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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΣΙΑ΄, 13 Σεπτεµβρίου 2011,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση
µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία
δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα µε τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαµβάνει τα έργα και τις
δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειµένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισµοί για την προστασία του περιβάλλοντος σχετικά µε το συγκεκριµένο έργο ή δραστηριότητα,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του
παρόντος. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που
ενδέχεται να προκαλέσουν σηµαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2.
Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαµβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και
µη σηµαντικές µόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 8.

Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων γίνεται
βάσει των σχετικών κριτηρίων του Παραρτήµατος Ι.
2. Έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκοπούς Εθνικής Άµυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες
που απαιτούνται για την άµεση αντιµετώπιση φυσικών
καταστροφών εξαιρούνται από την εφαρµογή του παρόντος νόµου.
3. Έργα και δραστηριότητες, ο σχεδιασµός και η διαδικασία υλοποίησης των οποίων υιοθετούνται µε ειδικό νόµο, εξαιρούνται από την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος εφόσον, µέσα από τη νοµοθετική διαδικασία
που ακολουθείται, πληρούνται οι σκοποί του νόµου αυτού, συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς
δηµοσιοποίησης και δηµόσιας διαβούλευσης επί των συγκεκριµένων έργων και δραστηριοτήτων.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός ενός
µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος, τα δηµόσια ή ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις
ρυθµίσεις του νόµου, κατατάσσονται στις κατηγορίες και
υποκατηγορίες του άρθρου 1, καθώς και σε οµάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες.
5. Έργο ή δραστηριότητα που περιλαµβάνει επί µέρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκατηγορία του επί µέρους έργου ή δραστηριότητας µε τις
σηµαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνεπώς στην υψηλότερη υποκατηγορία.
6. Σε περίπτωση που κάποιο έργο ή δραστηριότητα
δεν περιλαµβάνεται στον πίνακα κατάταξης των έργων
και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες, υποκατηγορίες και
οµάδες του παρόντος, µπορεί να ακολουθεί την κατάταξη του πλησιέστερου συναφούς έργου ή δραστηριότη-
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τας µε απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν αιτήσεως είτε του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας είτε της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός
συναφούς έργου ή δραστηριότητας, η κατάταξη γίνεται
µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 2
Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α
1. Για την πραγµατοποίηση νέων έργων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη µετεγκατάσταση ήδη υφισταµένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης µε τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
2. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κατηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωµοδότηση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής µε την υποβολή φακέλου
Προκαταρκτικού Προσδιορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της
ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να διενεργήσει δηµόσιο διάλογο αναφορικά µε τα
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόµενες κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
3. Η γνωµοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιορίζει αιτιολογηµένα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά µε το
περιεχόµενο της ΜΠΕ:
α) τις δέσµες των εναλλακτικών λύσεων,
β) τις ειδικές µελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που
κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις
σχετικά µε τη µεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των
µελετών,
γ) τα θέµατα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων,
δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η
γνώµη και τις προτάσεις για τη διαβούλευση,
ε) τις ενδεχόµενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά
µε το περιεχόµενο της ΜΠΕ και τα απαιτούµενα στοιχεία,
στ) παράρτηµα µε όλες τις διατυπωθείσες γνώµες.
4. Για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα απαιτείται γνώµη του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού σχετικά µε
το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, µε την
εξαίρεση έργων ή δραστηριοτήτων εντός οργανωµένων
υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής
Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηµατικών Πάρκων, κατά την
έννοια του ν. 3982/2011 συµπεριλαµβανοµένων και των
Οργανωµένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηµατικών Δραστηριοτήτων καθορισµένων λατοµικών περιοχών, εντός δηµόσιων ακινήτων για τα οποία έχουν εγκριθεί Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, καθώς και την περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος.
Για το σκοπό αυτόν αποστέλλεται αντίγραφο του φακέλου της ΜΠΕ στην αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία σε η-

λεκτρονική µορφή εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών. Σύµφωνη γνώµη απαιτείται εφόσον το έργο ή η
δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν µέρει εντός
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου, Ζωνών Προστασίας
Α΄και Β΄ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων
12, 13 και 10 παράγραφος 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002
(Α΄152).
5. Γνώµη της δασικής υπηρεσίας απαιτείται µόνο για
τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και, εν γένει, σε
εκτάσεις εκτός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισµών και εκτός οργανωµένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
(ΠΟΑΠΔ), Περιοχών Ολοκληρωµένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηµατικών Πάρκων, κατά την έννοια του ν. 3982/2011.
6. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ για
παροχή γνωµοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκοµισθεί
µε επιµέλεια του ενδιαφερόµενου κατά την υποβολή του
φακέλου αυτής ή του φακέλου του ΠΠΠΑ.
7. Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, περιορισµοί και διαφοροποιήσεις για την πραγµατοποίηση
του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση,
το µέγεθος, το είδος, την εφαρµοζόµενη τεχνολογία και
τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, επιβάλλονται
τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά µέτρα και
δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών µέσων
και παραµέτρων ή και αντισταθµιστικά µέτρα. Οι όροι αφορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου,
παρά την εφαρµογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώνονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές αξιολογηθούν ως σηµαντικές, δύναται να επιβάλλονται
συµπληρωµατικά αντισταθµιστικά µέτρα ή και τέλη κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι:
α) Συµβατοί µε την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη
νοµοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό.
β) Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία.
γ) Άµεσα συσχετιζόµενοι µε το συγκεκριµένο έργο ή
δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του.
δ) Δίκαιοι και αναλογικοί µε το µέγεθος και το είδος
του έργου ή της δραστηριότητας.
ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσµευτικοί και ελέγξιµοι.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εντός τριών µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται προδιαγραφές για το περιεχόµενο της ΑΕΠΟ ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστηριότητας.
8. α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα έτη, εφόσον
δεν επέρχεται µεταβολή των δεδοµένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η ισχύς της παρατείνεται για τέσσερα έτη
εφόσον αφορά σε έργα ή δραστηριότητες που διαθέτουν ως Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και
για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες
που διαθέτουν Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο
το Σύστηµα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνε-
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πάγεται, εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των
δέκα ετών, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επιπλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον πέντε έτη πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την ηµεροµηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ.
β. Η ΑΕΠΟ µπορεί µε ειδική αιτιολογία να εκδίδεται
για διάρκεια ισχύος µικρότερη των δέκα ετών.
γ. Η διάρκεια των υφιστάµενων κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου ΑΕΠΟ παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους εφόσον δεν
έχει επέλθει ουσιαστική µεταβολή των δεδοµένων βάσει
των οποίων εκδόθηκαν.
9. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τα πορίσµατα
των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του άρθρου
20 του παρόντος, σοβαρά προβλήµατα υποβάθµισης του
περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την
ΑΕΠΟ, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρχικούς. Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δύναται επίσης
να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής µελέτης ή νέας ΜΠΕ
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών.
10. Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης που απαιτείται κατά περίπτωση,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις για την πραγµατοποίηση ή λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας.
11. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα τουριστικά καταλύµατα και τις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής γνωµοδοτεί επιπλέον και ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού όσον αφορά την τουριστική καταλληλότητα του οικείου οικοπέδου ή γηπέδου και τη σκοπιµότητα της αιτούµενης ειδικής τουριστικής υποδοµής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η
απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέχει
θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου από τον EOT και έγκρισης σκοπιµότητας ή σκοπιµότηταςχωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδοµές.
12. Η αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπηρεσία ορίζει έναν υπάλληλο υπεύθυνο για το συντονισµό και τη διαχείριση όλης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης του εκάστοτε συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας εντός των προβλεπόµενων από
το νόµο προθεσµιών.
13. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδονται εντός
έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος νόµου, τα ειδικά έντυπα των ανωτέρω αναφεροµένων διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τις διαδικασίες αυτές θέµα.
14. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προεκτιµώµενες αµοιβές µελετών του Δηµοσίου για τους φακέλους ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, ανανέωσης ΑΕΠΟ, τροποποίησης
ΑΕΠΟ και των φακέλων αξιολόγησης οριστικής µελέτης.
Άρθρο 3
Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1
1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υπο-

κατηγορίας Α1 του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωµοδότησης
µε την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, τότε
απαιτούνται:
αα) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ µε συνοδευτικά έγγραφα
ή και σχέδια τεκµηρίωσης.
ββ) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ
εντός δέκα εργάσιµων ηµερών. Στο στάδιο αυτό είναι
δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα µόνο
αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων
προβλεπόµενων αντιγράφων του φακέλου.
γγ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης για γνωµοδότηση εντός
δύο εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας.
δδ) Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης σε χρονικό διάστηµα τριάντα εργάσιµων ηµερών από την αποστολή και δηµοσιοποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ.
εε) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών.
στστ) Σύνταξη της θετικής γνωµοδότησης ΠΠΠΑ (ή
αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών
ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώµη οι συναρµόδιοι φορείς της άνω δδ΄ υποπερίπτωσης.
ζζ) Υπογραφή θετικής γνωµοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητικής απόφασης από Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος.
ηη) Σε περίπτωση θετικής γνωµοδότησης ακολουθεί η
διαδικασία της παραγράφου 2.β.
β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωµοδότησης µε την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ τότε απαιτούνται:
αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου µε συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκµηρίωσης, από τον φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας.
ββ) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του
φακέλου της ΜΠΕ σε ένα µόνο αντίγραφο και εφόσον
αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί
η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόµενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη πληρότητας αυτού, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει µε έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση πεδία και στοιχεία.
γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δηµοσιοποίηση
της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης
εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του
ελέγχου πληρότητας.
δδ) Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού
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και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστηµα σαράντα πέντε εργάσιµων ηµερών από την
αποστολή και δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ.
εε) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρµόδια υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου σταδίου (δδ).
στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι πέντε εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάµενων γνωµοδοτήσεων
και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτήσει όλοι οι συναρµόδιοι φορείς.
ζζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρµόδια αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου ή της
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικές ακόµη και
µετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισµών, καθώς και µετά την αντιστάθµισή τους.
3. Για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ζητείται γνώµη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
κατόπιν τεκµηριωµένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι ανωτέρω χρόνοι παρατείνονται το πολύ µέχρι το διπλάσιο
των αρχικά προβλεπόµενων προθεσµιών για ιδιαιτέρως
σύνθετα έργα.
5. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να ζητήσουν τη γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισµό των
περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης
τεκµηρίωσης.
Άρθρο 4
Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2
1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρωµένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της.
2. Δεν απαιτείται γνώµη της αρχαιολογικής υπηρεσίας
για τα έργα τα οποία χωροθετούνται στο σύνολό τους
σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισµών πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από
τη σχετική νοµοθεσία.
3. Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαµβάνει τα εξής στάδια:
α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου µε συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκµηρίωσης από το φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας.
β) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ εντός δέκα εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής

του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε ένα µόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός
κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόµενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη πληρότητας αυτού, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν αποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει µε έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούµενα προς συµπλήρωση πεδία και στοιχεία.
γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δηµοσιοποίηση
της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης
εντός δύο εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του
ελέγχου πληρότητας.
δ) Συλλογή γνωµοδοτήσεων από τις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού
και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστηµα τριάντα πέντε εργάσιµων ηµερών από την
αποστολή και δηµοσιοποίηση της ΜΠΕ.
ε) Αξιολόγηση και στάθµιση γνωµοδοτήσεων και απόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρµόδια υπηρεσία εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την παρέλευση
της προθεσµίας του προηγούµενου σταδίου (δ).
στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει
της αξιολόγησης των υφιστάµενων γνωµοδοτήσεων και
απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωµοδοτήσει
όλοι οι συναρµόδιοι φορείς.
ζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρµόδια αρχή κρίνει αιτιολογηµένα ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του προτεινόµενου έργου ή της
δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σηµαντικές ακόµη και
µετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισµών, καθώς και µετά την αντιστάθµισή τους.
4. Ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να ζητήσει τη γνωµοδότηση του Συµβουλίου
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ηµερολογιακών ηµερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωµοδοτήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόµενο εκτιµάται ως
ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισµό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία
του συγκεκριµένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε
β) από τις διαβιβασθείσες γνωµοδοτήσεις προκύπτουν
αντιφατικά δεδοµένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκµηρίωσης.
5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας µπορεί
να ζητήσει, πριν από τη διαδικασία της ΜΠΕ, τη γνωµοδότηση της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής µε την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2.α του προηγούµενου άρθρου, µε τις προθεσµίες των υποπεριπτώσεων
(ββ), (δδ), (εε) και (στστ) της παραγράφου 2.α του ίδιου
άρθρου να συντοµεύονται κατά 5 ηµέρες έκαστη.
Άρθρο 5
Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟ
1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν από τη
λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν
προς έγκριση στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκε-
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λο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.
2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ
η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή
του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο
οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση στο
πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού, χωρίς όµως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη τυπικής πληρότητας των δικαιολογητικών, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τα αποδέχεται και τα επιστρέφει µε έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συµπλήρωση.
β) Ακολούθως, εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι πέντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του φακέλου, η
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και είτε: αα) εφόσον επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον, ζητεί την υποβολή νέας ΜΠΕ ως προς το
σύνολο ή µέρος του έργου ή δραστηριότητας προκειµένου να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 του παρόντος είτε ββ) ανανεώνει την ΑΕΠΟ λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις
είτε, τέλος, γγ) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ
ως έχει.
3. Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή παράτασης ισχύος
ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η απόφαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος της εκδίδεται από
τον Γενικό Διευθυντή της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάµενό του.
4. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της
εµπρόθεσµης υποβολής Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και
της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής µε την έκδοση
της σχετικής απόφασης, η υφιστάµενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εµπρόθεσµη υποβολή ορίζεται αυτή που
διενεργείται τουλάχιστον δυο µήνες πριν τη λήξη της υφιστάµενης ΑΕΠΟ.
Άρθρο 6
Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟ
1. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση
εκσυγχρονισµού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης
περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένων έργων ή δραστηριοτήτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης
ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του
άρθρου 11 του παρόντος.
2. Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης
ΑΕΠΟ η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Εντός πέντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή
του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και εφόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο
οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο για δηµοσιοποίηση στο
πλαίσιο της ενηµέρωσης του κοινού, χωρίς όµως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περίπτωση διαπίστωσης µη τυπικής πληρότητας του φακέλου, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται

