνωσή του, τα θέματα που 
αφορούν στο προσωπικό του και τις λειτουργικές 
σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς 
εμπλεκόμενους φορείς και οργανισμούς καθώς 
και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, 
μπορεί για την εύρυθμη λειτουργία του 
Οργανισμού να συνιστώνται, να καταργούνται ή 
να τροποποιούνται οι οργανικές μονάδες που 
προβλέπονται στο άρθρο 29, χωρίς να αυξάνεται 
ο συνολικός αριθμός των οργανικών μονάδων. Η 
έκδοση του Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσληψη νομικού 
συμβούλου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.» 

και οργανισμούς καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνι-στώνται, να 
καταργούνται ή να τροποποιούνται οργανικές 
μονάδες πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 
29, όπως επίσης να προβλέπονται οργανικές θέσεις 
νομικού συμβούλου, προϊσταμένου νομικής 
υπηρεσίας και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.» 

Άρθρο 115 

Ειδικότερα ζητήματα του Οργανισμού Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής - 

Τροποποίηση παρ. 1, 2, 4, 5, 6 και 8 άρθρου 43 

ν. 4685/2020 

 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και οι παρ. 2, 4, 5, 

6 και 8 του άρθρου 43 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), 

περί των μεταβατικών διατάξεων που διέπουν 

τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και 

Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), τροποποιούνται 

και το άρθρο 43 διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 43 

Μεταβατικές διατάξεις 

1. Μετά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισμό και την τοποθέτηση 

του Γενικού Διευθυντή και ορισμένου αριθμού 

Διευθυντών, εκδίδεται σχετική απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την 

οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης όλων των 

αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκδοση του 

Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του 

άρθρου 32 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 

έκδοση της απόφασης του προηγούμενου 

εδαφίου. Έκαστο ν.π.ι.δ. «Φορέας Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών» (ΦΔΠΠ) του ν. 

4519/2018 (Α΄ 25), έπειτα από την ολοκλήρωση 

του διαχειριστικού του ελέγχου καταργείται και ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχός του με 

Το άρθρο 43 του ν. 4685/2020έχει ως εξής: 
 
«Άρθρο 43 
 Μεταβατικές διατάξεις 
«1. Μετά τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΟΦΥΠΕΚΑ, τον ορισμό και την τοποθέτηση του 
Γενικού Διευθυντή και ορισμένου αριθμού 
Διευθυντών, εκδίδεται σχετική απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την 
οποία διαπιστώνεται η έναρξη άσκησης όλων των 
αρμοδιοτήτων του ΟΦΥΠΕΚΑ. Η έκδοση του 
Οργανισμού του ΟΦΥΠΕΚΑ της παρ. 1 του άρθρου 
32 δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση της 
απόφασης του προηγούμενου εδαφίου. Με τη 
δημοσίευση της ως άνω απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, καταργούνται τα Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών» του ν. 4519/2018 (Α` 
25) και ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός διάδοχος 
αυτών των νομικών προσώπων. 
 2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της 
προηγούμενης παραγράφου το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ 
αναλαμβάνει την στελέχωση και οργάνωση του 
Οργανισμού, ενώ τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών» εξακολουθούν να ασκούν τις 
αρμοδιότητες του ν. 4519/2018 (Α` 25). Ομοίως 
κατά την άνω χρονική περίοδο του Δ.Σ. του 
ΟΦΥΠΕΚΑ δύναται να προβαίνει σε ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών 
του ΟΦΥΠΕΚΑ. 
3. Κατά τα δυο (2) πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 
ΟΦΥΠΕΚΑ επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των 
κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος 
Κινητικότητας, η απόσπαση προσωπικού στον 
ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπάσεις αυτές δημοσιεύεται 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του 
ΟΦΥΠΕΚΑ ανά κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε 
προθεσμία ενός (1) μηνός οι ενδιαφερόμενοι 
υπάλληλοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι 
αιτήσεις αυτές αξιολογούνται από το Δ.Σ. του 
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τη έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 1, το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ 

αναλαμβάνει τη στελέχωση και οργάνωση του 

Οργανισμού, ενώ τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών» εξακολουθούν να ασκούν τις 

αρμοδιότητες του ν. 4519/2018. Ομοίως κατά την 

ως άνω χρονική περίοδο του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ 

δύναται να προβαίνει σε ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών του 

ΟΦΥΠΕΚΑ. 

3. Κατά τα δυο (2) πρώτα χρόνια της λειτουργίας 

του ΟΦΥΠΕΚΑ επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας, η απόσπαση προσωπικού στον 

ΟΦΥΠΕΚΑ. Για τις αποσπάσεις αυτές 

δημοσιεύεται πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ ανά 

κατηγορία και κλάδο, και μέσα σε προθεσμία 

ενός (1) μηνός οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι 

υποβάλλουν τις αιτήσεις τους. Οι αιτήσεις αυτές 

αξιολογούνται από το Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ μέσα σε 

προθεσμία ενός (1) μηνός. Στη συνέχεια 

αποσπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με 

απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ και 

κατατάσσεται σε κατηγορίες, κλάδους και 

ειδικότητες αφού εκδοθεί η απόφαση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 32. Οι αποσπώμενοι 

στον ΟΦΥΠΕΚΑ εξακολουθούν να λαμβάνουν το 

σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία 

υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, 

επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις 

προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο χρόνος 

απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων 

θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 

στον φορέα που ανήκουν οργανικά. 

4. Με την έκδοση της απόφασης του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 1 το πάσης φύσεως προσωπικό 

του ή των ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρεται, 

αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση εργασίας στον 

ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στην ή στις 

αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης 

Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) που 

συνιστώνται των οποίων η χωρική περιοχή 

ευθύνης απεικονίζεται στον χάρτη του 

Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του 

ΟΦΥΠΕΚΑ τοποθετείται Προϊστάμενος κλάδου 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή 

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) σε κάθε ΜΔΠΠ 

για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, το οποίο 

ΟΦΥΠΕΚΑ μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Στη 
συνέχεια απο-σπώνται οι επιλεγέντες υπάλληλοι με 
απόφαση του Δ.Σ. του ΟΦΥΠΕΚΑ και κατατάσσεται 
σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες αφού 
εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1 του άρθρου 
32. Οι αποσπώμενοι στον ΟΦΥΠΕΚΑ εξακολουθούν 
να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από 
την υπηρεσία υποδοχής, με τα πάσης φύσεως, 
γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους 
θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Ο 
χρόνος απόσπασης των αποσπώμενων υπαλλήλων 
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον 
φορέα που ανήκουν οργανικά. 
4. Με την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 
το πάσης φύσεως προσωπικό των Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 
μεταφέρεται, αυτοδικαίως, με την ίδια σχέση 
εργασίας στον ΟΦΥΠΕΚΑ και τοποθετείται στις 
αντίστοιχες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών που συνιστώνται των οποίων η χωρική 
περιοχή ευθύνης απεικονίζεται στον χάρτη του 
Παραρτήματος ΙΙ. Με απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΦΥΠΕΚΑ τοποθετείται Προϊστάμενος σε κάθε 
ΜΔΠΠ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο 
μπορεί να ανανεώνεται. 
5. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 
1 εκκρεμείς δίκες των ΦΠΔΔ που καταργούνται, 
συνεχίζονται από τον ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται 
βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται 
οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχιση τους. 
Απαιτήσεις, υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως 
εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον 
ΟΦΥΠΕΚΑ. 
6. Μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 
1 για πάσης φύσεως έργα, δράσεις και 
προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή 
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή 
άλλους Διεθνείς Οργανισμούς ή εθνικούς πόρους, 
τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από 
τους Φορείς, ο ΟΦΥΠΕΚΑ καθίσταται καθολικός 
διάδοχος ως προς όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω 
πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και 
δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών για τη 
χρηματοδότησή τους. 
7. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι εγκεκριμένες 
χρηματοδοτήσεις και οι πόροι των ΦΔΠΠ που 
καταργούνται μεταφέρονται στον ΟΦΥΠΕΚΑ. 
8. Η άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης ιστ` 
της παραγράφου 5 του άρθρου 27 εκκινεί μετά την 
στελέχωση με το προσωπικό του άρθρου 32, οπότε 
και καταργείται η αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης 
εε` της περίπτωσης α` της παραγράφου 3 του 
άρθρου 23 του π.δ. 132/2017 (Α` 160). Μέχρι το 
χρονικό αυτό σημείο η αρμοδιότητα αυτή ασκείται 
από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου αυτού.» 
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μπορεί να ανανεώνεται. 

5. Μετά την έκδοση της απόφασης του δευτέρου 

εδαφίου της της παρ. 1 εκκρεμείς δίκες των 

ΦΠΔΔ που καταργούνται, συνεχίζονται από τον 

ΟΦΥΠΕΚΑ χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους 

και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη 

διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, 

υποχρεώσεις, και πάσης φύσεως εκκρεμείς 

υποθέσεις που υφίστανται κατά την έναρξη 

ισχύος του νόμου αυτού μεταφέρονται στον 

ΟΦΥΠΕΚΑ. 

6. Μετά την έκδοση της απόφασης του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 1 για πάσης φύσεως έργα, 

δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα 

ή χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή εθνικούς 

πόρους, τα οποία έχουν αναληφθεί και 

υλοποιούνται από τους ΦΔΠΠ, ο ΟΦΥΠΕΚΑ 

καθίσταται καθολικός διάδοχος ως προς όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και 

προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των 

τραπεζικών λογαριασμών για τη χρηματοδότησή 

τους. 

7. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και οι 

εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και οι πόροι των 

ΦΔΠΠ που καταργούνται μεταφέρονται στον 

ΟΦΥΠΕΚΑ. 

8. Η δυνατότητα άσκησης της αρμοδιότητας της 

περ. ιστ’ της παρ. 5 του άρθρου 27 εκκινεί μετά 

την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 

32. Αν έως τότε δεν έχουν εκδοθεί οι υπουργικές 

αποφάσεις της παρ. 1 για την απορρόφηση του 

συνόλου ή ορισμένων από τους ΦΔΠΠ, την 

ευθύνη για την άσκηση της αρμοδιότητας της 

περ. ιστ’ της παρ. 5 του άρθρου 27 έχει ο 

ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του 

ΦΔΠΠ σύμφωνα με την περ. η) της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25). Μέχρι το 

χρονικό αυτό σημείο η αρμοδιότητα αυτή 

ασκείται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου αυτού.». 

Άρθρο 116 

Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Το άρθρο 13 του ν. 4014/2011έχει ως εξής: 
«Άρθρο 13 
 
 Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 
 1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 
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Αδειοδότησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 

ν. 4014/2011 

1. Η περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 

4014/2011 (Α’ 209) τροποποιείται ως προς την 

παροχή γνώμης του Κεντρικού Συμβουλίου 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε περίπτωση 

αρνητικής γνωμοδότησης από το αρμόδιο 

Περιφερειακό Συμβούλιο για έργα και 

δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2, 

τροποποιείται, η περ. β) της παρ. 2 

αντικαθίσταται ως προς τις αρμοδιότητες του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και το άρθρο 13 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 13 

Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης 

1. Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής στο οποίο συμμετέχουν οι 

εξής: 

α. Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως 

Πρόεδρος, 

β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 

και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Eνέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, 

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης, 

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, 

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, 

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, 

Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
στο οποίο συμμετέχουν οι εξής: 
α. Ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως 
Πρόεδρος. 
β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
 ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, 
 ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
 ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
 ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
 ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, 
 ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, 
 ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, 
 ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και 
 ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, ως μέλη. 
 Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 
 γ. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν 
αιτήματος του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής παροχή γνώμης σε περίπτωση 
παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων 
γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή επί 
οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και 
δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που 
ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών 
γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης. Τη 
γνώμη αυτή σχηματίζει το ΚΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και 
με την κλήση ενώπιον του, προς διατύπωση 
απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, 
οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείμενο του 
ΚΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 
δραστηριοτήτων του άρθρου 9 του παρόντος. Ο 
Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού διατηρεί 
δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, 
όπου, κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του. 
 δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, με τους 
αναπληρωτές τους, ορίζονται με αποφάσεις των 
αντίστοιχων υπουργών εντός προθεσμίας τριάντα 
ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη 
και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται 
από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το 
διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων. 
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ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών 

και 

ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών, ως μέλη. 

Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας συμμετέχει χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

γ. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν 

αιτήματος του Υπουργού ή του Γενικού 

Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας παροχή γνώμης σε περίπτωση 

παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων 

γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή 

επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και 

δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που 

ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών 

γνωμοδοτήσεων και δημόσιας διαβούλευσης και 

η παροχή γνώμης σε περίπτωση αρνητικής 

γνωμοδότησης από το αρμόδιο ΠΕΣΠΑ για έργα 

και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2. Τη γνώμη 

αυτή σχηματίζει το ΚΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και με 

την κλήση ενώπιον του, προς διατύπωση 

απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, 

οργάνων και φορέων. Στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ 

εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης ως 

προϋπόθεση για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του 

άρθρου 9 υποκατηγορίας Α1. Ο Υπουργός 

Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί δικαίωμα 

άσκησης αρνησικυρίας στις περιπτώσεις, όπου, 

κατά τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η 

σύμφωνη γνώμη του.  

Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων 

υποκατηγορίας Α2 για τα οποία έχει προηγηθεί 

αρνητική γνώμη από το οικείο ΠΕΣΠΑ, ο φορέας 

του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να 

ζητήσει την παροχή γνώμης του ΚΕΣΠΑ εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.  

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας μετά από αίτημα του καθ΄ ύλην 

αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να 

χαρακτηρίζονται έργα και δραστηριότητες ως 

έργα εθνικής σημασίας, ιδίως εάν πρόκειται για 

έργα συγχρηματοδοτούμενα από Διαρθρωτικά 

Ταμεία και ευρωπαϊκά προγράμματα, για έργα 

που απαιτούνται για την επείγουσα συμμόρφωση 

με αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για 

έργα που αφορούν λόγους δημόσιας υγείας. Για 

 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από αίτημα 
του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού, δύνανται να 
χαρακτηρίζονται έργα και δραστηριότητες ως έργα 
εθνικής σημασίας, ιδίως εάν πρόκειται για έργα 
συγχρηματοδοτούμενα από Διαρθρωτικά Ταμεία και 
ευρωπαϊκά προγράμματα, για έργα που 
απαιτούνται για την επείγουσα συμμόρφωση με 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για έργα 
που αφορούν λόγους δημόσιας υγείας. Για τα έργα 
αυτά η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στη 
διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ εισάγοντας τα απευθείας 
στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης για γνώμη κατά τα οριζόμενα στο 
παρόν άρθρο. 
ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την 
οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες 
που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του. 
2.α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το οποίο 
συνεδριάζει κατόπιν σύγκλησης του Προέδρου του 
και στο οποίο συμμετέχουν: 
ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως 
Πρόεδρος, 
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, 
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος 
και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας, 
ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της οικείας Περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος 
ορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 
και επιλέγεται από τους Προϊστάμενους των 
Εφορειών Αρχαιοτήτων των περιοχών χωρικής 
αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η 
προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ 
συγκροτείται από τα λοιπά μέλη. 
Ως οικεία διεύθυνση, θεωρείται η διεύθυνση της 
Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. 
Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα 
εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία 
ορίζεται η Περιφέρεια, εντός της οποίας 
χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της 
δραστηριότητας. 
Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής 
Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμμετέχει χωρίς 
δικαίωμα ψήφου.» 
β. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1 υποπαράγραφο γ`, μετά από 
αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της 
υποκατηγορίας Α2. 
 γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 
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τα έργα αυτά η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή 

προβαίνει στη διαδικασία έκδοσης ΑΕΠΟ 

εισάγοντάς τα απευθείας στο Κεντρικό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για γνώμη κατά 

τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. 

δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, με τους 

αναπληρωτές τους, ορίζονται με αποφάσεις των 

αντίστοιχων υπουργών εντός προθεσμίας τριάντα 

ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυτή 

παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί 

στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής εκπρόσωποι των υπηρεσιών, 

το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι 

την υπόδειξη και το διορισμό των ελλειπόντων 

εκπροσώπων. 

ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται με απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την 

οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες 

λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και 

λειτουργία του. 

2. α. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Περιφερειακό Συμβούλιο 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ), το 

οποίο συνεδριάζει κατόπιν σύγκλησης του 

Προέδρου του και στο οποίο συμμετέχουν: 

ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως 

Πρόεδρος, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών 

και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος 

και Υποδομών της οικείας Περιφέρειας, 

ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας και ένας 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού εντός προθεσμίας 

είκοσι (20) ημερών και επιλέγεται από τους 

Προϊστάμενους των Εφορειών Αρχαιοτήτων των 

περιοχών χωρικής αρμοδιότητας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αν η προθεσμία 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία 
ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπττομέρειες που 
αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΠΕΣΠΑ. 
3. Τα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου 
συνεδριάζουν, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου 
τους. Ενώπιον των Συμβουλίων της παρούσας 
παραγράφου συμμετέχουν υποχρεωτικά οι 
Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων των 
δημοσίων φορέων ή υπηρεσιών, οι οποίες δεν 
υπέβαλαν εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, 
προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των ζητημάτων 
αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης β` της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 και της περίπτωσης δ` 
της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 
 4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συμβούλια εξετάζουν 
εξειδικευμένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήματα ή, σε 
κάθε περίπτωση που κρίνεται ότι είναι απαραίτητη 
η επιστημονική τεκμηρίωση ενός ζητήματος, 
δύναται να καλούνται για να καταθέσουν την 
επιστημονική τους άποψη, ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένη κατάρτιση και 
εμπειρία στο υπό εξέταση αντικείμενο, που 
ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του 
Συμβουλίου. 
 5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας 
δύναται να αιτείται τη σύγκληση του Συμβουλίου, 
να παρίσταται κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
ή να υποβάλλει υπόμνημα απόψεων στο Συμβούλιο, 
το οποίο εξετάζει την υπόθεσή του. 
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αυτή παρέλθει άπρακτη, το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται 

από τα λοιπά μέλη. 

Ως οικεία διεύθυνση, θεωρείται η διεύθυνση της 

Περιφέρειας στην οποία εμπίπτει χωρικά το έργο. 

Σε περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα 

εμπίπτει σε άνω της μίας Περιφέρειας, ως οικεία 

ορίζεται η Περιφέρεια, εντός της οποίας 

χωροθετείται μεγαλύτερο τμήμα του έργου ή της 

δραστηριότητας. 

Από τα παραπάνω μέλη, ο Γενικός Διευθυντής 

Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμμετέχει χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

β. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν 

αιτήματος του Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης παροχή γνώμης σε 

περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης 

αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου 

ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της 

υποκατηγορίας Α2 που ανακύπτει μετά το πέρας 

των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δημόσιας 

διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το 

ΠΕΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και με την κλήση ενώπιον 

του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, 

κατά την κρίση του, οργάνων και φορέων. Στο 

αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή 

σύμφωνης γνώμης ως προϋπόθεση για την 

περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων του άρθρου 9, υποκατηγορίας 

Α2. 

Κατόπιν αιτήματος της κατά περίπτωση αρμόδιας 

αρχής σύμφωνα με το άρθρο 8, αντικείμενο του 

ΠΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει και η παροχή 

γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ουσιωδών 

γνωμοδοτήσεων ή έκδοσης αντικρουόμενων 

γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες για 

έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β. Ως 

ουσιώδεις θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των 

δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της 

αρμοδιότητας των οποίων συνδέεται άμεσα με τα 

χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις 

τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον. Στην 

περίπτωση αυτή, ο προϊστάμενος της Γενικής 

Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.   

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού διατηρεί 

δικαίωμα άσκησης αρνησικυρίας στις 

περιπτώσεις, όπου, κατά τις κείμενες διατάξεις, 
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απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του. 

γ. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία 

ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που 

αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΠΕΣΠΑ. 

3. Τα Συμβούλια της παρούσας παραγράφου 

συνεδριάζουν, κατόπιν πρόσκλησης του 

Προέδρου τους. Ενώπιον των Συμβουλίων της 

παρούσας παραγράφου συμμετέχουν 

υποχρεωτικά οι Προϊστάμενοι των Γενικών 

Διευθύνσεων των δημοσίων φορέων ή 

υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπέβαλαν 

εμπροθέσμως τη γνωμοδότησή τους, 

προκειμένου να γνωμοδοτήσουν επί των 

ζητημάτων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ) της περίπτωσης 

β' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και της 

περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 

4. Σε περιπτώσεις, όπου τα Συμβούλια εξετάζουν 

εξειδικευμένα ή σύνθετα ή τεχνικά ζητήματα ή, 

σε κάθε περίπτωση που κρίνεται ότι είναι 

απαραίτητη η επιστημονική τεκμηρίωση ενός 

ζητήματος, δύναται να καλούνται για να 

καταθέσουν την επιστημονική τους άποψη, 

ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες με εξειδικευμένη 

κατάρτιση και εμπειρία στο υπό εξέταση 

αντικείμενο, που ορίζονται με απόφαση του 

Προέδρου του Συμβουλίου. 

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

Άρθρο 117 
Παράταση απόφασης επιβολής όρων και 
περιορισμών επεμβάσεων σε περιοχές – 
Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 21 ν. 1650/1986 
 
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 21 
του ν. 1650/1986 (Α’ 160) τροποποιείται, ως προς 
τον χρόνο ισχύος της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 
παρατείνεται η επιβολή όρων και περιορισμών σε 
περιοχές που δεν έχουν εκδοθεί π.δ. 
χαρακτηρισμού, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως 
εξής:  
«6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης 
και του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία 
χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως 
ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 
απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζει όρους και 
περιορισμούς για επεμβάσεις και δραστηριότητες 

Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 1650/1986έχει ως 
εξής: 
«6. Για περιοχές, στοιχεία ή σύνολα της φύσης και 
του τοπίου, για τα οποία αρχίζει η διαδικασία 
χαρακτηρισμού με προεδρικό διάταγμα και έως 
ότου εκδοθεί η πράξη χαρακτηρισμού, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας με απόφασή του, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς για 
επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν 
να έχουν βλαπτική επίδραση στις παραπάνω 
περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και να υλοποιεί τα 
σχέδια δράσης της υποπαραγράφου α` της 
παραγράφου 3 και συγκεκριμένες διαχειριστικές 
δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση και 
διατήρηση της κατάστασης των προστατευτέων 
αντικειμένων. Η ισχύς της υπουργικής αυτής 
απόφασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 
Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική 
απόφαση, για ένα (1) ακόμη έτος.» 

321



που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτική επίδραση 
στις παραπάνω περιοχές, στοιχεία ή σύνολα και 
να υλοποιεί τα σχέδια δράσης της 
υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 και 
συγκεκριμένες διαχειριστικές δράσεις που 
αποσκοπούν στη βελτίωση και διατήρηση της 
κατάστασης των προστατευτέων αντικειμένων. Η 
ισχύς της υπουργικής αυτής απόφασης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Αν 
συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, η προθεσμία αυτή 
μπορεί να παρατείνεται, με όμοια υπουργική 
απόφαση, για δύο (2) ακόμη έτη.». 
 

Άρθρο 118 
Παρατάσεις/ Αναστολές προθεσμιών 
1. Το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 (Α’ 79) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 32Α 
Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει 
επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της 
δεκαοκτάμηνης προθεσμίας από τον δικαστικό 
καθορισμό τιμής μονάδας, οι ενδιαφερόμενοι 
ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν προς τον 
υπόχρεο φορέα καταβολής της αποζημίωσης, με 
κοινοποίηση στην αρχή που κήρυξε την 
απαλλοτρίωση, αίτηση και υπεύθυνη δήλωση για 
τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης και την 
καταβολή της δικαστικά καθορισμένης 
προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης μέχρι και 
τις 31.12.2024. Αν το αίτημα γίνει δεκτό από τον 
ως άνω υπόχρεο φορέα καταβολής αποζημίωσης 
με απόφασή του, μόνο τότε υποχρεούται στην 
καταβολή της αποζημίωσης και δεν επιτρέπεται η 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της δικαστικώς 
καθορισθείσας τιμής της αποζημίωσης ή η 
αναζήτηση τόκων υπερημερίας». 
2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4280/2014 (Α’ 
159) τροποποιείται, προκειμένου να παραταθεί η 
ισχύς των εκδοθεισών βεβαιώσεων της παρ. 6 
του άρθρου 24 του ν. 2508/1997 (Α’ 124) για τις 
περιοχές ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης, και 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση 
εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις 
παρούσες είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει 
υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 
24 παρ. 6 του ν. 2508/1997, η οποία για τις 
περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την 
έκδοσή της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες για την 
πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει 
εκδοθεί βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του 
ν. 2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως τις 
8.8.2022, υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας 
από την έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση 
η πολεοδομική μελέτη.» 
… 
3. Η καταληκτική ημερομηνία του άρθρου 86 του 
ν. 4722/2020 (Α’ 177) για την εκπόνηση 
Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής παρατείνεται 
και το άρθρο 86 διαμορφώνεται ως εξής: 

 
 
Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 118 
αντικαθίσταται το άρθρο 32Α του ν. 4067/2012 η 
οποία έχει ως εξής: 
 
“Αρθρο 32Α 
 
Σε ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις, στις οποίες έχει 
επέλθει αυτοδίκαιη άρση λόγω παρέλευσης της 
δεκαοκτάμηνης προθεσμίας που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 
2882/2001, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν 
να υποβάλουν προς την αρχή που κήρυξε την 
απαλλοτρίωση και τον υπόχρεο φορέα καταβολής 
της αποζημίωσης αίτηση και υπεύθυνη δήλωση περί 
διατήρησης της απαλλοτρίωσης και καταβολής της 
δικαστικά καθορισμένης προσωρινής ή οριστικής 
αποζημίωσης μέχρι και τις 31.12.2017. Αν το αίτημα 
γίνει δεκτό από τον ως άνω υπόχρεο φορέα μόνο 
τότε υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης 
και δεν επιτρέπεται η καθ` οιονδήποτε τρόπο 
αύξηση της τιμής της αποζημίωσης ή η αναζήτηση 
τόκων υπερημερίας.” 
 
 
 
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 118 
τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 
4280/2014 (Α’ 159) που έχει ως εξής: 
 
«2. Εκκρεμείς διαδικασίες για την πολεοδόμηση 
εκτάσεων με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
2508/1997 συνεχίζονται με βάση είτε τις παρούσες 
είτε τις προϊσχύουσες διατάξεις, αν κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου έχει υποβληθεί 
στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
φάκελος για τη χορήγηση βεβαίωσης του άρθρου 24 
παρ. 6 του ν. 2508/1997, η οποία για τις 
περιπτώσεις αυτές ισχύει για τρία (3) έτη από την 
έκδοση της. Σε εκκρεμείς διαδικασίες για την 
πολεοδόμηση εκτάσεων, για τις οποίες έχει εκδοθεί 
βεβαίωση της παρ. 6 του άρθρου 24 του ν. 
2508/1997, η βεβαίωση αυτή ισχύει έως 8.8.2021, 
υπό την προϋπόθεση ότι εντός τριετίας από την 
έκδοσή της έχει υποβληθεί προς έγκριση η 
πολεοδομική μελέτη.». 
 
 
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου άρθρου 118 
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«Άρθρο 86 
Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής 
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) 
για 
τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που 
επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 
 Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής 
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), 
συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις 
περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 
ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου «Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
εξουσιοδοτείται να υπογράψει σχετική σύμβαση 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με 
καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του Σχεδίου 
την 23η Ιουλίου 2022. Για την υλοποίηση του 
έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. α) της παρ. 14 
του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α` 141).” 
… 
… 
7. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 
90/2018 (Α’ 162) ως προς τον χρόνο παράτασης 
της προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης ή 
τροποποίησης των ειδικών χωροταξικών 
πλαισίων, τροποποιείται ως εξής: 
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για 
τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους 
λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά 
την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη 
γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της 
προθεσμίας των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μετά από σχετική εισήγηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας.» 
8. Το πρώτο εδάφιο της περ. ε) της παρ. 1 του 
άρθρου 3 του π.δ. 90/2018, ως προς τον χρόνο 
παροχής της γνώμης του Εθνικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας, τροποποιείται ως εξής: 
«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των 
ειδικών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει τη 
διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο τους, ήτοι 
την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο 
κοινής υπουργικής απόφασης, από το Εθνικό 
Συμβούλιο Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται 
εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την 
εισαγωγή του θέματος σε αυτό.» 
9. Η περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 
90/2018, ως προς τον χρόνο παράτασης της 
προθεσμίας έγκρισης, αναθεώρησης και 
τροποποίησης των περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων, τροποποιείται ως εξής: 
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για 
τεκμηριωμένα αντικειμενικούς ή έκτακτους 
λόγους και δυσκολίες που ανέκυψαν είτε κατά 
την εκπόνηση της μελέτης είτε κατά τη 
γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την υπογραφή της 
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του αναδόχου, η παράταση της 

τροποποιείται το άρθρο 86 του ν. 4722/2020 που 
έχει ως εξής: 
 
Άρθρο 86 
 Εκπόνηση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής 
 (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου) 
για 
 τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν 
 από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 
 
 Η σύνταξη Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής 
(δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), 
συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις 
περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν 
από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, 
ανατίθεται στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
«Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος». Ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξουσιοδοτείται να 
υπογράψει σχετική σύμβαση με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος με καταληκτική ημερομηνία 
παράδοσης του Σχεδίου την 23η Ιουλίου 2021. Για 
την υλοποίηση του έργου αυτού εφαρμόζεται η περ. 
α) της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4626/2019 (Α` 
141) 
 
 
 
Με την παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 118 
τροποποιείται η παράγραφος 1β του άρθρου 3 του 
π.δ. 90/2018 (Α’ 162) η οποία έχει ως εξής:  
«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα 
αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες 
που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης 
είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η 
παράταση της προθεσμίας των είκοσιτεσσάρων (24) 
μηνών από τέσσερις (4) έως δέκα (10) μήνες με 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας 
υπηρεσίας.» 
 
 
Με την παρ. 8 του προτεινόμενου άρθρου 118 
τροποποιείται η παρ. 1ε του άρθρου 3 του π.δ. 
90/2018 (Α’ 162)η οποία έχει ως εξής:  
«ε. Η έγκριση, αναθεώρηση ή τροποποίηση των 
ειδικών χωροταξικών πλαισίων προϋποθέτει την 
διατύπωση γνώμης για το περιεχόμενο τους, ήτοι 
την κύρια μελέτη, τη στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το σχέδιο κοινή 
υπουργική απόφαση, από το Εθνικό Συμβούλιο 
Χωροταξίας, η οποία διατυπώνεται εντός 
προθεσμίας δύο (2) μηνών από την εισαγωγή του 
θέματος σε αυτό. Η αρμόδια υπηρεσία εισάγει το 
θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας με την 
υποβολή σχετικής εισήγησης εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από την παραλαβή της μελέτης όπως 
διαμορφώθηκε μετά τη διαβούλευση και πριν την 
οριστική παραλαβή της από την υπηρεσία.» 
 
Με την παρ. 9 του προτεινόμενου άρθρου 118 
τροποποιείται η παρ. 1β του άρθρου 4 του π.δ. 
90/2018 (Α’ 162) η οποία έχει ως εξής:  
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προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών με απόφαση 
του αρμοδίου οργάνου μετά από σχετική 
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.» 
10. Η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 
4787/2021 (Α’ 44) τροποποιείται ως προς τον 
χρόνο ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του 
άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 
του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α` 167) με 
ημερομηνία αυτοψίας από 1ης.1.2021 έως και 
31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.9.2021, 
με δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 
1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση 
καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ 
διηρημένης ιδιοκτησίας.». 
 

«β. Είναι, κατ’ εξαίρεση, δυνατή για τεκμηριωμένα 
αντικειμενικούς ή έκτακτους λόγους και δυσκολίες 
που ανέκυψαν είτε κατά την εκπόνηση της μελέτης 
είτε κατά τη γνωμοδοτική διαδικασία, μετά την 
υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αναδόχου, η 
παράταση της προθεσμίας των τριάντα (30) μηνών 
με απόφαση του αρμοδίου οργάνου μετά από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.» 
 
Με την παρ. 10 του προτεινόμενου άρθρου 118 
τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου δέκατου όγδοου 
του ν. 4787/2021 η οποία έχει ως εξής:  
«5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του 
άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία 
αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 
παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021, με 
δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η 
Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης 
στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/ διηρημένης 
ιδιοκτησίας.» 
 

Άρθρο 119 
Πολεοδομικός σχεδιασμός  
 
1. Τροποποιείται η περ. α του άρθρου 70 του ν. 
4495/2017 (Α’ 167), ως προς τα ακίνητα 
προσφοράς συντελεστή δόμησης, ως εξής: 
«α. ακίνητα επί των οποίων έχει επιβληθεί 
απαλλοτρίωση είτε μέσω του ρυμοτομικού 
σχεδίου ή με πράξη κήρυξης απαλλοτρίωσης, με 
σκοπό τη δημιουργία κοινόχρηστων ή 
κοινωφελών χώρων που προβλέπονται στο 
αντίστοιχο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχει καθοριστεί η 
χρήση κοινοχρήστου ή κοινωφελούς χώρου ή 
χώρου πρασίνου από τον υπερκείμενο 
σχεδιασμό, ακόμη και όταν περιέχουν κτίρια των 
περ. β` και γ`,» 
2. Τροποποιούνται οι περ. δ και ε της παρ. 2 του 
άρθρου 72 του ν. 4495/2017, ως προς την 
απαιτούμενη διαδικασία για τον καθορισμό 
Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, ως εξής: 
«δ) Γνωμοδότηση των οικείων Δημοτικών ή 
Περιφερειακών Συμβουλίων. 
ε) Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) ή της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και 
Περιαστικών Περιοχών (Δ.Σ.Μ.Α.Π.Π.) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά 
περίπτωση.» 
3. Τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 
4495/2017, ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις, 
ως εξής: 
«3. Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται, επίσης, στο πλαίσιο 
εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και 
ΕΠΣ σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 
4447/2016 (Α’ 241).» 
4. Τροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 72 
του ν. 4495/2017, ως προς τις περιοχές 
χωροθέτησης Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή 
Δόμησης, και διαμορφώνονται ως εξής: 
«5. Οι Ζ.Υ.Σ. μπορεί να χωροθετούνται σε 
περιοχές που βρίσκονται: 
α) εντός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή 

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η περ. α του άρθρου 70 του ν. 
4495/2017, η οποία έχει ως εξής:  
«Τα ακίνητα προσφοράς συντελεστή δόμησης είναι: 
α. ακίνητα επί των οποίων έχει επιβληθεί 
απαλλοτρίωση είτε μέσω του ρυμοτομικού σχεδίου 
ή με πράξη κήρυξης απαλλοτρίωσης, με σκοπό τη 
δημιουργία κοινόχρηστων ή κοινωφελών χώρων 
που προβλέπονται στο αντίστοιχο ρυμοτομικό 
σχέδιο, ακόμη και όταν περιέχουν κτίρια των περ. β΄ 
και γ΄, 
β. ακίνητα, στα οποία έχουν επιβληθεί όροι ή 
περιορισμοί δόμησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, 
γ. τα ακίνητα εντός σχεδίου πόλης ή εντός ορίων 
οικισμού, τα οποία χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 
τα άρθρα 6, 10 και 13 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) ή 
άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία 
των αρχαιοτήτων και γενικώς της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, αρχαιολογικοί χώροι ή ιστορικοί τόποι 
και για τα οποία έχουν τεθεί περιορισμοί στην 
εξάντληση του συντελεστή δόμησης ή στα οποία 
απαγορεύεται τελείως η δόμηση.» 
 