και τον επιστρέφει µε έγγραφη αιτιολόγηση, καταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συµπλήρωση.
β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι πέντε εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του Φακέλου η
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως άνω υποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται:
αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ,
ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική µεταβολή των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει νέα τροποποιηµένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί µη τροποποίησης της ΑΕΠΟ, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισµού,
επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου ή της
δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που προβλέπονται από τις
οικείες διατάξεις.
3. Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων δύνανται να
προχωρήσουν σε απευθείας υποβολή νέας ΜΠΕ, εφόσον κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική
µεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την
τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.
4. Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρµόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία
αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάµενό του.
5. Για το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της
εµπρόθεσµης υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ
και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότησης, η υφιστάµενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εµπρόθεσµη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο µήνες πριν τη λήξη της υφιστάµενης ΑΕΠΟ.
Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής µελέτης και
µελέτης εφαρµογής έργου ή δραστηριότητας
1. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασµού περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένου έργου ή δραστηριότητας
σε στάδια της τεχνικής µελέτης που έπονται της έκδοσης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας
δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υποβάλει Φάκελο Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού, όπως
αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του
παρόντος, µε τον οποίο τεκµηριώνεται ότι δεν επέρχονται σηµαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον και, εποµένως, εξασφαλίζεται η συµµόρφωση µε την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος
αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενηµέρωση του φακέλου της ΜΠΕ.
2. Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν από τον τεχνικό σχεδιασµό έργων ή δραστηριοτήτων σε
στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως εργοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαµοι, σταθµοί
εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης
και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, σταθµοί διοδίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τεχνικών µέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνονται µε την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, µε απόφαση του Γενικού
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Διευθυντή της. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή και έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι: α) η γενική εκτίµηση
των επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών
όρων και περιορισµών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις
και εργασίες στην ΑΕΠΟ και β) η ρητή πρόβλεψη στην
ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας της δυνατότητας υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ.
3. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλάµων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή δραστηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6
του παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή νέας
ΜΠΕ σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 ή εφόσον η περιοχή ενεργοποίησης του δανειοθαλάµου προβλέπεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίµηση
των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τότε η τροποποιηµένη
ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρµόδιας
περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάµενό του.
4. Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως
αποθεσιοθαλάµου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού περιοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, µε αποκλειστικό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της στο
φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση µελέτης
περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ύστερα από σχετική εισήγηση του αρµόδιου Δασάρχη.
Άρθρο 8
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β
1. Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσµεύσεις (ΠΠΔ).
2. Τα ανωτέρω έργα ή δραστηριότητες, αναλόγως του
είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, µε ευθύνη
της αρµόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουργίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του µελετητή ή του
φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η
δραστηριότητα δεν λαµβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υπάγεται σε ΠΠΔ µε ευθύνη της αρµόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Περιφέρειας.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση
συναρµόδιου Υπουργού, που εκδίδονται εντός εννέα µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι
προβλεπόµενες ΠΠΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.
4. Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των απαιτούµενων, κατά περίπτωση, αδειών που προβλέπονται
για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν
λόγω έργου ή δραστηριότητας.
Άρθρο 9
Υφιστάµενα έργα και δραστηριότητες στερούµενα
περιβαλλοντικών όρων
1. Σε περίπτωση αιτήµατος φορέα υφιστάµενου έργου
ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίηση, βελτίωση, εκσυγχρονισµό ή επέκτασή του, και το οποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατασκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων αποδεδειγµένα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, µπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύ-

νολό του, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Τυχόν µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας
παραγράφου συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.
2. Για έργα και δραστηριότητες Α κατηγορίας της παραγράφου 1 και προκειµένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτείται σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής για έργα ή δραστηριότητες Α1 υποκατηγορίας ή στο επίπεδο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες Α2 υποκατηγορίας.
Άρθρο 10
Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που
έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000
1. Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που
λαµβάνουν χώρα σε προστατευόµενες περιοχές του δικτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργείται µε βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψεων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, σύµφωνα µε την παράγραφο 8
του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται, ως τµήµα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση
στην αρµόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύµφωνα µε
τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11.
2. Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου
αυτή απαιτείται, εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή
βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σηµασία των επιπτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση µε τα ειδικά χαρακτηριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην προστατευόµενη περιοχή την οποία αφορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Βάσει των συµπερασµάτων της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της ΜΠΕ και εξαιρουµένης της περίπτωσης
των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, η αρµόδια αρχή συµφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότητα µόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της συγκεκριµένης περιοχής. Ειδικότερα, η εξέταση πιθανών µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων
και εναλλακτικών λύσεων µπορεί να επιτρέψει τη διαπίστωση ότι, βάσει τέτοιων λύσεων ή µέτρων, το έργο ή η
δραστηριότητα δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της
περιοχής. Η ακεραιότητα µιας περιοχής αναφέρεται στις
οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά πόσον παραβλάπτεται πρέπει να εστιάζεται και να περιορίζεται στους στόχους διατήρησης της περιοχής. Οι προδιαγραφές της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η
διαδικασία δηµοσιοποίησης ανάλογα µε την κατηγορία ή
υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εντός τριών µηνών.
3. Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και εφόσον από την ειδική οικολογική αξιολόγηση προκύπτει
ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, µε
απόφαση του Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους
στις ΠΠΔ, προκειµένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλάπτεται η ακεραιότητα της προστατευόµενης περιοχής.
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4. Εάν, παρά τα αρνητικά συµπεράσµατα της εκτίµησης των επιπτώσεων µε βάση τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, περιλαµβανοµένων λόγων κοινωνικής ή οικονοµικής φύσεως, λαµβάνεται κάθε
αναγκαίο αντισταθµιστικό µέτρο ώστε να εξασφαλισθεί
η προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του
δικτύου Natura 2000. Εντός δύο µηνών από την έκδοση
ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ενηµερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που
ενδέχεται να προκύψουν και τα αντισταθµιστικά µέτρα
που ελήφθησαν.
Όταν στη συγκεκριµένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα είδος
προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν µόνον επιχειρήµατα σχετικά µε την υγεία ανθρώπων και τη δηµόσια ασφάλεια ή σχετικά µε θετικές συνέπειες πρωταρχικής σηµασίας για το περιβάλλον ή, κατόπιν γνωµοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί
λόγοι σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος.
Η απόφαση σχετικά µε το αν ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγµατοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους
σηµαντικού δηµόσιου συµφέροντος, κατά την έννοια της
παρούσας παραγράφου, λαµβάνεται από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
5. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται
εκτός προστατευόµενων περιοχών του δικτύου Natura
αλλά όµως είναι δυνατόν να επηρεάζει σηµαντικά την εν
λόγω περιοχή, καθ’ εαυτό ή από κοινού µε άλλα έργα ή
δραστηριότητες, εφαρµόζεται η διαδικασία του παρόντος άρθρου, µετά από αιτιολογηµένη εντολή της αδειοδοτούσας αρχής, προκειµένου να εκτιµηθεί δεόντως ως
προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόµενη περιοχή.
6. Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε
περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεως ή εντός ορίων οικισµών νοµίµως προΰφιστάµενων του 1923 ή εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωµένους
υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χωροθετηµένες βιοµηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτεχνικές περιοχές και πάρκα, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 11
Περιεχόµενο φακέλων περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
1. Οι δηµόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας όλες τις πληροφορίες που έχουν
στη διάθεσή τους και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
την εκπόνηση των προβλεπόµενων µελετών. Αυτός οφείλει να παραδώσει στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή
τις µελέτες και το σύνολο των πληροφοριών, ιδίως των
περιβαλλοντικών, που έχει συλλέξει για την πραγµατοποίησή των ανωτέρω µελετών, µε ρητή αναφορά στις
πηγές από τις οποίες προήλθε η πληροφορία αυτή.
2. Όπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραµµα αυτό υποβάλλεται, επιπλέον, και σε ψηφιακή µορφή και περιλαµβάνει:

α) περίγραµµα του προς πραγµατοποίηση έργου, µονοσήµαντα ορισµένο, µε ορθογώνιες συντεταγµένες
στο κρατικό σύστηµα συντεταγµένων,
β) φωτογραφική αποτύπωση.
3. Ο φάκελος ΠΠΠΑ περιλαµβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:
α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας και της σκοπιµότητάς του, µε έµφαση σε θέµατα εκποµπών και συστηµάτων επεξεργασίας, συνοδευόµενη
από τοπογραφικό διάγραµµα.
β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος και την τεχνολογία
αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής λύσης, που
θα εξεταστούν στο στάδιο της ΜΠΕ.
γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά µε τα κύρια περιβαλλοντικά θέµατα της ΜΠΕ που προτίθεται να καταθέσει, τις
προτεινόµενες µεθοδολογίες εκτίµησης των επιπτώσεων, την έκταση της περιοχής µελέτης εντός της οποίας
θα γίνει η εκτίµηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, το
χρονικό ορίζοντα εκτίµησης των επιπτώσεων αυτών και
τις προτάσεις για εξειδικευµένες µελέτες που θα χρειαστεί να εκπονηθούν και να υποβληθούν κατά το στάδιο
της ΜΠΕ.
Η εξειδίκευση των προδιαγραφών του περιεχοµένου,
καθώς και των τυχόν απαιτούµενων δικαιολογητικών του
φακέλου ΠΠΠΑ καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Τα περιεχόµενα του φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας, τυχόν απαιτούµενες
γνωµοδοτήσεις φορέων, το περιεχόµενο της ΜΠΕ και τα
λοιπά συνοδευτικά στοιχεία καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, ανάλογα µε το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόµενα της µελέτης εµπεριέχουν τουλάχιστον τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα ΙΙ.
5. Ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαµβάνει τουλάχιστον τη µελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου ή της
δραστηριότητας. Τα περιεχόµενα του φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόµενα της µελέτης εµπεριέχουν
τουλάχιστον:
α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας,
β) συνοπτική περιγραφή παραµέτρων της υφιστάµενης
κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν µεταβληθεί κατά
τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ,
γ) συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν
προκύψει από την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης και ελέγχων και συσχέτισή τους µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους,
δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισµών
εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προσθήκες νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν στο περιβάλλον κατά την περίοδο µεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ
και της κατάθεσης του φακέλου ανανέωσης ή τα στοιχεία του προγράµµατος παρακολούθησης ή των ελέγχων.
6. Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαµβάνει, τουλάχιστον, τη µελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή
της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο
περιεχόµενο των φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται
να εξειδικεύονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
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λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ενώ τα περιεχόµενα της µελέτης εµπεριέχουν τουλάχιστον:
α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτηµένου και
προτεινόµενου τροποποιηµένου έργου ή της δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόµενες τροποποιήσεις
και συνοδευόµενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράµµατα, µε σαφή ένδειξη των προτεινόµενων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης.
β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάµενης κατάστασης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, µόνο σε σχέση µε την αιτούµενη τροποποίηση του
έργου ή της δραστηριότητας.
γ) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν
προκύψει από την εφαρµογή του προγράµµατος παρακολούθησης και ελέγχων.
δ) Την εκτίµηση και αξιολόγηση ενδεχόµενων επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται µε την αιτούµενη
τροποποίηση.
ε) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και µέτρων για την
αντιµετώπιση ενδεχόµενων επιπτώσεων που συνδέονται
µε την αιτούµενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό µε
την τροποποίηση πρόγραµµα παρακολούθησης.
7. Ο φάκελος Συµµόρφωσης Τελικού Σχεδιασµού έργων και δραστηριοτήτων περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασµού του
αδειοδοτηµένου έργου ή δραστηριότητας, συνοδευόµενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράµµατα, µε σαφή ένδειξη των προτεινόµενων τροποποιήσεων,
β) την τεκµηρίωση της µη διαφοροποίησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται µε τις διαφοροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον τελικό σχεδιασµό.
8. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β περιλαµβάνει την καταγραφή
στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος µε έµφαση στα προστατευτέα αντικείµενα της περιοχής Natura που δύναται
να επηρεαστούν και την εκτίµηση των πιθανών επιπτώσεων, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλα έργα ή δραστηριότητες, λαµβανοµένων υπόψη των στόχων διατήρησης των συγκεκριµένων περιοχών Natura.
9. Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α εντάσσεται σε παράρτηµα
της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο µέρος της, παρουσιάζοντας,
επιπρόσθετα των προβλεποµένων στο άρθρο 10 του παρόντος νόµου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος µε έµφαση στα προστατευτέα αντικείµενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται στην
παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60),
που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη δραστηριότητα και β) δέουσα εκτίµηση επιπτώσεων, σύµφωνα
µε την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.
10. Η δέουσα εκτίµηση επιπτώσεων πρέπει να περιλαµβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιµώµενων επιπτώσεων µε ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί:
α) των τύπων οικοτόπων του Παραρτήµατος Ι της
κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), ιδίως ως
προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια
και το καθεστώς διατήρησής τους,
β) των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήµατος
ΙΙ της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), ιδίως
ως προς το µέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσµών,
την κατάσταση διατήρησής τους και την αποµόνωσή
τους,
γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήµατος Ι της

κ.υ.α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Β΄ 1495), καθώς και άλλων ειδών µεταναστευτικής ορνιθοπανίδας µε σηµαντική παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το
µέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσµών, την κατάσταση διατήρησής τους και την αποµόνωσή τους,
δ) ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε το αν διασφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών.
Σε περίπτωση εκτίµησης πιθανών σηµαντικών αρνητικών επιπτώσεων, παρατίθενται µε ανάλογη τεκµηρίωση
τα αναγκαία µέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί
η ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, µε ανάλογη
τεκµηρίωση και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία µέτρα αντιστάθµισης
των αρνητικών επιπτώσεων.
11. Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) τεχνική περιγραφή του ειδικού τεχνικού αντικειµένου που πραγµατεύεται,
β) ειδικούς τεχνικούς υπολογισµούς και µοντέλα προσοµοίωσης όπου απαιτούνται για το λεπτοµερή προσδιορισµό εκποµπών ή επιπέδων περιβαλλοντικής διαφοροποίησης σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση του περιβάλλοντος,
γ) εξειδίκευση στις τεχνικές τους λεπτοµέρειες των
έργων, µέτρων και περιορισµών για την προστασία του
περιβάλλοντος,
δ) τη συµµόρφωση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης µε την ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας,
ε) τοπογραφικό διάγραµµα και φωτογραφική τεκµηρίωση όπου βρίσκει τέτοια εφαρµογή.
Άρθρο 12
Κατάργηση αδειών
1. Με τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, όλες οι άδειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων που προβλέπονται στην υφιστάµενη νοµοθεσία,
η έγκριση επέµβασης κατά την έννοια του έκτου κεφαλαίου του ν. 998/1979 (Α΄ 279), καθώς και η άδεια διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ1/17831/71
(Β΄ 986), για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και
Β καταργούνται αντικαθιστάµενες από την ΑΕΠΟ ή τις
ΠΠΔ αντίστοιχα.
O φορέας υφιστάµενης δραστηριότητας που περιλαµβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται
να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή εγγυητική επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκοµίζει στην αρµόδια
υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον φορέα
νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαµβάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστηρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση
για την έναρξη της λειτουργίας.
2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των συναρµόδιων Υπουργών εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες για
την εφαρµογή της παραγράφου 1 και καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες προκειµένου να ενσωµατωθούν
στην ΑΕΠΟ οι διοικητικές πράξεις ή οι πράξεις, για την
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έκδοση των οποίων απαιτούνται η προσκόµιση ή εξέταση των ίδιων δικαιολογητικών µε αυτά της διαδικασίας
έκδοσης της ΑΕΠΟ.
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 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος.
β. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραµµατείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού
και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, ως µέλη.
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 ενώπιόν 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.
ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την οποία ρυθµίζονται όλες οι αναγκαίες
λεπτοµέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία
του ΚΕΣΠΑ.
2. Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης Διοίκησης Περιφερειακό Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συµµετέχουν:
α. ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ως Πρόεδρος,
β. κατ’ αναλογία µε την περίπτωση 1β οι Προϊστάµενοι
των αρµόδιων Διευθύνσεων και ελλείψει τέτοιων εκπρόσωποι των αντίστοιχων Υπουργείων που ορίζονται µε απόφαση των Γενικών τους Γραµµατέων,
γ. οι προϊστάµενοι των καθ’ ύλη αρµόδιων Διευθύνσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία
προς τα αντικείµενα των στην παρ.1 υποπαράγραφος β΄
Υπουργείων, όπως ειδικότερα θα ορισθούν µε απόφαση
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Πολιτισµού και Τουρισµού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ως µέλη,
δ. Αντικείµενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόµενα στην
παράγραφο 1 υποπαράγραφος γ΄, µετά από αίτηµα του
Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για έργα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2,
ε. Οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωµένης Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους.
Αναλόγως µε την περίπτωση 1δ οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωµένης Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους. Το ΠΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, για την
οποία ισχύουν τα οριζόµενα ανωτέρω στην παρ. 1 υποπαράγραφος ε΄ κατ’ αναλογία µε την περίπτωση 1ε ανωτέρω.
Άρθρο 14
Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής
1. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συνιστάται Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), υπαγόµενη στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για τα έργα ή τις δραστηριότητες,
τα σχέδια ή τα προγράµµατα αρµοδιότητάς του.
2. Η αρµοδιότητα της ΔΙΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση περιβαλλοντικών µελετών των πάσης φύσεως έργων
και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποκατηγορία
A1, καθώς και στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προγράµµατα που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική
εκτίµηση αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Η εποπτεία αναφέρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρµογή της νοµοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων.
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Στην αρµοδιότητα της ΔΙΠΑ ανήκουν επίσης:
α) Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτήτων, των φορέων σχεδίων και προγραµµάτων που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίµηση, καθώς
και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και των Περιφερειών, στην εφαρµογή των
απαιτούµενων από τις κείµενες διατάξεις διαδικασιών
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
β) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την απόφαση της παραγράφου 6 του
άρθρου 1.
γ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προελέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο
σχεδίων και προγραµµάτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β΄ 1225), όπως εκάστοτε ισχύει.
δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/105/ΕΚ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κ.υ.α.
12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας, που σχετίζονται µε θέµατα διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
στ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξουσιοδοτικές πράξεις του παρόντος νόµου.
3. Οι αρµοδιότητες και το προσωπικό κάθε άλλης υπηρεσίας (Διεύθυνσης, Τµήµατος ή Γραφείου) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που σχετίζονται µε κάποιες από τις προαναφερόµενες αρµοδιότητες της ΔΙΠΑ, µεταφέρονται σε αυτήν µε
την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4. Για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων, στη
ΔΙΠΑ συνιστώνται τα εξής τµήµατα:
Τµήµα Α: Έργα οδοποιίας, λιµενικών και ειδικών έργων, καθώς και σχέδια και προγράµµατα αρµοδιότητας
του τµήµατος.
Τµήµα Β: Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, εξορυκτικές
και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και σχέδια και προγράµµατα αρµοδιότητας του τµήµατος. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος εµπίπτουν και οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης, κατά τα οριζόµενα στην κ.υ.α.
12044/613/2007 (Β΄ 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
Τµήµα Γ: Υδραυλικά έργα και συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών, καθώς και σχέδια και προγράµµατα
αρµοδιότητας του τµήµατος.
Τµήµα Δ: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες πολεοδοµίας, κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, καθώς και σχέδια και προγράµµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
Τµήµα Ε: Έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, καθώς και σχέδια και προγράµµατα αρµοδιότητας του τµήµατος.
Τµήµα ΣΤ: Υποστήριξη των Τµηµάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε
σε ειδικά θέµατα περιβαλλοντικού σχεδιασµού, ιδίως ως
προς τη Φύση, τα Ύδατα, την Ατµόσφαιρα, το Θόρυβο,
τα Στερεά Απόβλητα, τη Χωροταξία και την Πολεοδοµία,
καθώς και υποστήριξη προς τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και τις Περιφέρειες.
5. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται εντός ενός
έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύεται

το οργανόγραµµα και καθορίζεται η στελέχωση, το αναγκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για
την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Με το ίδιο διάταγµα δύναται να επανακαθορίζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4
του παρόντος άρθρου.
6. Οι πόροι της ΔΙΠΑ προέρχονται από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, επιχορηγήσεις από το
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κοινοτικούς πόρους και επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες)
από το Πράσινο Ταµείο του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Για τη
λειτουργία της ΔΙΠΑ έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995
(Α΄ 247), του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), της
παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28),
της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄
138).
Άρθρο 15
Προσαρµογή του ν. 3852/2010
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση
1. Τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 25,
34 και 58 της ενότητας Β΄ «Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία», 48 της ενότητας Γ΄ «Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας» και 29 της ενότητας «Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος» του ΙΙ µέρους του άρθρου 186
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος νόµου.
2. Τα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 6
της Α΄ ενότητας του Ι µέρους του άρθρου 210 του
ν. 3852/2010 υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου.
Άρθρο 16
Μητρώο πιστοποιηµένων αξιολογητών ΜΠΕ
1. Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης
των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει προώθηση των διαδικασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του παρόντος
συνιστάται Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση
των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το οποίο
τηρεί σχετικό µητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογητές µε ικανή εµπειρία σε όλους τους τοµείς εξειδίκευσης
ΜΠΕ.
2. Η επιλογή Πιστοποιηµένου Αξιολογητή για την αξιολόγηση της ΜΠΕ, µετά την κατάθεση του φακέλου
στην υπηρεσία, γίνεται µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος κλήρωσης από την αρµόδια υπηρεσία.
3. Ειδικότερα, οι Πιστοποιηµένοι Αξιολογητές προβαίνουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες, σε ενδελεχή έλεγχο της
ΜΠΕ, διεκπεραιώνουν τις απαιτούµενες επαφές µε τους
φορείς των προβλεπόµενων από τις διατάξεις γνωµοδοτήσεων, συντάσσουν το σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο, εν συνεχεία, υποβάλλουν στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Η αρµόδια υπηρε-
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σία διατηρεί το δικαίωµα αποδοχής ή µη του σχεδίου
ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωµα αλλαγών/συµπληρώσεων
στο σχέδιο ΑΕΠΟ που συντάσσει ο Πιστοποιηµένος Αξιολογητής.
4. Οι αρµόδιες αρχές διεξάγουν δειγµατοληπτικούς ελέγχους των ΜΠΕ που έχουν ήδη ελεγχθεί από τους Πιστοποιηµένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχεδίων ΑΕΠΟ και σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού
σφάλµατος ή παράλειψης ερευνάται το ενδεχόµενο
συνδροµής της προβλεπόµενης από τις οικείες διατάξεις
κυρωτικής διαδικασίας.
5. Μέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου στις εξουσιοδοτικές διατάξεις προεδρικού διατάγµατος για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών των ΜΠΕ, η διεκπεραίωση των
διαδικασιών και η διενέργεια των σχετικών αξιολογήσεων διεξάγονται από τις οικείες υπηρεσίες, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις λοιπές διατάξεις του παρόντος.
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται:
α) τα προσόντα των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών, οι
κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και
τα ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής
τους για την εγγραφή τους στο µητρώο,
β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωµοδοτεί για τη χορήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κάθε ρύθµιση σχετική µε τους Πιστοποιηµένους Αξιολογητές,
γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση,
οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυµβίβαστες µε το έργο
τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισµού και το ύψος
της αµοιβής των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών αναπροσαρµόζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
καλύπτεται από τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης
έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του παρόντος,
δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώσεις και τα χρηµατικά πρόστιµα που επιβάλλονται σε αυτούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής των κυρώσεων και των προστίµων, το ύψος και η
διαβάθµισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυρώσεων, οι προθεσµίες άσκησής τους και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
Άρθρο 17
Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης
και ελέγχων
1. Τα αντισταθµιστικά µέτρα που τυχόν προβλέπονται
στην ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του άρθρου
2 του παρόντος, καθώς και επιβληθέντα πρόστιµα καταβάλλονται σε ειδικό λογαριασµό υπέρ του Πράσινου Ταµείου και διατίθενται για έργα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθµιση, προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και στη
βελτιστοποίηση της εφαρµογής των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου τήρησης
των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.
2. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα-

στηριοτήτων του παρόντος νόµου και τον έλεγχο τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ καταβάλλονται από τον φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικά τέλη, είτε ηλεκτρονικά είτε υπό τη µορφή παραβόλων, σε ειδικούς λογαριασµούς υπέρ του Πράσινου Ταµείου του ν.
3889/2010 (Α΄182). Τα ποσά από τα ανωτέρω τέλη διατίθενται, µέσω ειδικών κωδικών του Πράσινου Ταµείου,
για τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
3. Υποχρεωτική είναι η καταβολή από τον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικών τελών ως
άνω, είτε ηλεκτρονικά είτε υπό µορφή παραβόλων, τουλάχιστον στις εξής περιπτώσεις:
α) για τη διαδικασία ΠΠΠΑ του άρθρου 3 παράγραφος
2,
β) για τη διαδικασία αξιολόγησης ΜΠΕ των άρθρων 3
και 4,
γ) για τη διαδικασία ανανέωσης ή τροποποίησης της
ΑΕΠΟ των άρθρων 5 και 6,
δ) για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 9,
ε) για τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης
του άρθρου 10 του παρόντος νόµου,
στ) για τη διαδικασία περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
του άρθρου 20 του παρόντος νόµου,
ζ) για τη διαδικασία αξιολόγησης των ΜΠΕ από Πιστοποιηµένο Αξιολογητή ΜΠΕ του άρθρου 16 του παρόντος
νόµου.
4. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταµείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται πόροι για την κάλυψη εξόδων και τη διενέργεια των προβλεπόµενων ελέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) και για την καταβολή των αµοιβών των
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Στον εν λόγω κωδικό κατατίθενται:
α) το παράβολο του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 3
και
β) κάθε άλλος πόρος που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
5. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταµείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται πόροι για την καταβολή των αµοιβών των Πιστοποιηµένων Αξιολογητών
ΜΠΕ. Στον εν λόγω κωδικό κατατίθεται το παράβολο του
εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3.
6. Συνιστώνται ειδικοί κωδικοί στο Πράσινο Ταµείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής που αντιστοιχούν σε έναν κωδικό για κάθε αρµόδια περιβαλλοντική αρχή αδειοδότησης και σε έναν
για κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόµενης περιοχής,
στους οποίους κατατίθεται ποσοστό από τα παράβολα
διαδικασίας ΠΠΠΑ, διαδικασίας αξιολόγησης ΜΠΕ, ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και διαδικασίας ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ.
7. Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταµείο του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής στον οποίο καταβάλλεται ποσοστό όλων των
προβλεπόµενων τελών µε σκοπό τη συντήρηση, αναβάθµιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του άρθρου 18 και του Μητρώου Πιστοποιηµένων Αξιολογητών.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εκδίδεται αποκλειστικά εντός ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, καθορίζονται:
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Το ύψος των ανταποδοτικών τελών της παραγράφου
3, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους, καθώς και
κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, λαµβάνοντας υπόψη ιδίως την κατηγορία και υποκατηγορία στην οποία κατατάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και το συνολικό
προϋπολογισµό του προτεινόµενου έργου.
Άρθρο 18
Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
1. Δηµιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία
έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην παρακολούθηση της εφαρµογής των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, το οποίο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
2. Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πληροφορίες καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, καθώς επίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται
στην πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου
ή µιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού
κύκλου ζωής, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Τη µέριµνα
εισαγωγής, αµελλητί, κάθε πληροφορίας στο ΗΠΜ, έχει
η αρµόδια υπηρεσία ή ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αντιστοίχως, εφόσον επισπεύδει την ενέργεια ή κοµίζει το έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, τα σχόλια που
υποβάλλονται από το κοινό στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο, δύναται
να υποβάλονται εγγράφως.
3. Οι προδιαγραφές του ΗΠΜ διασφαλίζουν την:
(α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιµότητα και ακρίβεια των περιεχοµένων του.
(β) Ασφαλή υποβολή των δεδοµένων και πληροφοριών
µέσω του διαδικτύου.
(γ) Αναζήτηση στα περιεχόµενά του, µέσω µεταδεδοµένων.
(δ) Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχοµένων
του.
(ε) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα µε ηλεκτρονικά µητρώα άλλων δηµοσίων αρχών µέσω διαδικτύου, όταν είναι διαθέσιµα και ιδίως µε το πληροφοριακό σύστηµα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδοµής Γεωχωρικών Πληροφοριών.
(στ) Η πρόσβαση στο ΗΠΜ από τις δηµόσιες αρχές και
τους φορείς έργων ή δραστηριοτήτων πραγµατοποιείται
µέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή άλλη δηµόσια αρχή.
(ζ) Το κοινό έχει δικαίωµα πρόσβασης στο ΗΠΜ για
θέαση, µεταφόρτωση δεδοµένων και συµµετοχή στη
διαβούλευση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να
απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας.
4. Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, όλα τα έργα κατηγορίας Α ή Β, στο πλαίσιο
του ΗΠΜ, λαµβάνουν αυτόµατα ένα µοναδικό χαρακτηριστικό αριθµό που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα
(ΠΕΤ), ο οποίος παραµένει αµετάβλητος, ακόµη και σε
περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης ή κατάργησης της
αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ ή αλλαγής του φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας.
Η ΠΕΤ περιλαµβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία

που αφορά στο έργο είτε πριν από την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ είτε µετά από αυτές και το
συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Οι αρχές που είναι αρµόδιες για τη χορήγηση EMAS αναζητούν µέσω
της ΠΕΤ του έργου ή της δραστηριότητας κάθε σχετική
διαθέσιµη περιβαλλοντική πληροφορία.
5. Oι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδικασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγωγής πληροφοριών στο ΗΠΜ και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του
ΗΠΜ καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται
οι ειδικότερες προδιαγραφές, η γραµµογράφηση και ο
µορφότυπος των ηλεκτρονικών αρχείων του ΗΠΜ. Εάν
στα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαµβάνεται γεωχωρική
πληροφορία σύµφωνα µε τους ορισµούς του ν. 3882/
2010 (Α΄ 166), αυτή θα πρέπει να είναι γεωαναφερόµενη
και σε σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ 87.
Το ΗΠΜ τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 19
Γνωµοδοτήσεις φορέων και δηµόσια διαβούλευση
περιβαλλοντικής αδειοδότησης
1. Ως γνωµοδοτούντες φορείς ορίζονται:
α) Οι δηµόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2
της κ.υ.α. υπ’ αριθµ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β΄ 327).
β) Η οικεία Περιφέρεια µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου, το οποίο λαµβάνει υπόψη απόψεις που διατυπώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του
ν. 3852/2010, το Δηµοτικό Συµβούλιο του οικείου Δήµου,
Συµβούλια Τοπικής ή Δηµοτικής Κοινότητας του άρθρου
8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόµενο κοινό και το κοινό.
2. Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις
ή οµάδες αυτών) εκπροσώπησής τους.
3. Ως ενδιαφερόµενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγεται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννοµα συµφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την πραγµατοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των µη κυβερνητικών
οργανώσεων.
4. Ως οικεία Περιφέρεια και Δήµος ορίζονται οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ορίων των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο ή η
δραστηριότητα. Εάν το έργο ή η δραστηριότητα πραγµατοποιείται σε πάνω από µία περιφέρεια τότε µε κοινή απόφαση των Γενικών Γραµµατέων των εµπλεκόµενων
Περιφερειών ορίζεται µια ως επισπεύδουσα της όλης
διαδικασίας.
5. Η έγκαιρη ενηµέρωση του ενδιαφερόµενου κοινού
είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συµµετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων µέσω της
διατύπωσης γνώµης.
6. Η γνώµη των ανωτέρω γνωµοδοτούντων φορέων είναι αιτιολογηµένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών σε τυποποιηµένο έντυπο γνωµοδότησης και αναρτάται στο ΗΠΜ µέσω του οποίου καθίσταται διαθέσιµη στο κοινό.
7. Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώµη του τόσο
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µέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δηµοτικού Συµβουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά,
στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
8. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβαρύνεται µε όλα τα έξοδα δηµοσίευσης στον τύπο, αναπαραγωγής και διανοµής φακέλων και διοργάνωσης ενηµερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο
Δήµος, µετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν αµελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπροσώπησής του, προκειµένου να διατυπώσουν τη γνώµη
τους.
9. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Εσωτερικών, που εκδίδεται εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, εξειδικεύονται περαιτέρω η διαδικασία γνωµοδοτήσεων και ο τρόπος ενηµέρωσης και συµµετοχής του
κοινού στη δηµόσια διαβούλευση, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων
του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, µε την εν λόγω απόφαση δύναται να καθορίζονται τα
ακόλουθα:
α) Οι φορείς που γνωµοδοτούν στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ανά υποκατηγορία και είδος
έργου ή δραστηριότητας και βάσει των ειδικότερων συνθηκών τους, καθώς και ανάλογα µε την, κατά περίπτωση,
υποχρέωση ή µη λήψης γνωµοδότησης.
β) Το αντικείµενο της γνωµοδότησης ανά φορέα και η
φύση της γνώµης που παρέχεται.
γ) Ο τρόπος διαχείρισης των γνωµοδοτήσεων και σχολίων της διαβούλευσης του κοινού από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
δ) Τα περιεχόµενα και οι ειδικότερες προδιαγραφές
τυχών ανακοινώσεων στον τύπο, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης.
ε) Η διαδικασία και ο τρόπος συµµετοχής στη διαβούλευση κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συµβαλλόµενων Κρατών σε διεθνείς Συµβάσεις και Συνθήκες, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να έχει σηµαντικές επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.
Άρθρο 19α
Ανάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυο
1. Μετά την έγκριση από την αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί
ποινή ακυρότητας, εντός ενός µηνός από την έκδοση
της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς τούτο καταχωρισµένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειµένου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόµενος πλήρη, λεπτοµερή και ανεµπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω
αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της
κατηγορίας Α΄.
Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό
τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο
δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο προκειµένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθηµα.
2. Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ρυθµίζονται τα
θέµατα σχετικά µε την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαµβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση των πράξεων αυτών, µε τη δηµιουργία και τήρηση