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιούνται η περ. δ και ε της παρ. 2 του  
άρθρου 72 του ν. 4495/2017, οι οποίες έχουν ως 
εξής:  
«δ) Γνωμοδότηση των οικείων Δημοτικών ή 
Περιφερειακών Συμβουλίων. Ειδικά στις 
μητροπολιτικές περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
αρμόδιο όργανο για τη γνωμοδότηση του 
προηγούμενου εδαφίου είναι η Διεύθυνση 
Μητροπολιτικού Σχεδιασμού. 
ε) Εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού (Δ.Π.Σ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.» 
 
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται  η παρ. 3 του 72 του ν. 
4495/2017 η οποία έχει ως εξής: 
«Οι Ζ.Υ.Σ. καθορίζονται, επίσης, στο πλαίσιο 
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εντός περιοχών, για τις οποίες έχει εκκινήσει η 
διαδικασία πολεοδόμησης με κανονιστική πράξη 
ή εντός περιοχών προς πολεοδόμηση ή εντός 
εγκεκριμένων ορίων οικισμών που υφίστανται 
πριν από την έναρξη ισχύος του από 17.7.1923 
ν.δ. (Α’ 228), ή έχουν πληθυσμό κάτω των δύο 
χιλιάδων (2.000) κατοίκων, 
β) εκτός των ορίων ιστορικών τόπων, 
παραδοσιακών οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, 
περιοχών που προβλέπονται στην παρ. 3 του 
άρθρου 18 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), στην περ. β’ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α’ 79) 
ή στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 
1577/1985 (Α’ 210) και περιοχών στις οποίες 
έχουν επιβληθεί ειδικοί όροι δόμησης για την 
προστασία παραδοσιακών ή αρχιτεκτονικών 
συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή άλλων 
πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων 
στοιχείων, 
 γ) εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση 
τα τμήματα στα οποία γίνεται ανάπλαση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως και 17 του ν. 
2508/1997 (Α’ 124), 
 δ) εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι 
οποίες έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας 
χώρων ή κτιρίων που έχουν κηρυχθεί για 
οποιονδήποτε λόγο προστατευόμενοι, σύμφωνα 
με τις οικείες διατάξεις, 
 ε) εκτός των δύο πρώτων Οικοδομικών 
Τετραγώνων (Ο.Τ.) μετά από τη γραμμή του 
αιγιαλού ή της όχθης μεγάλων λιμνών ή 
πλεύσιμων ποταμών και εκτός ανοικτών 
οικοδομικών τετραγώνων, 
 στ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων με κλίση του 
φυσικού εδάφους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%), 
 ζ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων που 
γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις. 
 Επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, πρέπει να 
τεκμηριώνεται από τη στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παρ. 2, ότι με 
τη μεταφορά συντελεστή δόμησης: 
 α) [Καταργείται] 
 β) δεν απειλείται η αλλοίωση ευμενών όρων 
διαβίωσης που έχουν διαμορφωθεί, 
λαμβανομένων υπόψη των δράσεων 
περιβαλλοντικής και πολεοδομικής 
εξισορρόπησης μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης 
του άρθρου 76. 
γ) δεν επέρχεται υπέρβαση του ορίου κορεσμού 
της περιοχής, με βάση την οικιστική πυκνότητα 
και ενόψει του ήδη ισχύοντος συντελεστή 
δόμησης. 
 6. Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ., 
προσδιορίζονται μέσα στην περιοχή της 
δημοτικής ενότητας ή του δήμου ή των όμορων 
δήμων ή της οικείας περιφερειακής ενότητας ή 
περιφέρειας, για την οποία συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις της παρ. 5, η ζώνη υποδοχής 
μεταφοράς συντελεστή δόμησης και, σε ποσοστό 
επί του συνολικού εμβαδού των δομήσιμων 
επιφανειών της ζώνης, όπως το ποσοστό αυτό 
προκύπτει από τον υπολογισμό των Σ.Δ. που 
ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό 

εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων.» 
 
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιούνται οι παρ. 5 και 6 του άρθρου 
72 του ν. 4495/2017 η οποίες έχουν ως εξής: 
«5.Οι Ζ.Υ.Σ. μπορεί να χωροθετούνται σε περιοχές 
που βρίσκονται: 
α) εντός Εγκεκριμένων Ρυμοτομικών Σχεδίων ή εντός 
περιοχών, για τις οποίες έχει εκκινήσει η διαδικασία 
πολεοδόμησης με κανονιστική πράξη ή εντός 
εγκεκριμένων ορίων οικισμών που υφίστανται πριν 
από την έναρξη ισχύος του από 17.7.1923 ν.δ. (Α΄ 
228), ή έχουν πληθυσμό κάτω των δύο χιλιάδων 
(2.000) κατοίκων, 
β) εκτός των ορίων ιστορικών τόπων, παραδοσιακών 
οικισμών, αρχαιολογικών χώρων, περιοχών που 
προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 
1650/1986 (Α΄ 160), στην περ. β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) ή στην περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210) 
και περιοχών στις οποίες έχουν επιβληθεί ειδικοί 
όροι δόμησης για την προστασία παραδοσιακών ή 
αρχιτεκτονικών συνόλων, αρχαιολογικών χώρων ή 
άλλων πολιτιστικών ή περιβαλλοντικά αξιόλογων 
στοιχείων, 
γ) εκτός ιστορικών κέντρων πόλεων, με εξαίρεση τα 
τμήματα στα οποία γίνεται ανάπλαση, σύμφωνα με 
τα άρθρα 8 έως και 17 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), 
δ) εκτός καθορισμένων ορίων περιοχών, οι οποίες 
έχουν χαρακτηριστεί ζώνες προστασίας χώρων ή 
κτιρίων που έχουν κηρυχθεί για οποιονδήποτε λόγο 
προστατευόμενοι, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, 
ε) εκτός των δύο πρώτων Οικοδομικών Τετραγώνων 
(Ο.Τ.) μετά από τη γραμμή του αιγιαλού ή της όχθης 
μεγάλων λιμνών ή πλεύσιμων ποταμών και εκτός 
ανοικτών οικοδομικών τετραγώνων, 
στ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων με κλίση του 
φυσικού εδάφους μεγαλύτερη από είκοσι πέντε τοις 
εκατό (25%), 
ζ) εκτός οικοδομικών τετραγώνων που γειτνιάζουν 
με δασικές εκτάσεις. 
Επιπλέον των χαρακτηριστικών αυτών, πρέπει να 
τεκμηριώνεται από τη στρατηγική μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παρ. 2, ότι με τη 
μεταφορά συντελεστή δόμησης: 
α) δεν αλλοιώνεται η οικιστική φυσιογνωμία της 
περιοχής, 
β) δεν απειλείται η αλλοίωση ευμενών όρων 
διαβίωσης που έχουν διαμορφωθεί, λόγω του 
ισχύοντος χαμηλού συντελεστή, 
γ) δεν επέρχεται υπέρβαση του ορίου κορεσμού της 
περιοχής, με βάση την οικιστική πυκνότητα και 
ενόψει του ήδη ισχύοντος συντελεστή δόμησης. 
6. Με τις ειδικές πολεοδομικές μελέτες Ζ.Υ.Σ., 
προσδιορίζονται μέσα στην περιοχή της δημοτικής 
ενότητας ή του δήμου ή των όμορων δήμων ή της 
οικείας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας, για 
την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 5, η 
ζώνη υποδοχής μεταφοράς συντελεστή δόμησης 
και, σε ποσοστό επί του συνολικού εμβαδού των 
δομήσιμων επιφανειών της ζώνης, όπως το ποσοστό 
αυτό προκύπτει από τον υπολογισμό των Σ.Δ. που 
ισχύουν στην περιοχή, το ανώτατο συνολικό 
εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται 

325



εμβαδόν δομήσιμων επιφανειών που επιτρέπεται 
να μεταφερθεί μέσα σ` αυτήν, αφού 
αξιολογηθούν: 
 α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του 
ισχύοντος Σ.Δ. που προκύπτει, λαμβάνοντας 
υπόψη τον βαθμό οικιστικής ανάπτυξης, τη θέση, 
φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής, την οικιστική πυκνότητα και το όριο 
κορεσμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα Σ.Δ., την 
έκταση που προκύπτει από την αδυναμία 
εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως διατηρητέων 
κτιρίων, το σύνολο των Τίτλων Μ.Σ.Δ. που έχουν 
εκδοθεί για τη Μ.Σ.Δ. στην περιοχή, την 
επιβάρυνση από αυθαίρετες κατασκευές και 
αλλαγές χρήσης του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 
(Α’ 174) και του άρθρου 96 του παρόντος, 
 β) η επακόλουθη μεταβολή της οικιστικής 
φυσιογνωμίας της περιοχής, με προσδιορισμό της 
μεταβολής πυκνοτήτων και του κυκλοφοριακού 
φόρτου, καθώς και άλλων παραμέτρων του 
αστικού περιβάλλοντος, 
 γ) η επάρκεια, μετά και από την πραγματοποίηση 
της Μ.Σ.Δ., των κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων, που προβλέπονται από το Εγκεκριμένο 
Ρυμοτομικό Σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών 
των κατοίκων της περιοχής. Σε περιπτώσεις που 
πληρούνται τα λοιπά κριτήρια εκτός της 
επάρκειας είναι δυνατό με τη ΖΥΣ να καθορίζεται 
σε ακίνητα που εμπίπτουν σε αυτήν η χρήση 
κοινοχρηστου ή κοινωφελούς χώρου. 
δ) η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το 
τοπίο.» 
5. Η περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 76 του ν. 
4495/2017 τροποποιείται ως προς τις δράσεις 
περιβαλλοντικής και πολεοδομικής 
εξισορρόπησης και διαμορφώνεται ως εξής: 
“ε) ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε 
περιβαλλοντικά και πολεοδομικά 
υποβαθμισμένες ή κορεσμένες περιοχές, καθώς 
και σε περιοχές που χρήζουν ειδικής προστασίας, 
με σκοπό την ανάδειξη και προστασία των 
περιοχών, τη διεύρυνση του αδόμητου - 
ελεύθερου χώρου, την ανανέωση του κτιριακού 
αποθέματος και την αύξηση της αστικής 
βιωσιμότητας των περιοχών. 
 Στις αναπλάσεις περιλαμβάνεται και η 
ενοποίηση ακάλυπτων χώρων και άλλων 
οικοπέδων για τη δημιουργία δικτύου ελεύθερων 
προσβάσιμων χώρων αποκλειστικά για πεζούς, 
όπως προβλέπεται στις περ. α και β της παρ. 7 
του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α` 79).» 
… 
 
8. Στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 
4447/2016 (Α’ 241) προστίθεται αναφορά ως 
προς τη συμπερίληψη των Επιχειρηματικών 
Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας 
(ΕΠΜΜΜ) του ν. 3982/2011 (Α’ 143) στα Ειδικά 
Πολεοδομικά Σχέδια και η παρ 7 διαμορφώνεται 
ως εξής:  
«7. Ε.Π.Σ., κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, 
αποτελούν επίσης: 
 α) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής 
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 

να μεταφερθεί μέσα σ’ αυτήν, αφού αξιολογηθούν: 
α) το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης του ισχύοντος 
Σ.Δ. που προκύπτει, λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό 
οικιστικής ανάπτυξης, τη θέση, φυσιογνωμία και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, την 
οικιστική πυκνότητα και το όριο κορεσμού, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα Σ.Δ., την έκταση που 
προκύπτει από την αδυναμία εκμετάλλευσης 
ακινήτων, όπως διατηρητέων κτιρίων, το σύνολο 
των Τίτλων Μ.Σ.Δ. που έχουν εκδοθεί για τη Μ.Σ.Δ. 
στην περιοχή, την επιβάρυνση από αυθαίρετες 
κατασκευές και αλλαγές χρήσης του άρθρου 9 του ν. 
4178/2013 (Α΄ 174) και του άρθρου 96 του 
παρόντος, 
β) η επακόλουθη μεταβολή της οικιστικής 
φυσιογνωμίας της περιοχής, με προσδιορισμό της 
μεταβολής πυκνοτήτων και του κυκλοφοριακού 
φόρτου, καθώς και άλλων παραμέτρων του αστικού 
περιβάλλοντος, 
γ) η επάρκεια, μετά και από την πραγματοποίηση 
της Μ.Σ.Δ., των κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων, που προβλέπονται από το Εγκεκριμένο 
Ρυμοτομικό Σχέδιο, για την κάλυψη των αναγκών 
των κατοίκων της περιοχής, 
δ) η φέρουσα ικανότητα της περιοχής και το τοπίο.» 
 
Με την παρ. 5  του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η  περ. ε της παρ. 1 του αρ. 76 
του ν. 4495/2017 και η περ. ε η οποία έχει ως εξής: 
ε) ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπλασης σε 
περιβαλλοντικά και πολεοδομικά υποβαθμισμένες ή 
κορεσμένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές που 
χρήζουν ειδικής προστασίας, με σκοπό την ανάδειξη 
και προστασία των περιοχών, τη διεύρυνση του 
αδόμητου – ελεύθερου χώρου, την ανανέωση του 
κτιριακού αποθέματος και την αύξηση της αστικής 
βιωσιμότητας των περιοχών. Στις αναπλάσεις 
περιλαμβάνεται και η ενοποίηση ακάλυπτων χώρων 
και άλλων οικοπέδων για τη δημιουργία δικτύου 
ελεύθερων προσβάσιμων χώρων αποκλειστικά για 
πεζούς, όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 
10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79). 
 
Με την παρ. 8 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η περ. β της παρ. 7 του αρ. 8 
του ν. 4447/2016 και η παρ 7 η οποία έχει ως εξής:  
«β) οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του 
άρθρου 41 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).» 
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2545/1997 (Α` 254), οι Περιοχές Οργανωμένης 
Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 
(ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986 (Α` 
160) και τα Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια του 
άρθρου 26 του ν. 1337/1983 (Α` 33), 
β) οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων της παρ. 4 του 
άρθρου 41, καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα 
Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας (ΕΠΜΜΜ) της 
περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011 
(Α' 143) 
 γ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 
Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 
3986/2011 (Α` 152), τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής 
Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) 
του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 (Α` 204) και του 
ν. 4608/2019. 
 Για τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περ. 
α` και β` εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε 
κατηγορία υποδοχέα διατάξεις, καθώς και η 
διαδικασία της περ. ε` της παρ. 1. Για τον 
σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των 
περιοχών της περ. γ` εφαρμόζεται αποκλειστικά 
το οικείο θεσμικό τους πλαίσιο. Στις περιπτώσεις 
των ανωτέρω υποδοχέων των περ. α` , β` και γ` η 
οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε 
αυτούς, γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης 
εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή 
φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α` 94).» 
 

Άρθρο 120 
Επείγουσες βελτιώσεις - αποσαφηνίσεις ν. 
4495/2017 
1. Στην περ. 3 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3) της παρ. 1 του 
άρθρου 36 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), α) 
τροποποιείται η υποπερ. ε), β) προστίθεται 
υποπερ. ιβ) και η περ 3 διαμορφώνεται ως εξής:  
«3) Κατηγορία 3: 
 α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου 
σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) 
τ.μ. δόμησης για ειδικά κτίρια και έως δύο 
χιλιάδες (2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με 
επικρατούσα χρήση κατοικίας, 
 β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός 
σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται 
κτηματογράφηση και εγκεκριμένο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων 
(ΣΧΟΟΑΠ) σε άρτιο κατά τον κανόνα, 
 γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός 
οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. 
(Δ` 181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση 
κατοικίας, 
 δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο 
κτίριο, με χρήση κατοικίας, 
 ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο 
κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η 
προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 
(50%) της υπάρχουσας δόμησης, σε εντός και 
εκτός σχεδίου δόμηση, 
 στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών 
οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών που 
βρίσκονται σε εντός ή εκτός σχεδίου περιοχές, 

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείταιη υποπερ. ε), β) προστίθεται 
υποπερ. ιβ) στην περ 3 του άρθρου 36 του ν. 
4495/2017 (Α’ 167) που έχει ως εξής: 
«α) ανέγερση κτιρίου σε εντός εγκεκριμένου 
σχεδίου περιοχή, επιφάνειας έως χίλια (1.000) τ.μ. 
δόμησης για ειδικά κτίρια και έως δύο χιλιάδες 
(2.000) τ.μ. δόμησης για κτίρια με επικρατούσα 
χρήση κατοικίας, 
β) ανέγερση κτιρίου με χρήση κατοικίας σε εκτός 
σχεδίου περιοχή, στην οποία υφίσταται 
κτηματογράφηση και εγκεκριμένο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής και 
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) 
σε άρτιο κατά τον κανόνα, 
γ) ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο εντός 
οριοθετημένου οικισμού με το από 24.4.1985 π.δ. 
(Δ΄ 181) για κτίριο με επικρατούσα χρήση κατοικίας, 
δ) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο 
κτίριο, με χρήση κατοικίας, 
ε) προσθήκη δόμησης σε νομίμως υφιστάμενο 
κτίριο, με χρήση ειδικού κτιρίου, εφόσον η 
προσθήκη δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό 
(50%) της υπάρχουσας δόμησης και σε εντός 
σχεδίου δόμηση, 
στ) αλλαγές χρήσης κτιρίων ή αυτοτελών οριζόντιων 
ή κάθετων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε εντός ή 
εκτός σχεδίου περιοχές, 
ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται από 
τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών δόμησης 
μικρής κλίμακας, 
η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και περιφράξεις 
που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εργασιών 
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 ζ) κατασκευή πισίνας, εφόσον δεν καλύπτεται 
από τις περιπτώσεις της έγκρισης εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας, 
 η) τοίχοι αντιστήριξης, περιτοιχίσεις και 
περιφράξεις που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και με την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων της Κατηγορίας 1, 
 θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και 
προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς 
και δεξαμενών λυμάτων, 
 ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής 
διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που 
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 30, 
ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση 
οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό τους.» 
ιβ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, δεξαμενών 
υγρών και αερίων καυσίμων σε πρατήρια 
καυσίμων.» 
2. Η περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 
4495/2017 τροποποιείται, ως προς τις 
προϋποθέσεις αυτόματης έκδοσης των αδειών 
που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης της 
Κατηγορίας 3, και διαμορφώνεται ως εξής: 
«β) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης 
της Κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 
36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την 
ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες 
μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. 
Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά 
στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά 
έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην 
οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που 
ισχύουν στη θέση του ακινήτου και οι κατά 
περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και 
υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση 
εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 
 Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 
8 του ν. 1599/1986 (A` 75) του μελετητή 
μηχανικού, ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και 
οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του 
ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε. 
 Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο 
και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών 
εργασιών. 
 Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά 
δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των 
υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε 
ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον 
των οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την 
ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός 
δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά 
εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος 
εξαμήνου.» 
3. Η περ. η) του άρθρου 28 του ν. 4495/2017, ως 
προς τον ορισμό «Ενημέρωση του φακέλου της 
οικοδομικής άδειας», τροποποιείται ως εξής: 
«η) Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής 
άδειας»: Είναι η διοικητική πράξη με την οποία 

δόμησης μικρής κλίμακας και με την επιφύλαξη των 
περιπτώσεων της Κατηγορίας 1, 
θ) εργασίες τοποθέτησης υπόγειων και 
προκατασκευασμένων δεξαμενών ύδατος, καθώς 
και δεξαμενών λυμάτων, 
ι) εργασίες επισκευής και εργασίες αλλαγής 
διαρρύθμισης νομίμως υφιστάμενων κτιρίων που 
δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 30, 
ια) εργασίες των περιπτώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 29 για τις οποίες απαιτείται έκδοση 
οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό τους.» 
 
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η παρ. β της παρ. 2 του αρ. 38 
του ν. 4495/2017, η οποία έχει ως εξής: 
«β) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης 
της Κατηγορίας 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, 
εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική 
υποβολή του φακέλου με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που 
προβλέπονται στο άρθρο 40, τον έλεγχο του 
προϋπολογισμού του έργου και τον έλεγχο των 
αποδεικτικών καταβολής των απαιτούμενων 
εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του 
Δημοσίου, του οικείου δήμου και του e-ΕΦΚΑ. 
Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά 
στοιχείων, συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά 
έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην 
οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν 
στη θέση του ακινήτου και οι κατά περίπτωση 
απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η 
ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση εκδίδεται εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης. 
Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του ν. 1599/1986 (A΄ 75) του μελετητή μηχανικού, 
ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι και οι 
προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου 
για το οποίο εκδόθηκε. 
Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται 
ηλεκτρονικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και 
επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. 
Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά 
δειγματοληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των 
υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό 
τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των 
οικοδομικών αδειών που χορηγούνται με την 
ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός 
δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο 
για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.» 
 
Με την παρ. 3 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η περ. η του άρθρου 28 του ν. 
4495/2017  η οποία έχει ως εξής: 
«η) «Ενημέρωση του φακέλου της οικοδομικής 
άδειας»: Είναι η διοικητική πράξη με την οποία 
καταχωρίζονται στο φάκελο των μελετών, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της οικοδομικής 
άδειας, τροποποιήσεις των μελετών, που δεν 
αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης και με την 
προϋπόθεση ότι δεν είναι απαραίτητες εγκρίσεις 
από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα, καθώς και 
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καταχωρίζονται στον φάκελο των μελετών, 
ανεξάρτητα από τον χρόνο ισχύος της 
οικοδομικής άδειας, τροποποιήσεις των μελετών, 
που δεν αλλάζουν το διάγραμμα δόμησης με 
επαύξηση των μεγεθών δόμησης, κάλυψης, 
όγκου και ύψους και τροποποίηση του 
περιγράμματος του κτιρίου, καθώς και η αλλαγή 
ιδιοκτήτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42.» 
4. Η περ. β) της παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 
4495/2017, ως προς την αναγκαία ενημέρωση 
του φακέλου της οικοδομικής άδειας, 
τροποποιείται ως εξής: 
«β) τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν 
μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, 
δόμησης, όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες 
αποστάσεις και ο υπολογισμός των αναγκών σε 
χώρους στάθμευσης (άρθρο 39 παρ. 3β) του 
διαγράμματος κάλυψης,» 
5. Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε 
περίπτωση που ο Συντονιστής της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώσει 
αδυναμία συγκρότησης ή λειτουργίας ΣΥΠΟΘΑ Α 
ή Β, με απόφασή του καθορίζει το αντίστοιχο 
ΣΥΠΟΘΑ Α ή Β όμορης περιφερειακής ενότητας 
της ίδιας περιφέρειας που θα ασκεί τις 
αρμοδιότητες αυτού έως τη συγκρότησή του ή 
την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας 
του.» 
6. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, ως 
προς τη συγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β, 
τροποποιείται ως εξής: 
 «Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β είναι πενταμελές και 
αποτελείται από: 
 α) έναν (1) Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) ή τον προϊστάμενο της τεχνικής 
υπηρεσίας δήμου της οικείας περιφερειακής 
ενότητας ως Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, 
 β) ένα (1) μέλος υπάλληλο Υ.ΔΟΜ. ή τεχνικής 
υπηρεσίας δήμου της οικείας Περιφερειακής 
ενότητας με τον αναπληρωτή του, 
 γ) έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον 
αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή 
εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, 
ειδικότητας πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα 
μηχανικού ή τοπογράφου μηχανικού ή 
χωροτάκτη - πολεοδόμου μηχανικού, ως μέλος, 
 δ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 4, που τηρείται στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως 
μέλος. Έως τη σύσταση του Μητρώου, ή σε 
περίπτωση που είναι αδύνατη η εύρεση μέλους 
από το Μητρώο, από έναν (1) μηχανικό, που 
υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από το 
Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία σε θέματα 
χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας 
πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή 
τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη - 
πολεοδόμου μηχανικού, 
 ε) ένα (1) δικηγόρο, ο οποίος επιλέγεται με 
κλήρωση από τα μητρώα της παρ. 5. Έως τη 
σύσταση του Μητρώου δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της 
παρ. 5, ή σε περίπτωση που είναι αδύνατη η 

η αλλαγή ιδιοκτήτη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42 
του παρόντος.» 
 
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η περ. β της παρ. 10 του 
άρθρου 42 του ν. 4495/2017 η οποία έχει ως εξής: 
«β) τροποποιήσεις των μελετών, εφόσον δεν 
μεταβάλλονται τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, 
δόμησης, όγκου, ύψους, οι πλάγιες και οπίσθιες 
αποστάσεις και ο υπολογισμός των αναγκών σε 
χώρους στάθμευσης (άρθρο 39 παρ. 3β του ν. 
4495/2017) του διαγράμματος κάλυψης και με την 
προϋπόθεση υποβολής τυχόν απαραίτητων 
εγκρίσεων από άλλους φορείς ή συλλογικά 
όργανα,» 
 
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η συγκρότηση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. 
Β της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4495/2017 η 
οποία έχει ως εξής: 
«Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και 
Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) είναι πενταμελές και 
αποτελείται από: 
α) τον πάρεδρο του γραφείου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) στην έδρα της 
περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον 
αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει Πάρεδρος, από 
δικαστικό αντιπρόσωπο, ως Πρόεδρο. Αν δεν 
υπάρχει γραφείο του Ν.Σ.Κ. στην έδρα του 
Συμβουλίου, τα παραπάνω μέλη ορίζονται από το 
γραφείο του Ν.Σ.Κ. της πλησιέστερης περιφερειακής 
ενότητας, 
β) έναν (1) μηχανικό, προϊστάμενο ή αναπληρωτή 
προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα 
πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας 
αποκεντρωμένης διοίκησης ή της οικείας 
Διεύθυνσης της αποκεντρωμένης διοίκησης ή της 
περιφέρειας ή προϊστάμενο τμήματος της 
αποκεντρωμένης διοίκησης ή της Περιφέρειας ή 
υπάλληλο της αποκεντρωμένης διοίκησης ή της 
Περιφέρειας ή άλλου φορέα του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα της περιφερειακής ενότητας, με 
εμπειρία σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας, 
ως Αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, 
γ) έναν (1) μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α΄, της 
αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και 
χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης διοίκησης 
ή υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της περιφέρειας 
ή υπάλληλο τμήματος της περιφέρειας, με τον 
αναπληρωτή του, ως μέλος, 
δ) έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον 
αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΤΕΕ), με δεκαετή εμπειρία σε θέματα 
χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας πολιτικού 
μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή τοπογράφου 
μηχανικού ή χωροτάκτη πολεοδόμου μηχανικού, ως 
μέλος, 
ε) ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 4, που τηρείται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος. Έως τη 
σύσταση του Μητρώου, ή σε περίπτωση που είναι 
αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο, από 
έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον 
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εύρεση μέλους από το Μητρώο δικηγόρων 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον οικείο 
δικηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον παρ` 
Εφέταις, με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση 
που δεν ορισθεί δικηγόρος από τον οικείο 
δικηγορικό σύλλογο, εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την παραλαβή της πρόσκλησης από 
τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
την οποία ο τελευταίος αποστέλλει υποχρεωτικά 
εντός (5) ημερών από τη διαπίστωση της μη 
επάρκειας μελών, τότε το ανωτέρω όργανο 
συγκροτείται νομίμως, χωρίς τη συμμετοχή 
αυτού. 
Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής 
του ορίζονται υπάλληλος Υ.ΔΟΜ. ή δήμου της 
οικείας Περιφερειακής ενότητας.» 
… 
8. Η περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 
4495/2017 τροποποιείται ως εξής: 
«ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από 
άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις η γνωμοδότηση 
του Σ.Α. ή των ΣΧΟΠ Αιγαίου.» 
… 
10. Η παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 4495/2017 
τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής της, 
περιλαμβανομένης σε αυτό της ειδικής 
περίπτωσης αυθαιρέτων κατασκευών σε 
ανταλλάξιμα ακίνητα Δημοσίου ως εξής: 
«4. Αυθαίρετες κατασκευές πριν από τις 
28.7.2011, που έχουν κατεδαφιστεί από τους 
ιδιοκτήτες και για τις οποίες έχουν βεβαιωθεί 
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης στην 
αρμόδια φορολογική αρχή και δεν έχει εκδοθεί 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την 
κατεδάφισή τους ή για τις οποίες έχει εκδοθεί 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την 
κατεδάφισή τους, αλλά έχουν ανεγερθεί προ του 
β.δ. της 9ης.8.1955 και βρίσκονται σε 
ανταλλάξιμο ακίνητο του Δημοσίου, για το οποίο 
εκκρεμεί αίτηση εξαγοράς από ́ τον κάτοχό του 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονται 
στις διατάξεις του παρόντος με την καταβολή 
παραβόλου ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ. Για 
την υπαγωγή υποβάλλονται αίτηση, τεχνική 
έκθεση μηχανικού και αποδεικτικά στοιχεία για 
την κατεδάφιση, δεν απαιτούνται πρόσθετα 
στοιχεία και σχέδια και εφαρμόζεται η 
διαδικασία διαγραφής ανείσπρακτων 
βεβαιωθέντων προστίμων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του παρόντος.» 
 

αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία 
σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας 
πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή 
τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη πολεοδόμου 
μηχανικού. 
Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής του 
ορίζονται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της 
περιφέρειας. 
Αν διαπιστωθεί αδυναμία συμμετοχής προσώπου 
της περ. α΄, Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται το 
πρόσωπο που αναφέρεται στην περ. β΄. Στην 
περίπτωση αυτή, συμμετέχει στο Συμβούλιο και 
ένας δικηγόρος, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση 
από τα μητρώα της παρ. 5. 
Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β είναι πενταμελές και αποτελείται 
από: α) έναν (1) Διευθυντή Υπηρεσίας Δόμησης 
(Υ.ΔΟΜ.) της οικείας περιφερειακής ενότητας ως 
Πρόεδρο με τον αναπληρωτή του, 
β) ένα (1) μέλος υπάλληλο Υ.ΔΟΜ. της οικείας 
Περιφερειακής ενότητας με τον αναπληρωτή του, 
γ) έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον 
αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία 
σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας 
πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή 
τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη πολεοδόμου 
μηχανικού, ως μέλος, 
δ) ένα (1) μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Μητρώο 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 4, που τηρείται στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μέλος. Έως τη 
σύσταση του Μητρώου, ή σε περίπτωση που είναι 
αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο, από 
έναν (1) μηχανικό, που υποδεικνύεται με τον 
αναπληρωτή του από το Τ.Ε.Ε., με δεκαετή εμπειρία 
σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, ειδικότητας 
πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα μηχανικού ή 
τοπογράφου μηχανικού ή χωροτάκτη πολεοδόμου 
μηχανικού, 
ε) ένα (1) δικηγόρο, ο οποίος επιλέγεται με κλήρωση 
από τα μητρώα της παρ. 5. 
Έως τη σύσταση του Μητρώου δικηγόρων 
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της παρ. 5, ή σε περίπτωση που είναι 
αδύνατη η εύρεση μέλους από το Μητρώο 
δικηγόρων ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., υποδεικνύεται από τον 
οικείο δικηγορικό σύλλογο δικηγόρος, τουλάχιστον 
παρ’ Εφέταις, με τον αναπληρωτή του. Σε 
περίπτωση που δεν ορισθεί δικηγόρος από τον 
οικείο δικηγορικό σύλλογο, εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της 
πρόσκλησης από τον Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την οποία ο τελευταίος 
αποστέλλει υποχρεωτικά εντός (5) ημερών από τη 
διαπίστωση της μη επάρκειας μελών, τότε το 
ανωτέρω όργανο συγκροτείται νομίμως, χωρίς τη 
συμμετοχή αυτού.» 
 
Με την παρ. 8 του προτεινόμενου 
άρθρουτροποποιείται η περ. ι΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 7 του ν. 4495/2017 η οποία ως εξής: 
«ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από άλλες 
γενικές ή ειδικές διατάξεις η γνωμοδότηση του 
Σ.Α..» 
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Άρθρο 121 
Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις 
 
1. Η παρ. 2β του άρθρου 2 του π.δ. της 24/31 
Μαίου 1985 (Δ' 270) τροποποιείται και 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της παρ. 2α 
σε περίπτωση που έχουν κατασκευαστεί με 
επικάλυψη από σκληρό υλικό (π.χ. γυαλί) από τα 
όρια του γηπέδου ορίζονται σε 2,50 μέτρα.». 
2. Η παρ. 16 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 
174) αντικαθίσταται ως εξής: 
«16. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε 
περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που 
επιτρέπεται η εγκατάσταση βιομηχανικών - 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται και 
η χρήση εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακών 
κέντρων, καθώς και η χρήση Ιδιωτικών Κέντρων 
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ).». 
… 
 
5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4122/2013 (Α’ 
22) τροποποιείται ως προς το πεδίο εφαρμογής 
της παρέκκλισης που αφορά σε νέα κτίρια 
κατοικιών ή προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια 
κατοικιών και διαμορφώνεται ως εξής: 
«1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή 
ριζικά ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή 
κτιριακής μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται 
σύμφωνα με τον ν. 4495/2017 (Α` 167) η 
οριζόμενη στην παράγραφο 25 του άρθρου 2, 
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ) του 
κτιρίου. 
 Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, 
καθώς και για προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας 
σε κτίριο που ανεγείρεται βάσει οικοδομικής 
αδείας της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά 
την 1η Ιουνίου 2021, υποβάλλεται ΜΕΑ που 
τεκμηριώνει ότι το κτίριο πληροί τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας. Κατά παρέκκλιση κάθε 
αντίθετης διάταξης και ειδικά για τις 
προεγκρίσεις οικοδομικών αδειών που 
εκδίδονται μέχρι και τις 31 Μαΐου 2021 και 
αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή προσθήκες σε 
υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, υποβάλλεται ΜΕΑ 
που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η προσθήκη) 
είναι κατ` ελάχιστον ενεργειακής κατηγορίας Β+ 
σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.» 
 
 

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 121, 
τροποποιείται  η παρ. 2β του αρ. 2 του πδ της 24/31 
Μαίου 1985 (Δ' 270)   η οποία έχει ως εξής: 
«2β. Οι αποστάσεις των κατασκευών της 
παραγράφου 2α από τα όρια του γηπέδου ορίζονται 
σε 2,50 μέτρα.» 
 
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 121, 
τροποποιείται η παρ. 16 του άρθρου 51 του ν. 
4178/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 18 
Ν.4513/2018 η οποία έχει ως εξής: 
«Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, σε 
περιοχές Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) που 
επιτρέπεται η εγκατάσταση 
βιομηχανικώνβιοτεχνικών δραστηριοτήτων και 
δραστηριοτήτων χονδρεμπορίου, επιτρέπεται και η 
χρήση εμπορικών εκθέσεων εκθεσιακών κέντρων.» 
 
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 121, 
τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 
4122/2013 η οποία έχει ως εξής: 
«Για την έκδοση οικοδομικής άδειας νέου ή ριζικά 
ανακαινιζόμενου υφιστάμενου κτιρίου ή κτιριακής 
μονάδας, εκπονείται και υποβάλλεται σύμφωνα με 
τον ν. 4495/2017 (Α’ 167) η οριζόμενη στην 
παράγραφο 25 του άρθρου 2, Μελέτη Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΜΕΑ) του κτιρίου. Για την έκδοση 
οικοδομικής άδειας νέου κτιρίου, καθώς και για 
προσθήκη νέας κτιριακής μονάδας σε κτίριο που 
ανεγείρεται βάσει οικοδομικής αδείας της οποίας η 
αίτηση υποβάλλεται μετά την 1η Ιουνίου 2021, 
υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο 
πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίου σχεδόν 
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Κατά 
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης και ειδικά για 
τις οικοδομικές άδειες που εκδίδονται μέχρι και τις 
31 Μαΐου 2021 και αφορούν νέα κτίρια κατοικιών ή 
προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια κατοικιών, 
υποβάλλεται ΜΕΑ που τεκμηριώνει ότι το κτίριο (ή η 
προσθήκη) είναι κατ’ ελάχιστον ενεργειακής 
κατηγορίας Β+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.» 
 
 
 

Άρθρο 122 
Επείγουσες βελτιώσεις και αποσαφηνίσεις ν. 
4067/2012 και ν. 4759/2020 
 
1. Η παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 
79) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: 
«28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο 
προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, 
όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις 
προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης και έχει 
προσπέλαση από τον χώρο αυτόν ή και το 

Με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 28 του άρθρου 2 του ν. 
4067/2012  η οποία έχει ως εξής: 
«Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος 
χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η 
υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις 
χώρου κύριας χρήσης και έχει προσπέλαση από το 
χώρο αυτόν και το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του 
κτιρίου και το κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς 
ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Αποτελεί παράρτημα της 
υποκείμενης χρήσης, έχει συνολικό καθαρό 
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κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο του κτιρίου ή και το 
κεντρικό κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης 
ιδιοκτησίας. Αποτελεί παράρτημα της 
υποκείμενης χρήσης, έχει συνολικό καθαρό 
εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 
εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% της 
μικτής επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν 
θεωρείται όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη 
ιδιοκτησία. Ως υποκείμενος χώρος, νοείται η 
συνολική επιφάνεια της κάτοψης (κύριοι χώροι, 
βοηθητικοί χώροι, κεντρικό κλιμακοστάσιο 
αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας, ηλιακά 
αίθρια), συμπεριλαμβανομένων των τοίχων που 
την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη 
είναι χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, όπως 
διάδρομοι, χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό του 
ποσοστού του εσωτερικού εξώστη προσμετράται 
η κλίμακα ανόδου, που συνδέει τον εσωτερικό 
εξώστη με τον χώρο της υποκείμενης επιφάνειας 
(δεν προσμετράται η κλίμακα του κοινόχρηστου 
κλιμακοστασίου ή του κεντρικού κλιμακοστασίου 
αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). Το πατάρι 
δύναται να είναι συνεπίπεδο με όροφο ή και 
σοφίτα του κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και 
κλειστό εξώστη, να είναι προσπελάσιμο από τους 
παραπάνω χώρους και να φέρει κλειστούς 
χώρους σε οποιοδήποτε σημείο της επιφάνειάς 
του και σε απόσταση ενός (1) τουλάχιστον μέτρου 
από τα ανοικτά όρια. Τα ανοικτά όρια του 
εσωτερικού εξώστη δύνανται να βλέπουν σε 
ηλιακό αίθριο. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, αν 
το πατάρι βρίσκεται κάτω από τη στέγη δύναται 
να αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον χώρο κάτω από 
την στέγη. Σε αυτήν την περίπτωση, για τον 
υπολογισμό του ελεύθερου ύψους ο παραπάνω 
χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους ελεύθερου 
ύψους των χώρων κύριας χρήσης.» 
2. Στην παρ. 38 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 38 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«38.
 Κλει
στός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από όλες 
τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή 
δαπέδου τμήματος κτιρίου (ορόφου, σοφίτας, 
κλειστού εσωτερικού εξώστη) που προβάλλει 
πέρα από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου 
και εξέχει του περιγράμματος κάλυψης του 
ορόφου. Ο κλειστός εξώστης δύνανται να έχει 
ανοίγματα και στις κλειστές εξωτερικές πλευρές 
του.» 
3. Στην παρ. 56 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 56 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«56.
 Όψ
εις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου 
προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους 
χώρους του οικοπέδου ή και προς όμορα 
οικόπεδα και ορίζονται, σύμφωνα με τον 
προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, 
θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώματα με 
τα κιγκλιδώματα ή/και τα στηθαία ασφαλείας, 

εμβαδόν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 
εξωτερικοί του τοίχοι, μικρότερο του 70% της μικτής 
επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται 
όροφος και δεν αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Ως 
υποκείμενος χώρος, νοείται η συνολική επιφάνεια 
της κάτοψης, συμπεριλαμβανομένων των τοίχων 
που την ορίζουν. Κάτω από τον εσωτερικό εξώστη 
είναι χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, όπως 
διάδρομοι, χώροι υγιεινής. Στον υπολογισμό του 
ποσοστού του εσωτερικού εξώστη προσμετράται η 
κλίμακα ανόδου, που συνδέει τον εσωτερικό εξώστη 
με τονχώρο της υποκείμενης επιφάνειας (δεν 
προσμετράται η κλίμακα του κοινόχρηστου 
κλιμακοστασίου ή του κεντρικού κλιμακοστασίου 
αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας). Το πατάρι 
δύναται να είναι συνεπίπεδο με όροφο ή σοφίτα 
του κτιρίου, να είναι προσπελάσιμο από τους 
παραπάνω χώρους και να φέρει κλειστούς 
βοηθητικούς χώρους, σε οποιοδήποτε σημείο της 
επιφάνειάς του και σε απόσταση ενός (1) 
τουλάχιστον μέτρου από τα ανοικτά όρια. Σε 
περίπτωση κτιρίου με στέγη, αν το πατάρι βρίσκεται 
κάτω από τη στέγη δύναται να αποτελεί ενιαίο 
σύνολο με το χώρο κάτω από την στέγη. Σε αυτήν 
την περίπτωση, για τον υπολογισμό του ελεύθερου 
ύψους ο παραπάνω χώρος αντιμετωπίζεται ενιαία, 
υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους όρους 
ελεύθερου ύψους των χώρων κύριας χρήσης.» 
 
Με την παρ. 2 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 38 του άρθρου 2 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Κλειστός εξώστης («έρκερ») είναι η κλειστή από 
όλες τις εξωτερικές πλευρές οριζόντια προεξοχή 
δαπέδου τμήματος ορόφου που προβάλλει πέρα 
από τις επιφάνειες των όψεων του κτιρίου και εξέχει 
του περιγράμματος κάλυψης του ορόφου. Ο 
κλειστός εξώστης δύνανται να έχει ανοίγματα και 
στις κλειστές εξωτερικές πλευρές του.» 
 
Με την παρ. 3  του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 56 του άρθρου 2 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Όψεις του κτιρίου είναι οι επιφάνειες του κτιρίου 
προς τους κοινόχρηστους ή και ακάλυπτους χώρους 
του οικοπέδου και ορίζονται, σύμφωνα με τον 
προσανατολισμό τους. Ως όψεις του κτιρίου, 
θεωρούνται επίσης, οι στέγες και τα δώματα με τα 
κιγκλιδώματά ή/και τα στηθαία ασφαλείας, καθώς 
και με τις κατασκευές του άρθρου 19 και τα κλειστά 
τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του κτιρίου 
συμμετέχουν οι επιφάνειες των εξωτερικών 
θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και τα επιχρίσματα 
του κτιρίου.» 
 
 
Με την παρ. 4 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται  
 η παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 η οποία 
έχει ως εξής: 
«Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος 
χώρος που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη 
του κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται 
σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της 
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καθώς και με τις κατασκευές του άρθρου 19 και 
τα κλειστά τμήματα των πυλωτών. Στις όψεις του 
κτιρίου συμμετέχουν οι επιφάνειες των 
εξωτερικών θερμομονώσεων, οι επενδύσεις και 
τα επιχρίσματα του κτιρίου.» 
4. Στην παρ. 81 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο 
τελευταίο εδάφιο και η παρ. 81 διαμορφώνεται 
ως εξής: 
«81.
 Σοφ
ίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος 
που βρίσκεται κάτω από την επικλινή στέγη του 
κτιρίου και δύναται το δάπεδό της να βρίσκεται 
σε χαμηλότερο ύψος από το σημείο έδρασης της 
στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με το 
χώρο κάτω από την στέγη και ο παραπάνω χώρος 
αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του 
ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα δύναται να έχει 
πρόσβαση σε δώμα ή και δώμα ορόφου του 
κτιρίου ή και ανοικτό εξώστη ή και κλειστό 
εξώστη. Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να 
αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η 
πρόσβαση στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό 
κλιμακοστάσιο αυτοτελούς ανεξάρτητης 
ιδιοκτησίας. Δύναται η επέκταση του δαπέδου 
της προσμετρώντας την επιφάνεια πλέον του 50% 
στον σ.δ.. Η σοφίτα μπορεί να έχει οποιοδήποτε 
ύψος σε οποιοδήποτε σημείο της.Δεν υφίσταται 
ελάχιστος ή μέγιστος περιορισμός ως προς το 
ύψος της σοφίτας.» 
5. Στην παρ. 90 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 90 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«90. Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι 
ηκατακόρυφη απόσταση από το σημείο τομής της 
όψης του κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο 
έδαφος έως τη στάθμη της τελικής άνω 
επιφάνειας του τελευταίου ορόφου στη θέση 
αυτήν, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η 
μόνωση και η επίστρωση-επικάλυψη. Σε 
περίπτωση κτιρίου με στέγη, το ύψος κτιρίου σε 
κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη απόσταση από 
το σημείο τομής της όψης του κτιρίου με το 
οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως τη στάθμη 
της κάτω επιφάνειας της χαμηλότερης από τις 
εδράσεις της στέγης. Το μεγαλύτερο από τα ύψη, 
που πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο 
πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.» 
6. Η παρ. 91 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής: 
«91.
 Ύψο
ς στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση 
από το χαμηλότερο από τα σημεία έδρασής της 
έως το ανώτατο σημείο της, στο οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνονται η μόνωση και η επίστρωση-
επικάλυψή της, και, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το 
ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.» 
7. Στην περ. η της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, 
προστίθενται δύο τελευταία εδάφια και η περ. η 
διαμορφώνεται ως εξής: 

στέγης. Η σοφίτα αποτελεί ενιαίο σύνολο με τον 
χώρο κάτω από τη στέγη και ο παραπάνω χώρος 
αντιμετωπίζεται ενιαία για τον υπολογισμό του 
ελεύθερου ύψους. Η σοφίτα, δύναται να έχει 
πρόσβαση σε δώμα ή δώμα ορόφου του κτιρίου. 
Δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί 
ανεξάρτητη ιδιοκτησία. Επιτρέπεται η πρόσβαση 
στον χώρο της σοφίτας από κεντρικό κλιμακοστάσιο 
αυτοτελούς ανεξάρτητης ιδιοκτησίας. Δύναται, η 
επέκταση του δαπέδου της προσμετρώντας την 
επιφάνεια πλέον του 50% στον σ.δ..» 
 
Με την παρ. 5 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 90 του άρθρου 2 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Ύψος κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη 
απόσταση από το σημείο τομής της όψης του 
κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως 
τη στάθμη της τελικής άνω επιφάνειας του 
τελευταίου ορόφου στη θέση αυτήν, στην οποία δεν 
συμπεριλαμβάνεται η μόνωση και η επίστρωση-
επικάλυψη. Σε περίπτωση κτιρίου με στέγη, το ύψος 
κτιρίου σε κάθε σημείο είναι η κατακόρυφη 
απόσταση από το σημείο τομής της όψης του 
κτιρίου με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος έως 
τη στάθμη της κάτω επιφάνειας έδρασης της στέγης. 
Το μεγαλύτερο από τα ύψη, που 
πραγματοποιούνται είναι το μέγιστο 
πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου.» 
 
 
 
Με την παρ. 6 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 91 του άρθρου 2 του ν. 
4067/2012 που ως εξής: 
«91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη 
απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το 
ανώτατο σημείο της, στο οποίο δεν 
συμπεριλαμβάνονται η μόνωση και η επίστρωση-
επικάλυψή της, και, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανώτατο 
επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.» 
 
Με την παρ. 7 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. η της παρ. 6 του άρθρου 11 
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)  η οποία έχει ως εξής: 
«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων 
ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 0,50 τ.μ. για 
τη συλλογή και εξυπηρέτηση των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων και 
όλων των διαμπερών μη προσβάσιμων ανοιγμάτων 
που προκύπτουν από την αρχιτεκτονική λύση (εντός 
των οποίων μπορούν να περιλαμβάνονται υδάτινα 
στοιχεία ή/και φυτεμένες επιφάνειες) ή οδεύσεων 
που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί 
κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες 
εξαερισμού, για τον δροσισμό του κτιρίου. 
Επιπλέον, η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων 
ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.μ., 
που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί 
κυκλοφορίας του αέρα για φωτισμό ή δροσισμό του 
κτιρίου. Οι παραπάνω χώροι δεν συμβάλλουν στις 
προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού των 
χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. Σε αυτούς 
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«η. Η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων 
ανεξαρτήτως διαστάσεων για μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις ή και για τη συλλογή και 
εξυπηρέτηση των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, καθώς και η επιφάνεια αιθρίων 
και όλων των διαμπερών μη προσβάσιμων 
ανοιγμάτων που προκύπτουν από την 
αρχιτεκτονική λύση (εντός των οποίων μπορούν 
να περιλαμβάνονται υδάτινα στοιχεία ή/και 
φυτεμένες επιφάνειες) ή οδεύσεων που 
λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί 
κυκλοφορίας του αέρα, όπως καμινάδες 
εξαερισμού, για τον δροσισμό του κτιρίου. 
Επιπλέον, η επιφάνεια κατακόρυφων φρεατίων 
ανεξαρτήτως διαστάσεων, τουλάχιστον 1,50 τ.μ., 
που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί 
κυκλοφορίας του αέρα για φωτισμό ή δροσισμό 
του κτιρίου. Οι παραπάνω χώροι δεν συμβάλλουν 
στις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και 
αερισμού των χώρων κύριας χρήσης του κτιρίου. 
Σε αυτούς επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των 
προβλεπόμενων στην παρ. 3 του άρθρου 15 και 
στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 13, η 
υποβάθμιση της διαμορφωμένης στάθμης του 
ακαλύπτου χώρου των χώρων αυτών στο 
εσωτερικό του κτιρίου έως τη στάθμη του 
δαπέδου οποιουδήποτε υπογείου. Στα 
κατακόρυφα φρεάτια, εφόσον εγγράφεται σε 
αυτά τουλάχιστον κύκλος διαμέτρου δ, 
επιτρέπονται εντός αυτών κατασκευές ή και 
στοιχεία του άρθρου 16 με μέγιστες διαστάσεις 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 16. Σε αυτήν την 
περίπτωση επιβάλλεται καθαρός κύκλος 
διαμέτρου τουλάχιστον 2/3 του δ. 
8. Στην περ. ι της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
4067/2012 τροποποιούνται το τέταρτο και το 
πέμπτο εδάφιο και η περ. ι διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος 
επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το 
κτίριο (κάλυψη κτιρίου), προοριζόμενος για 
βοηθητικές χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι η 
οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 
1,20 μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Ο 
όροφος αυτός δύναται να έχει κύρια χρήση στο 
σύνολό του ή μερικώς, εφόσον αποτελεί 
λειτουργικό προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή 
κατοικιών και προσμετρηθεί το 50%της 
επιφάνειας του χώρου της κύριας χρήσης στο σ.δ. 
(στον υπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται 
βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του 
υπογείου της κατοικίας όπως αποθήκες, χώροι 
υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες). Στην περίπτωση 
αυτή δεν ισχύουν οι απαιτήσεις περί φυσικού 
φωτισμού και αερισμού.  
Μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας ή 
περισσότεροι υπόγειοι όροφοι προοριζόμενοι για 
βοηθητικές χρήσεις, όπως αποθήκες, χώροι 
υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες. Η μέγιστη 
επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, 
εξαιρουμένων των διαδρόμων, κλιμακοστασίων 
και ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που 

επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων 
στην παρ. 3 του άρθρου 15 και στην περ. α της παρ. 
2 του άρθρου 13, η υποβάθμιση της 
διαμορφωμένης στάθμης του ακαλύπτου χώρου των 
χώρων αυτών στο εσωτερικό του κτιρίου έως τη 
στάθμη του δαπέδου οποιουδήποτε υπογείου.» 
 
Με την παρ. 8 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. ι της παρ. 6 του άρθρου 11 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79)  η οποία έχει ως εξής: 
«ι. Για κτίρια κατοικιών ένας υπόγειος όροφος 
επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το 
κτίριο (κάλυψη κτιρίου), προοριζόμενος για 
βοηθητικές χρήσεις, με την προϋπόθεση ότι η 
οροφή του σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει το 1,20 
μ. από την οριστική στάθμη του εδάφους. Ο όροφος 
αυτός δύναται να έχει κύρια χρήση στο σύνολό του 
ή μερικώς, εφόσον αποτελεί λειτουργικό 
προσάρτημα αυτοτελούς κατοικίας ή κατοικιών και 
προσμετρηθεί το 50% της επιφάνειας του χώρου της 
κύριας χρήσης στον σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την 
εξυπηρέτηση του υπογείου της κατοικίας όπως 
αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, 
διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες). Στην 
περίπτωση αυτή δεν ισχύουν οι απαιτήσεις περί 
φυσικού φωτισμού και αερισμού. 
Στις περιπτώσεις κτιρίων κατοικιών που έχουν κύρια 
χρήση στον υπόγειο όροφο μπορεί να 
κατασκευάζεται επιπλέον ένας ή περισσότεροι 
υπόγειοι όροφοι προοριζόμενοι για βοηθητικές 
χρήσεις, όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή 
χώρους σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες,. Η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω 
βοηθητικών χρήσεων ισούται με εκείνη που 
καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις 
υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. 
Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να 
βρίσκονται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου 
κύριας χρήσης κατοικίας, αρκεί να αποτελεί 
ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς 
ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη του 
υπολοίπου χώρου του υπογείου.» 
 
Με την παρ. 9 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται ηπερ. ια΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 
του ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 

«ια. Στα ειδικά κτίρια και κτίρια μικτής χρήσης, 
εφόσον κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες χρήσεις 
εκτός κατοικίας, ένας υπόγειος όροφος επιφάνειας 
ίσης με εκείνη που καταλαμβάνουν οι άλλες 
χρήσεις, ποσοστό του οποίου μέχρι 50% μπορεί να 
προορίζεται για κύρια χρήση με την προϋπόθεση 
τήρησης των κανονισμών λειτουργίας του, 
ανεξάρτητα εκπλήρωσης προϋποθέσεων φυσικού 
φωτισμού - αερισμού. Το υπόλοιπο 50% δύναται 
είτε να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης ο οποίος 
προσμετράται στον σ.δ. (στον υπολογισμό αυτό δεν 
συμπεριλαμβάνονται βοηθητικοί χώροι για την 
εξυπηρέτηση του υπογείου του κτιρίου όπως 
αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, 
διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες), είτε να 
διατίθεται αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις 
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καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις 
υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. 
Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται 
να βρίσκονται κατ’ επέκταση του υπογείου χώρου 
κύριας χρήσης κατοικίας, αρκεί να αποτελεί 
ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο 
προς ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη 
του υπολοίπου χώρου του υπογείου.». 
9. Στην περ. ια΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
4067/2012 τροποποιούνται το τρίτο και το 
πέμπτο εδάφιο και η περ. ια΄ διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«ια. Στα ειδικά κτίρια και κτίρια μικτής χρήσης, 
εφόσον κατασκευάζονται στο ισόγειο άλλες 
χρήσεις εκτός κατοικίας, ένας υπόγειος όροφος 
επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνουν οι 
άλλες χρήσεις, ποσοστό του οποίου μέχρι 50% 
μπορεί να προορίζεται για κύρια χρήση με την 
προϋπόθεση τήρησης των κανονισμών 
λειτουργίας του, ανεξάρτητα εκπλήρωσης 
προϋποθέσεων φυσικού φωτισμού − αερισμού. 
Το υπόλοιπο 50% δύναται είτε να αποτελεί χώρο 
κύριας χρήσης ο οποίος προσμετράται στον σ.δ. 
(στον υπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται 
βοηθητικοί χώροι για την εξυπηρέτηση του 
υπογείου του κτιρίου όπως αποθήκες, χώροι 
υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, διάδρομοι, 
κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες), είτε να διατίθεται 
αποκλειστικά για βοηθητικές χρήσεις (όπως 
αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους σπα, 
διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες), 
εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα των 
χώρων κύριας χρήσης. Οι παραπάνω βοηθητικές 
χρήσεις δύνανται να τοποθετούνται και σε 
επεκτάσεις υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17 
και η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω 
βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουμένων των 
διαδρόμων, κλιμακοστασίων και ανελκυστήρων, 
ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο 
(κάλυψη κτιρίου). 
Για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων χρήσεων της 
ανωδομής μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον 
ένας υπόγειος όροφος προοριζόμενος για 
βοηθητικές χρήσεις, όπως οι αναφερόμενες στο 
προηγούμενο εδάφιο. Η μέγιστη επιφάνεια των 
παραπάνω βοηθητικών χρήσεων, εξαιρουμένων 
των διαδρόμων, κλιμακοστασίων και 
ανελκυστήρων, ισούται με εκείνη που 
καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις 
υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο όροφος 
αυτός δύναται να κατανέμεται σε περισσότερους 
του ενός υπογείου ορόφους αρκεί το άθροισμά 
τους να μην υπερβαίνει την κάλυψη του κτιρίου, 
με εξαίρεση την περ. ιβ. Το λεβητοστάσιο και η 
αποθήκη του επιτρέπεται να βρίσκεται κατ’ 
επέκταση του υπογείου χώρου κύριας χρήσης, 
αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα 
και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο χώρο του 
οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου χώρου του 
υπογείου.» 
10. Στην περ. ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η 

(όπως αποθήκες, χώροι υγιεινής, σάουνα ή χώρους 
σπα, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες), 
εφόσον λειτουργικά είναι προσάρτημα των χώρων 
κύριας χρήσης. Οι παραπάνω βοηθητικές χρήσεις 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις 
υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17 και η μέγιστη 
επιφάνεια των παραπάνω βοηθητικών χρήσεων 
ισούται με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο 
(κάλυψη κτιρίου). 
 Για την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων χρήσεων της 
ανωδομής μπορεί να κατασκευάζεται επιπλέον ένας 
υπόγειος όροφος προοριζόμενος για βοηθητικές 
χρήσεις, όπως οι αναφερόμενες στο προηγούμενο 
εδάφιο. Η μέγιστη επιφάνεια των παραπάνω 
βοηθητικών χρήσεων ισούται με εκείνη που 
καταλαμβάνει το κτίριο (κάλυψη κτιρίου) και 
δύνανται να τοποθετούνται και σε επεκτάσεις 
υπογείων σύμφωνα με το άρθρο 17. Ο όροφος 
αυτός δύναται να κατανέμεται σε περισσότερους 
του ενός υπογείου ορόφους αρκεί το άθροισμά τους 
να μην υπερβαίνει την κάλυψη του κτιρίου, με 
εξαίρεση την περ. ιβ`. 
 Το λεβητοστάσιο και η αποθήκη του επιτρέπεται να 
βρίσκεται κατ` επέκταση του υπογείου χώρου 
κύριας χρήσης, αρκεί να αποτελεί ανεξάρτητο 
πυροδιαμέρισμα και να έχει έξοδο προς ακάλυπτο 
χώρο του οικοπέδου ανεξάρτητη του υπολοίπου 
χώρου του υπογείου.» 
 

 
Με την παρ. 10 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. ιθ της παρ. 6 του άρθρου 11 
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79)  η οποία έχει ως εξής: 
Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή του 
θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως 
θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά 
θερμομονωτικά στοιχεία, στο σύνολό της, οι 
επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική 
λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, 
μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως 
είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και 
τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να 
βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ 
και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η 
οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, 
τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) 
τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του 
πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του 
παραχωρημένου χώρου.» 
 
 
Με την παρ. 11 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο της περ. β. της 
παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4067/2012  η οποία έχει 
ως εξής: 
 
«β) Οικόπεδα που προϋφίστανται της ισχύος του ν. 
651/ 1977 τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε 
εγκεκριμένη οδό, εφόσον δεν προέρχονται από 
κατάτμηση, που έγινε από τους ιδιοκτήτες ή τους 
δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή 
αιτία θανάτου, μετά την έγκριση του ρυμοτομικού 
σχεδίου της περιοχής, όταν παρά την προσκύρωση 
καταργούμενης ιδιωτικής οδού ή γενικά 
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περ. ιθ’ διαμορφώνεται ως εξής: 
«ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του 
θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως 
θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά 
θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά 
πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του 
κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, 
μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, 
μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους 
έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της 
θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω 
δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων 
αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής 
γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται 
με την ρυμοτομική, ταπαραπάνω 
κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον 
μέτρων από την οριστική στάθμη του 
πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του 
παραχωρημένου χώρου 
11. Το τελευταίο εδάφιο της περ. β. της παρ. 9 
του άρθρου 7 του ν. 4067/2012 τροποποιείται και 
η περ. β διαμορφώνεται ως εξής: 
«β) Οικόπεδα που προϋφίστανται της ισχύος του 
ν. 651/1977 τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε 
εγκεκριμένη οδό, εφόσον δεν προέρχονται από 
κατάτμηση, που έγινε από τους ιδιοκτήτες ή τους 
δικαιοπαρόχους τους με δικαιοπραξία εν ζωή ή 
αιτία θανάτου, μετά την έγκριση του 
ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, όταν παρά 
την προσκύρωση καταργούμενης ιδιωτικής οδού 
ή γενικά καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου δεν 
αποκτούν πρόσωπο ή εμβαδόν κατά τον κανόνα ή 
την παρέκκλιση της περιοχής, θεωρούνται 
οικοδομήσιμα εφόσον αποκτούν τουλάχιστον 5,0 
μ. πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό και εγγράφουν 
στο οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη κτιρίου με 
ελάχιστη επιφάνεια 50,00 τμ. και ελάχιστη 
πλευρά 5,0 μ.  
Οικόπεδα τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε 
εγκεκριμένη οδό, όταν δεν μπορούν δια 
τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο επί 
εγκεκριμένης οδού, επιτρέπεται να 
οικοδομούνται με απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μόνον εφόσον η 
έλλειψη του προσώπου έλαβε χώρα πριν την ισχύ 
του ν. 651/1977.» 
12. Η περ. γ’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται και διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«γ. Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις ι’, ια’, ιβ’, ιγ', ιθ', κ', κα', κβ', κγ', κε', 
κστ', κη' και λα' της παρ. 6 του άρθρου 11. 
13. Στο άρθρο 14 του ν. 4067/2012 προστίθεται 
παρ. 5 ως εξής: 
«5. Οι χώροι κλιμακοστασίου καλύπτουν τις 
προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού και αερισμού 
εφόσον έχουν ανοίγματα προς ακάλυπτους 
χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο ελάχιστης 
διάστασης δύο (2,00 μ.) μέτρων κάθετα προς την 
πλευρά των ανοιγμάτων. Οι χώροι κύριας χρήσης 

καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου δεν αποκτούν 
πρόσωπο ή εμβαδόν κατά τον κανόνα ή την 
παρέκκλιση της περιοχής, θεωρούνται 
οικοδομήσιμα εφόσον αποκτούν τουλάχιστον 5,0 μ. 
πρόσωπο σε εγκεκριμένη οδό και εγγράφουν στο 
οικοδομήσιμο τμήμα τους κάτοψη κτιρίου με 
ελάχιστη επιφάνεια 50,00 τ.μ. και ελάχιστη πλευρά 
5,0 μ..» 
 
Με την παρ. 12 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται  η περίπτωση γ’ της παραγράφου 4 
του άρθρου 12 του ν. 4067/2012 η οποία έχει ως 
εξής: 
 «Χώρων και κατασκευών που αναφέρονται στις 
περιπτώσεις ιγ΄, ιθ΄, κ΄, κα΄, κβ΄, κγ΄, κε΄, κστ΄, κη΄ 
και λα΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 11.» 
 
 
Με την παρ. 14 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται ηπαρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων 
επιτρέπεται η μερική εκσκαφή ή επιχωμάτωση του 
φυσικού εδάφους για την προσαρμογή του κτιρίου 
σε αυτό με την προϋπόθεση ότι σε κανένα σημείο η 
οριστική στάθμη του εδάφους δεν θα βρίσκεται 
ψηλότερα ή χαμηλότερα από το 1,50 μ. από την 
φυσική στάθμη του. 
Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων 
χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση 
μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού 
εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 2,00 μ. 
και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ.. 
Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν τα 
παραπάνω όρια επιτρέπονται ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» 
 
Με την παρ. 15 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 1Β του άρθρου 16 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο 
με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του 
οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός 
(1,00) μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της 
ρυμοτομικής γραμμής, κατασκευάζονται σε ύψος 
τουλάχιστον τριών (3) μ. Στοιχεία με πλάτος που 
υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι δύο (2) μ. 
επιτρέπονται, ύστερα από γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» 
 
Με την παρ. 16 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται ηπαρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν της 
οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π (από την 
επιφάνεια της όψης του κτιρίου) και όχι 
περισσότερο των δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια 
της όψης του κτιρίου, όταν αυτή ταυτίζεται με τη 
ρυμοτομική γραμμή και κατασκευάζονται σε ύψος 
τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων από τη στάθμη του 
πεζοδρομίου. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να 
προεξέχουν της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 
δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια της όψης του 
κτιρίου, όταν η οικοδομική γραμμή δεν ταυτίζεται 
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καλύπτουν τις προϋποθέσεις φυσικού φωτισμού 
και αερισμού εφόσον έχουν ανοίγματα προς 
ακάλυπτους χώρους ή ελεύθερο ανοιχτό χώρο 
ελάχιστης διάστασης δ κάθετα προς την πλευρά 
των ανοιγμάτων.» 
14. Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται το πρώτο εδάφιο και η παρ. 4 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«4. Στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων 
επιτρέπεται η εκσκαφή ή επιχωμάτωση του 
φυσικού εδάφους για την προσαρμογή του 
κτιρίου σε αυτό με την προϋπόθεση ότι σε 
κανένα σημείο η οριστική στάθμη του εδάφους 
δεν θα βρίσκεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από το 
1,50 μ. από τη φυσική στάθμη του. 
Σε περίπτωση εκσκαφής ή επίχωσης ακαλύπτων 
χώρων του οικοπέδου για οικόπεδα με κλίση 
μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη του φυσικού 
εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί τεχνητά έως 
2,00 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ. 
Εκσκαφές ή επιχώσεις εδάφους που υπερβαίνουν 
τα παραπάνω όρια επιτρέπονται ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» 
15. Στην παρ. 1Β του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1Β 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«1.Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο 
πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους 
από τα όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη του ενός (1,00) μ. όπου αφήνεται 
απόσταση δ ή Δ και στην περίπτωση που εξέχουν 
της ρυμοτομικής γραμμής, κατασκευάζονται σε 
ύψος τουλάχιστον τριών (3) μ. Στοιχεία με πλάτος 
που υπερβαίνει τα παραπάνω όρια επιτρέπονται, 
ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής.» 
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012 
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«3. Οι ανοικτοί εξώστες μπορούν να προεξέχουν 
της οικοδομικής γραμμής έως πλάτους 1/10 Π 
(από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου) και όχι 
περισσότερο των δύο (2,00) μ. από την επιφάνεια 
της όψης του κτιρίου, όταν αυτή ταυτίζεται με τη 
ρυμοτομική γραμμή και κατασκευάζονται σε 
ύψος τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου. Οι ανοικτοί εξώστες 
μπορούν να προεξέχουν της οικοδομικής 
γραμμής έως πλάτους δύο (2,00) μ. όταν η 
οικοδομική γραμμή δεν ταυτίζεται με την 
ρυμοτομική γραμμή και βρίσκονται εντός της 
ρυμοτομικής γραμμής. Ανοικτοί εξώστες εντός 
των υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου 
από τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου 
οικοπέδου δεν κατασκευάζονται με πλάτος 
μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ από την 
επιφάνεια της όψης του κτιρίου και η απόστασή 
τους από τα όρια του οικοπέδου δεν είναι 
μικρότερη από 1,00 μ.. Οι εξώστες, αρχιτεκτονικά 
και λοιπά δομικά στοιχεία της παρ.1, αν εξέχουν 
της ρυμοτομικής γραμμής, απέχουν τουλάχιστον 
0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του 
πεζοδρομίου και προς την πλευρά της 
ρυμοτομικής γραμμής σε οριζόντια προβολή. 

με την ρυμοτομική γραμμή και βρίσκονται εντός της 
ρυμοτομικής γραμμής. Ανοικτοί εξώστες εντός των 
υποχρεωτικών αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από 
τα όρια ή από άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν 
κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ 
ή 1/4 Χ δ από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου 
και η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου 
δεν είναι μικρότερη από 1,00 μ. Οι εξώστες, 
αρχιτεκτονικά και λοιπά δομικά στοιχεία της παρ. 1, 
αν εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής, απέχουν 
τουλάχιστον 0,50 μ. από το άκρο του κρασπέδου του 
πεζοδρομίου και προς την πλευρά της ρυμοτομικής 
γραμμής σε οριζόντια προβολή.» 
 
Με την παρ. 17 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται ηπαρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 
4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με τις 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών 
προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών 
εξωστών που κατασκευάζονται στις όψεις των 
κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της 
αντιστοίχου επιφάνειας όψεως. 
β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 μ. 
από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου. 
γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή 
συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο 
τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες 
επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 
μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκεται 
πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική στάθμη του 
πεζοδρομίου. 
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, 
υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 μ. 
και όταν βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών 
αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από 
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται να 
κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 1/4 Χ Δ 
ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα όρια του 
οικοπέδου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,00 
μ. 
ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών 
σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή όμως 
η κατασκευή κλειστών εξωστών δίπλα (σε επαφή ή 
σε απόσταση) από ανοικτούς εξώστες. Η πρόσβαση 
σε αυτούς μπορεί να γίνεται μέσω ανοιγμάτων, στις 
κλειστές πλευρές των κλειστών εξωστών, που είναι 
δίπλα στους ανοικτούς εξώστες. 
στ) Η επιφάνεια πάνω από τον κλειστό εξώστη 
δύναται να είναι βατή.» 
 