κεντρικού αρχείου, µε τη συλλογή, ταξινόµηση, καταχώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των ΑΕΠΟ, την έκδοση κωδικού αριθµού διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε
άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 20
Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
«Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986
(Α΄ 160) και εναρµόνιση µε άρθρο 23 της Οδηγίας
2010/1975 περί Βιοµηχανικών Εκποµπών
(ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης)»
1. Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υπόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεωρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και
της εν γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας.
2. Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε:
α) προληπτικές, που διενεργούνται κατά τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της
επάρκειας των προτεινόµενων µέτρων,
β) τακτικές, που διενεργούνται µετά την αδειοδότηση,
σε προσδιορισµένο χρόνο βάσει του σχεδιασµού των επιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου
είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της
δραστηριότητας, για την εξέταση όλων των σηµαντικών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της τήρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ στα στάδια αυτά,
γ) έκτακτες, που διενεργούνται µετά την αδειοδότηση, εκτός του χρονικά προσδιορισµένου σχεδιασµού, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 14.
3. Αρµόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων είναι:
(α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ), σύµφωνα µε το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄
228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περίπτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης,
(β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεωρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α,
(γ) οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρµοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της
κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας,
(δ) τα Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε
έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρµοδιότητάς
τους, κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 4,
(ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 5, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αµέσως προαναφερόµενων ελεγκτικών υπηρεσιών.
4. Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υποχρεωτικά κάθε έξι µήνες, συγκροτούνται Κλιµάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) απαρτιζόµενα κυρίως από το προσωπικό των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, η σύνθεση των οποίων καταχωρίζεται στο ΗΠΜ. Στους ελέγχους που γίνονται από τα
Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν, µετά από σχετική πρόσκληση,
να περιλαµβάνεται και εκπρόσωπος του Δήµου στην περιοχή του οποίου υπάγεται διοικητικά το έργο ή η δραστηριότητα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για την περιοχή των
ρυθµιστικών σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 12 και 33
παρ. 12, αντιστοίχως, του Κώδικα Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας.
5. α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υπο-
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κείµενων σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συνιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µε ευθύνη της Ειδικής Γραµµατείας
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιδιότητα
του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται µε τη χορήγηση σχετικής άδειας από τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείµενο
τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε
περίπτωση που τους ζητείται από τις αρµόδιες προς τούτο υπηρεσίες.
γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών
Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων
τους διενεργείται από την ΕΥΕΠ που επικουρείται από
συνιστώµενο για το σκοπό αυτόν Εποπτικό Συµβούλιο
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και απαρτίζεται από τον Ειδικό
Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
µε τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον Πάρεδρο
του γραφείου του Νοµικού Συµβούλου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, τον Βοηθό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ,
τον Διευθυντή της ΔΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του
ΕΣΥΔ, µε τους αναπληρωτές τους, ως µέλη.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός έξι µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου καθορίζονται όλες οι
αναγκαίες λεπτοµέρειες για τη σύσταση και λειτουργία
του Εποπτικού Συµβουλίου.
6. Οι δηµόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της
τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθµών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη
από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές συνδροµή για την εκτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της
κείµενης περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, ο δε φορέας του
έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, ιδίως µάλιστα ως προς τη διενέργεια των επισκέψεων στο χώρο, τη δειγµατοληψία και τη συλλογή
κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεµπόδιση από αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8
του ν. 2336/ 1995.
Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ βαρύνει τον φορέα εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας.
7. Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να
πραγµατοποιηθούν εν µέρει ή στο σύνολό τους σε περιοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), υπόκεινται
κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους
υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση µε αυτοψία, η οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της
προστατευόµενης περιοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως
από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5. Στην επιθεώρηση µπορεί να συµµετέχει και η αδειοδοτούσα υπηρεσία. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

8. Όλα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ εντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων
το οποίο επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη
και, κατά περίπτωση, αναπροσαρµόζεται. Το σχέδιο αυτό
καταρτίζεται από την ΕΥΕΠ.
9. Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αφορά αποκλειστικά στην τήρηση των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της
εν γένει περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και περιλαµβάνει
τα ακόλουθα:
α) γενική αξιολόγηση των σηµαντικών περιβαλλοντικών ζητηµάτων,
β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επιθεωρήσεων,
γ) µητρώο των έργων και δραστηριοτήτων που καλύπτει το σχέδιο,
δ) διαδικασίες για την κατάρτιση προγραµµάτων τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων βάσει της παραγράφου 10,
ε) διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις,
στ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη συνεργασία
µεταξύ των διαφόρων αρχών επιθεώρησης.
10. α) Βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρησης, η ΕΥΕΠ σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων καταρτίζει προγράµµατα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, µε πρόβλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις
σχετικές εγκαταστάσεις, µετά από συστηµατική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, µε βάση τα ακόλουθα τουλάχιστον κριτήρια:
(αα) τις πιθανές και πραγµατικές επιπτώσεις των συγκεκριµένων εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον, λαµβάνοντας υπόψη τα είδη και επίπεδα εκποµπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλοντος και τον κίνδυνο ατυχηµάτων,
(ββ) το ιστορικό της συµµόρφωσης προς τους όρους
της περιβαλλοντικής άδειας,
(γγ) τη συµµετοχή του φορέα λειτουργίας της εγκατάστασης στο EMAS, βάσει του Κανονισµού (ΕΚ) 1221/
2009.
β) Χρόνοι διεξαγωγής των τακτικών περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων µε αυτοψία ορίζονται:
(αα) κάθε έτος τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις
που ανήκουν στο Παράρτηµα I της Οδηγίας 2010/75 και
συγχρόνως κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1,
(ββ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις
που ανήκουν στο Παράρτηµα I της Οδηγίας 2010/75 και,
ταυτόχρονα, στην υποκατηγορία Α2,
(γγ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δραστηριότητες των οµάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3
της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 και δεν ανήκουν στο Παράρτηµα I της Οδηγίας 2010/75,
(δδ) κάθε πέντε έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δραστηριότητες των οµάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3
της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α2 και δεν ανήκουν στο Παράρτηµα I της Οδηγίας 2010/75,
(εε) κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε πέντε έτη τουλάχιστον από την έναρξη λειτουργίας του
έργου ή της δραστηριότητας, για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α΄ των οµάδων 1, 2, 3 και 6 του
άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022).
Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας της εγκατάστασης που ανήκει στις περιπτώσεις (αα) ή (ββ) συµµε-
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τέχει στο EMAS, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να διενεργούν περιβαλλοντική επιθεώρηση σε πιο αραιά χρονικά
διαστήµατα που, όµως, δεν µπορούν να ξεπερνούν την
τριετία για την περίπτωση (αα) και την πενταετία για την
περίπτωση (ββ).
γ) Εφόσον κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση εντοπισθούν σηµαντικές παραβάσεις, ενηµερώνεται η αδειοδοτούσα αρχή και η ΕΥΕΠ και πραγµατοποιείται υποχρεωτικά νέα αυτοψία εντός εξαµήνου.
11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
Α.4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), µετά από
κάθε αυτοψία, οι αρµόδιες αρχές ή οι περιβαλλοντικοί ελεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά µε τη συµµόρφωση
της εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους,
καθώς και τα τυχόν προς τούτο αναγκαία µέτρα και ενέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του
έργου ή της δραστηριότητας εντός δύο µηνών από την
πραγµατοποίηση της αυτοψίας και η τελική έκθεση ελέγχου αναρτάται στο ΗΠΜ και δηµοσιοποιείται σύµφωνα
µε τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία διεξαγωγής της αυτοψίας. Οι αρµόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκµετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαµβάνει
όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη συµµόρφωση µε τις υποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός ευλόγου χρονικού
διαστήµατος.
12. Στην επιθεώρηση του άρθρου 26 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143) των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων που διεξάγεται από την αδειοδοτούσα αρχή του
Μέρους Β' του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) µπορεί να συµµετέχει και εκπρόσωπος της αρµόδιας υπηρεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.
13. Οι τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του
ν. 3982/2011 (Α΄ 143), µπορούν να διεξάγονται από κοινού µε τους πιστοποιηµένους επιθεωρητές του άρθρου
27 του ίδιου νόµου.
14. Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από τις αρµόδιες αρχές των περιπτώσεων α΄, γ΄
και δ΄ της παραγράφου 3 προκειµένου να διερευνηθούν
το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγγελίες ή συµβάντα µε ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, καθώς και περιπτώσεις µη συµµόρφωσης. Εάν
οι αρµόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την
έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή µπορεί να ανατίθεται σε περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου
5.
15. Η ΕΥΕΠ και οι αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα
και δραστηριότητες της χωρικής αρµοδιότητάς τους
µπορούν να εισηγούνται Σχέδιο Συµµόρφωσης σε κάθε
περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις που προκάλεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζηµιά
ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το
οποίο ο ελεγχόµενος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς
την ΕΥΕΠ και τις αρµόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, αντίστοιχα, Δήλωση Συµµόρφωσης, µε την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράµµατος, η οποία καταχωρείται στο ΗΠΜ.
16. Στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος I της Οδηγίας 2010/75 δύναται να προβλέπεται ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται
η κατάθεση χρηµατικής εγγύησης ή άλλου ισοδύναµου
µέσου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης
της ΕΥΕΠ, σε περίπτωση επανειληµµένης άρνησης ή πα-

ράλειψης συµµόρφωσης του φορέα διαχείρισης προς τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΕΠΟ, η χρηµατική εγγύηση καταπίπτει προς όφελος του Δηµοσίου και
περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο Ταµείο.
17. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής εντός έξι µηνών από τη
δηµοσίευση του παρόντος:
α) εξειδικεύεται περαιτέρω ή τροποποιείται η διαδικασία και η συχνότητα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ανά υποκατηγορία και ανά οµάδα έργων και δραστηριοτήτων, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10,
β) καθορίζονται οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περιβαλλοντική επιθεώρηση κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 περίπτωση (α) του παρόντος άρθρου,
γ) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των παραγράφων 11 και 14 του παρόντος άρθρου,
δ) ο τρόπος υπολογισµού του ύψους του προστίµου
που επιβάλλεται σύµφωνα µε το άρθρο 21 του παρόντος
νόµου.
18. Με προεδρικό διάταγµα, µετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών της παραγράφου 1, τη χορήγηση της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρµοδιότητές τους, η διάρκεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η αµοιβή
των περιβαλλοντικών ελεγκτών, η διαδικασία και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της εκκαθάρισης και καταβολής
των αµοιβών τους, οι ιδιότητες που είναι ασυµβίβαστες
µε το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντικών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου 5.
Άρθρο 21
Διοικητικές κυρώσεις
1. Σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθµιση του περιβάλλοντος
ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόµενων διαταγµάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική
ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση
πρόστιµο από πεντακόσια (500) µέχρι δύο εκατοµµύρια
(2.000.000) ευρώ.
Τα εν λόγω πρόστιµα επιβάλλονται ανάλογα µε τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή,
το ύψος υπέρβασης των θεσµοθετηµένων ορίων εκποµπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και
προτύπων περιβαλλοντικών δεσµεύσεων.
2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επιβολή των ανωτέρω προστίµων απαιτείται απόφαση των
κάτωθι αναφεροµένων, ύστερα από εισήγηση προς αυτούς των υπηρεσιών ή/και οργάνων της παραγράφου 3
του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα µε το ύψος των
προστίµων:
α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του
προστίµου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ.
β) Από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, εφόσον το ύψος του προστίµου κυµαίνεται µεταξύ
διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
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γ) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, εφόσον το ύψος του προστίµου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. Για την επιβολή προστίµων, µετά από περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρτήτως του ύψους του προστίµου.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής
επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθµιση τυχόν επιβληθέντων
τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές
παραβάσεις.
5. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αναπροσαρµόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίµων που προβλέπονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου, µε κριτήρια τη µεταβολή των οικονοµικών ή/και περιβαλλοντικών συνθηκών.
Άρθρο 22
Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήµατα
της ΕΥΕΠ και του ΣΥΓΑΠΕΖ
1. Στην ΕΥΕΠ συνιστώνται δύο (2) θέσεις Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή, µία για το συντονισµό της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων
(ΕΥΕΚΑ) του άρθρου 28 του παρόντος και µία για το συντονισµό των περιβαλλοντικών ελέγχων σε επίπεδο χώρας, οι οποίοι τοποθετούνται µε απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαµβάνουν το 75%
των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και την
ειδική πρόσθετη αµοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1
της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων 2/51476/ 0022 (Β΄ 1813/2007) .
2. Στην ΕΥΕΠ συγκροτείται νέος Τοµέας Στερεάς Ελλάδας, µε έδρα τα Οινόφυτα, µε αρµοδιότητες αυτές
που έχουν ανατεθεί στους Τοµείς της ΕΥΕΠ µε το π.δ.
165/2003 (Α΄ 137) εντός της εδαφικής περιοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του οποίου προΐσταται Τοµεάρχης Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.
3. Για τη στελέχωση του Τοµέα Στερεάς Ελλάδας της
ΕΥΕΠ και την ενίσχυση εν γένει των Τοµέων Νοτίου και
Βορείου Ελλάδας αυτής, οι προβλεπόµενες από το άρθρο 4 του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137) θέσεις επιθεωρητών, ειδικού επιστηµονικού προσωπικού, µετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπικού (µόνιµου ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις τακτικού προσωπικού (µόνιµου ή
µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) ως εξής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα: δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονοµικού, δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, µία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, οκτώ (8) θέσεις ΠΕ
Περιβάλλοντος (µία (1) ειδικότητας Βιολόγου ή/και
τρεις (3) ειδικότητας Χηµικού ή/και τέσσερις (4) ειδικότητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος), δέκα (10) θέσεις ΠΕ Μηχανικών (τρεις (3) ειδικότητας Χηµικού Μηχανικού, δύο (2) ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού, µία (1) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, δύο
(2) ειδικότητας Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού και