Με την παρ. 19 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. α της παρ.  2 του άρθρου 17 
του ν. 4067/2012  η οποία έχει ως εξής: 
«α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου 
τουλάχιστον κατά τα 2/3 του παραμένει χωρίς 
επίστρωση και φυτεύεται, όπως προβλέπεται από 
τις κείμενες διατάξεις. Στον υπολογισμό της 
φύτευσης συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για 
την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες, καθώς 
και κατασκευές που επιβάλλονται μετά την 
ανεύρεση μνημείων για την προστασία και ανάδειξή 
τους ύστερα από έγκριση του Υπουργείου 
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Εφόσον οι ανοικτοί εξώστες φυτεύονται σε 
ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) 
εκατοστών, σε οποιοδήποτε επίπεδο, 
συμμετέχουν στον υπολογισμό της φύτευσης 
κατά το ποσοστό που φυτεύονται.» 
17. Στην περ. ε) της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 
4067/2012, προστίθεται νέο πρώτο εδάφιο, 
τροποποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο 
και η περ. ε) διαμορφώνεται ως εξής: 
«5. Κλειστοί εξώστες (έρκερ) κατασκευάζονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
α) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών 
προβολών σε κατακόρυφο επίπεδο των κλειστών 
εξωστών που κατασκευάζονται στις όψεις των 
κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της 
αντιστοίχου επιφάνειας όψεως. 
β) Η μέγιστη προεξοχή να μην υπερβαίνει το 0,80 
μ. από την επιφάνεια της όψης του κτιρίου. 
γ) Σε περίπτωση που η οικοδομική γραμμή 
συμπίπτει με τη ρυμοτομική γραμμή και το κτίριο 
τοποθετείται σε αυτήν οι κλειστοί εξώστες 
επιτρέπονται μόνο για πλάτος δρόμου άνω των 8 
μέτρων και σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
βρίσκεται πάνω από 5,00 μέτρα από την οριστική 
στάθμη του πεζοδρομίου. 
δ) Οι κλειστοί εξώστες επιτρέπονται εντός των, 
υποχρεωτικών ακαλύπτων, σε ύψος άνω των 3,00 
μ. και όταν βρίσκονται εντός των υποχρεωτικών 
αποστάσεων Δ ή δ του κτιρίου από τα όρια ή από 
άλλο κτίριο του ίδιου οικοπέδου δεν επιτρέπεται 
να κατασκευάζονται με πλάτος μεγαλύτερο του 
1/4 Χ Δ ή 1/4 Χ δ και η απόστασή τους από τα 
όρια του οικοπέδου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από 1,00 μ. 
ε) Επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών σε 
προέκταση σοφίτας ή και εσωτερικού εξώστη. 
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή ανοιχτών εξωστών 
σε προέκταση κλειστών εξωστών. Είναι δυνατή 
όμως η κατασκευή κλειστών εξωστών δίπλα (σε 
επαφή ή σε απόσταση) από ανοικτούς εξώστες ή 
και από στοιχεία της παρ. 1Α. Η πρόσβαση στους 
ανοικτούς εξώστες μπορεί να γίνεται μέσω 
ανοιγμάτων, στις κλειστές πλευρές των κλειστών 
εξωστών, που είναι δίπλα στους ανοικτούς 
εξώστες. 
στ)  Η 
επιφάνεια πάνω από τον κλειστό εξώστη δύναται 
να είναι βατή.» 
18. Στο άρθρο 16 του ν. 4067/2012 προστίθεται η 
παρ. 11 ως εξής: 
«11. Σε περιπτώσεις κτιρίων που εφάπτονται στα 
όρια του οικοπέδου όλα τα παραπάνω στοιχεία 
του άρθρου 16 δύνανται να εφάπτονται στα όρια 
ή και να έχουν απόσταση μικρότερη του ενός 
(1,00) μ.»   
19. Στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 τροποποιούνται το δεύτερο, τρίτο και 
τέταρτο εδάφιο και η περ. α διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«2.α. Ο υποχρεωτικά ακάλυπτος χώρος του 
οικοπέδου τουλάχιστον κατά τα 2/3 του 
παραμένει χωρίς επίστρωση και φυτεύεται, όπως 
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Στον 
υπολογισμό της φύτευσης συμμετέχουν οι 

Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Κάθε ασκεπής επιφάνεια που φυτεύεται σε 
ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών 
πάνω από την πλάκα υπογείου, συμμετέχει στον 
υπολογισμό της απαιτούμενης φύτευσης. Στις 
παραπάνω επιφάνειες συμπεριλαμβάνονται: 
στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες, ενιαίοι 
χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. ιγ΄ της 
παρ. 6 του άρθρου 11. 
Οι επιφάνειες κάτω από πέργκολες, στέγαστρα και 
προστεγάσματα δύνανται να συμμετέχουν στον 
υπολογισμό της φύτευσης, εφόσον φυτεύονται στο 
επίπεδο εδάφους. 
Στην περίπτωση που δημιουργούνται υπαίθριοι 
χώροι στάθμευσης με μέγιστη επιτρεπόμενη 
επιφάνεια έως 10% της επιτρεπόμενης κάλυψης, 
τότε ο υπολογισμός των 2/3 της υποχρεωτικής 
φύτευσης λαμβάνεται επί του απομειούμενου κατά 
τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου του 
οικοπέδου.» 
 
Με την παρ. 20 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται ηπερ. β της παρ. 4 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 που έχει ως εξής: 
 
“β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα 
πλατύσκαλά τους, πλατύσκαλα εισόδων, μηχανικά 
μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών και 
κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, οι οποίες 
κατασκευές είναι απαραίτητες για τη σύνδεση των 
επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, καθώς και για την 
πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώρους 
του κτιρίου. Οι εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν 
αφετηρία μέτρησης του πραγματοποιούμενου 
ύψους του κτιρίου.” 
 
 
Με την παρ. 21 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται  η περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 17 
του ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
 
«Κεκλιμένα επίπεδα ράμπες πεζών και κεκλιμένα 
επίπεδα ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων 
κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. 
Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα ράμπες 
φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο 
πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, 
προσμετρώνται στον υπολογισμό της φύτευσης. 
Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα ράμπες 
(στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό να 
κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου 
ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν 
παράλληλα στην πρόσοψη αυτών ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
 
Με την παρ. 22 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 17 
του ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
“Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11: 
Για οικόπεδα εμβαδού έως και εξακοσίων (600) τ.μ. 
επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην 
περίπτωση αυτή επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων 
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ασκεπείς κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων 
νερού και οι πισίνες σε οποιοδήποτε επίπεδο, 
καθώς και κατασκευές που επιβάλλονται μετά 
την ανεύρεση μνημείων, για την προστασία και 
ανάδειξή τους ύστερα από έγκριση του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Κάθε επιφάνεια που φυτεύεται σε ελάχιστο 
πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών 
συμμετέχει στον υπολογισμό της απαιτούμενης 
φύτευσης. Στις παραπάνω επιφάνειες 
συμπεριλαμβάνονται: φυτεμένα στεγασμένα 
κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες, φυτεμένοι ενιαίοι 
χώροι στάθμευσης, σύμφωνα με την περ. ιγ’ της 
παρ. 6 του άρθρου 11, φυτεμένοι υπαίθριοι 
χώροι, φυτεμένες εσοχές στο σώμα του κτιρίου, 
φυτεμένα δώματα ορόφων (που προκύπτουν από 
υποχώρηση ορόφων) και φυτεμένοι ανοικτοί 
εξώστες σε οποιοδήποτε επίπεδο. 
Οι επιφάνειες κάτω από πέργκολες, στέγαστρα 
και προστεγάσματα δύνανται να συμμετέχουν 
στον υπολογισμό της φύτευσης εφόσον 
φυτεύονται στο επίπεδο εδάφους. 
Στην περίπτωση που δημιουργούνται υπαίθριοι 
χώροι στάθμευσης με μέγιστη επιτρεπόμενη 
επιφάνεια έως 10% της επιτρεπόμενης κάλυψης, 
τότε ο υπολογισμός των 2/3 της υποχρεωτικής 
φύτευσης λαμβάνεται επί του απομειούμενου 
κατά τα ανωτέρω υποχρεωτικά ακαλύπτου χώρου 
του οικοπέδου.». 
20. Στην περ. β της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, 
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η περ. β) 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«β) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα 
πλατύσκαλά τους, πλατύσκαλα εισόδων, 
μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών διαφορών 
και κατασκευές για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Οι 
παραπάνω κατασκευές δύνανται να 
κατασκευάζονται για τη σύνδεση των επιπέδων 
του ακάλυπτου χώρου, καθώς και για την 
πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώρους 
του κτιρίου. Οι εν λόγω κατασκευές δεν 
αποτελούν αφετηρία μέτρησης του 
πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.», 
21. Στην περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το τρίτο εδάφιο, 
προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η περ. δ) 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«δ) Κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες πεζών και 
κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες (στεγασμένα ή μη) 
οχημάτων κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή 
των κτιρίων. Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα 
επίπεδα – ράμπες φυτεύονται πάνω από την 
πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα 
(40) εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό 
της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα 
επίπεδα – ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων 
δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην 
πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 
ως προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι 
εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία 

στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη. 
Σε οικόπεδα εμβαδού από εξακόσια (600) τ.μ. έως 
χίλια (1000) τ.μ. επιτρέπεται επέκταση των 
υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του 
κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέδου σε ποσοστό 
έως και 80% του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. 
Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται η εξαγορά των 
θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη 
μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% του συνόλου των 
απαιτούμενων θέσεων. 
Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν 
εξασφαλίζονται από τη μελέτη οι απαιτούμενες 
θέσεις στάθμευσης 
στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να 
επεκτείνονται όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 100% 
του υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Στην 
περίπτωση αυτή επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων 
στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, 
σε ποσοστό έως και 15% του συνόλου των 
απαιτούμενων θέσεων. 
Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των χιλίων (1000) τ.μ. 
επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το 
περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα 
όρια του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 70% του 
υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου. Στην περίπτωση 
αυτή δεν επιτρέπεται εξαγορά θέσεων στάθμευσης. 
Οι επεκτάσεις υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 11 δύνανται να 
κατασκευαστούν εντός των ελαχίστων αποστάσεων 
Δ ή δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου του 
ακινήτου. Επίσης, δύνανται να κατασκευαστούν 
κάτω από την επιφάνεια των προκηπίων εφόσον, η 
στάθμη της πλάκας επικάλυψης βρίσκεται 
τουλάχιστον ένα (1,00) μ. κάτω από τη στάθμη του 
οριστικά διαμορφωμένου εδάφους. 
 
 
Με την παρ. 23 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείταιη περ. β της παρ. 7 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
β) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί 
τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι 
ελεύθερης διάταξης που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου μέγιστου 
ύψους ενάμισι (1,50) μ., πεζούλια, βεράντες, 
διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες – πορτοσιές), 
φυτεύσεις, κουρανγκλαίζ (coursanglaises) συνολικού 
μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην 
οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 
ενάμισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης, 
όπως πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. 
Στην περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι 
ελεύθερης διάταξης υπερβαίνουν το ενάμισι (1,50) 
μ., λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, απαιτείται 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.” 
 
Με την παρ. 24 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. γ της παρ. 7 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
«γ) Κατασκευές, όπως υπαίθριες σκάλες με τα 
πλατύσκαλά τους, κλίμακες κινδύνου, πλατύσκαλα 
εισόδων, κεκλιμένα επίπεδα-ράμπες (στεγασμένα ή 
μη), μηχανικά μέσα κάλυψης υψομετρικών 
διαφορών και κατασκευές για την εξυπηρέτηση 
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μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του 
κτιρίου.» 
22. Στην περ. β της παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το τελευταίο εδάφιο 
και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής: 
«β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 11: 
Για οικόπεδα εμβαδού έως και εξακοσίων (600) 
τμ. επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην 
περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των 
θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από 
τη μελέτη. 
Σε οικόπεδα εμβαδού από εξακόσια (600) τμ. έως 
χίλια (1000) τμ. επιτρέπεται επέκταση των 
υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης 
του κτιρίου και έως τα όρια του οικοπέδου σε 
ποσοστό έως και 80% του υποχρεωτικώς 
ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, 
επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης 
που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε 
ποσοστό έως και 30% του συνόλου των 
απαιτούμενων θέσεων. 
Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν 
εξασφαλίζονται από τη μελέτη οι απαιτούμενες 
θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, 
μπορεί να επεκτείνονται όλοι οι υπόγειοι όροφοι 
έως και 100% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου 
χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η 
εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν 
εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως 
και 15% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων. 
Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των χιλίων (1000) τμ. 
επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το 
περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου και έως τα 
όρια του οικοπέδου σε ποσοστό έως και 70% του 
υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην 
περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται εξαγορά 
θέσεων στάθμευσης. 
Οι επεκτάσεις υπογείων ορόφων με τις χρήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 11 δύνανται να 
κατασκευαστούν εντός των ελαχίστων 
αποστάσεων Δ ή δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου 
χώρου του ακινήτου. Επίσης, δύνανται να 
κατασκευαστούν κάτω από την επιφάνεια των 
προκηπίων εφόσον, η στάθμη της πλάκας 
επικάλυψης βρίσκεται τουλάχιστον σαράντα (40) 
εκατοστά κάτω από τη στάθμη του οριστικά 
διαμορφωμένου εδάφους.». 
23. Στην περ. β της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και η 
περ. β) διαμορφώνεται ως εξής: 
«β) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, 
διαχωριστικοί τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι 
(1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης διάταξης που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., 
πεζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων 
(αυλόθυρες – πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ 
ανγκλαίζ (cours anglaises) συνολικού μήκους 
μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην οποία 
αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενάμισι 
(1,50) μ. καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης όπως 
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. 
Στην περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή 

ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, οι 
οποίες κατασκευές είναι απαραίτητες για τη 
σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, 
καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγειους, 
υπέργειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. Όταν 
τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα ράμπες 
φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο 
πάχος εδάφους σαράντα (40) εκατοστών, 
προσμετρώνται στον υπολογισμό της φύτευσης. 
Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα ράμπες 
(στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι εφικτό να 
κατασκευαστούν κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου 
ή των κτιρίων, επιτρέπεται να κατασκευαστούν 
παράλληλα στην πρόσοψη αυτών ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν 
λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία 
μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του 
κτιρίου.» 
 
Με την παρ. 25 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται ι η υποπερ. β της περ. Β της παρ. 8 
του άρθρου 17 του ν. 4067/2012 η οποία έχει ως 
εξής: 
 
«β) Υπαίθριες σκάλες με τα πλατύσκαλά τους, 
εφόσον εξυπηρετούν όροφο που η στάθμη του 
δαπέδου του δεν υπέρκειται από την οριστική 
(φυσική ή τεχνητή) στάθμη του εδάφους 
περισσότερο από 1,80 μ., υπαίθριες σκάλες για την 
πρόσβαση στους ισόγειους και υπόγειους χώρους 
του κτιρίου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα 
επίπεδα ράμπες πεζών και κεκλιμένα επίπεδα 
ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετες στην 
πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα 
στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα ράμπες φυτεύονται 
πάνω από την πλάκα τους, σε ελάχιστο πάχος 
εδάφους 40 εκατοστών, προσμετρώνται στον 
υπολογισμό της φύτευσης. Στην περίπτωση που τα 
κεκλιμένα επίπεδα ράμπες (στεγασμένα ή μη) 
οχημάτων δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν 
κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, 
επιτρέπεται να κατασκευαστούν παράλληλα στην 
πρόσοψη αυτών ύστερα από γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 
 
Με το προτεινόμενο άρθρο 110, αντικαθίσταται η 
υποπερ. γ της περ. Β της παρ. 8 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
 
γ) Στοιχεία διευκόλυνσης της μετακίνησης ατόμων 
με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. 
 
Με το προτεινόμενο άρθρο 110, αντικαθίσταται η 
υποπερ. ε της περ. Β της παρ. 8 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
 
ε) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, διαχωριστικοί 
τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., τοίχοι 
ελεύθερης διάταξης, που συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου μέγιστου 
ύψους ενάμισι (1,50) μ., πεζούλια, βεράντες, 
διαμορφώσεις εισόδων (αυλόθυρες – πορτοσιές), 
φυτεύσεις, κουρανγκλαίζ (coursanglaises) συνολικού 
μήκους μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης, στην 
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τοίχοι ελεύθερης διάταξης υπερβαίνουν το 
ενάμισι (1,50) μ., λόγω αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, απαιτείται γνωμοδότηση του 
Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω 
κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης 
του πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.» 
24. Στην περ. γ) της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, 
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, τροποποείται 
το τέταρτο εδάφιο και η περ. γ) διαμορφώνεται 
ως εξής: 
«γ) Κατασκευές όπως υπαίθριες σκάλες με τα 
πλατύσκαλά τους, κλίμακες κινδύνου, 
πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα επίπεδα-ράμπες 
(στεγασμένα ή μη), μηχανικά μέσα κάλυψης 
υψομετρικών διαφορών και κατασκευές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων. Οι παραπάνω 
κατασκευές δύνανται να κατασκευάζονται για τη 
σύνδεση των επιπέδων του ακάλυπτου χώρου, 
καθώς και για την πρόσβαση στους ισόγειους, 
υπέργειους και υπόγειους χώρους του κτιρίου. 
Όταν τα στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες 
φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε 
ελάχιστο πάχος εδάφους σαράντα (40) 
εκατοστών, προσμετρώνται στον υπολογισμό της 
φύτευσης. Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα 
επίπεδα – ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων 
δεν είναι εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην 
πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 
ως προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι 
εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία 
μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του 
κτιρίου.» 
25. Στην υποπερ. β) της περ. Β της παρ. 8 του 
άρθρου 17 του ν. 4067/2012 τροποποιούνται το 
πρώτο και το τρίτο εδάφιο, προστίθεται νέο 
τελευταίο εδάφιο και η υποπερ. β) 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«β) Κατασκευές όπως υπαίθριες σκάλες με τα 
πλατύσκαλά τους, εφόσον εξυπηρετούν όροφο 
που η στάθμη του δαπέδου του δεν υπέρκειται 
από την οριστική (φυσική ή τεχνητή) στάθμη του 
εδάφους περισσότερο από 1,80 μ., υπαίθριες 
σκάλες με τα πλατύσκαλά τους για την πρόσβαση 
στους ισόγειους και υπόγειους χώρους του 
κτιρίου, πλατύσκαλα εισόδων, κεκλιμένα επίπεδα 
- ράμπες πεζών και κεκλιμένα επίπεδα - ράμπες 
(στεγασμένα ή μη) οχημάτων κάθετες στην 
πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων. Όταν τα 
στεγασμένα κεκλιμένα επίπεδα – ράμπες 
φυτεύονται πάνω από την πλάκα τους, σε 
ελάχιστο πάχος εδάφους 40 εκατοστών, 
προσμετρώνται στον υπολογισμό της φύτευσης. 
Στην περίπτωση που τα κεκλιμένα επίπεδα – 
ράμπες (στεγασμένα ή μη) οχημάτων δεν είναι 
εφικτό να κατασκευαστούν κάθετα στην 
πρόσοψη του κτιρίου ή των κτιρίων, επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν σε οποιαδήποτε κατεύθυνση 
ως προς την πρόσοψη αυτών ύστερα από 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Οι 
εν λόγω κατασκευές δεν αποτελούν αφετηρία 

οποία αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους 
ενάμισι (1,50) μ., καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης, 
όπως πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. 
Στην περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή τοίχοι 
ελεύθερης διάταξης υπερβαίνουν το 1,50μ., λόγω 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τότε απαιτείται 
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.» 
 
Με την παρ. 26 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 17 του 
ν. 4067/2012 η οποία έχει ως εξής: 
 
«γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε 
κανένα σημείο δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο από 
τρία (3,00) μ. και το συμπαγές τμήμα τους 
μεγαλύτερο από ενάμισι (1,50) μ. Τα αυλόθυρα 
πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων, που 
κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης, 
έχουν μέγιστο ύψος δυόμισι (2,50) μ. και μπορεί να 
αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία 
μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις 
οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του 
περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που 
βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα 
παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του 
πεζοδρομίου.» 
 
Με την παρ. 29  του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 19 
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) η οποία έχει ως εξής: 
α) i. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας 
χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης 
επιφάνειας τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου 
ύψους 3,40 μ., με 
προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος 
που καλύπτει το 80% της συνολικής επιφάνειας του 
δώματος. Στην παραπάνω φυτεμένη επιφάνεια του 
δώματος κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των 
στηθαίων, της απόληξης κλιμακοστασίου και του 
ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό 
της φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς 
κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι 
πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς 
και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες. 
ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας 
χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης 
επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 μ., με 
προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος 
που καλύπτει το 50% της συνολικής επιφάνειας του 
δώματος κτιρίου και επιπλέον τη δημιουργία 
φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων ορόφων 
(που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και 
ανοικτών εξωστών, που συνολικά καλύπτουν το 50% 
της συνολικής επιφάνειας του δώματος κτιρίου. 
Στην παραπάνω φυτεμένη επιφάνεια του δώματος 
κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της 
απόληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα με 
το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό της φυτεμένης 
επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές 
για την υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε 
ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς και οι 
φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας 
αποκλειστικής χρήσης δύνανται να συνδέονται 
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μέτρησης του πραγματοποιούμενου ύψους του 
κτιρίου.» 
26. Η υποπερ. γ) της περ. Β της παρ. 8 του άρθρου 
17 του ν. 4067/2012 αντικαθίσταται ως εξής: 
«γ) Κατασκευές - στοιχεία διευκόλυνσης της 
μετακίνησης ατόμων με αναπηρία ή 
εμποδιζόμενων ατόμων. Οι εν λόγω κατασκευές 
δεν αποτελούν αφετηρία μέτρησης του 
πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.» 
27. Στην υποπερ. ε) της περ. Β της παρ. 8 του 
άρθρου 17 του ν. 4067/2012 προστίθεται νέο 
δεύτερο εδάφιο και η υποπερ. ε) διαμορφώνεται 
ως εξής: 
«ε) Τοιχία για την αντιστήριξη πρανών, 
διαχωριστικοί τοίχοι μέγιστου ύψους ενάμισι 
(1,50) μ., τοίχοι ελεύθερης διάταξης που 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα 
χώρου μέγιστου ύψους ενάμισι (1,50) μ., 
πεζούλια, βεράντες, διαμορφώσεις εισόδων 
(αυλόθυρες – πορτοσιές), φυτεύσεις, κουρ 
ανγκλαίζ (cours anglaises) συνολικού μήκους 
μικρότερου ή ίσου του 1/2 της όψης στην οποία 
αντιστοιχεί και μέχρι καθαρού πλάτους ενάμισι 
(1,50) μ. καθώς και στοιχεία εξυπηρέτησης όπως 
πάγκοι, τραπέζια, άθλησης και παιχνιδότοπων. 
Στην περίπτωση που οι διαχωριστικοί τοίχοι ή 
τοίχοι ελεύθερης διάταξης υπερβαίνουν το 
1,50μ., λόγω αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, τότε 
απαιτείται γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής. Οι εν λόγω κατασκευές δεν 
αποτελούν αφετηρία μέτρησης του 
πραγματοποιούμενου ύψους του κτιρίου.» 
28. Στην περ. γ) της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 
4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και 
η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής: 
«γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου 
σε κανένα σημείο δεν έχουν ύψος μεγαλύτερο 
από τρία (3,00) μ. και το συμπαγές τμήμα τους 
μεγαλύτερο από ενάμισι (1,50) μ. Τα αυλόθυρα – 
πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων, 
που κατασκευάζονται σε συνέχεια της 
περίφραξης, έχουν μέγιστο ύψος τρία (3,00) μ. 
και μπορεί να αποτελούνται από συμπαγή 
στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η 
υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του 
εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα 
περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του 
οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη 
στάθμη του πεζοδρομίου. 
Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω 
διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή 
συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους τριών 
(3,00) μ. ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής. Στην περίπτωση οικοπέδων εντός 
οικισμών χωρίς σχέδιο, αφετηρία μέτρησης των 
υψών για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο 
πρόσωπο του οικοπέδου είναι η υψηλότερη από 
τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν 
του περιφράγματος.» 
29. Στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 
4067/2012 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο των 
στοιχείων i και ii και η περ. α) διαμορφώνεται ως 
εξής: 
«α) i. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας 

λειτουργικά με ιδιοκτησίες του υποκείμενου 
ορόφου. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι δυνατή η 
προσαύξηση του ύψους του κτιρίου, σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 15. 
 
Με την παρ. 30 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. α της παρ. 2 του άρθρου 19 
του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) η οποία έχει ως εξής: 
 
«δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας 
τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του 
υποκείμενου ορόφου. Όταν τα στηθαία και τα 
κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στην άκρη 
της οριζόντιας προεξοχής του δαπέδου του 
δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας 
προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και 
προσμετράται στο σύνολο των επιτρεπόμενων 
εξωστών. Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω 
επιφάνεια συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του 
δώματος του κτιρίου.» 
 
Με την παρ. 31 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 4067/2012 (Α΄ 79) η οποία έχει ως εξής: 
«ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που 
δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και 
διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και στερεομετρία 
της στέγης.» 
 
Με την παρ. 32 του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται το άρθρο 20Α του ν. 4067/2012 (Α΄ 
79)  η οποία έχει ως εξής: 
 
1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων 
κατασκευών της περ.  γ΄ της παρ.  1 του άρθρου  20 
του παρόντος οι αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που 
προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού σε δημόσιους 
και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, 
ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο 
έδαφος και των υλικών κατασκευής τους. Για τους 
αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται 
στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρμόζονται 
οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά 
κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Για την 
εγκατάσταση των κατασκευών 
αεροϋποστηριζόμενων θόλων απαιτείται απόφαση 
έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση 
άδειας μικρής κλίμακας της οικείας Υπηρεσίας 
Δόμησης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στατικής 
επάρκειας και β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι 
ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις 
προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων. 
 
Με την παρ. 33  του προτεινόμενου άρθρου 122, 
τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 
4759/2020 η οποία έχει ως εξής: 
 
2. Ανεξαρτήτως παρέλευσης δεκαετίας, σε 
ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπονται οι αναγκαίες 
επισκευές για 
λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως εργασίες 
επισκευής, αποκατάστασης, αλλαγής φέροντος 
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χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης 
επιφάνειας τριάντα πέντε (35) τ.μ. και μέγιστου 
ύψους 3,40 µ., µε προϋπόθεση τη δημιουργία 
φυτεμένου δώματος που καλύπτει το 80% της 
συνολικής επιφάνειας του δώματος. Στην 
παραπάνω συνολική επιφάνεια του δώματος 
κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των στηθαίων, της 
απόληξης κλιμακοστασίου και του ανελκυστήρα 
με το φρεάτιό του. Στον υπολογισμό της 
φυτεμένης επιφάνειας συμμετέχουν οι ασκεπείς 
κατασκευές για την υποδοχή στοιχείων νερού και 
οι πισίνες σε ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, 
καθώς και οι φυτεμένες επιφάνειες κάτω από 
πέργκολες. 
ii. Σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, χώροι κύριας 
χρήσης αποκλειστικής ή κοινόχρηστης, μέγιστης 
επιφάνειας 35 τ.μ. και μέγιστου ύψους 3,40 µ., µε 
προϋπόθεση τη δημιουργία φυτεμένου δώματος 
που καλύπτει το 50% της συνολικής επιφάνειας 
του δώματος κτιρίου και επιπλέον τη δημιουργία 
φυτεμένων υπαίθριων χώρων, δωμάτων ορόφων 
(που προκύπτουν από υποχώρηση ορόφων) και 
ανοικτών εξωστών που συνολικά καλύπτουν το 
50% της συνολικής επιφάνειας του δώματος 
κτιρίου. Στην παραπάνω συνολική επιφάνεια του 
δώματος κτιρίου εξαιρείται η επιφάνεια των 
στηθαίων, της απόληξης κλιμακοστασίου και του 
ανελκυστήρα με το φρεάτιό του. Στον 
υπολογισμό της φυτεμένης επιφάνειας 
συμμετέχουν οι ασκεπείς κατασκευές για την 
υποδοχή στοιχείων νερού και οι πισίνες σε 
ποσοστό 50% της επιφάνειάς τους, καθώς και οι 
φυτεμένες επιφάνειες κάτω από πέργκολες. 
Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χώροι κύριας 
αποκλειστικής χρήσης δύνανται να συνδέονται 
λειτουργικά με ιδιοκτησίες του υποκείμενου 
ορόφου. Στις παραπάνω περιπτώσεις είναι 
δυνατή η προσαύξηση του ύψους του κτιρίου, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 15.» 
30. Στην περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 
4067/2012 προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και 
η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής: 
«δ) Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας 
τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του 
υποκείμενου ορόφου. Όταν τα στηθαία και τα 
κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στην 
άκρη της οριζόντιας προεξοχής του δαπέδου του 
δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας 
προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και 
προσμετράται στο σύνολο των επιτρεπόμενων 
εξωστών. Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω 
επιφάνεια συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του 
δώματος του κτιρίου. Στηθαία ή τμήματα 
στηθαίων του δώματος ή και της εγκιβωτισμένης 
στέγης δύνανται να αποτελούν ανεστραμμένα 
δοκάρια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.» 
31. Στην περ. ζ) της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 
4067/2012 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η 
περ. ζ) διαμορφώνεται ως εξής: 
«ζ) Στέγες. Απαγορεύονται κατασκευές που 
δημιουργούν κατακόρυφα ανοίγματα και 
διαφοροποιούν την ενιαία κλίση και 
στερεομετρία της στέγης. Επιτρέπεται, ύστερα 
από γνωμοδότηση του Συμβουλίου 

οργανισμού ή πλήρης αντικατάσταση αυτού, 
διαρρύθμισης, ριζικής ανακαίνισης (που δεν φθάνει 
όμως μέχρι βαθμού ολοσχερούς κατεδάφισης και 
ανοικοδόμησής του), αντικατάσταση στέγης, καθώς 
και κοπής δέντρων σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για 
λόγους επικινδυνότητας. 
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Αρχιτεκτονικής, ο εγκιβωτισμός της στέγης σε 
ύψος μεγαλύτερο από το ανώτατο σημείο της και 
μέχρι 1,50 μ. πάνω από αυτό, λόγω 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τον αποκλεισμό 
της θέασης των συστημάτων της παρ. 10 του 
άρθρου 16 στις όψεις του κτιρίου.». 
32. Στο άρθρο 20Α του ν. 4067/2012, προστίθεται 
περ. γ) στην παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 
3 και το άρθρο 20Α διαμορφώνεται ως εξής:  
«Άρθρο 20Α  
Θόλοι αθλητικών εγκαταστάσεων 
 1. Υπάγονται στην έννοια των λυόµενων 
κατασκευών της περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 
του παρόντος οι αεροϋποστηριζόµενοι θόλοι, 
που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων µαζικού αθλητισµού 
σε δηµόσιους και δηµοτικούς ανοιχτούς 
κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου 
αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών 
κατασκευής τους. Για τους 
αεροϋποστηριζόµενους θόλους, που 
τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, 
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα 
ανώτατα ποσοστά κάλυψης από λυόµενες ή 
άλλες κατασκευές. Για την εγκατάσταση των 
κατασκευών αεροϋποστηριζόµενων θόλων 
απαιτείται απόφαση έγκρισης του Δηµοτικού 
Συµβουλίου και έκδοση άδειας µικρής κλίµακας 
της οικείας Υπηρεσίας Δόµησης. Απαιτούµενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: 
α) µελέτη στατικής επάρκειας, β) βεβαίωση του 
κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόµενος θόλος 
πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων γ) 
βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού ότι έχουν 
εφαρμοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες της 
υπουργικής απόφασης της παρ. 3. 
2. Με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 εγκαθίστανται 
αεροϋποστηριζόµενοι θόλοι:  
α) Σε περιοχές που έχουν  βρίσκονται σε 
κατάσταση χαρακτηρισθεί εκτάκτου ανάγκης 
πολιτικής προστασίας, για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών.  
β) Σε χώρους άθλησης νομίμως υφιστάμενων 
αθλητικών εγκαταστάσεων εντός οικοπέδων ή 
γηπέδων άρτιων και οικοδομήσιμων και στα 
προαύλια σχολικών κτιρίων για την κάλυψη 
σχολικών υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων. 
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
αεροϋποστηριζόµενων θόλων που τοποθετούνται 
δυνάµει των παρ. 1 και 2, το χρονικό διάστημα 
διατήρησης τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα 
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδοµών και 
Μεταφορών και Πολιτισµού και Αθλητισµού.» 
33. Στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4759/2020 
προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 
διαμορφώνεται ως εξής: 
«2. Ανεξαρτήτως παρέλευσης δεκαετίας, σε 
ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπονται οι αναγκαίες 
επισκευές για λόγους χρήσης και υγιεινής, όπως 
εργασίες επισκευής, αποκατάστασης, αλλαγής 
φέροντος οργανισμού ή πλήρης αντικατάσταση 
αυτού, διαρρύθμισης, ριζικής ανακαίνισης (που 
δεν φθάνει όμως μέχρι βαθμού ολοσχερούς 
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κατεδάφισης και ανοικοδόμησής του), 
αντικατάσταση στέγης, καθώς και κοπής δέντρων 
σε ρυμοτομούμενα ακίνητα για λόγους 
επικινδυνότητας. Επιτρέπονται σε 
ρυμοτομούμενα ακίνητα κατασκευές και 
φυτεύσεις στους ακάλυπτους χώρους που 
εξυπηρετούν στην λειτουργία του κτιρίου, 
σύμφωνα με τον ν. 4067/2012.» 
 

Άρθρο 123 
Επέκταση σε όμορο 
Το τελευταίο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 2 του 
άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α' 174) 
αντικαθίσταται και η περ. γ’ διαμορφώνεται ως 
εξής:   
«γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς 
και σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με 
οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, 
επιτρέπεται έως 31.12.2021 ο εκσυγχρονισμός 
και η κτιριακή τους επέκταση, με τους όρους 
δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έγκρισης της 
παρέκκλισης, μετά από έγκριση του αρμόδιου για 
τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και εργασίες 
συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής 
αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, 
που αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον, τη λειτουργική τους 
αναβάθμιση, την ασφάλεια και την υγιεινή των 
διαβιούντων και εργαζομένων σε αυτά. Η 
επέκταση σε όμορο ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, 
επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το 
όμορο ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι τη δημοσίευση 
του ν. 4782/2021 (Α’ 36).» 

Με το προτεινόμενο άρθρο 113, αντικαθίσταται το 
τελευταίο εδάφιο της περ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 
51 του ν. 4178/2013 (Α' 174) το οποίο έχει ως εξής: 
 
« γ. Σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρίων ή 
εγκαταστάσεων, οι οποίες διατηρούνται, καθώς και 
σε χρήσεις οι οποίες λειτουργούν με οικοδομικές 
άδειες που εκδόθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 
26 του ν. 2831/2000, επιτρέπεται έως 31.12.2021 ο 
εκσυγχρονισμός και η κτιριακή τους επέκταση, με 
τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο 
έγκρισης της παρέκκλισης, μετά από έγκριση του 
αρμόδιου για τη λειτουργικότητα φορέα, καθώς και 
εργασίες συντήρησης, επισκευής, ενεργειακής 
αναβάθμισης και διαρρυθμίσεων των κτιρίων, που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον, τη λειτουργική τους αναβάθμιση, την 
ασφάλεια και την υγιεινή των διαβιούντων και 
εργαζομένων σε αυτά. Η επέκταση σε όμορο 
ακίνητο του ίδιου ιδιοκτήτη, επιτρέπεται μόνο υπό 
την προϋπόθεση ότι το όμορο ακίνητο αποκτήθηκε 
μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.» 

Άρθρο 124 
Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων 
ΟΤΑ Α’ βαθμού 
1. Η ειδική κατηγορία χρήσεων γης 16.1 της παρ. 
ΙΙ του άρθρου 1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), 
τροποποιείται ως εξής:  
«16.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων 
μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων καθώς και οχημάτων 
ανεξαρτήτως βάρους των υπηρεσιών ΟΤΑ Α’ 
βαθμού.»,. 

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η ειδική 
κατηγορία χρήσεων γης 16.1 της παρ. ΙΙ του άρθρου 
1 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114) που  έχειέως εξής: 
 
 
«16.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων 
μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων»,. 