δύο (2) ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού), δύο
(2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών (µία (1) ειδικότητας Γεωλόγου και µία (1) ειδικότητας Δασολόγου). Το ανωτέρω
προσωπικό τοποθετείται σε Τµήµατα µε απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας µετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της
ΕΥΕΠ.
4. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από εισήγηση του
Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, µπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, µε αρµοδιότητα εντός εδαφικής περιοχής όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης και υποβάθµισης του περιβάλλοντος, όπως σε
βιοµηχανικές περιοχές της χώρας µε υψηλή συγκέντρωση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ευαίσθητα προστατευόµενα οικοσυστήµατα κ.λπ., των οποίων προΐστανται Τοµεάρχες.
5. Για τη στελέχωση του αυτόνοµου Γραφείου Αποκατάστασης της Περιβαλλοντικής Ζηµίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) οι επτά (7) θέσεις του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ.
148/ 2009 µετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπικού (µόνιµου ή µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και
επιπρόσθετα συνιστώνται οκτώ (8) νέες θέσεις τακτικού
προσωπικού (µόνιµου ή µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ
Χηµικών ή Χηµικών Μηχανικών, µία (1) θέση κατηγορίας
ΠΕ Βιολόγων, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωλόγου, µία
(1) θέση κατηγορίας ΠΕ Οικονοµολόγου µε εξειδίκευση
στα χρηµατοοικονοµικά, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωπόνων ή Δασολόγων, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Περιβάλλοντος (πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων) ή Μηχανικών Περιβάλλοντος, µία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και τέλος διατηρούνται οι δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού.
6. Όλες οι προβλεπόµενες, στις παραγράφους 3 και 5
του παρόντος άρθρου, θέσεις πληρούνται αποκλειστικά
µε υπαλλήλους µόνιµους ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δηµόσιο,
Ν.Π.Δ.Δ. ή/και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µετά από απόσπαση ή µε µετάταξη ή µε µετακίνηση, όπως ισχύει,
µε απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, χωρίς γνώµη Υπηρεσιακού Συµβουλίου ή άλλου οργάνου
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Σε περίπτωση
απόσπασης ή µετακίνησης η διάρκεια ορίζεται σε τρία έτη και µπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρεσιακές ανάγκες. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην
ΕΥΕΠ µε απόσπαση µπορεί να µετατάσσεται στην ΕΥΕΠ, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, κατόπιν
σχετικής αίτησης.
Σε περίπτωση µετάταξης καταργείται αντίστοιχα η οργανική θέση που κατείχε ο µετατασσόµενος.
7. Με την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έως
το τέλος του 2012, θα καθοριστούν το είδος και το ύψος
της χρηµατοοικονοµικής ασφάλειας για τη σταδιακή υπαγωγή των δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος ΙΙΙ του
π.δ. 148/2009 (Α΄ 190), λαµβάνοντας υπόψη το είδος
της δραστηριότητας, τη σοβαρότητα της ενδεχόµενης
ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής
στο έδαφος, στο νερό και τη βιοποικιλότητα, το βαθµό επικινδυνότητας εκδήλωσης περιβαλλοντικής ζηµιάς και
κάθε άλλη λεπτοµέρεια.

17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Άρθρο 23
Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε
ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες
αλλαγές χρήσης
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και
είναι απολύτως άκυρη η µεταβίβαση ή η σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως
ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του
ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εµπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.
2. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου
εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες
χρήσεις:
α) που υφίστανται προ του 1955 ή
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε το
ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή
γ) που έχουν νοµιµοποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 5
του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου
22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9
του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του
ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όµως να έχει
απορριφθεί µε απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση
οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση
ή
ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του
ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστηµα που
προβλέπεται σε αυτές ή
στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 6 του επόµενου άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.
3. Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούµενης
παραγράφου η µεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή
σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν:
α) το ακίνητο βρίσκεται:
αα) σε εγκεκριµένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης,
ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δηµοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νοµοθεσία περί µέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστασή τους,
γγ) σε δηµόσιο κτήµα,
δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον
αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,
εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό
διατηρητέο οικισµό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, εφόσον απαγορευόταν η δόµηση κατά το χρόνο
εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης
της αυθαίρετης χρήσης,
στστ) σε παραδοσιακό οικισµό και σε οικιστικό σύνολο
που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο,
ζζ) σε ρέµα, κρίσιµη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια

των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του
ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ή προστατευόµενη περιοχή του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του µε το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον
απαγορευόταν η δόµηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της
αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης
χρήσης,
β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγµένο διατηρητέο κτίριο
ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγµένο νεότερο µνηµείο,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3028/ 2002 (Α΄ 153) ή
γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσµα, ευρισκόµενο εκτός
σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισµού το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι µέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραµµής (υδατοκρίτης) ή
δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει
εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του εξώστη τµήµα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.
4. Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείµενο τη
µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε
ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόµενα που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση µηχανικού, µε τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται
αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και
το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόµηση, την κάλυψη και το
ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις
χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσµένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστηµένες αυθαίρετες χρήσεις εµπίπτουν
σε µία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και
ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν
έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα µε
τα εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια και δεν υπάγονται
σε καµία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόµενο της δήλωσης και της βεβαίωσης
του προηγούµενου εδαφίου και µπορεί να προβλέπεται
ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση µηχανικού αντικαθίστανται µε την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄62) µετά
την έναρξη τήρησής της και ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο
ζήτηµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
5. Οι συµβολαιογράφοι που συντάσσουν συµβόλαια, οι
δικαιοπρακτούντες, οι µεσίτες που µεσολαβούν, οι δικηγόροι που παρίστανται στη σύνταξη συµβολαίων, οι υποθηκοφύλακες ή οι προϊστάµενοι των κτηµατολογικών
γραφείων που µεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επισυναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούµενης
παραγράφου, καθώς και οι µηχανικοί που χορήγησαν ανακριβή βεβαίωση, τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι µηνών και χρηµατική ποινή από 30.000 µέχρι 100.000 ευρώ, ανάλογα µε την αξία της αυθαίρετης
κατασκευής.
6. Στους µηχανικούς της προηγούµενης παραγράφου,
ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται
προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα
που είναι µέλη, ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
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Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζεται η διαδικασία επιβολής
της διοικητικής ποινής και κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την
εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 24
Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο
ειδικό πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής ή
αυθαίρετης αλλαγής χρήσης
1. α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή
κυρώσεων µετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίµου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου καθορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα µε την κατηγορία
παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο
φέρων οργανισµός και χρήσεων, που έχουν εγκατασταθεί, µέχρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος στη
Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση είτε της οικοδοµικής άδειας είτε των όρων ή περιορισµών
δόµησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδοµική άδεια, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδοµικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο
έκδοσης της οικοδοµικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφόσον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη
αλλαγή χρήσης δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παραγράφου 3 του προηγούµενου άρθρου.
β. Εντός προθεσµίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδοµικός σχεδιασµός µε την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και
ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασµό και την αναθεώρηση
των εγκεκριµένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε
όλους τους δήµους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος. Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός
σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών περιοχές οι ζώνες, όπου επιτρέπεται η δόµηση.
γ. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή
χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών µη
άρτια ακίνητα, εφόσον µετά την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού σχεδιασµού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς
πολεοδόµηση, µπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιοκτήτης:
i) είτε έχει είτε αποκτήσει όµορο ή τµήµα όµορου άρτιου και οικοδοµήσιµου γηπέδου ή όµορου οικοπέδου ή
γήπεδο ή οικόπεδο ή τµήµα τους ευρισκόµενο στην εδαφική περιφέρεια του Δήµου της αυθαίρετης κατασκευής,
έκτασης τουλάχιστον ίσης µε τη διαφορά µεταξύ της
προβλεπόµενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται (συµπληρωµατικό ακίνητο), µε την
προϋπόθεση ότι στο συµπληρωµατικό ακίνητο θα αποκλειστεί η δυνατότητα δόµησης. Το συµπληρωµατικό ακίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή µε µικρότερη
τιµή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη
συµπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της παραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική
συµβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδοµική υπηρεσία,
η οποία µεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και καταχωρίζεται στο κτηµατολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δεσµεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εµπράγµατο δικαίωµα στο συµπληρωµατικό ακίνητο. Το συµπληρωµατικό ακίνητο δεν µπορεί να αξιοποιηθεί σύµφωνα µε το εδάφιο
α΄ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου µη άρτιου ακινήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί µη νόµιµο κτίσµα ή

ii) καταβάλει ειδικό πρόστιµο το ύψος του οποίου υπολογίζεται µε βάση εµβαδόν ίσο µε τη διαφορά µεταξύ
της προβλεπόµενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του κτίσµατος και σύµφωνα µε το σύστηµα
αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών, και
το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταµείου µε την ονοµασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για
την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των προστίµων του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25,
iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τµήµα όµορου άρτιου και οικοδοµήσιµου γηπέδου ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο
ή τµήµα τους ευρισκόµενο στην εδαφική περιφέρεια του
δήµου της αυθαίρετης κατασκευής µικρότερο του υπό ii)
αναφερόµενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόµενη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιµο για την
επιπλέον υπολειπόµενη αρτιότητα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα υπό iii).
Μόνο για την εφαρµογή των διατάξεων των παραπάνω
εδαφίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτµηση άρτιων
και οικοδοµήσιµων ακινήτων σε µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο ακίνητο, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για τη συµπλήρωση της υπολειπόµενης αρτιότητας. Στην
περίπτωση αυτή θα πρέπει µετά την κατάτµηση το εναποµείναν ακίνητο να παραµένει άρτιο και οικοδοµήσιµο.
Η εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη
από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 24.
2. Ο φερόµενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νοµίµως
εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαµβάνονται τα εξής:
α. Αίτηση.
β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν)
στην οποία περιλαµβάνονται τα ατοµικά στοιχεία, ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.), η δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθµός και
το έτος της οικοδοµικής άδειας όπου υπάρχει, το εµβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εµπίπτει στη ρύθµιση της παραγράφου 1, η ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της
κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς
και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και µοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο
άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν εµπίπτει σε καµία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση
στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και
από τεχνική έκθεση που συµπληρώνεται από αρµόδιο
µηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαµβάνεται η περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης
και το εµβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση
για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασµένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαµαρίνα,
σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην
τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των
όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του
τοπογραφικού διαγράµµατος της αδείας, της κάτοψης
του ορόφου, όπου εµφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή
για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθµίσεις του πα-
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ρόντος και τα σχέδια τοµής σε κλίµακα 1: 100. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδοµική
άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους,
που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κάθε περίπτωση κτίσµατος ή κατασκευής στις εκτός σχεδίου περιοχές και σε οικισµούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται
τοπογραφικό διάγραµµα εξαρτηµένο από το κρατικό σύστηµα συντεταγµένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπασµα χάρτη µε προσδιορισµό της θέσης του ακινήτου. Απόσπασµα ρυµοτοµικού σχεδίου απαιτείται για τις περιοχές µε εγκεκριµένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδοµική άδεια. Διάγραµµα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδοµήσιµο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύµφωνα µε
το παράρτηµα του παρόντος και:
αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης
έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας,
τουριστικά καταλύµατα ή κτίρια που δεν περιλαµβάνονται στην επόµενη περίπτωση ββ΄ συµπληρωµένο δελτίο
ελέγχου δοµικής τρωτότητας του φέροντα οργανισµού,
συνοδευόµενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρµόδιου
µηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασίζεται σε µακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγράφει το σύστηµα του φέροντος οργανισµού, καθώς και τυχόν εµφανείς βλάβες,
ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης
έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς
χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εµπορικά καταστήµατα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισµούς, δηµόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής
χρήσης, εξαιρουµένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ
Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ µελέτη στατικής επάρκειας αρµόδιου µηχανικού, η οποία
θα περιλαµβάνει: i) γεωµετρική τεκµηρίωση στοιχείων
και διάταξης του φέροντα οργανισµού, ii) αποτίµηση της
ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισµού, iii) µελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδοµένη στάθµη επιτελεστικότητας (σεισµικός συντελεστής), iv) πρόταση ενισχύσεων του υφισταµένου φορέα, εάν απαιτείται, v) αντισεισµικό έλεγχο µε το σεισµικό συντελεστή που ίσχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον
δηλώνει ο ιδιοκτήτης.
Στο σώµα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης
πρέπει να βεβαιώνεται από δηµόσια αρχή η γνησιότητα
της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα
συνοδεύεται από δηµόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης.
Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοικίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρµόδιου µηχανικού
για τον ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των
γειώσεων και των λοιπών ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφόσον υπάρχουν.
γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση
άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και
µοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ.,
2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι

1.000 τ.µ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000
τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση
µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ. επί ποινή απαραδέκτου, για
κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καµία περίπτωση
δεν επιστρέφεται, αλλά συµψηφίζεται µε το ειδικό πρόστιµο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα
κατάθεσής τους σε συµβεβληµένες τράπεζες.
δ) Έντυπο υπολογισµού του ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο
6.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται µε πλήρη
ευθύνη του ιδιοκτήτη και του µηχανικού του.
Με απόφαση των αρµόδιων Υπουργών καθορίζονται οι
νόµιµες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αµοιβές των
µηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του
άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και µελέτες που
συνυποβάλλονται σύµφωνα µε τα παραπάνω.
Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος
µπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση εξαγοράς σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 3147/2003.
Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του παραρτήµατος λαµβάνονται υπόψη για όποιον από τους
συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις.
Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε
κοινόχρηστο τµήµα του ακινήτου, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
Ειδικά στην περίπτωση των δωµάτων, στα οποία υπάρχει µε βάση νόµιµο τίτλο δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση µπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της
χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.
3. Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογητικών γίνεται είτε απευθείας είτε µε συστηµένη επιστολή στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του
Δήµου από 1.10.2011 µέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) µηνών από
τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά
στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία εντός 15 ηµερών.
Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία διαπιστώνει µόνο την
πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έλεγχος µόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά
την υποβολή της αίτησης και ενηµερώνεται ο ενδιαφερόµενος για τυχόν ελλείψεις µε επισηµείωση στο αντίγραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης µέσω
ΚΕΠ ή µε συστηµένη επιστολή ο έλεγχος µόνο της πληρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ηµερών από την παραλαβή τους, εντός των οποίων ενηµερώνεται εγγράφως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περιπτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών προσκοµίζει στην πολεοδοµική υπηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο αντίγραφο της αίτησης του δηλούντος µε την ηµεροµηνία
κατάθεσης.
4. Η µη τήρηση των προθεσµιών ενεργείας εκ µέρους
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της πολεοδοµικής υπηρεσίας δεν στερεί στον αιτούντα
το δικαίωµα υπαγωγής του στη ρύθµιση αυτή και παρατείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσµίες.
5. Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο της οικείας πολεοδοµικής υπηρεσίας ή σε ειδικό
βιβλίο. Ο αύξων αριθµός της καταχώρισης µε την ηµεροµηνία κατάθεσης εγγράφεται επισηµειωµατικά επί του αντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαµβάνει ο αιτών
από την πολεοδοµική υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα
τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν
παράβολο, οι ελλείψεις, η ηµεροµηνία κατάθεσης των
στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που ορίζεται στην παράγραφο 6.
6. α. Ο φερόµενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρόστιµο, το οποίο υπολογίζεται µε βάση το εµβαδόν της, επί την τιµή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου,
ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθούν εµπρόθεσµα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της
παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές
που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήµατος του παρόντος ανάλογα µε την κατηγορία και το είδος του αυθαιρέτου (τετραγωνικά µέτρα Χ 15% Χ τιµή ζώνης Χ συντελεστές τετραγωνιδίων).
Για την εύρεση του προστίµου κάθε κατηγορίας και είδους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα
προστίθενται τα εµβαδά όλων των δηλούµενων εµβαδών
της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή
ιδιοκτησία.
β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρβαση οικοδοµικής αδείας, συνολικής επιφάνειας µέχρι
είκοσι (20) τ.µ. και εφόσον το µέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόµενης επιφανείας
κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του
επιτρεπόµενου ύψους βάσει της οικοδοµικής άδειας µετρούµενο από τη στάθµη του περιβάλλοντα χώρου που
ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιµο καθορίζεται σε
ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε
εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός
οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης έως δυόµιση χιλιάδες
(2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για περιοχές µε τιµή ζώνης µεγαλύτερη από δυόµιση χιλιάδες
(2.500) ευρώ.
γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιµοποιείται και
λειτουργεί ως βιοµηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξενοδοχείο, τουριστικό κατάλυµα, αποθήκη ή άλλη παραγωγική µονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατάξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του µετά την καταβολή προστίµου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω
ειδικό πρόστιµο διατήρησης καταβάλλεται µειωµένο κατά το ποσό του προστίµου ή τέλους ή εισφοράς, που έχει καταβληθεί σε εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων.
7. Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιµή ζώνης
σύµφωνα µε το σύστηµα των αντικειµενικών αξιών του
Υπουργείου Οικονοµικών στην περιοχή του ακινήτου,
για τον υπολογισµό της αξίας των κτισµάτων λαµβάνε-

ται υπόψη η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο δηµοτικό διαµέρισµα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτό, η ελάχιστη τιµή ζώνης που ισχύει στο Δήµο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιµή
ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
8. α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίµου µετά
την καταβολή του παραβόλου είναι µικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση µέχρι τις 31.12.2011. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο
υπολογίζεται από τον µηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ή του ΤΕΕ, θεωρείται
προσωρινά από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία και
επιδίδεται άµεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός
τριάντα (30) ηµερών από τη διαπίστωση της πληρότητας
του φακέλου και χρησιµοποιείται ως δικαιολογητικό πληρωµής του παραπάνω προστίµου. Μέχρι την εξόφληση
του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίµου το έντυπο αυτό θεωρείται οριστικά από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του
προστίµου.
β. Το πρόστιµο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36)
µηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόµου, τµηµατικά σε ισόποσες δόσεις, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της
προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.
γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε µήνα καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε
περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των
προστίµων, που επιβάλλονται δυνάµει των διατάξεων
του ν. 3843/2010, µόνο για τις καθυστερούµενες µετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις.
Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής της πρώτης
δόσης ή µη καταβολής τριών συνεχόµενων δόσεων ο υπόχρεος εκπίπτει του δικαιώµατος της υπαγωγής στη
ρύθµιση.
δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 το πρόστιµο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και µέχρι 31.12.2011. Σε περίπτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσµίας το ποσό
του ενιαίου ειδικού προστίµου προσαυξάνεται σε ποσοστό 3% για κάθε µήνα καθυστέρησης. Η οριστική εξόφληση δεν µπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών µηνών από τον προβλεπόµενο χρόνο.
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδικού προστίµου και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
9. Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίµου
προσκοµίζονται στην πολεοδοµική υπηρεσία, η οποία τα
καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό
αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο
5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίωση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής ή χρήσης για τη
χρονική προθεσµία, που ορίζεται στον παρόντα νόµο,
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σηµειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει
χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κατασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του παρόντος µετά την καταβολή της αίτησης και
του παραβόλου επιπλέον η µορφολογική και αισθητική ένταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δοµηµένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που
συστήνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδοµικής υπηρεσίας και αποτελείται από:
α. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του,
β. έναν αρχιτέκτονα µηχανικό υπάλληλο της οικείας αποκεντρωµένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή της Γενικής
Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα
νησιά αρµοδιότητάς της, µε τον αναπληρωτή του,
γ. έναν αρχιτέκτονα µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, µε τον αναπληρωτή του.
Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρόχειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος.
Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατασκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα µεταξύ τους
και δεν συνάδει το κτίσµα µε την έννοια της µόνιµης κατασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των εξωτερικών επιφανειών µεταξύ τους και µε το δάπεδο
δεν έχει γίνει µε τρόπο σταθερό και µόνιµο ή η κατάσταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών είναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για
την υγεία των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι µορφολογικά συµβατή µε το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο ή είναι µεγαλύτερες από 100 τ.µ..
10. Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που
προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους αναστέλλεται η επιβολή προστίµων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες
υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά µέχρι την παρέλευση
της προθεσµίας εξόφλησης των προστίµων. Επιτρέπεται
η σύνδεση των κτιρίων αυτών µε τα δίκτυα κοινής ωφέλειας µετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου. Από τη δηµοσίευση
του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει
την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισµάτων µε δίκτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώσεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.
11. Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιµα ανέγερσης και
διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν
εµπροθέσµως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και για όσο χρονικό διάστηµα ορίζεται
στον παρόντα νόµο, που υπολογίζεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου, επιτρέπεται για το
ίδιο χρονικό διάστηµα, κατ’ εξαίρεση, η µεταβίβαση ή η
σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος στο ακίνητο στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύµφωνα και µε την παράγραφο 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 23. Τα παραπάνω
ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκκρεµείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές
υποθέσεις. Καταβληθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης

και διατήρησης, δυνάµει άλλων διατάξεων, συµψηφίζονται µε το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίµου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και
τις αµέσως προηγούµενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συµψηφισµός. Σε περίπτωση που µετά τον ως άνω
υπολογισµό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίµου, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βεβαιωθέντα ποσά προστίµων ανέγερσης και διατήρησης,
δυνάµει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.
12. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου για την
αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών
από άλλες απαιτούµενες εγκρίσεις ή όρους που αφορούν τη λειτουργία της συγκεκριµένης χρήσης. Η έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε δηλούµενο κτίριο ή τµήµα αυτού, µπορεί να γίνεται µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου χωρίς να επιβάλλεται άλλο πρόστιµο.
13. Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίµηνο, οι πολεοδοµικές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλεκτρονική µορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία
ανά δήµο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, τη συνολική επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων
που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίµων, καθώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή
ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις.
14. Στα συµβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπραξίας µεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις του
παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική µνεία για την υπαγωγή
των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθµίσεις αυτές κατά
την απεικόνισή τους σηµειώνεται η υπαγωγή αυτή και
πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 23, επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης
που προβλέπεται στην παράγραφο 5.
15. Δικογραφίες που αφορούν αδικήµατα, µε τις περί
αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αµετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο µε πράξη
του αρµοδίου Οργάνου µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου και βεβαίωση της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιµο κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
16. Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου για τις
κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδοµικό σχεδιασµό. Αν
το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδοµικό σχεδιασµό, το ενιαίο ειδικό πρόστιµο δεν επιστρέφεται ούτε συµψηφίζεται µε υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήµα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπολογίζεται προκειµένου για έκδοση άδειας νοµιµοποίησής τους µε το πρόστιµο που τους αναλογεί.
17. Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ενταχθεί στις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου και έχει περαιωθεί η σχετική διαδικασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 5, µπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση
εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την
αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντήρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για
τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτίσµα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αµελ-
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λητί στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταµείο
Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση
της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται
µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής.
18. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και
κτίσµατα που έχουν ανεγερθεί µε άδεια που εκδόθηκε
µε έλεγχο της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας και
που µεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση οφείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς
αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκδοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισµάτων
στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για
κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα
αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίµου.
19. Στις ρυθµίσεις του παρόντος νόµου υπάγονται και
λιθόκτιστα κτίσµατα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύµφωνα µε παλαιότερη χάραξή του, µε βάση τα στοιχεία της αρµόδιας
Κτηµατικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.
20. Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε
κτίρια ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ισχύος του ν.1337/1983 µόνο µε την υποβολή των υπό α΄
έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου και β)
για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν µετά την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 µε την υποβολή των υπό
α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή
ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίµου.
21. Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις
που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Β΄ 1138) αναπτυγµένοι πυρήνες µαζικού τουρισµού εντός ευρύτερων αναπτυσσόµενων περιοχών µε περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισµού, καθώς και σε υφιστάµενα χιονοδροµικά κέντρα
των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του
παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδροµικά κέντρα, εφόσον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορειβατικούς συλλόγους µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
22. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων µε βάση
τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν οφείλονται αναδροµικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε µορφής πρόστιµα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας,
φωτισµού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη
καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιµα δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993,
καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25
του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται αναδροµικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος
των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.
Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισµό της αξίας

για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος µεταβίβασης, κληρονοµιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορισµός τεκµηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε
υπόγειες στάθµες, τα πατάρια που πολεοδοµικά δεν αποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρµόζεται µειωτικός
συντελεστής 50%.
23. Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω
διαδικασίας εν όλω ή εν µέρει µπορεί να ανατεθεί στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µε κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταµείο, η
ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού µπορεί να θεσπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος και την καταβολή του ειδικού προστίµου διατήρησης, µε τη χρήση ηλεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των
απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρµόδιες υπηρεσίες
και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισµού
των προστίµων και διατήρησης. Ειδικότερα µπορεί να
καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση µπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στη συνέχεια να
εκδίδεται µονοσήµαντος αριθµός της αίτησης, ο οποίος
συνιστά αριθµό πρωτοκόλλου και µε βάση τον οποίο θα
γίνονται οι πληρωµές του προστίµου, προσωρινός υπολογισµός του προστίµου και των δόσεων. Με τον προσωρινό υπολογισµό, την έκδοση του αριθµού της αίτησης
αυθαιρέτου και το αποδεικτικό είσπραξης του παραβόλου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του προστίµου. Με
την έκδοση της παραπάνω απόφασης µπορεί να καθορίζεται ότι η διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του
παρόντος διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά,
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της, και παύει η ισχύς των διατάξεων, που προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας µε την υποβολή έντυπων δικαιολογητικών.
Άρθρο 25
Μέτρα για τη βελτίωση του
οικιστικού περιβάλλοντος
1. Το ενιαίο ειδικό πρόστιµο που εισπράττεται κατά το
προηγούµενο άρθρο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονοµάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται στο πλαίσιο των
στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ιδίως για την αντιστάθµιση των δυσµενών συνεπειών για το χρόνο αναστολής
του άρθρου 24 παρ. 1, την εξισορρόπηση του ελλείµµατος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων
χώρων, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθορισµό ζωνών πολεοδοµικής εξισορρόπησης, σύµφωνα µε
όσα ορίζονται στην επόµενη παράγραφο, εντός του
πρωτοβάθµιου Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι κατασκευές και χρήσεις που δηλώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος ή και,
κατ’ εξαίρεση, σε όµορους Ο.Τ.Α. που παρουσιάζουν έλλειµµα γης ή χρήζουν πολεοδοµικής εξυγίανσης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Τα παραπάνω ποσά αποδίδονται άµεσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής. Για το
σκοπό αυτόν εντός τριών (3) ετών οι Δήµοι υποβάλλουν
συγκεκριµένες προτάσεις και µελέτες για την υλοποίησή
τους.
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Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και του
κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία και τα ποσοστά διάθεσης του παραπάνω ποσού
και οι δικαιούχοι τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος. Από το παραπάνω ποσό ποσοστό έως 15%, το οποίο καθορίζεται
µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αποδίδεται υπέρ των Οργανισµών Κοινωνικής
Ασφάλισης και κατανέµεται σε αυτούς µε απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
2. Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ
και την αναθεώρηση του εγκεκριµένου σχεδίου πόλης,
όπου απαιτείται, σε όλους τους Δήµους στους οποίους
δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις
διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξισορρόπησης των πολεοδοµικών και εν γένει περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων άρθρων, ώστε να
αποκαθίσταται το πολεοδοµικό ισοζύγιο εντός εκάστου
πρωτοβαθµίου Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέπει να έχουν λειτουργική σύνδεση µε τις πολεοδοµηµένες ή και προς πολεοδόµηση περιοχές του πρωτοβαθµίου Ο.Τ.Α., µπορεί να απαγορεύεται η δόµηση ή να µειώνεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόµησης και να
καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, καθώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών αναγκών του πρωτοβαθµίου Ο.Τ.Α., όπως ιδίως χώροι ανακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωµένης διαχείρισης απορριµµάτων, αµαξοστάσια µέσων µαζικής µεταφοράς, κοιµητήρια κ.λπ.. Οι χώροι κοινωφελών χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30%
της συνολικής επιφανείας των καθοριζόµενων κατά τα
ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτοβάθµιο Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής µπορούν να απλοποιούνται οι διαδικασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχεδίων και να συντέµνονται οι σχετικές προθεσµίες. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εκπόνηση των µελετών των παραπάνω
ζωνών και ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 26
Ειδικές διατάξεις
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Μητρώο Κατασκευών, στο οποίο καταγράφονται όλες οι κατασκευές. Ως πρώτη βάση για το µητρώο χρησιµοποιούνται στοιχεία απο τις βάσεις δεδοµένων φορέων του δηµόσιου και ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καθορίζεται
η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια.
2. Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις οποίες µπορεί να εκδοθεί οικοδοµική άδεια βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφόσον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί
οικοδοµική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή

του δεν οφείλουν άλλο πρόστιµο και επέρχονται οι συνέπειες των παραπάνω διατάξεων.
3. Δεν λαµβάνεται υπόψη ο µειωτικός συντελεστής
της κύριας και µοναδικής κατοικίας, σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε
κατοικία ή σε ιδανικό µερίδιο αυτής που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδοµήσιµο ή σε ιδανικό
µερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρίσκονται σε δηµοτικό ή κοινοτικό διαµέρισµα µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πληρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισµα
της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά τριάντα (30) τ.µ. για µέχρι δύο τέκνα και κατά
είκοσι (20) τ.µ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν
τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.
4. Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσµατα µε οικοδοµική άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για
κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση µε Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας και η δυνατότητα µεταβίβασης, τα νόµιµα τµήµατα
αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα µε την αυθαίρετη
κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες.
5. Σε κτίρια ή συγκροτήµατα κτιρίων, τα οποία έχουν ανεγερθεί µε νόµιµη οικοδοµική άδεια µε χρήση εµπορικού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις
γης, που επιτρεπόταν σύµφωνα µε τις ειδικές πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της
οικοδοµικής άδειας, µε την επιφύλαξη ειδικών µεταβατικών διατάξεων.
Άρθρο 27
Πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης µη δηλούµενων
κατασκευών/ χρήσεων
1. Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί εµπρόθεσµα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού
προστίµου, σύµφωνα µε την παράγραφο 8 του άρθρου
24, εφαρµόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατάξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή
την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οικοδοµική άδεια, τα δε πρόστιµα που επιβάλλονται υπολογίζονται ως εξής:
α. Πρόστιµο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας
του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά
το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης.
β. Πρόστιµο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας
του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται µε βάση την επιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιµή ζώνης που ισχύει
στην περιοχή του ακινήτου, σύµφωνα µε το σύστηµα αντικειµενικών αξιών του Υπουργείου Οικονοµικών κατά
το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέγερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης µέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρήσης ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικής αδείας.
2. Ποσοστό, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υ-
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πουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής των παραπάνω προστίµων, αποδίδεται στο Πράσινο Ταµείο.
3. Η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία ή άλλη αρµόδια
αρχή, που ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, ελέγχει
δειγµατοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα
στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή
της κατασκευής, το εµβαδόν και τη χρήση της είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή
στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόµου, τυχόν
πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρµόζονται οι ισχύουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα
πρόστιµα του παρόντος άρθρου.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 24, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και
Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο
28, διενεργεί έλεγχο επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
παραπάνω.
4. Τα πρόστιµα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση
αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία
είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τους
υπαλλήλους της αρµόδιας πολεοδοµικής υπηρεσίας
στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.
Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιµωρείται µε παρακράτηση αποδοχών από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως τρεις (3) µήνες. Η
πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο πειθαρχικώς προϊστάµενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόµενου υπαλλήλου κατά τα προηγούµενα εδάφια.
Άρθρο 28
Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων
1. ΄Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, είναι κατεδαφιστέες.
2. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ), που συστάθηκε µε το ν. 3818/2010 µετονοµάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων
(ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή
της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
(ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001
(Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137).
3. Οι αρµοδιότητες της ΕΥΕΚΑ, εκτός αυτών που έχουν δοθεί στην ΕΥΚ, επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις
δασικές, αναδασωτέες και δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυστήµατα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάµια, λίµνες και
ρέµατα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προστατευόµενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία µε το
αρµόδιο Τµήµα Γ΄ της ΕΥΕΠ. Ειδικότερα η ΕΥΕΚΑ έχει
αρµοδιότητα για:
α) τον εντοπισµό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεµβάσεων και κατασκευών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες οι οποίες µεριµνούν για την έκδοση των πράξεων αποµάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία,

β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης
και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξεων και
γ) τη µέριµνα για την αποµάκρυνση των αυθαιρέτων
κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδοµικών
αποβλήτων (µπάζων) και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζηµιά.
4. Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης µε δικά της µηχανικά µέσα ή µε µέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων,
µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων. Για το σκοπό
αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωµένη Διοίκηση µητρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις,
που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα
κατεδάφισης. Το µητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τόπους αστυνοµικές αρχές.
Σε κάθε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συµβάσεις η ΕΥΕΚΑ ενηµερώνει πάραυτα τις αρµόδιες και τις οικείες Αστυνοµικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαµβάνουν την
κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρθρου 41 του ν. 3536/2007 σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρόστιµο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω
επιχειρήσεις.
Η ΕΥΕΚΑ µπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση µε
ελεγχόµενη χρήση εκρηκτικών µετά από σύναψη σχετικών συµβάσεων µε εξειδικευµένες εταιρείες.
Οι Αστυνοµικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη
συνδροµή τους για την πραγµατοποίηση της κατεδάφισης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν
και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Ο.Τ.Α., κυρίως
µε τη διάθεση µηχανικών µέσων και προσωπικού.
Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή
των άλλων αρµόδιων Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόµενοι
να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρετου ή άλλης παράνοµης επέµβασης, για αυτούς ακολουθείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγελία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που
βρεθούν µηχανικά µέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, µεταλλότυπος) κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται µετά την επικύρωση της κατάσχεσης από το αρµόδιο δικαστήριο
και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφονται. Το προκύπτον από την εκποίηση τίµηµα κατατίθεται
στο Πράσινο Ταµείο και στην περίπτωση που αφορά σε
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δηµόσιες χορτολιβαδικές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταµείου. Ως µεσεγγυούχος και ευθυνόµενος για τη φύλαξη
των κατασχεµένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ.
Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται µε τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία
«Κτηµατολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης
ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρήση των παραπάνω µεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας
της χώρας προκειµένου να παρακολουθούνται οι µεταβολές στη δόµηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν
αυθαίρετες κατασκευές. Δυνάµει των διατάξεων του
ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ µπορεί να αξιοποιήσει τα αρχεία
αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και
πάσης φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέων του Δηµοσίου προκειµένου να εντοπίσει αυθαίρετα
για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
5. Ο κύριος κτίσµατος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο,
βαρύνεται µε τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστα-
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σης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω
δαπάνης καταλογίζεται µε απόφαση της ΕΥΚΑ και βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Εισπράξεως Δηµοσίων Εσόδων.
6. Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7
του ν. 3818/2010 ως εξής:
«3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τοµείς, Νοτίου και
Βορείου Ελλάδας, µε χωρική αρµοδιότητα κατά αντιστοιχία των υφιστάµενων τοµέων της ΕΥΕΠ. Στην
ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα µία οργανικές θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε µε υπαλλήλους,
µόνιµους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για µία
τριετία και η οποία µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µετά από πρόταση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή µετατάσσονται από το Δηµόσιο και από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., µε αντίστοιχη κατάργηση της
οργανικής θέσης, την οποία είχε ο µετατασσόµενος.
Οι αποσπώµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της
ΕΥΕΚΑ κατανέµεται στους τοµείς µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
4. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΚΑ κατανέµονται
ως εξής:
- Μία (1) θέση Προϊσταµένου της ΕΥΕΚΑ, υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών
Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων µε
Α΄ βαθµό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή.
- Δύο (2) θέσεις Προϊσταµένων των Τοµέων της ΕΥΕΚΑ, ως Επιθεωρητές, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων µε Α΄ βαθµό.
- Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προσωπικού µε τις παρακάτω ειδικότητες:
- Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών.
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών.
- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, οι οποίες µπορούν να καλύπτονται και από γεωπόνους εφόσον υπάρχει αδυναµία εξεύρεσης Δασολόγων.
- Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος
(Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος).
- Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Δοµικών Έργων.
- Δέκα (10) θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού µε τις παρακάτω ειδικότητες:
- Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού.
- Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονοµολόγων.
- Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
- Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Νοµικών.
Oι προϊστάµενοι της ΕΥΕΚΑ λαµβάνουν την ειδική
πρόσθετη αµοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων 2/51476/0022 (Β΄ 1813/2007) και οι Επιθεωρητές
λαµβάνουν την ειδική πρόσθετη αµοιβή του στοιχείου γ΄
του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπό-

κεινται σε όλες τις ρυθµίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετικά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 καταργείται.
Στους Επιθεωρητές µπορεί επίσης να ανατίθενται, πέραν των καθηκόντων του παρόντος, και αρµοδιότητες
του Γ΄ Τµήµατος της ΕΥΕΠ, καθώς και αρµοδιότητες εφαρµογής περιβαλλοντικής ευθύνης.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α΄101),
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 παρ. 5 του ν.
2880/2001 (Α΄ 9), τροποποιείται ως εξής:
«2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόµενες οικοδοµές, κτίσµατα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω
εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφάσεως του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες στην ΕΥΕΚΑ, προκειµένου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεσή τους µε
τη συνδροµή των αρµόδιων υπηρεσιών.»
Άρθρο 29
Λοιπές διατάξεις
1. Μετά το άρθρο 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Δωρεά Μελετών
Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του οργάνου
διοίκησης άλλης αρµόδιας αρχής, µπορεί να εγκρίνεται η
εκπόνηση µελέτης ή µέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών,
από ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, προς το
σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγµα εκ µέρους του δωρεοδόχου σε φορείς του δηµόσιου και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι
όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η µελέτη ή θα παρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη
εκ µέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδοση και έγκριση της µελέτης από τις αρµόδιες υπηρεσίες
του.
Εφόσον, εκ του είδους της µελέτης, δεν απαιτείται περιβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκπόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθείσας µελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπόνησής της κατά το προηγούµενο εδάφιο.
Με όµοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα
όργανα έγκρισης και υλοποίησης της µελέτης. Για την
έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας µελέτης απαιτούνται: α) η δηµοσίευση ανακοίνωσης για
την υποβολή σχετικού αιτήµατος του ενδιαφεροµένου,
στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσµίας
ενός µήνα, µέσα στην οποία µπορεί κάθε ενδιαφερόµενος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της µελέτης και β) η
µετά την πάροδο της µηνιαίας προθεσµίας έκδοση σύµφωνης γνώµης του οικείου Τεχνικού Συµβουλίου του δωρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρµόδια αρχή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τήρησης των ιστοσελίδων του προηγούµενου εδαφίου εκδίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ηµεροµηνία τον συνολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τίθενται υπόψη του Τεχνικού Συµβουλίου.»
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2. Η ισχύς της διάταξης του σηµείου στστ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986,
που προστέθηκε µε την παρ. 21 του άρθρου 12 του ν.
3851/2010 (Α΄ 85), παρατείνεται έως 31.12.2011.
3. Οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητικών της
παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) στις πολεοδοµικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούµενων χώρων του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνονται αφότου έληξαν µέχρι την 31.10.2011.
Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίµου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν.
3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται µέχρι την
30.12.2011.
4. Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήµο της Αθήνας και
επί των οδών Ερατοσθένους αρίθµ. 13 και Πλατείας Αγ.
Σπυρίδωνος, στο Ο.Τ. 52028b περιοχής Παγκρατίου του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Δ. Αθηναίων, όπως
αποτυπώνεται στο από Δεκεµβρίου 2010 τοπογραφικό
διάγραµµα, σε κλίµακα 1/200, που τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
φωτοσµίκρυνση του οποίου συνοδεύει τον παρόντα νόµο, υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΖΉΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ, επιφανείας: 908,46 τ.µ., τµήµα του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως
διατηρητέο µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. 80667/5242/
26.7.1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων (Δ΄ 1078) και ως ιστορικό
µνηµείο µε την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/
3434/4285/16.1.1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού (Β΄ 63), χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτιρίου για την λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και
σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Για το ακίνητο αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης, σύµφωνα µε τη µελέτη του συνόλου
των επεµβάσεων και προσθηκών που εγκρίθηκαν µε την
από 16.7.2009 θετική γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων και την υπ’ αριθµ. πρωτ.
ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/14.9.2009 απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και στη συνέχεια εγκρίθηκαν µε την
υπ’ αριθµ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΔΑΝΣΜ/10630/330/30.11.2010
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού, µε θέµα «Έγκριση
α) Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και β) Στατικής και
Η/Μ προµελέτης επισκευής διατηρητέου κτηρίου και
προσθήκης καθ’ ύψος και κατ΄ επέκταση, φερόµενης ιδιοκτησίας Ιδρύµατος Β. και Ε. Γουλανδρή, επί των οδών
Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι
του Δήµου Αθηναίων», η οποία εκδόθηκε σύµφωνα µε
την οµόφωνη Γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου
Νεωτέρων Μνηµείων, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό
της Συνεδρίασης µε αριθµ. 22/11.11.2010, ως ακολούθως:
α) Μέγιστο συνολικό εµβαδόν του κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε
χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): 7090,00 τ.µ. και ο µέγιστος συντελεστής δόµησης των υπέργειων τµηµάτων
του κτιρίου ορίζεται ως ο ισχύων στο Ο.Τ. 52028b : 3.60,
ήτοι η µέγιστη συνολική δόµηση υπεράνω του εδάφους
ανέρχεται σε 3270,00 τ.µ..
β) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου στους υπέργειους ορόφους δεν θα υπερβαίνει το 70%. Στο ισόγειο το
οποίο κατά ένα τµήµα του είναι υπόγειο η κάλυψη δύναται να καταλαµβάνει το 90% και στους υπόγειους ορόφους οποιασδήποτε χρήσης το 100% του οικοπέδου.
Στο υπό στοιχεία ΗΙΚΛΜµνξοΗ τµήµα του ακαλύπτου
χώρου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραµµα της παρα-

γράφου 1, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου
κατ’ επέκταση του περιγράµµατος της στάθµης του ισογείου, κάτω από τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, µε
χρήση καταστήµατος και βοηθητικών χώρων.
γ) Το µέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται ως ισχύει στο
Ο.Τ. 52028b: 27,00 µ. µετρούµενο από το οριστικά διαµορφωµένο έδαφος. Υπεράνω του ύψους αυτού επιτρέπονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του ΓΟΚ.
δ) Επιτρέπεται η κατασκευή πέντε υπόγειων ορόφων
εκ των οποίων οι τρεις επιτρέπεται να έχουν κύρια χρήση µε τεχνητό φωτισµό και αερισµό. Οι τέταρτος και πέµπτος υπόγειοι όροφοι έχουν αποκλειστικά βοηθητική
χρήση.
ε) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του
ν. 960/1979, του άρθρου 14 παρ. 4α του ν. 3044/2002 (Α΄
197) και του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76) η δηµιουργία µόνο πέντε θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) στους
παραπάνω υπόγειους ορόφους για την εξυπηρέτηση του
προσωπικού του κτιρίου.
στ) Επιβάλλεται η φύτευση πρασίνου στο σύνολο του
υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, (συµπεριλαµβανοµένων και των τµηµάτων αυτού κάτω από τα οποία εκτείνονται υπόγειοι χώροι), µε εξαίρεση των απαραίτητων διαδρόµων εξυπηρέτησης και προσβάσεων πεζών και οχηµάτων, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ΓΟΚ και το άρθρο
23 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.
Οι ανωτέρω όροι α΄ έως στ΄ ελέγχονται σύµφωνα µε
τις οικείες διατάξεις του ΓΟΚ και του Κτιριοδοµικού Κανονισµού.
Τροποποιήσεις της εγκριθείσας µελέτης και των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, χωρίς υπέρβαση των ανωτέρω όρων και περιορισµών δόµησης επιτρέπονται µετά από έγκριση της αρµόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΤ, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Καταργείται η παρόδια στοά του ρυµοτοµικού σχεδίου, σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Ερατοσθένους, λόγω της ύπαρξης του διατηρητέου κτιρίου,
σύµφωνα µε τη µελέτη της παραγράφου 2.
Η υπ’ αριθµ. 4231/732/17.2.2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµόσιων Έργων
(Δ΄ 121) καταργείται.
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στους ανωτέρω όρους, δεν εφαρµόζεται για το ακίνητο της παραγράφου αυτής.
5. i. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του
π.δ. της 20.09.1995 (Δ΄ 1049) αντικαθίστανται ως εξής:
«Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο
καθορισµός χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό µέχρι 5%. Στους χώρους αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτήρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί
χώροι.»
ii. Το άρθρο 3 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. Σε τµήµα του δηµόσιου ακινήτου (Α.Β.Κ. 46) που
περιλαµβάνεται στο Ο.Τ. 25 της περιοχής «Βοτανικού»
του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του Δήµου Αθηναίων, συνολικής έκτασης 850 τ.µ., όπως εµφαίνεται στο
σχετικό πρωτότυπο κτηµατογραφικό διάγραµµα εφαρµογής (δύο πινακίδες) σε κλίµακα 1:1.000, που θεωρήθηκε από την Προϊσταµένη Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας µε την από 23.3.2011 πράξη της και που α-
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ντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εντός
του κόκκινου περιγράµµατος που φαίνεται στο ίδιο διάγραµµα µε στοιχεία Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ Κ΄ Λ΄ Μ΄
Ν΄ Ξ΄ Ο΄ Α΄, επιτρέπεται η εγκατάσταση και κατασκευή
Τεµένους, περιλαµβανοµένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.)
µέσω της κατάλληλης προς τούτο µετασκευής υφιστάµενων κτηρίων.
2. Η µελέτη για την εγκατάσταση και η κατασκευή του
Τεµένους για λογαριασµό του Δηµοσίου θα γίνει από την
Ειδική Υπηρεσία Δηµοσίων Έργων Κτιριακών
(Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων
του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
σύµφωνα µε τους όρους και τους περιορισµούς δόµησης
που καθορίζονται µε το π.δ. της 20.9.1995 (Δ΄ 1049), και
θα βαρύνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
3. Η οικοδοµική άδεια για την εγκατάσταση και κατασκευή του Τεµένους, περιλαµβανοµένων και των απαραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.) χορηγείται ή αναθεωρείται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτηριοδοµικών Κανονισµών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄
131), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 33 του
ν. 3492/2006 (Α΄ 210).
4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση
του Τεµένους παραχωρείται από το Δηµόσιο δωρεάν, για
αόριστο χρόνο, στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, µε σκοπό τη
διοίκηση, διαχείριση και συντήρησή του, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 2.
5. Με απoφάσεις των αρµόδιων Υπουργών ρυθµίζονται οι ειδικές λεπτοµέρειες της χρηµατοδότησης του
έργου, των αποφαινόµενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης
της παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς
και κάθε σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.»
iii. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Τέµενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχωρήσαντα τη χρήση.»
Άρθρο 30
Μεταβατικές διατάξεις
1. Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάµενες διατάξεις του ν.1650/1986
(Α΄ 160) ως ισχύει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
2. Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ και για περίοδο ίση µε δύο έτη η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή υποχρεούται είτε να ψηφιοποιεί και αναρτά στο ΗΠΜ τις
πληροφορίες που λαµβάνει σε έντυπη µορφή είτε να ζητά από το φορέα του έργου να αναρτά αυτές τις πληροφορίες στο ΗΠΜ. Μετά την περίοδο των δύο ετών, οι
πράξεις και όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδοση ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠΔ διεξάγονται ηλεκτρονικά,
µέσω του ΗΠΜ, µε την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3
του άρθρου 8 του παρόντος, για τα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β ακολουθούνται οι διαδικασίες