Άρθρο 125 
Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 

 
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 3982/2011 
(Α’ 143) τροποποιούνται οι περ. α), β) και ε), 
προστίθεται περ. στ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται 
ως εξής: 
«2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά 
τα ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν 
λειτουργικής ή περιβαλλοντικής εξυγίανσης, 
μπορεί να ιδρυθεί «Επιχειρηματικό Πάρκο 
Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον καθορισμό και τη 
λειτουργία του ισχύουν οι διατάξεις του 
παρόντος μέρους που εφαρμόζονται για τα 
Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. 1α`-
δ`, ήτοι των άρθρων 43 έως 56, με τις εξής 

Ηπαράγραφος 2 του άρθρου 56 του ν.3982/2011 
έχει ως εξής: 
 
2. Στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί κατά τα 
ανωτέρω ως περιοχές που χρήζουν λειτουργικής ή 
περιβαλλοντικής εξυγίανσης, μπορεί να ιδρυθεί 
«Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης» (ΕΠΕ). Για τον 
καθορισμό και τη λειτουργία του ισχύουν οι 
διατάξεις του παρόντος μέρους που εφαρμόζονται 
για τα Επιχειρηματικά Πάρκα του άρθρου 41 παρ. 
1α΄-δ΄, ήτοι των άρθρων 43 έως 56, με τις εξής 
διαφοροποιήσεις: 
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό 
επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την 
πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις 
εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε 
περιπτώσεις περιοχών της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν 
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διαφοροποιήσεις: 
α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό 
επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την 
πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται στο δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής έκτασης γης 
ιδιοκτησίας. Στις περιπτώσεις περιοχών της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στις οποίες 
η εισφορά σε γη δεν μπορεί για αντικειμενικούς 
πολεοδομικούς λόγους (πυκνοδομημένες 
υφιστάμενες περιοχές άτυπων βιομηχανικών 
συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε ποσοστό δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής έκτασης της 
ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς τούτο 
βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας 
Οικισμού και Περιβάλλοντος της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε γη 
περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%). 
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων ορίζεται στο δέκα πέντε τοις 
εκατό (15%) υπολογιζόμενο επί της συνολικής 
επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
το ελάχιστο ποσοστό των χώρων αυτών 
περιορίζεται μέχρι το δέκα τοις εκατό (10%) 
εφόσον το επιβάλλουν αντικειμενικοί 
πολεοδομικοί λόγοι που τεκμηριώνονται από την 
πολεοδομική μελέτη και ύστερα από σχετική 
προς τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στις ως άνω 
περιπτώσεις, όπου η οριογραμμή ΕΠΕ 
(Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης) 
τοποθετείται επί εθνικής, επαρχιακής ή 
δημοτικής οδού, δεν υπάρχει υποχρέωση 
φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς το μέρος 
της οδού. 
 γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 
στρεμμάτων. 
 δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το 
σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, 
προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων 
αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων 
(λυμάτων), δικτύων οδοποιίας. 
ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των 
δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το δέκα 
πέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής 
οριοθετημένης έκτασης. 
στ) Η εισφορά σε χρήμα καλύπτει ακριβώς τις 
ανάγκες ίδιας συμμετοχής του εγκεκριμένου με 
την υπουργική απόφαση επιχειρηματικού 
σχεδίου για την οργάνωσή του και καταβάλλεται 
από τους ιδιοκτήτες γης ανάλογα με το εμβαδόν 
της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας τους, με την 
ιδιοκτησία ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 52». 
 

μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους 
(πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων 
βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε 
ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής 
έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς 
τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε 
γη περιορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με 
αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από 
δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό 
(20%), όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται 
στο άρθρο 52 παράγραφος 6 του παρόντος. 
 
β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο 
επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των 
χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το 
επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι που 
τεκμηριώνονται από την πολεοδομική μελέτη και 
ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του 
αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Στις ως άνω περιπτώσεις, όπου η 
οριογραμμή του ΕΠΕ τοποθετείται επί εθνικής, 
επαρχιακής ή δημοτικής οδού, δεν υπάρχει 
υποχρέωση φύτευσης περιμετρικού πρασίνου προς 
το μέρος της οδού. 
γ) Η έκταση να έχει εμβαδόν άνω των 100 
στρεμμάτων. 
δ) Να υπάρχουν λειτουργικά και περιβαλλοντικά 
προβλήματα, όπως αρνητικές εκθέσεις από το σώμα 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, πρόστιμα, 
προβλήματα με τον υδροφόρο ορίζοντα, 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, έλλειψη δικτύων 
αποχέτευσης όμβριων ή ακαθάρτων υδάτων 
(λυμάτων), δικτύων οδοποιίας, και 
ε) Το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των 
δομημένων γηπέδων να υπερβαίνει το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης. 
 
 

Άρθρο 126 
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

3. Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του 
άρθρου 29 του ν. 4495/2017 και η παρ. 3 
διαμορφώνεται ως εξής: 
“Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται, να 

 
Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017  έχει ως 
εξής: 
«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μπορεί να καθορίζονται, να 
συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες 
για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και τα 
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συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι 
εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση 
πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας και τα δικαιολογητικά για τη χορήγησή 
της. Με απόφαση την ίδια απόφαση δύναται να 
καθορίζονται περιπτώσεις πέραν των οριζόμενων 
στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου για τις οποίες 
δεν ισχύει το όριο του προϋπολογισμού των 
είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και για την 
εκτέλεσή τους απαιτείται έγκριση εργασιών 
δόμησης μικρής κλίμακας ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού.» 

δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.». 
 

Άρθρο 128 

Ανάπτυξη υποδομών δικτύου από το 

Διαχειριστή Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για εγκατάσταση έργων 

Α.Π.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 15, 

της παρ. 2 του άρθρου 128 και προσθήκη περ. θ’ 

στην παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 4001/2011 

 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011 (Α’ 

179) τροποποιείται, με την προσθήκη αναφοράς 

στην αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας 

παραγόμενης από Α.Π.Ε., και διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 

σύμφωνα με την παρ. 1, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη 

της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων 

και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους 

Διαχειριστές των Συστημάτων Μεταφοράς και 

τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής, 

προκειμένου να βελτιώνεται η αποδοτικότητα 

των Συστημάτων Μεταφοράς και των Δικτύων 

Διανομής, να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς 

ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού, η 

αξιοποίηση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από 

Α.Π.Ε., με ανάλογες επενδύσεις ανάπτυξης στα 

Συστήματα Μεταφοράς και Δικτύων Διανομής, 

καθώς και να υποστηρίζονται οι σχετικές με τις 

αρμοδιότητες των ως άνω Διαχειριστών 

ερευνητικές δραστηριότητες αυτών.» 

2. Στο τελευταίο εδάφιο της περ. (η) της παρ. 2 

του άρθρου 128 του ν. 4001/2011 προστίθεται 

νέο τρίτο εδάφιο και η περ. (η) διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«(η) Οι διαδικασίες και οι όροι ανάπτυξης του 

Ε.Δ.Δ.Η.Ε., λαμβανομένων υπόψη ιδίως της 

εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης 

νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της 

αποδοτικότητας, της ασφάλειας λειτουργίας και 

της ποιότητας υπηρεσιών του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., της 

εφαρμογής νέων τεχνολογιών και ενιαίων, κατά 

το δυνατόν, προδιαγραφών και της προστασίας 
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του περιβάλλοντος. Οι βασικοί άξονες ανάπτυξης 

του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε χρονικό ορίζοντα από τρία (3) 

έως επτά (7) έτη καθορίζονται με το Σχέδιο 

Ανάπτυξης του Δικτύου, το οποίο καταρτίζεται 

από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και εγκρίνεται με 

απόφαση της ΡΑΕ. Στο Σχέδιο Ανάπτυξης του 

Δικτύου περιλαμβάνονται και τα αναγκαία έργα 

ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για τη διασφάλιση της 

δυνατότητας μελλοντικής διείσδυσης παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε., τα 

οποία τεκμηριώνονται ειδικώς από τον 

Διαχειριστή του Δικτύου.Έργα επέκτασης του 

Ε.Δ.Δ.Η.Ε. λόγω σύνδεσης εκτελούνται νομίμως, 

ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο 

εγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..». 

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 140 του ν. 

4001/2011 προστίθεται νέα περ. (θ) και η παρ. 4 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Κατά την έγκριση των τιμολογίων της παρ. 3 

πέραν ενός εύλογου κέρδους, λαμβάνονται 

υπόψη ιδίως:  

(α) Οι δαπάνες για την παραγωγή ή αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στη 

λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς ή του 

Δικτύου Διανομής.  

(β) Οι δαπάνες για μισθούς, ημερομίσθια και 

συναφή έξοδα.  

(γ) Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα, 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως των φόρων και 

λοιπών τελών και δασμών.  

(δ) Η απόσβεση των επενδύσεων.  

(ε) Η απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου, 

λαμβανομένου υπόψη του επιχειρηματικού 

κινδύνου και του κόστους κεφαλαίου αντίστοιχων 

δραστηριοτήτων.  

(στ) Οι δαπάνες για τη συμμόρφωση με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την παροχή 

υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.  

(ζ) Οι δαπάνες για τις υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν ή εγγυήσεις λειτουργίας που 

χορηγήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 

νόμου αυτού.  

(η) Κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

(θ) Οι αναγκαίες επενδύσεις ανάπτυξης του 

Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

προγράμματα και σχέδια ανάπτυξης.». 

Άρθρο 129 

Εταιρικός μετασχηματισμός Δ.Ε.Η. Α.Ε. – 
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Προσθήκη άρθρου 123Α και τροποποίηση των 

άρθρων 122 και 124 του ν. 4001/2011 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4001/2011 (A’ 

179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Η κυριότητα του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ανήκει 

αποκλειστικά στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή, σε περίπτωση 

απόσχισης του σχετικού Κλάδου Δικτύου 

Διανομής, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Εξαιρούνται το 

Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης 

περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και 

στοιχείων, καθώς και το υφιστάμενο δίκτυο 

οπτικών ινών και τα σχετικά στοιχεία 

ενεργητικού, το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών 

ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., καθώς και οι 

υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν 

από το ν. 4463/2017 (Α’ 42), όπου η Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και 

υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και 

διέλευσης στο Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε τρίτους, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στον ως άνω νόμο. Για τον 

σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, χορηγείται 

στη Δ.Ε.Η. Α.Ε., και σε περίπτωση απόσχισης του 

σχετικού Κλάδου Δικτύου Διανομής στη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., άδεια αποκλειστικότητας της 

κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει 

και κάθε μελλοντική επέκταση του Ε.Δ.Δ.Η.Ε..» 

2. Προστίθεται άρθρο 123Α στον ν. 4001/2011 ως 

εξής: 

«1. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. δύναται να προβεί σε απόσχιση 

του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας (εφεξής «Κλάδος Δικτύου Διανομής») 

με εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία με 

την επωνυμία "Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε." (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε.). Στο πλαίσιο της απόσχισης, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

αποτελεί τη διασπώμενη εταιρεία, σύμφωνα με 

το άρθρο 57 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) και η 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., την επωφελούμενη εταιρεία.  

2. Ως Κλάδος Δικτύου Διανομής νοείται το σύνολο 

των δραστηριοτήτων της αυτόνομης 

εκμετάλλευσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) της ΔΕΗ Α.Ε. 

στις οποίες περιλαμβάνονται η κυριότητα του 

Ε.Δ.Δ.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων 

και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του Κλάδου 

Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νήσων, των συναφών 

υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων παθητικού, 

 
 
 
 
Η παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4001/2011 έχει ως 
εξής: 
 
«Άρθρο 122 
 
Κυριότητα του Δικτύου Διανομής 
 
 1. Η κυριότητα του ΕΔΔΗΕ ανήκει αποκλειστικά στη 
ΔΕΗ ΑΕ. Για το σκοπό αυτόν, με τον παρόντα νόμο, 
χορηγείται στη ΔΕΗ ΑΕ Άδεια Αποκλειστικότητας της 
κυριότητας του Δικτύου. Η άδεια αυτή καλύπτει και 
κάθε μελλοντική επέκταση του ΕΔΔΗΕ.» 
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καθώς και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα 

περιληφθεί στο σχέδιο διάσπασης και στη 

λογιστική κατάσταση του Κλάδου Δικτύου 

Διανομής, με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης 

της Κρήτης, περιλαμβανομένων των σχετικών 

παγίων και στοιχείων. Δεν ανήκει στον Κλάδο 

Δικτύου Διανομής το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών 

ινών, τα σχετικά με αυτό στοιχεία ενεργητικού 

και τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, 

καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών 

ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε.. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και 

υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και 

διέλευσης υπέρ τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζεται 

στον ν. 4463/2017 (Α’ 40).  

3. Η απόσχιση του ως άνω Κλάδου Δικτύου 

Διανομής δύναται να πραγματοποιηθεί με τη 

διαδικασία και τους όρους του παρόντος, των 

άρθρων 4, 54, 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 

4601/2019 (Α’ 44), καθώς και του ν.δ. 1297/1972 

(Α’ 217).  

4. Η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής που 

εισφέρεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

παρ. 1 και 2, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται να 

πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους 

όρους που περιέχονται στο ν.δ. 1297/1972, με τις 

ακόλουθες παρεκκλίσεις:  

(α) Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων που 

απεικονίζονται στον ισολογισμό της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

στον λογαριασμό «επιχορηγήσεις παγίων 

επενδύσεων», μπορεί να μεταφέρονται στη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στον βαθμό που συνδέονται με 

τα εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού.  

(β) Δεν απαιτείται να υποβληθούν στην οικεία 

Δ.Ο.Υ. οι μηδενικές δηλώσεις φόρου μεταβίβασης 

ακινήτων, στις οποίες περιλαμβάνονται 

ενδεικτικά και δηλώσεις επίκλησης χρησικτησίας, 

διαφοράς εκτάσεων ή άλλου μη μετεγγραμμένου 

τίτλου και κινητών, όπως ηλεκτρομηχανολογικού 

και άλλου εξοπλισμού.  

(γ) Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 

αναλογικών και παγίων συμβολαιογραφικών 

δικαιωμάτων για κάθε πράξη, για την οποία 

απαιτείται συμβολαιογραφικός τύπος, 

συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε 

συμπληρωματικών πράξεων αυτής. Τα λοιπά 

συμβολαιογραφικά δικαιώματα περιορίζονται 

στο ήμισυ των προβλεπομένων από την κείμενη 
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νομοθεσία.  

(δ) Η μεταφορά των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού, περιλαμβανομένης της μεταβίβασης 

εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα και άλλα 

κινητά, συντελείται αυτοδικαίως, με μόνη την 

καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.Μ.Η.) της σύμβασης διάσπασης και 

ανεξάρτητα από τον χρόνο μεταγραφής. Η 

μεταβίβαση αυτή λαμβάνει χώρα με καθολική 

διαδοχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 70 

του ν. 4601/2019. Από την ημερομηνία της 

καταχώρισης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών 

της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση έναντι 

οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του 

Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, ως 

προς τις οποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω 

από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. Δεν απαιτούνται 

οποιεσδήποτε προσαρτήσεις, κανονιστικές ή 

διοικητικές εγκρίσεις, άδειες, βεβαιώσεις, 

υπεύθυνες δηλώσεις, μελέτες, πιστοποιητικά και 

σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων, 

ακόμη και αυτών που έχουν αποκτηθεί με 

αναγκαστική απαλλοτρίωση ή βρίσκονται σε 

παραμεθόριες περιοχές, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης, γενικής ή ειδικής, διάταξης. Κατά 

παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 

4495/2017 (Α’ 167) και από κάθε άλλη γενική ή 

ειδική διάταξη, δεν απαιτείται βεβαίωση 

υπαγωγής στον ν. 4495/2017 και, ιδίως, η 

υποβολή της ταυτότητας κτιρίου. Για τις ανάγκες 

σύνταξης της σύμβασης διάσπασης, ή 

συμπληρωματικών και διορθωτικών πράξεων 

αυτής δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε 

γενικής και ειδικής διάταξης, πιστοποιητικό της 

φορολογικής διοίκησης, με το οποίο βεβαιώνεται 

ότι τα ακίνητα και λοιπά πάγια του Κλάδου 

Δικτύου Διανομής περιλαμβάνονται στις 

δηλώσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) για τα πέντε (5) 

προηγούμενα έτη. Το συμβολαιογραφικό 

έγγραφο της σύμβασης διάσπασης δεν απαιτείται 

να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των 

ακινήτων, αλλά αρκεί να περιλαμβάνει αναφορά 

στο σχετικό ΚΑΕΚ ή στα αναγκαία για την 

ταυτοποίηση των ακινήτων στοιχεία. 

(ε) Μεταγραφές, καθώς και λοιπές καταχωρίσεις 

της σύμβασης διάσπασης, όπως έχει ή 

τροποποιείται, στα υποθηκοφυλακεία και 

κτηματολογικά γραφεία έχουν διαπιστωτικό 

χαρακτήρα, γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

αντίθετης διάταξης, ιδίως, δε, των άρθρων 3 και 
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13 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147), της παρ. 6 του 

άρθρου 2 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 5 του 

ν. 2308/1995 (Α’ 114) και δύναται να 

διενεργηθούν εντός πέντε (5) ετών από την 

καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της 

σύμβασης διάσπασης, χωρίς, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης αντίθετης διάταξης: α) την καταβολή 

οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος τρίτου, 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων 

και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή 

άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων 

υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων 

και β) ειδικά για τους υποσταθμούς ηλεκτρικής 

ενέργειας οποιασδήποτε τάσης και ισχύος, την 

υποβολή αποσπασμάτων κτηματολογικών και 

κτηματογραφικών διαγραμμάτων, ούτε ως 

συνοδευτικών εγγράφων της σχετικής περίληψης 

ή πιστοποιητικών κτηματογράφησης, που 

συνυποβάλλονται με την αίτηση καταχώρισης 

στα κτηματολογικά βιβλία της σύμβασης 

διάσπασης, συμπεριλαμβανομένων των 

εκδιδόμενων, κατά την παρ. 4 του άρθρου 14 του 

ν. 2664/1998 (Α΄ 275). Η μη μεταγραφή ή 

καταχώριση της σύμβασης διάσπασης μέχρι και 

τη συμπλήρωση της πενταετίας δεν εμποδίζει την 

έκδοση, εντός αυτού του χρονικού διαστήματος 

και μόνον, αδειών, για την έκδοση των οποίων 

απαιτείται πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή 

κτηματολογική εγγραφή, άδεια δόμησης. 

(στ) Διαφορές αναπροσαρμογής της αξίας παγίων 

και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που 

προέκυψαν κατ` εφαρμογή άλλων νόμων πριν την 

απόσχιση κλάδου, όπως του ν. 2941/2001 (Α’ 

201) και του ν. 3229/2004 (Α’ 38), παραμένουν 

στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. 

(ζ) Εκκρεμείς δίκες, που αφορούν στα 

εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις επί 

των ακινήτων και των παγίων στοιχείων του 

Δικτύου Διανομής και του Δικτύου των Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών συνεχίζονται 

αυτοδικαίως από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., χωρίς να 

διακόπτονται και να απαιτείται, για τη συνέχιση ή 

την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή 

δήλωση εκ μέρους της, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 70 του ν. 4601/2019. 

(η) Διαγωνιστικές διαδικασίες για έργα, 

προμήθειες ή υπηρεσίες, οι οποίες 

προκηρύχθηκαν από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. πριν από την 

απόσχιση κλάδου και αφορούν σε 

δραστηριότητές του, μετά την ολοκλήρωση της 

απόσχισης συνεχίζονται από την επωφελούμενη 
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εταιρεία, ως καθολικό διάδοχο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

(θ) Εφόσον ολοκληρωθεί η απόσχιση του Κλάδου 

Δικτύου Διανομής και η εισφορά του στη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. με την καταχώριση στο Γ.Ε.Μ.Η. 

της σύμβασης διάσπασης, παύει η υποχρέωση 

της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. να καταβάλλει ετήσιο 

αντάλλαγμα στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 

5 του άρθρου 127 του ν. 4001/2011, με την 

επιφύλαξη: α) των ποσών που αφορούν σε 

υποανάκτηση εσόδων του κυρίου του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

για το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση 

της απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής και 

β) των ποσών που αφορούν στο Απαιτούμενο 

Έσοδο για το δίκτυο Υψηλής Τάσης Κρήτης. 

(ι) Οποιοδήποτε ελάττωμα στη διαδικασία 

απόσχισης του Κλάδου Δικτύου Διανομής 

δύναται να θεμελιώσει αξίωση αποζημίωσης των 

θιγομένων, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, μη 

θιγομένου του κύρους της απόσχισης.(ια) Δεν 

απαιτείται η διενέργεια απογραφής των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που θα 

αποτιμηθούν στο πλαίσιο της απόσχισης του 

Κλάδου Δικτύου Διανομής.  

5. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός 

χειρισμός διενεργήθηκε από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. που 

αφορά στον Κλάδο Δικτύου Διανομής και ενέχει 

μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται, 

συνεπεία της απόσχισης, στη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 

προς όφελος ή βάρος αυτής.  

6. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και 

παραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στη Δ.Ε.Η. 

Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο Κλάδο Δικτύου 

Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., περιλαμβανομένης ενδεικτικά 

της άδειας αποκλειστικότητας κυριότητας του 

Δικτύου σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου 

Διανομής, όπως ορίζεται στην παρ. 2. Για λόγους 

ασφάλειας δικαίου, η ΡΑΕ αμελλητί μετά την 

ολοκλήρωση της απόσχισης τροποποιεί την 

υφιστάμενη άδεια αποκλειστικότητας της 

κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., ώστε να 

αποτυπώνεται ότι κατέχουν: α) η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 

άδεια αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

σε σχέση με τον Κλάδο Δικτύου Διανομής, όπως 

ορίζεται στην παρ. 2 και β) η Δ.Ε.Η. Α.Ε. άδεια 

αποκλειστικότητας κυριότητας Ε.Δ.Δ.Η.Ε. σε 

σχέση με τα εξαιρούμενα στοιχεία του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2.  

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 

αυξάνεται λόγω της απορρόφησης, κατά ποσό 

που δεν υπερβαίνει το ποσό της εύλογης αξίας 
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του ως άνω εισφερόμενου κλάδου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., 

το οποίο ισούται με την καθαρή θέση αυτού, 

όπως προκύπτει από το άρθρο 8 του ν.δ. 

1297/1972, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 

4548/2018 (Α΄ 104), δηλαδή την αποτίμηση μείον 

αφορολόγητα αποθεματικά που πρόκειται να 

μεταφερθούν με τον κλάδο. Διαφορά μεταξύ της 

αύξησης και της εύλογης αξίας άγεται στον 

λογαριασμό υπέρ το άρτιο. Στο πλαίσιο των 

απαλλαγών που προβλέπει το ν.δ. 1297/1972, η 

πιο πάνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

απαλλάσσεται από το ανταποδοτικό τέλος 0,1% 

υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 17 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), καθώς και 

τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου του ν. 

1676/1986 (Α’ 204) και από οποιονδήποτε άλλο 

φόρο, τέλος, εισφορά υπέρ τρίτων ή άλλη 

επιβάρυνση. Με την ολοκλήρωση της 

απορρόφησης του Κλάδου Δικτύου Διανομής, 

εκδίδονται από τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. νέες μετοχές 

που παραδίδονται στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Οι μετοχές 

αυτές παρέχουν στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. το δικαίωμα 

συμμετοχής στα κέρδη της επωφελούμενης 

εταιρείας. 

8. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 1468/1950 

(Α` 169), η παρ. 1 του άρθρου 36 και του άρθρου 

37 του β.δ. της 28ης Ιανουαρίου 1951 (Α` 35), των 

άρθρωντα άρθρα 12, 13 και 14 του α.ν. 

1672/1951 (Α` 36) και των άρθρων τουο  ν. 

4483/1965 (Α` 118), καθώς και τα υφιστάμενα 

κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή 

δικαιώματα απαλλοτριώσεως ακινήτων, 

συστάσεως δουλειών, χρήσεως οδών, πλατειών, 

πεζοδρομίων, διέλευσης γραμμών ή καλωδίων ή 

διανοίξεως υπόγειων σηράγγων ή εκτελέσεως 

υπέργειων ή υπόγειων εργασιών, τοποθέτησης 

στύλων, εγκατάστασης υποσταθμών, που είναι 

αναγκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, 

επισκευή, εκμετάλλευση, ανάπτυξη και 

διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής 

αρτιότητας του Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή υπηρεσιών 

ή την άσκηση δραστηριοτήτων κοινής ωφέλειας 

παραμένουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως 

και υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.. 

9. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της 

Δ.Ε.Η. Α.Ε. για δάνεια που μεταφέρονται στη 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. ισχύουν υπέρ της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. 

Α.Ε.. 

10. Στην περίπτωση απόσχισης του Κλάδου 

Δικτύου Διανομής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., σύμφωνα με τις 
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παρ. 1 έως και 8, όπου γίνεται αναφορά στον ν. 

4001/2011 στον κύριο του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με εξαίρεση 

το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης, 

περιλαμβανομένων των σχετικών παγίων και 

στοιχείων, καθώς και του υφιστάμενου δικτύου 

οπτικών ινών και των σχετικών στοιχείων 

ενεργητικού, του δικαιώματος εγκατάστασης 

οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., 

καθώς και των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων 

που απορρέουν από τον ν. 4463/2017 (Α΄ 42) για 

τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου, θεωρείται 

στο εξής η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. 

11. Σε περίπτωση πώλησης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. 

μετοχών της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών δεν 

εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 

1892/1990 (Α΄ 101).» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 

4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη 

διαχείριση της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. δεν μπορούν να 

συμμετέχουν σε διαρθρωτικές δομές της Δ.Ε.Η. 

Α.Ε. που φέρουν την ευθύνη, άμεσα ή έμμεσα, 

για την καθημερινή εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων παραγωγής, μεταφοράς ή 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η αμοιβή των 

εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου 

και των λοιπών διοικητικών οργάνων της 

Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται οι 

πάσης φύσης αποδοχές και παροχές, δεν 

εξαρτάται από τις δραστηριότητες ή τα 

αποτελέσματα της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή οποιουδήποτε 

μέρους της, πέραν των δραστηριοτήτων ή των 

αποτελεσμάτων της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 έχει ως 
εξής: 
 
«Άρθρο 124 
 
Ανεξαρτησία του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ 
 
 (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ) 
 
 1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
διοικητικών οργάνων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ δεν κατέχουν 
καμία επαγγελματική θέση ή ευθύνη, ούτε έχουν 
συμφέρον ή επιχειρηματική σχέση και δεν 
λαμβάνουν οικονομικό όφελος ή παροχή, άμεσα ή 
έμμεσα, που να συνδέεται με επιχείρηση ή φορέα 
του Ελληνικού Δημοσίου που δραστηριοποιείται 
στον τομέα παραγωγής, προμήθειας ή μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ή με τη 
ΔΕΗ ΑΕ ή με οποιαδήποτε Συνδεδεμένη με αυτή 
επιχείρηση εκτός της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή τους μετόχους 
που ασκούν τον έλεγχο των παραπάνω 
επιχειρήσεων. Η αμοιβή των παραπάνω προσώπων, 
στην οποία περιλαμβάνονται οι πάσης φύσης 
αποδοχές και παροχές, δεν εξαρτάται από τις 
δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα της Κάθετα 
Ολοκληρωμένης Επιχείρησης της ΔΕΗ ΑΕ ή 
οποιουδήποτε μέρους της, πέραν των 
δραστηριοτήτων ή των αποτελεσμάτων της ΔΕΔΔΗΕ 
ΑΕ.» 
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Άρθρο 133 

Ρυθμίσεις αδειών αναζήτησης, έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων – 

Τροποποίηση της παρ. 6 και προσθήκη παρ. 40 

στο άρθρο 2 του ν. 2289/1995 

1. Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 2 

του ν. 2289/1995 (Α’ 27) ως εξής: 

«6. Μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 

πρόσκληση, η Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε. χορηγεί την άδεια 

αναζήτησης, με απόφασή της που εγκρίνεται από 

τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 

διάρκεια μέχρι δεκαοκτώ (18) μηνών, η οποία 

δύναται να παρατείνεται όταν η προβλεπόμενη 

στην άδεια διάρκεια δεν επαρκεί για την 

ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, εφόσον αυτές 

έχουν διεξαχθεί σύμφωνα με την άδεια. Το πρώτο 

εδάφιο καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες 

πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος άδειες, 

ακόμη και εάν έχει λήξει η διάρκειά τους. Η προς 

αναζήτηση περιοχή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 

τέσσερις χιλιάδες (4.000) τετραγωνικά χιλιόμετρα 

προκειμένου για την ξηρά και τα είκοσι χιλιάδες 

(20.000) τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου για 

τη θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για 

την περίπτωση εκτέλεσης σεισμικών ή άλλων 

γεωφυσικών και γεωλογικών μεθόδων ερευνών 

μη αποκλειστικής χρήσης.» 

2. Προστίθεται νέα παρ. 40 στο άρθρο 2 

του ν. 2289/1995 (Α’ 27) ως εξής: 

«40. Δεν θεωρείται χορήγηση άδειας αναζήτησης, 

έρευνας και εκμετάλλευσης κατά την έννοια του 

παρόντος: 

α) η χορήγηση των αδειών αναζήτησης, έρευνας 

και εκμετάλλευσης που οφείλεται απλώς και μόνο 

σε μεταβολή της επωνυμίας ή της ιδιοκτησίας του 

φορέα, ο οποίος κατέχει ισχύουσα άδεια ή σε 

μεταβολή της σύνθεσης του εν λόγω φορέα ή 

μεταβίβασης της άδειας ή εκχώρηση των 

δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή, 

β) η χορήγηση άδειας αναζήτησης, έρευνας και 

εκμετάλλευσης σε φορέα ο οποίος κατέχει άλλης 

μορφής άδεια, εφόσον το γεγονός ότι ο φορέας 

που κατέχει τέτοιου είδους άδεια συνεπάγεται το 

δικαίωμα χορήγησης της παρ. 1, 

γ) η απόφαση της Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται 

από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  η 

οποία λαμβάνεται στο πλαίσιο της αδειοδότησης 

και η οποία αφορά στην έναρξη, διακοπή, 

Αρθρο 2 
Δικαίωμα του Δημοσίου στους υδρογονάνθρακες 

Αναζήτηση, έρευνα - εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων - Τρόποι παραχώρησης του 

δικαιώματος - Έρευνα και εκμετάλλευση ΙΒΕ 
σύμβαση μίσθωσης και με σύμβαση διανομής 

της παραγωγής 
 
  "1. Το δικαίωμα αναζήτησης, έρευνας και 
εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων που 
υπάρχουν στις χερσαίες, στις υπολίμνιες και 
υποθαλάσσιες περιοχές στις οποίες η Ελληνική 
Δημοκρατία ασκεί αντιστοίχως κυριαρχία ή 
κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο 
της Θάλασσας, όπως κυρώθηκε με το ν. 2321/1995 
ανήκει αποκλειστικά στο Δημόσιο και η άσκηση του 
αφορά πάντοτε τη δημόσια ωφέλεια. Η διαχείριση 
για λογαριασμό του Δημοσίου των δικαιωμάτων της 
παραγράφου αυτής ασκείται από την ΕΔΕΥ ΑΕ. 
 
 Ως "υποθαλάσσιες περιοχές" νοούνται ο βυθός και 
το υπέδαφος των εσωτερικών υδάτων, της 
αιγιαλίτιδας ζώνης, της υφαλοκρηπίδας και της 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (αφ`ης κηρυχθεί) 
μέχρι την απόσταση των 200 ν.μ. από τις γραμμές 
βάσης από τις οποίες μετράται το εύρος της 
αιγιαλίτιδας ζώνης. 
 
 Ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης με γειτονικά 
κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή 
αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, το εξωτερικό 
όριο της υφαλοκρηπίδας και της αποκλειστικής 
οικονομικής ζώνης (αφ`ης κηρυχθεί) είναι η μέση 
γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση 
απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών 
βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από 
τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. 
2. Το δικαίωμα αναζήτησης παραχωρείται με 
απόφαση της ΕΔΕΥ ΑΕ, τα δε δικαιώματα έρευνας 
και εκμετάλλευσης με σύμβαση κατόπιν των 
διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 17 του 
ίδιου άρθρου του ν. 2289/1995 
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του αρμόδιου 
κατά περίπτωση Υπουργού μπορούν να επιβληθούν 
σε οποιοδήποτε στάδιο προϋποθέσεις για την 
άσκηση των δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε περιοχή ή 
περιοχές της επόμενης παραγράφου για λόγους 
εθνικής ασφάλειας. 
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδονται 
μετά από γνώμη της ΕΔΕΥ ΑΕ και δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι περιοχές της 
παραγράφου 1 διαιρούνται είτε στο σύνολο είτε σε 
μέρος σε περιοχές οι οποίες αφ` ενός μεν 
προορίζονται για την άσκηση των δραστηριοτήτων 
αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης, αφ` 
ετέρου δε διατίθενται για την άσκηση των 
δραστηριοτήτων αυτών. 
 Οι περιοχές έχουν κατά το δυνατόν σχήμα 
ορθογώνιο και προσδιορίζονται από γεωγραφικούς 
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παράταση ή παύση των δραστηριοτήτων της 

χορηγηθείσας άδειας». 

παράλληλους ή μεσημβρινούς και κατά περίπτωση 
από τις οριογραμμές της χερσαίας μεθορίου και των 
ηπειρωτικών και νησιωτικών ακτών ή από γραμμές 
που πλησιάζουν αυτές τις οριογραμμές." 
5. Η ΕΔΕΥ ΑΕ εκδίδει πρόσκληση προς υποβολή 
αιτήσεων για αναζήτηση υδρογονανθράκων που 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων ορίζεται στην πρόσκληση και δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) ημερών από 
την τελευταία δημοσίευση. Στην πρόσκληση που 
μπορεί να εκδίδεται και μετά από αίτηση 
ενδιαφερομένου αναφέρεται η προς αναζήτηση 
περιοχή, οι όροι και οι υποχρεώσεις του αδειούχου, 
τα κριτήρια επιλογής του, το ύψος του καταβλητέου 
παραβόλου και της εγγυητικής εκτέλεσης τράπεζας 
που λειτουργεί νόμιμα σε χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, προθεσμία χορηγήσεως της 
άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 
Η ΕΔΕΥ ΑΕ εφαρμόζει τα ανωτέρω και για την 
περίπτωση εκτέλεσης από εξειδικευμένες εταιρίες 
σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών 
μεθόδων ερευνών μη αποκλειστικής χρήσης, με 
συγκεκριμένους όρους εμπορικής 
συνεκμετάλλευσης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. Ο κάτοχος της άδειας αυτής 
εκτελεί τα σεισμικά προγράμματα με ίδιες δαπάνες 
και με δικαίωμα πώλησης σε τρίτους των 
αποτελεσμάτων των ερευνών. 
6. Μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
πρόσκληση, η ΕΔΕΥ ΑΕ χορηγεί την άδεια 
αναζήτησης, με απόφαση της που εγκρίνεται από 
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και για διάρκεια μέχρι 
δεκαοκτώ (18) μηνών. Η προς αναζήτηση περιοχή 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 4.000 τετραγωνικά 
χιλιόμετρα προκειμένου για την ξηρά και τα 20.000 
τετραγωνικά χιλιόμετρα προκειμένου για τη 
θάλασσα. Τα ανωτέρω όρια δεν ισχύουν για την 
περίπτωση εκτέλεσης σεισμικών ή άλλων 
γεωφυσικών και γεωλογικών μεθόδων ερευνών μη 
αποκλειστικής χρήσης." 
 
7. Η διαδικασία δημοσιεύσεως προσκλήσεως είναι 
δυνατόν να μην 
ακολουθηθεί όταν η περιοχή για την οποία ζητείται 
η άδεια: 
α) είναι διαθέσιμη σε μόνιμη βάση και τούτο 
ορίστηκε στην πρόσκληση 
που δημοσιεύθηκε αρχικά ή 
β) έχει αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενης 
διαδικασίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 5, η οποία όμως δεν κατέληξε στη 
χορήγηση άδειας ή 
γ) έχει εγκαταλειφθεί από αδειούχο. 
Στις περιπτώσεις αυτές με την απόφαση 
χορηγήσεως της άδειας τίθενται 
οι όροι και οι υποχρεώσεις του αδειούχου και 
καθορίζεται το ύψος του 
παραβόλου και της εγγυητικής επιστολής. 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
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Κλιματικής Αλλαγής με ανακοίνωση που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποιεί τις 
διαθέσιμες περιοχές, καθώς και κάθε σχετική με 
αυτές ειδικότερη πληροφορία. Για κάθε σημαντική 
μεταβολή των πληροφοριών αυτών δημοσιεύεται 
συμπληρωματική ανακοίνωση." 
8. Ο κάτοχος της άδειας αναζήτησης υποχρεούται 
αμέσως μετά τη λήψη 
της να υποβάλλει στο Υπουργείο Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας 
πρόγραμμα αναζήτησης κατά φάσεις, με τη λήξη δε 
κάθε φάσης υποχρεούται 
να υποβάλλει αντίγραφα όλων των τεχνικών και 
επιστημονικών στοιχείων 
και πορισμάτων που προέκυψαν κατά τη διενέργεια 
της αναζήτησης σε αυτή 
τη φάση. Μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της 
άδειας υποχρεούται να 
υποβάλλει στο Υπουργείο Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Τεχνολογίας 
αναλυτική έκθεση συνοδευόμενη από τα επίσημα 
δεδομένα και στοιχεία, 
στην οποία θα εκτίθεται αναλυτικά το αποτέλεσμα 
της αναζήτησης. 
Παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων από τον 
κάτοχο της άδειας, καθώς και 
παράβαση οποιουδήποτε όρου της προσκλήσεως ή 
της άδειας είναι δυνατόν 
να οδηγήσει σε ανάκληση της άδειας και σε 
κατάπτωση της εγγυητικής 
επιστολής υπέρ του Δημοσίου. 
 
9. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας αναζήτησης στην 
ίδια περιοχή, σε 
περισσότερους από έναν αιτούντες. Η χορήγηση της 
άδειας δεν δημιουργεί 
κανένα άλλο δικαίωμα στο λήπτη. 
 
10. Το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης του 
Δημοσίου παραχωρείται: 
 
α) με σύναψη σύμβασης μίσθωσης ή 
 
β) με σύναψη σύμβασης διανομής της παραγωγής, 
στις οποίες 
προβλέπονται το στάδιο των ερευνών και το στάδιο 
της εκμεταλλεύσεως. 
 11. Κάθε σύμβαση αφορά μία ή περισσότερες 
συνεχόμενες χερσαίες ή 
υποθαλάσσιες περιοχές της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, οι οποίες 
αποτελούν την αρχική περιοχή έρευνας για 
ανακάλυψη κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων (Συμβατική Περιοχή). 
 
  12. Η Συμβατική Περιοχή περιορίζεται τελικά στις 
περιοχές, στις 
οποίες ανακαλύφθηκαν εμπορικώς εκμεταλλεύσιμα 
κοιτάσματα 
υδρογονανθράκων (Περιοχές εκμετάλλευσης) κατά 
τα οριζόμενα στις 
παραγράφους 8 έως και 15 του άρθρου 5 του 
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παρόντος. 
 
  13. Για τμήματα Συμβατικής Περιοχής, για τα οποία 
σε εφαρμογή της 
προηγούμενης παραγράφου ή άλλων διατάξεων 
παύει να υπάρχει δικαίωμα του 
Αναδόχου από τη σύμβαση, μπορεί να συνάπτεται 
κατ` εξαίρεση των 
διατάξεων της παραγράφου 11 ξεχωριστή σύμβαση. 
Εάν κατά την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος υπάρχουν συμβάσεις 
παραχώρησης του δικαιώματος 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, που 
αφορούν τμήμα μόνον 
Περιοχής Ερευνας κατά το άρθρο 3 του ν. 468/1976, 
μπορεί να συναφθεί 
ξεχωριστή σύμβαση για το υπόλοιπο της Περιοχής. 
 
  14. Το είδος της επιτρεπόμενης να συναφθεί 
συμβάσεως κατά την 
παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, για κάθε 
συμβατική περιοχή κατά την 
παράγραφο 11 του παρόντος, καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από 
γνώμη της Δ.Ε.Π. - 
Ε.Κ.Υ.. 
  15. Τα δικαιώματα των Αναδόχων από τις κατά την 
παράγραφο 10 του 
παρόντος συναπτόμενες συμβάσεις δεν 
κατάσχονται. Οι εξορυχθέντες 
υδρογονάνθρακες μπορούν να κατασχεθούν με 
εξαίρεση εκείνους που ανήκουν 
στο Δημόσιο. 
 
16. Οι κατά την παράγραφο 10 του παρόντος 
Συμβάσεις που υπογράφει η ΕΔΕΥ ΑΕ για 
λογαριασμό του Δημοσίου με τρίτους 
συνομολογούνται με τις διαδικασίες που ορίζονται 
στην επόμενη παράγραφο. 
17. Η ΕΔΕΥ ΑΕ παραχωρεί για λογαριασμό του 
Δημοσίου το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις εξής 
διαδικασίες: 
α) Είτε μετά από διακήρυξη, για τις περιοχές της 
παραγράφου 4, που εγκρίνεται από τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία 
υποβολής των προσφορών ορίζεται στη διακήρυξη 
και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των ενενήντα (90) 
ημερών από την τελευταία δημοσίευση. 
 
 β) Είτε μετά από αίτηση ενδιαφερομένου για 
περιοχή η οποία δεν περιλαμβάνεται στη διακήρυξη 
σύμφωνα με την ανωτέρω περίπτωση α`. Η ΕΔΕΥ ΑΕ, 
εφόσον η αίτηση γίνει αποδεκτή, εκδίδει διακήρυξη 
που εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται 
για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προθεσμία υποβολής των 
προσφορών για τυχόν άλλους ενδιαφερόμενους 
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είναι τουλάχιστον ενενήντα (90) ημέρες από την 
τελευταία δημοσίευση. 
 
 γ) Είτε με ανοιχτή πρόσκληση (opendoor) για 
εκδήλωση ενδιαφέροντος όταν η περιοχή για την 
οποία ζητείται η παραχώρηση είναι διαθέσιμη σε 
μόνιμη βάση ή έχει αποτελέσει αντικείμενο 
προηγούμενης διαδικασίας η οποία δεν κατέληξε 
στην υπογραφή σύμβασης μίσθωσης ή διανομής 
παραγωγής ή έχει εγκαταλειφθεί από ανάδοχο, στην 
περίπτωση που αυτός έχει υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση ή καταγγείλει αυτήν. Ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και αποστέλλεται για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
γνωστοποιεί τις ως άνω περιοχές με τους ελάχιστους 
βασικούς όρους των παραχωρήσεων, καθώς και 
κάθε σχετική με αυτές ειδικότερη πληροφορία. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν 
προσφορά για παραχώρηση σε περισσότερες της 
μίας περιοχές. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι 
την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου και 
δεύτερου εξαμήνου κάθε ημερολογιακού έτους. 
 
 Σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από το τέλος του 
εξαμήνου για τη συγκεκριμένη περιοχή, ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
ανακοινώνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή εξαιρείται 
από τις περιοχές που είναι διαθέσιμες κατά τα 
ανωτέρω, εφόσον βρίσκεται σε διαδικασία 
παραχώρησης. Οι προσφορές αξιολογούνται και 
επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα για το Δημόσιο, 
κατόπιν διαπραγματεύσεων με τους 
ενδιαφερόμενους και με βάση τα κριτήρια της 
πρόσκλησης". 
18. Κατά την εφαρμογή των διαδικασιών α` και β` 
της προηγούμενης παραγράφου, η διακήρυξη για 
την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να 
καθορίζει τις γεωγραφικές περιοχές που αποτελούν 
εν όλω ή εν μέρει το αντικείμενο της παραχώρησης, 
το είδος των συμβάσεων κατά την παράγραφο 14, 
τους όρους και τα κριτήρια συμμετοχής, όπως η 
ελάχιστη οικονομική δυνατότητα και η τεχνική 
ικανότητα του προσφέροντος, η προηγούμενη πείρα 
του στον τομέα έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, η επιτυχής εκτέλεση τέτοιων 
έργων στο πλαίσιο προηγούμενης άδειας, καθώς και 
κάθε άλλο αναγκαίο όρο και προϋπόθεση." 
19. Στη διακήρυξη καθορίζονται αναλυτικά τα 
κριτήρια επιλογής και τα σημεία συναγωνισμού, στα 
οποία περιλαμβάνεται το προσφερόμενο από τους 
ενδιαφερόμενους μίσθωμα, προκειμένου για 
σύμβαση μίσθωσης ή το προσφερόμενο στον 
εργοδότη μερίδιο επί των παραχθησομένων 
υδρογονανθράκων, προκειμένου για σύμβαση 
διανομής της παραγωγής, αντάλλαγμα υπογραφής 
της σύμβασης (signaturebonus), καθώς και 
αντάλλαγμα παραγωγής (productionbonus). Στη 
διακήρυξη μπορεί να προβλέπεται επίσης η 
καταβολή κατά το στάδιο των ερευνών και 
εκμετάλλευσης ετήσιας αποζημίωσης η οποία 
καθορίζεται ανά στρέμμα (surfacefees)." 
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20. Με τη διακήρυξη καθορίζονται ο τρόπος 
υποβολής των προσφορών, τα συνοδεύοντα αυτήν 
απαραίτητα στοιχεία, το ύψος του καταβλητέου 
παραβόλου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, τέλος 
για επιμόρφωση του σχετικού με τον τομέα 
ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, 
καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για 
τη διενέργεια του διαγωνισμού και την επιλογή του 
Αναδόχου." 
  21. Σε κάθε περίπτωση ο Υπουργός Βιομηχανίας 
Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, μπορεί να αρνηθεί την επιλογή, 
εφόσον, κατά την κρίση του, 
καμιά από τις υποβληθείσες προσφορές δεν 
κρίνεται συμφέρουσα για το 
Δημόσιο. 
  22. Με τη σύμβαση μίσθωσης, ο Ανάδοχος 
αναλαμβάνει την υποχρέωση 
μελέτης και εκτέλεσης της έρευνας και 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και 
των παραπροϊόντων τους, στις περιοχές των 
παραγράφων 11, 12 και 13 του 
παρόντος και έχει το αντίστοιχο αποκλειστικό 
δικαίωμα. 
 
  23. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τις δαπάνες και φέρει 
τον κίνδυνο των 
έργων σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Οι σχετικές 
εργασίες εκτελούνται 
βάσει προγραμμάτων και προϋπολογισμού, που 
υποβάλλονται από τον Ανάδοχο 
στον Εκμισθωτή και εγκρίνονται από τον τελευταίο. 
 
  24. Ο Ανάδοχος διαθέτει όλα τα απαιτούμενα για 
την έρευνα και 
εκμετάλλευση τεχνικά μέσα, υλικά, προσωπικό και 
κεφάλαια, για τα οποία 
φέρει αποκλειστικά τον οικονομικό κίνδυνο σε κάθε 
περίπτωση και 
ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν ανακαλυφθεί 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμο 
κοίτασμα ή στην περίπτωση ανεπαρκούς απόδοσης 
της παραγωγής από κάποιο 
κοίτασμα. 
 
  25. Σε περίπτωση ανακάλυψης εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, ο 
Ανάδοχος καθίσταται, από την "κατά την παρ. 8 έως 
του άρθρου 5" γνωστοποίησή 
της στον Εκμισθωτή, μισθωτής του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης του 
κοιτάσματος, υποχρεούμενος και δικαιούμενος να 
παράγει από αυτό 
υδρογονάνθρακες και παραπροϊόντα αυτών και να 
τα διαθέτει προς ίδιο 
όφελος είτε αυτούσια, είτε κατόπιν επεξεργασίας 
που δεν περιλαμβάνει 
διύλιση, καταβάλλοντας στον Εκμισθωτή το 
μίσθωμα, καθώς και τον κατά τα 
άρθρα 8 και 9 παράγραφοι "1 έως και 2" του 
παρόντος νόμου φόρο. 
  26. Το κατά περίπτωση μίσθωμα μπορεί να 
κλιμακωθεί, συνεκτιμωμένων 
σωρευτικά ή διαζευκτικά του ύψους της παραγωγής, 
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των γεωγραφικών, 
γεωλογικών και λοιπών χαρακτηριστικών της 
περιοχής και του συντελεστή 
εσόδων και εξόδων. 
 
  27. Το μίσθωμα οφείλεται οπωσδήποτε στον 
Εκμισθωτή, ανεξάρτητα από 
την πραγματοποίηση ή όχι κερδών από τον Ανάδοχο 
και συμφωνείται, κατ` 
επιλογή του Εκμισθωτή, είτε σε είδος είτε σε χρήμα. 
Στην πρώτη 
περίπτωση τούτο ορίζεται σε ποσοστό της 
ποσότητας των υδρογονανθράκων 
που θα παραχθούν και στη δεύτερη σε ποσοστό της 
αξίας τους, όπως αυτή 
προβλέπεται με τη σύμβαση. Ως παραχθείσα 
ποσότητα θεωρείται η έτοιμη 
προς εμπορία που απομένει μετά την αφαίρεση από 
την παραγωγή των 
υδρογονανθράκων που αναλώθηκαν ή 
απωλέσθηκαν ανυπαίτια κατά τις 
εργασίες παραγωγής. 
 
  28. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέτα 
από πρόταση του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: 
  α) καθορίζεται το περιεχόμενο και το 
χρονοδιάγραμμα υποβολής προς 
έγκριση των προγραμμάτων έρευνας και 
εκμετάλλευσης, καθώς και των 
προϋπολογισμών δαπανών, 
  β) προβλέπονται λεπτομερώς οι όροι εκμίσθωσης 
του δικαιώματος και 
θεσπίζονται διατάξεις που ρυθμίζουν όρους και 
προθεσμίες καταβολής των 
μισθωμάτων στον Εκμισθωτή. Ρυθμίζονται, ακόμη 
και κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, θέματα σχετικά με την 
εισαγωγή και την εξαγωγή σε 
συνάλλαγμα του αποκτώμενου, στο εξωτερικό ή 
στην Ελλάδα εισοδήματος του 
Αναδόχου, καθώς και των αμοιβών των αλλοδαπών 
εργολάβων και 
υπεργολάβων, που χρησιμοποιούνται από τον 
Ανάδοχο, 
 
  γ) ρυθμίζονται ακόμη και κατά παρέκκλιση των 
κειμένων διατάξεων, 
οποιαδήποτε θέματα συνδέονται με την εκτέλεση 
των συμβάσεων και 
εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους με αυτήν 
σκοπούς. 
  29. Οι συμβάσεις μίσθωσης των ανωτέρω 
παραγράφων συνάπτονται στα 
πλαίσια που καθορίζονται από το προεδρικό 
διάταγμα της προηγούμενης 
παραγράφου. Οι διατάξεις των άρθρων 574 έως και 
647 του Αστικού Κώδικα 
δεν έχουν εφαρμογή. 
 30. Με τη σύμβαση διανομής της παραγωγής, ο 
Ανάδοχος αναλαμβάνει ως 
εργολάβος την υποχρέωση της μελέτης και 
εκτέλεσης της έρευνας και της 
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των 
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παραπροϊόντων τους στις περιοχές 
των παραγράφων 11, 12 και 13 του παρόντος και 
έχει το αντίστοιχο 
αποκλειστικό δικαίωμα. 
  31. Ο Ανάδοχος διαθέτει με δαπάνες του τα 
απαιτούμενα για την 
εκτέλεση του έργου τεχνικά μέσα, υλικά, προσωπικό 
και κεφάλαια, για τα 
οποία φέρει αποκλειστικά σε κάθε περίπτωση τον 
οικονομικό κίνδυνο, 
κυρίως όταν δεν ανακαλυφθεί εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα ή όταν η 
απόδοση της παραγωγής από κάποιο κοίτασμα είναι 
ανεπαρκής. 
 
Ο Ανάδοχος έχει τη διεύθυνση του έργου, το οποίο 
εκτελεί σύμφωνα με 
τους κανόνες της επιστήμης και τέχνης και τα διεθνή 
πρότυπα για την 
έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων, 
βάσει εγκριθέντος από τον 
εργοδότη Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και 
Προϋπολογισμού Δαπανών και 
φέρει τον κίνδυνο σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Ο εργοδότης 
παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση και το 
κόστος των εργασιών. 
  32. Σε περίπτωση ανακάλυψης και παραγωγής 
υδρογονανθράκων, μέρος της 
ποσότητας που παράγεται κάθε ημερολογιακό έτος 
από κάθε περιοχή 
εκμετάλλευσης, όπως αυτή ορίζεται με τις 
"παραγράφους 8 έως και 14 του 
άρθρου 5" του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων 
και των παραπροϊόντων των 
παραγόμενων υδρογονανθράκων, περιέρχεται στον 
Ανάδοχο για κάλυψη των 
δαπανών, που προβλέπονται "στο άρθρο 9, παρ. 5", 
περιπτώσεις α` έως και 
ι` του παρόντος. Το υπόλοιπο της παραγωγής της 
αντίστοιχης περιοχής 
εκμετάλλευσης και τα υπόλοιπα έσοδα, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 4, περιπτώσεις γ` και δ`, του παρόντος, 
διανέμονται μεταξύ 
του εργοδότη και του Αναδόχου σε καθορισμένα και 
συμφωνημένα ποσοστά 
(διανομή της παραγωγής). 
  33. Το κατά περίπτωση μερίδιο του εργοδότη 
μπορεί να κλιμακωθεί, 
συνεκτιμωμένων σωρευτικά ή διαζευτικά του ύψους 
της παραγωγής, των 
γεωγραφικών, γεωλογικών και λοιπών 
χαρακτηριστικών της περιοχής και του 
συντελεστή εσόδων - εξόδων. 
 34. Ως παραχθείσα ποσότητα θεωρείται η έτοιμη 
προς εμπορία που 
απομένει μετά την αφαίρεση από την παραγωγή 
των υδρογονανθράκων που 
αναλώθηκαν ή απωλέσθηκαν ανυπαίτια κατά τις 
εργασίες παραγωγής. 
 
 35. Το μέρος της παραγωγής, το οποίο περιέρχεται 
κάθε έτος στον 
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Ανάδοχο για κάλυψη των δαπανών του, σύμφωνα 
με το άρθρο 9, παρ. 2 
περιπτώσεις α` έως και ι` του παρόντος, έχει τέτοιο 
μέγεθος, ώστε η 
αξία του υπολογιζόμενη με βάση τη μέση ετήσια 
σταθμική τιμή των 
προϊόντων, που βρίσκεται σύμφωνα με την αξία 
προϊόντων, όπως 
προσδιορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 9 του 
παρόντος, ισούται με το 
άθροισμα των ακόλουθων ποσών: 
 
  α) των συνολικών τρεχουσών δαπανών παραγωγής 
του αντίστοιχου έτους, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 περιπτώσεις 
α` έως και ι`, καθώς 
και πιθανών υπόλοιπων τρεχουσών δαπανών 
προηγούμενων ετών, τα οποία δεν 
έχουν καλυφθεί ως τότε. 
 
  β) του ποσού των ετήσιων αποσβέσεων, των 
δαπανών που προβλέπονται "στο 
άρθρο 9 παρ. 5", περιπτώσεις α` έως και ι` για 
έρευνα, εγκαταστάσεις 
εκμετάλλευσης και λοιπά πάγια περιουσιακά 
στοιχεία, μέχρι τα όρια που 
αναφέρει για τις αποσβέσεις αυτές ο Πίνακας 
Αποσβέσεων, που καθορίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8. Το 
ποσοστό από τη διανομή της 
παραγωγής, που τελικά περιέρχεται στον Ανάδοχο 
(μερίδιο του Αναδόχου), 
είναι ίσο με αυτό που απομένει μετά από αφαίρεση 
από την παραγωγή του 
τμήματος που περιέρχεται στον Ανάδοχο για την 
κάλυψη των δαπανών, 
σύμφωνα με τα παραπάνω, και του ποσοστού της 
παραγωγής που περιέρχεται 
στον εργοδότη (μερίδιο Εργοδότη). 
  36. Ο Ανάδοχος μπορεί να υποχρεωθεί να πωλεί 
για λογαριασμό του 
Εργοδότη το μερίδιο της παραγωγής που αντιστοιχεί 
σε αυτόν. Ο τρόπος 
υπολογισμού του μεριδίου του Εργοδότη σε χρήμα, 
καθορίζεται στη 
σύμβαση. 
 
  37. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά 
από πρόταση τον 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, 
καθορίζονται: 
 
  α) οι κατά τις προηγούμενες παραγράφους βασικοί 
όροι ανάθεσης της 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, 
 
  β) διατάξεις που ρυθμίζουν την υποβολή από τους 
Αναδόχους Ετήσιου 
Προγράμματος Εργασιών και Προϋπολογισμού 
Δαπανών και κάθε σχετική 
διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της 
εκτέλεσης αυτού, 
 
  γ) διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και τις 
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προθεσμίες για την 
παράδοση των μεριδίων του εργοδότη σε είδος ή 
την καταβολή του 
τιμήματος, σε περίπτωση πώλησης κατά τη διάρκεια 
του ημερολογιακού 
έτους. Διατάξεις που ρυθμίζουν ακόμη και κατά 
παρέκκλιση των κειμένων 
διατάξεων, θέματα σχετικά με την εισαγωγή και την 
εξαγωγή σε συνάλλαγμα 
του αποκτώμενου, στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, 
εισοδήματος του Αναδόχου, 
καθώς και των αμοιβών των αλλοδαπών εργολάβων 
και υπεργολάβων που 
χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, 
 
  δ) όροι με τους οποίους ρυθμίζονται ακόμη και 
κατά παρέκλιση των 
κειμένων διατάξεων, οποιαδήποτε θέματα 
συνδέονται με την εκτέλεση των 
συμβάσεων και εξυπηρετούν τους επιδιωκόμενους 
με αυτές σκοπούς. 
 
  38. Οι συμβάσεις διανομής των ανωτέρω 
παραγράφων συνάπτονται στα 
πλαίσια που καθορίζονται από το προεδρικό 
διάταγμα της προηγούμενης 
παραγράφου. Οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί 
μισθώσεως έργου και οι 
διατάξεις περί εκτελέσεως των δημόσιων έργων, δεν 
έχουν εφαρμογή. 
 
"39. Οι Συμβάσεις της παραγράφου 10 
υπογράφονται από την ΕΔΕΥ ΑΕ και τον Ανάδοχο και 
υποβάλλονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έγκριση από 
τον Υπουργό. Χωρίς την έγκριση αυτή, οι εν 
λόγωΣυμβάσεις είναι απολύτως άκυρες και δεν 
παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα." 
 

Άρθρο 134 

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας, εσωτερικής 

οργάνωσης και ανεξαρτησίας της ΡΑΕ - 

Τροποποίηση των άρθρων 40 και 45 του ν. 

4001/2011  

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 

4001/2011 (Α’ 179) τροποποιείται το τέταρτο 

εδάφιο, προστίθενται δύο νέα εδάφια σε 

συνέχεια του τετάρτου εδαφίου και πέντε νέα 

εδάφια σε συνέχεια του έκτου 

εδαφίουτροποποιούνται τα εδάφια τέταρτο έως 

και δωδέκατο, στην παρ. 2 του ιδίου άρθρου 

καταργούνται τα εδάφια πρώτο και δεύτερο και 

οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. H Γραμματεία της ΡΑΕ διαρθρώνεται σε 

Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και 

Άρθρο 40 ν. 40012/2011: 

Άρθρο 40 

Διάρθρωση της Γραμματείας 

«1. H Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. διαρθρώνεται σε 

Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφείο Προέδρου, Γραφείο 

Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείο 

Εσωτερικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω αυτοτελή 

Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, υπάγονται 

απευθείας στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. και οι αρ-

μοδιότητές τους καθορίζονται στον Κανονισμό 

Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.. 

Τη διεύθυνση των Γραφείων αναλαμβάνει μέλος της 

Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. είτε Ειδικός Επιστήμονας είτε 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που επιλέγεται από 

τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. χωρίς άλλη διαδικασία. Τα 

ανωτέρω Γραφεία στελεχώνονται με απόφαση του 

Προέδρου της Ρ.Α.Ε. από μέλη της Γραμματείας της, 

καθώς και από ειδικούς συνεργάτες της 
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Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω 

αυτοτελή Γραφεία, επιπέδου Διεύθυνσης, 

υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο της ΡΑΕ και 

οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται στον 

Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης της ΡΑΕ. Τη διεύθυνση των Γραφείων 

αναλαμβάνει μέλος της Γραμματείας της ΡΑΕ είτε 

Ειδικός Επιστήμονας είτε Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης που επιλέγεται από τον Πρόεδρο 

της ΡΑΕ χωρίς άλλη διαδικασία. Τα ανωτέρω 

Γραφεία στελεχώνονται με απόφαση του 

Προέδρου της ΡΑΕ από μέλη της Γραμματείας 

της. Επιπροσθέτως, το γραφείο Προέδρου 

στελεχώνεται από ειδικούς συνεργάτες της παρ. 2 

του άρθρου 37 του ν. 3428/ 2005 (A` 313), οι 

οποίοι εξομοιώνονται ως προς το νομικό 

καθεστώς τους προς τους μετακλητούς 

υπαλλήλους. Ειδικότερα, όσον αφορά στα 

εργασιακά τους ζητήματα γίνεται αντιστοίχιση με 

το καθεστώς του λοιπού προσωπικού της 

γραμματείας της ΡΑΕ, ενώ όσον αφορά στα 

μισθολογικά ζητήματα εφαρμόζεται η παρ. 6 του 

άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανάλογα με 

την περίπτωση, με απόφαση του Πρόεδρου της 

ΡΑΕ. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται με 

απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ χωρίς άλλη 

διαδικασία. Οι ανωτέρω θέσεις μετακλητών 

υπαλλήλων επιτρέπεται να καλύπτονται και με 

απόσπαση υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, από υπηρεσίες και φορείς του 

δημοσίου τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 41. Η απόσπαση διενεργείται από το 

κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο, ύστερα από 

αίτημα του Προέδρου της ΡΑΕ, κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης διάταξης. Οι αποδοχές του 

υπαλλήλου που αποσπάται σε θέση μετακλητού 

καταβάλλονται από τη ΡΑΕ και διέπονται από όσα 

ορίζονται στο παρόν. Οι αποδοχές δεν είναι 

χαμηλότερες από τις αποδοχές της οργανικής 

θέσης του υπαλλήλου, λαμβανομένης υπόψη της 

μισθολογικής ωρίμανσης και εξέλιξης της θέσης 

αυτής ή, εφόσον υπάρχει, προσωπικής διαφοράς 

αποδοχών. Η απόσπαση λήγει αυτοδίκαια 

ταυτόχρονα με την αποχώρηση για οποιονδήποτε 

λόγο του Προέδρου που αιτήθηκε την απόσπαση. 

Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα 

νομικής υποστήριξης των μελών ή του 

προσωπικού της για ζητήματα που αφορούν στην 

άσκηση των καθηκόντων τους στην Αρχή. Η 

καταβολή των δαπανών βαρύνει τον 

προϋπολογισμό της ΡΑΕ και γίνεται κατόπιν 

παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/ 2005 (A` 

313), όπως ισχύει. Οι ειδικοί συνεργάτες της 

παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 3428/2005 (A` 

313) εξομοιώνονται ως προς το νομικό καθεστώς 

τους προς τους μετακλητούς υπαλλήλους, με 

εξαίρεση τα εργασιακά και μισθολογικά τους 

ζητήματα για τα οποία γίνεται αντι- 

στοίχιση με το καθεστώς ειδικοτήτων και θέσεων 

του λοιπού προσωπικού της γραμματείας της Ρ.Α.Ε., 

ανάλογα με την περίπτωση, με απόφαση του 

Πρόεδρου της Ρ.Α.Ε.. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές 

γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε. χωρίς 

άλλη διαδικασία. 

  «Η ΡΑΕ δύναται να καταβάλλει, σε νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα, δικαστικά έξοδα και έξοδα νομικής 

υποστήριξης των μελών ή του προσωπικού της για 

ζητήματα που αφορούν στην άσκηση των 

καθηκόντων τους στην Αρχή. Η καταβολή των 

δαπανών βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ και 

γίνεται κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων 

προσώπων και με βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα 

παραστατικά, με μόνη προϋπόθεση, πριν από την 

καταβολή των δαπανών αυτών από την Αρχή, να 

έχει προηγηθεί σχετική εγκριτική απόφαση για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση από 

την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να έχει 

αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική υποχρέωση με 

απόφαση του διατάκτη. 

 Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική 

υποστήριξη των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού 

που υπηρετεί και απασχολείται στη Γραμματεία της 

ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται 

ή κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που 

ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των 

καθηκόντων τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω 

το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται 

από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, με εξαίρεση τις πράξεις 

ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. 

Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το ύψος της 

οποίας προσδιορίζεται στη συγκεκριμένη απόφαση 

και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του 

ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή 

υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στους πίνακες του 

Κώδικα Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, 

όπως εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος 

της ΡΑΕ και τα μέλη του προσωπικού της 

Γραμματείας της ΡΑΕ μπορούν διαζευκτικά να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της 

επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος 

καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος του οποίου 

εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την 
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αίτησης των ενδιαφερομένων προσώπων και με 

βάση τα κατά περίπτωση νόμιμα παραστατικά, με 

μόνη προϋπόθεση, πριν από την καταβολή των 

δαπανών αυτών από την Αρχή, να έχει προηγηθεί 

σχετική εγκριτική απόφαση για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης, κατά περίπτωση 

από την Ολομέλεια ή τον Πρόεδρο της ΡΑΕ, και να 

έχει αναληφθεί η σχετική δημοσιονομική 

υποχρέωση με απόφαση του διατάκτη. 

Ειδικότερα, η δικαστική υπεράσπιση και νομική 

υποστήριξη των μελών της ΡΑΕ και του 

προσωπικού που υπηρετεί και απασχολείται στη 

Γραμματεία της ΡΑΕ με οποιαδήποτε έννομη 

σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για 

πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται 

αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους, ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το 

επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που ορίζεται 

από την Ολομέλεια της ΡΑΕ, με εξαίρεση τις 

πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες στρέφονται κατά 

της ιδίας. Η ΡΑΕ καλύπτει τη σχετική δαπάνη, το 

ύψος της οποίας προσδιορίζεται στη 

συγκεκριμένη απόφαση και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το τριπλάσιο του ποσού αναφοράς 

κάθε διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας, όπως 

προσδιορίζεται στους πίνακες του Κώδικα 

Δικηγόρων και των παραρτημάτων αυτού, όπως 

εκάστοτε ισχύουν. Το ενδιαφερόμενο μέλος της 

ΡΑΕ και τα μέλη του προσωπικού της 

Γραμματείας της ΡΑΕ μπορούν διαζευκτικά να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου 

της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο 

οποίος καταδικάζεται αμετακλήτως ή εις βάρος 

του οποίου εκδίδεται αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, με την οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος 

τους ασκηθείσα αγωγή, είναι υποχρεωμένος να 

επιστρέφει άτοκα στη ΡΑΕ το σύνολο της 

δαπάνης που η Αρχή έχει καταβάλει για τη 

δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή 

ισχύει και για τα μέλη της ΡΑΕ, των οποίων έληξε 

η θητεία, καθώς και για το προσωπικό της 

Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώρησε από 

την ΡΑΕ.» 

«2.  Με απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ 

τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της ΡΑΕ 

κατά Διευθύνσεις και Τμήματα.» 

3. Στο άρθρο 45 του ν. 4001/2011 εισάγεται 

τίτλος και αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 ως 

εξής:  

οποία γίνεται δεκτή η σε βάρος τους ασκηθείσα 

αγωγή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει άτοκα 

στη ΡΑΕ το σύνολο της δαπάνης που η Αρχή έχει 

καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η 

ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέλη της ΡΑΕ, των 

οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό 

της Γραμματείας της ΡΑΕ, το οποίο αποχώρησε από 

την ΡΑΕ. 

2. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 

και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι 

Διευθύνσεις, τα Τμήματα, καθώς και οι 

αρμοδιότητες των Διευθύνσεων. 

Με απόφαση της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. 

καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και 

εξειδικεύονται ή επεκτείνονται οι αρμοδιότητες των 

Διευθύνσεων. Με απόφαση του Προέδρου της 

Ρ.Α.Ε. τοποθετούνται τα μέλη της Γραμματείας της 

Ρ.Α.Ε. κατά Διευθύνσεις και Τμήματα. 

3. Σε καθεμία από τις Διευθύνσεις και τα 

Τμήματα της Γραμματείας της Ρ.Α.Ε. ορίζεται 

Προϊστάμενος και Αναπληρωτής, για τριετή θητεία 

με απόφαση της Ολομέλειας της Ρ.Α.Ε. μετά από 

εισήγηση του Προέδρου. Στη Διεύθυνση Νομικών 

Υπηρεσιών προΐσταται Δικηγόρος της Αρχής με 

σχέση έμμισθης εντολής διορισμένος στον Άρειο 

Πάγο. Τα προσόντα που απαιτούνται για την 

επιλογή των Προϊσταμένων και των Αναπληρωτών 

τους, καθώς και η σχετική διαδικασία επιλογής 

καθορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής 

Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.. 

4. Έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού 

Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε. 

που εκδίδεται κατ` εξουσιοδότηση του άρθρου 45 

του ν. 4001/2011 (Α` 179), η διαβάθμιση και η 

υπαγωγή σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Τμήματος της 

παραγράφου 1 του παρόντος, των Μονάδων, 

Ομάδων Εργασίας και Τμημάτων που λειτουργούν 

στη Ρ.Α.Ε. βάσει του προεδρικού διατάγματος 139/ 

2001 (A` 121/2001), γίνεται με απόφαση της 

Ολομέλειας ή του Προέδρου της Ρ.Α.Ε., κατά 

περίπτωση, ανάλογα με το όργανο που έχει την 

αρμοδιότητα για την τοποθέτηση του αντίστοιχου 

προϊσταμένου, βάσει του ως άνω προεδρικού 

διατάγματος. 

5. Πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική 

δομή, τη διάρθρωση της Ρ.Α.Ε. και τον ορισμό των 

Προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των Τμημάτων 

αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της.» 

«6. Η Ρ.Α.Ε. μπορεί να απασχολεί μέχρι τρεις (3) 
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«Άρθρο 45 

Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/72 (άρθρο 35), 

την Οδηγία 2019/944 (άρθρο 57) και την Οδηγία 

2009/73 (άρθρο 39) 

1. Με απόφαση της ΡΑΕ, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο 

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης της ΡΑΕ. 

2. Με τον Κανονισμό της παρ. 1 και κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, καθορίζονται 

τα εξής: 

α) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η 

διαδικασία των συνεδριάσεων και της λήψης 

αποφάσεων,  

β) ο τρόπος λειτουργίας του υπηρεσιακού 

συμβουλίου και του πειθαρχικού συμβουλίου της 

ΡΑΕ, 

γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και 

κάθε αναγκαίο ζήτημα, σχετικά με την οικονομική 

διαχείριση της ΡΑΕ και τις προμήθειες αγαθών 

και υπηρεσιών, 

δ) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση 

του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, καθώς 

και των εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής, 

ε) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 

προϊσταμένων, 

στ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική 

διαδικασία σε βάρος των μελών της ΡΑΕ, 

η) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τον 

τρόπο άσκησης των καθηκόντων των μελών της 

ΡΑΕ, του προσωπικού της Γραμματείας της, 

καθώς και των συνεργατών της, 

θ) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των 

μετακινήσεων των μελών της ΡΑΕ και του 

προσωπικού της, 

ι) τα θέματα που αφορούν στη δημόσια 

διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη 

διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια, 

ια) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη 

λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της 

ΡΑΕ, που δεν ρυθμίζεται από τον Οργανισμό της 

Αρχής, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του 

ασκούμενους δικηγόρους στη Διεύθυνση Νομικών 

Υπηρεσιών. Η επιλογή τους, ο χρόνος, ο τόπος, η 

αμοιβή τους εντός των ορίων των κείμενων για το 

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών διατάξεων, καθώς και 

οι λοιπές συνθήκες άσκησης των ασκούμενων 

δικηγόρων στη Ρ.Α.Ε. καθορίζονται από την Ρ.Α.Ε., η 

οποία βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.» 

 «7. Η ΡΑΕ μπορεί να απασχολεί στη Γραμματεία της 

φοιτητές που εκτελούν πρακτική άσκηση σε 

ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του 

εξωτερικού. Ο τρόπος επιλογής των ασκούμενων 

φοιτητών, ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές συνθήκες 

εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης καθορίζονται από 

τη ΡΑΕ. Η αμοιβή των ασκούμενων φοιτητών 

καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ ως ποσοστό των 

αποδοχών νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 

 Το ποσοστό αυτό δεν υπερβαίνει το 60% και η 

σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της 

Αρχής. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της άσκησής 

τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα 

εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής και 

ασφαλίζονται μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος 

και ασθενείας». 