της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003
(Β΄ 332), ή άλλες διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται
σε ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν.
4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι
φάκελοι αιτηµάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ,
που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ,
καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν
ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την
υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για τις
περιπτώσεις αιτηµάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου, διατηρείται σε ισχύ µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάµενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα
από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων.
5. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, η έγκριση,
ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων
των έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν υποβληθεί
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Δεν απαιτείται η συνυπογραφή τους από άλλους
Υπουργούς που θεωρούνται συναρµόδιοι σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των εδαφίων γ΄
και δ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του παρόντος,
διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάµενες διατάξεις για τους
ελέγχους.
7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8
του άρθρου 17 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάµενες διατάξεις για τα τέλη, δηλαδή η παράγραφος 10 περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄
160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόµου.
8. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, διενεργείται από τις υφιστάµενες
υπηρεσίες.
9. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9
του άρθρου 19 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάµενες διατάξεις που αφορούν στις γνωµοδοτήσεις
φορέων και στη διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Άρθρο 31
Τροποποιητικές διατάξεις
1. Το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 1
του παρόντος.
2. Το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, πλην της παραγράφου 10, στοιχείο ε΄, αντικαθίσταται από τα άρθρα 2-10 και 17 του παρόντος.
3. Η παρ. 10 στοιχείο ε΄ του άρθρου 4 του ν. 1650/
1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται µε το άρθρο 12 του παρόντος.
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4. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το
άρθρο 11 του παρόντος.
5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/
1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται από το άρθρο 19 του παρόντος.
6. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1650/
1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται µε το άρθρο 20 του παρόντος.
7. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται µε το
εδάφιο 7 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 σε συνδυασµό µε τις παραγράφους 1 και 10 του άρθρου 17 του παρόντος.
8. Το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του παρόντος.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίστανται µε το άρθρο 21 του παρόντος.
10. Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παραγράφου 4.3 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Η εκτέλεση λατοµικών και µεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόµων επιτρέπεται εάν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης
που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας.»
Άρθρο 32
Καταργούµενες διατάξεις
Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόµου ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
Αρθρο 33
Ρύθµιση θεµάτων Σ.Χ.Ο.Π. (Συµβούλια Χωροταξίας,
Οικισµού και Περιβάλλοντος)
1. Για καθεµία από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
όπως ισχύει, συνιστάται Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένης Διοίκησης
(Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).
2. Για καθεµία από τις περιφερειακές ενότητες των
Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Αττικής, Βορείου Αιγαίου,
Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπως αυτές καθορίζονται
στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει,
συνιστάται Συµβούλιο Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωµένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).
3. Κάθε Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και αποτελείται από επτά µέλη ως ακολούθως:
α. Τον προϊστάµενο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, ως Πρόεδρο,
β . Έναν εκπρόσωπο του TEE.

γ . Έναν εκπρόσωπο της οικείας περιφερειακής ένωσης των Δήµων.
δ. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου
της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισµού και
Τουρισµού.
στ. Έναν υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης.
ζ. Έναν πτυχιούχο µηχανικό τεχνολογικής εκπαίδευσης, µέλος της Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Μηχανικών.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται αναπληρωτής για κάθε
µέλος.
Για τα Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της παραγράφου 2 η απόφαση συγκρότησης καθορίζει και την έδρα τους.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µπορούν να συσταθούν περισσότερα
Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. για τις Περιφέρειες της παραγράφου 1 µε
τοπική αρµοδιότητα µία ή περισσότερες περιφερειακές
ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3
του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Για τη σύνθεση
και τη συγκρότηση των προαναφερόµενων συµβουλίων
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής, µπορούν να καταργηθούν Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της παραγράφου 2 και να συσταθούν νέα µε τοπική αρµοδιότητα δύο ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως
αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του
ν. 3852/2010. Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των
προαναφερόµενων συµβουλίων εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.
6. Από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της
παραγράφου 3 καταργούνται τα Σ.Χ.Ο.Π. που λειτουργούν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.
7. Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της
παραγράφου 3, τα Σ.Χ.Ο.Π. των πρώην νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που λειτουργούσαν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν µε τη
σύνθεση που είχαν την 31.12. 2010.
Άρθρο 34
1. Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται
παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Η διαδικασία καθορισµού της παραγράφου 1 δεν
κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευασθεί από φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990
(Α΄101), όπως ισχύει, χωρίς άδεια ή µε υπέρβαση αυτής,
πριν την ισχύ του ν. 2971/2001.»
2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του
ν.2160/1993, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν µε την παρ.
1 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και στην συνέχεια µε την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α΄
187), αντικαθίστανται ως εξής:
«2.α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού συγκροτείται ενδεκαµελής «Επιτροπή Τουριστικών Λιµένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό
Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υ-
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πουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή τον Προϊστάµενο
της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του
ίδιου Υπουργείου, τους Προϊσταµένους των Διευθύνσεων Τουριστικών Λιµένων και Χωροταξικού Σχεδιασµού
της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του ανωτέρω Υπουργείου, τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του ίδιου Υπουργείου, δύο
εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, έναν εκπρόσωπο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, έναν εκπρόσωπο µε ειδικότητα µηχανικού της Γενικής
Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και έναν πτυχιούχο Νοµικής Σχολής (τµήµατος Νοµικού) ΑΕΙ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται από τον οικείο Υπουργό.
β. Με την απόφαση συγκρότηση ορίζεται ως Πρόεδρος
της Επιτροπής ο Γενικός Γραµµατέας της Γενικής Γραµµατείας Τουρισµού του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ή ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του
Προέδρου και των µελών και ο γραµµατέας της Επιτροπής µε τον αναπληρωτή του.
γ. Εισηγητές των θεµάτων που συζητούνται στην Επιτροπή ορίζονται µε απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι
της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιµένων. Η Επιτροπή µπορεί να υποβοηθείται στο έργο της από Χρηµατοοικονοµικό Σύµβουλο, ο οποίος συµβάλλεται µε το Υπουργείο
Πολιτισµού και Τουρισµού µε ανάθεση έργου, κατά τις
κείµενες διατάξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου
της Επιτροπής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία της
Επιτροπής. Η αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα
της Επιτροπής καθορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
ν. 3205/2003, όπως ισχύει.»
3. Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του
ν. 3044/2002 (Α΄ 197), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Ειδικά για τις πρωτοβάθµιες ΕΠΑΕ ορίζονται µία σε
κάθε Δήµο που διαθέτει πολεοδοµική υπηρεσία και συγκροτούνται µε απόφαση του οικείου Δηµάρχου.»
4. Για αιτήσεις έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδοµικών
αδειών που έχουν υποβληθεί πριν την 1.10.2010 στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες µε όλα τα στοιχεία και
δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις, η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του
ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 2
του άρθρου 12 του ν. 3212/2003, ορίζεται σε ένα (1) έτος
και µόνον ως προς την εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Β΄ 407/9.4.2010).

σης ή τροποποίησης εγκεκριµένου ΓΠΣ στις περιοχές
των ρυθµιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να προταχθεί η έγκριση αναθεώρησης ή τροποποίησης για τµήµα ή τµήµατα του εν λόγω σχεδίου για περιοχές του οικείου ΟΤΑ,
µε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
α) Η πρόταξη της µερικής έγκρισης ΓΠΣ επιτρέπεται
µόνο για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού
και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ή την κάλυψη άµεσων οικιστικών αναγκών ή αναγκών σε χώρους υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων για την τόνωση της
οικονοµίας και την αντιµετώπιση της ανεργίας σε τοπικό
επίπεδο και εφόσον είναι συµβατή µε τον ισχύοντα πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό της περιοχής.
β) Πριν από τη µερική έγκριση ΓΠΣ εκπονείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) µε
την οποία αξιολογούνται, ιδίως, η συµβατότητα της προτεινόµενης τµηµατικής έγκρισης, µε το περιεχόµενο και
τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασµού, µε το περιεχόµενο της συνολικής πρότασης αναθεώρησης του εγκεκριµένου ΓΠΣ και µε το σκοπό της
προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
γ) Το τµήµα του ΓΠΣ εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του
άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και η ΣΜΠΕ
για την τροποποίηση του επίµαχου τµήµατος ή τµηµάτων ΓΠΣ, κατά τις οικείες διατάξεις. Οι προθεσµίες για
την έκδοση των κάθε είδους αναγκαίων γνωµοδοτήσεων
και πράξεων, καθώς και για την περάτωση των προβλεπόµενων διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένης της εκπόνησης και έγκρισης ΣΜΠΕ, όπως αυτές ορίζονται στις
κείµενες διατάξεις, συντέµνονται στο ήµισυ αυτών, µε εξαίρεση τις προθεσµίες για τη διαβούλευση του ενδιαφερόµενου κοινού. Στην περίπτωση που έχουν προηγουµένως εκδοθεί αρµοδίως οι απαιτούµενες πράξεις, εγκρίσεις και γνωµοδοτήσεις για το τµήµα ή τµήµατα
ΓΠΣ δεν απαιτείται η έκδοση νέων.»

Άρθρο 35

Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος

Μετά το άρθρο 4 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο 4Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 4Α
Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4, εφόσον έχει κινηθεί και εκκρεµεί διαδικασία αναθεώρη-

Άρθρο 36
1. Η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου έργων ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς
ενίσχυσης και υλοποιούνται σε πυρόπληκτες περιοχές,
ακόµη και αν έχει υπάρξει απόφαση απένταξής τους, παρατείνεται από τη λήξη τους µέχρι την 31η Δεκεµβρίου
2010. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου τους διενεργείται
και ολοκληρώνεται από τα αρµόδια προς τούτο όργανα
εντός δύο µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.
2. Τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις απένταξης των έργων
της παραγράφου 1 θεωρούνται ως µηδέποτε εκδοθείσες.

1. Η ισχύς του Μέρους Α΄ του παρόντος νόµου αρχίζει
ένα µήνα από τη δηµοσίευσή του και µε τη δηµοσίευση
των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός
εάν άλλως ορίζεται σε επί µέρους διατάξεις του.
2. Η ισχύς του Μέρους Β΄ του παρόντος νόµου αρχίζει
από τη δηµοσίευσή του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα:
α) το είδος και το µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας,
β) η συσσώρευση και αλληλεπίδραση µε άλλα έργα,
γ) η χρήση των φυσικών πόρων,
δ) η παραγωγή αποβλήτων,
ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις,
στ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήµατος, ιδίως ως προς χρησιµοποιούµενες ουσίες ή τεχνολογίες.
2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωργαφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή δραστηρότητα, ιδίως ως προς:
α) την υπάρχουσα χρήση γης µε έµφαση στα θεσµοθετηµένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης (όπως Ρυθµιστικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια οικισµών),
β) τον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής, στις
παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και δασικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σύστηµα Προστατευόµενων Περιοχών του νόµου “Προστασία της Βιοποικιλότητας” (ν. 3937/2011, Α΄ 60/31.3.2011), όπως ισχύει, σε περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που
καθορίζει η νοµοθεσία σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής
σηµασίας.
3. Τα χαρακτηριστικά των ενδεχοµένων σηµαντικών επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας, οι οποίες εξετάζονται σε συνάρτηση µε κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σηµεία αα και αβ, ιδίως ως προς:
α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωργαφική περιοχή και µέγεθος του θιγοµένου πληθυσµού),
β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,
γ) το µέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων,
δ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιµότητα των επιπτώσεων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ελάχιστα περιεχόµενα φακέλου ΜΠΕ
1) Επιτρεπόµενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας.
2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασµού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των µεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιµοποιούµενων υλικών, καθώς και την
περιγραφή των προβλεπόµενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκποµπών, ιδίως στα νερά, ατµόσφαιρα,
έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναµένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία
του προτεινόµενου έργου ή της δραστηριότητας.
3) Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το µέγεθος ή/και την τεχνολογία αυτών, συµπεριλαµβανοµένης της µηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή
της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόµενης λύσης σχετικά µε τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον.
4) Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σηµαντικά από το προτεινόµενο έργο ή δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα του πληθυσµού, της
πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιµατικών παραγόντων, των
υλικών αγαθών, µεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονοµιά, το τοπίο, καθώς
και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών.
5) Περιγραφή, εκτίµηση και αξιολόγηση των πιθανά σηµαντικών επιπτώσεων που το προτεινόµενο έργο ή
δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκποµπή ρυπαντών, τη δηµιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδοµένων και την περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, µε αναφορά στην αξιοπιστία των µεθόδων, καθώς και επισήµανση των ενδεχόµενων δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών.
6) Αναλυτική περιγραφή των µέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, µειωθούν, αποκατασταθούν και
αντισταθµιστούν οι σηµαντικές δυσµενείς επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον.
7) Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρµοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής προστασίας του περιβάλλοντος και εφαρµογής των προτεινόµενων µέτρων, το οποίο θα περιλαµβάνει και το προτεινόµενο πρόγραµµα παρακολούθησης. Το πρόγραµµα παρακολούθησης στην εφαρµογή του οποίου δεσµεύεται
ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαµβάνει τουλάχιστον:
α) τις παραµέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται,
β) τις µεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής,
γ) τα µέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξοπιστίας των καταγραφών,
δ) το χρονοδιάγραµµα ενηµέρωσης του ΗΠΜ,
8) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαµβάνονται στην ΜΠΕ.
9) Εξειδικευµένες µελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας ΠΠΠΑ (εφόσον ακολουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτηµα της ΜΠΕ.
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Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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