Άρθρο 45 ν. 4001/2011: 

«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από 

γνώμη της ΡΑΕ, θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής 

Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ. 

 2. Με τον Κανονισμό αυτόν, καθορίζονται ιδίως τα 

εξής: 

 α) η διάρθρωση της Γραμματείας της ΡΑΕ σε 

Διευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή Τμήματα και 

αυτοτελή Γραφεία, 

 β) οι βασικές αρμοδιότητες των Διευθύνσεων και 

των αυτοτελών Γραφείων, 

 γ) οι ειδικότητες, τα προσόντα, τα κριτήρια και οι 

λεπτομέρειες πρόσληψης του προσωπικού της 

Γραμματείας της ΡΑΕ και οι όροι εργασίας του. Η 

κατανομή του προσωπικού στις επιμέρους 

Διευθύνσεις, Τμήματα και αυτοτελή Γραφεία γίνεται 

με απόφαση της ΡΑΕ, 

 δ) ο τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού 

Συμβουλίου και του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 

ΡΑΕ, 
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άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’133).»  ε) ο τρόπος και η διαδικασία για την αξιολόγηση 

του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ, καθώς 

και των εμμίσθων δικηγόρων της Αρχής, 

στ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της ΡΑΕ και 

κάθε σχετικό ζήτημα, σχετικά με την οικονομική 

διαχείριση της ΡΑΕ και τις προμήθειες αγαθών και 

υπηρεσιών, 

 ζ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 

Προϊσταμένων και κάθε άλλη αναγκαία σχετική 

λεπτομέρεια, 

 η) η εσωτερική λειτουργία της ΡΑΕ και ιδίως, η 

διαδικασία των συνεδριάσεων και λήψης 

αποφάσεων, 

 θ) οι λεπτομέρειες σχετικά με την πειθαρχική 

διαδικασία των μελών της ΡΑΕ, 

 ι) τα θέματα που αφορούν τη δημόσια 

διαβούλευση, τις ελάχιστες προϋποθέσεις 

δημοσιότητας και το περιεχόμενο αυτής, τη 

διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια, 

ια) οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τα μέλη 

της ΡΑΕ και το προσωπικό της Γραμματείας της, 

καθώς και τους συνεργάτες της, 

ιβ) οι διαδικασίες σχετικά με την έγκριση των 

μετακινήσεων των μελών της ΡΑΕ και του 

προσωπικού της, 

ιγ) κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικό με τη 

λειτουργία και την οργάνωση των υπηρεσιών της 

ΡΑΕ. 

 3. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται τα 

περιγράμματα των θέσεων εργασίας όλου του 

προσωπικού της Γραμματείας. 

 4. Η ΡΑΕ μπορεί για την εύρυθμη λειτουργία της να 

εκδίδει εγκυκλίους, σχετικά με τις διαδικασίες που 

πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του 

Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και 

Διαχείρισης.». 

Άρθρο 135 

Θέσπιση Μηχανισμού Παρακολούθησης και 

Εποπτείας Αγορών από τη Ρ.Α.Ε. – Τροποποίηση 

αρ. 22 ν. 4001/2011 και αρ. 6 ν. 4425/2016 

 
1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 
4001/2011 (Α’ 179) αντικαθίσταται ως εξής: 
«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται: 

Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 έχει ως 

εξής: 

 

«4. Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΡΑΕ δύναται να 

εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους οδηγίες και 

κατευθύνσεις σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο 

πεδίο των αρμοδιοτήτων της και τον τρόπο άσκησης 
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(α) να εκδίδει μη δεσμευτικές προς τρίτους 
οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της και 
τον τρόπο άσκησης αυτών, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή 
του κανονιστικού πλαισίου του νόμου αυτού και 
η πληρέστερη πληροφόρηση των 
ενδιαφερομένων, 
(β) ιδίως για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
για την παρακολούθηση, εποπτεία και ρύθμιση 
των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία τους 
υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, να θεσπίσει 
“Μηχανισμό Παρακολούθησης και Εποπτείας 
Αγορών”, ο οποίος εκδίδεται με απόφαση της 
Αρχής, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Στην απόφαση αυτή εξειδικεύονται ιδίως τα 
εργαλεία, οι μεθοδολογίες, οι δείκτες και τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου 
να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές από 
την πλευρά των Συμμετεχόντων, οι οποίες 
οδηγούν σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως μέσω 
της συστηματικής πώλησης κάτω του κόστους, με 
αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών ή 
την έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης με τις 
οποίες δίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές 
ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή 
την τιμή ενεργειακών προϊόντων. Η ΡΑΕ συλλέγει 
και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, 
λαμβάνοντας μέριμνα για τη διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων εμπορικών 
στοιχείων.» 
2. Στο άρθρο 6 του ν. 4425/2016 (Α’ 
185) προστίθεται παρ. 2α, ως εξής: 
«2α. Η ΡΑΕ, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
της αναφορικά με την παρακολούθηση, εποπτεία 
και ρύθμιση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία τους υπό 
συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, δύναται να 
θεσπίσει “Μηχανισμό Παρακολούθησης και 
Εποπτείας Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας”. O 
Μηχανισμός Παρακολούθησης και Εποπτείας 
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας εκδίδεται με 
απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν δημόσιας 
διαβούλευσης. Με την απόφαση εξειδικεύονται 
τα εργαλεία, οι μεθοδολογίες, οι δείκτες και τα 
δεδομένα που χρησιμοποιούνται, προκειμένου 
να αναγνωρίζονται καταχρηστικές πρακτικές από 
την πλευρά των Συμμετεχόντων, οι οποίες 
οδηγούν σε χειραγώγηση της αγοράς, ιδίως μέσω 
της συστηματικής πώλησης κάτω του κόστους, με 
αποτέλεσμα την πραγματοποίηση συναλλαγών ή 
την έκδοση εντολών διαπραγμάτευσης με τις 
οποίες δίδονται ψευδείς ή παραπλανητικές 
ενδείξεις σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή 
την τιμή ενεργειακών προϊόντων. Η Αρχή 
συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω στοιχεία, 
λαμβάνοντας μέριμνα για τη διαφύλαξη της 
εμπιστευτικότητας των ευαίσθητων εμπορικών 
στοιχείων.» 
 

αυτών, προκειμένου να διασφαλίζεται η ορθή και 

ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου 

του νόμου αυτού και η πληρέστερη πληροφόρηση 

των ενδιαφερομένων.» 

 

Το άρθρο 6 του ν. 4425/2016 έχει ως εξής: 

Άρθρο 6 

  «Εποπτικές Αρμοδιότητες». 

 

 1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται 

στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του 

ν. 4001/2011, η ΡΑΕ: 

 

 α) Είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής 

των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός των 

περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του 

παρόντος. 

 

β α) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών 

που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009. 

 

 γ β) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών 

που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 

και προβλέπουν ιδίως τον ορισμό του ΟΔΑΗΕ, την 

παρακολούθηση της συμμόρφωσής του με τα 

κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του 

ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση μονοπωλίου, την έγκριση του 

σχεδίου συνεργασίας των ΟΔΑΗΕ για την από 

κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της λειτουργίας 

Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση των 

λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών 

και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, 

λειτουργιών και αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτό. 

 

Δ γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών 

που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 

του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 

Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη 

διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (EE L 

326/1 της 8.12.2011). 

2. Στο πλαίσιο της εποπτείας που ασκεί σύμφωνα με 
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την παρ. 1, η ΡΑΕ μπορεί, πέραν των 

προβλεπομένων στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως 

στις διατάξεις του ν. 4001/2011,να εκδίδει οδηγίες 

και κατευθύνσεις για την κατάρτιση των 

Κανονισμών και Κωδίκων του παρόντος, σύμφωνα 

με τους όρους του παρόντος νόμου και να διενεργεί 

γενικούς ή ειδικούς, επιτόπιους ή μη, ελέγχους 

στους φορείς που υπάγονται στην ως άνω εποπτεία 

της, ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχουν ενδείξεις 

παραβατικήςσυμπεριφοράς. Οι παραπάνω έλεγχοι 

είναι δειγματοληπτικοί. 

3. Στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω εποπτείας της 

Ρ.Α.Ε., η Ρ.Α.Ε. και τα εντεταλμένα όργανά της 

μπορούν να: 

 α) Έχουν άμεση και ακώλυτη πρόσβαση σε 

οποιαδήποτε έγγραφα, βιβλία, στοιχεία ή άλλα 

δεδομένα οποιασδήποτε μορφής (έγγραφης, 

ηλεκτρονικής, μαγνητικής ή άλλης) 

συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μέσων 

αποθήκευσης, επεξεργασίας και μεταφοράς 

δεδομένων και λαμβάνουν αντίγραφα αυτών δίχως 

να χωρεί έναντι αυτών και της Ρ.Α.Ε. η επίκληση 

επαγγελματικού ή άλλου απορρήτου για τη μη 

παροχή της πρόσβασης και των αντιγράφων, υπό 

την επιφύλαξη των ρυθμίσεων του άρθρου 212 του 

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του άρθρου 17 του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) (ν. 

4174/2013). 

 β) Ζητούν και λαμβάνουν πληροφορίες από 

οποιοδήποτε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων 

όσων συμμετέχουν διαδοχικά στη διαβίβαση 

εντολών ή στη διεξαγωγή των σχετικών εργασιών, 

καθώς και από τους εντολείς αυτών. 

 Σε περίπτωση άρνησης ή καθυστέρησης παροχής 

στοιχείων ή υποβολής ελλιπών στοιχείων και 

αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης, η Ρ.Α.Ε. 

δύναται να επιβάλλει τις κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 27 του ν. 4001/2011, όπως 

ισχύει. 

 γ) Ζητούν δια του αρμόδιου εισαγγελέα 

πλημμελειοδικών την άρση του απορρήτου των 

επικοινωνιών κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 

του ν. 2225/1994, για την προστασία της ελευθερίας 

της ανταπόκρισης και επικοινωνίας, προκειμένου να 

λάβουν τα υπάρχοντα αρχεία διακίνησης 

δεδομένων που τηρούνται από φορέα παροχής 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όταν υπάρχουν 

εύλογες υπόνοιες παραβίασης των διατάξεων των 

άρθρων 3 και 5 του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1227/2011 και 
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τα εν λόγω αρχεία ενδέχεται να είναι ουσιώδη για 

τη διακρίβωση της παράβασης αυτής. 

Για την υλοποίηση των σκοπών και την εφαρμογή 

των διατάξεων του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1227/2011, η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ασκεί τις αρμοδιότητές 

της με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους 

κατά την κρίση της: 

α) άμεσα, 

β) σε συνεργασία με άλλες αρχές ή με τους φορείς 

της αγοράς, 

γ) με ανάθεση κατ` εξουσιοδότηση και υπό την 

εποπτεία της προς τους φορείς της αγοράς, 

δ) μετά από αίτησή της προς τις δικαστικές ή 

εισαγγελικές Αρχές. 

Τα εντεταλμένα όργανα της Ρ.Α.Ε. ασκούν τις 

οριζόμενες στην παρούσα παράγραφο αρμοδιότητές 

τους μόνον εφόσον δοθεί σχετική έγγραφη εντολή 

από την Ολομέλεια αυτής ή σε περίπτωση 

επείγουσας ανάγκης από τον Πρόεδρο αυτής. 

4. Η ΡΑΕ μπορεί επιπροσθέτως: α) να λαμβάνει 

πληροφορίες από τους ελεγκτές εποπτευόμενων 

κατά τα ανωτέρω από την ΡΑΕ φορέων, β) να 

αναθέτει εξακριβώσεις ή έρευνες σε ορκωτούς 

λογιστές και άλλους εμπειρογνώμονες. 

5. Η ΡΑΕ, με απόφασή της, δύναται να καθορίζει τα 

στοιχεία που πρέπει περιοδικώς να υποβάλλουν οι 

εποπτευόμενοι από την ΡΑΕ φορείς, το χρόνο και 

τον τρόπο υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλο 

τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 

6. Για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων 

της παρ. 13 του άρθρου 12, και των άρθρων 15 και 

16 αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως 

ορίζεται ειδικότερα στις διατάξεις αυτές. Για την 

άσκηση της ως άνω εποπτείας, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες 

και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην 

κείμενη νομοθεσία περί κεφαλαιαγοράς, όπως κατά 

περίπτωση καθορίζεται στις διατάξεις της παρ. 13 

του άρθρου 12 και των άρθρων 15 και 16. Η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει την εφαρμογή 

των διατάξεων της περίπτωσης β της παρ. 1 του 

άρθρου 13 ως προς τη συμμετοχή ΑΕΠΕΥ ως 

Εκκαθαριστικών Μελών σε Φορέα Εκκαθάρισης 

σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδος 

εποπτεύουν επίσης τις ΑΕΠΕΥ και τα πιστωτικά 
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ιδρύματα, αντίστοιχα, όταν συμμετέχουν στις 

Αγορές Ενέργειας ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του 

Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την 

επάρκεια που θα πρέπει να έχουν για την 

εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών τους. Με 

κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και 

της Τράπεζας της Ελλάδος «δύναται να» 

καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τη συμμετοχή των 

ΑΕΠΕΥ και των πιστωτικών ιδρυμάτων, αντίστοιχα, 

στις Αγορές Ενέργειας ως Συμμετεχόντων 

αναφορικά με την επάρκεια που θα πρέπει να έχουν 

για την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών 

τους. 

7. Η ΡΑΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

συνεργάζονται για την αποτελεσματική άσκηση των 

εποπτικών αρμοδιοτήτων τους που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, 

όπως και για την εφαρμογή των διατάξεων της 

κείμενης νομοθεσίας που αφορά στη λειτουργία, 

την ακεραιότητα και τη διαφάνεια της ενεργειακής 

αγοράς, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με 

βάση τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου. 

8. Ειδικώς, την εποπτεία ως προς την εφαρμογή των 

διατάξεων της περίπτωσης β) της παρ. 1 του άρθρου 

13 ως προς τη συμμετοχή των πιστωτικών 

ιδρυμάτων του ν. 4261/2014 ως Εκκαθαριστικών 

Μελών σε Φορέα Εκκαθάρισης ασκεί η Τράπεζα της 

Ελλάδος σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η Τράπεζα 

της Ελλάδος εποπτεύει τα ως άνω πιστωτικά 

ιδρύματα όταν συμμετέχουν στις Αγορές Ενέργειας 

ως Συμμετέχοντες σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 

Ενέργειας αναφορικά με την επάρκεια που θα 

πρέπει να έχουν για την εκπλήρωση των σχετικών 

υποχρεώσεών τους. Με απόφαση της Τράπεζας της 

Ελλάδος «δύναται να» καθορίζονται ειδικά κριτήρια 

για τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 

4261/2014 στις Αγορές Ενέργειας ως 

Συμμετεχόντων. Για τις ανάγκες άσκησης της 

εποπτείας της παρούσας παραγράφου η Τράπεζα 

της Ελλάδος συνεργάζεται με την ΡΑΕ και την 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

9. Επιτρέπεται η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών 

σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

σύμφωνα με τον παρόντα νόμο μεταξύ της ΡΑΕ, της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της 

Ελλάδος.». 

Άρθρο 136 Το άρθρο 8β του ν. 3468/2006 (Α’129), όπως 

προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 
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Πλαίσιο Προτεραιότητας χορήγησης προσφοράς 

Σύνδεσης στο Διαχειριστή του Συστήματος – 

Αντικατάσταση του άρθρου 8β του ν. 3468/2006 

Στο άρθρο 8β του ν. 3468/2006 (Α’ 129) 

τροποποιούνται τα εδάφια δεύτερο έως έκτο και 

το άρθρο 8β διαμορφώνεται ως εξής: 

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται 

ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση 

οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς 

Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του 

Δικτύου, κατά παρέκκλιση από το πρώτο και τρίτο 

εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται το ειδικό 

πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση οριστικών 

Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του Συστήματος. 

Το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας δύναται να 

διαφοροποιείται μεταξύ Διαχειριστή Συστήματος 

και Διαχειριστή Δικτύου.  

Με την ίδια απόφαση τίθενται όροι, 

προϋποθέσεις και περιορισμοί σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες σταθμών που λαμβάνουν 

προτεραιότητα και ρυθμίζεται κάθε άλλη 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της. 

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται 

και τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων ο 

Διαχειριστής του Δικτύου και ο Διαχειριστής του 

Συστήματος έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν μη 

δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης από την 

κατάθεση σχετικού αιτήματος και οριστική 

Προσφορά Σύνδεσης από την προσκόμιση όλων 

των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Ειδικότερα για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, 

όπως αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ 

που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου 

Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 

4685/2020 (Α΄ 92), ή έχει εκδοθεί σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως 

ισχύει, το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας δύναται 

να καθορίζεται με την ως άνω απόφαση και σε 

κάθε περίπτωση δεν διαφοροποιείται για τις 

περιπτώσεις που αφορούν είτε στον Διαχειριστή 

του Δικτύου είτε στον Διαχειριστή του 

Συστήματος. 

Η προτεραιότητα που καθορίζεται με την 

απόφαση του παρόντος ισχύει κατά παρέκκλιση 

κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, 

4643/2019 (Α’ 193): 

 

«Άρθρο 8β 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζεται ειδικό 

πλαίσιο προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών 

Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς Α.Π.Ε. και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τον Διαχειριστή του Δικτύου, κατά 

παρέκκλιση από το πρώτο και τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. 

Με την ίδια απόφαση τίθενται όροι, προϋποθέσεις 

και περιορισμοί σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

σταθμών που λαμβάνουν προτεραιότητα και 

ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή της. 

Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται και 

τα χρονικά διαστήματα εντός των οποίων ο 

Διαχειριστής του Δικτύου έχει υποχρέωση να 

χορηγήσει μη δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης από 

την κατάθεση σχετικού αιτήματος και οριστική 

Προσφορά Σύνδεσης από την προσκόμιση όλων των 

απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Ειδικά για τις περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, όπως 

αυτές διαπιστώνονται με απόφαση της Ρ.Α.Ε. που 

εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου 

Διαχειριστή, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 

άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, το ειδικό 

πλαίσιο προτεραιότητας αφορά και στον 

Διαχειριστή του Δικτύου και στον Διαχειριστή του 

Συστήματος. 

Η προτεραιότητα που καθορίζεται με την απόφαση 

του παρόντος άρθρου ισχύει κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, 

συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του άρθρου 

9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του ν. 3894/2010 (Α΄ 

204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και της παραγράφου 

6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), καθώς και 

του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 

του άρθρου 8 του παρόντος νόμου. 

Η απόφαση του παρόντος άρθρου καταλαμβάνει και 

τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Προσφοράς 

Σύνδεσης κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης 

αυτής. 

Έως την έναρξη ισχύος της απόφασης του παρόντος 

άρθρου, ο αρμόδιος Διαχειριστής προβαίνει στη 

χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης σύμφωνα με τις 
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συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του 

άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122), του ν. 

3894/2010 (Α΄ 204), του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) και 

της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 4513/2018 (Α΄ 9), 

καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 

Η απόφαση του παρόντος άρθρου δύναται να 

καθορίζει τον τρόπο εξέτασης για τις περιπτώσεις 

των εκκρεμών αιτήσεων για χορήγηση 

Προσφοράς Σύνδεσης κατά την έναρξη ισχύος της 

απόφασης αυτής.  

Έως την έναρξη ισχύος της απόφασης του 

παρόντος άρθρου, ο αρμόδιος Διαχειριστής 

προβαίνει στη χορήγηση Προσφορών Σύνδεσης 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.». 

κείμενες διατάξεις.» 

Άρθρο 138 

Αναστολή προθεσμιών για Διασφάλιση 

Υλοποίησης Ειδικών Έργων για σταθμούς 

γεωθερμίας – Τροποποίηση της περ. γ) της παρ. 

2 του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 

Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 12 

του ν. 4685/2020 (Α’ 92) προστίθεται δύο νέα 

εδάφια ως εξής: 

 «Επίσης, ειδικά για τους σταθμούς της περ. γ) της 
παρ. 5 του άρθρου 10, η άδεια παραγωγής των 
οποίων εκδόθηκε πριν από την έναρξη ισχύος του 
ν. 3468/2006 (Α’ 129), οι προθεσμίες της περ. α) 
εκκινούν και υπολογίζονται μετά την έγκριση του 
τελικού προγράμματος εκμετάλλευσης, το οποίο 
προβλέπεται στους όρους της οικείας πράξης, 
όπως εκάστοτε ισχύει, δυνάμει της οποίας έχει 
παραχωρηθεί στον παραγωγό το δικαίωμα 
έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του 
γεωθερμικού δυναμικού για την περιοχή στην 
οποία αφορά η οικεία άδεια παραγωγής. Ο 
παραγωγός ενημερώνει αμελλητί, και σε κάθε 
περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δέκα (10) ημερών, τη ΡΑΕ για την ημερομηνία 
έγκρισης του τελικού προγράμματος 
εκμετάλλευσης». 

Η περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4685/2020 
(Α’92): 
«γ) Για τους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που ανήκουν 
στην κατηγορία των Ειδικών Έργων και για 
υβριδικούς σταθμούς που συμπεριλαμβάνουν στο 
έργο τους την κατασκευή υποθαλάσσιας 
διασύνδεσης δύο (2) ή περισσοτέρων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών, με την παρέλευση του 
διπλάσιου χρονικού διαστήματος από τα οριζόμενα 
στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 χρονικά 
διαστήματα. 
Ειδικά για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που δεν 
δύναται να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση 
προσφοράς σύνδεσης λόγω του θεσμικού και 
κανονιστικού πλαισίου που διέπει τα κορεσμένα 
δίκτυα, που συνδέονται σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα, οι 
υποχρεώσεις της υποπερίπτωσης (ββ) της 
περίπτωσης α) της παραγράφου 2, καθώς και των 
περιπτώσεων β) και γ) της ίδιας παραγράφου 
πληρούνται, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης ή 
Βεβαίωσης Ειδικών Έργων υποβάλλει στον αρμόδιο 
Διαχειριστή εντός των ως άνω προθεσμιών αίτημα 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύνδεση 
συνοδευόμενο από την απόφαση περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης. Το αίτημα εξετάζεται ως αίτημα 
χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις εξέτασης κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 14 και τον Κανονισμό 
Βεβαιώσεων.» 

Άρθρο 140 

Αναβίωση oριστικών προσφορών σύνδεσης 

μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών από Ο.Τ.Α. – 

Τροποποίηση του άρθρου 94 του ν. 4796/2021 

1. Στο άρθρο 94 του ν. 4796/2021 (Α’ 63) 

τροποποιούνται το πρώτο και τέταρτο εδάφιο, 

προστίθεται πέμπτο εδάφιο και το άρθρο 

διαμορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 94 
 
 Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης 
 
«Οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας ή 
βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από 
χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 
βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που 
προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του 
βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την 
οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, η 
ισχύς των οποίων έχει λήξει την 1η.1.2020, 
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«Άρθρο 94 

Αναβίωση διοικητικών αδειών εγκατάστασης 

«Οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας 

ή βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από 

χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις 

βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που 

προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του 

βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και 

την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, 

η ισχύς των οποίων έχει λήξει από την 1η.1.2020 

μέχρι την 17η.04.2021, αναβιώνουν αυτοδικαίως 

μετά από γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου 

προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή. Η ως άνω 

γνωστοποίηση υποβάλλεται από την 26η.7.2021 

μέχρι τις 6.8.2021 και η ημερομηνία υποβολής 

της λογίζεται ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος 

της άδειας που αναβιώνει. Οι ως άνω άδειες 

ισχύουν για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) 

μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 

γνωστοποίησης. Εντός του ανωτέρω 

διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου η 

άδεια βρίσκεται σε ισχύ, οι ενδιαφερόμενοι 

δύνανται να υποβάλουν αίτημα παράτασης 

δυνάμει της υποπερ. α’ της περ. α.1’ της παρ. 10 

του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 

προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

στην αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση, που οι 

οριστικές προσφορές σύνδεσης σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας, 

έχουν λήξει από την 1η.1.2020 μέχρι την 

17η.4.2021, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει μέχρι 

τις 6.8.2021 εκ νέου αίτημα για χορήγηση 

προσφοράς σύνδεσης και ο αρμόδιος 

διαχειριστής χορηγεί κατά προτεραιότητα, 

εφόσον υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, 

νέα προσφορά σύνδεσης, η οποία ισχύει για όσο 

χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια 

εγκατάστασης. Ο διαχειριστής του Δικτύου κατά 

τη χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης θέτει όρο 

σύμφωνα με τον οποίο η συμβολή του σταθμού 

στο βραχυκύκλωμα στην έξοδο του σταθμού δεν 

υπερβαίνει το πενταπλάσιο της ονομαστικής 

ισχύος του σταθμού.» 

2. Οι οριστικές προσφορές σύνδεσης μικρών 

υδροηλεκτρικών σταθμών που αναπτύσσονται 

από ο.τ.α. α’ ή β’ βαθμού, οι οποίες έπαυσαν να 

ισχύουν μετά την 1η.1.2020 και μέχρι την έναρξη 

ισχύος του παρόντος λόγω μη προσκόμισης της 

εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με τον ν. 

4152/2013 (Α’ 107) εντός της προθεσμίας των 

αναβιώνουν αυτοδικαίως μετά από γνωστοποίηση 
του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια 
αδειοδοτούσα αρχή. Η ως άνω γνωστοποίηση 
υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του 
παρόντος και η ημερομηνία υποβολής της, λογίζεται 
ωςη ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναβιωθείσας 
άδειας. Οι ως άνω αναβιώθεισες άδειες ισχύουν για 
χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την 
ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης. Εντός 
του ανωτέρω διαστήματος, κατά τη διάρκεια του 
οποίου η άδεια βρίσκεται σε ισχύ, οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν αίτημα 
παράτασης δυνάμει της υποπερ. α) της περ. α.1) της 
παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην 
αδειοδοτούσα αρχή. Σε περίπτωση, που οι οριστικές 
προσφορές σύνδεσης σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της παρούσας, έχουν λήξει 
από την 1η.1.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, ο ενδιαφερόμενος εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
υποβάλλει εκ νέου αίτημα για χορήγηση προσφοράς 
σύνδεσης και ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί κατά 
προτεραιότητα, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος 
ηλεκτρικός χώρος, νέα προσφορά σύνδεσης.» 
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δύο (2) μηνών από την έκδοσή τους, αναβιώνουν 

αυτοδίκαια εφόσον οι ενδιαφερόμενοι 

προσκομίσουν την εγγυητική επιστολή που 

προβλέπεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. 

Άρθρο 141 

Φορέας διαχείρισης δράσεων για την προώθηση 

της ηλεκτροκίνησης - Τροποποίηση της παρ. 1 

του άρθρου 62 του ν. 4710/2020  

Στην παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4710/2020 (Α’ 

142) τροποποιούνται τα τέσσερα τελευταία 

εδάφια και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου υπουργού δύνανται να 

προκηρύσσονται δράσεις για την προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο μέσω οικονομικών 

κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου 

αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής 

φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO-,/χλμ., 

καθώς και για την προμήθεια και εγκατάσταση 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Με την ανωτέρω 

απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για τη λήψη των οικονομικών 

κινήτρων, οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι 

διαδικασίες αίτησης, ένταξης, υλοποίησης και 

ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, ο φορέας και 

η πηγή χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας 

υλοποίησης της δράσης καθώς και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή τους. 

 Με ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι 

όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με τη λήψη οικονομικού 

κινήτρου με σκοπό: 

 α) την αντικατάσταση οχημάτων με καινούργια 

αμιγώς Η/Ο ή με υβριδικά Η/Ο εξωτερικής 

φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ 

CO2/χλμ., 

 β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας 

Χρήσης Οχημάτων (Ε.Δ.Χ.) - ΤΑΞΙ με καινούργια 

αμιγώς ηλεκτροκίνητα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ ή με υβριδικά 

Η/Ο Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ εξωτερικής φόρτισης με 

εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ., 

 γ) την αντικατάσταση οχημάτων μικτού βάρους 

έως 3,5 τόνων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή 

υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές 

ρύπων έως 50γρίΘ2/ χλμ. μικτού βάρους έως 3,5 

τόνων, 

Άρθρο 62 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), παρ. 1: 

«1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύνανται να 

προκηρύσσονται δράσεις για την προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης και των Η/Ο μέσω οικονομικών 

κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου 

αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης 

με εκπομπές ρύπων έως 50γρ CO2/χλμ., καθώς και 

για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο. Με την ανωτέρω απόφαση 

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 

λήψη των οικονομικών κινήτρων, οι δικαιούχοι, η 

διάρκεια και οι διαδικασίες αίτησης, ένταξης, 

υλοποίησης και ολοκλήρωσης των δράσεων αυτών, 

ο φορέας και η πηγή χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος 

φορέας υλοποίησης της δράσης καθώς και κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή τους. 

Με ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται οι όροι, 

οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με τη λήψη οικονομικού κινήτρου με σκοπό: 

α) την αντικατάσταση οχημάτων με καινούργια 

αμιγώς Η/Ο ή με υβριδικά Η/Ο εξωτερικής φόρτισης 

με εκπομπές ρύπων έως 50 γρCO2/χλμ., 

β) την αντικατάσταση των Επιβατηγών Δημόσιας 

Χρήσης Οχημάτων (Ε.Δ.Χ.) ΤΑΞΙ με καινούργια 

αμιγώς ηλεκτροκίνητα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ ή με υβριδικά 

Η/Ο Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές 

ρύπων έως 50γρCO2/χλμ., 

γ) την αντικατάσταση οχημάτων μικτού βάρους έως 

3,5 τόνων με καινούργια αμιγώς Η/Ο ή υβριδικά 

Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 

50γρCO2/ χλμ. μικτού βάρους έως 3,5 τόνων, 

δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχημάτων από 

την κυκλοφορία κατά τις περ. Α΄ και β’ της παρ. 5 

του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (A΄ 82) και της παρ. 

5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59) και την 
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 δ) την απόσυρση των παλαιών αυτών οχημάτων 

από την κυκλοφορία κατά τις περ. Α` και β` της 

παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (A` 82) 

και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4530/2018 

(Α` 59) και την παράδοσή τους σε συστήματα 

εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής 

κατά την έννοια του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 

(Α` 81). Ειδικά για τα Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ και τα οχήματα 

μικτού βάρους έως 3,5 τόνων δεν τίθεται 

ηλικιακό όριο απόσυρσης. Αυτά δεν 

αποχαρακτηρίζονται ούτε αντικαθίστανται από 

οχήματα με άλλη πηγή ενέργειας και ίδιες ή 

μικρότερες εκπομπές ρύπων από 50γρ CO2/ χλμ. 

πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον 

ετών από το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία, 

χωρίς να συνυπολογίζεται το έτος αυτό. 

Φορέας διαχείρισης των δράσεων της παρούσας 
ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(«Επιτελική Δομή») ή το Αυτοτελές Τμήμα 
Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Με την κοινή απόφαση του 
πρώτου εδαφίου προβλέπονται οι αρμοδιότητες 
του εκάστοτε φορέα διαχείρισης, τα καθήκοντα 
και οι όροι διαχείρισης των δράσεων, καθώς και 
κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την ανάληψη, 
εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των 
καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν. Στην 
περίπτωση που ορίζεται η Επιτελική Δομή ως 
φορέας διαχείρισης, οι πόροι πιστώνονται από το 
αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 
(Α΄ 133) στον λογαριασμό του έργου και ο 
φορέας διαχείρισης διαχειρίζεται τους πόρους 
αυτούς προς τον σκοπό της υλοποίησης των 
δράσεων της παρούσας. Ειδικά για τον ορισμό 
της Επιτελικής Δομής ως ενδιαμέσου φορέα για 
δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τα 
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζεται 
το άρθρο 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).» 

παράδοσή τους σε συστήματα εναλλακτικής 

διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής κατά την έννοια 

του άρθρου 2 του π.δ. 116/2004 (Α΄ 81). Ειδικά για 

τα Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ και τα οχήματα μικτού βάρους έως 

3,5 τόνων δεν τίθεται ηλικιακό όριο απόσυρσης. 

Αυτά δεν αποχαρακτηρίζονται ούτε αντικαθίστανται 

από οχήματα με άλλη πηγή ενέργειας και ίδιες ή 

μικρότερες εκπομπές ρύπων από 50γρCO2/ χλμ. 

πριν από την παρέλευση επτά (7) τουλάχιστον ετών 

από το έτος θέσης τους σε κυκλοφορία, χωρίς να 

συνυπολογίζεται το έτος αυτό. 

Φορέας διαχείρισης των δράσεων της παρούσας 

ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Ενέργειας 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(«Επιτελική Δομή»). Οι πόροι πιστώνονται από το 

αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) 

στον λογαριασμό του έργου και η Επιτελική Δομή 

διαχειρίζεται τους πόρους αυτούς προς τον σκοπό 

της υλοποίησης των δράσεων της παρούσας. Με την 

κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου προβλέπονται 

οι αρμοδιότητες τηςΕπιτελικής Δομής, τα καθήκοντα 

και οι όροι διαχείρισης των δράσεων, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικό με την ανάληψη, 

εκπλήρωση και εποπτεία της άσκησης των 

καθηκόντων που απορρέουν από αυτήν. Ειδικά για 

τον ορισμό της ως άνω υπηρεσίας ως ενδιαμέσου 

φορέα για δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από 

τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 εφαρμόζονται 

οι διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 (Α΄ 

265).» 

 

Άρθρο 144 

Κάλυψη οργανικών θέσεων στη ΔΕΗ Α.Ε. – 

Τροποποίηση άρθρων 4 και 7 ν. 4643/2019  

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019 (Α΄ 

193) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 

1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Η πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών 

Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, 

Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών /Διευθυντών 

Κλάδων γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με 

απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4643/2019 έχει ως 

εξής: 

 

«Άρθρο 4 

 

 Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου 

 

 1. H πλήρωση οργανικών θέσεων Αναπληρωτών 

Διευθυνόντων Συμβούλων, Γενικών Διευθυντών, 

Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών / Διευθυντών 

Κλάδων γίνεται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με 
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Δ.Ε.Η. Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι 

τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης 

άπαξ. Η πλήρωση των οργανικών θέσεων των 

ανωτέρω δύναται να γίνει και με τοποθέτηση σε 

αυτές στελεχών της αυτής ιεραρχικής στάθμης 

(παράλληλη μετακίνηση), τα οποία έχουν 

αναλάβει την οργανική τους θέση κατόπιν 

δημόσιας προκήρυξης, ομοίως με απόφαση του 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., για το 

υπόλοιπο του χρόνου διάρκειας της συναφθείσας  

σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης για μια 

φορά. Η διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική 

αποδοχών των στελεχών εγκρίνονται από τη 

Γενική Συνέλευση μετά από Εισήγηση της 

Επιτροπής Προσλήψεων και Αμοιβών. Με 

απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου 

καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η διάρκεια, 

οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των σχετικών 

συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να 

συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και 

υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση 

πλήρωσης της θέσης από προσωπικό της 

εταιρείας, οι αποδοχές της παρούσας δεν 

διατηρούνται μετά την καθ΄οιονδήποτε τρόπο 

αποχώρηση του στελέχους από τη θέση. Ειδικά οι 

θέσεις Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών 

Κλάδων που δύνανται να καλύπτονται κατά την 

παρούσα δεν μπορεί να υπερβαίνουν ποσοστό 

είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των 

σήμερα προβλεπόμενων θέσεων των Βοηθών 

Διευθυντών/Διευθυντών Κλάδων αντίστοιχα.»  

απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ 

Α.Ε. με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς 

διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ. Η 

διαδικασία πρόσληψης και η πολιτική αποδοχών 

των στελεχών εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση 

μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων και 

Αμοιβών. Με απόφαση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου καθορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης, η 

διάρκεια, οι αποδοχές και οι λοιποί όροι των 

σχετικών συμβάσεων. Στη διαδικασία δύναται να 

συμμετέχει προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι 

εκτός εταιρείας. Σε περίπτωση πλήρωσης της θέσης 

από προσωπικό της εταιρείας, οι αποδοχές της 

παρούσας παραγράφου δεν διατηρούνται μετά την 

καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους 

από τη θέση. Ειδικά οι θέσεις Βοηθών Διευθυντών/ 

Διευθυντών Κλάδων που δύνανται να καλύπτονται 

κατά την παρούσα παράγραφο δεν μπορεί να 

υπερβαίνουν ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί 

του συνόλου των σήμερα προβλεπόμενων θέσεων 

των Βοηθών Διευθυντών / Διευθυντών Κλάδων 

αντίστοιχα.» 

 

  

30. Κατάργηση διατάξεων 

Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης που 

προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

Άρθρο 74 παρ. 1 

1. Καταργείται η Ενότητα Β’ του ν. 4042/2012 (Α’ 

24), πλην του άρθρου 48, και το άρθρο 58 αυτού. 

Το άρθρο 58 του ν. 4042/2012 έχει ως εξής: 

«Άρθρο 58 Μεταβατικές διατάξεις 

1. Η πρώτη τριετής έκθεση προς την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για την εφαρμογή της Οδηγίας 

2008/98/ΕΚ και του παρόντος νόμου υποβάλλεται 

μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 2014. 

2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής εκπονεί μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου 

2013, προγράμματα πρόληψης δημιουργίας 

αποβλήτων 
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3.καταργήθηκε 

4. Μέχρι την έκδοση των, κατ` εξουσιοδότηση του 

παρόντος νόμου, κανονιστικών πράξεων, 

εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ήδη 

υφιστάμενες.» 

 

Άρθρο 74 παρ. 2 

2. Καταργείται το άρθρο 90 του ν. 4685/2020 (Α’ 

92). 

Το άρθρο 90 του ν. 4685/2020 έχει ως εξής: 

«Άρθρο 90 

Υποχρεώσεις μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων 

1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς ή κάτοχοι ακινήτων, όπως 
ιδίως γηπέδων, οικοπέδων, κτισμάτων ή 
κατασκευών, οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε 
ελεύθερα από επικίνδυνα απόβλητα, όπως αυτά 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 
4042/2012 (Α` 24), συμπεριλαμβανομένων και των 
αποβλήτων αμιάντου ή αποβλήτων υλικών που 
περιέχουν αμίαντο. 

2. Ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος ακινήτου όπως 
ιδίως γηπέδου, οικοπέδου, κτίσματος ή κατασκευής, 
στο οποίο βρίσκονται επικίνδυνα απόβλητα 
συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων 
αμιάντου ή αποβλήτων υλικών που περιέχουν 
αμίαντο, υποχρεούται: 

α) Να μεριμνά ο ίδιος αμελλητί για την ασφαλή 
συλλογή και μεταφορά τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση 
των επικίνδυνων αποβλήτων. 

β) Να εξασφαλίζει την ακώλυτη πρόσβαση στο 
ακίνητο αυτό και να επιτρέπει τη συλλογή και 
μεταφορά των επικίνδυνων αποβλήτων, από φυσικά 
ή νομικά πρόσωπα (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), 
τα οποία διαθέτουν σχετική άδεια, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4042/2012. 
Ειδικά για την εκτέλεση έργων και εργασιών 
αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο, τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης υπ` αρ. 4229/395/2013 (Β` 
318). 

γ) Να συναινεί σε τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους 
των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο ακίνητο αυτό, 
προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη τυχόν 
επικίνδυνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων 
των αποβλήτων αμιάντου ή/και αποβλήτων υλικών 
που περιέχουν αμίαντο, καθώς και η συνδρομή 
περίπτωσης κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον, από την παρουσία των αποβλήτων 
αυτών. 

4. Η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης σε 
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χώρο, όπως ιδίως γήπεδο, οικόπεδο, κτίσμα ή 
κατασκευή όπου υπάρχουν επικίνδυνα απόβλητα, 
καθώς και η διακρίβωση του κατόχου των 
επικινδύνων αποβλήτων πραγματοποιούνται από 
την αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
1 του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ` αριθμ. ΗΠ 13588/725/2006 (Β` 383), όπως 
ισχύει. 

Ειδικά σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στη 
διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο 
εδάφιο, η διακρίβωση και αξιολόγηση της ρύπανσης 
πραγματοποιείται και από τους ελεγκτές του 
Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ), εφόσον 
ζητηθεί η συνδρομή τους. Για τη διαπίστωση των 
περιστατικών που προβλέπονται στα προηγούμενα 
εδάφια, συντάσσεται σχετική έκθεση αυτοψίας. 

5. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος 
του ακινήτου δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2, ύστερα από 
διαπίστωση των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με 
τη διαδικασία της παραγράφου 4, αυτός καλείται 
από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να 
προβεί στην απομάκρυνση των αποβλήτων μέσα σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επίδοση σε 
αυτόν της έκθεσης αυτοψίας. Μετά την παρέλευση 
τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω κλήτευση, 
και εφόσον διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι 
δεν έχουν απομακρυνθεί τα απόβλητα, εκδίδε-ται 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης για την απομάκρυνσή τους από τον 
υπόχρεο, μέσα σε προθεσμία που δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση 
της απόφασης. Η κλήτευση των υπόχρεων 
προσώπων και η επίδοση της απόφασης που 
προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια 
ενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2717/1999 (Α` 97). Σε περίπτωση 
εγκαταλελειμμένων γηπέδων, οικοπέδων ή 
κτισμάτων στα οποία διαπιστώνεται αρμοδίως η 
ύπαρξη επικίνδυνων αποβλήτων, ή σε περίπτωση 
που τα πρόσωπα αυτά είναι άγνωστα ή άγνωστης 
διαμονής, η έκθεση αυτοψίας, η κλήτευση και η 
απόφαση του Συντονιστή, που προβλέπονται στα 
προηγούμενα εδάφια, τοιχοκολλώνται στο ακίνητο 
και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του οικείου 
Δήμου. 

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος δεν συμμορφώνεται 
με την απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετική 
εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 
προβαίνει σε συλλογή και απομάκρυνση των 
επικίνδυνων αποβλήτων και καταλογίζει τη σχετική 
δαπάνη στον ιδιοκτήτη και στον επικαρπωτή του 
ακινήτου. 
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 Οι δαπάνες για την επισκευή του ακινήτου 
συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των 
επικίνδυνων αποβλήτων βαρύνουν αποκλειστικά 
τον ιδιοκτήτη του ή/και τον νομέα του, εκτός αν από 
υπαιτιότητα των προσώπων που εκτελούν τις 
εργασίες αποξήλωσης προκλήθηκαν στο ακίνητο 
ζημίες που δεν είναι αναγκαίες για την 
απομάκρυνση των αποβλήτων. 

 6. Σε περίπτωση ρύπανσης γηπέδου ή οικοπέδου με 
επικίνδυνα απόβλητα εν γένει λόγω φυσικής 
καταστροφής, συνεπεία της οποίας απαιτείται 
επείγουσα διαχείριση των αποβλήτων αυτών, 
λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την άμεση συλλογή και 
απομάκρυνση των αποβλήτων αυτών από 
ιδιωτικούς χώρους, με σκοπό την προστασία τη 
δημόσιας υγείας και του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους. Σε 
περίπτωση που τα υπόχρεα κατά την παράγραφο 2 
πρόσωπα, υποβάλλουν αμελλητί και πάντως το 
αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από την επέλευση 
της καταστροφής, στην αρμόδια Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, αίτηση για απομάκρυνση από την 
ιδιοκτησία τους, επικίνδυνων αποβλήτων, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποβλήτων 
αμιάντου, η δαπάνη για τις εργασίες αποξήλωσης, 
απομάκρυνσης και μεταφοράς βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του αρμόδιου Υπουργείου. Για τις 
δαπάνες που έγιναν για την επισκευή του ακινήτου 
συνεπεία των εργασιών αποξήλωσης των 
επικίνδυνων αποβλήτων ισχύει αναλόγως και στην 
περίπτωση αυτή, το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 5. 

 7. Ειδικά στην περίπτωση που ο υπόχρεος 
παρακωλύει τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα 
επιβάλλονται ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες 
και πρόστιμο σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 
1650/1986 (Α` 160).» 

Άρθρο 74 παρ. 3 

3. Καταργούνται τα άρθρα 12 και 13 του ν. 

1650/1986 (Α’ 160).  

 

Τα άρθρα 12 και 13 του ν. 1650/1986 έχουν ως εξής: 
«   Άρθρο 12 
 
 Στερεά απόβλητα. 
 
1. [καταργήθηκε]. 
2.  Υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων είναι οι 
 ΟΤΑ που μπορούν όμως να μη δέχονται τη  
διαχείριση  στερεών  αποβλήτων που  λόγω  της 
σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και 
ποσότητάς τους δεν είναι δυνατό να διατεθούν μαζί 
με τα οικιακά. Στην περίπτωση  αυτή υπόχρεοι  για  
τη  διαχείριση  των στερεών αποβλήτων είναι τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα  από  τις  δραστηριότητες  
των  οποίων  προέρχονται  τα απόβλητα  ή  τρίτα 
πρόσωπα στα οποία μπορούν ν` αναθέτουν την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών, μετά από άδεια  
που  χορηγείται  και  στις  δύο περιπτώσεις από τον 
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οικείο νομάρχη. 
 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων  και  των  
συναρμόδιων  Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Εσωτερικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και  Γεωργίας  καθορίζονται οι  όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της 
άδειας αυτής. 
 Προκειμένου  για  μεταλλευτικούς   ή   λατομικούς   
χώρους,   υπόχρεοι  διαχείρισης  είναι  αυτοί  που  
έχουν  το  δικαίωμα  εκμετάλλευσης του ορυκτού 
στους χώρους αυτούς σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 
3. Η διαχείριση των  στερεών  αποβλήτων  σε  εθνικό  
ή  περιφερειακό επίπεδο  γίνεται  βάσει  
σχεδιασμού  που  αποσκοπεί στη μελέτη και τον 
καθορισμό  των  μεθόδων  διαχείρισης  καθώς  και  
στη  χωροθέτηση  των εγκαταστάσεων  διάθεσης  
των  στερεών  αποβλήτων.  Κατά  το  σχεδιασμό 
λαμβάνονται    υπόψη    οι    κοινωνικές,    
οικονομικές,    τεχνικές, περιβαλλοντικές και εν γένει 
οι ειδικές συνθήκες της περιοχής. 
 Με  την  ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζονται οι 
αρμόδιοι φορείς για την εκπόνηση του σχεδιασμού 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οι όροι και  η  
διαδικασία  εκπόνησης  και  εφαρμογής  του   σε   
εθνικό "ή περιφερειακό επίπεδο. 
4.  Οι  υπόχρεοι  για  τη  διαχείριση  των  στερεών 
αποβλήτων φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 συντάσσουν σχέδιο  για  τον  τρόπο 
 λήψης  κατάλληλων μέτρων για τον περιορισμό των 
στερεών αποβλήτων, την εφαρμογή μεθόδων για 
την ανακύκλωση και την επεξεργασία τους, τη  λήψη 
από   αυτά  πρώτων  υλών  και  ενέργειας  και  για  
κάθε  άλλη  μέθοδο 
 επαναχρησιμοποίησής τους. 
Με την ίδια απόφαση της παρ. 2 καθορίζεται και το 
περιεχόμενο του εν 
 λόγω σχεδίου. 
 5. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη  στερεών  
αποβλήτων  εντός  ή εκτός  αστικών  περιοχών και 
σε οποιοδήποτε φυσικό αποδέκτη. Ο κάτοχος 
στερεών αποβλήτων τα παραδίδει στον υπόχρεο 
διαχείρισης σύμφωνα με την παρ. 2. 
6. Σε οποιονδήποτε παράγει ή  κατέχει  ή  και  
διαχειρίζεται  στερεά απόβλητα  που  λόγω  του  
είδους,  της  σύνθεσης  ή  της ποιότητας και 
ποσότητάς τους  είναι  ιδιαίτερα  επικίνδυνα  για  
την  υγεία  και  το περιβάλλον επιβάλλεται η τήρηση 
σχετικού βιβλίου. 
7.  Παλαιά  μέσα  μεταφοράς  και μηχανήματα ή 
τμήματά τους που έχουν 
 εγκαταλειφθεί,  θεωρούνται  στερεά  απόβλητα  και   
περιέχονται   στην 
 κυριότητα  του  οικείου  δήμου  ή  κοινότητας.  Η  
διαδικασία  και  οι 
 προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως στερεών  
αποβλήτων  καθορίζεται  με 
 απόφαση  των  Υπουργών  Εσωτερικών  και  
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
 Δημόσιων Εργων. Με την επιφύλαξη των άρθρων 
146 και 197-201 του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού 
Δικαίου (ΝΔ 187/1973, ΦΕΚ 26)  πλοία,  πλοιάρια  
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και πλωτά  γενικά ναυπηγήματα ως και τμήματά 
τους που έχουν εγκαταλειφθεί, θεωρούνται Στερεά 
απόβλητα και υπόκεινται  στη  ρύθμιση  του  
παραπάνω εδαφίου  της  παραγράφου  αυτής  είτε  
βρίσκονται  στην  ξηρά είτε στη θάλασσα. 
8. Με κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  
Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και Δημόσιων  Έργων  
και  του  κατά  περίπτωση αρμόδιου υπουργού 
μπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή και  εμπορία  
συσκευών  λειοτεμαχισμού  στερεών αποβλήτων   
(σκουπιδοφάγων)   για  την  αποτροπή  της  
διατάραξης  της λειτουργίας του αποχετευτικού 
συστήματος ή της σημαντικής φόρτισης των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή 
της ρύπανσης των νερών. 
 

Άρθρο 13 
 

Συσκευασία προϊόντων - 
Επιβάρυνση προϊόντων. 

Απόβλητα από μέσα μεταφοράς. 
 
   1. Με κοινή  απόφαση  του  Υπουργού  
Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας  και 
 Δημόσιων  Εργων  και  του  κατά περίπτωση 
αρμόδιου υπουργού, μπορεί να απαγορευθεί ή να  
περιορισθεί  η  χρήση  ορισμένων  τύπων  
συσκευασίας προϊόντων,  εφόσον  λόγω  του  υλικού  
κατασκευής,  του  όγκου  ή  της ποσότητάς τους  
είναι  αδύνατη  ή  ιδιαίτερα  δυσχερής  ή  δαπανηρή  
η εφαρμογή των γενικών αρχών και περιορισμών 
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και ιδίως η 
ανακύκλωσή τους. 
Με  όμοια  απόφαση  μπορεί  να επιβάλλεται 
απαγόρευση της διαφήμισης τέτοιων προϊόντων ή 
να τίθενται περιορισμοί για το υλικό και τα  λοιπά 
χαρακτηριστικά της συσκευασίας καθώς επίσης και 
προθεσμία συμμόρφωσης. 
2.  Με  προεδρικό  διάταγμα,  που  εκδίδεται  
ύστερα από πρόταση του 
 Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων  Έργων  και  του  κατά 
 περίπτωση  αρμόδιου  υπουργού  είναι  δυνατό να 
επιβαρυνθούν με ειδικό 
 τέλος επιχειρήσεις του παράγουν και εισάγουν  
προϊόντα  που  προκαλούν 
 ιδιαίτερα  προβλήματα διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων τους και ιδίως 
 ανακύκλωσης,  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα  
έξοδα   κατασκευής   και λειτουργίας   
συγκεκριμένων   έργων   ή  προγραμμάτων  
προστασίας  του περιβάλλοντος  που  εκτελούνται  
από  τους  Ο.Τ.Α.   Το   τέλος   αυτό καθορίζεται  
ανάλογα  με  το  μέγεθος,  το  ρυπαντικό  φορτίο  και 
την  ποσότητα των αποβλήτων του έργου ή της 
δραστηριότητας και  περιέρχεται 
 στους  Ο.Τ.Α. για μελέτες και έργα διάθεσης ειδικών 
στερεών αποβλήτων. 
 Η διαδικασία είσπραξης του τέλους αυτού και 
απόδοσή τους  στον  Ο.Τ.Α. 
 καθορίζεται με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα. 
3.   Με   κοινή   απόφαση  των  Υπουργών  
Εσωτερικών  Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου 
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υπουργού ρυθμίζονται οι  τρόποι  διαχείρισης  
στερεών  αποβλήτων  από  τα  μέσα συγκοινωνιών 
και μεταφοράς. 

Άρθρο 107 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις του ν. 4736/2020 - 

Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4736/2020 

 

Καταργούνται οι παρ. 1, 5 και 11 του άρθρου 19 

του ν. 4736/2020 (Α’ 200) 

 
Καταργούνται οι παρ. 1, 5 και 11 του άρθρου 19 του 
ν. 4736/2020, που έχουν ως εξής: 
 
«Άρθρο 19 
 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 12 της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/904, με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας καθορίζονται οι προδιαγραφές για το τι 
πρέπει να θεωρείται πλαστικό προϊόν μίας χρήσης. 
 
5. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 7 και της 
παρ. 3 του άρθρου 6, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται 
κατόπιν εισήγησης του Ε.Ο.ΑΝ. και κατόπιν 
γνωμοδότησης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
Περιβαλλοντικών Ισχυρισμών σε Πλαστικά του 
άρθρου 5 της υπό στοιχεία Ζ3-1531/17.4.2012 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης (B` 1306), για τα ζητήματα 
σήμανσης των προϊόντων, εξειδικεύεται ο ορισμός 
των εναλλακτικών προϊόντων και καθορίζονται οι 
προδιαγραφές των σημάνσεων ή σημάτων, 
προκειμένου να είναι δυνατή η αναγνώριση από 
τους καταναλωτές της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης ή 
λιπασματοποίησης των εν λόγω προϊόντων, καθώς 
και οι προδιαγραφές για τη σήμανση των φιαλών 
από ανακυκλωμένο πλαστικό βάσει του προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO:14021 ή άλλων ισοδύναμων προτύπων 
ή προδιαγραφών. 
11. Για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 4, με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
καθορίζονται οι διαδικασίες και οι όροι για την 
διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των 
προσφερόμενων τροφίμων και ποτών, κατά τη 
διάθεσή τους σε επαναχρησιμοποιήσιμο προϊόν του 
καταναλωτή, καθώς και οι προδιαγραφές 
καταλληλότητας των επαναχρησιμοποιήσιμων 
προϊόντων και κάθε σχετικό ζήτημα για την 
εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4. Η έκδοση της εν 
λόγω απόφασης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την 
εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 4. 

Άρθρο 108 

Καταργούμενες διατάξεις  

Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 3 

του άρθρου 7 και η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 

4736/2020 (Α’ 200). 

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4736/2020 έχει ως 

εξής: 

« 3. Ειδικά οι φιάλες από ανακυκλωμένο πλαστικό 

που διατίθενται στην αγορά φέρουν υποχρεωτικά 

εμφανή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί 

του ίδιου του προϊόντος, σύμφωνα με τους κανόνες 

που ορίζονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με 
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ισοδύναμους κανόνες. Οι προδιαγραφές για την εν 

λόγω σήμανση καθορίζονται με την απόφαση της 

παρ. 5 του άρθρου 19.» 

Άρθρο 108 

Καταργούμενες διατάξεις  

Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 3 

του άρθρου 7 και η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 

4736/2020 (Α’ 200). 

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4736/2020 έχει ως 

εξής: 

« 3. Από τις 3 Ιανουαρίου 2022 τα πλαστικά 

προϊόντα μίας χρήσης και τα εναλλακτικά αυτών 

που απαριθμούνται στο Μέρος Α` του 

Παραρτήματος ΙΙ, καθώς και τα εναλλακτικά 

προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται στο 

Μέρος Β` του Παραρτήματος ΙΙ, τα οποία διατίθενται 

στην αγορά δύνανται να φέρουν εμφανή, 

ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση επί της 

συσκευασίας τους ή επί του ίδιου του προϊόντος, 

που ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με τη 

δυνατότητα κατ` ελάχιστον επαναχρησιμοποίησης, 

ανακύκλωσης ή λιπασματοποίησης 

(κομποστοποίησης) ή παρέχει άλλη σχετική 

πληροφόρηση, σύμφωνα με κανόνες που ορίζονται 

στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14021 ή με ισοδύναμους 

κανόνες. Οι προδιαγραφές της σήμανσης της 

παρούσας καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 5 

του άρθρου 19.» 

Άρθρο 109 
Αγωγές του Ελληνικού Δημοσίου – Τροποποίηση 
παρ. 3 άρθρου 6 ν. 2664/1998  
 
2. Το άρθρο 145 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) 

καταργείται. 

Το αρ. 145 του ν. 4759/2020 έχει ως εξής: 
«Άρθρο 145 
Διατάξεις για το Κτηματολόγιο - 
Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016 
 
Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 40 του ν. 4409/2016 
(Α` 136) ως εξής: 
 
 «7. Ειδικώς σε σχέση με τις αγωγές του Δημοσίου 
με αντικείμενο την αναγνώριση δασικής ιδιοκτησίας 
κατά την έννοια του άρθρου 28 του ν. 2664/1998 (Α` 
275) επί ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές, για 
τις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, αντί των 
τοπογραφικών διαγραμμάτων των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α` 275), αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά: 
α) αντίγραφο του διαγράμματος που έχει παραχθεί 
από τον δασικό χάρτη και προσαρτάται στην 
εγγραπτέα πράξη και 

β) διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών, που 

εκδίδεται από τη βάση δεδομένων του φορέα 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο», για την αποτύπωση της 

μεταβολής που επέρχεται με την πράξη αυτή.» 

Άρθρο 108 

Καταργούμενες διατάξεις  

Καταργούνται η παρ. 3 του άρθρου 6, η παρ. 3 

του άρθρου 7 και η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 

4736/2020 (Α’ 200). 

Η παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4736/2020 έχει ως 

εξής: 

« 3. Για την επίτευξη των στόχων της παρ. 1, έως τις 

5 Ιανουαρίου 2023 οι παραγωγοί των πλαστικών 

προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται στο 

Μέρος ΣΤ` του Παραρτήματος I υποχρεούνται να 
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σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να λειτουργήσουν 

ένα ενιαίο ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών 

πανελλαδικής εμβέλειας, κατά την έννοια της περ. 9 

του άρθρου 2 του ν. 2939/2001, με αποκλειστικό 

σκοπό την εφαρμογή συστήματος επιστροφής 

εγγύησης για τα εν λόγω προϊόντα. Για την 

οργάνωση και λειτουργία του ΣΣΕΔ εφαρμόζονται τα 

άρθρα 4α, 4β, 4γ και 7 του ν. 2939/2001 και το 

άρθρο 8 του παρόντος.» 

Άρθρο 125 
Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
 

 
[..] 

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

125) καταργείται. 

Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4403/2016 έχει ως 

εξής: 

 

5. α. Οι περιπτώσεις α` και β` της παρ. 2 του άρθρου 

56 του Ν. 3982/2011 αντικαθίστανται ως εξής: 

 «α) Η εισφορά σε γη αποτελείται από ποσοστό 

επιφάνειας κάθε ιδιοκτησίας πριν από την 

πολεοδόμησή της, το οποίο ανέρχεται σε είκοσι τοις 

εκατό (20 %) της αρχικής έκτασης της ιδιοκτησίας. Σε 

περιπτώσεις περιοχών της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου, στις οποίες η εισφορά σε γη δεν 

μπορεί για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους 

(πυκνοδομημένες υφιστάμενες περιοχές άτυπων 

βιομηχανικών συγκεντρώσεων) να ανέλθει σε 

ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της αρχικής 

έκτασης της ιδιοκτησίας, ύστερα από σχετική προς 

τούτο βεβαίωση του αρμόδιου Συμβουλίου 

Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η εισφορά σε 

γη περιορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) με 

αντίστοιχη αύξηση της εισφοράς σε χρήμα από 

δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε είκοσι τοις εκατό 

(20%), όπως αυτή προσδιορίζεται και καταλογίζεται 

στο άρθρο 52 παράγραφος 6 του παρόντος. 

β) Το ελάχιστο ποσοστό κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων ορίζεται σε 20% υπολογιζόμενο 

επί της συνολικής επιφάνειας του ΕΠΕ. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσοστό των 

χώρων αυτών περιορίζεται σε 15%, εφόσον το 

επιβάλλουν αντικειμενικοί πολεοδομικοί λόγοι 

ύστερα από σχετική προς τούτο βεβαίωση του 

αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 

Περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης». 

 β. Η παρ. 11 του άρθρου 44 του Ν. 4155/2013 

καταργείται.» 

Άρθρο 127 

Καταργούμενες διατάξεις 

Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4759/2020 (Α’ 

245) καταργείται. 

Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4759/2020 έχει ως 

εξής: 
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 «2. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται με τις 

διατάξεις των άρθρων 99-110 ισχύουν μόνο για 

προεγκρίσεις ή οικοδομικές άδειες που εκδίδονται 

για κατασκευές που πραγματοποιούνται και κτίρια 

που ανεγείρονται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος. Δεν επιτρέπεται η νομιμοποίηση 

αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσης που 

υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος με 

εφαρμογή των διατάξεων αυτών.» 
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Η.  Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / 

φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

ΜΕΡΟΣ Β’ Εθνικός Οργανισμός 

Ανακλύκλωσης  

Υπουργείο Παιδείας 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης 

ΦΟΔΣΑ, 

Κατά περίπτωση για δράσεις διαχείρισης 

αποβλήτων, ανακύκλωση, κλπ. 

Για τη θέσπιση ΠΕΠ (Πρόγραμμα Ευθύνης 

Παραγωγού) συναρμόδιοι υπουργοί είναι: 

α) ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα είδη επίπλωσης, 

τα στρώματα ύπνου, τα παιχνίδια και τον αθλητικό 

εξοπλισμό, 

β) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

για τα γεωργικά πλαστικά,  

γ) οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Υγείας για τα φαρμακευτικά προϊόντα που 

προορίζονται για οικιακή χρήση με ληγμένη ή μη 

ημερομηνία και 

δ) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για τα 

ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και τα 

ηλεκτρικά ποδήλατα. 

ΜΕΡΟΣ Γ’  Εθνικός Οργανισμός 

Ανακύκλωσης, 

ΑΑΔΕ 

Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Υπουργείο  Εσωτερικών, 

ΟΤΑ 

Θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων 

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΟΑΝ, 

 

 

Διατάξεις για οργάνωση και λειτουργία ΕΟΑΝ 

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΕΟΑΝ, 

Υπουργείο Ανάπτυξης 

Μείωση Επιπτώσεων από Πλαστικά μιας χρήσης  

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ Διατάξεις ΓΙΑ τΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

109 Ελληνικό Κτηματολόγιο Στο πλαίσιο της κτηματογράφησης ακινήτων 

100+111 Δασικές Υπηρεσίες – 

ΔΕΔΔΗΕ 

Αδειοδότηση δικτύων μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας εντός εκτάσεων της δασικής 

νομοθεσίας 

112-115 ΟΦΥΠΕΚΑ Διάφορα θέματα λειτουργίας του οργανισμού 

116 ΚΕΣΠΑ - ΠΕΣΠΑ Γνωμοδοτική αρμοδιότητα του Κεντρικού και 

Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής 

Αδειοδότησης  

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ   

 

Άρθρο 118 ΥΠ.ΕΣ. Παρατάσεις/ Αναστολές προθεσμιών 

Άρθρο 119 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Πολεοδομικός Σχεδιασμός 

Άρθρο 120 ΥΠ.ΕΣ., ΥΝΑΝΠ Επείγουσες βελτιώσεις- αποσαφηνίσεις ν. 

4495/2017 

Άρθρο 121 ΥΠ.ΠΡΟ.ΠΟ., ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ Ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις 

Άρθρο 122 -  

Άρθρο 123 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Επέκταση σε όμορο 

Άρθρο 124 ΥΠ. ΕΣ. Εγκατάσταση χώρων στάθμευσης οχημάτων ΟΤΑ Α’ 

βαθμού 

Άρθρο 125 ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και 
Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων 

Άρθρο 126 ΥΠ. ΕΣ. Εξουσιοδοτικές 

ΜΕΡΟΣ Η’  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  

127 ΡΑΕ – ΔΕΔΔΗΕ Έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου, Έγκριση 

Τιμολογίων 

128 ΡΑΕ – ΔΕΔΔΗΕ – ΔΕΗ Ενέργειες για απόσχιση κλάδου Δικτύου Διανομής. 

Έκδοση άδειας άδεια αποκλειστικότητας της 

κυριότητας του Δικτύου. 

129 ΥΠΕΝ - ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ – 

ΕΧΕ - ΔΑΠΕΕΠ 

απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των σχετικών 

υποχρεώσεων, για την  ανάπτυξη της 

δραστηριότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

και συμμετοχής μονάδων αποθήκευσης στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας και σε μηχανισμούς ισχύος 

130 ΥΠΕΝ – ΔΑΠΕΕΠ και κατά 

περίπτωση 

εποπτευόμενοι φορείς 

του ΥΠΕΝ 

Κατανομή Εσόδων από πλειστηριασμούς 

δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Υλοποίηση Δράσεων. 

131 ΔΕΔΔΗΕ Υποδοχή αιτήσεων χορήγησης προσφοράς 

σύνδεσης. 

Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για 
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υποβολή αιτήσεων. 

132 ΕΔΕΥ Χορήγηση άδειας αναζήτησης 

133 ΡΑΕ  

134 ΡΑΕ  

135 ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ Πλαίσιο χορήγησης οριστικών  προσφορών 

σύνδεσης 

136 ΡΑΕ Παραλαβή εγγυητικών επιστολών. 

Έκδοση απόφασης με υπόδειγμα εγγυητικής 

επιστολής. 

137 ΡΑΕ Ενέργειες στο πλαίσιο της αδειοδότησης σταθμών 

ΑΠΕ 

138 Πράσινο Ταμείο Πρόγραμμα Στήριξης και Ανάπτυξης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων του Πράσινου Ταμείου 

139 Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις – ΔΕΔΔΗΕ 

Αδειοδότηση σταθμών ΑΠΕ 

140 Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 

Τομέα Ενέργειας του ή το 

Αυτοτελές Τμήμα 

Ηλεκτροκίνησης του 

ΥΠΕΝ 

Υλοποίηση Δράσης ηλεκτροκίνησης 

141 ΕΑΓΜΕ Αρμοδιότητες ΕΑΓΜΕ 

142 ΡΑΕ Ρύθμιση θεμάτων ορισμού ΡΑΕ ως αρμόδιας αρχής 

για θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδιασμού 

143 ΑΔΜΗΕ και 

συνδεδεμένες εταιρείες 

Θέματα προσωπικού 

144 ΔΕΗ και εταιρείες ομίλου 

ΔΕΗ 

Θέματα προσωπικού 

   

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος πράξης 

Αρμόδιο ή 

επισπεύδον 

Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 

(ενδεικτική ή 

αποκλειστική 

προθεσμία) 

Άρθρο 114 ΚΥΑ ΥΠΕΝ ΚΥΑ για οργανικές 

θέσεις στην ΟΦΥΠΕΚΑ 

 

Άρθρο 125 παρ. 

1 

ΥΑ ΥΠΕΝ Οι προδιαγραφές, οι 

όροι και οι τεχνικές 

οδηγίες για την 

εκπόνηση του 

«Σχεδίου Αστικής 

Προσβασιμότητας 

(Σ.Α.Π.)» της παρ. 10 

του άρθρου 121 του 

παρόντος, καθώς και 

Αναλόγως 

αναγκαιότητας 
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κάθε άλλη σχετική 

απαραίτητη 

λεπτομέρεια. 

Άρθρο 125 παρ. 

2 

ΥΑ ΥΠΕΝ Οριοθέτηση ζωνών-
περιοχών για την 
τοποθέτηση 
τραπεζοκαθισμάτων 
στις περιοχές της παρ. 
11 του άρθρου 121 του 
παρόντος. 

 

Αναλόγως 

αναγκαιότητας 

Άρθρο 125 παρ. 

3 

ΥΑ ΥΠΕΝ Καθορισμός 

περιπτώσεων πέραν 

των οριζόμενων στην 

παρ. 2 για τις οποίες 

δεν ισχύει το όριο του 

προϋπολογισμού των 

είκοσι πέντε χιλιάδων 

(25.000) ευρώ και για 

την εκτέλεσή τους 

απαιτείται έγκριση 

εργασιών δόμησης 

μικρής κλίμακας 

ανεξαρτήτως 

προϋπολογισμού. 

Αναλόγως 

αναγκαιότητας 

Άρθρο 130 ΥΑ ΥΠΕΝ καθορίζεται η 

διαδικασία χορήγησης 

της ενίσχυσης από τη 

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για 

την περίοδο 2021 έως 

2030, για επιχειρήσεις 

τομέων και υποτομέων 

που εκτίθενται σε 

σημαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα, 

όπως οι δικαιούχοι, το 

μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης και η 

μεθοδολογία 

χορήγησης της 

ενίσχυσης 

Εντός του έτους 

κατόπιν έγκρισης 

του σχήματος 

ενίσχυσης από 

ευρωπαική 

επιτροπή 

Άρθρο 130 ΥΑ ΥΠΕΝ καθορίζεται η 

διαδικασία χορήγησης 

της ενίσχυσης από τη 

Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., για 

την περίοδο 2021 έως 

Εντός του έτους 

κατόπιν έγκρισης 

του σχήματος 

ενίσχυσης από 

ευρωπαική 
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2030, για επιχειρήσεις 

τομέων και υποτομέων 

που εκτίθενται σε 

σημαντικό κίνδυνο 

διαρροής άνθρακα, 

όπως οι δικαιούχοι, το 

μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης και η 

μεθοδολογία 

χορήγησης της 

ενίσχυσης 

επιτροπή 

Άρθρο 130 ΥΑ ΥΠΕΝ Ετήσια κατανομή για 

την περίοδο 2021 έως 

2030 των εσόδων από 

πλειστηριασμούς 

δικαιωμάτων 

εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου 

Ετησίως 

Άρθρο 131 ΥΑ ΥΠΕΝ θέση σε κανονική 

λειτουργία του ως άνω 

πληροφοριακού 

συστήματος, 

προκειμένου για την 

υποβολή των αιτήσεων 

σταθμών ΑΠΕ σε 

κορεσμένα δίκτυα 

Τους επόμενους 

2-3 μήνες 

Άρθρο 135 ΥΑ ΥΠΕΝ Πλαίσιο 

προτεραιότητας για τη 

χορήγηση προσφορών 

σύνδεσης 

Εντός 2 μηνών 

Άρθρο 140 ΥΑ ΥΠΕΝ Προκήρυξη Δράσεων 

Ηλεκτροκίνησης 

άμεσα 

Άρθρο 142 ΥΑ  ΥΠΕΝ κατόπιν γνώμης της 

ΡΑΕ, καθορίζεται το 

«κόστος νέας 

εισόδου» 

(Costofnewentry - 

CONE), το «Πρότυπο 

Αξιοπιστίας» 

(ReliabilityStandard) 

και η μεθοδολογία 

καθορισμού της 

ποσότητας ισχύος που 

εντάσσεται στον 

μηχανισμό 

κατά περίπτωση 
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διασφάλισης ισχύος, 

σύμφωνα με το άρθρο 

25 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/943. 

 

 

Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 

νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  

Δεν προβλέπεται. 

34. 

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 

υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 

ρύθμισης; 

  

 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 

οργάνου;            ΝΑΙ                 ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

  

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

  

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

  

 

 

394



 
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2021 

 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 

  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

 
 

 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
 
 
 
 
         ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 
 

 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 
 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
 

 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

 
 

 
 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 
ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 

 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
 
 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 
 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ 
 
 
 
 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
 
 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΛΙΒΑΝΟΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
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 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  

   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 
 

 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

 
 

 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ 
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